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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

خماض السلسلة ُيشعل مواجهة مع املصارف

اخلطة األمنية تّتسع تدرجياً إىل البقاع

مع طي الـيوم اخلـامس من 
اجللسات التشريعية جمللس 

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
واليت  االول  أمس  النواب 
املاضي  االسبوع  بدأت 

مقرتنة باجتماعات ماراتونية 
املشرتكة  النيابية  للجان 

مجموعة من الجنود توقف مطلوبًا يف بريتال أمس االول. )وسام اسماعيل(

»داعش« حياول وصل دير الزور باألنبار

سقوط موقع اسرتاتيجي للنظام يف القنيطرة
تواصل القوات السورية 
النظامية عملياتها العسكرية 
رنكوس  بلدة  مزارع  يف 
ريف  يف  القلمون  مبنطقة 
املليحة  بلدة  ويف  دمشق 
يف  الشرقية  بالغوطة 
ووسط  دمشق.  ضواحي 
اشتباكات عنيفة مع “جبهة 
لتنظيم  املوالية  النصرة” 
اقتحمت  “القاعدة”، 
يف  االسالمية  “الدولة 
العراق والشام” )داعش( 
مدينة البوكمال يف حمافظة 
حماولة  يف  الزور  دير 
املدينة  على  للسيطرة 
الذي  احلدودي  ومعربها 
مبحافظة  الزور  دير  يربط 
تعد  اليت  العراقية  االنبار 
للتنظيم  اساسيًا  معقاًل 

رحبت مصر بإعالن وزارة 
وضع  األمريكية  اخلارجية 
مجاعة أنصار بيت املقدس 
اإلرهاب،  الئحة  على 

القاهرة ترحب بقرار واشنطن إدراج »أنصار 
بيت املقدس« على الئحة اإلرهاب

التتمة صفحة  31

باسم  املتحدث  وقال 
عبد  بدر  اخلارجية  وزارة 
العاطي »إن مصر تعد هذا 
التصنيف خطوة يف االجتاه 

مشروع  اجناز  على  املنكبة 
والرواتب  الرتب  سلسلة 
الطويل  خماضه  يف 
جبهة  هدأت  القياسي، 
لتفتح  النقابية  اهليئات 
اجلبهة املصرفية مع اندالع 
حمور  على  جديدة  مواجهة 
الرافض  املصريف  القطاع 
ضريبية  اجراءات  جملموعة 
تطاول الفوائد على فوائد 

الودائع املصرفية .
واكتسبت املواجهة اجلديدة 
طابعا حادا مع اعالن مجعية 
االضراب  لبنان  مصارف 
اللجان  قرار  عقب  اليوم 
الضريبة  زيادة  النيابية 
 5 من  الودائع  فوائد  على 

اإلرهاب  ملكافحة  الصحيح 
وجتفيف منابعه«.

الئحة  اىل  وانضم 

موقع أمريكي: واشنطن وفرت غاز 
»السارين« هلجوم الغوطة الكيميائي

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(

للمحاربني  موقع  كشف 
القدامى  األمريكيني 
الذي  السارين  غاز  أن 
استخدم يف منطقة الغوطة 
مصدره  دمشق،  بريف 

األمريكية  الدفاع  وزارة 
وتشرف  انشأت  »اليت 
خمتربات..  شبكة  على 
بداخلها أسلحة دمار شامل 

عن  اسفر  مما  االصولي، 
مقتل 51 شخصًا.

وأفاد مقاتلون معارضون 
منطقة  على  سيطروا  أنهم 
االسرتاتيجية  األمحر  التل 
اليت  القنيطرة  يف حمافظة 
تطل على اجلزء الذي حتتله 
إسرائيل يف هضبة اجلوالن. 
والتل األمحر موقع عسكري 

مرت   600 يرتفع  اذ  ممتاز 
البحر.  سطح  مستوى  عن 
املعارضة  قوات  وحتاصر 
على  يزيد  ما  منذ  املنطقة 

الشهرين.
عدة  فصائل  وقالت 
تنضوي حتت لواء “اجليش 
أنها  احلر”  السوري 

 

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.
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أقحم الرئيس الروسي 
أوروبا  بوتني  فاليدميري 
مع  مواجهته  يف  كلها 
الزعماء  داعيًا  أوكرانيا، 
االسراع  اىل  االوروبيني 
على  كييف  مساعدة  يف 
جتنبًا  الغاز،  ديون  إيفاء 
القارة  امدادات  لوقف 
اليت تستورد ربع حاجاتها 

بوتني يفتح جبهة 
جديدة يف املواجهة: 

على أوروبا إيفاء 
ديون الغاز األوكرانية

التتمة صفحة  31
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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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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
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أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

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

بنك سيدني يستضيف وفداً مصرفياً آسيوياً ويشرح أهمية العالقة الشخصية 
مع العمالء  يف ضوء التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع املصريف 

ضمن إطار املؤمتر السنوي الذي 
 The Asian Banker تعقده جملة  
العاملية  حتت عنوان »التميز يف 
والذي  لألفراد«  املالية  اخلدمات 
ُعِقد مؤخرا يف سيدني، استضاف 
 Burwood فرع  يف  سيدني  بنك 
مصرفيًا  أربعني  من  مؤلفًا  وفدًا 
حتدثت  حيث  آسيا  أحناء  كل  من 
للمصرف،  التنفيذية  الرئيسة 
أهمية  أليوت، عن  السيدة جولي 
العالقات املصرفية الشخصية مع 
العمالء وتأثري التطور التكنولوجي 
املصريف  القطاع  يشهده  الذي 

على هذه العالقات. 
»االبتكار  أن  أليوت  ورأت 
تبسيط  يف  رئيسيًا  دورًا  يلعب 
إال  للعمالء  املصرفية  العمليات 
ناحية  ومن  التكنولوجيا،  أن 
أخرى، ميكن أن تنأى بالبنوك عن 
مع  والشخصي  املباشر  االتصال 
عمالئها مما يؤثر على العالقة بني 

الطرفني«.

وأضافت أليوت، » تربز أهمية 
مع  الشخصية  املصرفية  العالقة 
يواجهون  عندما  خصوصًا  العمالء 
اىل  وحيتاجون  املالية  املشاكل 
مصريف ليساعدهم بتقديم حلول 
مناسبة حلاجاتهم . نفتخر يف بنك 
سيدني أن نقدم هذه التسهيالت 
حيث  لعمالئنا  الشخصية  املالية 
مبدير  مباشرة  االتصال  بإمكانهم 
وقت  بأسرع  يسعى  الذي  البنك 

ممكن اىل اجياد احلل املناسب.«
تأثري  عن  مثاًل  أليوت  وأعطت 
العالقة  على  التكنولوجي  التطور 
ضوء  يف  وقالت:«  العمالء  مع 
اهلواتف  تكنولوجيا  يف  التقدم 
املصارف  مكّنت  اليت  الذكية 
العمليات  اجراء  لعمالئها  االتاحة 
ويف  مكان  أي  من  املصرفية 
أي وقت ، يتم خسارة العالقات 
مع  املستمر  واالتصال  الشخصية 
املصارف  تفقد  وبالتالي  العمالء 
االحتياجات  إمجالي  فهم  فرصة 

اىل  للسعي  للعميل   املالية 
تلبيتها.«

بنك  »يلتزم  جولي،  وختمت 
سيدني تقديم العالقات املصرفية 
للعمالء وهذا  واملميزة  الشخصية 
يعين أننا سوف نّركز على تسهيل 
العمليات املصرفية لعمالئنا وتلبية 
حاجاتهم املالية ولكن التكنولوجيا 
لن حتل أبدا حمل العالقة املباشرة 

مع الزبائن. » 
أسئلة  أليوت  السيدة  وتلقت 
من اعضاء الوفد حول اسرتاتيجية 
املصرف وسبل حتقيقها باالضافة 
العديد  يف  املصرف  اخنراط  اىل 
تسويق  ختوله  اليت  األنشطة  من 
شرائح  لكافة  االسرتاتيجية  هذه 
ضم  وقد  األسرتالي.  اجملتمع 
اململكة  من  مصرفيني  الوفد 
االمارات  السعودية،  العربية 
العربية املتحدة، الصني، كوريا، 
سنغافورة  ماليزيا،  أندونيسيا، 

والصني.

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
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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

العماد  اجلمهورية  رئيس  أمل 
ينجح  ان  يف  سليمان  ميشال 
روما  يف  انعقد  الذي  املؤمتر 
املستوى  على  االول،  أمس 
اجليد  التحضري  يف  التقين 
اجملموعة  تعقده  الذي  للمؤمتر 
الدولية لدعم لبنان يف حزيران 
االيطالية  العاصمة  يف  املقبل 
خلالصات  انفاذا  اجليش  لدعم 

مؤمتر نيويورك.
ورأى ان احلاجة ملحة وضرورية 
وعتادا  اجليش جتهيزا  ملساعدة 
بأسلحة حديثة نظرا اىل املهمات 
بها واخلطط  يقوم  اليت  اجلسام 
االمنية اليت ينفذها حلفظ االمن 
واالستقرار وحماربة االرهاب يف 
الداخل، اضافة اىل مهماته على 

احلدود يف الدفاع عن الوطن.
الرئيس  نوه  ثانية،  جهة  من 
العامة  اهليئة  بإقرار  سليمان 
تثبيت  قانون  النيابي  للمجلس 
متطوعي الدفاع املدني، على أن 
تنظيمه  اعادة  مع  ذلك  يتواكب 
باملهمات  القيام  من  ليتمكن 
ودقة  بسرعة  به  املنوطة 

وفاعلية.
الرئيس  عرض  نشاطه،  ويف 
سليمان مع النائب مسري اجلسر 
لألوضاع الراهنة وأجواء اجللسات 

التشريعية اليت يعقدها اجمللس 
يف  الوضع  وكذلك  النيابي 
طرابلس يف ضوء اخلطة االمنية 
إلعادة  اجليش  ينفذها  اليت 

اهلدوء اىل املدينة وحميطها.
مع  اجلمهورية  رئيس  وتناول 
القصار  عدنان  السابق  الوزير 
والتعاون  االقتصادية  االوضاع 
التجارة  غرف  احتاد  بني  القائم 
العربية  والتجارة  والصناعة 
االقتصاد  لدعم  بريوت  وغرفة 

اللبناني.
من  سليمان  الرئيس  واطلع 
مدعي عام التمييز القاضي مسري 
محود على مسار بعض امللفات 
فيها  السري  واهمية  القضائية 
اىل النهاية االمر الذي يعزز ثقة 

املواطن بالقضاء.
اجلمهورية  رئيس  اطلع  كذلك 
االمن  لقوى  العام  املدير  من 
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص 
الشمال  االمين يف  الوضع  على 

وسائر املناطق.
سليمان  الرئيس  واستقبل 
املدير  االدارة  جملس  رئيس 
العام لكهرباء لبنان كمال حايك 
الذي اطلعه على خطوات الشركة 
من اجل حتسني ساعات التغذية 

بالطاقة.

سليمان عرض واجلسر الوضع يف طرابلس 
وأمل يف جناح حتضريات مؤمتر روما
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أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

يعلن رئيس حزب القوات اللبنانية 
لالنتخابات  برناجمه  جعجع  مسري 
عشرة  الثانية  يف  الرئاسية 
األربعاء  ظهر  بعد  من  والنصف 
املقر  احلالي، يف  املقبل يف 16 

العام للحزب يف معراب.
جلعجع  االعالمي  املكتب  واوضح 
عرب  مباشرة  سينقل  االحتفال  ان 
مجيع الوسائل االعالمية وعرب أثري 
القوات  وموقع  احلر  لبنان  اذاعة 

اللبنانية.
وأمس االول استقبل جعجع نائب 
النائب  املستقبل  تيار  رئيس 
يف  أندراوس،  أنطوان  السابق 
يف  عاليه  منطقة  منسق  حضور 

القوات كمال خرياهلل.
استغرق  الذي  اللقاء  وعقب 
ساعتني، أشار اندراوس ردا على 
سؤال عما اذا كان تيار املستقبل 
سيما  ال  جعجع  ترشيح  سيتبنى 
االنتخابي  برناجمه  اعالن  قبل 
اىل  املقبل،  األربعاء  الرئاسي 
بقوى  تتعلق  الرتشيح  مسألة  ان 
فقط  وليس  ككل  آذار   14
سعد  فالرئيس  املستقبل،  بتيار 
ان  مرارا  وأعلن  سبق  احلريري 
القرار لدى 14 آذار بالكامل وبأنه 
ال ميكنه ترشيح أحد إال بعد حصول 
توافق وال سيما بني مسيحيي 14 
احلريري  الرئيس  ان  علما  آذار، 
سبق وصرح أن مرشحه هو مسري 
املرشح  مواصفات  وأعطى  جعجع 
ان يكون قويا، ومن  الذي جيب 
ان  الرتشيح  يكون  أن  البديهي 

شاء اهلل يف هذا االجتاه.
وعن أسباب عرقلة انعقاد اجتماع 
14 آذار حتى اآلن، نفى اندراوس 
وجود عرقلة، ولكن من الضروري 
واتصاالت  تفاهمات  حصول 
االجتماع  انعقاد  قبل  ثنائية 
حساس  املوضوع  ان  باعتبار 
جدا، مستغربا انعدام اجلرأة لدى 

البعض إلعالن ترشيحه، مع العلم 
مرشحون  يوجد  الطاولة  حتت  أنه 
ومن بينهم الرئيس أمني اجلمّيل 
انتكاسة  ألي  تفاديا  وسواه، 

داخل 14 آذار.
بشارة  مار  البطريرك  متين  وعن 
رئيس  وصول  الراعي  بطرس 
آذار،   14 أو   8 فريقي  خارج  من 
ذكر اندراوس ان غبطته كان من 
األسبوع  حواىل  منذ  الداعني  أول 
قوي  مسيحي  رجل  وصول  اىل 
اىل سدة الرئاسة، مستغربا هذه 
التقلبات يف املعايري مع العلم ان 
الظروف مل تتبدل منذ اسبوع حتى 
للوضع  ضررا  يشكل  مما  اآلن، 
الصمت  فليلتزم  وإال  املسيحي 

منذ البداية.
وردا على سؤال، حيا ترشيح جعجع 
للرئاسة، منوها ب جرأته للرتشح 
تسوية  رجل  ليس  بأنه  وقوله 
وبأنه يستطيع دعوة حزب اهلل اىل 
اجللوس اىل طاولة واحدة وليس 
بالضرورة داخل احلكومة مع بقائه 
على موقفه يف موضوع السالح، 
اآلخرون وال سيما فريق 8  بينما 
آذار وحتديدا العماد ميشال عون 
بات يعترب نفسه فجأة أنه مرشح 
تسوية، ولكن على أي أساس يف 
أنه ال يزال مع سالح حزب  حني 

اهلل والنظام السوري.
وقال: يف حال قمنا مبقارنة بني 
هناك  ان  لوجدنا  وعون  جعجع 
فرقا شاسعا باجلرأة بني الرجلني، 
التقى  عون  ان  مبجرد  وليس 
احلريري فإن املوضوع قد حسم، 
أغبياء، وال سيما ان  فنحن لسنا 
من  بطلب  سريا  كان  اللقاء  هذا 
عون ولكن جرى تسريبه من قبله 
بينما احرتم الرئيس احلريري عدم 
ليس  أنه  دليل  وهذا  التسريب، 
رجل تسوية، فمن يريد أن يكون 
رجل تسوية عليه ان يضع برناجما 
على  يكون  وأن  واضحا  رئاسيا 

مسافة متساوية من اجلميع.
كالمه  من  يفهم  كان  اذا  وعما 
أن تيار املستقبل لن يؤيد عون 
للرئاسة، قال: اليوم مرشحنا هو 
مرشحون  هناك  ورمبا  احلكيم، 
آخرون، وبالتالي ال ميكن أن نؤيد 

إال مرشحا من 14 آذار.
مانع  ال  قال:  سؤال،  على  وردا 
من إجراء انتخابات داخل فريق 14 
حال  منه يف  مرشح  الختيار  آذار 
وقوية،  جذرية  مشاكل  حصلت 
التوافق  حصول  أحبذ  ولكنين 
االتصاالت  خالل  من  مرشح  على 

الثنائية املتواصلة.

جعجع يعلن األربعاء برناجمه الرئاسي

اجمللس  رئيس  نائب  استقبل 
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ 
اليابان  سفري  قبالن  األمري  عبد 
زيارة  يف  اوتسوكا،  سييتشي 
التباحث  خالهلا  يف  مت  تعارفية، 
لبنان  يف  االوضاع  تطورات  يف 

واملنطقة.
قبالن  الياباني  السفري  وعزى 
االرهابية  التفجريات  شهداء  ب 
ان  على  التأكيد  ومت  لبنان،  يف 
وتدين  اخلري  اىل  تدعو  االديان 
وتأمر  العنف  وتنبذ  االرهاب 
بالعمل للنهوض باالنسان، لذلك 
ونوه  االرهاب.  بد من حماربة  ال 
دور  من  هلا  ملا  باليابان  قبالن 
كبري يف دعم القضايا االنسانية، 
التقدم  من  املزيد  هلا  متمنيا 

واالستقرار.
وطن  لبنان  ان  قبالن  واكد 
املسيحي،  االسالمي  التعايش 
ودولة دميوقراطية تؤمن باحلرية، 

قبالن التقى السفري الياباني:
حنن ضد االرهاب بكل اشكاله

لتحصني  نعمل  حنن  وقال: 
العيش  وترسيخ  الوطنية  الوحدة 
اجلميع  ونطالب  املشرتك، 
االعتدال  خط  يف  يكونوا  بان 
االرهاب  ضد  حنن  واالستقامة. 
اول  واسرائيل  اشكاله،  بكل 
اذ  املنطقة،  يف  ارهابية  دولة 
اغتصبت االرض وشردت الشعب 
ان  مجيعا  وعلينا  الفلسطيين 
ورأى  االرهاب.  حملاربة  نتعاون 
هو  الفلسطينية  القضية  حل  ان 
باقامة الدولة املستقلة وعاصمتها 
اىل  الالجئني  وعودة  القدس 
كل  حل  يف  يسهم  ما  ديارهم، 
املشاكل يف املنطقة، وال سيما 
لالرهاب  نتصدى  لبنان  يف  اننا 

بوجهيه االسرائيلي والتكفريي.
واكد ان االسالم دعوة دائمة اىل 
ندعو  وحنن  والتعاون،  السالم 
املشرتك  والعيش  الوحدة  اىل 
والتعاون  باالخرين  واالعرتاف 
معهم على اخلري، ولبنان بلد غين 
يف تنوع طوائفه واحزابه واجلميع 
القانون  لواء  حتت  يعملون 
متفقة  الطوائف  وكل  والدستور 
من  ومحايته  لبنان  صون  على 

العدو االسرائيلي.
االوضاع  معاجلة  على  وشدد 
العراقية بالوحدة والتعاون واحملبة 
ونزع االنانية واالحقاد والتصدي 
ان  العراقيني  وعلى  لالرهاب، 
موحدا  العراق  حلفظ  يتعاونوا 

مستقرا وبعيدا عن الشر.
قبالن  اجرى  ثانية،  جهة  من 
عدنان  السابق  بالنائب  اتصاال 
االعتداء  مستنكرا  طرابلسي 
سليمان،  عرسان  الشيخ  على 
داعيا  العاجل،  الشفاء  له  متمنيا 
لكشف  التحقيقات  تكثيف  اىل 

الفاعلني ومعاقبتهم.

وائل  العامة  الصحة  وزير  عقد 
يف  صحافيا  مؤمترا  فاعور  أبو 
احلملة  فيه  أطلق  الصحة  وزارة 
الرابعة للقاح ضد شلل األطفال، 
الصحة  منظمة  ممثل  حضور  يف 
العاملية يف لبنان الدكتور حسن 
البشرى، مساعد ممثلة اليونيسف 
كاليستيين،  لوتشيانو  لبنان  يف 
الصحة  لوزارة  العام  املدير 
الدكتور وليد عمار، رئيسة دائرة 
رندة  األولية  الصحية  الرعاية 
عيسى  والطبيبني غسان  محادة، 
اللجان  من  رشكيدي  وجوزف 
العلمية لربنامج التحصني، وعدد 

من املعنيني باحلملة.
املؤمتر  فاعور  أبو  الوزير  إستهل 
وسائل  على  بالتمين  الصحايف 
وتغطية  كاف  حيز  إعطاء  اإلعالم 
اليت  احلملة  هلذه  وافية  إعالمية 
شلل  للتطعيم ضد  إطالقها  يتم 
محالت  حتظ  مل  بعدما  األطفال، 
مشابهة سابقة بالتغطية اإلعالمية 
الكافية. ولفت إىل أن املطلوب 
ليس الرتويج لشخص أو لوزارة 
بل إدراك حجم املسؤولية بإيصال 
رسالة التوعية الصحية اىل الرأي 
اخلرب  طمس  أما  اللبناني،  العام 
باهتمام  معه  التعامل  وعدم 
شديد، فقد تكون له أخطار كربى 
األطفال  على صحة  وآثار سلبية 

يف لبنان.
لوزارة  ليس  أن  إىل  أشار  وإذ 
إىل  للوصول  وسيلة  أي  الصحة 
خالل  من  خماطبتهم  غري  الناس 
وسائل اإلعالم، الحظ أن الوزارة 
كل  يف  يصلوا  مل  وشركاءها 
حصلت  اليت  السابقة  احلمالت 
من  املطلوب  التجاوب  نسبة  إىل 
إىل  نصل  أن  وطموحنا  األهالي، 
جتاوب بنسبة 90 ال بل 100 يف 
املئة، بعدما اقتصر هذا التجاوب 
مستوى  من  املئة  يف   84 على 
أفضل  يف  املطلوبة  اإلستجابة 

اطلق احلملة الرابعة للقاح حبضور ممثلي منظمات دولية
ابو فاعور: لبنان امام تهديد جدي بعد رصد حاالت شلل

األحوال.
ودق وزير الصحة ناقوس اخلطر 
األخرية  الزيارة  خالل  يف  قائال: 
للبنان  أخريا  بها  قامت  اليت 
لألمم  العام  األمني  مساعدة 
املتحدة للشؤون اإلنسانية فالريي 
اكتشاف  يتم  أنه  تبني  آموس، 
األطفال  شلل  من  جديدة  حاالت 
والعراق  سوريا  من  كل  يف 
وبالنسبة  ومصر.  وفلسطني 
األقرب  اخلطر  يكمن  لبنان،  إىل 
يف وجود حاالت شلل يف سوريا 
حيث مت رصد مثان وثالثني حالة، 
مئيت  وجود  إفرتاض  يعين  مما 
حالة مل جير اكتشافها حتى اآلن. 
القليل  الرقم ليس باحلجم  وهذا 
اللبناني  التداخل  حبجم  مقارنة 

السوري يف هذه املرحلة.
وتابع: إن لبنان الذي حافظ حتى 
اللحظة على خلوه من مرض شلل 
تهديد  أمام  اآلن  يبدو  األطفال، 
جدي النهيار املناعة اليت أقامها 
على  اللبناني  الصحي  اجلسم 
لبنان.  يف  األطفال  شلل  مرض 
لذا، يأتي هذا املؤمتر لالعالن عن 
لتطعيم  الوطنية  احلملة  استكمال 
بإطالق  الشلل،  ضد  األطفال 
وتستمر  اليوم  تبدأ  رابعة  محلة 
شهر  من  عشر  اخلامس  حتى 
نيسان احلالي.وشدد على إعطاء 
أهمية كربى، الفتا  الرسالة  هذه 
إىل أن على وسائل اإلعالم وكل 
املدني  اجملتمع  وهيئات  األهالي 
التعامل مع املسألة بأكرب قدر من 
اجلدية ألن حجم االخطار يتزايد يف 
لبنان، خصوصا أن شلل األطفال 
يزال  ينتقل بسرعة وبصمت وال 
أن  وجيب  املنطقة،  يف  ينتشر 
نفعل ما يف وسعنا لضمان بقاء 
األطفال،  شلل  من  خاليا  لبنان 
إجناز  على  احلفاظ  ملتزمون  وإننا 
خلو لبنان من هذا املرض ألكثر 

من ثالثة عشر عاما.



Page 5صفحة 5     

لبنانيــات

Saturday 12 April 2014  2014 نيسان   12 السبت 

سدني

Master License No: 409566317

املاروني  البطريرك  التقى 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
سفراء  االول،  امس  الراعي 
بعثاتها  وممثلي  العربية  الدول 
يف  املتحدة  االمم  مكتب  يف 
ممثلة  منزل  يف  وذلك  جنيف، 
عساكر  رياشي  جنال  لبنان 
املنظمات  لدى  الدائمة  املندوبة 

الدولية يف جنيف.
سفراء  اللقاء  يف  ويشارك 
وممثلي: اجلامعة العربية، مصر، 
الكويت،  البحرين،  االمارات، 
العراق،  عمان،  اجلزائر،  قطر، 
السعودية،  اليمن،  االردن، 
والسودان.  فلسطني  تونس، 
ويتناول البحث القضايا العربية 
اجلارية  واالحداث  املشرتكة 
ومسألة  االوسط  الشرق  يف 

النازحني والالجئني يف لبنان.

حماضرة
ظهر  قبل  القى  الراعي  وكان 
بعنوان  حماضرة  االول،  امس 
الشرق  ومستقبل  املسيحيون 
االوسط يف قصر االمم املتحدة 
يف العاصمة السويسرية جنيف، 
بدعوة من السفري البابوي رئيس 
اىل  الرسولي  الكرسي  بعثة 
جنيف  يف  املتحدة  االمم  مكتب 

املطران سيلفانو تومازي.
حضر اللقاء سفراء ورؤساء بعثات 
مكتب  املمثلة يف  الدول  معظم 
االمم املتحدة يف جنيف ومنها: 
سويسرا،  الفاتيكان،  لبنان، 
املتحدة  الواليات  تركيا،  مصر، 
فرنسا،  روسيا،  االمريكية، 
فلسطني،  تايوان،  ايطاليا، 
الربتغال،  تونس،  ليتوانيا، 
املغرب،  االردن،  النروج، 
االمارات  العراق،  اليونان، 
االورغواي،  املتحدة،  العربية 
فنزويال، ليبيا، اثيوبيا، اوغندا، 
مجهورية  استونيا،  ايرلندا، 
ومنظمة  ايسلندا  الدومنيكان، 
مالطا، اضافة اىل حضور منظمة 

التعاون االسالمي.
متحورت  اليت  حماضرته  ويف 
اساسية  نقاط  ثالث  حول 
املسيحي  الوجود  أهمية  وهي: 
زعزعة  العربية،  البلدان  يف 
الشرق  دول  يف  اإلستقرار 
األوسط وأسبابه، واخريا احللول 
اعترب  افضل،  مستقبل  اجل  من 
البطريرك الراعي ان املسيحيني 
يعيشون يف هذا الشرق منذ حنو 
وقد  اإلسالم،  قبل  سنة   600
مبختلف  املنطقة  حضارة  أغنوا 
بإرثهم  اي  الشرقية،  تقاليدهم 
والروحي  والالهوتي  الليتورجي 
والتنظيمي اخلاص بكل كنيسة، 
فكانوا كاخلمرية يف العجني على 
املستويات كافة. وهكذا اصبحت 
يف  اساسيا  عنصرا  املسيحية 
حضارة هذه البالد مع ما نقلته 
اىل  وانسانية  اخالقية  قيم  من 
انها  كما  املسلمة،  اجملتمعات 
القيم  من  استفادت  بدورها، 
باإلسالم.  اخلاصة  والتقاليد 
الثقافتني  بني  التفاعل  وهذا 
أوجد  واإلسالمية  املسيحية 
اإلعتدال واإلنفتاح عند الغالبية 

املسلمة ما يشكل اساسا لألمل 
الشرق  يف  أفضل  مبستقبل 

االوسط.
الكنائس  مجيع  ان  اىل  ولفت 
يف الشرق األوسط تبشر بإجنيل 
تعيش  وهي  املسيح  يسوع 
كنسية  عالقات  بينها  ما  يف 
ما  ذاكرا  متناغمة،  ومسكونية 
قاله البابا بنديكتوس السادس 
عشر يف ارشاده الرسولي شركة 
املسيحي  الوجود  بأن  وشهادة 
يف الشرق االوسط يتخطى كونه 
او  سوسيولوجي  انتماء  جمرد 
جمرد جناح اقتصادي او ثقايف 
الوجود  أغنى هذا  فلقد  بسيط. 
بقيم  املشرقية  اجملتمعات 
اجنيلية، كقدسية احلياة البشرية، 
كرامة االنسان، احلريات واحلقوق 
اإلختالف،  احرتام  االساسية، 
واإلنفتاح  الدميوقراطية  معنى 

واإلعتدال.
وأشار اىل ان املسيحيني لطاملا 
كانوا رواد نهضة الثقافة العربية 
على  مستمرين  يزالون  ال  وهم 
النهج من خالل مدارسهم،  هذا 
ودور  مطابعهم  جامعاتهم، 
النشر اضافة اىل خمتلف وسائل 
فهم  ميلكونها.  اليت  التواصل 
التحديات  هي  ما  جيدا  يعلمون 
الكبرية اليت تواجههم ومع ذلك 
فهم يعلمون ايضا كيف حيملون 

رسالة اخلالص يف ارضهم.
زعرعة االستقرار

وعن زعزعة اإلستقرار يف الدول 
الكاردينال  أوضح  العربية، 
 - املسيحية  احلياة  ان  الراعي 
االسالمية املشرتكة تعاني اليوم 
عدة  ألسباب  قوية  زعزعة  من 
العربية  االنظمة  تفكك  ابرزها 
عززت  انظمة  مكانها  حلت  اليت 
وامنت  املسلم  الديين  النظام 
وتهميش  الواحد  احلزب  سيطرة 
اىل  ادى  ما  الشرائح  باقي 
انعدام الثقة بني خمتلف مكونات 
اىل  اضافة  الواحد،  اجملتمع 
صراع اسرائيل مع الفلسطينيني 
والدول العربية وادخال املنطقة 
يف صراع عقائدي، ديين ومذهيب 
واشعال بذور الصراع السياسي 
السنية  العربية  الدول  بني 
والشيعية الذي حتول يف ما بعد 
ايران  بني  عسكري  صراع  اىل 
انعكاساته  له  وكان  والعراق 
وحلت  اللبنانية.  الساحة  على 
مكان املواطنة العربية، املذهبية 
اىل  اضافة  هذا  والطائفية. 
اصولية  اسالمية  تيارات  بروز 
الثورات  اىل  دعت  راديكالية 
الشعبية اليت حتولت من ثورات 
سلمية اىل اخرى تدعو اىل تطبيق 
مبدأ  رافضة  اإلسالمية  الشريعة 
الطوائف  بني  املشرتك  العيش 
لغايات  اهلل  اسم  ومستخدمة 
على  اإلستيالء  اهمها  خاصة 
السلطة بالقوة ألسباب سياسية 
اقتصادية. ووسط هذه الظروف 
حتول املسيحيون كما غريهم اىل 
ضحايا بريئة طاهلم القتل والفقر 
والتهديد  واإلعتقال  واهلجرة 

ودنست كنائسهم ودمرت.
فرنسيس  البابا  ندد  وقد 

التقى ممثلي الدول العربية يف جنيف وحاضر عن املسيحيني ومستقبل املنطقة

الراعي: انعكاس االزمة السورية يهدد ميزة 
بعد إقرار جملس النواب يف جلسته العيش املشرتك يف لبنان

القانون  اقرتاح  االول،  امس 
بتنظيم  املتعلق  املكرر  املعجل 
قطاع الكهرباء والذي يوائم بني 
عقد  واخلاص  العام  القطاعني 
روبري  النائب  اإلقرتاح  مقدم 
فاضل ندوة صحافية قال فيها: 
كلنا يعرف ان عجز الكهرباء الذي 
تتحمل  سنويا  دوالر  مليارا  هو 
تصرفها  أن  أعباءها جبل  الدولة 
على حاجات اجتماعية واقتصادية 
على  تدفعها  أن  من  بكثري  أهم 
العجز، وذلك بسبب عدم إصالح 
أقر جملس  واليوم  القطاع،  هذا 
النواب اقرتاح قانون معجل مكرر 
ملعاجلة هذا القطاع املريض لكي 
يستفيد  أن  املواطن  يستطيع 
 24 على  ساعة   24 الكهرباء  من 
مضطرا  بالتالي  يعود  وال  ساعة 
ان يدفع فاتورة للدولة وفاتورة 

للمولدات.
اضاف: بعد إقرار جملس النواب 
بإمكان  يصبح  اإلقرتاح  هلذا 
القطاع  مع  تتعاقد  أن  احلكومة 
حتى  الكهرباء  لتوليد  اخلاص 
تصل التغذية بالكهرباء للمواطن 
24 ساعة على 24 وحنن حباجة اىل 
والدولة  إضايف  ميغاواط   1500
ليس لديها إمكان التمويل هلذه 
القدرة اإلضافية، وأهم من ذلك 
القانون  هذا  ان  جانب  واىل 
 24 الكهرباء  بتأمني  سيسمح 
أيضا  يستطيع   ،24 على  ساعة 
أن خيفف العجز وأن نصرفه يف 
الكهرباء،  عجز  من  أهم  اماكن 
فهل جيوز أن ختسر الدولة سنويا 
ملياري دوالر؟ ويف ذات الوقت 
مدينة حبجم مدينة طرابلس واليت 
عنف  جولة  عشرون  عليها  مر 
واليت باتت من أفقر املدن على 
البحر املتوسط مل يصرف عليها 
سوى مئة مليون دوالر على مدى 

فاضل وسامي اجلميل اشادا بإقرار تنظيم الكهرباء:
سيسمح بالتغذية 24 ساعة وسيوفر مليارات الدوالرات

القاسي  الوضع  بهذا  مرارا 
للمسيحيني.

البطريرك  فعرضها  احللول  اما 
املستقبلية  الرؤية  وفق  الراعي 
تأمني  وكيفية  األوسط  للشرق 
ابرز  سالم عادل ودائم، طارحا 
الوسائل املعتمدة للوصول اىل 
ان  اىل  فأشار  اهلدف،  هذا 
زاخرا  مستقبال  تتمنى  الكنيسة 
بالسالم يرتكز على اربعة اسس: 
احلقيقة، العدالة، احملبة واحلرية. 
وهذا ما دعا اليه وال يزال، احلرب 
بندائه  فرنسيس  البابا  األعظم 
من  سياسي  حل  إلجياد  الدائم 
خالل احلوار، يؤمن الوصول اىل 

حلول دائمة وصحيحة.
منبها  الراعي  البطريرك  وختم 
بفقدان  مهدد  لبنان  ان  اىل 
بسبب  هذه،  الفريدة  ميزته 
على  السورية  األزمة  انعكاس 
ثالثة  على  الداخلية  ساحته 
اقتصاديا  سياسيا،  مستويات: 
حد  وضع  جيب  لذلك  وامنيا. 
اجل  من  وخصوصا  احلرب  هلذه 
مليون  ونصف  املليون  عودة 
فهم  ديارهم  اىل  سوري  نازح 
اللبناني  الشعب  ثلث  يشكلون 
األمر  هذا  حتقيق  انتظار  ويف 
ان  الدولية  األسرة  على  جيب 
املناطق  يف  خميمات  هلم  تؤمن 

اآلمنة داخل سوريا.
بعد ذلك اجاب البطريرك الراعي 
انتقل  ثم  احلضور  اسئلة  على 
رد  حيث  الصحافة  غرفة  اىل 
على اسئلة الصحافيني يف لقاء 
عام معهم، وقد تركزت االسئلة 
والشرق  لبنان  الوضع يف  حول 
الدولية  االسرة  ودور  االوسط 

يف عملية السالم.
الكاردينال  زار  الظهر،  وبعد 
الراعي املفوضية العليا لالجئني 
حيث  املتحدة  لألمم  التابعة 
السيد  االعلى  املفوض  التقى 
معه  وعرض  غوترييس  انطونيو 
لبنان  يف  املفوضية  ألعمال 
االنسانية  واملساعدات  وسوريا 
تأكيد  وكان  تقدمها.  اليت 
وتكثيف  توسيع  ضرورة  على 
املساعدات واجياد حلول سياسية 
تسهل العمل االنساني. وإذ كرر 
غوترييس ان نسبة الالجئني اىل 
لبنان تعترب االعلى يف العامل حيا 
اللبنانيني على حسهم االنساني 
ان  مؤكدا  أبوابهم،  فتح  وعلى 
املفوضية ستبذل اقصى جهدها 
االجتماعي  العبء  من  للتخفيف 
أوضح  كما  لبنان.  حيمله  الذي 
انه سيزور لبنان الشهر املقبل 
مع  كثب  عن  العمل  ملتابعة 

املعنيني كافة.
من جهته، اكد البطريرك الراعي 
آمنة  اماكن  اجياد  ضرورة  على 
لالجئني داخل االراضي السورية 
من  اكثر  لبنان  حتميل  وعدم 
التداعيات  وجتنيبه  طاقته 
االقتصادية واالمنية االمر الذي 
القى جتاوب املفوض العام الذي 
لالوضاع يف  غبطته  بقراءة  نوه 
الشرق االوسط وجبهوده اآليلة 
واالستقرار  السالم  نشر  اىل 

واحلوار البناء.

باملئة  مخسة  أي  سنوات،  ثالث 
من عجز الكهرباء السنوي؟ وهل 
اليت  الليطاني  مياه  ان  جيوز 
واليت  ومسرطنة  ملوثة  أصبحت 
الشعب  نصف  منها  يشرب 
منها  تروى  واليت  اللبناني 
كل  يف  والفاكهة  اخلضار  أكثر 
تنقل  واليت  اللبنانية  املناطق 
اللبناني  الشعب  لكل  األمراض 
وهناك  الليطاني،  تلوث  نتيجة 
الليطاني  مياه  لتنظيف  مشروع 
بكلفة مئيت مليون دوالر سنويا، 
متويله  على  قادرة  غري  الدولة 
بسبب عجز الكهرباء الذي يصل 

اىل ملياري دوالر.
بإصالح  البدء  مع  اليوم  وتابع: 
إمكانية  وأعطينا  القطاع  هذا 
القطاع  هذا  إلصالح  للحكومة 
ملصلحة املواطن ولكي ال يضطر 
ان يدفع فاتورتني بدل الواحدة. 
من  يستفيد  الذي  الوقت  يف 
ساعة   24 على   24 الكهرباء 
تستطيع  حتى  املوازنة  وملصلحة 
حاجات  كل  متول  أن  الدولة 
السلسلة  منها  اللبناني  اجملتمع 
القضايا  من  السلسلة  وغري 

احلياتية امللحة.

سامي اجلميل
سامي  النائب  أشاد  بدوره، 
تنظيم  اقرتاح  بإقرار  اجلميل 
من  أكثر  منذ  وقال:  الكهرباء، 
سنة  كل  الدولة  تدفع  سنة   23
دوالر  ملياري  اىل  يصل  عجزا 
إذا  املبلغ  وهذا  الكهرباء  على 
اىل  يصل  الفوائد  اىل  أضفناه 
اربعني يف املئة من الدين العام 
بسبب اهلدر يف موضوع كهرباء 
لبنان وبسبب تغطية عجز كهرباء 
لبنان سنويا، وبهذه اخلطوة اليت 
أن  بإمكاننا  أصبح  اليوم  أجنزت 
نوفر على الدولة أكثر من مليار 

سنويا  دوالر  املليار  ونصف 
كهرباء  عن  عجز  وتغطية  كهدر 
لبنان بتحرير اإلنتاج بهذاالقانون 
هنا  ومن  اليوم،  أقر  الذي 
اخلطوة  بأن  نؤكد  لنا  بالنسبة 
النواب  جملس  يف  حتققت  اليت 
اليوم هي خطوة أولية لوقف هدر 
ايضا  أولية  خطوة  وهي  األموال 
املدفوعات  ميزان  الستعادة 
القدرة  وإعطاء  اللبنانية،  للدولة 
مشاريع  بتمويل  اللبنانية  للدولة 
جانب  اىل  وللوقوف  اجتماعية 
يف  سواء  اللبناني  املواطن 
موضوع سلسلة الرتب والرواتب 

وغريها من اخلطوات الالحقة.
جلميع  التهنئة  نوجه  اضاف: 
اإلجناز  هذا  على  اللبنانيني 
الكبري الذي أقر اليوم والذي من 
شأنه أوال: أن يوفر على اخلزينة 
اهلل  شاء  إن  الدوالرات  مليارات 
يكون هناك جدية يف تطبيق هذا 
امللف حتى يكون هناك منافسة 
مشروعة، وبالتالي خنفض كلفة 
اللبناني  املواطن  على  الكهرباء 
اللبناني  املواطن  وحتى ال يدفع 
وأخرى  للدولة  واحدة  فاتورتني 
الدولة  وتتمكن  للمولدات، 
اللبنانية بذلك من تأمني التغذية 
 24 على  ساعة   24 بالكهرباء 
القطاع  عرب  اللبنانيني  مجيع  اىل 
نطالب  كنا  ما  وهذا  اخلاص، 
كل  ويف  جلسات  منذ مخس  به 
بتحرير  النواب،  جملس  جلسات 
اإلجناز لتأمني الكهرباء للبنانيني 
ولكي خنفف   24 على  ساعة   24
على  الشهرية  الكهرباء  كلفة 
اللبنانيني، فهذا إجناز مهم حتقق 
وأنا  اليوم  النواب  جملس  يف 
سعيد جدا به وإن شاء اهلل يكون 
على  الرقابة  يف  جدية  هناك 
تطبيقه بشكل مينع أي أخطاء يف 

تنفيذه يف املستقبل.
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لبنانيات

أعلن رئيس جملس النواب نبيه 
التشريعية  اجللسة  خالل  بري، 
استعادة  ان  االول،  امس 
املتعاقدين  وموضوع  اجلنسية 
سيكونان  االعالم  وزارة  يف 
جدول  على  االولني  البندين 
اعمال اللجان النيابية املشرتكة 
املقبلة بعد االنتهاء من سلسلة 
اىل  الفتا  والرواتب،  الرتب 
عقد جلسة تشريعية غدا السبت 
القرار السلسلة يف حال انتهاء 

اللجان املشرتكة من درسها.
وقد صدق اجمللس، يف جلسته 
قانون  اقرتاح  االول،  امس 
الكهرباء،  قطاع  بتنظيم  يتعلق 
ملدة  موقتة،  بصورة  فأجاز 
سنتني واىل حني تعيني اهليئة 
اذونات  منح  للكهرباء،  الناظمة 
بقرار  الكهرباء  النتاج  تراخيص 
من جملس الوزراء بناء القرتاحي 
وأقر  والطاقة.  املالية  وزيري 
اقرتاح االعفاء من الغرامات على 
املكلفني بالرسوم بنسبة ٩٠%. 
اقرتاحا  الدفاع  جلنة  اىل  وأحال 
يف  مفتشني  برتقية  يتعلق 
املديرية العامة لالمن العام من 
رتبة مفتش ممتاز وما فوق اىل 
جدول  على  وأبقى  مالزم.  رتبة 
اعمال اجللسة التشريعية اقرتاحا 
يتعلق بتحديد نسبة الزيادة على 
للقانون  بدالت االجيار اخلاضعة 
غالء  زيادة  ضوء  يف   ١٦٠/٩٢
املعيشة املعمول بها ابتداء من 
أبقى  كما   .٢٠١٢ شباط  اول 
باملادة  املتعلقة  الفقرة  على 
حول  العقوبات  قانون  من   ١8٦
غري  التأديب  ضروب  مسألة 

العنفي.
وقائع اجللسة

قد  التشريعية  اجللسة  وكانت 
استؤنفت قبل ظهر امس االول 
وحضور  بري  الرئيس  برئاسة 
سالم  متام  احلكومة  رئيس 

والوزراء والنواب.
نقوال  نبيل  النائب  ولفت 
بالنظام اىل ان هناك من اتهم 
اجمللس النيابي بالسرقة امس، 
وهذا امر غري مقبول، واذا كنا 
فمن  الناس،  ملساعدة  نشرع 

غري املقبول اتهامنا بالسرقة.
- بري: سم التلفزيونات.

- نبيل نقوال: كل التلفزيونات 
نقبض  اننا  وقالوا  صورتهم، 
نقبل  ال  حنن  لرية،  مليون   ٢5

التشهري بنا.
امتنى  بالنظام:  فتوش  نقوال   -
النيابي  اجمللس  عن  يصدر  ان 
شغور  حال  يف  انه  تصحيح، 
والية رئيس اجلمهورية او مركز 
يتكلم  الدستور  فان  الرئاسة، 
عن شغور وليس عن فراغ، الن 

توقع جلسة تشريعية اليوم القرار السلسلة ومتعاقدو االعالم اىل اللجان.. جملس النواب اقر منح تراخيص النتاج الكهرباء واالعفاء من الغرامات
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النتائج  وتصبح  تقال  الكلمات 
يف غري حملها.

اىل  اشري  فتفت:  امحد   -
ذكره  الذي  نفسه  املوضوع 
من  كان  واذا  نقوال،  الزميل 
فنحن  اللغة،  هذه  عن  مسؤول 
نلوم  وال  عنها،  املسؤولون 
اذ  علينا،  احلق  كان  اذا  غرينا 

اننا نتهم بعضنا البعض.
جدول  ضمن  لنبق  بري:   -

االعمال.
على  أمتنى  رمحة:  اميل   -
اجمللس ان يوقف هذا االشعار 
مقبول،  غري  حيصل  ما  علينا، 
موقفا  اجمللس  يأخذ  ان  امتنى 
ندافع  حنن  املوضوع،  هذا  من 
عن الناس وهم يقومون بأشياء 

غري مقبولة.
الوجع  بالنظام:  املقداد  علي   -
الصقيع  الناس.  عند  واالمل 
ضرب كل املوسم الزراعي يف 
البقاع واجلنوب، وتبني ان هذه 
يف  اجراء  اي  تتخذ  مل  احلكومة 

هذا املوضوع.
حصل التباس

- بري: يف جلسة االمس حصل 
باقرتاح  يتعلق  ما  يف  التباس 
النائب  من  املقدم  املعجل 
سيمون ابي رميا، وان ما ألغي 
هو الفقرة املوجودة يف القانون 
او املقرتحة اي املتعلق بالعنف 
املدرسي، القصة فيها حساسية 
من   ١8٦ باملادة  تتعلق  وهي 

قانون العقوبات.
املادة  نص  بري  الرئيس  وتال 
رميا،  ابي  النائب  من  املقرتحة 
من  التفسري  سآخذ  وقال: 
تتعلق  وهي  العامة  اهليئة 
او  آباءهم  التأديب  بضروب 

كلمة ذويهم.
ايلي  النائب  زهرا:  انطوان   -

كريوز اقرتح الغاء املادة.
قد  كنت  رميا:  ابي  سيمون   -
سنة  منذ  االقرتاح  هذا  حضرت 
ونصف، وقيل لي كيف ستمنع 
اجملتمع،  يف  املوضوع  هذا 
وضعت دون ان يكون هناك اي 
بقناعيت  او جسدي،  اثر نفسي 
جيب الغاء هذا البند اي االساتذة 
واالهل، ما فهمته امس )امس 
ومقاربة  اشكال  حصل  االول(، 
هلا عالقة بالشرع، فنحن نصوت 
احكام  على قانون يتعارض مع 
طوائف معينة. وانا قناعيت هي 
منع االهل واالساتذة من ضرب 

االوالد نهائيا.
- جورج عدوان: يف كل بلدان 
باالطفال  يتعلق  ما  كل  العامل 
االهل  يعاقبوا  بأن  واالوالد، 
الوالدهم،  يتعرضون  الذي 
لذلك اعتقد ان ما حكي باالمس 

الغاء املادة نهائيا.
- بري: لكي ال نفكر ان الشرع 
والتخوف  االنسانية  احلالة  ضد 
تصبح  هل  ذووهم،  كلمة  من 
االم،  او  لالب  مالحقة  هناك 
فلنضع كلمة اباؤهم وامهاتهم.

- نواف املوسوي: هناك دراسة 
صدرت عن جهة خمتصة، تقول 
التعنيف الكالمي يؤدي  عن ان 
الطفل،  شخصية  تعقيد  اىل 
على  العامل  نعود  ان  علينا 
الغاء  مع  فانا  معينة،  منهجية 

املادة كلها.
- عماد احلوت: كلمة العنف واردة 
وأطالب  الطفل،  اتفاقية  يف 
التأديب،  عبارة  على  باالبقاء 
لسقف  توصيفا  حدد  واالقرتاح 
اثرا  يرتك  ال  ان  على  التأديب 
ال نفسيا وال جسديا. وقد نرى 
يف املستقبل ان جارا ما يرفع 
دعوى ضد جاره على اساس انه 

عنف ابنه.
- نديم اجلميل: العنف له اسباب 
يف  ان  وأتصور  عدة،  ووجوه 
لبنان اليوم صعوبة لنثبت االثر 
النفسي على االطفال. وطالب 

بالغاء املادة ١8٦ ككل.
االديان  ان  سكرية:  الوليد   -
ويف  العائلي،  النظام  كرست 
زواج  شرع  الغربي  العامل 
ميكننا  ال  وحنن  املثليني 
الغرب. ودعا اىل  مع  التماشي 
العائلي  النظام  على  احلفاظ 
ابي  اقرتاح  على  االبقاء  واىل 
رميا اي بالغاء اجازة العنف من 

املدرسني وابقاء االهالي.
اقرتح  فياض  علي  النائب   -
ضروب  رد  عبارة  اضافة 
التأديب غري العنفي اليت يراها 

االهل مناسبة.
ما  كل  ان  اجلميل:  سامي   -
وارد  النه  له،  حاجة  ال  يناقش 
العنف  من  احلد  قانون  يف 

االسري.
محاية الطفولة

ان  نعترب  عندما  فتفت:  امحد 
عالقة  هي  االسرية  العالقة 
للعنف  فيها  وجود  وال  محيمية 
بأي شكل من االشكال، والذي 
نراه يف الطبقات الفقرية ومن 
واجبنا ان حنمي الطفولة من اي 

عنف.
ما  بري  الرئيس  طرح  وهنا 

اقرتحه النائب علي فياض.
اقرتاح  اتابع  زوين:  جيلربت   -
وجيلربت  رميا  ابي  سيمون 
زوين، وزارة الشؤون االجتماعية 
قدمتا  والطفل  املرأة  جلنة  مع 
يتعلق  ما  كل  تشمل  اقرتاحات 
االدارة  جلنة  ويف  باالطفال، 
والعدل موجود مثل هذا االقرتاح 

املتعلق بالطفل.
- حممد قباني: انا مع التأديب 

غري العنفي.
- مسري اجلسر طلب اجلمع بني 
االقرتاحني، الفتا اىل ان كلمة 

ذووهم هي خطأ.
اباءهم  نقول  بري:   -

وامهاتهم.
االولياء،  لنقل  - غسان خميرب: 

ونزيل كلمة ال ترتك اثرا.
وأعلن بري اقفال باب النقاش، 
العبارة  هي  طرح  ما  وقال: 
انواع  القانون  جييز  التالية: 
التأديب غري العنفي اليت ينزهلا 
اآلباء واالمهات اليت ال تؤثر على 

صحتهم اجلسدية والنفسية.
الغاء  اقرتح  اجلميل:  سامي   -

املادة.
- سرج طورسركيسيان: أقرتح 
فقط وضع عبارة االمهات بدل 

اآلباء.
على  اجلميل  اقرتاح  وطرح 
التصويت املتعلق بالغاء الفقرة 
القانون  يف  املوجودة  كلها 

احلالي.
وقال بري: املادة ١8٦ احلالية، 
هذه  بالغاء  اجلميل  يطالب 

العبارة.
ضروب  الفقرة  بري  وتال 
باالوالد  ينزهلا  اليت  التأديب 
اباؤهم واساتذتهم على حنو ما 

يتيحها العرف العام.
التصويت  اجلميل  وطلب 

باملناداة باالمساء.
الشكل  على  االصوات  فكانت 
االتي: 34 مع االلغاء، و3٦ ضد 

االلغاء.
بعبارة  السري  اقرتاح  وطرح 
العنفي  غري  التأديب  ضروب 
واالمهات  اآلباء  ميارسها  اليت 
تؤدي  ال  ان  على  االوالد  على 

اىل اي اثر نفسي او جسدي.
متعاقدو االعالم

- حسن فضل اهلل بالنظام: أحب 
ان أثري موضوع املتعاقدين يف 
حقوق،  له  الذي  االعالم  وزارة 
يف  حنن  قانون،  اقرتاح  وهو 
مدة  منذ  أجنزناه  االعالم  جلنة 
بعيدة، وحول اىل جلنيت االدارة 
يتيح  الداخلي  والنظام  واملال، 
بعد  العامة  اهليئة  اىل  حتويله 

شهر.
بري: خارج عن موضوع اجللسة، 
أمس شرفنا معالي وزير االعالم 
وجدت  بزيارة،  جريج  رمزي 
االدارة  املال،  جلان:  تقارير 
على   ،3٩ املادة  وفق  واالعالم 
ما اعتقد فيها تناقض واضح، 
اجمللس  رئيس  واجبات  ومن 
ان حييل هذا االمر على اللجان 
اللجان  اىل  وأحلتها  املشرتكة، 
ننتهي  ان  ومبجرد  املشرتكة، 
من درس موضوع السلسلة يف 
اللجان فأول موضوع موجود على 
اجلنسية  استعادة  هو  اللجان 
واالمر الثاني هو هذا املوضوع 

الذي تفضلت به.
االعفاء من الغرامات

املعجل  القانون  اقرتاح  وطرح 
االعفاء  اىل  الرامي  املكرر 
املكلفني  على  الغرامات  من 
باملئة   ٩٠ بنسبة  بالرسوم 
حسم  اي  بامليكانيك  املتعلق 
الغرامات  من  باملئة   ٩٠ نسبة 
من  املقدم  امليكانيك  على 

النائب ياسني جابر.
مثل  مسموحا  يعد  مل  بري:   -
هذه االقرتاحات، هناك ضريبة. 
الفيدرالية  اجلرائم  اكرب  ومن 
الذي  الضرائب  موضوع  هو 
كان  اذا  منها،  التهرب  يتم 
باملوضوع  متوفرا  العجلة  عنصر 

سنطرحه.
بلد  يقوم  ال  فتوش:  نقوال   -
نستطيع  هل  ضرائب،  بدون 
ان نعرف كيف سنبلغ املواطنني 
انا  بوست،  ليبانون  بواسطة 
نردع  لكي  االقرتاح  هذا  أتبنى 
غرامات  تفرض  ال  كي  االدارة 

خمالفة لالصول.
االستعجال  خطة  وطرحت 

فصدقت، ثم صدق االقرتاح.
الكهرباء

املعجل  القانون  اقرتاح  وطرح 
املكرر الرامي اىل تعديل احكام 
املادة السابعة من القانون رقم 
4١٢ تاريخ ٢٠٠٧/٩/٢ واملتعلق 
واملقدم  الكهرباء  بتنظيم قطاع 

من النائب روبري فاضل.
عجز  ان  نعرف  كلنا  فاضل:   -
الكهرباء وصل اىل مليار و٩٠٠ 
مليون سنة ٢٠١3، اي اكثر من 
5٠ باملئة من عجز اخلزينة وهو 
ان  اردنا  ولو  للزيادة،  مرشح 
لكان  للمواطن  ساعة   ٢4 نؤمن 
مليارات.   4 اىل  وصل  العجز 
املواطن يدفع فاتورتي كهرباء، 
وما  الناس  حاجات  ونعرف 
نواجهه. سبق وذكرت ان مدينة 
عنف  جولة   ٢٠ بعد  طرابلس 
مليون   ١٠٠ عليها  يصرف  مل 
دوالر، وحتدثنا عن مشروع مياه 
فهذا  املياه  وتلوث  الليطاني 

املوضوع ضروري.
االستعجال  خطة  وطرحت 

فصدقت.
- الوزير حممد فنيش: كان سبق 
ان اقر جملس النواب مثل هذا 
االستفادة  تتم  ومل  املشروع، 
اخلطأ  نفس  تكرر  واليوم  منه، 
اىل حني تشكيل اهليئة الناظمة 
للقطاع  يسمح  القانون  وهذا 
خطة  وضعنا  باالنتاج.  اخلاص 
منو  لدينا  سنة  كل  طوارىء، 
اخلاص  للقطاع  يسمح  باحلاجات 

بالدخول اىل قطاع االنتاج.
- نقوال فتوش: كان يدور حديث 
واذا  الكهرباء،  خصخصة  عن 
اردنا ان نسمح لشركات خاصة 
نكون  ماذا  الكهرباء،  تنتج  ان 
القانون  هذا  بالقطاع،  فعلنا 
يقتضي احالته اىل جلنة الطاقة 
بشأنه،  دراسة  واعداد  واملياه 
احلكومة  وال  تستطيع  اللجنة  ال 
بنص  مرتبطان  النهما  تستطيع 
ان  الرئاسة  من  ارجو  قانوني. 

حيال هذا االقرتاح اىل اللجنة.
عاصم قانصوه: نطالب بالعمل 
بالطاقة الشمسية لنحمي الناس 
ودعا  التلوث،  من  والبالد 
الشمس  استغالل  اىل  احلكومة 
وقال:  املشروع،  هذا  لتنفيذ 
الكهرباء،  سيؤمن  االمر  هذا 
املوضوع  يكون هذا  ان  وامتنى 

حرا دون اي شروط.
- حممد قباني: انا مع املضمون، 
اصالح  قانون  اساس  وهذا 
 ٢٠٠٦ العام  يف  الكهرباء، 
فنيش  الوزير  مع  وبالتفاهم 
والظروف  سنة،  فرتة  أعطيناه 
السياسية وقتها مجدت احلكومة 
طبيعي  غري  وضع  يف  وكانت 
ومل نستطع تطبيق هذا القانون، 
وهذا يعين نهاية اهليئة الناظمة 
االصالح،  اساس  هي  اليت 
أعطينا احلكومة ثالثة اشهر كي 
تؤلف اهليئة الناظمة، واقرتح ان 

نعطي وقتا.
نتكلم  عندما  جابر:  ياسني   -
ان هناك  ننسى  عن خصخصة، 
انتاجا ملولدات دون رخص. ما 
دون  العملية  ننظم  اننا  نعمله 
تأييده لالقرتاح،  تلوث. وأعلن 
مؤسسة  من  نربح  نعد  مل  الننا 
هناك  ان  وارى  لبنان،  كهرباء 
دورا للمجلس االعلى للخصخصة 

باعداد امللفات.

تعيني اهليئة الناظمة
- حممد احلجار، دعا اىل تعيني 
خبصوص  الناظمة  اهليئة 
الكهرباء، وايد االقرتاح، وقال: 

االهم هو تطبيق القانون.
اليت  اخليارات  خميرب:  غسان   -
وضع  جلهة  حمصورة  لدينا 
حدود، وعلينا وضع حدود تلزم 
احلكومة بتعيني اهليئة الناظمة، 
عن  فضال  املراقبة  عملها  اذ 
الرتخيص. وبرأيي جيب االتفاق 

على هيئة بديلة للرقابة.
هناك  صاجل:  اجمليد  عبد   -
البلديات  بني  تنافسي  موضوع 
وتلوث  الكهرباء،  فاتورة  حول 
ونسمع  املولدات،  جراء  من 
سنة  ان  الطاقة  وزارة  من 
الكهرباء  ستكون   ٢٠١5
يسبب  املوضوع  هذا   ،٢4/٢4
القطاع  بني  التنافس  من  حالة 
ما  ونؤيد  اجلزئية،  واخلصخصة 
يهدف اىل ختليص املواطن من 

دفع فاتورة كهرباء للمولدات.
موضوع  لنأخذ  اجلميل:  نديم   -
ان  للتطبيق.  مثال  زحلة  كهرباء 
اخلصخصة هي انشط بكثري من 

القطاع الرمسي.
دور  هناك  يوسف:  غازي   -
الوزير  به  يقوم  لكي  جدا  مهم 
نيابة عن اهليئة املنظمة، وكيف 
وبأي  اإلنتاج  هذا  سيستعمل 
مبهمتني،  يقوم  الوزير  كلفة، 
حتديد السعر، والسماح بالنقل، 
ألنه من غري الضروري أن يعطي 
الرتخيص احلق يف االنتاج. ندعو 
قصرية،  بفرتة  املوضوع  لربط 
الزمنية،  املهنة  حصر  مع  وانا 

على أال تتعدى السنتني.
- الوزير بطرس حرب: املوضوع 
التطور  بني  قائم  صراع  هو 
واالقطاع السياسي. إن جملس 
متطورة  قوانني  يصدر  النواب 
االدارات،  من  القطاعات  حترر 
وصار هناك مفهوم للخصخصة، 
واملؤسف أنه صدر قانون سنة 
٢٠٠٢ رقمه 4٦٢. أريد أن نفهم 
القانون،  هذا  يطبق  مل  ملاذا 
وحنن سكتنا عن عدم التطبيق. 
هذا االقرتاح قدم حلل املشكلة. 
علينا ان نسمح للحكومة بتنفيذ 
مل   4٦٢ والقانون  القوانني. 
ينفذ، وحنن سكتنا عنه، فكيف 
على  احملافظة  علينا  هل  ذلك؟ 
القطاعات؟  وحتديد  الصالحيات 
هذا االمر مطروح على اجمللس. 
تنفيذ  إنه جيب  نقول  ان  علينا 
هذا  حترير  ويتم  القوانني 

القطاع.
الشيخ  السنيورة:  الرئيس   -
على  اصبعه  يضع  بطرس 
اصالحيان  همان  هناك  اجلرح. 
وقطاع  الكهرباء  قطاع  هما 
حيركان  اللذان  االتصاالت 
سنة  ولد  االجناز  هذا  البلد. 
٢٠٠٢ وبقي معلقا، ومن ضمن 
اهليئة  أبصرت  االصالح  عملية 
الناظمة النور. اهليئة الناظمة أمر 
وحنن  لبنان،  اساسي ملستقبل 
ميغاوات،   ٢5٠٠ اىل  حباجة 
قادرة  غري  اللبنانية  والدولة 
على متويل احلاجات، لذلك حنن 
القطاع  مع  التعاون  اىل  حنتاج 
بكثري،  أكرب  القصة  اخلاص. 
وهلا عالقة بتنظيم الكهرباء بني 
كهرباء  ومؤسسة  املستهلكني 
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من  يومًا  مخسني  مسافة  على 
الواجب  الشهرين  مهلة  انتهاء 
جديد  رئيس  انتخاب  خالهلا 
»القوات  أعلنت  للجمهورية، 
اللبنانية«، يف احتفالية خطابية 
يف معراب ترشيح رئيسها مسري 
جعجع رمسيًا لرئاسة اجلمهورية، 
»تيار  رئيس  أحرجت  خطوة  يف 
سعد  الرئيس  املستقبل« 
حتى  حيسم  مل  الذي  احلريري 
آذار«   14« مرشح  اسم  اآلن 
استطالع  أظهر  فيما  الرمسي، 
املؤسسات  إحدى  أجرته  رأي 
طلب  على  بناء  اإلحصائية، 

تقدم  املارونية،  البطريركية 
العماد ميشال عون، على باقي 
الشارع  يف  املوارنة  املرشحني 
نفسه،  الوقت  ويف  املسيحي. 
أظهر استطالع رأي أجرته شركة 
»آراء« بالتعاون مع »السفري«، 
األسبوع  يف  نتائجه  وتنشر 
عن  عون  العماد  تقدم  املقبل، 
الصعيد  على  املرشحني  باقي 
الثانية  املرتبة  واحتل  الوطين، 
بينما  فرجنية،  سليمان  النائب 
من  كٌل  الثالثة  املرتبة  حل يف 
زياد  األسبق  والوزير  جعجع 

بارود.

عون يتصدر اإلستطالع الذي طلبته بكركي

واإلصالح  التغيري  تكّتل  عقد 
اجتماعه األسبوعي برئاسة العماد 
يف  دارته  يف  عون  ميشال 
الرابية. وبعد اللقاء، تال النائب 
وجاء  اإلجتماع،  بيان  عون  آالن 

فيه:
اليوم إىل  إجتماعنا  »تطرقنا يف 
املوضوع األبرز، أال وهو سلسلة 
إىل  إضافة  والرواتب،  الرتب 
غدًا  التشريعية  اجللسة  مسألة 

)االربعاء(.
الرتب  سلسلة  خص  فيما 
والرواتب نؤكد أنها مطلب حمق 
وقطاعاتها  الدولة  موظفي  لكل 
منها،  املستفيدين  وعائالتهم 
خاضع  غري  املوضوع  وهذا 
تأمني  وكيفية  للمساومة، 
مشكلة  ليست  السلسلة  متويل 
املوظفني بل هي مشكلة الدولة 
حبقهم  املقصرة  ومؤسساتها 
اليوم،  لغاية   1998 سنة  منذ 
بإمكانهم  أن  البعض  يرى  حيث 
املوظفني،  حقوق  من  اإلنتقاص 
وهذه مقاربة خاطئة. لقد أجرينا 
امللف  هلذا  جدا  علمية  مقاربة 
خالل النقاش يف اللجنة الفرعية 
ضمت  اليت  النواب  جملس  يف 
ودرست  النيابية،  الكتل  كل 
من  املقدم  املشروع  اللجنة 
وتصحيحه  تصويبه  ومّت  احلكومة 
تقديم  ومّت  اإلمكان،  قدر 
حقوق  يتضمن:  متكامل  مشروع 
العسكريني  خاصة  املوظفني 
وإقرتاح  اإليرادات  واملعلمني، 
وسائل لتمويل السلسة، وكذلك 
اإلصالحات. وكل البحث اجلاري 
اليوم على صعيد جملس النواب 
لن يوصل إىل اي نتيجة إذا مل 
املقرتحة  اإلصالحات  إقرار  يتم 
الفرعية ألن  اللجنة  تقرير  داخل 
املشروع متكامل من اإلصالحات 
املالية وضبط اهلدر  واحلسابات 

واإلنفاق واملوازنات...
إن زيادة الضريبة غري املباشرة 
ألنها  عادلة  غري    »TVA»الـ

بالطرق  اللبنانيني  كافة  تصيب 
على  حتفظا  أبدينا  لقد  عينها، 
كل  على  الضريبة  هذه  زيادة 
السلع دون إستثناء ألنها تطال 
والفقرية  الوسطى  الطبقات 
لتمويل  األعدل  احلل  وليست 
السلسلة، نؤيد أن تتم زيادتها 
اليت  السلع  بعض  على  فقط 
كما  الكماليات،  من  تصنف 
أقرتها اللجنة الفرعية. جيب أن 
يستكمل موضوع اإليرادات جبدية 
وأن يتّم إقرار اإلصالحات لنخرج 
على  جييب  مبا  أساسها  على 
التنسيقية،  اهليئات  متطلبات 
ونأمل إستكمال اللجان املشرتكة 
اجللسة  بعد  السلسلة  مناقشتها 

التشريعية«.
باجللسة  يتعلق  »فيما  وأضاف: 
موضوع  خاصة  غدًا،  التشريعية 
املدني،  الدفاع  متطوعي  تثبيت 
باجللسة  للمشاركة  ذاهبون  حنن 
قانون  إقرار  على  وحريصون 
نؤيده  الذي  املدني  الدفاع 
جلنة  يف  أّيدناه  فقد  بالكامل، 
الدفاع ويف جلنة املال واملوازنة 
وكنا  والعدل  اإلدارة  جلنة  ويف 
من أبرز املعرتضني على تأجيله 
وإسرتداده. نطمئن أننا سنكون 
يف  املدني  الدفاع  جانب  إىل 
بعد  وتثبيتهم  حقهم  إعطائهم 
قدموها  اليت  التضحيات  كل 

للبنانيني دون أي مقابل.
قانون  حول  سؤال  على  وردًا 
»هذه  عون:  قال  اإلجيارات 
املشكلة املزمنة معقدة جدًا حاولوا 
اإلدراة  جلنة  يف  عنها  اإلجابة 
والعدل من خالل إنشاء صندوق 
وشهدنا  وغريها...  تعويضات 
مل  ذلك  أن  الفعل  ردات  يف 
يرضي املالك كما إّنه مل يرضي 
على  منفتحني  حنن  املستأجر،  
اإلقرتاحات  أو  التحسينات  كل 
اليت قد تصّوب القانون احلالي، 
ليس املهم اإلعرتاض بل املهم 

إقرتاح بدائل«.

النائب آالن عون بعد إجتماع التكتل:
مصادر متويل السلسلة ليست مشكلة املوظفني

لبنان.
لذلك نرى الكلفة اليت يتحملها 
وبالنهاية  اللبناني،  املواطن 
دوالر،  مليون   200 عجز  حنمله 
ومع  للزيادة.  قابل  أمر  وهذا 
ارتفاع اسعار احملروقات، حنتاج 
ان نتوجه خبطوات عملية لنصل 
اىل النقطة اليت تنهي هذا العجز 

الكبري الذي يتحمله املواطن.
ضروري  االقرتاح  أن  ورأى 
واملطلوب تعيني اهليئة الناظمة 

بصورة موقتة وملدة سنة.
- خضر حبيب: أؤيد االقرتاح.

ونوقشت املهلة لتشكيل اهليئة 
الناظمة.

عناية فائقة
االمر  الرئيس سالم: يتطلب   -
عناية فائقة، وعلى احلكومة ان 
تقوم مبا عليها، ومسعت كالما 
موضوع  النواب يف  من  واضحا 
يف  قلنا  الناظمة.  اهليئات 
البداية إن املرحلة صعبة. لنكن 
معاجلة  سهال  ليس  واضحني، 
القول  وأستطيع  االمور،  كل 
للكهرباء  الناظمة  اهليئات  إن 
أهمية  ذو  أمر  واالتصاالت 
اجمللس  امام  وأتعهد  كبرية، 
الكريم ان نعطي هذا املوضوع 
االهتمام البالغ، لنستطيع قريبا 
ان نشكل هذه اهليئات ونرتاح 
من املشاكل. احلكم خيار وقرار 

وحنن له إن شاء اهلل.
الرئيس بري: بصورة موقتة   -
وملدة سنتني، واىل حني تعيني 
متنح  الناظمة،  اهليئة  أعضاء 
أذونات وتراخيص االنتاج بقرار 
على  بناء  الوزراء  جملس  من 
واملياه  الطاقة  وزيري  اقرتاح 
واملالية وجملس الوزراء تكليف 
اجمللس االعلى للخصخصة إعداد 

امللفات ذات الصلة.
وتلي اقرتاح من النائب حكمت 
ميغاوات   2000 بشأن  ديب 

فسقط.
تعديل  بدل  فاضل:  روبري   -
فقرة  تضاف  املادة،  احكام 
من  السابعة  املادة  أحكام  اىل 

القانون رقم 462.
- الرئيس بري: هذا نص جديد، 
اىل  لنقل تضاف  وحيدة.  مادة 
القانون  من  السابعة  املادة 
رقم 462 املتعلق بتنظيم قطاع 

الكهرباء الفقرة التالية.
املعدلة  الفقرة  بري  وقرأ 

فصدقت، وصدق االقرتاح.
املعجل  القانون  اقرتاح  وطرح 
خفض  اىل  الرامي  املكرر 
الغرامات املتوجبة على متأخرات 
على  املرتتبة  البلدية  الرسوم 
أن  فتبني  السياحية،  املؤسسة 

ال لزوم له.

ترقية مفتشني
املعجل  القانون  اقرتاح  وطرح 
املكرر الرامي اىل ترقية مفتشني 
يف املديرية العامة لالمن العام 
من رتبة مفتش ممتاز وما فوق 

اىل رتبة مالزم.
االقرتاح  هذا  عون:  االن   -

قديم.
سحبه  أطلب  الداخلية:  وزير   -

واعطاء  اسبوع  ملدة  لدرسه 
الرأي فيه.

ان  على  اتفقنا  فتفت:  امحد   -
ما ما خيص السلطات التنفيذية 

ليس من صالحياتنا.
حيث  من  بري:  الرئيس   -
له  اجمللس  الصالحية، 
ان  مانع  لديكم  هل  الصالحية. 

نؤجله شهرا؟
يف  مثلهم  هناك  السنيورة:   -

قوى لالمن الداخلي.
استقرار  عدم  عون:  االن   -
عدم  اىل  يؤدي  التشريع 

املساواة.
األمر  يتعلق  سكرية:  الوليد   -
 ،2007 عام  أجريت  مبباراة 
وحصلت إشكاالت واعرتاضات. 
للمباراة  تقدم  من  كل  ليس 
ناجحا. بهذا االقرتاح حنن نرقي 
اجلميع مبن فيهم الذين رسبوا.

االقرتاح  بري  أحال  وبعدها 
والداخلية  الدفاع  جلنة  على 

والبلديات.

زيادة بدالت االجيار
املعجل  القانون  اقرتاح  وطرح 
نسبة  حتديد  اىل  الرامي  املكرر 
االجيار  بدالت  على  الزيادة 
 169/92 رقم  للقانون  اخلاضعة 
املعيشة  غالء  زيادة  ضوء  يف 
أول  من  ابتداء  بها  املعمول 
من  واملقدم   ،2012 شباط 

النائب ياسني جابر.
- وزير املالية: لو مل نقر قانون 
االقرتاح  هذا  لكان  االجيارات 
نعطي  اقررناه  اذا  لكن  واجبا، 
اجلمهورية  رئيس  ان  اشارة 
هذا  االجيارات،  قانون  سريد 
قانون  عنه  جييب  االقرتاح 

االجيارات.
االمر  دوفريج:  نبيل  الوزير   -
معرفة  واىل  دراسة  اىل  حيتاج 

اجلدوى االقتصادية.
على  يبقى  بري:  الرئيس   -

جدول االعمال.
القانون احلالي  - مسري اجلسر: 
هناك  صار  واضح.  القائم 
بدالت  لزيادة  تفسريات   3
لاللتباس  ومنعا  االجيارات، 
عالقة  وال  االقرتاح،  هذا  وضع 

له بقانون االجيارات.
أقررنا  عندما  اجلميل:  نديم   -
قانون االجيارات اجلديد، حتدث 
عن البدل احلالي والبدل القديم، 
غري  احلالي  البدل  أن  واحلقيقة 
القضايا  كل  هو،  ما  معروف 
يعرفون  وال  القضاء  معلقة يف 
كان  واذا  سيطبقون،  بدل  أي 
هناك زيادة ام ال. أقرتح متديد 
تطبيق  حني  اىل   92 قانون 

قانون االجيارات.
التعاون  اىل  نظرا  بري:   -
تبقي  الرئاسة  السلطات،  بني 
االعمال  جدول  على  القانون 
وأمتنى  املقبلة،  اجللسة  اىل 
على السادة الزمالء، إذا أنهينا 
أن  والرواتب،  الرتب  سلسلة 
بعد  غدا،  تشريعية  جلسة  نعقد 

الساعة الثالثة.
وتلي  اجللسة  بري  رفع  ثم 
احملضر فصدق، وكانت الساعة 

تشري اىل األوىل إال ربعا.

توقع جلسة تشريعية...
انطلقت اخلطة االمنية يف البقاع، 
صباح أمس االول، وباشر اجليش 
بريتال  يف  كثيف  انتشار  تنفيذ 
وحورتعال واخلضر واجلرود املطلة 
متحركة  حواجز  وأقام  عليها، 
مؤللة  دوريات  وسري  وثابتة، 
محلة  وبدأ  الشوارع،  يف  وراجلة 
اآلليات  خالهلا  استخدم  مداهمات 
واعتقل  واملصفحات،  العسكرية 
حلقت  كما  املطلوبني.  من  عددا 
طوافات عسكرية يف اجواء بريتال 

حبثا عن مطلوبني.
وأفادت معلومات للوكالة املركزية 
منازل  اىل  دخلوا  عسكريني  ان 
وابرزهم  املطلوبني  من  جمموعة 

ماهر طليس.
ويعمل االمنيون على متابعة حركة 
اتصاالت هؤالء من خالل هواتفهم 
عدة  ارقامًا  ميلكون  وهم  اخللوية 
عند  استعماهلا  طرق  وحيسنون 
الضرورة بغية تأمني حتركهم يف 
بلداتهم ومنطقة اجلرد اليت جلأوا 
انه  امين  مصدر  ويفيد  اليها. 
جيري العمل على استعمال اجهزة 
خاصة تساعد يف التشويش على 

هؤالء.
وذكرت املركزية ان هناك غرفة 
عمليات يف بريوت تواكب تفاصيل 
اخلطة االمنية بغية اجناحها والعمل 
املطلوبني، والسيما  توقيف  على 
الرؤوس الكبرية. ويف حال القاء 
عقد  ينفرط  هؤالء  على  القبض 
معهم.  يتعاونون  الذين  الشبان 
من  متهم  منهم  عددا  ان  ويذكر 
مسروقة  سيارات  ببيع  اهلل  حزب 
ارساهلا اىل سوريا وعادت  جرى 

مفخخة اىل لبنان.
الُسّنة  أحرار  لواء  أعلن  بالتزامن، 
بعلبك عرب تويرت سيف اهلل الشياح 
أمريا له.واعترب ان اجليش اللبناني 

اجليش ينتشر يف قرى بقاعية ويقوم مبداهمات
وحزب اهلل جيشان حمتالن إلمارة 
من  اإلمارة  تطهري  البقاع وسيتم 
حر  ُسيّن  كل  ودعا  وجودهم. 
اىل أن يساهم يف وقف التغول 
الفارسي املتمثل باجليش اللبناني 

وحزب اهلل يف لبنان.
يف  الشياح  عائلة  نفت  وقد 
بعلبك، يف بيان موقع من املختار 
تناقله  الذي  اخلرب  الشياح،  خالد 
بعض مواقع التواصل اإلجتماعي 
احمللية،  اإلعالم  وسائل  وبعض 
ومفاده أن لواء أحرار السنة يف 
الشياح  اهلل  سيف  عني  بعلبك 

أمريا له.
اخلرب  هذا  ان  العائلة  واوضحت 
من  له  أساس  وال  مدسوس 
غري  املذكور  واالسم  الصحة، 
واجملموعة  العائلة،  يف  موجود 
املواقف  تعلن  اليت  املشبوهة 
اشعال  اىل  تسعى  والتسميات 
الفتنة وتعمل على التحريض ضد 
اجليش اللبناني الوطين، ألغراض 
وأهداف ليست خافية على أهالي 
عامة،  واللبنانيني  خاصة  بعلبك 
حتت  تتخفى  اليت  اجلهة  ودانت 
إسم لواء أحرار السنة يف بعلبك.

األمنية  اجلهات  العائلة  وطالبت 
الفتنة  دعاة  مبالحقة  والعسكرية 
أمام  أمرها  وكشف  والتحريض 
واكدت  اللبناني،  العام  الرأي 
تأييد اجليش  الثابت يف  موقفها 

والقوى األمنية الشرعية.
لالعالم  الوطنية  الوكالة  وقالت 
قوى  يف  املعلومات  فرع  ان 
أوقف  بريتال  يف  الداخلي  األمن 
السوريني امساعيل علي احلسني 
يوسف  وعماد   ،1968 مواليد  من 
سويد من مواليد 1972، لتوريطها 
ابراهيم  ميشال  الطفل  خبطف 

الصقر.

العامة  اجلمارك  مديرية  صدر عن 
بتوجيهات  عمال  اآلتي:  البيان 
حسن  علي  املالية  وزير  معالي 
خليل وتعليماته األخرية، القاضية 
بتفعيل العمل يف خمتلف الوحدات 
اجلمركية وضبط عمليات اإلسترياد 
للمذكرة  وإنفاذا  والتصدير، 
الصادرة عن مديرية إقليم بريوت 
يف 2014/4/1 بالكشف على مجيع 
شحنات البضاعة املعدة للتصدير 
إىل منطقة اخلليج العربي، وذلك 
تهريب  حماوالت  إحباط  اثر  على 
عديدة حلبوب الكبتاغون إىل دول 
خملص  كان  أن  وبعد  اخلليج، 
قد  س.  أ.  اجلمركي  البضائع 
صرح عن كمية من الذرة مصدرة 
من قبل شركة ه. غ. إىل إحدى 
علي،  جبل   - دبي  الشركات يف 
التصدير  بيان  مبوجب  وذلك 
الذي   7323/2014 رقم  اجلمركي 
وهي  األخضر،  املسار  سلك 
يف  شوال   /600/ ضمن  موضبة 
قدره  إمجالي  بوزن  مستوعبني 
من  املستوعبان  أحيل  طنا،   /48/
املختصة  اجلمركية  الوحدة  قبل 
املكلفة  اجلمركية  الوحدة  إىل 
الكشف بواسطة األشعة السينية، 
حيث تبني يف الصورة الشعاعية 
وجود نقاط اشتباه وعدم جتانس 
لديها  ولد  مما  البضاعة،  يف 
املستوعبني  مبحتويات  الشك 
اللذين جرى نقلهما حاال إىل عنرب 
التصدير رقم /6/ يف املرفأ. كما 
املسار  على  البيان  حتويل  جرى 
االمحر اإللزامي بغية إجراء الكشف 

اجلمارك: ضبط 12 مليون حبة كبتاغون يف املرفأ
احلسي على البضاعة. مت استدعاء 
وكالة  ومندوبة  البضائع  خملص 
بوشرت  حيث  البحرية،  املالحة 

التحقيقات معهما.
هذا  صباح  من  التاسعة  حواىل 
اليوم )امس االول(، اتصل رئيس 
مكتب مكافحة املخدرات املركزي 
برئيس  الداخلي  األمن  قوى  يف 
شعبة مكافحة املخدرات ومكافحة 
اجلمارك،  يف  األموال  تبييض 
وأفاده بوجود مستوعبات مشبوهة 
سيقوم  وأنه  بريوت،  مرفأ  يف 
بالتنسيق  معاونيه،  أحد  بإيفاد 
ضبط  بغية  اجلمارك،  إدارة  مع 
هذه العملية املشبوهة، وقد تبني 
ذات  حول  تدور  املعلومات  أن 
قبل  من  املوقوفني  املستوعبني 

إدارة اجلمارك.
الوحدات  قامت  ذلك،  أثر  وعلى 
حبضور  املختصة  اجلمركية 
مكتب  قبل  من  املنتدب  الضابط 
مكافحة املخدرات املركزي، بفتح 
بدقة حيث  املستوعبني وحتريهما 
تبني وجود كمية ضخمة من حبوب 
شواالت  ضمن  خمبأة  الكبتاغون 
الذرة، قدرت الكمية بأكثر من 12 
حتديد  إىل  وسيصار  حبة،  مليون 
بعد  بدقة،  املضبوطة  الكمية 

االنتهاء من عملية الكشف.
أن  اجلمارك  إدارة  يهم  أخريا، 
دائم  تنسيق  على  أنها  توضح 
مكافحة  مكتب  مع  ومستمر 
مجيع  يف  املركزي  املخدرات 
قضايا املخدرات، مما أمثر ويثمر 
جناحات كبرية على هذا الصعيد.
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يف  عقابي  إجراء  ثاني  يف 
إسرائيل  فرضت  يومني، 
على  اقتصادية  عقوبات 
توقيع  على  ردا  الفلسطينيني 
طلبات  الفلسطينية  القيادة 
لالنضمام إىل معاهدات دولية.

وقال مسؤول إسرائيلي طلب 
إسرائيل  إن  امسه  ذكر  عدم 
ستحسم دفعات اليفاء ديون من 
حتويالت الضرائب اليت تتلقاها 
بانتظام.  الفلسطينية  السلطة 
على  حدودا  أيضا  وستضع 
ودائع املصارف اخلاصة بسلطة 

احلكم الذاتي يف إسرائيل.
وأضاف أن إسرائيل ستمضي 
مع ذلك يف جهود حل أزمة يف 
فيها  تتوسط  سالم  مفاوضات 
تهدد  واليت  املتحدة  الواليات 
بدأت  اليت  احملادثات  بانهيار 
توقف  بعد  املاضي  متوز  يف 

استمر ثالث سنوات.
اعلنت  ذلك،  غضون  يف 
طلبات  ان  املتحدة  االمم 
الفلسطينيني لالنضمام اىل 13 
تابعة  دولية  معاهدة  او  اتفاقًا 
لالمم املتحدة تتفق واالجراءات 

الدولية.
اىل  الطلبات  هذه  وقدم 
االمانة العامة لالمم املتحدة يف 
الفلسطيين  املندوب  نيسان   2
الدائم لدى االمم املتحدة رياض 
باسم  الناطق  واوضح  منصور. 
االمم املتحدة ستيفان دوجاريك 
ان اخلدمات القانونية يف االمم 
االدوات  ان  »رأت  املتحدة 
الواردة صيغت مبوجب القانون، 

قبل قبوهلا للحفظ«.
فرع  توىل  باالجراءات،  وعمال 
املتحدة  االمم  يف  االتفاقات 
اطالع الدول االعضاء على ذلك. 
مسؤولية  ان  دوجاريك  وقال 
االمانة العامة لالمم املتحدة يف 
هذا املوضوع »ادارية الطابع«. 
وانه »يعود اىل كل دولة عضو 
قرارها يف  تعلن  ان  حدة  على 

اليت  القانونية«  املشاكل  شأن 
تلك  اىل  االنضمام  يطرحها  قد 

االتفاقات.
االنضمام  طلبات  وتسري 
تاريخ  من  يوما   30 بعد  عادة 
تقدميها. وتذكر اكثرية الوثائق 
االتفاقات  قسم  يف  املنشورة 
او  االتفاق  ان  االنرتنت  على 
حيز  »ستدخل  املعنية  املعاهدة 
 2 يف  فلسطني  لدولة  التنفيذ 
اىل  اخرى  ايار 2014«. وتشري 
متوز  او  ايار  يف  الحقة  مواعيد 
االنضمام  اجراءات  ملختلف  تبعا 

لكل اتفاق او بروتوكول.
قدمت  اليت  االتفاقات  ومن 
طلبات  الفلسطينية  السلطة 
فيينا  اتفاقات  اليها  لالنضمام 
الديبلوماسية  العالقات  عن 
حقوق  واتفاقي  والقنصلية، 
مناهضة  واتفاقي  الطفل، 
ملكافحة  واخرى  التعذيب، 

الفساد.
كما قدمت السلطة الفلسطينية 
طلبا اىل سويسرا لالنضمام اىل 
آب  يف  الرابع  جنيف  اتفاق 
املدنيني حتت  1949 عن محاية 
االضايف  وبروتوكوله  االحتالل 
هولندا  اىل  آخر  وطلبا  االول، 
لالنضمام اىل اتفاق الهاي يف 
تشرين االول 1907 عن قوانني 

وأعراف احلرب الربية.
املراقب  الدولة  وضع  وجييز 
حازته  الذي  املتحدة  االمم  لدى 
الثاني  تشرين  يف  فلسطني 
خمتلف  اىل  االنضمام   2012
االتفاقات واملعاهدات الدولية.

ومن االمكانات الرئيسية اليت 
انضمام  الوضع،  هذا  فتحها 
روما  نظام  اىل  فلسطني 
احملكمة  انشأ  الذي  االساسي 
جييز  والذي  الدولية  اجلنائية 
دعوى  اقامة  للفلسطينيني 
السلطة  لكن  اسرائيل.  على 
طلب  اي  تقدم  مل  الفلسطينية 

انضمام اليه حتى الساعة.

اسرائيل عاقبت الفلسطينيني اقتصادياً 
واألمم املتحدة قبلتهم يف 13 معاهدة

Saturday 12 April 2014  2014 نيسان   12 السبت 

دعــوة
برعاية رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمري 

جعجع
يدعوكم حزب القوات اللبنانية اسرتاليا للمشاركة يف 

املناسبات التالية
وذلك بحضور اإلعالمية الدكتورة مي الشدياق.

*ملبورن :
نهار الجمعة الواقع يف ٢ أيار عشاء تكريمًا للدكتورة مي 

الشدياق الساعة السابعة مساًء
يف قاعة La Mirage Reception على العنوان التالي:

210 Hume Hwy Somerton
للمزيد من املعلمومات الرجاء االتصال :

سعيد خليفة : 0434379437
سعيد حداد   : 0419877577

*سدني:
نهار الجمعة الواقع يف 9 أيار ٢014 لقاء املقاومة 

السنوي الساعة الثامنة مساًء 
 يف قاعة Croatian club   على العنوان التالي:

921 Punchbowl Rd,Punchbowl 
للمزيد من املعلومات الرجاء االتصال : 

تريز      : 0400846158
اسحاق   :0414714496

واشنطن  »على  عنوان  حتت 
مع  االتفاق  بعد  ملا  التخطيط 
السابق  القائد  كتب  إيران« 
لقوات األطلسي واملدير السابق 
دايفيد  األمريكية  لالستخبارات 
مع  مشرتكًا  مقااًل  برتايوس 
صحيفة  يف  شريشوك  فانس 
توقعا  بوست«،  »واشنطن 
النووي  »االتفاق  ميهد  أن  فيه 
النفراج يف العالقات بني طهران 
العقوبات  رفع  لكن  وواشنطن. 
قد يقوي قدرة إيران على إظهار 
يشمل  مبا  املنطقة،  يف  تأثريها 
واخلليج  والعراق  ولبنان  سوريا 

وفلسطني«.
أن  إىل  الكاتبان  وأشار 
قد  وحلفاءها  املتحدة  »الواليات 
منافس  مواجهة  يف  يصبحون 
أكثر  ورمبا  أفضل  مبوارد  يتمتع 
»هذا  أن  إىل  الفتني  خطورة«، 

ال يعين التخلي عن الدبلوماسية. 
هناك  أن  االعرتاف  جيب  لكن 
مبادالت حقيقية يشملها االتفاق، 
وبتمهيد الطريق لتخفيفها. لذلك 
جيب النظر يف بعض اخلطوات«.

»على  فإن  الكاتبني  وبرأي 
مع  احلوار  تكثيف  واشنطن 
واإلسرائيليني  العرب  حلفائها 
حول  مشرتك  تفاهم  لتطوير 
إيرانية  دولة  مع  التعامل  كيفية 
االتفاق.  عقب  اقتصاديًا  قوية 
بشدة  النظر  واشنطن  على  ثم 
يف موقعها يف سوريا«، وأشارا 
إىل أن »التقارير قالت إن إدارة 
دعم  أساليب  يف  تنظر  أوباما 
قد  هذا  سوريا.  يف  املعارضة 
أكرب  جهدًا  بأن  االعرتاف  يعكس 
هو املطلوب لعكس واقع ساحة 
كبري  جبزء  حتقق  الذي  املعركة، 
منه بفضل املساعدة اإليرانية«.

برتايوس: على واشنطن التخطيط ملا 
بعد االتفاق مع إيران

األمريكي  الكونغرس  أقر 
مشروع قانوٍن مينع سفري إيران 
اجلديد يف األمم املتحدة محيد أبو 
طاليب من احلصول على تأشرية 
بسبب  املتحدة  للواليات  دخوٍل 
باقتحام  املشاركة  يف  اتهامه 
طهران  يف  األمريكية  السفارة 

عام 1979.
الناطقة  اعتربت  جهتها  من 
اإليرانية  اخلارجية  وزارة  باسم 
أن قرار واشنطن  أفخم  مرضية 

مرفوض.
تولد  جديدة  دبلوماسية  أزمة 
ترفض  وإيران؛  أمريكا  بني 
يف  مندوبها  منح  واشنطن 
دخول  تأشرية  املتحدة  األمم 
اخلطوة  يف  ترى  أراضيها.. 
مقصودًا،  إيرانيًا  استفزازًا 
يف  مسؤولني  وصف  حبسب 

الكونغرس.
طاليب  أبو  حامد  أمريكا  تتهم 
السفارة  اقتحام  يف  باملشاركة 
األمريكية يف طهران عام 79.. 
واحتجاز 52 رهينة أمريكية ألكثر 
أنكر  الرجل  يوم..   400 من 
االقتحام،  حادثة  يف  مشاركته 
املنظمة  إىل  انضم  إنه  وقال 
الطالبية يف وقت الحق، واقتصر 

عمله فيها على الرتمجة.
اخلطوة أثارت حفيظة طهران، 
اعتربتها غري مقبولة، وأكدت أن 
طاليب من أفضل دبلوماسييها، 

يف  سفريًا  العمل  خربة  ولديه 
ايطاليا وبلجيكا واسرتاليا.

الدبلوماسية  للقوانني  وفقًا 
منح  عدم  لواشنطن  حيق  ال 
تأشريات للدبلوماسيني العاملني 
يف نيويورك مقر املنظمة، اتفاق 
عقد بني األمم املتحدة وأمريكا 
 47 عام  املقر  سيادة  بشأن 

مينعها من ذلك.
هي ليست املرة األوىل اليت 
هذه  واشنطن  فيها  تتجاوز 
رفضت   2005 عام  اخلطوط؛ 
ألكثر  دخول  تأشريات  إصدار 
إيرانيًا  حكوميًا  مسؤواًل   20 من 
اجلمعية  حضور  يريدون  كانوا 

العامة منهم وزيران.
عام 2008 رفضت منح الرئيس 
اإليراني أمحدي جناد من احلصول 
أراضيها  دخول  تأشرية  على 
للمشاركة يف اجتماعات اجلمعية 
كذلك  املتحدة،  لألمم  العامة 
السوداني  الرئيس  مع  حصل 

عمر البشري العام املاضي.
يف شهر آذار/مارس من هذا 
اخلارجية  وزارة  أبلغت  العام 
األمريكية السفري السوري لدى 
األمم املتحدة بشار اجلعفري بأنها 
حددت حتركه بقطر 40 كلم حول 
نيويورك، وقبل شهر تقريبًا منع 
20 مسؤواًل أوكرانيًا من احلصول 
بتهمة  األمريكية  التأشرية  على 

قمع املتظاهرين يف كييف.

واشنطن متنع سفري إيران اجلديد 
لدى األمم املتحدة من دخول أراضيها

ايران باتت أكثر قوة وخطورة يف املنطقة

الثوري  اجمللس  عضو  كشف 
يف  دلياني  دميرتي  فتح  حلركة 
مشاركة  امليادين  مع  مقابلة 
عضوين يف الكونغرس األمريكي 
األقصى  املسجد  اقتحام  يف 
يهود  متطرفني  برفقة  املبارك 

حتت محاية قوات االحتالل«.
عضوي  »إن  دلياني  وقال 
للحزب  ينتميان  الكونغرس 
اجلمهوري وهما بيل جونسون من 
ماكينلي  وديفيد  اوهايو  والية 
فرجينيا  والية  ميثل  الذي 
الغربية« معتربًا »أن مشاركتهما 
اإلجرامية  االقتحامات  يف 
وعدم  املبارك  األقصى  للمسجد 
حكومتهما  قبل  من  مسائلتهما 
مؤشرًا خطريًا  يعترب  وحماسبتهما 
على تطور مستويات التواطؤ مع 
عصابات االستيطان اليت تهدف 
االقصى  باملسجد  للمساس 

املبارك«.
أجراها  كان  مقابلة  ويف 
جونسون  مع  إسرائيلي  موقع 
دون  نتجول  »كنا  األخري  قال 
وبأننا  حنن  من  أحد  يعرف  أن 
عضوين يف الكونغرس«، مبديًا 

دعمه املطلق لإلسرائيليني.  
وخالل  احملتل  اجلوالن  ويف 
االحتالل  جنود  برفقة  هلما  جولة 
يف اجلوالن احملتل طالب دلياني 
اجلاليات العربية واملسلمة وحميب 
السالم واملدافعني عن احلريات 

يف املناطق اليت ميثلها جونسون 
وماكينلي بالكونغرس مبعاقبتهما 
وأضاف  االقرتاع.  صناديق  يف 
الكونغرس  عضوي  »إن  دلياني 
قدما إىل البالد و جتوال فيها على 
نفقة مؤسسة »حلفاء اسرائيل« 
اليت تعمل يف الواليات املتحدة 
اليميين  الصهيوني  الفكر  لنشر 
على  يسيطر  الذي  املتطرف 

حكومة دولة االحتالل«. 
عضوي  »أن  إىل  أشار  كما 
املذكورين جتوال يف  الكونغرس 
قوات  وتفقدا  احملتل  اجلوالن 
هلا  دعمهما  وأبديا  االحتالل 
العربية  لألراضي  احتالهلا  يف 

السورية«. 
رئيس احلركة العربية للتغيري 
للميادين  قال  الطييب  أمحد  د. 
اإلدارة  »ان  يؤكد  جرى  ما  إن 
وسيط  بدور  تقوم  ال  األمريكية 
وإمنا  املفاوضات  يف  نزيه 
طرف  حساب  على  لطرف  حمام 
اجلانبني  »ان  وأضاف  آخر«. 
الفلسطيين واألردني سيتوجهان 
املختصة  األمريكية  اجلهات  إىل 

ملعاجلة اقتحام األقصى«.
يذكر أن األردن ميلك وصاية 
منذ  األقصى  املسجد  على 
وصاية  لديه  كما   ،1967 عام 
اإلسالمية  األوقاف  ادارة  على 
واحملاكم الشرعية ودائرة قاضي 

القضاة يف القدس.

عضوان يف الكونغرس يقتحمان املسجد األقصى برفقة مستوطنني

من  نيويورك  مدينة  زادت 
بدء  عشية  األمنية  احتياطاتها 
للجدل  املثري  الداعية  حماكمة 
املعروف  املصري،  محزة  أبو 
التورط  بتهمة  بـ«القرصان« 
املقبل  االثنني  اإلرهاب،  يف 
فرتة  خالل  حماكمة  ثاني  ويف 
رفيع  »جهادي«  لعنصر  وجيزة 
صهر  غيث  أبو  سليمان  بعد 
أسامة  الراحل  »القاعدة«  زعيم 
أبو  حماكمة  وستعيد  الدن.  بن 
محزة فتح صفحات طواها الزمن 
القرن  تسعينات  من  يكاد  أو 
اإلمام  هذا  كان  عندما  املاضي 
املصري األصل واحدًا من وجوه 
»لندنستان«،  يف  اجلهاديني 
العاصمة  على  ُيطلق  كان  كما 

الربيطانية آنذاك.
االستخباراتية  احملللة  وأكدت 
يف شرطة نيويورك ريبيكا وينر 
أن احملاكمة »هي أولوية للشرطة 
املقبلني...  األسبوعني  يف 
هذه  تأتي  أن  احتمال  ونراقب 
وأضافت  االرهاب«.  من  باملزيد 
يف  »جنم«  هو  املصري  أن 
»يف  ساعد  »القاعدة«  صفوف 
يف  األفراد  عشرات  تطويع 
املتحدة ممن  والواليات  بريطانيا 

اخنرطوا يف عمليات ارهابية«.
أن  »رويرتز«  وكالة  وأوردت 
جلسة  برباءته يف  دفع  أبو محزة 
من  املاضي  األربعاء  إجرائية 
يف  بالتورط  له  اإلدعاء  اتهام 
غربيني  سّياح  خلطف  التخطيط 
وحماولة   1998 عام  اليمن  يف 
اقامة معسكر تدريب للجهاديني 
يف أوريغون على الساحل الغربي 
املتوقع  ومن  املتحدة.  للواليات 
تستغرق حماكمته حنو شهر،  أن 
ثالثة  من  أقل  بعد  تأتي  وهي 
حملفني  هيئة  إدانة  من  أسابيع 
نيويورك  يف  احملاكمة  قاعة  يف 
سليمان أبو غيث زوج ابنة أسامة 
تتعلق  اتهامات  يف  الدن  بن 

باالرهاب.
»رويرتز« إىل أن هذا  ولفتت 
وزير  دفع  غيث  أبو  على  احلكم 
هولدر  اريك  األمريكي  العدل 
قال  حيث  نيويورك  إىل  للتوجه 
للصحافيني إن القضية جيب أن 
تساعد يف انهاء اجلدل بشأن إن 
املتشددين  حماكمة  يتعنّي  كان 
باعتبارهم  مدنية  حمكمة  أمام 
حماكمتهم  أم  جنائيني  متهمني 

كمقاتلني أمام حماكم عسكرية.
جمموعة  من  واحد  محزة  وأبو 
الذين  الناشطني اإلسالميني  من 
سلمتهم بريطانيا للواليات املتحدة 
يف  التورط  بتهمة   2012 عام 
اإلرهاب. لكن االتهامات املوجهة 
إليه منفصلة عن اآلخرين وبينهم 
إثنان بارزان هما السعودي خالد 
بن  أسامة  مكتب  مدير  الفواز 
الدن يف لندن وعادل عبداجمليد 
»مجاعة  مسؤول  عبدالباري 
العاصمة  يف  املصرية  اجلهاد« 
متهمان يف  واإلثنان  الربيطانية. 
الواليات  سفارتي  تفجري  قضية 
عام  افريقيا  شرق  يف  املتحدة 

.1998
لكن أبو محزة كان بالتأكيد أكثر 
شهرة منهما، نتيجة حتويله مسجد 
فنزبري بارك يف مشال لندن إىل 
كان  الذين  للمتشددين  قاعدة 
خطابات  مجعة  كل  فيهم  خيطب 
الربيطانية  احلكومة  تدين  نارية 
وسياساتها وتؤيد مجاعات متهمة 
كـ  بشعة  قتل  بأعمال  بالقيام 
»اجلماعة اإلسالمية املسلحة« يف 

اجلزائر.
بوصفه  محزة  أبو  وُيشتهر 
بريطانيا بأنها مبثابة »مرحاض«، 
جنسيتها  منحته  أنها  رغم  على 
املاضي  القرن  مثانينات  يف 
يف  »اجلهاد«  اىل  انتقاله  قبل 
أفغانستان حيث فقد يديه وعينه 
حدودية  منطقة  يف  انفجار  جراء 

باكستانية مع أفغانستان.

»جنم القاعدة« أبومحزة أمام حمكمة نيويورك االثنني
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نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة.. نفتح 
7 أيام يف األسبوع

Saturday 12 April 2014  2014 نيسان   12 السبت 

طرح النجاح املبدئي للخطة االمنية يف مشال لبنان، وقبله تشكيل 
احلكومة اللبنانية، أسئلة كثرية عما اذا كان األمر جمرد مثرة لتفاهم 
انعكاسًا النفراجات اقليمية. يبدو، وفق معلومات حصلت  حملي ام 
مرشح  السعودي  ــ  االيراني  التشنج  أن  »االخبار«،  الزميلة  عليها 
لبعض احللحلة إذا ما جنحت االتصاالت االوىل يف االتفاق على بعض 
لبنان  االمين يف  اهلدوء  احتمال  فإن  إذا جنح،  املشرتكة.  القواسم 
والتوافق على رئيس للجمهورية قائمان. اما يف ما يتعلق بسوريا، 

فاالوضاع ال تزال معقدة، وإن كانت غري مستحيلة.
الزميلة  إىل  حديثه  يف  خطريًا  كالمًا  نصراهلل  حسن  السيد  قال 
ل التلميح قبل التصريح. رسم،  »السفري«. حيتاج املرء أيامًا ليفصِّ
للمحور  الواعد  املستقبل  ومآالت  احلاضر  خريطة  املعهودة،  بدّقته 
إيرانيًا  ــــ  تقاربًا سعوديًا  يؤّيد  إنه  قاله  ما  بني  من  اليه.  املنتمي 
رغم الدور »السليب« للسعودية. تزامن ذلك مع إعالن وزير الداخلية 
بعد  لبنان  يف  السعودي  السفري  عودة  قرب  عن  املشنوق  نهاد 
النجاح املبدئي للخطة األمنية. شيء ما، اذًا، ُيطبخ يف الكواليس. 
ايران  على  وينسحب  الغربي  ــــ  االيراني  التفاهم  من  ينطلق  شيء 

والسعودية.
فماذا يف املعلومات؟

حُيكى عن لقاء أولي، سعودي ــ إيراني، حصل بعيدًا من األضواء. 
البعض يتحدث عن أكثر من لقاء. مصلحة الطرفني أال يتم احلديث 
عن األمر قبل أن يتبلور مناخ اجيابي. ال تزال االتصاالت يف سياق 

جس النبض. ال توجد اخرتاقات يف سورية. يف لبنان نعم.
إيصال امللف النووي اىل خواتيمه االجيابية ووقف احلرب يف سوريا 
مع  شأنهما  يف  التباينات  الراهن.  الوقت  يف  إيرانيتان  أولويتان 
أولوية  صارت  االرهاب  مكافحة  لكن  كبرية،  تزال  ال  السعودية 

للجميع.
املنظمات  اإلخوان املسلمني على الئحة  السعودي يف وضع  القرار 
االرهابية كان الفتًا. صحيح انه يساعد مصر عبد الفتاح السيسي، 
ولكنه أيضًا يضعف التيار االخواني يف سوريا. مثة من يذهب اىل حّد 
االعتقاد بأن إبقاء ايران خيوط تقارب مع االخوان قد يفيد يف نهاية 
املطاف السعودية نفسها ألن طهران تستطيع لعب دور املهدئ او 

الوسيط. يتعزز ذلك لو استمر التقارب االيراني ـــ املصري.
مل يكن ممكنًا تشكيل حكومة لبنانية، ثم االتفاق على اخلطة األمنية، 
التفكري  جمرد  على  السابق  يف  عصّية  كانت  مناطق  اىل  والدخول 
بدخوهلا مثل باب التبانة او عرسال، من دون هذا املناخ االقليمي 

الذي بات يبعث ببعض االشارات االجيابية.
االخضر  الضوء  بنفسه  أعطى  احلريري  السابق سعد  احلكومة  رئيس 
لقائد اجليش جان قهوجي قبل اخلطة االمنية. حصل اتصال هاتفي 
او اكثر بينهما. تيار االرهاب والتكفري بات منبوذًا، اقليميًا ودوليًا. 
القرار السعودي مبحاربته، بعد القرارات األمريكية العديدة، ما عاد 
يرتك لتيار املستقبل الكثري من اخليارات. ثم ان املستقبل نفسه 
السعودي  القرار  مستقبله.  على  التكفري  قادة  يشعر خبطورة  صار 
العام حلزب اهلل  قارب ايضًا نظرة احلزب للتكفرييني. قال االمني 
يف حواره الثالثاء: »انا اعتقد ان هذه اخلطوات تأثرت بشكل او بآخر 

بالقرار السعودي«. القول مقصود.
حزب اهلل والتقارب

اللبناني  امللف  تفويض  على  والسورية  االيرانية  القيادتان  جتمع 
للسيد نصراهلل. ما يقرره تقبالن به. هذا ما حصل فعال أثناء تشكيل 
احلكومة. صحيح ان جنيب ميقاتي كان االفضل يف العامني املاضيني 
بالنسبة اىل حمور احلزب، لكن الرئيس ميشال سليمان كاد يقلب 
الطاولة. ما أن بدأ سليمان بالسعي حثيثًا لتشكيل حكومة أمر واقع 
حتى استشعر حزب اهلل باخلطر. كان امامه ثالثة خيارات: اما يواجه 
احلكومة بتحرك شعيب وعسكري واسع يف لبنان، وهذا كان حمتماًل 

فعاًل، او السكوت، وهذا مستبعد، أو »حتويل اخلطر اىل فرصة«.

معروف ان لدى حزب اهلل دائمًا ثالث خطط، واحدة ضد اسرائيل، 
هذه ال تتحرك أبدًا يف أي اجتاه آخر. حلسن حظ لبنان انها ال تتحرك 
ولسوء حظ اسرائيل. وثانية حلماية كل املناطق اليت تتواجد فيها 
وثالثة  فالبقاع،  اجلنوب  اىل  والضاحية  بريوت  من  اهلل  حزب  بيئة 

لسوريا.
بعد ازدياد خطر االرهاب والتفجريات. كان ال بد من التحرك بغطاء 
حكومي. لو حتركت حكومة ميقاتي واحلزب، كان يف االمر خطران، 
داخلية  خيوط  اليت حتّركها  املذهبية  الفتنة  فخ  السقوط يف  أوهلما 
وخارجية كثرية، وثانيهما تعرض خطوط التواصل واالمداد لقطع طرق 

من البقاع اىل اجلنوب فبريوت.
بدا مهمًا ان يتوىل أركان تيار املستقبل القرار االمين حيال مناطق 
تشكل بيئة جيدة هلذا التيار. جاء التوافق على امسي نهاد املشنوق 
للداخلية وأشرف ريفي للعدل مناسبني متامًا. تفضيل املشنوق كانت 
له طبعًا أسبابه املتعلقة بارتباط ريفي باحملاور الطرابلسية. االكيد 
ان ال ايران وال سوريا تدخال يف هذه التشكيلة اليت ظهرت وكأنها 
رئيس  لعب  والسعودية.  والغربية  االمريكية  املساعي  مع  جتاوب 
النضال وليد جنبالط دورًا مهمًا بني متام سالم واالمريكيني  جبهة 
يف  حصلت  لقاءات  عن  يتحدثون  آذار   8 من  مقربون  واحلريري. 

اسطنبول. جنبالط ينفي.
رحبت هذه الدول حكومة قريبة هلا، وربح حزب اهلل امورًا كثرية: جلس 
كانت  فتنة  البالد  ب  جنَّ احلكومة.  جانبه يف  اىل  السابقون  خصومه 
ستتحول اىل صراع مسلح. وّفر على نفسه الكثري من التفجريات. 
منع احتمال حتول طرابلس اىل بؤرة للسيارات املفخخة بعد التضييق 
على عرسال. حتول خصومه من قادة حماور ومسلحني يف طرابلس 
اىل مالحقني من العدالة ومطلوبني هاربني. االهم، انه بقي يقاتل يف 

سوريا وسقط شرط تسليم سالحه بينما نزع سالح اآلخرين.
ماذا عن املستقبل؟

يف  يرحبون  انهم  وايران  سوريا  يف  وحلفاؤه  اهلل  حزب  يشعر 

يف  الكربى  االسرتاتيجيات 
نصراهلل،  السيد  كالم  املنطقة. 
وكذلك ما ُنقل عن الرئيس بشار 
يتزامن  ذلك.  يؤكدان  االسد، 
االيراني.  امللف  تقدم  مع  ذلك 
تلك  يف  تفصيل  هو  لبنان 

االسرتاتيجية.
تزال  ال  املعركة  ان  ال شك يف 
شرسة يف سوريا. هذا مؤثر طبعًا، 
لكن اجليش السوري وحزب اهلل 
العسكرية  التفاصيل  لديهما من 
ما يؤكد ان االرض تتحول يومًا 
بعد آخر لصاحلهما. السيطرة على 
والغربية  الشرقية  الغوطتني 
الكثري  قتل  االهم.  اهلدف  تبقى 
التكفريية.  التيارات  قادة  من 
حتّولت املعركة اىل القلمون قبل 
السباب  الغوطتني  من  االنتهاء 

تتعلق بالتفجريات اليت تكاثرت يف بيئة حزب اهلل يف لبنان. درعا 
ليست باخلطورة اليت يتحدث عنها البعض. كسب ستعود عاجاًل ام 
آجاًل. حلب هدف اسرتاتيجي من املأمول ان تنتهي قبل االنتخابات 
الرئاسية، لكن الوضع ال يزال معقدًا هناك. قناعة السيد نصراهلل 
ان االسد باق وسيرتشح ويفوز. هذا مهم، غري ان االهم هو كيف 
ومتى ستنتهي احلرب. ال بد من تفاهم سعودي ــــ ايراني ملساعدة 

السوريني على انهاء احلرب.
عون للرئاسة؟

قرار حزب اهلل بدعم العماد ميشال عون للرئاسة حاسم. هذا خيار 
أخالقي وسياسي بامتياز. العماد وقف اىل جانب احلزب وسوريا يف 
أكثر االوقات صعوبة. ال ميكن ترشيح شخص آخر. سوريا تدعم ما 
يريده نصراهلل. هي االخرى حتفظ لعون شرف الوقوف اىل جانبها بعد 
قتال معها. لكن هل يقبل تيار املستقبل؟ هذا هو السؤال االبرز لدى 
حمور حزب اهلل. ماذا يستطيع عون ان يقدم للسعودية وحلفائها يف 
املقابل؟ اجلواب طبعًا عند اجلنرال. حيكى عن حركة واتصاالت بعيدة 
من االضواء يقوم بها وزير اخلارجية جربان باسيل على خطوط امريكية 

وسعودية وخليجية. احلزب يف االجواء.
لو اتفق احلزب واملستقبل على ايصال عون حيصل االخرتاق األبرز. 
رئيس جملس النواب نبيه بري واحلزب لن يتناقضا مطلقًا حياله رغم 
لعون  جدا  اجيابية  برسالة  بعث  بري  اليه.  النظرتني  اختالف  بعض 
قبل فرتة. نقل الرسالة وزير الرتبية الياس بو صعب. رئيس جبهة 
النضال الوطين وليد جنبالط قد يوافق. همه االول اجلبل. ال يريد 
مشكلة مع عون. اوحى بذلك يف كالمه لصحيفة »احلياة« قبل يومني، 

وهو يف باريس لرتتيب مستقبل الرئاسة.
كل ما تقدم مهم، لكن االهم هو التوافق على الرئيس قبل جلسة 
جملس النواب. لن تكون االصوات هي االساس، األهم هو التوافق 
السابق. يتم االتفاق على اسم الرئيس ثم حتصل اجللسة. هذا ما 

سيحصل. ان مل يتم التوافق فال رئيس للبنان. الفراغ حمتمل.
ريفي ــ حزب اهلل

التنسيق بني وزير العدل اللواء أشرف ريفي وحزب اهلل قائم على 
قدم وساق. ليس من املصلحة اآلن اجملاهرة بكل شيء. التعاون 
حّقق نتائج مهمة يف اخلطة االمنية. املستقبل واحلزب يتابعان بدقة 
نوقشت.  اللبناني  للجيش  السعودية  املساعدات  اجليش.  خطوات 
املناطق اليت يدخلها اجليش وكيفية الرتتيب قبل دخوهلا بأقل خسائر 
ممكنة، نوقشت. معجزة دخول باب التبانة حصلت. خطوط االتصال 
بني مكاتب احلزب وريفي واملشنوق مفتوحة. قد يصل االمر اىل درجة 

يستخدم فيها مسؤول من احلزب هاتف ريفي لالتصال باملشنوق.
لقاء أولي سعودي

إيراني حيدث خرقًا يف امللف اللبناني واخلالف يف 
سوريا مستمر

يشعر  مرونة.  اكثر  صارت  لغته  احلكومة.  لرئاسة  طامح  ريفي 
تشدده  تفسري  حد  اىل  يذهب  بعضهم  بذلك.  احلزب  من  املقربون 
رغبته  وثانيهما  له،  التجديد  احلزب  رفض  اوهلما  بأمرين:  السابق 
يف السيطرة على قادة احملاور يف طرابلس. املشنوق ايضا طامح 
لرئاسة احلكومة. للرجلني حظوظهما الكبرية حتى ولو أنهما جياهران 
امكانية  تصبح  احلكومة  رئاسة  اىل  السعي  يف  احلريري.  بأفضلية 
التفاهم مع حزب اهلل اكرب. ريفي بنى عالقات دولية وعربية جيدة. 
معظمها كان أمنيًا. املشنوق يتمتع حبس اسرتاتيجي عال. يتابع بدقة 
تطورات املنطقة. عالقاته بالسعودية او على االقل ببعض الفاعلني 
فيها أكثر من ممتازة. لغته احلالية هادئة وتوافقية. ظهر ذلك جليًا 

يف مقابلته مع »أل بي سي آي«.
هل للمرء ان يتخّيل ان كل ذلك حيصل مبعزل عن السعودية وأمريكا 

والغرب؟
مثة مناخ اجيابي بدأ ينعكس على لبنان. االنتكاسات ممكنة لكن املناخ 
االجيابي ميضي قدمًا حنو تفاهمات وتسويات. ظهور رئيس القوات 
اللبنانية مسري جعجع عاريًا من الدعم املباشر لقوى 14 آذار بعد اعالنه 
ترشحه دليل واضح. هو أحرج اجلميع. املشكلة اآلن ان تيار 14 آذار 
ان مل يدعمه، فان مصري التيار كله سيكون يف مهب الريح. ماذا 

يبقى منه لو خرج جعجع بعد جنبالط وغريه؟
ماذا يعين كل ذلك؟

االتصاالت  تقدم  ينتظران  لبنان وسوريا  ملفي  ان  ببساطة،  يعين، 
االمر صار  ان  يبدو  االنفراج.  مرحلة  االيرانية صوب  ــــ  السعودية 
التفاهم  اما  ذلك،  من  يستفيد  ان  لبنان  يستطيع  للطرفني.  حاجة 
بشأن سوريا ففي حاجة اىل صفقة أكرب أو لقبول السعودية بأن مثة 
امرًا واقعًا جديدًا بات حيّتم تغيري جمرى الرياح. قطر فهمت األمر منذ 
فرتة. قنواتها مع حزب اهلل جيدة ولكنها مل تؤد حتى الساعة اىل 
شيء كبري. لعل سوريا واحلزب وايران يعتربون ان قطر ما عادت 
تستطيع ان تقدم شيئًا بعد عزهلا خليجيًا ومصريًا واخوانيًا، وانه من 
امريكا  ان  الدفع صوبه خصوصًا  او  انتظار حتول سعودي  االفضل 

نفسها باتت تشعر باستحالة تغيري االوضاع بالقوة.
ال خيار ثالثًا أمام املنطقة: اما تفاهمات ايرانية ــــ سعودية بشيء 
من غطاء دولي، او استمرار املواجهة اليت قد تصيب هذه املرة يف 

أماكن مل تصبها سابقًا.

سامي كليب

تقارب ايراني ـ سعودي يهّدئ لبنان ... ماذا عن سوريا؟

لقاء إيراني ــ سعودي يحدث خرقًا يف امللف اللبناني... 
والخالف على سوريا مستمر )أ ف ب(
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اسرتاليات

احلرة  التجارة  اتفاقية  قّسمت 
القطاع  وأسرتاليا  اليابان  بني 
مبنتجي  رحبت  حيث  الزراعي، 
أعرب  حني  يف  البق  حلوم 
اخلنزير  وحلم  األلبان  مزارعو 
ومزارعو قصب السكر عن خيبة 

أمل من الصفقة.
الوطين  املزارعني  احتاد  وقال 
الذي  التارخيي،  االتفاق  »ان 
مت توقيعه ليل االثنني بتوقيت 
سنوات  سبع  بعد  اسرتاليا 
من  أقل  جاء  التفاوض،  من 

التوقعات«.
برنت  االحتاد  رئيس  وقال 
األهمية  ندرك  »إننا  فينلي 
التارخيية لالتفاق. إال أننا نشعر 
خبيبة أمل من النتائج اإلمجالية 
القطاعات  للزراعة مع عدد من 
هامشية  حتسينات  تواجه  اليت 

أو مكاسب جتارية حمدودة«.
»اهلدف  ان  يقول  واضاف 
النهائي مع أي اتفاقية للتجارة 
هو احلصول على فوائد ملموسة 
تكون   أن  جيب  للمزارعني. 
االتفاقات  شاملة. وهذا يعين 
عدم رفض اي قطاع وال إلغاء 
تعريفات. لقد قّصر االتفاق مع 
اجلبهات  من  عدد  على  اليابان 

يف هذا الصدد.
واوضح »ان االتفاق ال حيسن 
- أو حيسن هامشيا -  الوصول 
التبادل  ومعدالت  السوق  اىل 
القطاعات  من  لعدد  التجاري 
والسكر  األلبان  منتجات  مثل 
واحلبوب وحلم اخلنزير واألرز«.

ان  فينلي  السيد  وقال 
االتفاق  يبدو إجيابيا للحم البقر 
والنباتية  البحرية  واملأكوالت 
التعرفة  خفض  بفضل  وذلك 
وان صانعي النبيذ رحبوا أيضا 

بهذه الصفقة.
الوزراء  رئيس  قال  بدوره 
االسرتاليني  أن  أبوت  طوني 
السيارات  من  يستفيدون 
االستهالكية  والسلع  األرخص 
هلم  ستكون  املزارعون  بينما 
إىل  للوصول  أفضل  فرص 

األسواق اليابانية.
لراديو  ابوت  السيد  وصرح 
قائال  الثالثاء  صباح   ABC
بالنسبة  جيد  )االتفاق(  »انه 
للوظائف  جيد  للمستهلكني.. 

وجيد لتحقيق االزدهار«.
الصفقة  »هذه  يقول  واضاف 
بشكل  كبرية  تكون  أن  ميكن 

يف  سواء  حد  على  متساٍو 
املقبلة،  والعقود  السنوات 
بني  خاصة  عالقة  ختلق  ألنها 

اسرتاليا واليابان«.
وقال نائب رئيس الوزراء زعيم 
احلزب الوطين وارن تراس »ان 
ما  كل  حيقق  مل  االتفاق  هذا 
الزراعي  القطاع  ويتمناه  يرغبه 
ولكن هناك مكاسب كبرية جدا 

يف معظم قطاعات الزراعة.
تقوم  »عندما  يقول  واستطرد 
هناك  جتارية،  صفقات  بعقد 
وعناصر  أخذ  عناصر  دائما 
عطاء.. ال ميكنك احلصول على 

كل ما تريد«.
يتم  ان  تراس  السيد  وأمل 
ختفيض التعرفة على الصادرات 
االسرتالية مثل األلبان والسكر 
يف  االتفاق  مراجعة  تتم  عندما 

غضون مخس سنوات .
تصبح  االتفاق  ومبوجب 
 whitegoods الـ  صناعات 
وغريها(  غساالت،  )برادات، 
والسيارات  وااللكرتونيات 
يف  سعرا  أرخص  اليابانية 
الغاء  وسيتم  أسرتاليا، 
على  اجلمركية  التعرفات 
البندورة  مثل  املعلبة  املنتجات 
واخلوخ واالجاص وكذلك عصري 

الفواكه واخلضار.
وقد أشاد خرباء التجارة باالتفاق، 
أوكسلي،  آالن  اثنى  حيث 
رئيس مركز دراسات APEC يف 
على  االسرتالية  موناش  جامعة 
مغرّي  بانه  اياه  واصفا  االتفاق 

.)game changer( حمتمل للعبة
اجمللس  رئيس  نائب  ان  غري 
األلبان  لصناعة  االسرتالي 
ان  قال   Poole بول  روبرت  
»خبيبة  اصيبوا  األلبان  منتجي 
أمل للغاية مع هذه الصفقة«.

وأضاف »كنا نأمل لو ان احلكومة 
استجابت لرسالة هذه الصناعة 
الوصول  حترير  خيص  ما  يف 
إىل األسواق يف اليابان، ولكن 
وقعت  كلماتنا  ان  اآلن  يبدو 

على آذان صماء.
وقال »مل تكن هناك أي اشارة 
اجلنب  اىل  االتفاق  هذا  يف 
واحد  رقم  اهلدف   - الطازج 
 - األسرتالية  األلبان  ملنتجات 
حيث ان التعرفات بقيت 29.8 
يف املئة. املردود الناجح هلذه 
االتفاق(  مشلها  )لو  التعرفة 
دوالر  مليون   60 حبوالي  كان 

فوائد اتفاقية التجارة احلرة بني 
اليابان واسرتاليا تقسم املزارعني
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اليت  جاكسون،  كاثي  تطالب 
بّلغت عن كريغ طومسون، بأكثر 
نقابة  من  دوالر  ألف   300 من 

اخلدمات الصحية.
وقالت انها تقدمت بدعوى لدفع 
عينت  وقت  يف  سنتني  بدل 
ملكية  مفوضية  ابوت  حكومة 
والتحقيق  النقابة  يف  للتحقيق 
حيث  داخلها  فساد  اعمال  يف 
من  االربعاء  يوم  عملها  بدأت 
رمسي  ببيان  احلالي  االسبوع 
العليا  احملكمة  قاضي  قبل  من 

.Dyson Heydon دايسون هايدن
هي  الصحية  اخلدمات  ونقابة 
واحدة من مخس نقابات للتحقيق 
معها بعد حماكمة ناجحة لزعيميها 
مايكل  الفاسدين  السابقني 

وليامسون وكريغ طومسون .
جاكسون،  السيدة  فقدت  وقد 
ارتكاب  على  أدلة  سلمت  اليت 
خمالفات داخل النقابة للشرطة، 
وظيفتها كرئيسة تنفيذية لفرع 
حزيران/  يف  الشرقي  النقابة 
يونيو 2012، عندما حلت ادارة 
عالقات  وزير  قبل  من  النقابة 
يف  شورتن  بيل  العمل  مكان 

ذلك الوقت.
جاكسون  السيدة  وكانت 
قدره  سنويا  راتبا  تتقاضى 
للفرع  ألف دوالر كرئيسة   270
الشرقي لنقابة اخلدمات الصحية 
سكرتري  بلقب  احتفظت  لكنها 
منصب  وهو  لالحتاد  وطين 
تعد  مل  انها  وقالت  فخري. 
)للفرع  كرئيسة  وظيفتها  اىل 
عام  منذ  للنقابة(  الشرقي 

.2012
مبستحقات  دعواها  فاجأت  وقد 
ومستحقات  سنتني  عن  راتبها 
االجازة املرضية القيادة اجلديدة 
لالحتاد اليت سوف تسأل ما إذا 
جمددا  تقبض  ان  ميكنها  كان 

أجورا بدل دور غري مدفوع.

انها  جاكسون  السيدة  وقالت 
ضمانات  أعطيت  قد  كانت 
عندما كانت بفرع الشرق للنقابة 
بانها  االدارة  حل  على  واجربت 
لن تكون حمرومة، موضحة »ان 
هذا املنصب ليس فخريا وهذا 
اخلدمات  نقابة  رئيس  قاله  ما 
الصحية بالوكالة يف ذلك احلني 
يف  للمحكمة  براون  كريس 

حزيران/ يونيو 2012«.
السيدة  النقابة  وتقاضي 
يف  مدنية  قضية  يف  جاكسون 
خلفية  على  الفيدرالية  احملكمة 
مزاعم بانها خالفت قواعد االدارة 
املالية للنقابة  عندما استخدمت 
أموال النقابة الستئجار )توكيل( 
 Toomey Pegg بيغ  تومي  مكتب 
للمحاماة يف أواخر عام 2011 .

إعداد  على  احملامون  ويعمل 
ضد  املقرتحة  النتائج  على  رد 
السيدة جاكسون لدى  مفوضية 
 Fair Work Australia العمل العادل
 35 بتسديد  االحتاد  ويطالبها 

ألف دوالر.
وزعم االحتاد أيضا أنها خالفت 
قواعد احلكم وقدم تقارير بانها 
)من  الفرع  يف  حليفها  عينت 
روب  نفسه(  العمالي  اجلناح 
يتقاضى  منصب  يف  إليوت 
عندما  دوالر   150000 مبوجبه 
نقابة  لفرع  سكرترية  كانت 
اخلدمات الصحية يف فيكتوريا. 
استماع  جلسة  عقد  املقرر  ومن 
أيار/  الشأن يف شهر  هذا  يف 

مايو املقبل.
العمال  احتادات  وستكون 
االسرتاليني والتحريج والتعدين 
والنقل  والطاقة،  والبناء 
املفوضية  قبل  من  مستهدفة 
الوزراء  رئيس  عينها  اليت 
طوني أبوت الذي قال أن عليها 
على  كبريا«  ضوءا  »تسليط 

النقابات.

كاثي جاكسون تطالب نقابة اخلدمات 
الصحية بأكثر من 300 ألف دوالر

بدال   - اجلمركية  املدخرات  يف 
من ذلك مل نتلَق شيئا وبقيت 

التعرفة اجلمركية على حاهلا«.
وهو  لورنس،  سام  وقال 
حلم  مجعية  يف  بارز  مستشار 
اخلنزير االسرتالية احملدودة، ان 
االتفاق كان »دون املستوى« 
لقطاع  »فرصة ضائعة«  وميثل 

حلم اخلنزير.
»ستظل  لورانس  وقال 
الصادرات إىل حد كبري بتكلفة 
بسبب  اليوم  هي  كما  باهظة 
والرسوم  العالية  اجلبايات 

اإلضافية«.
ووصفت مجعية مزارعي صناعة 
قصب السكر الصفقة مبثابة » 
ركلة على االمعاء« ، وقال انه 
جتارية  مكاسب  أي  يكون  لن 

هلذه الصناعة.
وقال الرئيس التنفيذي ملزارعي 
برندان  السكر  قصب  صناعة 
ستيوارت »مرة أخرى جيري نبذ 
املفاوضات  يف  السكر  قصب 
التجارية ومزارعو قصب السكر 
ُتركوا  قد  وكأنهم  يشعرون 

للجفاف دون مربر«.
ورأى رئيس مجعية صناعة حلوم 
البقر االسرتالية  الشي هارت 
بقيمة  ستكون  الصفقة  ان 
للصناعة  دوالر  مليارات   5.5
االسرتالية خالل االعوام الـ 20 

املقبلة.
سيخلق  االتفاق  »هذا  وقال 
فرصا لزيادة مبيعات حلوم البقر 
االسرتالية يف اليابان وحتسني 
تكاليف  حتمل  على  القدرة 
املستهلكني  إىل  البقر  حلوم 

اليابانيني« .
»الرسوم  ان  عن  وكشف 
البقر  حلوم  على  اجلمركية 
ستنخفض  اجملمدة  االسرتالية 
السنة  يف  املئة  يف   8 بنسبة 
املربدة  اللحوم  وعلى  األوىل، 
يف   6 بنسبة  تنخفض  سوف 
كبريا  تغريا  ميثل  هذا  املئة. 
لليابان  التجارية  البيئة  يف 
هذه   من  األوىل  السنة  يف 

االتفاقية«.
حقيبة  باسم  املتحدث  وقال 
جويل  املعارضة  يف  الزراعة 
العمال  حزب  ان  فيتزغيبون 
يشعر  ولكن  بالصفقة،  يرحب 
بالقلق جراء التعرفة »املتواضعة 
مبديا  جدا«  و»البطيئة  جدا« 

قلقه من التخلي عن الزراعة.

كاثي جاكسون

مالكومل  االتصاالت  وزير  حذر 
يوم  له  خطاب  يف  تورنبول 
الوطنية  الشبكة  بان  االربعاء 
النطاق  العريضة  لالتصاالت 
تغيريات  إىل  حباجة   NBN
كبرية لتجنب »انفجار« التكلفة 
الضخمة وعدم مشول 300 ألف 
العالي  االنرتنت  خدمات  منزل 

السرعة.
شامل  إصالح  اىل  وملمحا 
سيوعز  الوطنية،  للشبكة 
السيد تورنبول يف مؤمتر وطين 

لالتصاالت )CommsDay( يعقد 
يف سيدني الثالثاء املقبل اىل 
استحالة مشول الشبكة املناطق 

ذات التكلفة العالية.
املنازل  معظم  أن  حني  ويف 
ستصل اليها األلياف التمهيدية 
مليون  حوالي  فان  للشبكة، 
املناطق  يف  معظمها   - منزل 
على  تعتمد  سوف   - اإلقليمية 
اخلدمات الالسلكية وخدمات الـ 
االقمار  )عرب  الفضائية   NBN

الصناعية - ساتااليت( .

تورنبول حيذر : تغيري يف الـ NBN أو عدم مشوله 300 ألف منزل
يف  تورنبول  السيد  وسيقول 
تظهر  منذجة  أحدث  إن  املؤمتر 
املناطق  الطلبات يف  تلبية  ان 
هي  الثابت  غري  اخلط  ذات 
إىل  مبرتني  املتوقع  من  اقل 
أن  يعين  وهذا  مرات،  ثالث 
عدد املنازل اليت ستعتمد على 
الساتااليت واخلطوط الالسلكية 
منزل   الف   620 اىل  سريتفع 

بدل 230 ألفا.
يقول  تورنبول  السيد  واضاف 
»هذه املشاكل تعين أنه بدون 
تغيريات على سياسة الشبكة، 
فان املشروع كما هو خمطط له 
ما  خدمة  على  قادرا  يكون  لن 
يقدر بنحو 200  إىل 300 ألف 

منزل خبطوط اتصاالت ثابتة.
أن  بواقع  املشاكل  وتتفاقم 
بناء   يف  املشاركة  الشركة 
تكون  لن  الوطنية  الشبكة 
الطيف  تأمني  على  قادرة 
للشبكة الالسلكية الثابتة خارج 
سيدني  مثل  الكربى  املدن 

وملبورن.
يقول  االتصاالت  وزير  وتابع 
»هلذه االسباب جمتمعة، إذا كان 
على الشركة املشاركة )يف بناء 
الشبكة( اختاذ خطوات لردم هوة 
التغطية )gap coverage( فانها 
التدفقات  يف  تدهورا  ستواجه 
األقمار  من  التشغيلية  النقدية 
الصناعية والشبكات الالسلكية 
مليار   1.2 إىل  يصل  الثابتة 

دوالر حبلول عام 2021.
وعلى الرغم من هذه التوقعات، 
سيقول  ترينبول  السيد  فان 
يعين  ال  هذا  ان  املؤمتر(  )يف 
للمنصة  الواسعة  »الوعود  أن  
قد  باجلملة  للبيع  الوطنية 
ماتت« أو أن مستخدمي الشبكة 
العريضة النطاق يف األحراج لن 
يتلقوا خدمات »معادلة لضواحي 

املدن«.
الشركة  ان  من  حذر  لكنه 
الشبكة  بناء  يف  املشاركة 
العريضة  لالتصاالت  الوطنية 
النطاق )NBN(  - واستطرادا ، 
فإن احلكومة - ال ميكن ببساطة 
حل كل مشكلة عن طريق رمي 

املزيد من املال.
وقال السيد تورنبول  ان الشركة 
املشاركة يف بناء الشبكة جيب 
أن تكون مرنة وعملية حول اي 
تكنولوجيا سيتم استخدامها يف 

كل منطقة جغرافية.
توصيات   NBN وحيّضر جملس 
ابوت  حلكومة  واقرتاحات 
للربامج  اسرتاتيجي  باستعراض 
الثابتة   الالسلكية  الفضائية 
ومن املتوقع أن تصدر  املراجعة 

النهائية األسبوع املقبل.
وكانت حكومة ابوت قد اعلنت، 
انها  املاضي،  األسبوع  يف 
مليون   18،4 مبلغ  ستنفق 
دوالر اضايف يف خدمة االقمار 

الصناعية األولية للشبكة.
مؤمتر  أمام  كلمة  ويف 
الثالثاء  يوم   CommsDay
شركة  رئيس  سيحذر  املقبل، 
من   Switkowski زيغي   NBN
التجارية  واحملال  املنازل  أن 
أحناء  مجيع  يف  مدينة   15 يف 
خدمات  قطع  تواجه  أسرتاليا 
اهلاتف واالنرتنت ملدة 45 يوما 
حيث  سيضطرون قطع اخلطوط 

النحاسية عنها.
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اسرتاليات

IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

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

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

تراك 
قاّلب 
للبيع

)ترمجة:  اسرتاليا  بريزبن, 
فاز   - االلكرتوني(  العنكبوت 
عضوية  غذائية  مواد  متجر 
جبائزة  بريزبن  يف  ومقهى 
العامل  يف  حملي  متجر  أفضل 
»مونوكل  جملة  لتصنيف  وفقا 

ماغازين«.
واملتجر الفائز يدعى »سورسيد 
جروسر«، بالقرب من النهر يف 
صدارة  احتل  »نيوستيد«حيث 
اإلمداد  مستوى  على  املتاجر 
لالستفتاء  وفقا  احمللي، 

السنوي للمجلة.
يقع  اليت  الدولية،  اجمللة 
اختارت  لندن،  يف  مقرها 
تفوق  الذي  الصغري،  املتجر 
على العديد من متاجر نيويورك 

وباريس ولندن وطوكيو.
باملنتجات  املتجر  ويشتهر 
األرز  مثل  العضوية،  احمللية 
البين املعتمد على مياه األمطار 
فالي«  »نيمنب  منطقة  يف 

و«بورك تشوب«.
وقال مالك املتجر جريوم باتن 
»إنه  للمجلة:  تصرحيات  يف 
جزء من إعادة اتصال الزبائن 
على  زبائننا  ويساعد  باملنتج، 
استلهام األطباق اليت يرغبون 

يف حتضريها.

)ترمجة:  اسرتاليا  ادياليد, 
حقق   - االلكرتوني(  العنكبوت 
جنوب  بوالية  العمال  حزب 
أسرتاليا أقل من ربع األهداف 
عنها  أعلن  اليت  االقتصادية 
عام  االسرتاتيجية  خطتها  يف 

.2004
باإلضافة  أنه  حتليل  وكشف 
الوفاء  عن  احلزب  عجز  إىل 
الوظائف  جمال  يف  بتعهداته 
االقتصادي،  والنمو  والبطالة 
فشلت  أسرتاليا  جنوب  فإن 
املعدالت  حتقيق  يف  أيضا 
املطلوبة من االستثمار واهلجرة 
اخلارجية، واهلجرة بني الواليات 
والصادرات، وكذلك مل تتمكن 
بالتصنيف  االحتفاظ  من 

االئتماني »إيه إيه إيه«.
رئيس  أطلق   ،2004 عام  يف 
ران  مايك  الوالية  حكومة 
األوىل  كانت  اليت  اخلطة، 
حيث  أسرتاليا،  نوعها يف  من 
صحفيا  مؤمترا  »سأقيم  قال: 
منكم  وسأطلب   ،2014 عام 
أن حتكموا من خالل  فخر  بكل 

اإلجنازات«.
الوالية  حكومة  ترك  ران  لكن 
وحيصل  طويل،  وقت  منذ 
دوالر  ألف   500 حوالي  على 
كمفوض  وظيفته  من  سنويا 
معاشه  ومن  أسرتالي  سامي 

الربملاني.
جلنة  كشفت  عام2012،  ويف 

جنوب أسرتاليا تعجز عن حتقيق 
وعد احلزب العمالي
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 %  22 حتقق  مستقلة  مراجعة 
هدفا   80 إمجالي  من  فقط 

وضعته اخلطة.

عامي  تعديلها  مت   2004 خطة 
أغلبية  لكن  و2011،   2007

الطموحات مل تكلل بالنجاح.

متجر أسرتالي 
يفوز جبائرة 
األفضل عامليا

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
زعيم  طالب   - االلكرتوني( 
بيل شورتن  العمالية  املعارضة 
نظام  تطبيق  يتم  أن  بضرورة 
يف  اإللكرتوني  التصويت 

االنتخابات.
باملهام  نقوم  حاليا   « وتابع:   
والفواتري..وحان  املصرفية 
الوقت اآلن ليصوت األسرتاليون 

من منازهلم أيضا«.
شورتن  بيل  السيد  وطالب 
التصويت  تطبيق  بدراسة 

اإللكرتوني.
واستطرد: » املزيد واملزيد من 
بالعملية  مرتبطون  األشخاص 

شورتن يقرتح تصويت 
األسرتاليني » من منازهلم«

لذا  اإلنرتنت،  عرب  السياسية 
بشكل  االعتبار  يف  األخذ  جيب 
والسماح  العصر  مواكبة  جاد 

بالتصويت اإللكرتوني«.
اإللكرتوني  »التصويت  وتابع: 
حالة  مثل  حالة  تكرار  سيمنع 
يف  الشيوخ  جملس  انتخابات 
واليت شابها  الغربية،  أسرتاليا 

فشل ذريع.
يذكر أن أكثر من 1370 صوتا 
االقرتاع  صناديق  يف  فقدوا 
بانتخابات أسرتاليا الغربية العام 
املاضي، مبا تسبب يف استقالة 
للجنة  كمفوض  كيليشتاين  اد 

االنتخابات األسرتالية.

زعيم املعارضة الفيدرالية بيل شورتن

نشرته  للرأي  استطالع  وجد 
يوم  »االسرتاليان«  الزميلة  
الثالثاء ان الدعم حلزب العمال 
يف  قياسيا  اخنفاضا   سجل 
االصوات االولية حيث وصل اىل 
34 يف املئة يف شهر  نيسان/ 
عن  نقطتني  باخنفاض  أبريل، 
أجري  الذي  السابق  االستطالع 

يف شهر اذار/ مارس.
النقيض من ذلك، حقق  وعلى 
االئتالف ثالث نقاط ليبلغ الدعم 
األصوات  املئة يف  43 يف  له 

األولية.
»االسرتاليان«  الزميلة  وذكرت 
التأييد  يف  االخنفاض  هذا  ان 
منذ  االدنى  هو  العمال  حلزب 
االسبوع االول من شهر تشرين 

الثاني  املاضي.
ائتالف  ان  االستطالع  وقال 
يف  زال  ما  الوطين  االحرار 
هي  ضئيلة  بنسبة   الصدارة 
51-49  يف املئة بعد احتساب 

االصوات التفضيلية للحزبني.
رئيس  اداء  على  الرضا  وبقي 

مستقرا  أبوت  طوني  الوزراء 
حني  املئة، يف  يف   40 بنسبة 
ثالث  له  الرضا  عدم  اخنفض 
نقاط مئوية ليصل إىل 47 يف 

املائة.
الرئيس  حول  سؤال  ويف 
السيد  حافظ  للوزراء  املفضل 
نقاط  مثاني  فارق  على  ابوت 
املعارضة،  زعيم  وبني  بينه 
املئة  يف   41 له  التأييد  فبلغ 
للسيد  املئة  33 يف  بـ  مقارنة 

بيل شورتن.

اخنفاض الدعم حلزب العمال اىل 
ادنى مستوى له منذ ستة أشهر

رئيس الوزراء طوني أبوت
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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 12 April 2014  2014 نيسان   12 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

مقررة  زيارة  على  األخرية  اللمسات  ُوضعت 
حليفه  للقاء  الرابية  اىل  املر  ميشال  للنائب 
اليت  الزيارة  عون.  ميشال  النائب  السابق 
يرتّدد أنها »قريبة جدًا« تأتي بعد مخسة أعوام 
معادلة  تكرس  أن  ويفرتض  القطيعة،  من 

متنية جديدة.
أثلجت الصورة الدافئة قلوب كثريين. خطوات 
النائب ميشال املر قادته، خالل جلسة إعطاء 
الثقة للحكومة، حنو وزير اخلارجية جربان باسيل 
املّر  أرخى  صعب.  بو  الياس  الرتبية  ووزير 
كفه يف كف باسيل وقبض بوّد على كف بو 
والنائب  صعب  بو  كان  ذلك،  قبل  صعب. 
نبيل نقوال حيتفالن، مع رئيسة احتاد بلديات 

املنت مرينا املر، بافتتاح ثانوية انطلياس.

يومها حرص وزير الرتبية على التنويه جبهود 
وكان  املشروع.  هذا  إلجناز  الياس«  »أبو 
األخري،  زارا  قد  العونيان  والنائب  الوزير 
الرابية، لدعوته اىل حفل االفتتاح  بإيعاز من 
أيام،  خبمسة  االحتفال  وبعد  معه.  والتنسيق 
يف  املر«،  »بلديات  رؤساء  طاولة  خطفت 
السنوي،  احلر  الوطين  للتيار  السنوي  العشاء 

األضواء من كل الطاوالت األخرى.
الواضح أن مثة مياهًا غزيرة جتري يف قنوات 
األرثوذكسي.  والزعيم  الرابية  بني  العالقة 
سيخطف  الياس«  »أبو  أن  أيضًا،  والواضح، 
أنفاسًا كثرية خالل لقائه النائب ميشال عون. 
اليت  الزيارة  هذه  على  املطلعون  يقول  اذ 
ضمنيا  اتفاقا  »حتمل  إنها  جدا،  قريبة  باتت 
حول االنتخابات الرئاسية«. وكان املر قد ملح 
اىل ذلك عقب اجتماعه باللجنة النيابية املكلفة 
مناقشة امللف الرئاسي، فأشار اىل استعداده 
لـ  لالقرتاع  تويين(  نايلة  )النائبة  وحفيدته 
جديًا.  ترشحه  كان  حال  عون يف  »صديقي« 
أال  جنحت،  ان  كهذه،  صفقة  على  ويصعب 
أفسدته  الذي  القديم  التحالف  انعاش  تعيد 
االنتخابات الرئاسية السابقة. ميلك الثمانينيان 
وقت:  أي  من  أكثر  سويًا  جيمعهما  ما  اليوم 
انتقاء  عرب  زعامتيهما  »مستقبل«  ضمان 
وريثيهما بنفسيهما. لذلك حيرص املر، وفقًا 
وفوزها  مرينا  ترشيح  ضمان  على  لعارفيه، 
بطبيعة احلال. وهو ما يستحيل حتقيقه فعليًا 
من دون حجز مقعد هلا على الالئحة الربتقالية، 
اىل جانب األرثوذكسي اآلخر بو صعب. ويف 
أنه  املر  من  القريبون  يؤكد  السياق،  هذا 
خيطط الدارة ماكينة ترشيح ابنته بنفسه، وأن 
االستحقاق املقبل هو نقطة فاصلة يف احلياة 

املتنية... وحياة العمارة.
على  يومًا  املر  ــــ  عون  عالقة  حتافظ  مل 
انتقام  تاله  النيابي   2005 غرام  استقرارها. 
عام 2008 ويف انتخابات 2009 النيابية، فغرام 
وانتقام يف انتخابات 2010 البلدية. ومنذ ذلك 
العونيني  انقسام  واضحًا  بات  االستحقاق، 
يف املنت الشمالي اىل حمورين: واحد يسعى 
نقوال.  نبيل  النائب  يتقدمه  املر  مع  للتحالف 
الربح،  مقامسته  وعدم  حماربته  يؤثر  وآخر 
يتحكم  فيما  كنعان،  ابراهيم  النائب  يتقدمه 
رئيس التكتل خبيوط احملورين. توطدت عالقة 
الفريق األول سريعًا بالعمارة ورؤساء بلدياتها 
إال ويوسع  يوم  االحتاد، فيما ال مير  ورئيسة 
الفريق الثاني خالفه مع هؤالء. وذلك يفسر، 
الياس«  »أبو  لـ  الدورية  نقوال  زيارات  مثاًل، 
وتنسيقه الدائم مع رجاله وسرعة تلبية االحتاد 
والبلديات خلدمات بعض العونيني. وقد ساهم 
هذا اجلو االجيابي أخريًا يف عقد صلحة عونية 
مع رئيس بلدية الزلقا ميشال عساف املر، بعد 

خالف دام حنو عامني.
واملر  باردة بني كنعان  حرب  ما سبق  يقابل 
ُتلمس  واخلدماتي،  الشخصي  املستوى  على 
يسعى  إذ  احملاسبة.  ديوان  يف  تردداتها 
الرجالن اىل تسجيل النقاط ضد بعضهما بعضًا، 
آخرها عدم تلبية رؤساء بلديات املر دعوة   ،
حول مشروع  كنعان  نّظمه  اجتماع  اىل  الرابية 
للصرف الصحي. علمًا أنهم حضروا، يف اليوم 

املر »راجع« إىل الرابية: إحياء التحالف يف املنت

التالي، العشاء السنوي للتيار، ويواظبون على 
زيارة عون ولقاء بعض نوابه باستمرار!

الالئحة  أرثوذكسيا  املر  ومرينا  بوصعب 
الربتقالية يف املنت

على  كنعان  خطة  تعتمد  اآلخر،  املقلب  على 
الشعبية  الياس«  »أبو  قاعدة  استمالة 
واملدراء  البلديات  رؤساء  أي  واخلدماتية، 
العامني وموظفي االدارات العامة. وهنا تكمن 
تزعم  اىل  كنعان  يطمح  الرئيسية:  املشكلة 
املنت على غرار »أبو الياس« ويصر على تظهري 
الصراع وكأنه صراع بني قطبني سياسيني؛ 
أبواب  اقفال  اىل  يسارع  الذي  املر  فيستفز 
غالبًا  أنه  املفارقة  لكن  وجهه.  يف  العمارة 
اليت  »اجلمهورية«  الوقوع يف جريدة  ما ميكن 
)ومركزها  املر  الياس  السابق  الوزير  ميلكها 
العمارة( على مقال حيمل توقيع كنعان. علمًا 
عرب  حتجيمه  سابقًا  تعمدت  ذاتها  اجلريدة  أن 

اظهاره يف صورة كاريكاتورية مسيئة.
يف موازاة كنعان ونقوال، يأتي النواب ادغار 
ووزير  خميرب  غسان  سلهب،  سليم  معلوف، 
معلوف  حافظ  صعب.  بو  الياس  الرتبية 
عرب  باملر  جيدة  من  أكثر  عالقة  على  وسلهب 
عدم مبادرتهما اىل األكل من صحنه. فيما ال 
عالقة فعلية بينه وبني خميرب، اذ يعترب الزعيم 
»صنع  مجيل  له  يرد  مل  األخري  أن  البتغريين 
ذلك  رغم   .2002 عام  األرثوذكسية«  نيابته 
البلديات مبتسمًا!  ميكن رؤية خميرب يف احتاد 
أما بو صعب، فوضعه استثنائي كونه ينشط 
يف اجلرد، ملعب »أبو الياس« الرئيسي. اال 
أن املفاجأة تكمن يف صداقتهما املتينة اليت 
مل تضعضعها نية الوزير األرثوذكسي الرتشح 
مستقباًل، رمبا يف وجهه. يف اجملالس الضيقة 
مغازلة  عن  األرثوذكسيان  يكف  ال  والعلنية، 
بو  يكون  أن  مستبعدًا  وليس  اآلخر،  أحدهما 
املرتقبة  املر  زيارة  مهندس  نفسه  صعب 

للرابية.
حليفه  عن  بعدائية  التحدث  على  عون  حيرص 
التيار  قاعدة  إلبقاء عصب  رمبا  املر،  السابق 
حرارة  تؤكد  التيار  أجواء  أن  اال  مشدودًا. 
التواصل بينهما مع اإلبقاء على فسحة حملاربته 
عون  لعبة  الياس«  »أبو  يتقن  كنعان.  عرب 
نفسها: يكسر من جهة وجيرب من جهة أخرى. 
يؤكد أن العالقة بينهما مل تنقطع يومًا، ويبادر 

»شطحة  بـ  اخلالف  أسباب  حصر  اىل  بعدها 
أكثر مين.  عون مع أصحابي )أي السوريني( 
ومسيحيو املنت الشمالي ال يسرهم ذلك على 
االطالق«. يصعب على من يدورون يف فلك 
أن  خصوصًا  العداوة،  هذه  تصديق  االثنني 
صداقة عائلية مميزة جتمع ابنتيهما مرينا املر 
وكلودين عون، سرعان ما توسعت لتشمل كل 
واملر  عون  وليس  وأزواجهن.  اجلنرال  بنات 
دميقراطيني يف هذا السياق طبعا، وال يبدوان 

روال إبراهيم
عائلتيهما.  بروابط  التحكم  يستطيع  ال  كمن 
جو  يف  مرينا  اخنراط  مدى  سبق  ما  ويوضح 
على  مستقباًل  ترّشحها  فرضية  ويعّزز  التيار، 

الئحته.
على  القضاء  سيعين  وعون  املر  حتالف  جتّدد 
خالفهما.  من  استفادوا  ممن  كثريين  طموح 
ال  أن  يبدو  الذي  الكتائب  حزب  هؤالء  أبرز 
اىل  االنضمام  سوى  أمامه  فعلية  خيارات 
الكتائبيني ال  الصفقة معهما، ولو سرًا، ألن 

يرغبون، حتمًا، بتكرار جتربة العام 2007.
الوزارة إللياس والنيابة ملرينا

أزال الوزير السابق إلياس املر عبئًا ثقياًل عن 
النائب ميشال املر، حني تسلم  كاهل والده 
رئاسة »مؤسسة اإلنرتبول من أجل عامل أكثر 
أذن  يف  إلياس«  »أبو  همس  لطاملا  أمانًا«. 
الغيارى على مستقبل إلياس: »أورثته الوزارة، 
لكن ال أستطيع أن أورثه النيابة«. فإلياس، 
رغم صالته القوية بتيار املستقبل وقوى 14 
الذي  النيابي  »الربوفيل«  إىل  يفتقر  آذار، 
ُيبنى بالتفاعل مع الناس وباخلدمات. ويقول 
عارفوه إنه ال يتقن االثنني وال حيبذهما أبدًا. 
الوزارة  وقد سرت شائعات كثرية فور تركه 
عن ترشحه يف املنت مكان والده أو حتى يف 
األشرفية، إال أنها بقيت جمرد شائعات. كان 
األب يدرك جيدًا أن ال مكان لالبن يف متنه. 
ولكن ما كان يبقي على طموح الياس النيابي 
والدولية  السياسية  القوى  بطّي  اقتناعه  هو 
لصفحته الوزارية. لذلك حاول التقرب جمددًا 
منها، ورمبا من الرأي العام، عرب إعادة إحياء 
جريدة »اجلمهورية«. ولكنه مل جيد من يتبناه 
مهمته  صعوبة  أيضًا  هنا  فأدرك  فعليًا، 
النيابية. أخريًا »اخرتعت« له عالقاته األمريكية 
من  منبثقة  لريأسها،  جديدة  مؤسسة  القوية 

اإلنرتبول.
فتنفس  السياسية،  الواجهة  إىل  عاد  وهكذا 
التفرغ  ميكنه  فقط  اآلن  الصعداء.  والده 
فرئيسة  العمارة.  مفاتيح  مرينا  ابنته  لتسليم 
نافذة  لشقيقها،  خالفًا  املنت،  بلديات  احتاد 
للخدمات يف  منبع  أكرب  على  وترتبع  اجتماعيًا 

املنت الشمالي.

Saturday 12 April 2014  2014 نيسان   12 السبت 

عالقة »أبو الياس« ببعض نواب الرابية لم تنقطع يومًا )هيثم املوسوي(

بعد خمسة أعوام من القطيعة، ُأنجزت ترتيبات زيارة مقررة للنائب ميشال املر اىل 
الرابية للقاء النائب ميشال عون، وتكريس معادلة متنية جديدة )هيثم املوسوي(



Page 14صفحة 14     

مقاالت وتحقيقات

Saturday 12 April 2014  2014 نيسان   12 السبت 

هدى  لكن  عادة،  »احملافظ«  سلوك  مع  اجلنسي  التحّرش  يتفق  ال 
سنكري أثبتت أنه يفعلها. صّورت فيديو للرجل الذي قال هلا كالمًا 
»اعتقدُت أنك مسعِته يف املرة املاضية«، ومل تفعل. فصارت هي 
العمل يف خمترب صحي  عقد  عدم جتديد  حفرة  لنفسها«  »حيفر  من 

جماني يستقبل عشرات املرضى من فقراء مدينة امليناء يوميًا.
كالعادة، حنن حنتاج إىل ضحايا لكي يرتفع الصوت.

ليس صحيحًا ما قاله رئيس جملس النواب نبيه بري قبل أيام، من 
إال حتت  نتحّرك  كّلنا، ال  الضغط. حنن،  أن اجمللس ال يشّرع حتت 
الضغط. عندما يطاول الظلم لقمة العيش، نلتفت إىل أن ما نتعّرض 
اليت  لألفعال  املناسبة  األوصاف  نستعيد  بديهيًا.  ليس  يوميًا،  له 
نتعّرض هلا ونذّكر أنفسنا بصوت مرتفع: التحّرش اجلنسي يف مكان 
العمل ليس غزاًل، وال توّددًا، وال عرضًا ملوعد غرامي تقبله الفتاة 
ابتزاز. هو احتقار يطاول كرامة من يتعّرض  أو ترفضه حبرية. هو 
له، امرأة كانت أو رجاًل. واألهم، أنه جرم يفرتض أن يعاقب عليه 
القانون... لو كان هناك قانون واضح يسّمي األمور بأمسائها ويدين 

التحّرش اجلنسي.
ما كشفت عنه هدى سنكري، املتعاقدة مع بلدية املينا إلدارة خمتربها 
معها  تتعامل  اليت  البديهيات  بهذه  تذكرينا  أعاد  ما  هو  الصحي، 
كثريات بسالح »السطلنة« )التغابي(، كما فعلت سنكري بداية مع 
حمافظ الشمال وبريوت بالوكالة ناصيف قالوش، عندما طلب منها 
زيارته يف مكتبه بعد الدوام، وفق ما روت يف الفيديو الذي نشره 

موقع »التحري« االلكرتوني.
كما  الشخصية،  احلياة  على  اعتداء  ليس  جبرأة،  الشابة  ترويه  ما 
حاول البعض اإلحياء للضغط على موقع »التحري« لعدم بّث الفيديو. 
هو، ماديًا، استغالل ملنصب عام يسمح لصاحبه بإيقاف موظفة عن 
عملها الذي تعتاش منه، وتهديد خمترب صحي باإلقفال. ومعنويًا، هو 
انتهاك لكرامة إنسان، ال يريد أكثر من احلصول على حقه يف العمل 
من دون إذالل، وخصوصًا إذا كان حيّب هذا العمل وجيّسد طموحه 

املهين كما هي حال هدى.
وألنها حتّب عملها، وتريد احلفاظ عليه، »تسطلنت« كما تفعل غالبية 
على  يتجرأن  أن  من دون  تعّرضن ملواقف مماثلة  اللواتي  الفتيات 
يتغابى  كراماتهّن،  على  للحفاظ  الفتيات  تتغابى  كما  لكن،  القول، 
رفضًا  »السطلنة«  يفهمون  ال  مآربهم.  إىل  للوصول  أيضًا  الرجال 
للعرض املهني، بل يكّررون احملاولة. واحملافظ قالوش، كما نستمع 
»اللف والدوران«. قال ما عنده، وانتظر  الفيديو ال حيب  إليه يف 
منها اجلواب »والكالم اللي قلت لك إياه املرة املاضية، فكرت عم 
تسمعيه«، لكنها مل تكن تفعل. عندما قصدته يف مكتبه، يف 14 
كانون الثاني الفائت، كانت حتاول أن تسّجل له بالفيديو ما سبق أن 

فعله معها يف اللقاء السابق الذي مجعهما بناًء على اتصال منه.
البداية، ومفادها بأنه مع صدور قرار حّل بلدية  تروي القصة منذ 
امليناء يف أيلول املاضي، انتقلت صالحيات الرئيس حممد عيسى إىل 
احملافظ ناصيف قالوش. وبسبب وجود عدد من املشاكل يف البلدية 
بني اللجنة الصحية وهدى سنكري من جهة، وحاجة األخرية إىل توقيع 
احملافظ على عقدها السنوي اجلديد من جهة ثانية، جلأت إىل قالوش 
فوعدها خريًا. قصدته يف مكتبه، وانتظرت أربع ساعات حتى التقته، 
فأعطاها رقم هاتفه الشخصي وطلب منها االتصال به ليلتقيها بعد 
أيام، اتصلت بها سكرتريته، وحّددت هلا موعدًا يف  الدوام. وبعد 
يوم مخيس، وهو يوم ال حيضر فيه عادة إىل السرايا. وخالل اللقاء، 

حتّرش بها وقّبلها يف رقبتها قبل أن خترج من مكتبه غاضبة.
ميقاتي  جنيب  الرئيس  إىل  الوساطات،  خالل  من  ذلك،  بعد  جلأت 
)وكان ال يزال رئيسًا للحكومة بالتصّرف( الذي اتصل بقالوش وطلب 
منه جتديد عقد هدى، لكن األخري مل يفعل، بل جّدد عقد موظفني 
آخرين واستثناها من األمر. عندها قررت أاّل تسكت عن الظلم الذي 
حلق بها من خالل تصوير الفيديو الذي يثبت أن قرار عدم جتديد عقد 

عملها سببه االبتزاز اجلنسي الذي ميارسه عليها، كما تقول.
خالل الدقائق العشرة اليت صّورتها هدى، وكان يوم دوام عادي، 
نالحظ قالوش واقفًا خلف مكتبه. وقد حاولت سنكري مرارًا، وبذكاء، 
دفعه إىل تكرار ما قاله يف لقائهما املاضي. صحيح أن كالمه مل 
إال  األول،  اللقاء  عنه يف  نقلتها هدى  اليت  بالصراحة  مباشرًا  يكن 
أن عباراته كانت داّلة: »مش عم مبضيلك ألنك ما عم حتكي معي«، 
»إنتو بتطمعوا باللي بيحبكن«، تسأله: حّلقت؟ فيجيبها »إيه حّلقت... 
إال  عم حيفرلك  حدا  ما  تغلطي،  عم  »بعدك  دقائق«.   5 من  بِيْسوا 
إذا أنت بّدك من دون ما تدري«، »الكالم اللي قلت لك إياه املرة 
املاضية، فكرت عم تسمعيه«... هذا فضال عن حركات جسده، اليت 

أكد أكثر من خبري أمين هلدى أنها تتضمن »أكثر من جرم«.
حصلت هدى على موافقة والدها قبل إعالن قصتها

التالية.  اخلطوة  إىل  االنتقال  هدى  على  بات  الفيديو،  تصوير  بعد 
ُنصحت من قبل حمام تعرفه باللجوء إىل اجلمعيات اليت قد متثل سندًا 
هلا إذا جرت حماوالت للفلفة القضية بسبب الضغوط السياسية اليت 
قد متارس. وقد ساعدتها على التواصل مع عدد من هذه اجلمعيات 
الناشطة نارميان الشمعة، لكن ردود الفعل مل تأت على قدر اآلمال 
خماوفه،  عن  عرب  من  ومنهم  مصاحله،  ولديه  خائفًا  كان  »البعض 

ناصيف قالوش متهم بالتحّرش اجلنسي

املوضوع،  حفاظًا على سرية  املعطيات  نقّدم كل  أننا مل  وخصوصًا 
من  بعدد  صدمتها  عن  تعرب  اليت  الشمعة،  تقول  نعذرهم«  وهؤالء 

احملامني الذين اعتذروا عن عدم تولي القضية.
هدى، اليت كانت قد ترّشحت عام 2009 لالنتخابات النيابية، حتتفظ 
يف هاتفها برقم الزميلة غادة عيد، اليت كانت قد استضافتها يف 
برناجمها لإلضاءة على السيدات اللواتي يرتشحن لالنتخابات. اتصلت 
بها، وطلبت لقاءها لرتوي هلا قصتها طالبة املساعدة. طلبت منها 
قبل  بشكوى  التقّدم  االلكرتوني،  »التحّري«  موقع  تدير  اليت  عيد، 
نشر الشريط لكي تأخذ األمور مسارها القانوني الطبيعي، وهذا ما 

حصل.
والتقت  الداخلية  وزارة  إىل  هدى  توجهت  املاضي،  االسبوع  نهاية 
الوزير نهاد املشنوق، الذي طلب مهلة لليوم التالي لكي يقرأ الشكوى 
ويشاهد الفيديو. وأمس، استقبلها جمددًا، وقال هلا إنه لن يستبق 
التحقيقات، لكنه وعدها بأن ينصفها. وهذا يعين، أنه يف حال ثبوت 
استغالل قالوش ملنصبه، وتعّرض هدى لالبتزاز اجلنسي، سيحّول 
التفتيش املركزي قالوش إىل القضاء حملاكمته، لكن املؤسف أن ال 
قانون يف لبنان يعاقب على التحّرش اجلنسي، واملواد املتصّلة بهذا 
املوضوع يف قانون العقوبات مطاطة وحتتمل التأويل. لذا تعّول هدى 

على مالحقة قالوش بسبب استغالله ملنصبه.
من جهته، خيّفف قالوش يف اتصال مع الزميلة »األخبار« من قيمة 
الفيديو، نافيًا كّل ما ورد أعاله. فيقول إن الفيديو »مفربك وممنتج 
االبتزاز،  سبيل  على  فرتة  قبل  عليه  عرض  وإنه  خمتلفة«،  بطريقة 
على  بالتشهري  دعوى  أيضًا سريفع  هو  أنه  معلنًا  يرضخ،  مل  لكنه 
أّدلة تثبت أقواله وأنه استقبلها يف حضور  هدى. ويؤكد أن لديه 
شهود. أما هدى فتؤكد أن قالوش مل يعرف بأمر الفيديو إال يوم 
االثنني الفائت، عندما صّورت شهادتها ملوقع التحّري وانتشر اخلرب 

يف بعض األوساط.
ويف األيام الفاصلة بني تسليم الفيديو ملوقع »التحّري« )االثنني 
»تعّرضنا  املاضي،  االسبوع  من  اجلمعة  يوم  وانتشاره  الفائت( 
لضغوط وإغراءات من أجل لفلفة القضية« تقول عيد، لكننا »طبعًا، 

مل منتثل«.
أبرز ما تعّرضت له هدى، حماوالت اإلساءة إىل مسعتها، لكن هذه 
الشابة اجلريئة كانت قد حصلت على دعم من والدها، الذي اعطاها 
الضوء األخضر لتخرج وحتكي أمام الناس. تقول »رأيت الدموع يف 
عينيه، عندما أخربته عما أنوي القيام به، لكنه عاد وقال لي افضحيه 
حتى يتقي اهلل ببنات الناس«. هدى، اليت قالت أمس لوزير الداخلية 
»هذه قضييت بني يديك، تصّرف بها كما لو كانت قضية ابنتك«، ال 

تنسى أن تعتذر من عائلة قالوش »وأقول هلم، هو مل يرمحين«.
ومؤخرا، وبعد حماوالت عديدة لالتصال به، أصدر املشنوق بيانًا قال 
فيه إنه »اختذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة. ورفض املشنوق التعليق 
أكثر من ذلك على املوضوع حرصًا على دّقته وضرورة التعاطي مع 
املعلومات املنشورة مبوضوعية ودون تشهري ووفقًا للقوانني املرعية 

اإلجراء«.

مهى زراقط

وعد الوزير نهاد املشنوق هدى بمتابعة قضيتها )أرشيف(

)1( يف التحليل األخري، هناك ما يشبه اإلمجاع على أن رجب أردوغان، 
جنح يف »استفتاء« االنتخابات البلدية، من خالل التحشيد املذهيب؛ 
واجه فضائح الفساد خبطاب عثماني متعّصب وعصيب، وحصل على 
أصوات الكتلة السنية. لقد خاض االنتخابات ال كاستحقاق دميوقراطي 

وطين، وإمنا كمحطة يف حرب أهلية وإقليمية.
مواجهة  بالسلطة يف  لالحتفاظ  الوحيد  السبيل  ألنه  ذلك،  وهو فعل 
معارضة واسعة متصاعدة، وجد أن املنافسة يف ميدانها حول النزاهة 
واحلريات واالقتصاد ومصاحل الدولة الرتكية، خاسرة، فنقل الصراع 
تشددًا  األكثر  األنا  بني  السياسية،  ـــ  املذهبية  اهلوية  ميدان  إىل 
واحتقانًا، واآلخر »الغريب«، داخليًا وخارجيًا. وهو مل يكتف بالصراخ 
مبشاركة  ــ  عسكريًا  هجومًا  شّن  بل  األنا،  تلك  لتأكيد  السيكوبائي 
»العلوية«.  الالذقية  باجتاه  »األرمنية«،  كَسب  على  ـــ  التكفرييني 
خطط  حول  مرتب،  أنه  األرجح  تسريٌب،  عززها  ـــ  واضحة  رسالته 
األكثر  هي  األردوغانية  القيادة  أن  مفادها  ـــ  سوريا  يف  التدخل 
تصّلبًا وإخالصًا للمشروع العثماني املذهيب ـــ إىل درجة التحالف مع 
»القاعدة« ـــ ما يطيح مبنافسيه داخل املشروع )حركة اخلدمة(، وما 
حيّول املعركة االنتخابية إىل معركة وجود ضد »حزب البعث« الرتكي، 
القومية،  واحلركة  العلوية،  بقاعدته  اجلمهوري،  الشعب  حزب  أي 
التقليدي،  الداخلي  العدو  ضد  احلال،  وبطبيعة  العلمانية،  بقاعدتها 

احلركة الكردية.
التحديث  وجوهره  ـــ  والتنمية«  العدالة  »حزب  خطاب  يكون  هكذا 
ــ االستفتاء؛  ــ قد سقط يف االنتخاباتـ  النيوليربالي للخطاب اإلخوانيـ 
ــ ويقرتح  ـ مبن فيهم أكراد تركياـ  فلم يعد خطابًا موجهًا جلميع األتراكـ 
الدولة،  وحتديث  للحم  العلمانية،  األيديولوجيا  عن  بديلة  أيديولوجيا 
بل حتّول إىل خطاب مذهيب جزئي مفاده السيطرة على تلك الدولة، 
مبا يف ذلك اعتبار مواردها غنيمة مذهبية. بذلك؛ وصلت تركيا إىل 
مفرتق طرق: انقالب يطيح بتجربة احلكم اإلخوانية أو صعود متّردين: 
التمرد الكردي القديم ومتّرد التكوينات الطائفية املنبوذة كعدّو؛ أما 

العلمانية الرتكية، فستتمزق بني املتصارعني.
للعرب مصلحة اسرتاتيجية يف تشّظي الدولة الرتكية، وانكفائها إىل 
حدود األناضول؛ فرتكيا، سواء أكانت علمانية أم إسالمية، هي قوة 
منها  انتزعت  بالدًا  تراه  العربي؛  للمشرق  ومعادية  أطلسية  إقليمية 
ينبغي اسرتدادها وفضاًء لنفوذها املتعدد األغراض. ويف ما يتصل 
مبصر، فهذا البلد املؤهل للقيادة السنية العروبية غري الطائفية، هو، 
بطبيعته، منافس عدّو إال إذا حكمه فرع إخواني منسجم مع القيادة 
الرتكية. وعلى هذه اخللفية، نكتشف األساس املتني للتحالف الرتكي 
القابل لالهتزاز االسرتاتيجي، كما نكتشف جوهر  ـــ اإلسرائيلي غري 

العداء األردوغاني ملصر املتحررة من حكم اإلخوان.

)2( يف الشرق األوسط توجد أربع قوميات أساسية: الرتك والفرس 
والعرب والكرد. وتعيش معها قوميات واثنيات أخرى؛ الرتك والفرس 
التجزئة يف  يعيشون  العرب  بينما  قوميتني،  دولتني  على  يهيمنان 
دول وطنية عديدة، أما الكرد، فموزعون بني تركيا وإيران والعراق 
وسوريا؛ لن خنسر شيئًا إذا اعرتفنا باحلركة القومية الكردية، وحقها 
يف إقامة دولة واحدة على األراضي الكردية كلها؛ فكردستان العراق 
انفصلت فعليًا، وكردستان سوريا يف طريقها إىل االنفصال، وعلينا 
ـــ  أن حنّول هاتني اخلسارتني إىل كسب اسرتاتيجي: اإلخاء العربي 
الكردي، واإلطاحة بالقوى اإلقطاعية يف كردستان العراق، والتسوية 
الوّدية للخالفات على األراضي، واجتذاب الكرد املوحدين إىل اخلندق 
املعادي إلسرائيل. وحني ُيعاد رسم خارطة الدولة الرتكية، فستنشأ 

ظروف مالئمة الستعادة لواء االسكندرون إىل سوريا.

اسالميني،  نظامني  تقيما  أن  ميكنهما  القوميتان  وإيران  تركيا   )3(
سيّن وشيعي؛ السبب اجلوهري وراء تلك اإلمكانية واضٌح، ويكمن يف 
دَتني، يشكل فيهما اتباع املذهب  امتالك الرتك والفرس دولتني موحَّ
املسيطر، أغلبية. لكن ليس هذا هو حال املشرق العربي املوزع على 
مخسة كيانات، فيها، بتجزئتها، أكثريات وأقليات، تؤسس للصدام 
املذهبيتني يف  ـــ  القوميتني  بالدولتني  املتصل  واملذهيب  الطائفي 
د، باملقابل، يتشكل من تكوينات ــــ متعادلة،  املنطقة. املشرق املوحَّ
ـ ال تتغلب إحداها على األخرى، وتؤسس  وليس، بالضرورة، متساويةـ 
لنظام علماني ال يقع يف باب اخليار وإمنا يف باب الضرورة الوجودية، 
وتنشئ قوة إقليمية موازية، يف االمكانات والقدرة، لرتكيا وإيران، 
ر السليب إىل التأثري اإلجيابي بقيادة  بل تستطيع أن تنتقل من التأثُّ
والتحالف مع  اخلليج ومحايته،  العلمانية، وحتديث  املنطقة كلها حنو 
مصر، ومساعدتها على النهوض، واستعادة عرى الوصل السياسي 

والتنموي والثقايف مع املغرب العربي.
التبعية  واملناذرة، يف وضع  الغساسنة  حال  نبقى يف  أن  ال ميكننا 
والعجز والتخّلف والتقاتل الطائفي واملذهيب والكيانّي. والبديل ليس 
طوبى خيالية؛ فإذا احتدت سوريا والعراق، لن يكون هناك مفر للبنان 
الذي ستكون  االحتاد  هذا  االندماج يف  من  والفلسطينيني  واألردن 

املواجهة الشاملة مع إسرائيل على رأس جدول أعماله.
املصاحل  يف  اخلالفات  رغم  على  إيران،  مع  التحالف  جيعل  ما  وهو 
اجلزئية، ممكنًا؛ فللدولة القومية اإليرانية، على العكس من الرتكية، 
مصلحة اسرتاتيجية يف زوال إسرائيل اليت تشكل التهديد الرئيسي 
للصعود اإليراني؛ إيران مستقلة فعاًل ال شكاًل، ومجهوريتها ناشئة عن 
ثورة معادية لإلمربيالية، وهي متلك اإلمكانيات التنموية والدفاعية، 
لتغدو قوة دولية يف مسار تتحداه إسرائيل، وترفضه تركيا، ولكنه 

مالئم للنهوض العربي.

4 قوميات... ناقصا دولتني!
ناهض حرت
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مقاالت وتحقيقات

من املفارقات اليت حفلت بها السنوات الثالث املاضية، أن تسلم 
هو  هذا  يكون  قد  النصرة«.  لـ«جبهة  »رقبتها«  مدينة كيربود 
حال مناطق سورية عديدة، لكن مع يربود، بإمكاناتها االقتصادية 

وخصائصها االجتماعية والثقافية، يصبح الوضع خمتلفًا.
يف كل مرة يتجه فيها من مدينته طرطوس حنو دمشق،  دمشق | 
الذي  باملعمل  يتعلق  جديد  أي  اللتقاط  تتسابقان  عيناه  كانت 
بناه قبل سنوات على أطراف مدينة يربود. لكنه مع مطلع العام 
اجلاري، توقف عن فعل ذلك؛ فاملعمل سرق بكل ما فيه، حتى 

إن أسالك التمديدات الكهربائية ُسحبت من اجلدران.
املستثمرين  مئات  من  واحد  سوى  املستثمر  هذا  يكن  مل 
العقدين  يف  يربود  احتضنتهم  ممن  واحلرفيني  والصناعيني 
السابقني، وحولوها إىل إحدى أهم املناطق الصناعية يف سوريا، 
بالتزامن مع متغريات اقتصادية واجتماعية وثقافية كثرية جعلت 
درة  التاريخ،  قبل  ما  إىل عصور  تعود  اليت  املدينة،  هذه  من 

منطقة القلمون خاصة، والريف السوري عمومًا.
التنموية  مؤشراتها  بكل  يربود  انقلبت  حتى  حدث  الذي  فما 
املتقدمة من مدينة تصنع احلياة إىل مدينة تصنع املوت؟ ومن 
مدينة يعيش فيها املسلمون واملسيحيون منذ عصر الفتوحات 
منازهلا  أسطح  على  ترفرف  مدينة  إىل  وحمبة،  بُأخّوة  اإلسالمية 

الرايات السود وتسرق كنائسها وتهدم؟

بلغة األرقام
على خالف كثري من املناطق السورية، اليت وجد املسلحون يف 
فقرها وعوزها بيئة مناسبة لنشر أفكارهم وتوجهاتهم وعسكرة 
تصنيف  يف  تتقدم  األزمة  قبل  يربود  كانت  اليومية،  حياتها 
مؤشراتها التنموية، ليس على قريناتها من مدن الريف السوري 
النتائج غري  فمثاًل، تشري  بأكملها.  على حمافظات  بل  فحسب، 
أن نسبة  املنشورة ملسح دخل ونفقات األسرة يف يربود اىل 
 %2.6 األزمة  قبل  تتجاوز  تكن  مل  املدينة  ذكور  بني  البطالة 
البطالة فيها  إناثها 19.7%، ليكون بذلك إمجالي معدل  وبني 
حنو 4.7%، فيما كان هذا املعدل يسجل أرقامًا خميفة يف بعض 
ويف   ،%38.8 مثاًل،  احلسكة،  حمافظة  بلغ يف  إذ  احملافظات. 
الالذقية  ويف   ،%22.4 السويداء  ويف   ،%23.5 الزور  دير 

.%19.1
وتأكيدًا ملساحة تأثري النشاط الصناعي واحلريف يف حياة سكان 
املدينة، تؤكد بيانات املسح املذكور أن 48.8% من املشتغلني 
يف يربود يعملون يف مهن حرة، و21% موظفون يف مؤسسات 
الدولة، وحنو 30.2% يعملون يف شركات خاصة. وتفصياًل، تشري 
البيانات اإلحصائية إىل أن 27.3% من إمجالي عدد املشتغلني 
يف يربود هم أصحاب عمل، و13% يعملون حلسابهم، و%51.8 
يعملون بأجر ما عدا األسرة، فيما 8% يعملون بأجر مع األسرة.

اخلاصة  الصناعة  وزارة  إحصائيات  مع  تتقاطع  البيانات  هذه 
إىل  اليت خلصت  يربود،  منطقة  اخلاص يف  الصناعي  بالنشاط 
القول إن عدد املشاريع الصناعية املوجودة يف املنطقة يناهز 
تربو  استثمارية  والنشاط، وبكلفة  احلجم  800 مشروع متفاوت 
مصنعان  بينها  السورية،  اللريات  من  املليارات  عشرات  على 
وحيدان يف سوريا: األول لتصنيع وتعبئة املتة، ال يزال قائمًا 
إىل اليوم، والثاني لتصنيع إحدى أهم ماركات الساعات املسجلة 

يف العاصمة السويسرية، وأغلقه أصحابه خالل فرتة األزمة.
الدولة  بدت  اخلاص،  للقطاع  الواسع  النشاط  هذا  مقابل  لكن 
غائبة متامًا عن املنطقة. فباستثناء معمل واحد، ال تتوافر هناك 

أي استثمارات صناعية للقطاع العام.
باالنتقال إىل الوضع املعيشي واالجتماعي للعائالت املقيمة يف 
حصلت  اليت  اإلحصائية  البيانات  عرض  خالل  من  جند  يربود، 
على  كثريًا  متقدمًا  يبدو  العائالت  إنفاق  أن  »األخبار«،  عليها 
إنفاق عائالت أخرى، وإن كان ذلك ال يلغي وجود عوز هنا أو 
حمدودية يف الدخل هناك، لكن، عمومًا، الظروف املعيشية كانت 
تبدو جيدة. فمثاًل، توضح بيانات مسح دخل ونفقات األسرة، 
متوسط  أن   ،2009 عام  لإلحصاء  املركزي  املكتب  نفذه  الذي 
اليت  دخاًل،  األقل  األوىل  العشرية  للشرحية  الشهري  اإلنفاق 
أفرادها حنو 2.2% من عائالت يربود، كان يبلغ وقت  يشكل 
إجراء املسح حنو 15 ألف لرية )أي ما يعادل 300 دوالر وفق 
سعر الصرف السائد يف تلك الفرتة(، فيما وصل متوسط إنفاق 
الشرحية العشرية اخلامسة، اليت يشكل أفرادها النسبة الكربى 
من سكان يربود 30.5%، إىل حنو 32720 لرية )أي ما يعادل 
655 دوالرًا(. أما الشرحية العشرية العاشرة، وهي األكثر دخاًل 
ويشكل أفرادها حنو 2.8% من عائالت يربود، فقد بلغ متوسط 
إنفاقها الشهري حنو 78759 لرية، أي ما يعادل 1575 دوالرًا.

يعلق أحد مواطين يربود القاطنني حاليًا يف دمشق على الوضع 
االقتصادي ملنطقته، فيقول إن مسة سكان يربود أنهم ال يهتمون 
مطلقًا مبظاهر الغنى، فهناك مواطنون أثرياء ال يزالون يعيشون 
يف منازل متواضعة وعادية، وهناك أصحاب مصانع ومعامل ال 
يستخدمون سوى سيارات عادية، ال بل نادرًا ما يهتم أحد منهم 

يربود: حني تسللت »النصرة« وأخواتها!
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بإقامة حفلة عيد ميالد البنه أو ابنته مثاًل. وهم ال يتأخرون يف 
القيام بواجباتهم يف إطار مشهد التكافل االجتماعي ومساعدة ما 
هو موجود من فقراء، وعددهم قليل وحمدود، فمثاًل ليس هناك 
سوى 1.2% و2.1% من عائالت املدينة دخلها الشهري يقل عن 
6 آالف لرية و10 آالف لرية على التوالي، وما بقي فإن دخلها ال 

يقل عن 15 ألف لرية خالل سنوات ما قبل األزمة.
الرقم األخري، الذي ننشره من بني مجلة بيانات إحصائية أخرى 
لسنوات،  يربود  عاشتها  اليت  االنفتاح  حالة  إىل  كثرية، يشري 
ومكنتها من ختريج كفاءات علمية وأدبية ومهنية رفيعة املستوى، 
أن  العلمي، يبني  أبنائها  وحتقيقها ملعدالت عالية يف حتصيل 
بني  الثانوي  التعليم  يف  تفرق  ال  يربود  عائالت  من   %70.9
الذكور أو اإلناث، وفقط 5.7% رأت أن األولوية جيب أن تعطى 
لألبناء، ومل ختتلف هذه النسب جلهة أولوية التعليم يف املرحلة 
اجلامعية، فـ 69.5% من العائالت ال تفرق بني الذكور واإلناث، 

و7% أعطت األولوية يف التعليم اجلامعي لألبناء دون البنات.

كارثة الغرباء
بـ«احلرية  املطالبة  ضريبة  كانت  هذه  هل  حدث؟  الذي  ما  إذًا 
والتخلص من االستبداد«، كما يقول املعارضون؟ وإذا كان ذلك 
صحيحًا، فهل كان ذلك مربرًا لتدمري البنية الصناعية وسرقتها 

و«تطفيش« الكفاءات، وتسليم املدينة لـ«جبهة النصرة«؟
جعلت  اليت  األسباب  يربود  من  مرموق  جامعي  أستاذ  يشرح 
املدينة تتحول إىل جبهة حرب وتطرف وتصدير لسيارات املوت، 
فيشري إىل سببني: األول دور »الغرباء« الذين قدموا إليها مع 
بداية األحداث، وحاولوا اخلروج بتظاهرات حاصرها وجهاء املدينة 

وسكانها.
والثاني يتمثل يف موقعها احلدودي مع لبنان، الذي حوهلا إىل 
واألجانب، وهذه كانت  العرب  والسالح واملسلحني  للمال  ممر 
وحاولت  املدينة  عاشتها  اليت  االستقرار  ملرحلة  النهاية  بداية 
املسلحة  للتنظيمات  أبنائها  بعض  انضمام  رغم  عليها،  احلفاظ 

املختلفة.
ويستشهد األستاذ اجلامعي بسيطرة املقاتلني العرب واألجانب 
على قيادة اجملموعات املسلحة وتفرعاتها، للداللة على أن هؤالء 
كانوا السبب املباشر يف الكارثة اليت حلت باملدينة من جهة، 
ونأي معظم أبنائها تاليًا عن خيار العمل املسلح، وإال كانوا هم 

قادة التنظيمات املسلحة من جهة ثانية.
على النقيض متامًا، ينظر معارضون إىل املسألة، فيربود ــــ كما 
ــــ مثلها مثل باقي املناطق اليت فضل النظام التعاطي  يرون 
معها بالقوة العسكرية وإمخاد جتربتها الذاتية يف إدارة شؤونها 
بعيدًا عن تدخل مؤسسات السلطة، مستشهدين بتجربة اجمللس 
املدينة  على  السوري  اجليش  سيطرة  مع  انتهت  اليت  احمللي 
لوجود  موضوعية  مربرات  ميلكون  ال  املقابل  يف  لكنهم  أخريًا، 

مئات املقاتلني األجانب وعالقتهم مبطالب أهل يربود!
منطقة  يف  العسكرية  العمليات  على  الستار  إسدال  مع  رمبا 
القلمون بشكل كامل، ستكون هناك فرصة إلعادة جتميع وقراءة 
وحتليل كثري من املتغريات الفكرية واالجتماعية والدميوغرافية، 
اليت حدثت خالل السنوات الثالث األوىل من عمر األزمة، وقلبت 

أوضاع القلمون وحميطه اجلغرايف رأسًا على عقب.

زياد غصن

بعد دخول الجيش إىل مدينة يربود قبل أسبوعني )هيثم 
املوسوي(

الطفيل البقاعية بلدة لبنانية حمتّلة. البلدة اليت ختّلت عنها الدولة 
اللبنانية منذ سنواٍت طويلة، حتّولت منذ أشهر إىل ملجأ ملسّلحي 
املعارك  جحيم  من  اهلاربني  السوريني  النازحني  ثم  املعارضة، 

الدائرة يف القلمون. فهل ستتذكرها احلكومة اليوم؟.
أن ال يأبه ُكُثر، سواء ُحرِّرت مزارع شبعا أو مل حُتّرر، فذلك بالتأكيد 
لـ«احتالل«  يكرتثوا  لن  أيضًا،  ُكُثرًا  آخرين،  ستجد  أنك  يعين 
املعارضة السورية املسّلحة بلدة لبنانية. أهاًل بك يف بلدة الطفيل، 
بالدهم  من  جزء  أّنها  يعلمون  ال  لبنانيون  هناك  أصاًل،  البقاعية. 
حتى. وال يعلمون شيئًا عن معاناة أهالي هذه البلدة. تقع الطفيل 
تشبه  اخلريطة،  وعلى  الشرقية.  لبنان  سلسلة  جرود  أقصى  يف 
أراضيها »شبه جزيرة« على شكل إصبع داخل األراضي السورية. 
تبلغ مساحتها حنو 52 كيلومرتًا مرّبعًا، أي تعادل مساحة مزارع شبعا 

مرتني وتزيد.
حتّد الطفيل بلدات سورية من ثالث جهات، إذ تقع بلدة حوش عرب 
إىل شرقها وعسال الورد إىل مشاهلا، فيما حتّدها سهول رنكوس 
جنوبًا. أما من الناحية اللبنانية فتحاذيها حام وعني البنية والشعيبة 
اليت تقع ضمن جرود بريتال اللبنانية. تشتهر البلدة بأشجار الكرز 
والتفاح ويقطنها خليط طائفي )سّنة وشيعة ومسيحيون(، إال أن 

األغلبية الساحقة ينتمون إىل الطائفة السنية.
يف  وتهريب.  ومصاهرة...  جرية  عالقات  بربيتال  الطفيل  تربط 
بداية األزمة السورية، كان مهّربون سوريون ولبنانيون يتعاونون 
معًا إلدخال السالح إىل املعارضة السورية ملواجهة قوات النظام. 
وقبل األسلحة، كان هؤالء يهّربون املواد الغذائية واملازوت. بعد 
بلدة  باتت  القلمون،  منطقة  يف  املسلحة  املعارضة  عمليات  بدء 
الطفيل تضم مستشفى ميدانيًا للمعارضني، وخمازن سالح، ومعربًا 
املواقع  من  السوري  اجليش  انسحاب  وبعد  الحقًا،  لبنان.  إىل 
املقابلة للبلدة نهاية عام 2012، صارت الطفيل، اخلالية من أي 
لكتائب  التامة  العسكرية  السيطرة  حتت  اللبنانية،  للدولة  وجود 

املعارضة املسلحة.
يف تلك األثناء، كانت تتعّرض الطفيل لقصف اجليش السوري. 
العائالت املقيمة فيها إىل  العديد من  القصف املتكّرر  وقد دفع 
النزوح باجتاه بلدتي دورس وبريتال. وقد استمّرت العالقة جّيدة 
بني أبناء الطفيل وبريتال، حتى تسعة أشهر خلت. يومها اخُتطف 
اللبناني ياسر إمساعيل وال يزال مصريه جمهواًل. ومنذ ذلك التاريخ 
بدأت القطيعة بني أهالي بريتال من جهة وقرى الطفيل اللبنانية 
وعسال الورد وحوش عرب السورية من جهة ثانية. وكان قبلها قد 
اخُتطف ثالثة شبان من جرود بريتال عندما كانوا يف أحد البساتني 
يشوون اللحم. تلك كانت بداية املشاكل. يومها هامجت الشبان 
الثالثة جمموعة سورية مسّلحة، أطلقت النار باجتاههم ثم اقتادتهم 
إىل جهة جمهولة. وخالل اهلجوم أصيب أحد الشبان اللبنانيني الذي 
ما لبث أن تويّف. عندها اختطف شّبان من بريتال أربعة أشخاص من 

عسال الورد لتجري عملية تبادل للمخطوفون من اجلهتني.
أعقب القطيعة اليت عزلت الطفيل سقوط صواريخ أطلقها مسّلحون 
بعد  أكثر  عليها  اخلناق  وُضّيق  بريتال.  بلدة  اجتاه  يف  سوريون 
ضبط سيارة حتمل 240 كيلوغرامًا من املواد املتفّجرة يف جرود 
أو  إما من سهل رنكوس  آتية  أّنها  األمنية  حام، ذكرت املصادر 

عسال الورد.
ال توجد طريق مفتوحة من األراضي اللبنانية باجتاه الطفيل. الطريق 
إال يف سيارات  عربها  املرور  ميكن  وال  للتهريب  ُتستخدم  ترابية 
رباعية الدفع. ويف الشتاء، تنقطع بسبب الثلوج. والطريق الوحيدة 
والسالكة إليها هي من رنكوس السورية. ال تشرتك الطفيل مع 
ابن  فإن  القدر  ولسخرية  باجلنسية.  إال  اللبنانية،  البلدات  باقي 
بلدة الطفيل إذا أراد االتصال بأحد أقاربه يف بريتال فإن املكاملة 
سُتحتسب عليه دولية، إذ ال شبكات هاتف هناك سوى السورية. 

الطفيل: بلدة لبنانية حتتلها املعارضة السورية
رضوان مرتضى

يحتّل مسّلحو املعارضة السورية الطفيل، فيما هي معزولة عن 
لبنان بفعل الجغرافيا واإلجراءات األمنية )أرشيف ــ عفيف دياب(
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
اطالق نار على دورية للجيش يف جرود عكار واستشهاد 

ضابط وجندي وجرح جندي آخر
العلي  أول جو فرفور واجلندي فوزي عبد  الثالثاء املالزم  إستشهد 
وجرح اجلندي ميخائيل توفيق وهم من عديد اللواء الثاني يف حادثة 

اطالق نار على دورية للجيش اللبناني يف جرود عكار.
وعلم ان مطلق النار هو علي حسني طالب ابن شقيق رئيس بلدية 
فنيدق خلدون طالب الذي اكد ان حبق ابن شقيقه عدة مذكرات توقيف 
اوهلا فرار من اجليش ومشريا ان والد مطلق النار يف اخلدمه الفعليه 

يف اجليش وانه سوف يكون اول الساعني لتوقيف املذكور.
وصدر عن قيادة اجليش - مديرية التوجيه، البيان اآلتي:

»عند الساعة 21,30 من مساء اليوم )الثالثاء(، تعرضت آلية تابعة 
للجيش يف منطقة القموعة- عكار لكمني من قبل مسلحني، أقدموا 
على إطالق النار من أسلحة حربية باجتاهها، ما أدى إىل استشهاد 

ضابط ورتيب، وإصابة رتيب آخر جبروح.
وعلى األثر باشرت وحدات اجليش املنتشرة يف املنطقة بتعقب اجلناة 

إللقاء القبض عليهم.«
من جهته اكد رئيس بلدية فنيدق خلدون طالب »ان ابن شقيقه علي 
حسني طالب هو من قام باطالق النار على دورية اجليش«، معلنا 
املختص  القضاء  على  واحالته  بتوقيفه  ومطالبا  العمل  هلذا  ادانته 
كي يعاقب على فعلته املستنكرة واملدانة، ومشددا على »ان ابناء 

فنيدق اىل جانب اجليش ويرفضون اي تعد عليه«.
منطقيت  يف  مداهماتها  باشرت  اجليش  من  كبرية  قوة  بأن  وافيد 
فنيدق والقموعة كما متت مداهمة منزل املتهم الرئيسي باطالق النار 

على دورية اجليش باالضافة اىل شخص آخر كان برفقته.
وقام اجليش بدهم منطقيت فنيدق والقموعة كما داهم منزل املتهم 

الرئيسي بإطالق النار.

 نقل أبو محزة إىل املستشفى إلصابته بعارض صحي
  

اصيب بهيج ابو محزة أثناء توقيفه بنظارة قصر العدل يف بريوت 
بعارض صحي نتيجة ارتفاع يف ضغط الدم، ومت نقله ظهر الثالثاء اىل 
مستشفى احلياة بسيارة اسعاف، بعد موافقة النيابة العامة االستئنافية 

يف بريوت، حيث وضع حتت حراسة امنية يف املستشفى.
أصدر  قد  عويدات  غسان  بريوت  األول يف  التحقيق  قاضي  وكان 
ابو محزة يف شكويي  حبق  وجاهية  توقيف  مذكرة  املاضي  االثنني 
نادي الصفاء ضده جبرائم التزوير واختالس األموال واساءة االمانة 

واالحتيال وانتحال صفة.
مل  عويدات  القاضي  ان  االطار،  هذا  قضائية يف  مصادر  وأفادت 
يستكمل بعد استجواب ابو محزة الذي ابرز للقاضي عويدات ملفًا طبيًا 
يشري إىل دقة وضعه الصحي، وسيستدعي الحقًا يف اطار حتقيقاته 

يف الشكويني عددًا من الشهود لسماع إفاداتهم.
مقدمتان  محزة  ابو  يواجههما  دعويني  مثة  ان  اىل  املصادر  ولفتت 
من النائب وليد جنبالط جبرمي اختالس اموال واساءة امانة، اال ان 
القاضي عويدات مل يباشر بعد النظر بهما، بعدما احيال اىل حمكمة 
التمييز اجلزائية للبت مبذكرة دفوع شكلية تقدم بها وكيل ابو محزة 

يف وقت سابق بعدما قرر عويدات رد املذكرة.
مل  جماهد  ابو  بهيج  احملامي  محزة  ابو  وكيل  ان  املصادر  وأكدت 
يتقدم أمس باي طلب الخالء سبيل موكله، ويف حال تقدم بطلب 
مماثل، فان القاضي عويدات سيحيله اىل اجلهة املدعية اي »نادي 
الصفاء« والنيابة العامة البداء رأيهما بشأنه قبل ان يتخذ عويدات 

قراره بشأنه. 

قاتل خياط يف احلازمية ميّثل جرميته
  

بعبدا  مفرزة  أجرتها  اليت  املكثفة  والتحريات  التحقيقات  أسفرت 
القضائية يف وحدة الشرطة القضائية عن كشف هوية قاتل غازي 
حملة  يف  له  العائد  اخلياطة  مشغل  داخل  عامًا(   55( طعمة  بيار 
تعّرضت  وقد  املاضي  آذار   19 يف  جثته  على  عثر  حيث  احلازمية، 

للخنق ولكدمات.
وتبنّي أن اجلاني من أصحاب السوابق وقد حوكم بالسجن 13 عامًا 
كان  حيث  منذ سنة ونصف  املغدور  عليه  تعّرف  وقد  قتل.  جبرمية 

يعمل يف مكتب تاكسي ويقوم بإيصاله حيث يريد.
وجرى ظهر االثنني متثيل اجلرمية يف مكان حصوهلا حبضور كل من 
احملامي العام االستئنايف يف جبل لبنان القاضي جاني شرابية وآمر 
مفرزة بعبدا القضائية املقدم مروان الرافعي وعدد من ضباط ورتباء 

املفرزة.
وبالتحقيق معه بناًء إلشارة القضاء املختص أنكر اجلاني اي عالقة له 
باجلرمية، ثم عاد واعرتف باقدامه على قتل اجملنى عليه بعد مواجهته 
مبجموعة من املعطيات والوقائع واألدلة اليت تدينه، زاعمًا أنه اقدم 
على قتله حبجة حترش اجملنى عليه به بغية ممارسة اجلنس معه، وأنه 

رمى ثيابه اليت تبللت بدماء الضحية يف حملة الكرنتينا.

قتيل على أوتوسرتاد عمشيت
  

يف  كفرحّتا  بلدة  من  عامًا(   24( اسرب  الياس  جورج  الشاب  قضى 

أسود  لونها  داسرت«  »رينو  نوع  من  سيارته  اصطدام  اثر  الكورة 
ألوتوسرتاد  الشرقي  املسلك  على  متوقفة  كانت  جبرافة  مستأجرة 
عمشيت ما ادى اىل وفاته على الفور، ونقل الدفاع املدني يف جبيل 

جثته اىل مستشفى سيدة املعونات اجلامعي.
من جهة أخرى، جرح شخص نتيجة حادث صدم على طريق املتحف 

باجتاه الرببري مقابل احملكمة العسكرية.

األمن العام يوقف 51 مطلوباً واجليش 1115 خالل شهر
  

أعلنت املديرية العامة لألمن العام أنه خالل الفرتة املمتدة من تاريخ 
2014/03/28 لغاية 2014/04/06، وبإشراف النيابات العامة، قامت 
األجهزة املعنية يف املديرية بتوقيف عدد من األشخاص بتهم ارتكاب 

أفعال جرمية وذلك على الشكل اآلتي:
اجنبية  وإقامات  سفر  جوازات  تزوير  جبرم  وأربعون شخصا  واحد  ـ 
واختام أو استعماهلا لتسهيل عمليات االنتقال بها من لبنان اىل دول 

اوروبية وآسيوية وافريقية.
ـ اربعة اشخاص جبرم دخول البالد خلسة وخمالفة نظام االقامة.

وانتحال  هلم  عائدة  غري  مستندات  استعمال  جبرم  اشخاص  ستة  ـ 
صفة. وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء 

املختص.
االمن  على  احلفاظ  إطار  يف  أنه  اجليش  قيادة  أعلنت  جهتها،  من 
واالستقرار ومكافحة اجلرائم املنظمة على انواعها، وبنتيجة التدابري 
االمنية اليت اختذتها وحدات اجليش يف خمتلف املناطق اللبنانية خالل 
من  شخصا   1115 حنو  الوحدات  هذه  اوقفت  املنصرم،  آذار  شهر 
توقيف،  مذكرات  للعدالة مبوجب  مطلوب  بعضهم  جنسيات خمتلفة، 
بالتجوال  تتعلق  متعددة،  وخمالفات  جرائم  الرتكابه  اآلخر  والبعض 
داخل االراضي اللبنانية من دون اقامات شرعية، حيازة املمنوعات 
واالجتار بها وتهريب بضائع عرب احلدود، باالضافة اىل قيادة سيارات 

ودراجات نارية من دون اوراق ثبوتية.
ومشلت املضبوطات 197 سيارة، 69 دراجة نارية وصهريج مازوت، 
العسكرية  واالعتدة  والذخائر  االسلحة  من  كميات  اىل  باالضافة 

املتنوعة واملخدرات واملواد املهربة.
املراجع املختصة إلجراء  ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات اىل 

الالزم.

سرقة سيارة يف حاروف
  

سرق جمهولون سيارة نوع )رينو رابيد لون باج حتمل الرقم 199005/م( 
من  بالقرب  مركونة  وكانت  حاروف  بلدة  من  بريطع  ملالكها حسني 

حمطة هاشم للمحروقات على طريق عام حاروف.
التحقيقات ملعرفة  الدوير  الداخلي يف  األمن  باشر خمفر قوى  وقد 

الفاعلني.

سائق يسلب راكباً 20 ألف دوالر وشقيقه التوأم 
يستدرجه

  
ادعى لدى خمفر درك الدامور السوري ع.ح، أن سائق » فان« كان 
يستقله، أقدم على سلبه مبلغ 20 ألف دوالر امريكي وجواز سفره.

وبنتيجة االستقصاءات والتحريات الدقيقة متكنت عناصر حاجز ضهر 
البيدر، من حتديد هوية سائق الـ »فان« املشتبه به وهو: م.خ.

رخصة  إلستعماله  م.خ  توأم  وهو  ف.خ  ُأوقف   2014/4/6 وبتاريخ 
سوق شقيقه كونه مطلوبًا للجيش جبرم الفرار، فتم إستدراج شقيقه 

وتوقيفه.
وبالتحقيق مع م.خ املذكور اعرتف مبا نسب إليه، وأنه اقدم على 
ذلك باالشرتاك مع شخصني العمل جاٍر لتوقيفهما، ولدى عرضه على 

املدعي تعرف عليه، والتحقيق جاٍر بإشراف القضاء املختص.

»املعلومات« تقبض على عصابة سلب يف غزير
  

أسفرت اجلهود اليت بذلتها دوريات شعبة املعلومات يف قوى األمن 
الداخلي عن توقيف مخسة أشخاص بعمليات سلب يف حملة غزير وهم 

كل من ط.ك وج.خ وش.س وأ.ز ور.ج.
وأحيل املوقوفن للتحقيق معهم بناء إلشارة القضاء املختص.

القبض على مروَجي خمدرات يف الناقورة
  

أوقف مكتب مكافحة املخدرات االقليمي يف اجلنوب، كل من: - ف.م 
و- ا.ش. جبرم تعاطي وترويج وجتارة املخدرات يف بلدة الناقورة، 
وضبط حبوزة األول قطعة من حشيشة الكيف زنتها 20 غراما ويف 
وأكياس  وميزان حساس  املادة  ذات  من  غراما   318 الثاني  منزل 
نايلون. وبالتحقيق معهما اعرتفا بقيامهما برتويج وتعاطي واالجتار 
يتعاطون  شخصا   20 توقيف  ومت  وصور،  الناقورة  يف  باملخدرات 

املخدرات اليت حيصلون عليها من املوقوفني املذكورين أعاله.
وكان املكتب املذكور أوقف 17 شخصا تبني أنهم يقومون بتعاطي 
املخدرات، وأنهم حيصلون عليها من املوقوف املروج:- ز.ح. علما أن 

معظم املوقوفني هم من الفتيات والطالب القاصرين.
وأودع املوقوفون القضاء املختص بناء إلشارته.

»املالية« تواصل حتقيقاتها يف أمال الشبكة الضوئية
  

يف إطار حتقيقاته مبلف وزارة االتصاالت املتعلق بالشركات املتعهدة 
أعمال الشبكة الصوتية، انتقل الثالثاء النائب العام املالي القاضي 
االلياف  أشغال  على  وأجرى كشفا  بسكنتا،  بلدة  اىل  ابراهيم  علي 

الضوئية اليت تنفذها احدى الشركات يف البلدة.

قتيل داخل سيارته يف ضهور زحلة
  

عثر ظهر الثالثاء  على حممد رمضان ابراهيم مقتواًل داخل سيارته من 
نوع »نيسان تيدا« فضية اللون يف منطقة ضهور زحلة. ووجدت جثة 

القتيل يف املقعد اخللفي من السيارة وهي مضرجة بالدماء.
وحضر الطبيب الشرعي واألدلة اجلنائية إىل املكان للكشف على اجلثة 

وفتحت القوى األمنية حتقيقًا يف احلادث ملعرفة مالبساته.
وأفيد أن ابراهيم هو مدير شركة مبيعات أقمشة يف بريوت وقد قتل 
باحلجارة وآلة حادة. وُفقد االتصال به قبل يوم من العثور على جثته 

حيث كان قد توّجه إىل البقاع جلمع االموال من التّجار.

توقيف متهم جبرمية قتل
  

متكنت الثالثاء مفرزة اجلديدة القضائية يف وحدة الشرطة القضائية 
من توقيف م.ق. )مواليد 1990، سوري( يقطن يف غرفة مع ثالثة 
آخرين يف خراج بلدة حكر الشيخ طابا عكار لالشتباه به بقتل املدعو 
)علي هرموش، سوري( بتاريخ 2014/3/17 يف حملة الفنار. اجلديدة. 

والتحقيق جاٍر بإشراف القضاء املختص.

.. وستة مطلوبني
  

ستة  فأوقفت  املطلوبني  تعقب  بريوت  استقصاء  مفرزة  واصلت 
ناريتني  دراجتني  كما حجزت  اثنان جبرائم خمتلفة.  بينهم سوريان 

وثالث سيارات خمالفة.
ففي حملة األشرفية مت توقيف ت.ر.ن بعدما ضبطت حبوزته كمية 
من مادة حشيشة الكيف. ويف احلمراء، مت توقيف أ.س.ص وط.م.إ 

وت.أ.ع بعدما ضبط حبوزتهم مادة حشيشة الكيف وحبوب خمدرة.

 ضبط 25 كلغ هريويني يف منزل بساحل علما
  

دهمت قوة من »شعبة املعلومات« يف قوى االمن الداخلي بعد ظهر 
كسروان،  يف  علما  ساحل  منطقة  يف  ج.ج.  املدعو  شقة  الثالثاء، 

لالشتباه بعالقته بتصنيع املخدرات.
وقد استعانت العناصر بكالب بوليسية لتفتيش الشقة اليت ضبط 

بداخلها 25 كيلوغرامًا من مادة اهلريويني.
ويف حملة عني املريسة مت توقيف السوريني ش.ع.ب ور.م.أ بعدما 

ضبط حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.

اجليش يقبض على عصابة سلب يف اهلرمل
  

أوقفت مديرية املخابرات يف اجليش كاًل من: حسني فؤاد مشص، 
حسني علي عالم وأجمد حسني دندش، إلقدامهم بتاريخ 2014/4/5 
على رمي قنبلتني يدويتني باجتاه مركز تابع لقوى األمن الداخلي يف 
مبنى سرايا مدينة اهلرمل بهدف حترير موقوفني. وقد بادر األشخاص 
مكان  دهمت  اليت  الدورية  على  النار  إطالق  اىل  أعاله  املذكورون 

وجودهم ما أدى اىل إصابة أربعة عسكريني جبروح.
املوقوفني  مع  يشكلون  آخرين  أشخاص  مخسة  توقيف  مت  والحقًا، 
الثالثة عصابة قامت بعمليات سلب بقوة السالح وإطالق النار على 

القوى األمنية، وصدرت حبق أفرادها عدة مذكرات توقيف.
وبوشر التحقيق مع املوقوفني بإشراف القضاء املختص.

تعاون بني شرطة دبي ولبنان يسفر عن توقيف عصابة خمدرات
  

أسفر التعاون بني شرطة دبي ومكتب مكافحة املخدرات يف وحدة 
الشرطة القضائية ويف إدارة اجلمارك يف مطار رفيق احلريري الدولي 
عن توقيف عصابة لتهريب املخدرات وضبط حنو مخسة ماليني حبة 
كبتاغون. وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا 
اللبنانية  والسلطات  دبي  والتعاون بني شرطة  للتنسيق  نتيجة  أنه 
ممثلة مبكتب مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة الشرطة القضائية 
وشعبة مكافحة املخدرات يف ادارة اجلمارك، متكنت شرطة مكافحة 
لتهريب  عصابة  توقيف  من   2014/3/31 بتاريخ  دبي  املخدرات يف 
املخدرات مؤلفة من اربعة اشخاص وهي متخصصة حببوب الكبتاغون 
حيث جنحت الشرطة بكشف واحباط عملية اعادة تهريب كمية احلبوب 
اىل احدى الدول اخلليجية وضبطت الشحنة املقدرة حبوالي 4 ماليني 

و895 الف حبة كبتاغون داخل خزانتني من احلديد.
وأشار البيان إىل ان لبنان قد احبط يف الفرتة األخرية عدة حماوالت 
لتهريب اكثر من 5 ماليني حبة كبتاغون اىل دول خمتلفة وتوقيف 

افراد شبكاتها.
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مقاالت وتحقيقات

موجة الصقيع اليت ضربت سهلي البقاع وعكار يوم االثنني املاضي، 
انواع  وبعض  املثمرة،  االشجار  مواسم  يف  فادحة  خسائر  تركت 
او  »نكبة«  اىل  تشري  املزارعون  يتداوهلا  اليت  املعطيات  اخلضار. 
»كارثة«، اال ان الدولة، وال سيما وزارة الزراعة، تبدو غري مهتمة 
اطالقا مبا سيحصل لالسر، اليت تعتاش من هذه املواسم، وتتحمل 
مشقات هائلة لتأمني قوتها اليومي... إنه »املوت االسود«، حبسب 
تسمية املزارعني هلذا النوع من الكوارث الطبيعية، موت من النوع 

الذي ال يستدعي من الدولة اي حتّرك
درجات  تدنت  اذار،  من شهر  يوم  اخر  املاضي، يف  االثنني  فجر 
السلسلتني  وسفوح  املنخفض  البقاع  سهل  طول  على  احلرارة 
الشرقية والغربية واعالي عكار اىل ما بني درجتني حتت الصفر و8 

درجات حتت الصفر.
املزارعني يف  ان  اال  تلك،  الصقيع  مبوجة  لبنان  اجلميع يف  شعر 
البقاع شعروا مبا هو اكثر من ذلك. شعروا بكارثة حتدق بهم من 
جراء اصابة اشجارهم املثمرة بظاهرة طبيعية، يطلقون عليها اسم 
عموما. حبسب  باملزروعات  فتكها  على  للداللة  االسود«،  »املوت 
البقاع  يف  »األخبار«  الزميلة  مراسلو  أجراها  اليت  االستقصاءات 
)رامح محية يف البقاع الشمالي، واسامة القادري ونقوال ابورجيلي 
يف البقاعني االوسط والغربي(، يتوقع املزارعون ان تكون موجة 
عن  نتجت  اخرى  معاناة  ظل  يف  اشجارهم  ضربت  اليت  الصقيع، 
شح االمطار، قد اّدت اىل إتالف ما بني 60% اىل 90% من ازهار 
االشجار، وال سيما اللوز واجلوز والدراق والتفاح واالجاص واخلوخ 
االخرى،  املزوعات  والكرز واجلنارك واملشمش... وبعض  واخلرما 
ككروم العنب وحقول البندورة والفريز والفول والبطاطا والبازيال 

واللوبيا والبصل.
يطالب املزارعون بان تتوىل الدولة مسح االضرار والتعويض على 
حقيقية متس  »كارثة«  املوسم سيكون  هذا  فإن  واال  املزارعني، 
مبتطلباتها  االيفاء  على  الزراعات  هذه  من  املعتاشة  االسر  قدرة 

وحاجاتها.
اذًا، حطت »املالحة« الربيعية رحاهلا يف سهل البقاع، )رامح محية( 
وغّطت احلقول والبساتني برداء أبيض أشبه بالثلوج، لكن، بعكس 
لونها األبيض، صبغت موجة الصقيع احلقول والبساتني بلون أسود. 
أيقن املزارعون يف بعلبك واهلرمل أن خسائر كارثية حلقت مبواسم 
اجلوز والكرز واجلنارك واملشمش، وحتى »بالزراعات النفقية« من 

بندورة وفريز.
حتركت جلنة من مهندسي »جهاد البناء«، وتبني بنتيجة الكشف على 
»خسائر  ان  واهلرمل  بعلبك  والبلدات يف  القرى  وبساتني  سهول 
مدير  ياغي،  خالد  وقال  بأكمله«.  الزراعي  القطاع  بها  مين  كبرية 
منطقة  احلرارة يف  درجات  إن  لـ«األخبار«  البقاع،  البناء يف  جهاد 
و4  »درجتني  بني  ما  اىل  املذكور  االثنني  تدنت  واهلرمل  بعلبك 
درجات حتت الصفر«، ومّثلت نوعا من »املالحة« وتسببت »بكارثة 
لكون  والشعري،  القمح  حقول  عدا  ما  املزروعات،  مستوى  على 

سنابلها مل تتكّون بعد«.
كانت األشجار املثمرة على اختالفها قد تكللت بالزهر األبيض، بعد 
موجة الدفء اليت سيطرت على املنطقة طيلة األشهر الثالثة املاضية، 
املهندسني  لدى  يعرف  ما  أو  األسود«،  الصقيع  »موجة  مع  لكن 
الزراعيني بـ«املوت األسود«، حبسب ياغي، »حتول الزهر األبيض 
على أشجار الكرز واإلجاص والتفاح والدّراق، إىل زهريات ذابلة مع 
لون اسود، وُأصيبت نسبة تصل اىل 60% من هذه األزهار بالتلف، 

وال سيما اليت تتفتح براعمها خالل هذه الفرتة«.
أشجار اجلوز تكاد تكون األكثر تضررًا من موجة »الصقيع األسود«، 
وهي سبق ان اختربت موجة مماثلة ضربت البقاع قبل 5 سنوات، 
وتسببت خبسائر كبرية يف إنتاج اجلوز. وقد لفت ياغي إىل »ذبول 
كافة أوراق أشجار اجلوز مع عناقيدها اخلاصة بالثمر، حيث بلغت 
نسبة الضرر »ما يفوق 80% من االشجار«. أما يف ما خص األشجار 
اليت أبكرت يف اإلزهار، ومنت مثارها على حنو واضح كاللوز واجلنارك 
واخلوخ، فقد كانت نسبة اخلسائر فيها أقل نسبيًا، حيث راوحت 
بني »40 و 60% من إنتاج تلك األشجار« حبسب ياغي، علما أن 
بلدات القاع واللبوة والنيب عثمان تضررت على حنو كبري يف إنتاج 

موسم املشمش.
وإذا كانت حقول القمح والشعري مل تتأثر لعدم تكّون السنابل بعد، 
فإن حقول »البطاطا البّكرية« تعرضت ملوجة الصقيع، وكذلك حقول 
بالنايلون  تغطى  )زراعات  النفقية  والزراعات  اهلرمل،  البازيال يف 

على شكل أنفاق صغرية(، من بندورة وفريز.
أتت موجة الصقيع يف ظل موجة جفاف مل يشهدها املزارعون من 
قبل، )اسامة القادري(، فـ«املالحة« السميكة اليت تكّونت مع ساعات 
الفجر االوىل تبعتها مباشرة موجة حر، كانت كفيلة باحلاق الضرر، 

ليس فقط باالشجار املثمرة، بل باخلضار والبقوليات ايضا.
حجم  من  للتقليل  املزارعني  بعض  اعتمدها  اليت  البدائية  الطرق 
واحلطب  املستعملة  االطارات  أشعلوا  اذ  نافعة،  تكن  مل  االضرار 
يف البساتني لتخفيف حدة الصقيع، اال ان الكارثة حلت على مجيع 
مزارعي االشجار املثمرة يف قب الياس وغرب زحلة وسهل قرى 
نسبة  وأتلفت  الشمالي،  البقاع  عن  فضال  ورياق...  زحلة،  شرق 
باللوزيات  املزروعة  اهلكتارات  من  االف  على   %90 اىل  تصل 
والتفاحيات، ما وضع املزارعني حتت وطأة ديون كبرية، كفيلة بأن 
واجتماعيا،  اقتصاديا  القطاع  العاملني يف هذا  تهدد مصري مجيع 

»املوت األسود« خيّيم على سهلي البقاع وعكار
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رامح حمية, أسامة القادري, نقوال أبورجيلي

تدنت درجات الحرارة لتصل حد 4درجات تحت الصفر وأدى إىل الفتك 
بمزروعات البقاع )رامح حمية(

ومستقبل الزراعة ما مل يعوض عليهم من هذه الكارثة.

حياول املزارع رياض حيدر يف قب الياس ان حيصي خسائره يف حنو 
450 دومنا مزروعة بالدراق والتفاح واخلوخ واخلرما، قال »اخلسارة 
مبئات االف من الدوالرات، كنت سابقا انتج 1800 طن من الفواكه، 

بعد هذه الكارثة بالكاد سيصل االنتاج اىل 100 طن«.
يشّبه املزارع شفيق الدبس يف دير الغزال )شرق زحلة( ما اصاب 
اشجاره يف بستان اللوز بـ«التسونامي«، قال »صباح االحد قطفت 
املوسم  كل  كان  االثنني  ويوم  اللوز،  من  كيلوغرامات   4 البنيت 
حمروقا، قلب حبة اللوز اسود«. يتحدى املزارع اي جلنة تستطيع ان 
تقطف حبة لوز او كرز من بستانه »صاغ سليم«، مناشدا احلكومة 
اهليئة  تأليف جلنة كشف على االشجار، مؤلفة من  ان تسارع اىل 
العليا لالغاثة واجليش. اسوة بتعويضاتها عن االضرار اليت حتدثها 
االشتباكات يف املناطق االخرى، »اليت هي من صنيعة السياسيني، 

فيما حنن كارثتنا من صنع الطبيعة«.
يلفت رئيس بلدية دير الغزال رفيق الدبس اىل ان اكثر من 5 االف 
دومن مزروعة يف سهل البلدة من االشجار املثمرة، ويعيش منها 
غالبية االهالي املقيمني. وما حل بهم يرتب خسارة كبرية، ليس 

هلم قدرة على حتّمل تبعاتها.
وقال املزارع علي خمايل الدبس )70 عاما( إنه مل يشهد طيلة حياته 
موجة صقيع ترتك هذا القدر من اخلسائر على الزراعة، حمذرا من 
اليت ستلي هذه  االمراض  املبيدات، الن  عدم املسارعة اىل رش 
املوجة قد حتدث ضررًا يف الشجرة نفسها، ال يف مثارها فقط اليت 

ضربها العفن، وهذا يتطلب تدخل وزارة الزراعة فورا.
املزارع  وقال  رعيت،  يف  والتفاح  والكرز  اللوز  موسم  يسلم  مل 
من  للتخفيف  البساتني  يف  ودواليب  حطبا  »أحرقنا  عبدو  توفيق 

الصقيع واملالحة، لكن الكارثة كانت اقوى منا«.
اليت جاءت يف ظلها موجة  املناخية  التقلبات  املزارعون على  يرّكز 
أزهار  إن  اذ  اخلسائر،  مضاعفة  أسهم يف  الواقع  فهذا  الصقيع، 
األشجار املثمرة تفتحت قبل موعدها هذا العام )نقوال أبو رجيلي(.

باليد حيلة، ما كان ينقصنا  »مل يعد  قال املزارع طوني السكاف 
سوى الصقيع، أال يكفينا الوضع األمين السّيئ، واحلالة االقتصادية 
األرتوازّية«،  األبار  مياه  األمطار، واخلوف من شّح  املرتدّية، وقّلة 
الفتًا اىل مسارعته وآخرين، يف تلك الليلة، اىل إشعال اإلطارات 
ومادة املازوت حول بساتني الدراق واخلوخ، ومع هذا، فإن حجم 
األضرار اليت خلفها الصقيع كان مهوال، »كل ما استطعنا فعله هو 
من  يتخّوف سكاف  نسبة  املوسم«،  من  نسبة 10 %  على  احلفاظ 

فقدانها يف حال تعرض املنطقة ملوجة صقيع مماثلة.
يسأل املزارع زين الساحلي عن دور اجلهات املعنّية بهذا الشأن 
»أين هي الرسائل النصّية اليت كنا نتلقاها عرب أجهزة اهلاتف اخللوي 
مصلحة  وإرشادات  اجلوّية  األرصاد  توقعات  هي  أين  لتحذيرنا؟ 
األحباث الزراعّية؟«. يقول »كان بإمكاننا التقليل من حجم األضرار 
من خالل إشعال النار حول بساتيننا، لو كانت هذه اجلهات قد قامت 

بواجباتها البديهّية يف هذا اإلطار«.
ما  أن  الرتشيشي  إبراهيم  البقاع  املزارعني يف  نقابة  رئيس  يرى 
حصل هو »نكبة حقيقية تضاف اىل ما يعانيه املزارعون من أزمات 
متالحقة مل يعد باستطاعتهم حتّمل تبعاتها«، موضحًا أن موجة الصقيع 
البقاع بسهلها ومرتفعاتها، من جرود  أعالي عكار ومنطقة  ضربت 
اهلرمل حتى مشارف صغبني يف البقاع الغربي. وحبسب الرتشيشي 
»فإن قيمة اخلسائر اليت حلقت باألشجار املثمرة تقّدر وحدها مباليني 
الدوالرات، هذا فضاًل عن األضرار اجلزئّية اليت حلقت ببعض أنواع 
أوراقها، مع  البطاطا والبصل وغريها، اليت ذبلت  الزراعات، مثل 
بأن تستعيد منّوها يف حال عدم تعرضها للصقيع جمددًا«.  األمل 
ويضيف الرتشيشي »أن جّل ما نطالب به هو تكليف جلان من اهليئة 
العليا لإلغاثة إجراء كشف ميداني على حجم األضرار، ودرس إمكان 
أقله ختصيصهم  أو  مالّية،  مببالغ  العالقة  أصحاب  على  التعويض 
إن  ورأى  زراعّية«.  وأدوية  كيماوية  أمسدة  من  عينّية  مبساعدات 
الدولة مطالبة بإيالء القطاع الزراعي االهتمام الالزم، وأنه قد حان 
الوقت إلعداد خطة طويلة األمد تنقذ هذا القطاع من خطر الزوال، 
باعتباره مصدر عيش شرحية كبرية من اللبنانيني. إنتاج البطاطا يف 

سهل عكار سيرتاجع من 100 الف طن اىل 30 الف طن
وشكا مزارعو البطاطا يف سهل عكار )الوكالة الوطنية لالعالم( من 
أن »لفحة الصقيع« أحرقت نبتات البطاطا اخلضراء وأصابتها بالتلف 
والعفن، مبا اثر على حنو سليب وكبري يف منو حبات البطاطا، معربني 
عن ختوفهم من أن تؤدي موجة الرياح الشمالية اجلافة إىل تفاقم 

املشكلة وزيادة خسائرهم.
عبد  لبنان،  الفالحني يف  احتاد  تلبرية، عضو  بلدية  رئيس  وأعلن 
عامة،  املزارعون  سينفذه  واسعا  شعبيا  »حتركا  أن  صقر  احلميد 
مع  بالتنسيق  خاص،  حنو  على  عكار  سهل  يف  البطاطا  ومزارعو 
البلديات، لطرح هذه املعاناة املتكررة، اليت اضرت بنحو 80% من 
خسائره،  املزارعني حتمل  مبقدور  ليس  امر  وهذا  البطاطا،  موسم 
وجلهم سبق هلم ان تعرضوا مرارا وتكرارا للخسائر، ومل تف الدولة 
بوعودها جلهة التعويض عليهم«. ولفت اىل ان »اكثر من 3000 
هكتار من االراضي يف سهل عكار مزروعة مبا يزيد على 6000 طن 
انتاجها يف حدود  ان يكون  البطاطا، كان من املفرتض  بذار  من 
املئة الف طن بطاطا لسد احتياجات السوق احمللية، وبيع الباقي 
منها لالسواق اخلارجية، اال ان االنتاج املتوقع بعد اضرار الصقيع 

لن يتعدى الـ30 الف طن كحد اقصى«.
وقال املزارع حسني علي علي إن »اكثر من 20 هكتارا زرعها بطاطا 
يف خراج بلدة تلبرية )40 طنا( قد احرتقت بفعل الصقيع، وهذا 
يعين خسارة اكثر من 80% من االنتاج، علما ان كلفة انتاج الطن 
الواحد من البطاطا تتعدى 9 ماليني لرية، ويف ظل احنباس االمطار 
واالمراض اليت تسبب بها املناخ السائد، فان كلفة الري واالدوية 
واالعمال الزراعية االخرى واالمسدة رفعت من معدالت كلفة االنتاج، 
لتاتي لفحة الصقيع مع اقرتاب موعد جين احملاصيل لتلحق اضرارا 

قاتلة باملوسم«.
ورأى املزارع كامل شعبان حسن، الذي زرع 7 هكتارات من االراضي 
بالبطاطا أن »اخلسارة اكرب من قدرة املزارع على حتملها«، ولفت 
اىل ان املزارعني اليوم »جيهدون يف سبيل تقليل حجم اخلسائر، 
وذلك بامتام اعمال زراعية اضافية حتملهم اعباء مالية مل تكن ملحوظة 

لديهم على امل انقاذ ربع املوسم«.
نظمت النقابات الزراعية يف البقاع اعتصاما يوم السبت املاضي يف 
منطقة البقاع الشمالي، ختلله قطع رمزي للطريق ملدة مخس دقائق 
عند مفرق بلدة شعت على الطريق الدولي، شارك فيه النواب كامل 
واحتادات  بلديات  رؤساء  فارس،  ومروان  املقداد  علي  الرفاعي، 

بلدية، خماتري، مزارعون ونقابيون.
أزمة  تعاني  »املنطقة  ان  فيها  أكد  كلمة  الرفاعي  النائب  وألقى 
اجتماعية، وقد عانت حالة الطقس املتقلب واجلفاف واجلليد، الذي 
اللبناني يف  ضرب املنطقة، وما نريده هو بقاء املواطن واملزارع 
أرضه، وتعزيز صموده، ونطالب احلكومة بتأليف هيئة طوارئ على 

غرار صندوق املهجرين، من أجل تثبيت املزارع يف أرضه«.
الناس ومحل  »مساعدة  اىل  اجلديدة  احلكومة  النائب فارس  ودعا 
هموم املواطنني والتعويض على املزارعني، وإنشاء صندوق يليب 
حاالت الكوارث املتعددة يف لبنان من أجل معاجلة دائمة وثابتة«.

اما النائب املقداد، فطالب الدولة بـ«التطلع اىل منطقة متثل ثلث 
مساحة لبنان، وثلثه اليوم مصاب بكارثة حلت باالشجار واخلضار، 
واملطلوب معاجلة الكارثة احلقيقية الوطنية، وعلى احلكومة واملسؤول 
عن امللف، املعاجلة، وخصوصا بعدما عرفنا انه مل يتحرك أحد، وهذه 
بادرة سيئة من احلكومة، ونطالب بإعطائنا فرصة للمعاجلة والتحرك 
اللبناني  سريعا«، داعيا اىل »تأليف جلنة للعمل، وتكليف اجليش 

التحرك«.
ومشال  األوسط  الشرق  يف  الطبيعية  »الكوارث  تقرير  يفّصل 
أفريقيا: عرض إقليمي عام«، الذي صدر عن البنك الدولي اخريا 
ما تواجهه املنطقة من خماطر طبيعية، وخيلص اىل ان هذه املنطقة 
متثل أكثر مناطق العامل شحا باملياه، ويرجح أن الطلب على املاء 
سيتفاقم فيها يف املستقبل. يف عام 1950، كان نصيب الفرد 
من املوارد املائية املتجددة أربعة أضعاف ما يتحصل عليه الفرد 
اليوم. وتشري التوقعات إىل أن املوارد املائية الطبيعية يف املنطقة 
ستواصل االخنفاض حبلول عام 2050، حتى تصبح أقل 11 ضعفًا 

من املتوسط العاملي.
أزمة اجلفاف تتكرر دوريًا يف املنطقة، وختّلف شحا حادا يف املياه 
 2008 عامي  فبني  سلبية.  اجتماعية  وتأثريات  اقتصادية  وخسائر 
و2011 مثل اجلفاف ثالث أكرب املخاطر الطبيعية احملدقة باملنطقة، 

بعد الزالزل والفيضانات .
وقد زادت نسبة إمجالي الناتج احمللي املعرضة ملخاطر الفيضانات 
يف املنطقة ثالثة أضعاف، من بني أعوام 1970-1979 إىل 2000-

2009. وخلص تقرير التقويم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث 
2011، إىل أنه برغم تراجع عدد الوفيات النامجة عن الفيضانات يف 
العامل منذ عام 2000، فإن العدد يف منطقة الشرق األوسط ومشال 

أفريقيا وبعض املناطق األخرى ما زال يف ارتفاع.
وميثل سكان احلضر 62% من جمموع عدد السكان، مع توقع تضاعف 
فقط   %3 فإن  ذلك،  إىل  إضافة   .2040 عام  حبلول  العدد  هذا 
السكان. وكل ذلك  يقطنها 92% من جمموع  املنطقة  من مساحة 
والتحول من  الكوارث،  إدارة خماطر  التحديات يف جمال  يزيد من 
اإلجراءات القائمة على رد الفعل إىل التدابري االستباقية لدرء آثار 

الكوارث الطبيعية.
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احتفلت بلدية بانكستاون مساء السبت املاضي بافتتاح املكتبة 
ورؤساء  السياسيني  من  كبري  عدد  حبضور  املعرفة  ومركز 

واعضاء بلديات وفنانني ورجال دين واعمال وممثلي اعالم.
بروكس وجايسن كلري  النواب غلني  وكان من بني احلضور 
روبسون،  براين  كانرتبري  بلدية  رئيس  ميهايلوك،  وتانيا 
جوزيف  االب  شربل  مار  دير  رئيس  صليبا،  بولس  املطران 
جنار  وناجي  دانيال  جيم  بانكستاون  بلدية  عضوا  سليمان، 
ومجيع االعضاء اضافة اىل الفنان املسرحي االسرتالي العاملي 

براين براون.
بدأ االحتفال بوصلة فنية رائعة من الفنان الذي ولد وترعرع 

يف بانكستاون مايك راسل نالت اعجاب اجلميع.
بانكستاون كال عصفور كلمة مطولة  بلدية  رئيس  القى  ثم 

شرح فيها مميزات هذا املشروع الضخم ومما جاء فيها:
بلغت  اللذين  بانكستاون  يف  املعرفة  ومركز  املكتبة  ان 
كلفتهما 22 مليون دوالر هما قطعة رائعة التطور يف البنية 
التحتية املدنية، انهما جوهرة تاجنا، وهما مرفق من شأنه أن 
يكون موضع حسد من البلديات والبلدات يف مجيع أحناء البالد 

قريبا.
وحيتوي  مربع  مرت  آالف   5 على  بين  املشروع  ان  وقال 
املكتبة  منطقة يف  املعلومات؛  تكنولوجيا  موارد  أحدث  على: 
خمصصة لألطفال؛ قسم للتاريخ احمللي؛ مساحة للقراءة يف 
اهلواء الطلق؛ ومقهى.. وهو يتضمن أحدث ما توصلت اليه 

التكنولوجية يف توفري الطاقة.
واضاف يقول ان هذا املركز يشتمل على مرافق جديدة مبا يف 
ذلك: مسرح براين براون الذي حيتوي على 300 مقعد؛ غرفة 

اجتماعات؛ مساحة للمؤمترات؛ واماكن للمعارض.
الصغرية  للمصاحل  بالنسبة  هلا  حدود  ال  الفوائد  ان  وقال 
حيث ميكنهم حجز  مساحة معينة يف املركز لالجتماع بالزبائن 
والعمالء، وهناك نشرة موسعة من الكتب واملواد هي أيضا 

حبضور  الفنان االسرتالي العاملي براين براون ونواب ووزراء ورجال دين وشخصيات

رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور يفتتح املكتبة ومركز املعرفة

متاحة اآلن ملساعدتكم يف تطوير ومنو األعمال التجارية اخلاصة 
أجهزة  من  جهازا   52 إىل  الوصول  إمكانية  اىل  اضافة  بكم، 

الكمبيوتر العامة.
متاحة  للكمبيوتر  خاصة  غرفة  أيضا  اجلديد  املرفق  ويتضمن 
الواسع،  واجملتمع  والشركات  املصاحل  قبل  من  لالستعمال 

لضمان استفادة مجيع ابناء جمتمعنا.
للمعلمني  واجلمة  الكبرية  الفوائد  عن  السيد عصفور  وحتدث 
والطالب على حد سواء من خالل الوصول إىل أحدث تقنيات 

املعلومات الذكية وغري ذلك.
من  ان  بانكستاون  بلدية  رئيس  قال  التكنولوجيا  وجلهة 
التارخيي  االفتتاح  هذا  ان  اعلن  أن  البالغ  سروري  دواعي 
يتزامن مع إطالق منصة ثورية يف وسائل اإلعالم الرقمية مما 
يقدم دليال آخر على أن بانكستاون اآلن يف الطليعة للناحية 

التكنولوجية.

براون  العاملي  االسرتالي  املسرحي  الفنان  مسرح  ان  وقال 
يوفر مكانا هو موضع حسد يف غرب سيدني .

وكشف السيد عصفور عن ان مكتبة بانكستاون خدمت السكان 
احملليني من موقعها احلالي ألكثر من 60 عاما حيث افتتحت 

. Restwell املكتبة األوىل يف شارع
السيد سكوت  ونائبه  السيد عصفور  البلدية  رئيس  قام  ثم 
الرمسي  باالفتتاح  ايذانا  التذكارية  اللوحة  عن  الستار  بازاحة 

للمكتبة واملركز.
بعد ذلك قصد اجلميع املسرح حيث حتدث الفنان براين براون، 
بانانيا وعن  على امسه، عن والدته يف  املسرح  الذي مسي 

جتربته الفنية واملراحل اليت قطعها للوصول اىل النجومية.
وقدم بعض طالب املسرح وصالت تنم عن مواهبهم.

وكانت هناك صبايا يدرن باملأكوالت واملشروبات واحللويات 
على احلضور.

النائب غلني بروكس وعضوا بلدية بانكستاون جيم دانيال و Glen Waudعصفور ونائبه سكوت يزيحان الستار عن اللوحة التذكاريةالفنان براون يلقي كلمتهكال عصفور يلقي كلمته

صورة تذكارية لرئيس واعضاء بلدية بانكستاون بعد ازاحة الستار عن اللوحة التذكارية كال عصفور يسلم باقة ورد للفنان براين براون رئيس البلدية كال عصفور وعقيلته

من اليمني: ممدوح سكرية، براين روبسون، براين براون وكال عصفورمن اليمني: سكرية، كلري، املطران صليبا، عصفور، املغوش وحضورالفنان براين براون والنائبة تانيا ميهايلوك وحضور

جانب من الحضور الصديق ريمون ابي عراج وعقيلته لينا والزميل املغوش
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نجاح وتكريم

اللبنانيني  املهاجرين  من 
رفعوا  الذين  الناجحني 
لبنان  والوطن  اجلالية  رأس 
عساف  جوزيف  السيد  عاليا 
اللبنانية  جيذوره  يفخر  الذي 
اجلوائز  كل  بذلك يف  وجياهر 
والتنويهات اليت حصل عليها 
طيلة حياته العملية يف اسرتليا 
أربعني  حلواىل  امتدت  اليت 

عاما.
على  اهلامة  اجلوائز  ومن 
فاز  اليت  االسرتالي  الصعيد 
»اجنازات  جائزة  مؤخرا  بها 
العمر« اليت سلمها له رئيس 
يف  ابوت  طوني  الوزراء 
الربملان الفيدرالي يف كانبريا 
يف حفل كبري اقيم يف 24 آذار 
املاضي وضم زعيم املعارضة 
الفيدرالية بيل شورتن ووزراء 
جملس  واعضاء   hونواب
والعديد  الفيدرالي  الشيوخ 

من الشخصيات.
وجدير بالذكر ان هذه اجلائزة 
االسرتالي  بدأ مبنحها اجمللس 
العام  واالستيطان  للهجرة 
املاضي وفاز بها  حاكم والية 
 James فيكتوريا السابق السري
Gobbo حيث تألفت جلنة احلكم 
 Hass  هلذا العام من الدكتور
 Air Chief و   Dellal OAM
  Marshal Angus Houston
 Naomiو  Jane Kennedy و 
 Andrew و   Milgrom AO

.O'Keefe
جرى  اجلائزة  تسلمه  وقبل 
حياة  عن  مصور  فيلم  عرض 
السيد جوزيف عساف واجنازاته 
جمال  يف  وخاصة  الكثرية 
واالثنية  الثقافية  التعددية 
 Ethnic Communications منها
 Pty Ltd, Multicall Pty Ltd,
 Jascom International Pty Ltd
 the( االثنية  املصاحل  وجوائز 
Ethnic Business Awards( اليت 
بدأ منحها لالشخاص الناجحني 
واملصاحل  االعمال  جمال  يف 

منذ 25 سنة.
كلمته  يف  به  احملتفى  وقال 
ان الفضل يف ذلك يعود اىل 
الوطن الذي أجنبه والذي فيه 
ولد وترعرع وانه يعتز بتحدره 

من أصل لبناني.
رئيس  كلمة  يف  جاء  ومما 
اجلائزة  تسليمه  لدى  الوزراء 

للسيد جوزيف عساف: 
 AM انين أهنئ جوزيف عساف
»اجنازات  جائزة  على  حلصوله 
االسرتالي  للمجلس  العمر« 
هذا  يف  واالستيطان  للهجرة 

العشاء يف مبنى الربملان.
 AM وقال ان جوزيف عساف
لفوزه  خاصا  تقديرا  يستحق 
بهذه اجلائزة اليت تقدم للفرد 
لتحسني  حياته  كرس  الذي 

حياة املهاجرين.
جوزيف  ان  يقول  وتابع 
االوىل  لغته  كانت  عساف 
الفرنسية..  تعلم  ثم  العربية 
لبنان  من  اسرتاليا  اىل  هاجر 
من   يعرف  ال  وهو   1967 عام 
ولكن  شيئا،  اإلنكليزية  اللغة 
قد  كان   1972 عام  حبلول 

حبضور  رئيس الوزراء وزعيم املعارضة ووزراء ونواب واعضاء يف جملس الشيوخ وشخصيات
أبوت يسلم جوزيف عساف جائزة »اجنازات العمر« يف الربملان الفيدرالي يف كانبريا

تعّلم اللغة على نفسه وحصل 
اآلداب  يف  بكالوريوس  على 
وادراكا  سيدني.  جامعة  يف 
االتصال  قطاع  ألهمية  منه 
الثقافات  املتعدد  والتواصل 
يف أسرتاليا عمل على تكريس 
عرب  متتد  اليت  املهنية  حياته 
هذه  لتحقيق  عقود  ثالثة 

الغاية.
مجيع  أهنئ  أن  أيضا  وأود 
اىل  وصلوا  الذين  املرشحني 
املراحل النهائية وكذلك متلقي 
اجلوائز يف الفئات األخرى اليت 
»اجنازات  اىل  اضافة  مشلت، 
واالبتكار  التحديث  العمر«، 
 Case االستيطان،  جماالت  يف 
الرياضة،   ،Worker of the Year

األعمال، الصحافة والقانون.
بأولئك  نعرتف  حنن  الليلة 
الذين يعكسون أفضل اآلمال 

والتطلعات لبلدنا.
وقال ان اهلجرة كانت يف قلب 
حكايتنا االسرتالية، وحنن، اذ 
املميزين،  املهاجرين  نكرم 
فاننا نكرم أنفسنا بشكل غري 
مباشر ألن كل منا قد تشّكل 
يف  املهاجرين  بثقافة  وتأثر 

أسرتاليا.
وشكر رئيس الوزراء اجمللس 

االسرتالي للهجرة واالستيطان 
حفل  الليلة يف  »مجعنا«  على 
هذا  آخر  ناجح  جوائز  توزيع 

العام.
كما كانت هناك كلمات لزعيم 
املعارضة الفيدرالية وآخرين.

السيد  ان  اىل  هنا  ونشري 
جوائز  تلقى  عساف  جوزيف 
حياته  طيلة  عديدة  كبرية 
لعدة  مستشارا  وعمل  العملية 
وزارات وحكومات ومؤسسات 
وشركات وطنية وعاملية وقد 
املاضي  العام  تعيينه  جرى 
الوزراء  رئيسة  قبل  من 
يف  غيالرد  جوليا  السابقة 
اللجنة التحضريية لقمة الدول 
G20 اليت  العشرين  الصناعية 
ستعقد مؤمترها برئاسة اسرتاليا 
العام  من  الثاني  تشرين  يف 

احلالي يف بريزين.
جوزيف عساف هو رجل أعمال 
إىل  هاجر  أسرتالي  لبناني 
أسرتاليا حني كان يف الثانية 
والعشرين من عمره، مل يكن 
مل  اإلنكليزية،  اللغة  يتكلم 
يكن لديه مال وال أسرة، عمل 
خالل  ودرس  ليال  مصنع  يف 
خبريًا يف  أصبح  لكنه  النهار، 
والتواصل  اإلتصال  جمال 

وحصل  الثقافات،  املتعدد 
إليزابيث   امللكة  وسام  على 
 AM AUSTRALIA OF«
خلدماته  تقديرا    »ORDER
جمال  يف  احلضارية  التعددية 
يف  واإلتصاالت  التسوق 
من  جملموعة  ودعمه  اجملتمع 

التنظيمات اخلريية.
إىل  عساف  السيد  هاجر 
أسرتاليا عام 1967، »يف حذاء 
الكتاب  )عنوان  آخر«  شخص 
وحتدث  عساف  نشره  الذي 
فيه عن جتربته(، حيث كانت 
أسرتاليا  إىل  اهلجرة  تعليمات 
تقضي أن يلبس املغادر إىل 

أسرتاليا حذاًء جديدا.
يف عام 1972، وبعد سنوات 
من العمل يف الليل والدراسة 
النهار حصل جوزيف على  يف 
يف  )ليسانس(  بكالوريوس 
االب - قسم العلوم االجتماعية 
من جامعة سيدني، ودبلوم يف 
الرتمجة من »جامعة نيو ساوث 

ويلز«.
السيد  شغلها  وظيفة  اول 
مع  كانت  عساف  جوزيف 
بتأسيس  الفيدرالية  احلكومة 
للتأمني  »ميديبانك«  نظام 
عمل  حيث  الشامل  الصحي 
بعدها  لينتقل  عام  ملدة 
لتأسيس شركته اخلاصة اثنيك 
احملدودة  كوميونيكايشن 
 Ethnic Communications(
اول  كانت  اليت   )Pty Ltd
والعامل  اسرتاليا  يف  شركة 
واالعالم  بالتسويق  ختتص 
والبحوث  والرتويج  واالعالن 
اخللفيات  ذات  اجملتمعات  يف 
زبائن  من  كان  حيث  االثنية 
الوزارات  معظم  الشركة 
الواليات،  ويف  الفيدرالية 
القطاع  معظم  عملها  ثم مشل 
الكربى  الشركات  اي  اخلاص 
بعدها   لتتوسع  اسرتاليا  يف 
حيث  اخلارجية  االسواق  اىل 
والدراسات  التسويق  بدأت 
دول  من  الكثري  يف  والعمل 
العامل من قبل القطاعني العام 

كبري  بشكل  معتمدة  واخلاص 
اجملتمعات  وتنوع  غنى  على 
اجملتمع  فمثال  االسرتالية، 
كان  كابراماتا  الفييتنامي يف 
اسواق  اىل  لدخوهلا  مفتاحا 

فييتنام وهكذا دواليك.
عضوا  عني   1975 عام  ويف 
يف اللجنة األوىل اليت أسست 

»الراديو اإلثين«.
اثنيك  شركة  باع  ان  وبعد 
مركز  اسس  كوميونيكايشن 
اللغات  متعدد  واتصال  ختابر 
يؤمن   Multicall Centre
بكل  والتواصل  االتصال 

اللغات.
عساف  جوزيف  السيد  عمل 
اإلتصاالت  يف  مستشارا 
املتعددة الثقافات للعديد من 
واخلاصة،  العامة  املؤسسات 
مبا يف ذلك مدة ثالث سنوات 
الوطين  »اجمللس  يف  كعضو 
األسرتالي  اإلستشاري« 
العام  من  الثقافات  املتعدد 

1994 إىل عام 1997.
ويف عام 1995 شغل منصب 
»أسرتاليا  مؤسسة  رئيس 
اإلنسانية«  والعلوم  للثقافة 

كما  سنتني.  ملدة  وخدم 
التسويق  »أخبار  جملة  أسس 
اجملانية  الثقافات«،  املتعدد 
يف  عنّي  كما  املتخصصة. 
الوزير  قبل  من    1999 عام 
اهلجرة  لشؤون  الفيدرالي 
كعضو  الثقافية،  والتعددية 
اخلارجي  املرجعي  الفريق  يف 
شخصيات  مخس  من  املؤلف 
للنظر يف موضوع العمال غري 
نفسه  العام  ويف  الشرعيني، 
»إدارة  جملس  مدير  عنّي 
املئوية«.  األسرتالي  الدستور 
ويف  عام 2001 عني مستشارا 
يف  العامة  العالقات  ملعهد 

»نيو ساوث ويلز«.
اليت  األخرى  املناصب  ومن 
»جملس  يف  عضو  شغلها: 
العالقات األسرتالية العربية«، 
»اجلمعية  جملس  يف  عضو 
يف  عضو  لإلعالن«،  الدولية 
للتنمية  اإلستشارية  »اللجنة 
اإلقتصادية« ألسرتاليا، عضو 
كامبيون«  »كلية  جملس  يف 
اآلداب  كلية  سيدني،  يف 
يف  األوىل  الكاثوليكية 

أسرتاليا، وغريها الكثري

السيد جوزيف عساف والزميل انطونيوس بو رزق

رئيس الوزراء طوني ابوت بعد تسليم الجائزة للسيد جوزيف عساف

رئيس الوزراء طوني ابوت يسلم الجائزة للسيد جوزيف عساف

جوزيف عساف وعقيلته مع بعض املسؤولني
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اعالنات

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

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

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

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

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

% 2
سم 0

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

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

أسعار 
ال

 تنافس 
وصدق 

يف 
املعاملة 

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

اخلارجيةوالبالط والفانييت 
واهلدايا

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

زورونا واستفيدوا من فرع سيدني
تنزيالتنا الكبرية
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Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774  

Working Hard 
for the East Hills 

Community

Wishing everybody
a Proud, Safe and 

Happy Australia Day

أمتنى أن يكون يوم 
اسرتاليا مدعاة فخر 
وسعادة وسالمة للجميع

أتقدم بأحر التهاني من اجلالية اللبنانية 
والعربية عامة واملسيحية خاصة وباألخص 
يف مقعد إيست هيلز مبناسبة عيد الفصح 

اجمليد، أعاده اهلل على اجلميع باخلري 
واليمن والربكات..

وكـل عـام وأنـتم بـخري

Happy Easter 2014

بعض نشاطات مرّمم قصر ومتحف يوسف بك كرم املهندس حمسن سعيد الطبيش يف اسرتاليا

كتبت كوليت بول سركيس
يوسف  ومتحف  قصر  مرمّم  قام 
محسن  السيد  زغرتا  يف  كرم  بك 
سعيد الطبيش بزيارة اىل اسرتاليا 
لتفقد االهل واالقارب وابناء زغرتا 
الجالية  والطالع  جهة  من  الزاوية 
عملية  بها  مرت  التي  املراحل  على 
القصر وكذلك بحثا عن  بناء  اعادة 
تعود  التي  السالح  قطع  بعض 
وبعض  ورجاله  كرم  بك  ليوسف 
االواني التي كانوا يستعملونها يف 
حياتهم اليوم لضمها اىل محتويات 
او  التربع  خالل  من  سوار  القصر 

الشراء.
أسرتاليا،  سدني  يف  وجود  وخالل 
ودبلوسيني  دين  رجال  على  جال 
وشخصيات ووسائل اعالم وغريها 
متحف  اعالم  عن  املسؤولة  ترافق 
وقصر املجد قصر يوسف بك كرم 

السيدة كوليت بول سركيس. 
األساسي  الزيارات  موضوع  وكان 
كرم  بك  يوسف  قصر  ترميم 
الئحة  على  مدرجًا  تحفا  وتحوّله 

وعن  اللبنانية،  الرتاثية  األبنية 
تهميش التاريخ لحقبة يوسف بك 
كرم وعدم إنصافه يف ما قدم للبنان 

من تضحيات وإنتصارات.
ويف ما يلي بعض 

النشاطات: 
- لقاء بمطرانية سدني مع سيدنا 
طربيه  شربل  أنطوان  املطران 
بأهمية  إعجابه  كل  اظهر  حيث 
قصر  إعمار  إعادة  مشروع  تنفيذ 
تاريخ لبنان بطل يوسف بك كرم 
لبنان  أول ما تطأ قدماه أرض  وعد 

ان يزور املتحف.
يف  العام  القنصل  سعادة  لقاء   -
البيطار  جورج  االستاذ  سيدني 
حيث  القنصلية  مكاتب  يف  غانم 
شرح السيد الطبيش املراحل التي 
مر بها بناء القصر والتهميش الذي 
وقد  كرم  بك  يوسف  حقبة  طال 
بمشروع   إعجابه   سعادته  ابدر 
بهذه الضامة قام به شخص واحد،  
وشكر سعادة القنصل العام السيد 
يكّثر  ان  وتمنى  الطبيش  محسن 

اهلل من أمثاله.
-ويف دير الراهبات العائلة مقدسة 
يف  املسنني  داري  رئيسة  أقامت 
ماركفيل ودالويتشهيل األخت إلهام 
شرف  على  غداء  مأدبة  جعجع  
بحضور  الطبيش  محسن  السيد 
والسيدة  إسحاق  كارال  األخت 
وتمنت  سركيس  بول  كوليت 
على  الضوء  تسليط  إلهام  األخت 
السيد  مثل  الفرديني  األشخاص 
اإلنجاز  هذا  على  الطبيش  محسن 
الذي قام به بنفسه  دون مساعدة 
من أية جهة، وقطع السيد الطبيش 
مع  الحلوى  قالب  املناسبة  يف 
املسنني حيث شكرته األخت إلهام 
فرد  كل  مع  والتحدث  زيارته  على 
من املسنني، وكانت للسيد محسن 
يف  استقباله  يف  كلمة  الطبيش 
فيها  عرب  للمسنني  الراحة  داري 
يف  الرب  بمشاركة  االم  دور  »عن 
آمنا  الوالدة  خالل  من  الخلق  سر 
الراهبات  وكل  كارال  واألخت  إلهام 
من خالل  الراحة  بداري  والعامالت 

تخفيف األلم عن املسنني يف املركز 
بتخفيف  الرب  مع  مشاركة  هذه 
أبناء  كأنهم  ورعايتهم  املرضى  آالم 
اهلل  من  وتمنى  أهاليهم  يحضنون 
إلتمام  والصرب  القوة  يعطيهن  ان 

رسالتهن املجيدة واملقدسة«.
- وقام بزيارة بيت املردة يف سدني 
بناء  حول  شرحا  الزيارة  وتضمت 
بك  يوسف  بطل  ومتحف  قصر 
إنجازاته  الحديث  وتناول  كرم 
وانتصاراته  قادها  التى  واملعارك 
لحقبته  التاريخ  تهميش  وعن  فيها 
للبنان  قدم  ما  مفي  إنصافه  وعدم 

من تضحيات وانتصارات. 
-كان لإلذاعة صوت  املحبة الحصة 
الكبرية الستضافتها السيد محسن 
السيدة  مع  مرات  اربع  الطبيش 
اخته  ومع  سركيس  بول  كوليت 
السيدة جوزافني الطبيش والسيدة 
بدوي  والسيد  بركات  سعيدة 
مع  عديدة  مقابالت  يف  الطبيش 
اإلعالمية كلود ناصيف حرب وشكر 

خاص اىل األب مارون موسى.

شاهني  إسرب  السيد  وأقام   -
السيد  شرف  على  عشاء  مأدبة 
محسن الطبيش بحضور اإلعالمي 
أنطونيوس بو رزق صاحب جريدة 
بول  كوليت  والسيدة  الهريالد 
سركيس ومع ولديه  السيد طوني 

وريمون شاهني األهل واألصدقاء.
- السيد سليم سركيس أقام مأدبة 
شرف  على  كبرية  وتكريم  غداء 
حفل  يف  الطبيش  محسن  السيد 

ضخم يف يف منزله. 
- اقام السيد بول سركيس وعقيلته 
حفل  سركيس  كوليت  السيدة 
الطبيش  محسن  للسيد  تكريم 
ما  على  واألصدقاء  األهل  بحضور 
ملدينة  وانجازات  جهود  من  قدم 
زغرتا وللبنان من خالل ترميم قصر 
متحفا  وتحويله  كرم  بك  يوسف 
الرتاثية  األبنية  الئحة  على  مدرجا 

اللبنانية. 
الجريدة  الهريالد  اول  كانت  كما   -
حضور  عن  كتبت  التي  الوحيدة 
السيد محسن الطبيش اىل سدني 

أسرتاليا وكان اول لقاء صحفي مع 
اإلعالمي والصحفي صاحب جريدة 
بو  أنطونيوس  السيد  الهريالد 
بطل  عن  الكلمات  زيـّن  الذي  رزق 
مقدمة  يف  كرم  بك  يوسف  لبنان 
يوسف  وقصر  متحف  ترميم  عن  
بك بك كرم وتحوّله متحفًا مدرجا 
على الئحة األبنية الرتاثية اللبنانية، 
محسن  السيد  حياة  عن  وكتب 
الكبار«  تكرم  »فالكبار  الطبيش 
وكل  رجاله،  سينصف  والتاريخ 
الضمري  صاحب  لإلعالمي  الشكر 
رزق  بو  أنطونيوس  السيد  الحي 
وشرف  وأخالقه  كرمه  نبل  على 

قلمه اململوء كرامة وعنفوانا.
الطبيش  محسن  السيد  وقال 
»اننا  سركيس  كوليت  والسيدة 
بو  أنطونيوس  الصحفي  نشكر 
به  قام  الذي  العمل  هذا  على  رزق 
أحد  كرم  بك  يوسف  البطل  تجاه 
التاريخ..  عرب  لبنان  أبطال  أهم 
كافأه اهلل وجزاه خريا وادامه رسوال 

لكلمة الحق«.
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مناسبات
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أقام الناشط الوطين واالجتماعي السيد أمحد 
ديب حفال تكرمييا يف منزله العامر ألمني عام 
محلة رسالة احلج والعمرة يف حركة أمل يف 
لبنان احلاج حممد مسلماني وذلك مساء يوم 

االحد املاضي.
 حضر احلفل، اضافة اىل الضيف احلاج حممد 
النائب طوني عيسى، عضو  محادة، كل من 
اجمللس التشريعي يف نيو ساوث ويلز احملامي 
هولرويد  بلدية  عضو   ، مسلماني،  شوكت 
ليفربول  بلدية  عضو  سركيس،  آدي  السيد 
علي كرنيب،  اللبنانية  اجلالية  رئيس جملس 
رئيس اجمللس الكلداني يف اسرتاليا السيد 
جملس  عن  وممثلني  ورؤساء  يوسف  مسري 
الوطين  والتيار  امل  وحركة  اللبنانية  اجلالية 
السوري  واحلزب  البعث  حزب  ومنظمة  احلر 
القومي االجتماعي وعدد من ابناء مرياطة وعن 

االعالم الزميل انطونيوس بو رزق.
وقد القى السيد عدنان مرعي كلمة صاحب 
الدار السيد امحد ديب فرحب مبمثلي االحزاب 
أمني  بالرتحيب  وخص  واجملالس  والتيارات 
أمل احلاج حممد  عام احلج والعمرة يف حركة 

محادة.
والدين  االسالمي  الدين  حول  نقاش  وجرى 
بانهيارهما  اليت تقول  واملسيحي والنظريات 
يف السنوات الثالثني املقبلة وحتدث يف هذا 
عيسى  طوني  النائب  من  كل  قبل  املوضوع 
االيوبي  امحد  والسيد  مسلماني  والسيناتور 

وحسني احلاج.

اعداد:  أكرم املغوّش

النائبه والوزيرة الخلوقة
املحامية باربرة عبود بريي

فخر للجالية العربية واسرتاليا 

وجــــه
االســـبوع

األم  الوطن  التي تركت  العربية  الجالية  أجمل ما يف 
واستقرت يف بالد اهلل الواسعة هو التفاعل مع البالد 

املضيافة والتواصل مع الوطن التي وفدت منه.
وصل  والثقافات  الحضارات  املتعددة  اسرتاليا  ويف 
العشرات من ابناء وسيدات الجالية اىل مراكز عالية 
والبلديات  والشيوخ  والنيابية  الوزارية  املجالس  يف 
السيدات حاكمة والية  من  املثال  ومنهم على سبيل 
والنائبة  بشري  ماري  الربوفيسورة  ويلز  نيوساوث 
والوزيرة  والنائبة  فيكتوريا  والية  يف  كريوز  مارلني 

املحامية يف سيدني.
ابوين هاجرا  باربرة يف سيدني من  الوزيرة  ولدت 
اىل اسرتاليا من بلدة كفرصغاب عام 1949متزوجة 
ولها ثالث شقيقات وشقيق  اوالد  لخمسة  ام  وهي 

واحد.
درست باربرة الحقوق  يف جامعة سيدني وتخرجت 
للعائالت وخالل  محامية  وعملت  القانون  باجازة يف 
الدراسة انتمت اىل حزب العمال إيمانًا منها بمساعدة 
الناس النها تعترب نفسها من الطبقة العاملة وأهلها 
قدموا من بلدة كفرصغاب من شمال لبنان لتحسني 
املنتشرين يف  جميع   مثل  مثلهم  املعيشي  وضعهم 

بالد االغرتاب.
انتخبت  الشعب  بقضايا  امللتزم  نشاطها  وبفضل 
عضوا يف مجلس بلدية مدينة أوبرن وأصبحت رئيسة 
للمجلس البلدي ونظرًا لنجاحها الكبري رشحها حزب 
النيابية  اوبرن وفازت باالنتخابات  العمال عن مقعد 
واصبحت نائبة يف برملان الوالية، كما شغلت وزيرة 

للمواطنة.
عربية  لبنانية  بأنها  وتفتخر  باربرة  النائبة  تعتز   
االسرتالي  املجتمع  لكل  الخدمات  وتقدم  وأسرتالية 
هذه  من  بالكثري  العربية  الجالية  وتخص  التعددي 

الخدمات املميزة.
النائبة والوزيرة املحامية الصديقة باربرة عبود بريي 
كل  تستحق  واسرتاليا  العربية  للجالية  فخر  هي 

االحرتام والتقدير. 

كما لفت السيناتور مسلماني اىل ان رئيس 
سوف  نتنياهو  بنيامني  االسرائيلي  الوزراء 
اهمية  واىل  املقبل  الشهر  اسرتاليا  يزور 
على  احتجاجا  والسلمي  الدميقراطي  التعبري 

هذه الزيارة.
ورد النائب عيسى قائال انه جيب عدم ايالء 
هذه الزيارة اهمية لئال نعطيها حجما اكرب مما 

تستحق.
وحتدث الضيف القادم من لبنان السيد حممد 
يتجه  انه  قائال  لبنان  الوضع يف  محادة عن 
حنو االفضل منوها بدور اجلالية اللبنانية يف 
على  مشددا  اقتصاديا  وخاصة  لبنان  دعم 
الدولة  قبل  من  اكرب  اهمية  ايالئها  ضرورة 

اللبنانية.
وكانت هناك مأدبة غنية باملشاوي واملأكوالت 

اللبنانية قام بتحضريها اصحاب الدار.

حبضور ممثلي احزاب وتيارات وجمالس 

أمحد ديب يكرم الضيف احلاج حممد محادة

جانب من الحضور

طوني بو ملحم، ريتشارد طنوس، مراد وديرانيالحاج محمد حمادة، آدي سركيس وسام يوسف

السيناتور مسلماني، طوني طوق، الحاج 
مسلماني، الحاج، محمد حمادة الحاج وكرنيب

علي كرنيب، حسني الحاج، محمد حمادة، الحاج 
مسلماني، طوني طوق والسيناتور مسلماني

علي كرنيب، موسى مرعي، نزيه علم الدين 
وأحمد ديب

الطفل املالك فؤاد آدي سركيس يشرف على سري 
 La Galette العمل يف  حلويات
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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 12 April 2014  2014 نيسان   12 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

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

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

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

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

Saturday 12 April 2014  2014 نيسان   12 السبت 

الوطن الذي يف طريق الضياع

مسـعـوديـات

بقلم كميل مسعود

ال مكان بعد اليوم هلؤالء الذين ال يبشرون الشعب اللبناني 
اال بالكوارث وال يروجون اال باخلراب للوطن مع كل تصريح 

هلم مع طلوع كل فجر.
اال  تبشر  ال  اليت  لتصارحيهم  لسنا حباجة هلم وال  ان هؤالء 

بالسوء وبااليام السوداء يف كل صباح مع صياح الديك.
االوساط املراقبة الحظت يف اآلونة االخرية ان هناك ما قد 
حيصل يف لبنان من تغيري يف خريطة الوطن بعد ان جتمعت 
امامهم بعض التقارير بان املرحلة القادمة غري املراحل السابقة 

قد تفكك الوطن وتنهي كيانه.
فرضت  وان  لطرابلس  وضعت  اليت  االمنية  اخلطة  كانت 

بالرتاضي فقد كشفت االقنعة عن وجوه احملرضني والداعمني 
لتلك احلوادث االليمة يف طرابلس واسبابها ومسبباتها.

وقام االهالي بعد فرار قادة احملاور او تسهيل فرارهم بنثر 
االرز واطالق اهلتافات فرحني وبصوت واحد هاتفني حنن اهل 

واخوة وال احد بعد اليوم مهما كان ميكن ان يفرق بيننا.
ان الذين حرضوا ودعموا احداث طرابلس والذين عملوا من 
اجلها ليسوا اال داعشيني وتكفرييني و »قاعديني«  وبدون 
ادنى شك فان العديد من سياسيينا ينتمون قوال وفعال اىل 

هؤالء وان تظاهروا بالعكس.
لبنان  يف  مكان  اليوم  بعد  هلم  يكون  اال  جيب  هؤالء  ان 

قد  اليت  املنطقة  يف  امللتهبة  الظروف  هذه  يف  وخصوصا 
متتد شرارتها اىل لبنان، ولكن هذا الوطن سيصمد بقوة اهلل 
وحبكمة العقالء من ابنائه هذا الوطن الصغري املسامل الذي 
حياتهم  عاشوا  امللل  خمتلف  من  طائفة  عشر  سبعة  حيتضن 
سواسية متكاتفني متضامنني على حبه والعيش فيه بسالم.

واليوم عادت طرابس تتنفس الصعداء بعد اآلالم واالوجاع 
اليت مرت بها.. عاد النشاط التجاري واالجتماعي اليها بعد 

فرار الذين كانوا علة العلل.
هذا من جهة ومن جهة ثانية فان اهمية املرحلة اليوم تتطلب 
رئيس مجهورية يكون قويا وعلى قدر املسؤولية فالرئيس 
الذي يأتي من ال شيء ال ميكنه ان يفعل شيئا امنا يزيد االزمة 

تعقيدا وقد تفقس أزمات..
فالتجارب السابقة حتذر من الذهاب يف اجملهول.

اختاذ  يهاب  وال  يتأفف  ال  رئيسا  تتطلب  املرحلة  اهمية  ان 
الكلمة حيمي  معنى  بكل  رئيسا  الكبرية..  الوطنية  القرارات 
الوطن من املخاطر ويعيد ثقة املواطن بوطنه.. فهل مسموح 
ان  .. وهل مسموح  وعلتان  لعني فالن  ضياع وطن كرمى 
واملتآمرين  للمؤامرة  مستسلمني  وببساطة  االمر  بهذا  نسلم 
رافضني ان نكون شعبا حيا ينتفض لكرامته على اعداء الوطن 

من اقربني وأبعدين.
احلكمة  ولديه  الشعب  وحيمي  االرض  يصون  رئيسا  نريد 
الوفاق شعبا  على  ويعمل جبد  اللبنانيني  اللحمة بني  العادة 

لبنانيا وارضا لبنانية واي شيء غري ذلك ممنوع.
نريد رئيسا يعزز اجليش ويعمل بقوة العطائه غطاء سياسيا 
يف كل االوقات اليت يطلب فيها اليه النزول اىل االرض ال 
اعطائه كالما مبهما وصّف حكي سياسي ال يؤدي اىل ما هو 

مطلوب منه امنا يؤدي اىل تفككه وضياعه.
ها حنن يف اغرتابنا واحلرقة يف قلوبنا حرقة الفرص الضائعة 
اىل  اهلل  طريقه ال مسح  الذي يف  والوطن  الضائع  والوقت 

الضياع.. اللهم جّننا!!!

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581
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ملبورن

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة
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منوعات

يسوع امللك
أنت امللك من قبل ما خيلقوا امللوك وبتبقى ملك تا خيلصوا 

امللوك.
أنت امللك املاليكة شو جّمدوك وبها املغارة الرعيان ركضوا تا 

يشاهدوك.
ليسجدوا  اتو  االرض  اقاصي  من  اجملوس  وملوك  امللك  أنت 

لرب امللوك، أنت امللك واخلاطيني استغفروك..
أنت امللك وبعرس قانا اّلوك أنت امللك من كرت رمحتك املوتى 

كّرموك..
أنت امللك واوالد اورشليم ركضوا يلمسوك..

أنت امللك خافوا من مجال وبراءة عينيك وجربوا يقتلوك..
أنت امللك وما عرفوك واكليل شوك عا راسك كللوك..

أنت امللك ومن حقدهم جلدوك وثوب االرجواني ثوب امللوك 
لّبسوك..

أنت امللك وصوجلان امللك بايدك مّحلوك..

أنت امللك قلت عطشان خل ومر سقيوك..
أنت امللك حربة بقلبك الطاهر طعنوك..

أنت امللك وجسدك املائت المك املفجوعة سّلموك..
أنت امللك وعنوانك يسوع ملك امللوك وبتبقى ملك تا خيلصوا 

امللوك.. آمني
***

يسوع ومريم عا طريق اجللجلة
أم وقلب ملهوف متشي ع الطريق
تشاهد جروحات وحيدها احال رفيق

ومن كرت حزنها غابت عن الوعي
وفاقت تشد حيال تا ترافقو كل الطريق

وخطوات متشيها اتقل من الزمان
يا ريت هاجلنود بقلبهم نتفة حنان

ومن تقل الصليب هون يوقع هون يقوم
شو تعّذب كرمالنا رب هاالكوان

يا عدرا قليب انوجع عا قلبك املوجوع
يا ام مفجوعة وامنا وام يسوع
يا قلب مكسور مرافق الفادي

وعا خدودك شالل جيري من الدموع

تبكي وكلمة واحدة ما شكييت
خففوا الضربات عن ابين ما حكييت

وضربات قاسية تنهال عا جسمو احللو
وكالم مسعان وسيف االمل ما نسييت

ودّمو الطاهر سال عا طريق اجللجلة
وكان الدوا الشايف لكل واحد مبتلي

تعذب عّنا وحننا بشر خاطيني
اطليب لنا الغفران من الرب العلي

فريونيكا ما خافت من ظلم اجلنود
راحت تسجد ليسوع احملبتو ما الا حدود

مبنديل ناعم مسحت وّجو الربي
وعا هاملنديل انطبعت صورة ربنا املعبود

ولونك اصفّر وما عاد منك أمل
ذبيحة كرمالنا يا يسوع انت احلمل

عملت مبشيئة الرب مبوتك عالصليب
ملا سّلمت الروح وقلت كل شي اكتمل

حبضن امك وضعوك تا يزيدو همومها
واسوّدت الدني بوجها وزادوا غيومها
يا عضرا مني من البشر متلك مبتلي

محليت عذابات الدني ومسومها

ابنك حبضنك بال روح بس اجلسد
قلبك مرارة وقلبهن كلو حسد

تقطعوا شرايينك من البكي وكرت النهيد
واجملدلية تنوح ويوحنا البنك سجد

ومحلوا اجلسد عالقرب حتى يسرتيح
ومني قادر يوصف قلبك هاجلريح

يا شريكة الفادي بسر الفدا
منعبدوا ألبنك والك مّنا كل املديح.

سعيدة بركات 
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 امجل 5 كذبات بالعامل يف االول 

من نيسان
انتشرت  إذ  السابقة،  األعوام  استثناء عن  العام  يكن هذا  مل 
بعض األكاذيب يف األول من نيسان، من بينها االدعاء بأن 
الدجاج يضع بيضًا مربع الشكل، وبدأ التنقيب عن النفط يف 
احلديقة اخلليفة لقصر بكينغهام امللكي يف بريطانيا، وكان من 
الكذبات أقل قابلية للتصديق من غريها،  الواضح بأن بعض 

وميكن كشفها بسهولة وفقا" ملوقع اخبار 24 االماراتي...
وللراغبني بالتأكد من أن ما أشيع يف بعض وسائل اإلعالم كان 
جمرد مزحات طريفة مبناسبة األول من نيسان، هذه جولة على 

أبرز املقاالت الكاذبة يف الصحف العاملية.

1- إزالة اللون األزرق من العلم الربيطاني
كشفت صحيفة دايلي ميل الربيطانية عن وثائق سرية حكومية 
استقالل  حال  يف  الربيطاني  للعلم  جديد  لتصميم  مسربة 
قد وضع  النهائي  التصميم  أن  الصحيفة  وأكدت  اسكوتلندا، 
 Kبالفعل واستثنيت منه املثلثات الزرقاء اليت ترمز السكوتلندا

واقتصر العلم على صليب باللون األمحر خبلفية بيضاء.

اجلذري يف تصميم  التغيري  عن  الكشف  أن  الصحيفة  وادعت 
العلم ألول مرة منذ1801 مت عن طريق الصدفة بني األوراق اليت 

كان حيملها مستشار حكومي يف "داونينغ سرتيت".

2- كوريا تفرض تسرحية زعيمها على الراغبني بزيارتها
ذكرت صحيفة مريور الربيطانية أن الزعيم الكوري كيم يونغ 
تسرحية  فرض  خالل  من  الغربية  اليمنة  يتحدى  أن  قرر  أون 

شعره على الراغبني بزيارة البالد.

ويف حماولة منه ملنافسة تسرحية مطرب البوب الربيطاني الشهري 
"هاري ستايلز"، قرر الزعيم الكوري إطالق برنامج مواهب على 

غرار "إكس فاكتور" لعرض مواهبه وتسرحيته فيه.

3- الدجاج يضع بيض مكعب الشكل
"آي تي يف"  أذاعت حمطة 
مزارع  مع  مفربكة  مقابلة 
يضع  دجاج  ميتلك  أنه  زعم 
بيض مكعب الشكل، وأظهر 
الربنامج ميزات هذا البيض 
سهولة  خالل  من  املكعب 
إعداد  وسهولة  تناوله 

الشطائر بواسطته.

النفط يف  التنقيب عن   -4
قصر بكينغهام

امللكة  أن  لا  مقال  يف  الربيطانية  "الصن"  صحيفة  أشارت 
التنقيب يف  ببدء  النفط  عن  للمنقبني  اإلذن  أعطت  إليزابيت 
ساحة القصر امللكي يف بيكنغهام، معللة ذلك بأن تأمني النفط 
من داخل القصر ميكن أن يوفر فواتري املاء والكهرباء اليت تصل 
إىل 3.1 مليون يورو سنويًا، وأكد مصدر يف القصر امللكي أن 

األمري تشارلز نفسه اقتنع بالكذبة.

 دراسة سويدية: الشقراوات 
أكثر ذكاء من غريهن

سويديون  باحثون  توصل 
إىل نتيجة مفادها أن الشقر 
وبصفة خاصة الشقراوات، 
يف  غريهم  على  يتفوقون 
الذكاء  درجة  اختبارات 

والوعي املكاني.
وتابع فريق من علماء علم 
بوراس  بكلية  اإلنسان 

وسط السويد على مدى أربعة أعوام 30 ألف شخص. وقالت 
الباحثة صوفيا هاكانسون: "رمبا آن األوان لكي ننهي النكت 
حول الشقراوات". وأضافت: "بينت دراستنا يف نهاية املطاف 
أن الشقر أكثر ذكاء يف املتوسط، ولكن ليس كثريا. ينطبق 
عرقهم".  عن  النظر  بصرف  أيضا  املزيفني  الشقر  على  ذلك 
أن  يبدو  بل  ذكي،  عن جني  نتحدث  ال  "حنن  قائلة:  وتابعت 
هناك عالقة بني الشعر األشقر ونتائج اختبارات درجة الذكاء.. 

ال أعرف ملاذا". 

إمام احلرم املكي يقارن بني 

تفاحة نيوتن وتفاحة جوبز
عرب إمام احلرم املكي سعود الشريم عن مشاعر انتباته بعد تأمله 
العصر احلديث، وذلك  تفاحة وما باتت حتمله من دالالت يف 
بأبيات شعر تتحدث عن "اإلبداع واالتقان"، أشاد فيها بالعامل 
األمريكي  السليكون  وادي  وعمالق  نيوتن  إسحق  اإلنكليزي 
الراحل ستيف جوبز، لريى أن التفاحة لدى العرب حتولت إىل 
نكهة "شيشة" حسب وصفه. ورأى الشريم يف التفاحة رمزا 
لتباين احلضارة املعاصرة من حيث النظرة إليها، "فأثار التباين 

قرحييت حتى جادت بأربعة أبيات" هي :

 ليدي غاغا ترتدي النقاب يف 
شوارع نيويورك

العاملية ليدي غاغا حبجاب أسود يغطي رأسها  الفنانة  ظهرت 
وجهها،  من  األسفل  اجلزء  ويغطي  عنقها  حول  يلتف  ونقاب 

وارتدت فستانا منقوش بالزهور.
وأثارت إطاللة ليدي غاغا صدمة الكثري من الناس، عندما ظهرت 
بهذه اإلطاللة الغريبة يف نيويورك أثناء قيامها ببعض املهمات 

الشخصية أمس السبت.

وكانت غاغا تعرب طريقا مزدحم وهي برفقة حارسها الشخصي، 
ورغم ارتدائها ما يشبه بالنقاب، خرجت بعض خصالت شعرها 

الشقراء خارج حدود الوشاح، كما كان فستانها شفاف. 
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كتابات

النجم الكبري حمرم فؤاد :أنا سعيد جداً بلقاء اجلالية العربية يف سيدني

قبل رحيله اىل اىل رحاب اهلل ويف دار االخرة لبى النجم العربي الكبري حمرم فؤاد دعوة اجلالية 
العربية يف سيدني وأحيا حفلة كربى كانت حبق من امجل حفالت العمر ورمبا يأخذ علينا البعض 
من احملبني بأننا نردد بعض العبارات اليت نصف فيها ايضًا جنوم عرب زاروا اسرتاليا بنفس 
الكالم احيانًا ونقول ان لكل مطرب لونه وعشاق لفنه والنجم الكبري حمرم فؤاد من رواد االغنية 
احللوه داير  الطربية حيث أبدع يف تقديم أغنياته  ومنها ) رمش عينه _يا وحشين رد عليه _ 
شباكها _داري مجالك ( وغريها من أغنيات مجيله كان اجلمهور متفاعاًل يردد مع النجم احملبوب 
حمرم فؤاد أغنياته الرائعة واليت زينها بأغنيات املوسيقار العظيم اخلالد فريد االطرش )بقى عايز 

داميًا وراك داميًا ( وغريها من اغنيات خالدة.  جرى إيه يا عزالنا شغلتو بالنا ليه _  تنساني _ 
وخالل املقابلة الصحفية اليت أجريتها معه قال:انا جدًا سعيد بلقاء اجلالية العربية بسيدني 
وتفاعلها مع أغنياتي من خالل ترديدها كما وانين سعيد جدًا حبضرتك استاذ اكرم من خالل 
معرفيت بك ومن  خالل الزمالء الذين سبقونا إىل هنا واجريت معهم املقابالت الشيقه شكرًا 

الهتمامك .

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

النجم العربي الكبري محرم فؤاد يتحدث  اىل الزميل أكرم املغوّش
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حتى العملة املتداولة هي اللرية السورية، كذلك فإن 
شبكة الكهرباء اليت ُتغذي البلدة تصلها من سوريا.

املعارضة  لسيطرة  خاضعة  إليها  املؤدية  الطريق 
من  الطفيل،  مشارف  على  انتشرت  فيما  السورية. 
اجلهة اللبنانية، نقاط للجيش اللبناني وأخرى حلزب 

اهلل.
أصبحت  بل  فحسب،  منسية  الطفيل  تعد  مل  هكذا 
السورية،  املعارضة  مسّلحو  حيتّلها  ومعزولة.  حمتّلة 
فيما هي معزولة عن لبنان حبكم اجلغرافيا واإلهمال، 
تسّلل  دون  للحؤول  الرامية  االمنية  واإلجراءات 
مسّلحي املعارضة أو مرور السيارات املفّخخة عربها.

األيام  خالل  إليها  جلأ  فيها  بلدية  ال  اليت  البلدة 
بسبب  سوري  نازح  ألف  عشرين  من  أكثر  املاضية 
املعارك يف القلمون السوري. ويف حال بدأ هجوم 
اجليش السوري على رنكوس وعسال الورد وحوش 
عرب وغريها من البلدات القلمونية، فإن التقديرات 
ُتشري إىل أّن أعداد الالجئني ستفوق مخسني ألفًا. 
عن  فضاًل   ، املهجورة  املنازل  النازحون  وسكن 
حتويلهم بعض املغاور يف البلدة إىل منازل للسكن. 
ونظرًا إىل أعداد النازحني الضخمة اليت ال تتسع هلا 
البلدة الصغرية اليت ال يزيد عدد سكانها على ٢٥٠٠ 

نسمة، عمد بعضهم إىل نصب خيم يف بساتينها.
لـ«األخبار«:  شاهني  أسعد  الطفيل  أبناء  أحد  يقول 
سنة«.  من  أكثر  منذ  الضيعة  األهالي  مع  »تركنا 
يكشف الرجل الذي نزح إىل بريتال أن معظم العائالت 
اللبنانية تركت البلدة، مشريًا إىل أن البلدة تقطنها 
يقول:  تركها  سبب  وعن  أيضًا.  سورية  عائالت 
»غادرناها ألنها صارت تتعرض للقصف كثريًا بعدما 
املعروفة  العائالت  أن  ويذكر  الثّوار«.  إليها  دخل 
هناك هي »شاهني ودّقو وصدقة والشوم والسيد 
سامية  تضيف  نفسه،  السياق  ويف  واملصري«. 
الشوم، ابنة خمتار الطفيل علي الشوم املوجود يف أبو 
ظيب، قائلة: »تركنا بلدتنا ألن ال إمكانية لالستقرار 
أن  وتكشف  هناك«.  وأراضينا  منازلنا  لكن  فيها، 
البلدة  إىل  الدخول  اللبناني  اجليش  »ناشد  والدها 
»كل  فرتد:  احلماية،  كيف  تسأل  وتعّهد حبمايته«. 
عائالتنا يف البلدة فداء للجيش إذا دخل، لكن الدولة 
أن  دون  من  هناك ملصريهم  أهلنا  تركت  اللبنانية 
ُيكّلف مسؤولوها أنفسهم عناء السؤال«. من جهته، 
السورية  جبعدين  بلدة  أبناء  أحد  منصور،  أبو  يقول 
املوجود يف الطفيل حاليًا، »الوضع يف الطفيل أكثر 
من سّيئ. هناك آالف الالجئني الذين ال جيدون من 

ُيطعمهم بسبب احلصار«.
فّياض  شعالن  بريتال،  ابن  يعود  لبنان،  ويف 
إمساعيل، يف التاريخ متحدثًا عن الطفيل »جارتنا«. 
الذي  إمساعيل  محد  فياض  والده،  ذكرى  يسرتجع 
البنية إىل  الطريق عرب عني  بدأ بشق  أّول من  كان 
 .١٩٨٥ عام  يف  انتهت  واليت   ١٩٨١ عام  الطفيل 
سويدان  لعاصم  الطفيل  »كانت  إمساعيل:  يقول 
إقطاعي سوري كان  آغا«، وهو  بـ«عاصم  املعروف 
لديه عشرون ضيعة مسّجلة بامسه«، مشريًا إىل أن 
»عاصم آغا باع أرض الطفيل جلعفر الشليب الذي كان 
ميلك مصرفًا. وكان له شريك يدعى جودت فال )من 
األرض  رهنا  مالي،  وبعدما وقعا يف عجز  اهلرمل(. 
ذكريات  من  بعضًا  يستعيد  املركزي«.  للمصرف 
»طريق الضباب« اليت باتت معربًا يف ما بعد. ويقول 
لـ«األخبار«: »لقد تغرّيت الطفيل اليوم بعدما باتت 
حتت سيطرة جمموعات املسّلحني«. تسأل عن قرار 
فاتح  واحد  »كل  فريد:  وخلفيتها  اجملموعات  هذه 
وأمساء  واحدة  يوجد جمموعة  ال  حسابه.  على  دّكانة 

الكتائب متعددة، لكن ال وجود للنصرة فيها«.
مظلوم  عباس  بريتال  خماتري  أحد  يقول  جهته،  من 
األخريين  العامني  يف  أهلها  »انقطع  لـ«األخبار«: 
واملعارك  االحداث  بسبب  أهلهم  ولقاء  زيارتها  عن 
العسكرية الدائرة يف بلدتهم وحميطها«، كاشفًا أن 
»العدد األكرب منهم جلأ إىل لبنان«. يذكر مظلوم أن 
»أهل الطفيل يشاركون يف االنتخابات النيابية، لكن 
كانت  لذلك  اللبنانية،  اجلهة  من  مفتوحة  طريق  ال 
االقرتاع  صناديق  حتمل  اللبناني  اجليش  من  طوافة 

اىل مدرستها ليدلوا بأصواتهم«.
»وينيي  املزحة  والسؤال  ومنسية.  حمتلة  الطفيل 
الدولة؟« مشروع وحقيقي فيها. وزير الداخلية نهاد 
أيام بعرض قضية الطفيل على  املشنوق وعد قبل 
جملس الوزراء، لفتح طريق إليها من لبنان، وإلعادة 
املرة،  هذه  احلكومة  تستجيب  فهل  إليها.  الدولة 
اليت  للوعود  مشابهًا  سيكون  الوعود  مصري  ان  أم 
قطعتها احلكومة قبل نهاية تسعينيات القرن املاضي، 
اإلسرائيلي حبق  العدو  ارتكبتها طائرات  بعد جمزرة 
البلدة؟ األداء يف جلسة جملس الوزراء  مدنيني يف 

اليوم كفيل بإظهار مالمح التوجه الرمسي.

ا                        ْت  إليَّ أْغلى  َيٍد ُمدَّ
                                           
ا يا ِنْعَمَة  اهلِل عليَّ
ين                        ُق  أنَّ َمْن ذا ُيصدِّ

                                                
ا!  قْد ُعدُت إنسانًا فِتيَّ
 َأْعدو كما َيْعدو... وإْن                            
                                                  
ا  ُأتعْب  أنا،  ُيْسرْع  إليَّ
أنا لسُت أخشى يف َغدي                         
                                               
ا ُعْمرًا َمَضى، وَغدًا َخِفيَّ
وَمعي   يٌد  َيْغفو  الربيُع                             
                                                
ا ِبها ...وقْل يف ُمْقلتيَّ
كتَب احلفيُد قصيدتي                          
                                                   
ا ُت شيَّ ْ ِبَيدي... وما غريَّ
ِه                                 َسرَق  القلوَب  حببِّ
                                                  
ا مل َيبَق ِمن قلٍب  لديَّ
َيْنهى  ويأمُر . ها أنا                                 
                                                   
ا َمهما يكْن أرفْع  َيديَّ
كتَب احلفيُد على يدي                           
                                                       
ا   َأْفديَك يا َجدي األِبيَّ
يٍّ ِعْندنا                                      أحلى مَسِ
                                                                                
ا  ِديَّ عَر النَّ ْيُتَك  الشِّ غنَّ
ومشيُت بامْسَك يف الورى                             
                                                                                  
ا فمشى الَندى يف راَحَتيَّ
                                                               
َك واحٌد                                      امْسْي على  امْسِ
                                                               
ا !                                                                                                         يا  ناِزاًل  فيِه  وِفيَّ

شعر انطوان السبعالني

يـــُد الـحفيد! الطفيل: بلدة لبنانية حتتل...
تتمة املنشور على ص 15

واشنطن: ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم 
املركزية  املخابرات  بوكالة  مسؤولني  أن  األحد 
الروسية  للرواية  مراجعات  على  أثنوا  األمريكية 
 »Doctor Zhivago زيفاغو  »دكتور  الكالسيكية 
للكاتب بوريس باسرتناك ويرجع مصدر هذا الثناء 
فرتة  أثناء  دعائي  كسالح  الرواية  استخدام  إىل 
احلرب الباردة ال من أجل جدارتها األدبية وذكرت 
الصحيفة أنه طبقا لوثائق وكالة املخابرات املركزية 
األمريكية رفعت عنها السرية فإن الوكالة كانت 
تنظر إىل الرواية على أنها متثل حتديا للشيوعية 
وأنها طريقة جتعل املواطنني السوفيت يتساءلون 
العظام وتفصل  عن قمع حكومتهم ألحد كتابهم 

هذه الوثائق تورط الوكالة يف نشر الكتاب.
وكانت  الرواية  السوفييتة  احلكومة  وحظرت 
القيمة  أدركت  من  أول  الربيطانية  املخابرات 
لوكالة  وأرسلت   ١٩٥٨ يف  للرواية  الدعائية 
املخابرات املركزية األمريكية نسختني مصورتني 
االحتاد  يف  بنشرها  وأوصت  صفحاتها  من 

السوفييت وأوروبا الشرقية.
النجاح  من  باحلرج  وشعرت  موسكو  وغضبت 
الذي حققته الرواية والفيلم الذي أخرجه ديفيد 
لني يف ١٩6٥ والذي فاز خبمس جوائز أكادميية 
مرشحا  وكان  )أوسكار(  السينما  وعلوم  فنون 
ويصور  تصوير.  أفضل  أوسكار  جلائزة  أيضا 
والشاعر  الطبيب  زيفاغو  يوري  حياة  باسرتناك 
الثورات  امرأتني خالل عقود  الذي يقع يف حب 
واحلرب األهلية والقمع الشيوعي. وتتميز »دكتور 
تتميز  كما  والغامضة  املتدينة  بنغمتها  زيفاجو« 
لاليديولوجيا  الرئيسية  شخصيتها  خضوع  بعدم 

كتاب يروي كيف حولت املخابرات األمريكية 
»دكتور زيفاغو« إىل أداة دعائية

املاركسية الرمسية.
وشجب النقاد الروس باسرتناك ووصفوه بأنه 
خائن ومل تتطرق صناعة الطباعة السوفيتية إىل 
الرواية لكن مستكشفا أدبيا إيطاليا أخذ نسخة من 
ونشرتها  السوفييت  االحتاد  خارج  إىل  املخطوطة 

شركة ايطالية يف ١٩٥7.
مؤخرا  السرية  عنها  رفعت  ملذكرات  وطبقا 
وحصل عليها بيرت فني وبيرتا كويفي كاتبا التقرير 
يف حبثهما حول كتاب »قضية الزيفاغو: الكرملني 
ووكالة املخابرات األمريكية واملعركة على كتاب 
 The Zhivago Affair: The Kremlin, the حمظور 
 »CIA and the Battle Over a Forbidden Book
وكالة  فإن  حزيران  يونيو  يف  سينشر  والذي 
املخابرات املركزية األمريكية اشرتكت بعد ذلك 

بفرتة قصرية.
األمريكية  املركزية  املخابرات  وكالة  وقررت 
نشر الرواية بلغات أجنبية لتوزيعها جمانا كطريقة 

لتشويه االحتاد السوفييت.
املخابرات  وكالة  ومبساعدة  األمر  نهاية  ويف 
املركزية األمريكية وصلت »دكتور زيفاجو« إىل 
موسكو والدول التابعة لالحتاد السوفييت وكانت 

تنقل من شخص آلخر.
وتصدر باسرتناك الذي كان شاعرا رائدا وفاز 
جبائزة نوبل لآلدب يف ١٩٥٨ والنسخة اإلنكليزية 
من الرواية قائمة أفضل الكتب مبيعا ملدة ستة 

أشهر يف صحيفة نيويورك تاميز.
يف  وفاته  حتى  روسيا  يف  باسرتناك  وعاش 
من  معاناة  بعد  السبعني  ناهز  عمر  عن   ١٩6٠

مشاكل بالقلب وسرطان الرئة.
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 أحالم تدفع 50 مليون دوالر مثن 
كرسي راغب عالمة يف أراب أيدول ؟!

اكتشاف  برنامج  يف  احلكم  جلنة  عالمةكرئيس  راغب  الفنان  برز 
املواهب "arab idol" على شاشة الـmbc، وعلى مدار املومسني كان 
عالمة صاحب الكلمة الفصل يف اللجنة املؤلفة من الرئيس راغب 
عالمة، الفنانة احالم، املوزع املوسيقي حسن الشافعي، والفنانة 

نانسي عجرم اليت انضمت اىل الربنامج مبومسه الثاني.
انتشر  الثالث  املوسم  انطالق  اللجنة قبل  راغب من  انسحاب  خرب 
راغب عرب مواقع  اكد  العربي، وقد  العامل  كالنار يف اهلشيم يف 
بعيدة  بأسباب  األمر  مربرا  اخلرب،  صحة  االجتماعي  التواصل 
مدير  أّكد  كذلك  احلكم،  جلنة  أعضاء  من  أي عضو  عن  البعد  كل 
جلنة  من  األخري  إنسحاب  ان  ملوقعنا  عالمة  خضر  راغب  أعمال 
مع  املشاكل  بعض  سببه  القادم  للموسم   "Arab Idol" برنامج 
أحالمباملوضوع.  للفنانة  عالقة  أي  وجود  نافيا  اإلنتاج،   إدارة 

راغب الذي مل خترج منه أي كلمة مسيئة حبق الـMBC أو حتى حبق 
أحالم بعد االنسحاب، كان قد ُجوبه يف املاضي حبرب من التعليقات 
املستفزة من قبل احالم اليت قالت يف اكثر من مناسبة : »اذا كان 
بالرئيس«، وهذا  اللجنة فانا امللكة، وامللكة تطيح  راغب رئيس 
ما قالته مبقابلة مسجلة هلا مع اإلعالمية وفاء الكيالني يف برناجمها 
»عكس التيار«، ويف أكثر من لقاء صحايف. أحالم اليت مل توفر 
وسيلة للتعبري عن مشاتتها بانسحاب راغب، او على حد تعبريها 
لسحبه من الربنامج فهي كتبت على صفحتها على تويرت هاشتاغ« 
#امللكة_ بتشيل_الرئيس« مع صورة وهو مدد على السرير مرفقة 

بوجوه ضاحكة وعبارة »راغب اعمل نفسك ميت«.
كثرت  النجمني  تصرحيات  بني  الغريب  التناقض  هذا  خالل  من 
الفعلي ملا  التكهنات واالقاويل واملعلومات السرية حول السبب 
حصل، فمصادر مقربة من طرف احالم اكدت ملوقع النشرة اللبناني 
الذي نقل اخلرب ان امللكة دفعت البند اجلزائي للـmbc اليت دفعته 
بدورها للسوبر ستار راغب عالمة وقيمته 50 مليون دوالر امريكي، 
لقاء االستغناء عن وجود عالمة يف اللجنة، وليس هذا فقط فهي 
»ارب  برنامج  جلنة  يف  الناهي  اآلمر  اصبحت  املعلومات  وحبسب 
ايدل«، تتخذ القرارات وتصدر االوامر واالحكام.ولكن املوقع ايضًا 
فان راغب عالمة ال يقبل بهكذا مساومات،فهل تسعى عربها احالم 
لتشويه صورة راغب حتى بعد اعالنه خروجه من الربنامج وكشفه 
بسمر  متمثلة   mbcال ادارة  مع  انتاجي  خلالف  يعود  السبب  ان 

عكروك؟
ويبقى السؤال ما هو مصري نانسي عجرم« فهل ستبقى يف اللجنة 
اموال احالم ستطيح بها هي االخرى السيما وان وجودها  ام ان 
كان مفضاًل عند راغب عالمة، فهو ويف كل حلقة كان يتغزل بها 
وهل  الحالم.  كبري  بازعاج  يتسبب  كان  مما  وحبضورها  وجبماهلا 
سيخضع اعضاء جلنة حكم املوسم الثالث ملزاجية احالم ولقراراتها؟ 
وهل سيتم تبديلهم وفق ارادتها، وهل صحيح انها تقود مفاوضات 
مع حممد عبده للحلول مكان عالمة يف الربنامج؟ كل هذه املعلومات 
اسئلة تبقى االجابات عليها مبهمة حتى موعد انطالق املوسم اجلديد 

من الربنامج؟

اذًا انسحاب السوبر ستار راغب عالمة من الربنامج اصبح مؤكدًا، 
النه  ايدل«  »اراب  برنامج  طبعا  فهو  خاسر  من  هناك  كان  واذا 
سيخسر اوال اآلراء السديدة اليت كان يقوهلا عالمة للمشرتكني، 

وسيخسر وجود جنم عربي بثقل راغب.
االول واستمرت  املوسم  بدأت من  واحالم  راغب  ما بني  املعركة 
كانت  وتريتها  بل  ال  املومسني  بني  تتوقف  ومل  الثاني  للموسم 
ترتفع احيانا وتهدأ احيانا. وكانت النشرة كشفت يف وقت سابق 
افتعال  من  مينعهما  الطرفان  عليه  وقع  قد  كان  جزائيًا  بندًا  ان 
املشاكل بينهما على اهلواء وخالل احللقة وخارجها، لكن نفاه راغب 
يف حديث لنا واصفًا اياه باالشاعات، فهل تكون كل هذه االقاويل 
االخرى  هي  اشاعات  احالم  من  مقربة  مصادر  عن  صدرت  اليت 
القصد منها استفزاز السوبر ستار راغب عالمة؟ إذا كان هذا هو 
اهلدف منها فإنها لن حتقق هدفها السيما وانها تأتي لتؤكد صدق 
راغب يف التعامل مع نفسه ومجهوره، فيما خيطط غريه خببث خلف 

الكواليس.

مرأة نيوزيلندية رفضت بيع مسكة 
مبليوني دوالر

مل تكن دونا باسكو تتوقع أن احلظ سيبتسم هلا، بعدما استطاعت 
سواحل  قبالة  كيلو   411 وزنها  يتجاوز  تونة  مسكة  اصطياد 

نيوزيلندا.

طوهلا  يتجاوز  اليت  مسكتها  بيع  عامًا(   56( باسكو  دونا  رفضت 
املرتين على الرغم من القيمة اهلائلة اليت من ميكن أن تدرها هذه 
السمكة هلا واليت ميكن أن تصل إىل 2 مليون دوالر. واستغرق 
صيد السمكة 4 ساعات كاملة، وبعد مقاومة طويلة خارت قواها 
قبل أن يعاني ثالثة رجال يف سحبها إىل سطح املركب قرب جزر 
امللوك الثالثة قبالة سواحل نيوزيلندا. واستطاعت باسكو أن تفوز 
حجم  يبلغ  إذ  اصطيادها،  يتم  تونة  القياسي ألكرب مسكة  بالرقم 
السمكة ضعف حجم مسكة التونة اليت مت اصطيادها العام املاضي 

ومت بيعها بأحد املزادات اليابانية مببلغ 1.09 ماليني دوالر. 

75 طائرة تقلع من مطار لوس 
أجنلوس يف توقيت واحد

تتجاوز  ملدة  باجللوس  كيلي«؛  »مايك  احملرتف  املصور  قام 
التقاط  أجل  من  الدولي«،  أجنلوس  »لوس  مطار  يف  ساعات   8
املطار.  من  املغادرة  الطائرات  جلميع  الصور  من  خمتلفة   جمموعة 
وجنح املصور احملرتف مايك كيلي؛ يف التقاط »370 صورة جملموعة 
الدولي وعدد  الطائرات املغادرة ملطار لوس أجنلوس  كبرية من 

قليل من الطائرات الوافدة إىل املطار.

وبعد ذلك قام املصور احملرتف مايك كيلي بتجميع »75 صورة« 
دراماتيكية  صورة  للطائرات يف  بالتقاطها  قام  اليت  الصور  من 

واحدة أثارت إعجاب كل من شاهدها.

 لبناني يتعرى أمام السراي 
احلكومي ليقول أنه “محار” 

لبناني  محارحاول  أنه  ليقول  احلكومي  السراي  أمام  يتعرى  بناني 
السراي  أمام  اعتصام  خالل  األضواء  إختطاف  العمل  عن  عاطل 

احلكومي وسط بريوت،
كتب  صدره  على  الفتة  وضع  مع  بالتعري  فقام   
 .“ محار  أنا  ؟  لبناني  أنا  ؟  إنسان  أنا   ”  عليها: 

وقالت صحيفة األنباء الكويتية اليوم اخلميس: ” مل جيد العاطل عن 
العمل سوى التعري والوقوف بسرواله الداخلي للتعبري عن غضب 
يتآكله من الواقع املعيشي املرتدي، وذلك بعدما حاول فشل يف 
جذب الصحافيني حنوه بينما اكتفت القوى االمنية مبراقبته دون 

التعرض له ” وفق ما اورد موقع 24.

إىل  يهدف  النقابية  التنسيق  هيئة  نّظمته  الذي  االعتصام  وكان 
االحتجاج على املماطلة يف إقرار سلسلة الرتب والرواتب، اليت من 
شأنها إحداث توازن يف أجور العاملني يف القطاع العام واألساتذة 
مع معّدالت التضخم اليت ” هضمت ” الرواتب على مدى االعوام 

الـ 19 األخرية.  عشاء يكلف مليونّي دوالر 
بقيمة  قضائية  دعوى  أمريكي  يواجه 
حبريق  تسبب  أن  بعد  دوالر  مليونّي 
حاول  حني  يسكنه  الذي  املبنى  يف 

شّي سنجاب للعشاء.

أن  أمريكية  إعالم  وسائل  وذكرت 
ميتشيغان  من  شانتهاالفونغ  "كيك 

ليتناول  الشقة  إىل  ودخل  السنجاب،  فرو  حلرق  مشعاًل  استخدم 
حلمه. ولكن احلريق سرعان ما امتد إىل باقي أحناء املبنى مسببًا 
أضرارًا كبرية، ما أدى إىل إخالء 29 مستأجرًا. وقد رفعت شركتا 
كانت  اليت  وحبيبته  شانتهاالفونغ  ضد  قضائية  دعوات  تأمني 
تسكن معه حني حصل احلادث، وتطالبانهما بتعويض بقيمة مليونّي 

دوالر".

 بيكيه مينع شاكريا من التصوير مع رجال
املغنية  اعرتفت 
أن  شاكريا 
صديقها العب كرة 
القدم جريارد بيكيه 
مينعها من التصوير 

مع الرجال.

املغنية  قالت  فقد 
العمر  من  البالغة 

37 عامًا إن صديقها غيور جدًا، وطلب منها استبعاد وجود الرجال 
يف أشرطة الفيديو اليت تقوم بتصويرها.

بيكيه  إذن  املغنية طلبت  أن  األنباء يف وقت سابق  أفادت  وقد 
لتصوير الفيديو االستفزازي مع ريهانا.

وقالت: "إن املسألة ليست جمرد حظر، بل إن ذلك يظهر مدى حبه 
وتقديره. وأنا معجبة بذلك". 
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من هنا وهناك
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 تصوير “فيلم إباحي” بني األهرامات 
يثري ضجة كبرية يف مصر

العام ضد  للنائب  ببالغ  تقدم احملامي املصري مصطفى شعبان 
السياحة واآلثار مبدرية  أمن اجليزة ورئيس شرطة  كل من مدير 
أمن اجليزة ومأمور قسم شرطة اهلرم ورئيس مباحث قسم اهلرم، 
التهامهم بتسهيل تصوير فيلم إباحي داخل منطقة األهرامات مما 

يضر بسمعة البالد.

البورنو   ( اإلباحية  األفالم  أحد  تصوير  مت  قد  أنه  البالغ  وأوضح 
( داخل منطقة األهرامات وبتقنية عالية جًدا وفى وضح النهار، 
وكان ذلك بتسهيل من املبلغ ضدهم إذ أن هذة اجلرمية وقعت 
فى الظهرية داخل منطقة األهرامات اخلاضعة حتت محاية وتأمني 
املبلغ ضدهم، وأضاف البالغ أن املبلغ ضدهم تواطؤا مع اجملرمني 
وسهلوا هلم ارتكاب هذة اجلرمية ) ممارسة اجلنس الكامل ( مبنطقة 
األشخاص  من  املنطقة  هذة  بإخالء  قاموا  بأن  باجليزة  األهرامات 
وتركوا كامريات التصوير وطاقم اإلنتاج واإلخراج اخلاص بالفيلم 
اجلنسى وحدهم داخل املنطقة، حيث تظهر األهرامات الثالثة خلف 
اجلناه أثناء تصويرهم على مدار 14 دقيقة مدة هذة الفيلم الذى 

يبث على مجيع املواقع اإلباحية على شبكة اإلنرتنت.

وتقدم بأسطوانة مدجمة يظهر فيها الفيلم أنه مت تصويره بتقنية 
عالية وشاركت فى التصوير العديد من الكامريات وذلك لوجود 

أكرت من زاوية للتصوير.

وأوضح البالغ أن هذا الفيلم يضر بسمعة مصر العاملية وخمالفة 
اإلباحى  الفيلم  هذا  تصوير  أن  يؤكد  مما  هلا،  ومفسًدا  لألخالق 
مت بتسهيل من املبلغ ضدهم وآخرين من املسئولني هن منطقة 
جرمية  ارتكاب  حقهم  فى  يشكل  الذى  األمر  باجليزة،  األهرامات 
 ،1961 لسنة   10 رقم  بالقانون  املؤمثة  الدعارة  تسهيل ممارسة 
حيث إنه من املقرر أن جرمية تسهيل الدعارة تتوافر بقيام اجلانى 
أن ييسر لشخص يقصد  أفعال يهدف من ورائها إىل  أو  بفعل 
مباشرة الفسق حتقيق هذا القصد أو قيام اجلانى بالتدابري الالزمة 
ملمارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم املساعدة املادية أو 
املعنوية إىل شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أيًا كانت طريقة 
أو مقدار هذه املساعدهإذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى 
الفقرة األوىل من املادة األوىل على عقاب كل من حرض شخصًا 
ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على 
ذلك أو سهله له و كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه 

بقصدارتكاب الفجور أو الدعارة.

ونص فى الفقرة الثانية من املادة السادسة على عقاب كل من 
استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى املادة 
السابعة على العقاب على الشروع فى اجلرائم املبينة فى املواد 
السابقة بالعقوبة املقررة للجرمية فى حالة قيامها . فإنه مل يشرتط 
االستغالل  أو  التسهيل  أو  املساعدة  أو  التحريض  على  للعقاب 

اقرتاف الفحشاء بالفعل. 

تاجر فلسطيين يطرح عطر اردوغان احتفاء بفوز حزبه
من  جديدا  صنفا  غزة  قطاع  يف  فلسطيين  عطور  بائع  طرح 
اردوغان. رجب طيب  الرتكي  الوزراء  رئيس  اسم   العطور حيمل 
وذلك احتفاء بفوز حزبه »العدالة والتنمية« احلاكم يف االنتخابات 
البلدية األخرية يف تركيا. ويقول التاجر الفلسطيين خالد معراج، 
مالك متجر »المور« يف مدينة رفح إنه تفاعل سريعا مع اهتمام 
الشارع الفلسطيين بشخصية رئيس الوزراء الرتكي وهو ما أهلمه 
لإلقدام على هذه اخلطوة، فقام بالعمل على تركيبة عطور جديدة 
حتمل امسه، فتمكن من استقطاب املزيد من الزبائن من املعجبني 

باردوغان...الوكاالت

 مقتل فنان إماراتي دهساً على يد زوجته

العني  مدينة  شيعت 
اإلماراتية أمس الشاعر 
واملخرج اإلماراتي أمحد 
ساالري  بن  حسني 
حبادث  قتل  الذي 
وذلك  مدبر  دهس 
حول  خالفات  بسبب 
إبنته  وحضانة  رؤية 
الفنانة  زوجته  من 

اخلليجية.

ويبلغ الفنان أمحد حسني بن ساالرى الذي يسكن يف منطقة زاخر 
حنو 42 عامًا ولديه مخسة أطفال ” ثالث بنات، وولدان ” أكربهم 

خترجت يف الثانوي.
وتناقلت وسائل التواصل االجتماعي اخلرب الذي كان فاجعة حملبيه 
ومتابعيه، حيث يعترب الفنان أمحد حسني من رواد العمل الفين يف 
مدينة العني، وأسس شركة فنية خاصة حيث كان وما زال هلا دور 
كبري يف تشجيع الفنانني اإلماراتيني ألداء األعمال الفنية الغنائية 
والدرامية، حيث أنتجت الشركة العديد من األفالم واملقاطع الفنية 

واأللبومات ملختلف الفنانني.
من  البالغة  طفلته  مع  لقائه  بعد  احلياة  حسني  أمحد  فارق  وقد 
العمر 3 سنوات يف مركز الدعم االجتماعي، حيث فوجئ بعد أن 
غادر املوقع بسيارة طليقته وهي مغنية يف العقد الثالث، تصدمه 
ما  املمتد  االجتماعي  الدعم  املوازي ملركز  الشارع  اخللف يف  من 
هو  كما  مركبته  من  ليرتجل  واملرور  احليوانات  حديقة  دوار  بني 
معتاد عند وقوع حوادث االصطدام املروري، وعندها قدم زوجها 
احلالي مسرعًا بسيارته ليصدمه باملركبة الثانية اليت كان يستقلها 
اليت  باإلصابات  متأثرًا  حتفه  ليلقى  طليقته،  قبل  من  واملؤجرة 

تعرض هلا من جراء اصطدام جسمه باملركبة .
وذكرت االنباء املتداولة أن الفنان اإلماراتي الراحل كان شديد 
احلرص على متابعة تربية طفلته وضمها إىل حضانته خاصة بعد 
الدعم  املاضي إىل مركز  اجلمعة  توجه مساء  وأنه  زواج طليقته، 
للخالفات  سببا  كانت  اليت  طفلته  رؤية  من  ليتمكن  االجتماعي 

الدائرة بني الراحل وطليقته . 

 »ضريبة غرفة النوم« تثري موجة من 
االحتجاجات يف بريطانيا!

اجتاحت موجة من محالت االحتجاج مدنا بريطانية حيث تظاهر اآلالف 
امتالك غرف  الغضب من على ضريبة مفروضة على  للتعبري عن 

النوم.

,تظاهر أالف من احملتجني كما أوردت وسائل اإلعالم احمللية يف 
شوارع لندن ومانشسرت ونوتنغهام وغالسكو وبرمنغهام. والسبب 
أن السلطات فرضت "ضريبة غرف النوم" يف سبيل تأمني فعالية 
أعلى من االستفادة من املساكن االجتماعية حيث حيرم من ميتلك 
غرفة نوم زائدة واحدة من 14% من معونة خدمات املنازل بينما 
املعونة  من   %25 من  وأكثر  زائدتني  نوم  غرفيت  صاحب  حيرم 

املذكورة.

أفراد  لعدد  وفقا  النوم  غرف  من  املستحق  العدد  حساب  يتم 
العائلة وأجناسهم وأعمار األطفال فيها. أصبح الواقع أن معظم 
الربيطانيني احملتجني على الضريبة اجلديدة والذين يزيد عدد غرف 
النوم يف منازهلم عن احلد املسموح به يعجزون عن التنقل إىل 

أماكن سكن جديدة لقلة الشقق بغرفة نوم واحدة.

لبؤة تفرتس أنثى البابون وحتتضن ابنها

ال  تكاد  مشاهد  األمريكية  كونيتيكوت  والية  من  مصور  التقط 
من  قرد  أنثى  افرتست  كيلوغرامًا   158 تزن  لبؤة  بطلتها  تصدق 
فصيلة البابون، قبل أن حتتضن ابنها الصغري حبديقة يف بوتسوانا 

اإلفريقية.

وأظهرت الصور، وقائع االشتباك بني جمموعة من األسود حاصرت 
جمموعة من قرود البابون جلأت إىل شجرة عالية للنجاة بأرواحها، 
بينما حاول 3 قرود اهلرب من حصار األسود، إال أنها وقعت ضحية 

األنياب واملخالب.
وبينما افرتست لبؤة أنثى البابون، فوجئ اجلميع بقرد صغري عمره 
ال يتجاوز شهرًا يتدىل من جسد أمه املطروحة أرضًا، وبدأل من أن 
يقع ضحية جديدة ألنثى األسد، همت مبداعبته مبنتهى احلنان بينما 

حياول الكائن الصغري النجاة باهلرب لشجرة قريبة.

ويروي إيفان شيلري، العب الغولف، الذي حتول ملصور تفاصيل 
القصة اليت عايشها برفقة زوجته، وقاما بنشرها على مدونتهما 
ووضعته  بفمها  الصغري  القرد  اللبؤة  التقطت  كيف  الشخصية، 
أمامها على األرض برفق غريزي قبل أن حتتضنه يف حماولة ملنحه 

األمان حني اقرتبت جمموعة من األسود.

الفرصة، حيث قفز من شجرة  الصغري يتحني  القرد  والد  وكان 
مرتفعة وخطف ابنه بسرعة الربق وانطلق بعيدًا ملنطقة آمنة.

وكتبت ليزا هولزوارث زوجة املصور على املدونة، "بهذا املشهد 
األخري أحب أن أتذكر ما حصل، لقد كان ملهمًا لي، ويذكرني بأن 
احلياة هشة وبأنه مهما فعلنا وقاتلنا لنتحكم مبصرينا فإننا نعيش 

فقط برمحة الكون وعلينا فقط أن نعيش اللحظة". 

كلبًا  تستدعي  حمكمة 
جرمية  يف  للشهادة 
حمكمة  إستدعت  قتل 
إىل  كلبًا  فرنسية 
الشهود"  "منصة 
حتديد  يف  للمساعدة 
اليت  صاحبته  قاتل 
داخل  مشنوقة  وجدت 
تورز  مبدينة  شقتها 

الفرنسية.

وكان الكلب "تانغو" البالغ من العمر تسع سنوات، قد حضر إىل 
احملكمة يف جلسة استماع أولية، وأمر القاضي املشتبه به بتهديد 
فعل  ردة  يراقبون  احمللفون  كان  بينما  بيسبول،  مبضرب  تانغو 

الكلب.
وقامت احملكمة بإحضار كلب آخر من نفس العمر والساللة من أجل 
املقارنة بني ردود أفعال الكلبني وحتديد فيما إذا تعرف تانغو على 

املشتبه به، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وقال حمامي الدفاع غريغوار الفارج إن هذا اإلجراء "غري معقول"، 
حرك  أو  فمه  فتح  أو  مبخلبه،  تاجنو  لوح  إذا  يعين  "هل  وأضاف 

ذيله، إنه تعرف على موكلي؟"
وكان تانغو يف الشقة يف وقت وفاة صاحبته، اليت عثر عليها 
كان  إنه  الشرطة  وتعتقد  نومها،  غرفة  يف  السقف  من  تتدىل 

انتحارًا، ولكن عائلتها تقول إنها جرمية قتل.
ومل تستطع احملكمة وخرباء سلوك الكالب حتديد ردة فعل تانغو 
أو تعرفه على املشتبه به ، ولكن الكلب "نبح بشراسة" لرؤيته، 

وفقًا لنفس الصحيفة. 

 حمكمة تستدعي كلباً للشهادة يف جرمية قتل
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تتــمات

اخلطة االمنية تتسع...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

املصرفية،  التوظيفات  على  الفوائد  ورفع  املئة  يف   7 اىل 
االمر الذي اشعل االنتفاضة املصرفية اذ هدد رئيس اجلمعية 
فرنسوا باسيل بـ«ثورة على مجيع السياسيني يف البلد الذين 
تسببوا بافالس لبنان وبكل احلروب اليت متر بها البالد » على 
حد قوله. ومع انه اكد ان زيادة الضريبة على فوائد الودائع 
لن يكون هلا تأثري مباشر على املصارف، اال انه حذر من ان 
هذا االجراء »سيطيح االستثمارات والودائع اجلديدة وسيكون 
عامال سلبيا حيال خروج الودائع اىل مكان أكثر أمانًا واستقرارا 
»، موضحًا ان الضريبة اليت فرضت على توظيفات املصارف 
تقدر بنحو 500 مليار لرية سنويا، كما حذر من خفض التصنيف 

املصريف.
كذلك نبه رئيس احتاد املصارف العربية جوزف طربيه اىل ان 
القطاع  ان  حني  الودائع، يف  حيال  ميزاته  كل  يفقد  »لبنان 
املصريف العربي ال يستهدف املودعني بأي اعباء او ضرائب«، 

وحتفظ عن التشريع حتت ضغط الشارع.
يف غضون ذلك، ال تزال اللجان النيابية املشرتكة »تغرق« يف 
درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وحدد هلا موعد آخر بعد 
ظهر اليوم، الستكمال مناقشة باب االصالحات وما تبّقى من 

اجلداول.
وكان رئيس جملس النواب نبيه بري رأس جانبًا من جلسة امس 
االول، فيما رأس النائب ابرهيم كنعان اجلانب اآلخر، لوجود 

نائب رئيس جملس النواب فريد مكاري يف اخلارج.
واسرتعى االنتباه قول بري يف اجللسة : »مبقدار ما جنمع أمواال 

منّول السلسلة، ولسنا يف وارد زيادة العجز«.
رئيس  ملوقف  كان  اجللسة،  بداية  يف  انه  »النهار«  وعلمت 
مجعية مصارف لبنان وقعه داخل اللجان، فاستنكر بعض النواب 
كالمه، وشددوا على ان »اجمللس حياول مراعاة حقوق اجلميع، 
من دون اغفال مطالب الناس«، واستنكروا ايضا ما ورد فيه 
فرض  قيمة  نقاش  اىل  يعودوا  ومل  النواب،  اىل  اساءة  من 

الضريبة على املصارف اليت أقرت يف جلسة اول من أمس.
على  الغرامات  واقّرت  النفقات  درس  اللجان  أكملت  بعدها، 
كاآلتي:  سنوات،  خلمس  رجعي  مفعول  مع  البحرية  االمالك 
العقار و7,5 يف املئة على خمالفات  2,5 يف املئة من قيمة 
البناء، بعدما قّدم وزير املال علي حسن خليل شرحا عن نسب 

الغرامات.
وانسحب  املادة،  بت  قبل  للنقاش،  احتداما  القاعة  وشهدت 
النائب عالء الدين ترو من اجللسة، قبل اقرار املادة، متهما 
النواب بأنهم »ال يريدون متويل السلسلة، وان البعض ينتظر 

اتصال اصحاب الرساميل للسري بالسلسلة«.
هذه  اقرار  على  للمقاومة«  الوفاء  »كتلة  نواب  كذلك، حتفظ 
الغرامات، مطالبني »باقرارها منذ بدء املخالفة«، وايدهم وزير 

املال، فاعرتض وزير السياحة ميشال فرعون.
ثم انهت اللجان درس النفقات، وانتقلت اىل اجلداول، كمفهوم 
للسلسلة واالسالك، اي الفئات والدرجات والرتب، ومت االقرار 
بتوحيد أساس الراتب ملختلف الفئات الوظيفية باستثناء اهليئة 

التعليمية لغري اجلامعيني حيث هلم متممات على الراتب .
اهليئات  رفض  معاجلة  اطار  ويف  بري،  الرئيس  ان  وعلم 
على  جديدة  ضرائب  لفرض  النيابية،  املقرتحات  االقتصادية 
اهليئات  هذه  من  وفدا  اليوم  سيستقبل  املصريف،  القطاع 
لالطالع على معطياتها على هذا الصعيد، فيما علم ان حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة توجه اىل باريس يف زيارة خاصة.

للجلسة  والرواتب  الرتب  سلسلة  مشروع  حتضري  اطار  ويف 
اىل  العودة  جمدالني  عاطف  النائب  اقرتح  العامة  النيابية 
قوانني  مشاريع  لغياب  تعويضا  الفرعية  اللجنة  توصيات 
بتعهدها  تف  ومل  ارساهلا  السابقة  احلكومة  تعهدت  اصالحية 
اللجنة اىل مقرتحات قوانني وادماجها  وتاليًا حتويل مقرتحات 

يف صلب قانون السلسلة.
وانتقد النائب مروان محاده ما أقر يف شأن قطاع الكهرباء، 
فقال: »ال احد يستثمر يف معامل انتاج كهرباء ملدة سنتني يف 
اقتصادية  نبحث يف قضايا  اننا  افرتاضية…  ناظمة  ظل هيئة 
ومالية ونقدية، يف حني ان املشكلة الكربى هي اختناق لبنان 

اقتصاديا بسبب املغامرات العسكرية واالمنية«.

جملس الوزراء
اىل ذلك علم ان جملس الوزراء سيعقد جلسته املقبلة الثلثاء 
يف قصر بعبدا وعلى جدول اعماله عدد من التعيينات االدارية 
ابرزها ملنصب رئاسة جملس اخلدمة املدنية، يف حني ان تعيني 

عدد من احملافظني خيضع للرتوش.
باعفاء شركات  قرارًا  اختذ  االخرية  جلسته  اجمللس يف  وكان 
اطار  يف   TVA املضافة  القيمة  على  الضريبة  من  اهلولدينغ 
موقف  مع  بالتزامن  لبنان  يف  االستثمار  على  احلوافز  اعطاء 
مرتقب من مؤسسات التصنيف املالي عن بيئة االستثمار يف 
لبنان والتحذير من مغبة اعتماد سياسة انفاق من دون وجود 

مداخيل .

الرياض
يف سياق آخر، علم ان رئيس كتلة »املستقبل« الرئيس فؤاد 
السنيورة توجه امس االول اىل الرياض يف رفقة السيد نادر 
احلريري لالجتماع مع الرئيس سعد احلريري يف اطار املشاورات 
السنيورة  يعود  ان  على  الرئاسي  االستحقاق  شأن  يف 
النيابية العامة اليت يرجح عقدها  للمشاركة يف اعمال اجللسة 

غدا واالثنني.
االوسط  الشرق  لشؤون  الفرنسي  الرئيس  مستشار  وكان 
اميانويل بون قد اكد عقب لقائه امس وزير اخلارجية واملغرتبني 
جربان باسيل ان بالده »ال تشكل حكومة )يف لبنان( وال تصنع 
الرئيس وال تدخل يف التسميات بقدر ما يهمنا برنامج الرئيس 

وطروحاته السياسية«.
وقال: »النواب اللبنانيون هم الذين ينتخبون الرئيس اجلديد 
وكما تشكلت احلكومة اجلديدة بارادة السياسيني ميكن انتخاب 

رئيس جديد«.

خطة البقاع
على الصعيد االمين بدأت أمس االول القوى العسكرية واالمنية 
تنفيذ اخلطة االمنية يف البقاع الشمالي حيث دخلت ظهرا وحدات 
من اجليش اىل بريتال حبثا عن مطلوبني ودهمت جمموعة منازل 
ملطلوبني ابرزهم ماهر طليس من دون العثور عليه واوقفت 
آخرين اطلقا الحقا لعدم ثبوت تورطهما يف حوادث خملة باالمن. 
من  عددا  ان  علما  الدهم  عمليات  عسكرية  مروحيات  وواكبت 

املطلوبني تواروا.
قبل  خطفا  كانا  سوريني  املعلومات  لفرع  دورية  اوقفت  كما 
اتسعت  ومساء  زحلة.  من  الصقر  ابرهيم  ميشال  الولد  فرتة 

عمليات الدهم اىل بلدة حورتعال.

سقوط موقع اسرتاتيجي...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

سيطرت على نقاط تفتيش حيوية عدة.
وأوضح ضابط ميداني من “اجليش السوري احلر” يدعى أبو 
خليل أن كتيبة “املدينة املنورة “ وفصائل أخرى جنحت يف 
أكثر  استمر  بعد حصار  األمحر  للتل  الغربية  املنطقة  “حترير” 

من شهرين.
وأشارت قوات املعارضة اىل أنها استولت على كل األسلحة 
التفتيش وتشمل دبابة  اليت عثرت عليها يف نقاط  والذخائر 

ومدافع هاون وأسلحة خفيفة خمتلفة.
مبوقع  إليها  منسوب  حساب  النصرة” يف  “جبهة  وأوردت 
النصرة  جبهة  “أحد شهداء  أن  اإلجتماعي  للتواصل  “تويرت” 
)ألهل الشام( مل يبلغ الـ14 من عمره... قتل على يد مجاعة 
يف   ) )داعش  والشام  العراق  يف  اإلسالمية  )الدولة  الدولة 
تذكر  مل  الذي  الفتى  صورة  ونشرت  البوكمال”.  معارك 

امسه.
كما حتدثت عن “مقتل أبو اليمان القائد العسكري يف جبهة 
النصرة املكلف قيادة محلة فك احلصار عن محص”، قائلة إن 

“مجاعة الدولة قتلته”.

األسلحة الكيميائية
العمل يف  لبدء  جاهزون  أنهم  خرباء  أعلن  آخر،  على صعيد 
البحر  عرض  الكيميائية يف  األسلحة  من  تدمري خمزون سوريا 
املتوسط حبلول أوائل أيار. وكان اخلرباء يتحدثون عن سفينة 
عملية  يف  السورية  الكيميائية  لألسلحة  مدمرة  حّولت  شحن 
كلفت ماليني الدوالرات. واآلن بات كل ما يأمل فيه اخلرباء هو 
استمرار حتسن الطقس وأن تسلم دمشق خمزونها يف املوعد.

وقال مسؤولون ان سفينة احلاويات السابقة “كيب راي” 
الراسية اآلن أمام شاطئ جبنوب اسبانيا زّودت معدات قيمتها 
عشرة ماليني دوالر على األقل مبا يسمح هلا باستيعاب حنو 560 
طنا من املواد الكيميائية األكثر خطورة يف سوريا واإلحبار بها 

إىل عرض البحر.
وسيتوىل الطاقم املتخصص على منت السفينة بتحويل قدر 
كبري من هذه املواد إىل حملول من املواد الكيميائية أقل مسية 

معد للتخلص منه على األرض.
ويقول مسؤولون على منت السفينة الرمادية العمالقة املكونة 
من مخس طبقات إن العملية بسيطة إىل حد ما. فاملياه الساخنة 
هي العامل الرئيسي إلبطال مفعول املواد السامة. لكن األمور 

قد تصري أكثر صعوبة إذا ارتفعت أمواج البحر.

موقع أمريكي: واشنطن...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

قدرات هجومية يف جورجيا«.
الرتكية  املخابرات  تسلمته  السام  الغاز  »إن  املوقع  وأضاف 
السورية  املعارضة  لقوى  سلم  ثم  ومن  جتهيزه،  الستكمال 

وبعض  السعودي..  اإلستخبارات  جهاز  مع  كبري  بتعاون 
الوثيقة مع أجهزة  اللبنانيني من ذوي الصالت  رجال األعمال 

اإلستخبارات األمريكية«.
وقالت نشرة »فيرتانز توداي« إن معلوماتها تستند إىل حتقيق 
أجراه فريق أمريكي أخصائي بأسلحة الدمار الشامل، وجاء يف 
أحد استنتاجاته أن »األسلحة الكيميائية مصدرها جورجيا، وتقع 

بكاملها حتت سيطرة وإشراف الواليات املتحدة وبريطانيا«.
وأضافت إن السيناتور اجلمهوري السابق ريتشارد لوغار »قدم 
التسهيالت الضرورية لنقل األسلحة من مقرها يف جورجيا عرب 
تركيا وجهتها سوريا«، وأن تلك املعلومات كانت متوفرة منذ 

27 آب/أغسطس 2013.
واعتربت النشرة أن فريق التحقيق استطاع »تتبع واقتفاء أثر 
األسلحة الكيميائية يف مجهورية جورجيا، اليت ُسلمت لوحدات 
من القوات املسلحة الرتكية اليت نقلتها إىل إرهابيي القاعدة 
»خمترب  الفريق  حدد  كما  السورية«،  األراضي  يف  العاملني 
املرجع املركزي )CPHRL( الواقع يف مستوطنة اليكسيفكا يف 
ضواحي العاصمة تبليسي )بالقرب من املطار الدولي(.. والذي 
جيري ختزين غاز األعصاب وأسلحة كيميائية أخرى بداخله منذ 

عام 2004 وحتى اليوم«.
وكان الكاتب األمريكي سيمور هريش أكد قبل أيام يف مقابلة 
مع الزميلة قناة امليادين صحَة املعلومات اليت كشفها بشأن 
وقوف رئيس احلكومة الرتكية رجب طيب أردوغان وراء اهلجوم 
الكيميائي يف الغوطة الشرقية، وأشار إىل أن واشنطن تالعبت 

باألدلة الكيميائية التهام احلكومة السورية.
اإلستخبارات  من  حمظورة  وثيقة  للميادين  هريش  عرض  كما 
العسكرية األمريكية تفيد بأن جبهة النصرة لديها خلية إلنتاج 

غاز السارين.

بوتني يفتح جبة...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

من الغاز من روسيا ومير نصفها تقريبًا عرب اوكرانيا.
ووجه بوتني حتذيره يف رسالة اىل 17 زعيمًا أوروبيًا هي جزء 
على  ترتنح  اليت  أوكرانيا  على  للسيطرة  الروسية  اجلهود  من 

شفري انهيار مالي وتواجه متردا انفصاليًا يف الشرق.
اىل ذلك، نقلت وكالة “إنرتفاكس” الروسية املستقلة عن 
تابعة  أن نشر قوات  الروسي سريغي الفروف  اخلارجية  وزير 
من  القريبة  الشرقية  أوروبا  بلدان  األطلسي يف  حللف مشال 

روسيا سينتهك اتفاقًا وقعته موسكو مع احللف.
وقال إن جمرد مناقشة احللف نشر قوات أو إقامة منشآت 
مع  يتعارض  لروسيا  القريب”  “اجلوار  يف  تقع  أراض  على 

امليثاق التأسيسي الذي وقعته موسكو مع احللف عام 1997.
يف غضون ذلك، عزز االنفصاليون احلواجز اليت اقاموها حول 
مبنى االدارة يف دونتسك، املدينة الواقعة يف شرق أوكرانيا 
واليت تعد مليون نسمة. وشاهد صحايف وصول 50 رجاًل من 

احلرس الوطين االوكراني اىل مطار املدينة.

القاهرة ترحب بقرار...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

اإلرهاب الدولية وافد جديد هو مجاعة »بيت املقدس«، اجلماعة 
اليت أعلنت عن نفسها يف أعقاب عام 2011 بأنها رمست بالدم 

واقعًا مرعبًا يف الشوارع املصرية متخذة من سيناء مقرًا هلا.
وهدف رمايتها األول هو اجليش املصري الذي أصابته يف 
كبرية  عمليات  وتبنت  سيناء،  جزيرة  عديدة يف شبه  عمليات 
أهمها حماولة اغتيال وزير الداخلية املصري حممد إبراهيم العام 

املاضي.
اغتيال  عملية  سابق  وقت  يف  نفسه  التنظيم  تبنى  كما 
العديد من املسؤولني األمنيني يف وزارة الداخلية املصرية مع 

استهداف مديرية أمن القاهرة بتفجري مطلع هذا العام.
العسكرية  املخابرات  مبنى  املاضي  العام  أواخر  وفجرت 
ودبرت  قتياًل،   16 خلف  الدقهلية  أمن  ومديرية  باإلمساعلية، 
بنى  يف  األمن  عناصر  من  ستة  فيه  قضى  للشرطة  كمينًا 

سويف.
ضرب  اجلماعة  حاولت  املاضي  شباط/فرباير  منتصف  يف 
عصب االقتصاد املصري بتفجري حافلة سياحية يف طابا جنوب 
سيناء، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين 

آخرين.
هجوم  يف  جنود  مخسة  بقتل  األمريكية  اخلارجية  واتهمتها 
صاروخي على طائرة هليكوبرت عسكرية يف كانون الثاني/يناير 

املاضي.
إيالت يف  مدينة  على  هجمات صاروخية  اجلماعة  كما شنت 
جنوب إسرائيل، وهامجت حرس احلدود اإلسرائيلي يف أيلول/

سبتمرب عام 2012.
الغاز  العديد من خطوط  أيضًا  وفجرت أنصار بيت املقدس 

بني مصر وإسرائيل.

Saturday 12 April 2014  2014 نيسان   12 السبت 
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هذه أفضل وصفات الطب البديل يف عالج الصلع
الصحية  املشاكل  أكرب  من  يكون  رمبا  الصلع 
حاله  وهو  العصور  مر  على  الرجال  تؤرق  اليت 
مرضيه حيدث فيها تساقط الشعر بصورة كبرية 
الرجال  عند  مرضية  حالة  الصلع  مرض  وميثل 
دون النساء ولعالج هذا املرض أستخدم الطب 
اثبت  البديل  الطب  استخدام  أن  أال  احلديث 

نتائج أفضل .......وأليكم:

أفضل وصفات الطب البديل يف عالج الصلع 
عند الرجال باألعشاب و طبيعيا:

اخلروع  الصلع:زيت  عالج  يف  اخلروع  -زيت   1
هذه  يف  الشعر.  أنبات  يف  بفوائده  معروف 
الوصفة كل ما عليك فعله هو استخدام زيت 
أفضل  من  فهو  شعرك  على  بانتظام  اخلروع 
الشعر.  ولتساقط  للصلع  الطبيعية  احملاربات 
كما يوصف لألطفال حديثي الوالدة لتحفيز منو 

الشعر لديهم بصورة طبيعية
عالج  يف  األسود  والفلفل  -2الليمون 
الصلع:تطحن بذور الليمون مع الفلفل األسود 
يوميًا.  الشعر  جذور  على  توضع  عجينة  لصنع 
تقليل  يف  يساهم  الوصفة  بهذه  االلتزام 

تساقط الشعر وحماربة الصلع.
أفضل  الصلع:من  عالج  يف  احللبة  3-بذور 
الوصفات لعالج الصلع. تطحن بذور احللبة جيدًا 
يف  الفراغات  على  توضع  عجينة  منها  وتصنع 
الرأس اليت ظهر بها الصلع وترتك ملدة ساعة 
على الرأس ثم تغسل وتستخدم هذه الوصفة 
بانتظام ألفضل النتائج. كما ميكن استدام منقوع 

احللبة أيضًا كغسول للشعر حملاربة الصلع.
عالج  يف  والعسل  الزيتون  زيت  وصفة   4-
الصلع:يف هذه الوصفة يتم مزج زيت الزيتون 
وملعقة  العسل  من  القليل  مع  مسبقًا  املسخن 
صغرية من القرفة املطحونة. ترتك على الرأس 
ملدة 15 دقيقة قبل غسله وهي وصفة فعالة 
ومنع  الشعر  بصيالت  تقوية  على  وتعمل  جدا 

تساقطه.

العديد من الناس يصب لعناتهم على اجلينات 
غري  أشياء  توريثهم  إىل  تؤدي  اليت  الوراثية 
كثافته،  قلة  الشعر،  ضعف  مثل  مستحبة 
لكن  والصلع،  التدرجيي  فقدانه  أو  خشونته 
من  العديد  هناك  أن  يدركون  ال  هؤالء  معظم 
األسباب اليت ميكن أن تؤدي إىل كل هذا غري 

اجلينات الوراثية.

تعّرف على أسباب الصلع

1( الضفائر الضيقة أو الشعر املسحوب بشدة 
إىل اخللف

ميكن أن تؤدي الضفائر الضيقة أو شد الشعر 
وربطه إىل اخللف إىل فقدانه أو إىل ما يسمى 
طبيًا بثعلبة الشد اليت تؤدي إىل فقدان تدرجيي 
الشباب  ارتداء  أيضًا  يسببه  كما  الشعر،  يف 
على  الوقت  من  طويلة  لفرتة  بوستيجات 

رؤوسهم.
2( نتف الشعر

إذا  ما  اآلن  حتى  متامًا  واضحًا  ليس  إنه  رغم 
كان نتف الشعر هذا عادة أم وسواس قهري، 
بقعة  تكون  إىل  يؤدي  األحوال  فإنه يف مجيع 
صلع يف الرأس. ولن ينمو الشعر ثانية إال عند 
اإلقالع عن هذه العادة، من جهة أخرى لن ينمو 
الشعر ثانية إذا استمرت هذه العادة ألمد طويل 

وبشكل كثيف وستكون النتيجة صلعًا دائمًا.
3( الغدة الدرقية

هي غدة صغرية تقع يف اجلزء األمامي من الرقبة 
أسفل احلنجرة، وهي تلعب دورًا مهمًا يف تنظيم 
عملية التمثيل الغذائي من خالل إفرازها العديد 
إىل  أحدها  نقص  يؤدي  اليت  اهلرمونات  من 
سقوط الشعر وما يعرف علميًا بالثعلبة )اليت ال 
تؤثر على الشعر فحسب بل على اجلسم كله(، 
ومن أسباب خلل إفرازات الغدة الدرقية عيوب 

خلقية، أمراض املناعة أو آثار لعمليات جراحية 
أدت إىل حتريك الغدة.

4( أمراض املناعة
والتهاب  السكر  )مثل  األمراض  هذه  تظهر 
اجلهاز  نظام  يف  خلل  حيدث  عندما  املفاصل( 
املناعي ما يؤدي إىل حتطيم أنسجة وخاليا اجلسم 
اليت منها تلك اخلاليا والبصيالت املسؤولة عن 
األمراض  بهذه  بدورها  تتأثر  واليت  الشعر  منو 
مما يؤدي إىل العديد من أنواع تساقط الشعر 
الندبية )شكل من أشكال فقدان  الثعلبة  منها 
الشعر الدائم( وتساقط الشعر الكربي )والذي 

حيدث عندما تتعطل دورة منو الشعر(.
5( العدوى

اليت  املعدية  األمراض  من  العديد  وجود  رغم 
هذه  أكثر  فإن  الشعر،  سقوط  إىل  تؤدي 
احللقية«،  »القوباء  هو  انتشارًا  األمراض 
ويتسبب يف وجوده نوع من الفطريات ينمو يف 
أكثر  ويظهر  والرطبة،  احلارة  البيئية  الظروف 

عند األطفال، لكن عدواه تصل إىل أي عمر.
6( العالج الكيميائي

تنمو خاليا السرطان وتتكاثر بسرعة تفوق اخلاليا 
الكيميائي  العالج  السليمة يف اجلسم، ويؤدي 
الذي حيارب هذه اخلاليا السرطانية إىل تساقط 
الشعر، لكنه يعود للنمو مرة أخرى بعد التوقف 

عن استخدام هذا العالج.
7( بعض األدوية

هناك العديد من األدوية الكيميائية اليت تؤدي 
إىل سقوط الشعر، لكنه يوجد الكثري منها يؤدي 
إىل العكس، النوع األول يتضمن مضاد الغدة 
الدرقية، العالجات اهلرمونية )مثل عالجات حتديد 
النسل(، مضادات االختالج )الصرع(، مضادات 
التخثر والعديد من األدوية األخرى اليت تؤدي 
عند  يبدأ  حيث  املفاجئ،  الشعر  تساقط  إىل 
مرحلة التحول من مرحلة النمو )املعروفة بطور 
بتساقط  )املعروفة  الراحة  مرحلة  إىل  التنامي( 
الشعر  يتساقط  ذلك  بعد  ثم  الكربي(  الشعر 

عندما يبدأ شعرًا جديدًا يف النمو.
8( نقص الفيتامينات واملعادن

سواء كان السبب يف ذلك النقص يعود إىل 
اتباع محية غذائية قاسية، سوء تغذية عامة أو 
بعض  نقص  فإن  بيولوجي،  أو  جيين  خلل  أي 
الشعر،  تساقط  إىل  يؤدي  الغذائية  العناصر 
ويعد احلديد من أهم هذه العناصر، حيث يؤدي 
نقصه إىل اإلصابة باألنيميا )فقر الدم( الذي 
الدم احلمراء احلاملة لألكسجني  تقل فيه خاليا 
القيام  يف  ملساعدتها  باجلسم  خلية  كل  إىل 
بوظائفها الطبيعية، كما يؤدي أيضًا إىل تساقط 
الشعر نقص كل من فيتامني ب )خاصة ب 12( 

والربوتني.
9( التوتر

العمليات  )مثل  فيزيائيًا  التوتر  كان  سواء 
ما(  شخص  فقدان  )مثل  نفسيًا  أو  اجلراحية( 
فهو يؤثر على اجلسم بشكل عام، حيث يبعث 
إىل اجلسم كمًا متنوعًا من اهلرمونات تؤدي إىل 

تساقط الشعر الكربي.
10( عنصر الصلع الذكري

الذكرية  الثعلبة  يسمى  الصلع  من  النوع  هذا 
وهو الصلع النابع من أسباب جينية، وفيه تتغري 
بصيالت الشعر وتنكمش طوال الوقت مما يؤدي 
إىل جعل الشعر رقيقًا وضعيفًا، وعلى الرغم من 
كم األدوية اهلائلة املخرتعة حلل هذه املشكلة، 

فإنها مل تفلح بشكل قاطع. 

 12 طعاماً صحياً بال سعرات حرارية لتسريع إنقاص الوزن 

على  احلرارية  السعرات  قليلة  األطعمة  تساعد 
كانت  إذا  خاصة  بسرعة،  الزائد  الوزن  فقدان 
مليئة باملغذيات اليت حيتاجها اجلسم ألداء وظائفه 

والقيام بعملية التمثيل الغذائي.
السعرات  نسبة  تعترب  األطعمة  من  جمموعة  إليك 
ميكنك  لذلك  الصفر،  من  قريبة  فيها  احلرارية 

تناول كميات كبرية منها:

احلمضيات
وتعبت  الوزن،  إنقاص  حتاول  كنت  إذا  اخليار: 
من حتمل اجلوع ميكنك تناول اخليار بكميات كبرية 
ليمنحك شعورًا بالشبع، وميد جسمك بكميات من 

املياه تساعد على إنقاص الوزن.
و«ك«  »سي«  بفيتامني  اجلسم  اخليار  يزود 
يساعد  الذي  السيليكا  ومركب  والبوتاسيوم 
العضالت  الضامة مثل  األنسجة  بناء وحفظ  على 

واألوتار.

احلمضيات: يساعد الربتقال واليوسفي والغريب 
»سي« يف  فيتامني  مستويات  رفع  على  فروت 
اجلسم، وتقليل حميط اخلصر وحميط الورك، وفقًا 
لدراسة نشرتها جملة التغذية السريرية األمريكية 
األكسدة  مضادات  معدالت  ارتفاع  بأن  أفادت 

يقلل من حميط مناطق اخلصر والورك.

وزنك  على  لتحافظ  يوميًا  تفاحة  تناول  التفاح: 
دون زيادة، حيث حيتوي قشر التفاح على مركب 
يزيد من عمليات التمثيل الغذائي يسمى محض 

أورسوليك.
اليت تدعم  األلياف  التفاح على كثري من  حيتوي 

عملية اهلضم.

فيتامني  على  باحتوائه  الكرفس  ميتاز  الكرفس: 
ميكن  باثاليدس  يسمى  ومركب  و«ك«،  »أ« 
من  الشرايني  جدران  يف  العضلية  األنسجة 
على  يساعد  ما  الدم،  تدفق  وزيادة  االسرتخاء، 

خفض ضغط الدم.

اهلليون: حيتوي نصف كوب من اهلليون على 20 
فيتامني  من  كبرية  وجرعات  فقط  حرارية  سعرة 
دورًا  يلعب  الذي  الفوليك  و«أ«، ومحض  »ك« 
وتنظيم نسبة  والنشويات  السكريات  يف حتطيم 

السكر يف الدم.

من  قليل  على  املشمش  حيتوي  املشمش: 
السعرات،ويف الوقت نفسه غين بالبيتاكاروتني 
مكافحة  على  ويساعد  البصر،  حيمي  الذي 
»سي«  فيتامني  على  أيضًا  وحيتوي  السرطان، 

و«أ« و«إي«.

البطيخ: حيتوي البطيخ على محض أميين يسمى 
أرجينني يساعد على حرق الدهون.

البندورة )الطماطم(: حيمي الليكوبني املوجود يف 
على  ويساعد  الربوستاتا،  سرطان  من  البندورة 

حيوية اجللد.
امتصاص  اجلسم  على  يسهل  الطماطم  طبخ 

الليكوبني.

على  الربوكلي  حيتوي  والقرنبيط:  الربوكلي 
الربتقال،  أكثر من املوجود يف  »سي«  فيتامني 
السعرات  يف  جدًا  قليل  باأللياف  غين  وهو 

احلرارية.
ويعترب القرنبيط أفضل بديل للبطاطا املهروسة.

حيتوي نصف كوب من القرنبيط على 14 سعرة 
حرارية فقط، وحوالي نصف الكمية املوصى بها 

من فيتامني »سي«.

الفريز )الفراولة(: حيتوي كوب واحد من الفراولة 
على الكمية املوصى بها يوميًا من فيتامني »سي«، 

وعدد قليل للغاية من السعرات احلرارية.

ميتاز الفريز بأنه غين مبضادات األكسدة، خاصة 

مركبات البوليفينول اليت حتمي من تضرر األنسجة 
املرتبط بأمراض القلب.

والسبانخ  اجلرجري  مثل  الورقية:  اخلضروات 
وامللوخية، حيتوي كل كوب منها على 4 سعرات 
حرارية فقط، وهي غنية بفيتامينات »أ« و«ك« 
مثل  أخرى  معادن  السبانخ  ويوجد يف  و«سي«، 
والزنك،  والبوتاسيوم،  والفسفور،  الكالسيوم، 

والسلينيوم.

على  األمحر  الفلفل  حبة  حتتوي  األمحر:  الفلفل 
أكثر من ضعف الكمية املوصى بها من فيتامني 
»سي« يوميًا، و75 باملائة من احتياجات اجلسم 
اليت  األلياف  من  باملائة  و10  »أ«  فيتامني  من 

حيتاجها اجلسم.
األمحر كوجبة خفيفة  الفلفل  تناول شرائح  ميكن 

مع احلمص.

 اهلواتف الذكية تسبب صداعاً 
وأضراراً بعيدة املدى على العيون

يف  متخصصون  عن    " "احلياة  صحيفة  قلت 
البصريات قوهلم  إن إدمان النظر على شاشات 
خماطر  من  يزيد  أن  شأنه  من  الذكية  اهلواتف 
األضرار اليت تصيب العني، إضافة إىل الصداع 

وقلة النوم.

إلضاءة  التعرض  أن  من  املتخصصون  وحذر 
اهلواتف وأجهزة الكمبيومرت، واحلواسيب اللوحية، 
إضافة إىل الشاشات املسطحة، ميكن أن يؤدي 

إىل ضرر على املدى الطويل.
وزعت  استبيان  استمارة  بعد  التحذيرات  وجاءت 
املستطلعني  أن  أفادت  شخص،   2000 على 
يف  مرة   32 قرابة  الذكية  هواتفهم  يطالعون 

اليوم.
وحبسب أخصائي البصريات آندي هيبورث، فإن 
األشعة البنفسجية الصادرة من هذه األجهزة قد 
تسبب أضرار على مؤخرة العني، ولذلك فإنه من 
احملتمل أن تلحق هذه األشعة أضرارًا بالغة على 

املدى الطويل.
هاتفك  شاشة  يف  حتدق  »حينما  آندي:  ويقول 
األشعة  هي  األضواء  تلك  درجات  أعلى  فإن 
البنفسجية". مشريًا إىل أن االختبارات أظهرت أن 
أن  ميكن  البنفسجي  األشعة  إىل  التعرض  إكثار 
يضاعف خطر ما يسمى بـ«الضمور البقعي«، الذي 

يعترب السبب الرئيس للعمى.

وحبسب ما نشرته إذاعة »بي بي سي« األوىل يف 
موقعها على اإلنرتنت، فإنه على رغم إميان علماء 
تنظيم  يف  البنفسجة  األشعة  بفائدة  البصريات 
الساعة البيولوجية، إال أن التعرض املكثف هلذه 

األشعة ميكن يؤثر على النوم واملزاج.
قلة  من  مزيج  هو  الضرر  هذا  أن  آندي  ويرى 
تقريب  إىل  إضافة  اجلفون(،  )إطباق  الطرف 
اهلاتف من العني بأقرب مما يفعله الشخص مع 

بقية األشياء، مجيعها تتسبب يف إجهاد العني.
ووجدت الدراسة إىل أن الكبار يقضون ما يقارب 
سبع ساعات يف التحديق يف شاشات هواتفهم 
عنها.  يبتعدون  حينما  بالقلق  ويشعرون  يوميًا، 
كما بينت اإلحصاءات أن 43 يف املئة ممن هم 
والعشرين عاشوا قلقًا حينما  اخلامسة  حتت سن 
مل يستطيعوا االطالع على هواتفهم حينما أرادوا 

ذلك.
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من هنا وهناك
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
* نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف
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الفقيدة مجيلة عبد اهلل 
الدحدوح يف ذمة اهلل

يقام قداس وجناز لراحة نفس

الفقيدة جميلة عبد اهلل 
الدحدوح

اليت  حيث  مزيارة   - صخرة  من 

وذلك  سنة  عمر  عن  اهلل  توفاها 
متام السابعة الثانية من بعد ظهر 
اليوم السبت يف كنيسة مار شربل 

يف بانشبول.

بيان حزب »الدميقراطيون االحرار«
انتخاب  عدم  إىل  األّمة  نّواب  االحرار"  "الدميقراطيون  حزب  دعا 
بدماء قادة و جنود  ملّطخة  وأياد  أشخاص أصحاب ماض أسود 
بيان: يف  وقال  وناسه،  الوطن  حلماية  حياتهم  نذروا   لبنانيني 

املاضي.  على  حكًما  املبين  احلاضر  على  يبنى  املستقبل  إّن 
والشخص ُيعرف من ماضيه، كما رّكز غبطة البطريرك الكاردينال 
ماربشارة بطرس الراعي، لذلك نقف اليوم إىل جانب رئيسة احلزب 
السّيدة  ترايسي داني مشعون اّليت قالت :"ال ميكننا أن ننسى 
مهما تسّلحنا باملساحمة واحملّبة واالميان، خصوًصا عندما يقدم من 
أصدرت العدالة أحكاًما مربمة حبّقه لقتله مجيع أفراد عائليت اىل 
الرتّشح للمنصب األعلى يف الدولة." من هنا نناشد نّواب األّمة 
اهلل  ووصايا  الشرائع  خالفوا  أشخاص  انتخاب  التفكري يف  عدم 

وأّوهلا " ال تقتل " وإاّل فالرّب والتاريخ لن يرمحانهم

 ولع جنوم برشلونة بفتيات العرب
زوجات  أو  صديقات  لالئحة  جديدة  عربية  انضمت 
بيكيه،  هم  والالعبون  برشلونة.  نادي  من  العبني 
املرتبطني  النجوم  لالئحة  حديثا  )املنضم  ألبا  فابريغاس، 
الكبد. سرطان  قاهر  أبيدال،  وأريك   بعربيات( 

آخر املنضمات لالئحة هي جنم الشاشة يف إسبانيا، التونسية-
الليبية هبة أبوك اليت أظهرتها صور مع النجم جوردي ألبا الذي 
مل يكّذب آلبا األخبار كما أن هبة، 27 سنة، فضلت الصمت

 

اشهر صديقات جنوم برشلونة هي من دون شك الفنانة 
 الكولومبية من أصل لبناني شاكريا املرتبطة بالالعب بيكيه

أيضا ال ننسى احلسناء اللبنانية دانييال مسعان اليت ارتبطت 
بالعب خط وسط فريق برشلونة سيسك فابريغاس الذي أثبت حبه 
 له. علما أنها متزوجة سابقا وتكرب فابريغاس باثنيت عشرة سنة

فراك  الفرنسي  األملاني،  مونيخ  بايرن  جنم  يعرتف 
كبريا  دورا  لعبت  وهيبة  اجلزائرية  زوجته  بأن  ريبريي 
بالكثري هلا  مدين  بأنه  ويعرتف  حياته  جمرى  تغيري   يف 

 كيم كاردشيان متهمة خبيانة خطيبها 
واالجناب من شخص اخر

يف  وابنتها  ويست  كيين  وخطيبها  كاردشيان  كيم  مترح  لينما 
على  متوقعه  غري  مفاجألة  تفجرت  كاردشيان  عائلة  مع  تايالند 
كيم  ابنة  والد  بأنه  امسر   امريكي  مغين  صرح  حيث  االطالق 

كاردشيان "نورث" احلقيقي وليس كيين ويست.

وأكد مطرب راب يدعي "ني يو " عرب احدي االذاعات االمركية ان كيم 
 خانت كيين معه يف منتصف عام 2012 وبعدها اعلنت محلها مباشرة.

ويبدو أن كيم ال تفضل الرد على هذا الكالم اال بعد عودتها من 
زفافها على كيين خالل  تقيم  ان  انها يفرتض  ..خاصة  تايالند 
شهر مايو املقبل وال يعرف احد تطور االحداث او تأثري أقاويل 

املطرب على زواج وعالقة كيين وكي.

والد لـ 8 أبناء طلب من احملافظ مساعدة مالية ... 
فأرسل له؟؟ 

حيمل  الذي  اليومي  الربيد  للمحافظ ضمن  الرسالة  هذه  وصلت 
شكاوي املواطنني

تقول الرسالة: 'أنا خلف حمروس عوض، من الصوامعة شرق، مركز 
أنا وأسرتي  أمخيم، سوهاج، أتقاضى 150 قرًشا أتعايش منهم 
هذا  فقدت مين  وقد  كامل،  أبناء ملدة شهر  مثانية  من  املكونة 
الشهر أثناء العمل، ومل يتبَق معي سوى 15 قرًشا أرسلهم إليك 
مع خطابي هذا راجًيا عطفكم الكريم وإرسال مبلغ اجلنيه والنصف 
لكي أعول أسرتي شهًرا كامال بداًل من تعرض أطفالي للجوع بعد 

أن هضمت النار دخلها وجزَاكم اهلل خرًيا'.
قرأ احملافظ الرسالة وأمسك بقلمه األمحر ووضع خًطا أمحر حتت 
ثم كتب 'ُيرسل للمواطن املذكور املبلغ املطلوب  عبارة 'مثانية أبناء' 
مضاًفا إليه مائة من حبوب منع احلمل بصحبة أخصائي اجتماعي 

يقوم بدوره'.

قداس وجناز االربعني
يقام قداس وجناز االربعني

للفقيد سهيل حنا صليبا
االحد  يوم  وذلك  كفرصارون  بلدة  سابقا”من  االداري  “املفتش 
مار نقوال  الساعة 10 صباحا يف كنيسة  املوافق يف 2014/5/4 

للروم االرثوذكس يف بانشبول.
ومجعية  وعائلته  صليبا  البري  شقيقه  اسرتاليا:  يف  الداعون 

كفرصارون اخلريية.
يف الوطن ارملته انطوانيت خري، ولده وليد صليبا وعائلته، ابنتاه 
جورج  املهندس  زوجة  ورميا  اديب شاهني  املهندس  زوجة  لينا 
القزي وعائلتاهما، اشقاؤه املربي نهيل واالب جورج والقبطان 
املرحوم  ارملة  نهيلة  املربية  شقيقته  وعائالتهم.  وفؤاد  روميو 
صليبا  ايليا  املرتوبوليت  عمه  وعائلتها،  سلوم  سعيد  املربي 
مطران محاه وحبرده، وعموم عائالت صليبا وخري وحبيب وشاهني 
وسلوم  ومشعون  وكادوبوليس  واخلوري  وآدم  واحلاج  والقزي 

وحلو واهالي كفرصارون يف الوطن واملهجر.
الدعوة عامة

واوالدها  حبيب  مفيد  زوجة  ماري  ابنتها  اسرتاليا:  الداعون يف 
ومجيع  وعائلتها  الشدياق  راجي  زوجة  هند  شقيقتها  وعياهلم، 
عائالت عبد اهلل، الدحدوح، حبيب، الشدياق، وعموم اهالي صخرة 

- مزيارة وعينطورين يف الوطن واملهجر.
لنفسها الرمحة ولكم من بعدها طول البقاء.

الدعوة عامة
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The Japan-Australia free 
trade agreement has split 
the farming sector, with 
beef producers welcom-
ing the pact while dairy 
and pork farmers ex-
pressed disappointment 
with the deal.
The National Farmers’ 
Federation said the his-
toric agreement, struck 
on Monday night Aus-
tralian time after seven 
years of negotiation, fell 
short of expectations.
“We recognise the his-
torical significance of the 
agreement. However, we 
are disappointed with the 
overall outcomes for agri-
culture with a number of 
sectors facing marginal 
improvements or limited 
commercial gains,” fed-
eration  president Brent 
Finlay said.
“The ultimate objective 
with any trade agreement 
is to obtain tangible ben-
efits to farmers. Agree-
ments must be compre-
hensive. That means, no 
sector carve-outs and 
elimination of tariffs. The 
Japanese agreement falls 
short of the mark on a 
number of fronts in this 
regard.
“The agreement does not 
improve - or marginally 
improves -market access 
and terms of trade for a 
number of sectors such 
as dairy, sugar, grains, 
pork and rice.”
Mr Finlay said the agree-
ment appears to be a 
positive for the Australian 
beef, seafood and hor-
ticulture sectors thanks 
to a reduction in tarrifs. 
Wine makers have also 
welcomed the deal.
Prime Minister Tony Ab-
bott said Australians 

Farmers split on benefits of Japan-Australia 
free trade deal

would benefit from cheap-
er cars and consumer 
goods while farmers 
would have better access 
to Japanese markets.
‘‘It’s good for consum-
ers, it’s good for jobs and 
good for prosperity,” Mr 
Abbott told ABC radio on 
Tuesday morning.
“This deal could be 
equally significant in the 
years and decades ahead 
because it creates a spe-
cial relationship between 
Australia and Japan.”
Japanese whitegoods, 
electronics and cars will 
become cheaper in Aus-
tralia. Tariffs on canned 
products such as toma-
toes, peaches and pears, 
as well as fruit and vege-
table juices, will be elimi-
nated.
Trade experts have 
praised the agreement, 
with Alan Oxley, Chair-
man of Monash Univer-
sity’s Australian APEC 
Study Centre, hailing it as 
a potential “game chang-
er”. 
But deputy chair of the 
Australian Dairy Indus-
try Council Robert Poole 
said dairy farmers were 
“extremely disappointed 
with the deal”.
“We were hopeful gov-
ernment had heeded 
the industry’s message 
in regards to freeing up 
market access in Japan, 
however it now appears 
our words fell upon deaf 
ears.
“There has been no 
movement in this agree-
ment on fresh cheese 
– the number one objec-
tive for Australian dairy, 
with tariffs to remain at 
29.8 per cent. A success-
ful outcome on this tariff 

line would have delivered 
approximately $60 million 
in tariff savings - instead 
we have received noth-
ing and the tariff stays in 
place.”
Sam Lawrence, a senior 
policy adviser at Austra-
lian Pork Limited, said the 
agreement was “substan-
dard” and represented a 
“missed opportunity” for 
the pork sector.
“Exports will remain 
largely as cost-prohib-
itive as they are today 
because of high levies 
and surcharges,” Mr Law-
rence said.  
The chairman of the Aus-
tralian beef industry’s 
free trade taskforce, La-
chie Hart, said the deal 
would be worth $5.5 bil-
lion to the Australian in-
dustry over 20 years.
“This will create oppor-
tunities for increased 
Australian beef sales into 
Japan and improve the 
affordability of beef to 
Japanese consumers,” 
he said.
“Significantly, tariffs on 
Australian frozen beef will 
drop by 8 per cent in the 
first year, and for chilled 
will drop by 6 per cent. 
This represents a major 
change in the trading en-
vironment to Japan in the 
first year of the Australia-
Japan FTA.”
President of the Cattle 
Council of Australia, An-
drew Ogilvie, was less 
enthusiastic, saying he 
was disappointed tariffs 
will remain on Australian 
beef.
Labor agriculture  spokes-
man Joel Fitzgibbon said 
Labor welcomed the deal, 
but was concerned by the 
‘‘very modest’’ and ‘‘very 
slow’’ reduction in tarrifs.
‘‘I am concerned that ag-
riculture has been aban-
doned so that Tony Ab-
bott can sort of steal that 
trophy and make his an-
nouncement while he’s 
travelling,’’ he told ABC 
radio. 

Pork farmers are not happy with the freed trade agreement struck be-
tween Australia and Japan. Photo: Katherine Griffiths

QUEENSLAND’S police 
minister hopes Campbell 
Newman continues as the 
state’s premier for “many 
generations to come” de-
spite a Newspoll showing 
he could lose the next elec-
tion.
The poll, published in The 
Australian, found sup-
port for the ruling Liberal 
National Party (LNP) has 
dropped 10 percentage 
points since the 2012 elec-
tion.
A uniform swing of that 
size would see the first-
term LNP government lose 
its record majority and pos-
sibly power.
But Police Minister Jack 
Dempsey says he hopes 
Mr Newman continues in 
the job for many years, in a 
state where Sir Joh-Bjelke 
Petersen was premier from 
1968 to 1987.
“Campbell Newman is the 
greatest premier Queen-
sland has and I hope he is 
in that position for many 
generations to come,” he 
told reporters on Wednes-
day.
But with the poll showing 
Mr Newman in danger of 
losing his inner-Brisbane 
seat of Ashgrove, as 30 
LNP members are voted 
out, the minister declined 
to say who would replace 
him as leader.

“We don’t talk in hypotheti-
cals,” Mr Dempsey said.
The LNP still leads Labor 
by a slender 52 per cent to 
48 per cent, on a two-party-
preferred basis.
Its two-party-preferred lead 
at the election was a com-
manding 62.8 per cent.
The party’s primary sup-
port has also dropped to 
40 per cent after peaking 
at 49.7 per cent during the 
election, which saw the 
party claim 78 seats in the 
state’s 89-seat parliament, 
an Australian record.
Mr Newman is still the 
state’s preferred premier, 
ahead of Opposition Lead-
er Annastacia Palaszczuk 
41 per cent to 35 per cent, 
with 24 per cent of the 
poll’s 1136 participants 
uncommitted.
Nevertheless, the result is 
the latest in a spate of bad 
polling for the Newman 
government.
The government began 
turning voters off in 2012 
by retrenching 14,000 pub-
lic servants and controver-
sial anti-bikie laws have 
also eroded support.
Spats with judges, a long-
running dispute over senior 
doctors’ contracts and the 
potential sale of public as-
sets could also be blamed 
for the backlash against 
the LNP.

Minister backs ‘greatest premier’ Newman
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In the final week of Parlia-
ment before the pre-bud-
get recess Labor success-
fully opposed the Abbott 
Government’s plans to 
cut support payments to 
the children and orphans 
of war veterans who have 
been killed or injured while 
serving overseas.
Labor moved a motion in 
the House of Representa-
tives, which the Liberal’s 
blocked.
Labor was able to pass 
the motion in the Senate 
however, ensuring pay-
ments would continue to 
the 1,200 children and or-
phans of war veterans.
Unbelievably, Liberal MPs 
voted in both Houses to 
cut the payment.
As a result of Labor’s ac-
tions, Children of war vet-
erans will continue to re-
ceive a Centrelink payment 
from the Government of 
around $215 per-year. The 
total cost to the budget is 
around $250,000.
Labor MPs Tony Burke 
and Jason Clare were part 
of the fight to keep the 
payments.
“This just shows again this 
Government’s priorities 
are wrong. They want to 
cut small payments to or-
phans and cut funding for 
schools, but they want to 
give rich families $75,000 
to have a baby. Tony Ab-
bott is out of touch,” Mr 
Clare said.
“I cannot accept that Tony 
Abbott can find the money 
for his gold plated paid pa-
rental leave scheme that 

LABOR SAVES SUPPORT PAYMENTS FOR CHIL-
DREN AND ORPHANS OF WAR VETERANS

is unfair, and on the other 
hand wants to cut support 
payments to children and 
orphans of war veterans. 

The last thing the Govern-
ment should be consider-
ing is cutting this assis-
tance.” Mr Burke said.
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THE business sector 
hopes a royal commission 
into union corruption will 
lead to changes in work-
place relations and prac-
tices and help lift produc-
tivity. 
But unions have labelled 
the inquiry set up by the 
coalition federal govern-
ment a politically motivat-
ed witch hunt.
The Health Services Union, 
Australian Workers Union, 
Construction Forestry 
Mining and Energy Union, 
Electrical Trades Union 
and Transport Workers 
Union will be the focus of 
the inquiry into union gov-
ernance and corruption 
which opened on Wednes-
day.
Former High Court judge 
and commissioner Dyson 
Heydon will use a prelimi-
nary hearing in Sydney 
to outline how he plans 
to proceed. No witnesses 
called on Wednesday.
The commission was es-
tablished by the govern-
ment in response to a 
string of union scandals 
and comes less than a 
month after former HSU 
officials Craig Thomson, 
who’s also a former Labor 
federal MP, and Michael 
Williamson were sen-
tenced to jail.
Master Builders Associa-
tion chief executive Wil-
helm Harnisch hopes the 
inquiry will lead to chang-
es in union practices and 
worker productivity, as 
happened after the 2001 
Cole royal commission.

“Recent evidence indi-
cates the unions have been 
emboldened to go back to 
their bad behaviours,” he 
told ABC radio.
But unions maintain allega-
tions of corruption should 
be referred to police.
ACTU secretary Dave Oli-
ver said the inquiry was 
part of political agenda to 
weaken the role of unions 
in society.
Prime Minister Tony Ab-
bott wants the royal com-
mission to “shine a big 
spotlight” on unions.
Employment Minister Eric 
Abetz said the number of 
revelations of union cor-
ruption showed it was 
“high time” for the inquiry.
He said it had the capac-
ity to cut both ways, but 
that employers would only 
be called in the context of 
their dealings with unions.
“It’s quite clear that you 
cannot have corrupt union 
officials without there be-
ing employers willing to 
pay money ... to assist in 
that conduct,” Senator 
Abetz told ABC radio on 
Wednesday.
But Mr Oliver said the in-
quiry’s terms of reference 
showed it was set up pure-
ly to investigate unions 
and not employers.
“We know the stories of 
employers involved in cor-
rupt behaviour,” Mr Oliver 
said.
“I don’t hear calls for roy-
al commissions into the 
business community.”
The inquiry’s final report is 
due by December 31.

Union corruption inquiry about 
to begin 
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POPULAR support for fed-
eral Labor has fallen to its 
lowest level in six months, 
Newspoll says. 
The poll published in The 
Australian on Tuesday 
found federal Labor re-
corded a primary vote of 
34 per cent in April, down 
two points from the previ-
ous poll in March.
The coalition, by contrast, 
polled three points better 
at 43 per cent of the pri-
mary vote.
The numbers for Labor are 
the lowest since the first 
week of November, The 

Australian reports.
The Liberal-National coali-
tion holds a slim 51 to 49 
per cent lead over Labor on 
a two-party preferred basis, 
the poll said.
Prime Minister Tony Abbott 
recorded a stable satisfac-
tion rating of 40 per cent, 
while his dissatisfaction 
rating fell three points to 
47 per cent.
Mr Abbott maintained an 
eight-point lead over the 
opposition leader as pre-
ferred prime minister, at 41 
per cent to Mr Shorten’s 33 
per cent.

ALP support lowest in six months: Newspoll 

Royal commission hearings into the unions will begin in Sydney before 
a former High Court judge. Source: AAP

 ANOTHER senior Labor 
Party head has added her 
voice to calls for its mem-
bership be moved beyond 
unions. 
ALP national president 
Jenny McAllister says La-
bor’s results in the West 
Australian Senate election 
re-run showed the party 
had a long way to go in 
winning elections, label-
ling its pre-selection pro-
cess broken.
She is pushing for reform 
in the system that allows 
union bosses to select up-
per house candidates.
“Union leaders, parliamen-
tarians and faction leaders 
who exercised enormous 
power under the old model 
need to accept that the old 
ways have to change,” Ms 
McAllister said in an opin-
ion piece for News Corp 
on Wednesday.
It came on the day unions 
fall under the spotlight 
of a royal commission 
in Sydney, and one day 
after Labor elder John 
Faulkner proposed a se-
ries of sweeping reforms 
to stamp out corruption 

in the NSW branch of the 
party.
In a letter to NSW Labor 
members, Mr Faulkner also 
proposed giving ordinary 
ALP members the power 
to select state and federal 
upper house candidates.
The calls for reform coin-
cide with those of Labor 
leader Bill Shorten, who 
wants to scrap rules which 
require members belong 
to a union.
ACTU secretary Dave Oli-
ver said he supported the 
proposal to allow party 
rank and file members to 
have a say in the election 
of senate candidates.
But he wanted to have a 
look at the whole reform 
package before formally 
considering the matter.
“No doubt this will be sub-
ject to a lot of debate at a 
rules conference that will 
be held next year,” he told 
ABC radio on Wednesday.
Mr Oliver said he hoped 
the party was not putting 
too much emphasis on 
structural reform over the 
drafting of industrial rela-
tions policy.

Labor debates internal reform 

Senior Labor party members are debating the need for democratisation 
of its internal party system. Source: AAP

Tony Abbott has made a 
direct pitch for a slice of 
almost one trillion dollars 
of Korean retirement sav-
ings accruing in coming 
years, opening the way for 
a massive injection of Ko-
rean capital and for direct 
control of key Australian in-
frastructure from roads and 
rail to ports and other major 
projects.
But minor frictions in the re-
lationship over the deaths of 
two Korean students in sep-
arate homicides in Brisbane 
and Australia’s withdrawal 
from a Korean arms pur-
chase under the last Labor 
government have also been 
raised in top level talks.
The move to attract Korean 
retirement savings came on 
the fringes of Mr Abbott’s of-
ficial visit to Seoul, his first 
as Prime Minister, to sign a 
Korea-Australian Free Trade 
Agreement (KAFTA), and to 
assure the Korean govern-
ment that Australia is once 
again, “open for business”.
Mr Abbott was joined in the 
Korean capital by his Trade 
Minister Andrew Robb and 
his parliamentary secretary  
Josh Frydenberg, as well 
as a raft of senior business 
leaders, however most of 
those were unable to make 
key parts of the program 
after the RAAF A330 plane 
provided to them developed 
a hydraulic fault and was 
rendered unserviceable in 
Tokyo.
That left some of Australia’s 
richest and most power-
ful people stranded on the 
freezing tarmac of Tokyo 
International Airport and 
forced onto a commercial 
flight in the economy class.
A clearly embarrassed Mr 
Abbott apologised to the 
business delegation and 
even apologised directly to 
travelling media for the in-
convenience once all were 
in Seoul. However Fairfax 
Media has been told  Mr Ab-
bott’s departmental head, 
Ian Watt, who is travelling 
with him, went much further 
in an angry telephone con-
versation with the outgoing 
Chief of Defence Forces  

General David Hurley.
A former Deutsch Bank 
executive, Mr Frydenberg 
chaired a “round table” 
meeting of some of Korea’s 
biggest funds, spruiking a 
message of opportunity, 
spurred on by liberalised 
investment rules under the 
KAFTA which allows invest-
ments up to $1 billion with-
out the express approval of 
the Foreign Investment Re-
view Board.
Among the fund managers 
gathered to hear the propos-
als  were executives from 
Korea’s National Pension 
Service - the fourth largest 
retirement savings fund in 
the world.
But while the KAFTA rep-
resents an major advance 
in the relationship, Mr Ab-
bott acknowledged that the 
decision by the previous 
government to purchase 
self-propelled artillery guns 
from Korea and then to pull 
out of that sale had harmed 
the country’s standing in 
the eyes of Korean inves-
tors.
“This was a most unfortu-
nate episode in the diplo-
macy of the former govern-
ment and it ranked along 
side the cancellation of the 
live cattle trade with Indo-
nesia, the closing down of 
uranium arrangements with 
India - countries have got 
to know that they can trust 
Australia,” Mr Abbott said
The deaths of two foreign 
students have come at an 
embarrassing moment for 
Australia as Mr Abbott tries 
to sell the idea of increased 
student exchanges in Asia 
on a two-way basis under 
his New Colombo Plan.
He said he assured Presi-
dent Park Geun-hye there 
was no problem.
“There have been arrests 
made in both cases,” he 
said.
“Koreans in Australia are 
victims of crime at substan-
tially below average rates 
and Australia is by inter-
national standards, a very, 
very safe country and I gave 
President Park that reassur-
ance.”

Tony Abbott opens door for 
Korean funds bonanza
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Major changes to the 
rollout of the national 
broadband network will 
be needed to avoid huge 
cost blow-outs and up 
to 300,000 homes miss-
ing out on high-speed in-
ternet, Communications 
Minister Malcolm Turnbull 
will warn in a speech on 
Wednesday.
Flagging an overhaul of 
the NBN rollout, Mr Turn-
bull will tell the Comms-
Day telecommunications 
conference in Sydney 
that the likely demand for 
broadband in the areas 
where it is most costly to 
deliver has been dramati-
cally underestimated.
While most will have ac-
cess to the NBN fibre 
rollout, about 1 million 
homes - mostly in region-
al areas - will depend on 
wireless and satellite NBN 
services.
Mr Turnbull will say that 
NBN Co’s latest modelling 
shows demand in non-
fixed line areas has been 
underestimated by two to 
three times. This means 
there will be a take-up of 
up to 620,000 wireless 
and satellite connections 
instead of 230,000 con-
nections.
‘’Put together, these prob-
lems mean that without 
policy changes, the proj-
ect as planned would not 
be able to service an esti-
mated 200,000 to 300,000 
premises outside of the 
fixed-line footprint,’’ Mr 
Turnbull will say.
The problems are exacer-
bated by the fact that NBN 
Co has not been able to 
secure spectrum for the 
fixed wireless network on 
the outskirts of big cities 
such as Sydney and Mel-
bourne.
‘’Taken together, if the 
NBN were to take steps 
to eliminate the ‘coverage 
gap’, the company faces a 
deterioration of operating 
cash flows of its satellite 
and fixed wireless net-
works of up to $1.2 billion 

Malcolm Turnbull’s warning: Change 
NBN or 300,000 homes miss out

by 2021,’’ Mr Turnbull will 
say.
Despite these dire fore-
casts, Mr Turnbull will say 
this does not mean the 
‘’broad promise of a na-
tional wholesale platform 
is dead’’ or that broad-
band users in the bush 
will not receive ‘’metro-
politan equivalent’’ servic-
es. But he cautions: ‘’NBN 
Co - and by extension, 
the government - can-
not solve every problem 
simply by throwing more 
money at it.
‘’NBN Co needs to be flex-
ible and pragmatic about 
which technology to use 
in each geographic loca-
tion.’’
The NBN board is prepar-
ing recommendations to 
the Abbott government 
from a strategic review of 
the fixed wireless and sat-
ellite programs. The final 
review is expected to be 
released next week.
Mr Turnbull will say: ‘’The 
government has to settle 
important industry ques-
tions while picking our 
way through a minefield 
of interlocking policies, 
laws and commercial obli-
gations, where everything 
is connected and noth-
ing is quite as it appears. 
It’s a rum legacy. I some-
times wonder what Sena-
tor Conroy can have been 
thinking when he put this 
mess together - and then 
remind myself some ques-
tions are better left unan-
swered.’’
Last week, the Abbott 
government announced 
it would spend an extra 
$18.4 million on its interim 
NBN satellite service.
In a speech to Comms-
Day on Tuesday, NBN 
Co chairman Ziggy Swit-
kowski warned that 
homes and businesses in 
15 towns across Australia 
faced having their phone 
and internet services cut 
off when copper lines 
that connect them were 
switched off in 45 days.

Whistleblower Kathy Jack-
son is demanding more 
than $300,000 from the 
Health Services Union.
 She made the claim for 
two years’ pay just as the 
Abbott government’s roy-
al commission on union 
governance and corrup-
tion was set to begin on 
Wednesday with a formal 
statement by High Court 
Justice Dyson Heydon. 
The HSU is one of five 
unions to be investigated 
after the successful pros-
ecution of former corrupt 
bosses Michael William-
son and Craig Thomson.
Ms Jackson, who took 
evidence of wrongdo-
ing inside the HSU to 
police, lost her job as ex-
ecutive president of the 
HSU East branch in June 
2012, when the union was 
placed in administration 
by Bill Shorten in his time 
as workplace relations 
minister.
She had been drawing a 
salary of $270,000 a year 
as president of HSU East 
but retained the title of 
national secretary of the 
union in an honorary, un-
paid capacity. She has not 
worked in that role since 
2012.
Her claim for two years’ 
pay and sick leave en-
titlements surprised the 
union’s new leadership, 
which will question wheth-
er an official can receive 
back pay for an unpaid 
role.
Ms Jackson said she had 
been given assurances 
when HSU East had been 
forced into administra-

Kathy Jackson wants more than 
$300,000 from HSU

tion that she would not 
be disadvantaged. ‘’This 
position is not honorary 
and that’s what they [the 
acting national president 
Chris Brown and the HSU 
leadership] told the court 
in June 2012,’’ she said.
The bad blood between 
Ms Jackson and the new 
guard appears certain to 
flow into the royal com-
mission, with both prepar-
ing submissions. Ms Jack-
son said she will attend 
the first day’s hearing.
The HSU is suing Ms 
Jackson in a civil case 
in the Federal Court over 
claims she broke the 
union’s financial gover-
nance rules when she 
used union funds to hire 
law firm Toomey Pegg in 
late 2011.
The lawyers were engaged 
to prepare a response to 
proposed findings against 
Ms Jackson by a Fair Work 
Australia investigation. 
The HSU wants $35,000 
from her.
The union has also alleged 
that she broke governance 
and reporting rules to ap-
point factional ally Rob El-
liott to a $150,000 position 
when she was secretary of 
an HSU branch in Victoria. 
A hearing on that matter is 
set for May.
The Australian Workers 
Union, Construction For-
estry Mining and Energy 
Union, Electrical Trades 
Union and Transport Work-
ers Union, will be targeted 
by the commission. Prime 
Minister Tony Abbott said 
it needed to ‘’shine a big 
spotlight’’ on the unions.

Whistleblower: Kathy Jackson. Photo: Supplied

QUEENSLAND Premier 
Campbell Newman has 
returned to Brisbane, cut-
ting short an Asian trade 
trip as the state prepares 
for the worst cyclone 
since Yasi. 
Residents north of Cairns 
are evacuating their 
homes as the weather 
bureau forecasts Ita turn-
ing into the worst kind of 
cyclone - a category five 
with winds of more than 
220km/h.
Mr Newman has flown in 
from Seoul and is touring 
Brisbane’s emergency di-
saster management cen-
tre in Kedron before go-
ing north to Cairns in the 
afternoon.
“I stress, I’m not there to 
check up on local disas-
ter management groups,” 
he told reporters at Bris-
bane airport.
“I’m not going to do any-
thing to increase the load 
on our emergency servic-
es people and I will take 
their advice but it’s im-
portant in these instanc-
es to be near to where the 
impacts could occur.”
People are being evacu-
ated between Cape Gren-
ville and Cape Tribulation, 
just north of Cairns.
Mr Newman warned far 
north Queensland resi-
dents to be prepared for 
significant damage to the 
electricity network.
“People could contem-
plate power outages for 
many weeks and up to a 
month,” he said.
“We all should be pre-

Qld premier flies back as Ita ap-
proaches 

pared for a big storm.”
The Bureau of Meteorolo-
gy is now advising people 
in far north Queensland, 
living 300 kilometres in-
land, to be on alert.
While Ita is still a category 
three over the Coral Sea, 
bureau forecaster Peter 
Otto says it could inten-
sify into a category five, 
the most destructive kind 
of cyclone since Yasi hit 
the state’s north in 2011.
“It is expected to still 
make impact as a high 
category four system 
so it’s getting up to the 
very top of the possible 
strengths,” he told ABC 
radio.
“It is, in fact, possible to 
even make impact as a 
category five.”
Ita was estimated to be 
525km northeast of Cook-
town at 7.34am (AEST) 
on Thursday, and is ex-
pected to make landfall 
between Lockhart River 
and Cape Flattery late on 
Friday.
Very heavy rain is devel-
opped  around the Pen-
insula and North Tropi-
cal coast and Tablelands 
districts late on Thursday 
and is expected  it into 
the weekend.
A watch has been de-
clared for areas up to 
300km inland, including 
Kalinga, Laura, Palmer-
ville and Chillagoe.
Three years ago, Yasi 
ripped through Queen-
sland, causing $3.5 billion 
damage and lost tourism 
earnings.

Queensland Premier Campbell Newman has cut short a trade trip as the 
state prepares for cyclone Ita. Source: AAP
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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

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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