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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

جلسة األربعاء يف مهب ورقة النصاب

في مرّشحها 14 تبحث عن توافقها و8 تخُ

اجواء  البالد  دخول  ان  مع 
عطلة اجلمعة العظيمة وعيد 
حتى  تستمر  اليت  الفصح 

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

الثالثاء املقبل حجب اىل حد 
السياسية  التحركات  بعيد 
جللسة  استعدادا  اجلارية 

االربعاء  النواب  جملس 
رئيس  النتخاب  املقبل 
واقع  فان  للجمهورية، 

البطريرك املاروني مار بشارة بطرس الراعي يغسل رجل سجني يف رومية خالل 
رئاسته رتبة الغسل أمس االول. )حسن عسل(

سوريا: فتح الرتشيح للرئاسة يف 21 نيسان

 50 قتيال يف هجوم املعارضة على ثكنة هنانو
السوري  »املرصد  أفاد 
الذي  االنسان«  حلقوق 
يتخذ لندن مقرًا له ان 50 
قتلوا  االقل  على  شخصا 
خالل هجوم شنته املعارضة 
هنانو  ثكنة  على  املسلحة 
يف حلب اليت تعترب واحدة 
من أهم الثكن يف سوريا. 
وعلى رغم الوضع امليداني 
جملس  يعتزم  املتصاعد، 
فتح  السوري  الشعب 
لالنتخابات  الرتشيح  باب 
نيسان   21 يف  الرئاسية 

اجلاري.
وقال املرصد ان املعارك 
اليت كانت ال تزال مستمرة 
امس  متقدمة  ساعة  حتى 
 27 يقل عن  ما ال  أوقعت 
اجلنود  صفوف  يف  قتيال 
الشعيب  الدفاع  وقوات 

الوزراء  رئيس  أعلن 
سريغي  الروسي 
لقائه  بعد  الفروف، 

لقاء جنيف يثمر اتفاق تهدئة يف أوكرانيا

التتمة صفحة  31

أندريه  األوكراني  نظرييه 
واألمريكي  ديشتشيتسا 
جون كريي ووزيرة خارجية 

الذي  السياسي  املشهد 
اطلقته دعوة رئيس اجمللس 
نبيه بري اىل اجللسة عكس 
يف  االستعدادات  احتدام 
العملية  لالنطالقة  الظل 
احملفوف  االستحقاق  هلذا 

بغموض كثيف.
االمجاع  ان  الفتا  بدا  واذ 
حول  املتوافر  الوحيد 
للجلسة  التوقعات املسبقة 
متحور  االوىل  االنتخابية 
حصول  استبعاد  على 
شأنها  من  مفاجآت  اي 
انتخاب  اىل  تفضي  ان 
الرئيس بغالبية الثلثني أي 
تأمن نصاب  ولو  نائبًا   86
الثلثني، فان ذلك مل يوفر 
بدوره بعد الضمان القاطع 
تكن  وان  النصاب  لتأمني 
مجيع الكتل النيابية أعربت 

كاثرين  األوروبي  االحتاد 
ملدة  جنيف  يف  آشتون 
االول،  أمس  ست ساعات 

بوتفليقة يصّوت على كرسي متحرك 
وعينه على والية رابعة

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(

اجلزائري  الرئيس  أدىل 
املنتهية واليته عبد العزيز 
اخلميس  بصوته  بوتفليقة 
متحرك  كرسي  على  وهو 

الرئاسية  االنتخابات  يف 
حظًا  االوفر  يبقى  اليت 
متاعبه  رغم  بها  للفوز 

 20 وحنو  للنظام  املوالية 
قتيال يف صفوف املعارضة 

بينهم أحد القادة.
املعارك  ان  وأضاف 
القوات  »بني  تدور 
بقوات  مدعمة  النظامية 
جهة،  من  الوطين  الدفاع 
النصرة  جبهة  ومقاتلي 
واجلبهة اإلسالمية وكتائب 
من  عدة  مقاتلة  إسالمية 

أخرى يف حميط ثكنة  جهة 
حلب«  قلعة  وحميط  هنانو 
القوات  فيها  تتمركز  اليت 
حنو  وتبعد  النظامية، 

كيلومرت واحد عن الثكنة.
السوري  التلفزيون  أما 
فنقل عن مصدر  الرمسي، 
القوات  ان  عسكري 
الثكنة  يف  املوجودة 

 

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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هجمات  أخريًا  تصاعدت 
يف  »القاعدة«  تنظيم 
جرأة  أكثر  بأساليب  اليمن 
ينجح  جعله  ما  وتنسيقًا، 
موجعة  ضربات  توجيه  يف 
العسكرية  األهداف  إىل 
احلساسية  ذات  واألمنية 

اليمن: »القاعدة« 
تتحدى السلطات 
وتصِعد ضرباتها 

األكثر وحشية
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نائب بانكستاون تانيا ميهايلوك تـهنئ

Tania Mihailuk MP

For help with State Government Issues

MEMBER FOR BANKSTOWN

For State Government related issues

Ph: 9708 3838 Fax: 9708 3960

أمتنى للجالية العربية عيد فصح 
سعيد ومبارك

Wishing 
the Arabic 
Community 
a Happy 
Easter.

www.facebook.com/canterburycity www.twitter.com/canterburycity

باربرة بريي تهنئ

54 -58 Amy Street, Regents Park NSW 2143 
P:  9644 6972 - F:  9644 8290  

 E: auburn@parliament.nsw.gov.au

Barbara Perry
MEMBER FOR AUBURN

َّـ هذه اِّـناسبة العظيمة مناسبة عيد الفصح اِّـجيد أتقدم بأحر 
التهاني من ابناء الجالية اِّـسيحية خاصة والعربية عامة وباألخص 

َّـ منطقة اوبرن متمنية للجميع عيدا سعيدا مليئا بالخري والربكات 
والسالم.. وكل عيد وانتم بخرب

Easter is a 
time of peace, 

love and 
forgiveness..

May this 
occasion be full 
of joy, hope and 

happiness for 
you and your 

families 

Office: Suite 7, Level 1,  
400 Chapel Road  
Bankstown NSW 2200
Phone: 9790 2466 
www.jasonclare.com.au

Jason Clare MP
FEDERAL MEMBER FOR BLAXLAND

ADVERTISEMENT

Wishing the  
Middle East Herald  
and all its readers all 

the best for a very 
Happy Easter



Page 3صفحة 3      Saturday 19 April 2014  2014 نيسان   19 السبت 

 يتقدم رئيس
 االتحاد

 الفيدرالي
 للمجالس
  االسالمية
(AFIC) 

Muslims Australia
الحاج حافظ قاسم

بأحر التهاني من الجالية اللبنانية 
والعربية عامة واملسيحية خاصة 

بمناسبة عيد الفصح املجيد اعاده 
اهلل على الجميع بالخري واليمن 

والربكات وعلى اوطاننا باألمن 
والسالم واالستقرار وعلى 
اسرتاليا باالزدهار والتقدم

وكل عام وانتم بخري

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
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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

Saturday 19 April 2014  2014 نيسان   19 السبت 

»التغيري  تكتل  يف  نواب  أكد 
واالصالح« امس االول، حضور 
اجللسة االوىل النتخاب رئيس 
اجلاري،   23 يف  للجمهورية 
القرار  أن  اىل  أشاروا  لكنهم 
اجتماع  يف  سيتخذ  النهائي 
ورأوا  املقبل.  الثالثاء  التكتل 
النائب  التكتل  رئيس  أن 
ميشال عون »هو مرشح طبيعي 
وأساسي، فهو الزعيم املسيحي 
وصاحب  االول،  واملاروني 
وقاعدة  نيابية  كتلة  أكرب 
معتربين  البالد«،  يف  شعبية 
أن »أبرز مهام الرئيس اجلديد 
اإلستقرار  مرحلة  تثبيت  هي 
السياسي واألمين اليت نعيشها 
مجع  أي  اليوم،  احلكومة  يف 

الكل على طاولة واحدة«.
النائب  التكتل  عضو  وأوضح 
اىل  حديث  يف  اخلازن  فريد 
املركزية«  »االنباء  وكالة 
»معروف  أنه  االول،  امس 
ومعروف  سنصّوت،  ملن 
أن  مؤكدًا  مرشحنا«،  هو  من 
يف  سيحضرون  التكتل  نواب 
النتخاب  االوىل  اجللسة  املبدًا 
»لكن  اجلاري   23 الرئيس يف 
القرار النهائي سيتخذ االسبوع 
يوم  التكتل  اجتماع  املقبل يف 

الثالثاء«.
سيعلن  عون  كان  اذا  وعما 
ترشيحه أو موقفًا من االستحقاق 
»هذا  قال:  نيسان،   23 قبل 
اليوم،  الدرس  قيد  املوضوع 
ان  ادري  وال  اظن  ال  لكن 
بشكل  سيعلن  عون  كان 
رمسي ترشيحه. اجلنرال مرشح 
الزعيم املسيحي  طبيعي، فهو 
واملاروني االول، وصاحب أكرب 
كتلة نيابية وقاعدة شعبية يف 
اجلامع  املرشح  وهو  البالد، 
اليوم  حنتاجه  الذي  واجلسر 
حالة  يف  واملنطقة  البالد  ألن 
عدم استقرار وهو أكثر شخص 
مؤهل للعب هذا الدور. وال بد 
االوىل  اجللسة  ان  القول  من 
وال  نبض،  جس  جلسة  هي 
البت يف  يتوقع  احدًا  ان  اظن 
االستحقاق من اجللسة االوىل. 
ام  ترشيحه  عون  أعلن  وسواء 
مل يعلنه، فهو مرشح اساسي، 
دستورية  آلية  ال  أن  خصوصًا 

العالن الرتشيح«.
وأشار اىل أن االتصاالت داخل 
8 آذار »تدور منذ فرتة، لكن مل 
يعلن شيء واضح حتى الساعة، 
والتيار جيري اتصاالت مع كل 
آذار   8 مع  وليس  االطراف 
طبيعي«،  أمر  وهذا  فحسب، 
نأخذ  »أن  وجوب  على  مشددًا 
ال  منوذج  أي  ان  االعتبار،  يف 
هذا  االنتخابات  على  ينطبق 
العام. فاستحقاق العام 2014، 
ال يشبه استحقاق العام 2008 
وال ايام الوصاية السورية وال 
احلرب وال ما قبلها، فنحن امام 
ألسباب  خمتلف،  جديد  واقع 
سياسية داخلية واقليمية ونظرًا 
اىل التحوالت اليت حصلت داخل 

الطوائف اللبنانية كلها«.
النائب  التكتل  عضو  وذكر 
اىل  حديث  يف  عون  آالن 

تلفزيون »املستقبل«، مبا قاله 
البطريرك املاروني الكاردينال 
عندما  الراعي  بطرس  بشارة 
»ليس  بأنه  سويسرا  من  عاد 
أحد، وهو  أحد وليس ضد  مع 
ما خص  احلياد يف  على  يقف 
أن  أمساء املرشحني«، موضحًا 
معينة  صفات  حتبذ  »بكركي 
حيصل  أن  وتريد  للرئيس 
اإلستحقاق الرئاسي، كما أنها 
للكتل  املوضوع  ترك  أعلنت 

النيايبة«.
الرئيس  مهام  »أبرز  أن  ورأى 
مرحلة  تثبيت  هي  اجلديد 
واألمين  السياسي  اإلستقرار 
احلكومة  يف  نعيشها  اليت 
على  الكل  مجع  أي  اليوم، 
شؤون  وتسيري  واحدة  طاولة 
على  خالفاتنا  من  بالرغم  البلد 
األساسية.  امللفات  بعض 
جيب عليه أن يستوعب التوتر 
خلفية  على  احلاصل  املذهيب 
األزمة السورية، وأن يلعب دور 
العامل املساعد لتخفيفه، ومد 
املكونات  بني  إضافية  جسور 
تباعد،  مرحلة  يف  دخلت  اليت 
يكون  أن  الرئيس  على  جيب 
اإلصالحات  لورشة  دفع  قوة 
وتفاعله  وزنه  وذلك من خالل 
ليأتي  النيابية،  الكتل  مع 
وفاق،  بروحية  الرئيس 
يستوعب التناقضات املوجودة 
يف البلد، وال يؤججها من دون 

التخلي عن ثوابته الوطنية«.
ومل يستبعد إحتمال الفراغ يف 
املرشحني  أحد  حيصل  مل  حال 
على أكثرية نيابية معينة، معربًا 
حباجة  »البلد  أن  اعتقاده  عن 
اىل رئيس حيظى بأوسع تأييد 
ممكن وليس فقط أكثرية متكن 
النواب«.  جملس  يف  إنتخابه 
أحد  »ال  ألن  التمديد  واستبعد 
على ما يبدو لديه نية التمديد«، 
مشريًا اىل أنه »بقدر ما تتأثر 
القوى السياسية األساسية يف 
يصبح  ما  بقدر  باخلارج،  البلد 
يف  مؤثرًا  اخلارجي  املعطى 

اإلنتخابات الرئاسية«.
قائد  يقطف  أن  إمكان  وعن 
اجليش العماد جان قهوجي مثار 
اإلنتخابات  يف  األمنية  اخلطة 
جيدًا  »ليس  قال:  الرئاسية، 
لبنان  وحبق  اجليش  قائد  حبق 
العماد جان قهوجي  ان  القول 
يتعلق  نبياًل  موضوعًا  يستغل 
وحياتهم  املواطنني  بأمن 
للجمهورية،  رئيسًا  لينتخب 
أتى  واذا  بواجباته  يقوم  هو 
إىل  لوصوله  سياسي  ظرف 
آخر.  أمر  فهذا  الرئاسة  سدة 
لدينا توجه مبدئي بعدم تعديل 
الرئيس  وإنتخاب  الدستور 
خمالفًا  كان  سليمان  )ميشال( 
تعديل  جيب  وكان  للدستور، 
الدستور قبل إنتخابه لعدم خلق 

سابقة كهذه«.
وشدد على أن التكتل »ملتزم 
اقرار سلسلة الرتب والرواتب 
بشكل مدروس وصيانة حقوق 
جهة  من  واملوظفني  العمال 
ومالية  اللبناني  واالقتصاد 

الدولة من جهة أخرى«. 

 »التغيري واإلصالح«: عون 
مرشح طبيعي وقرار املشاركة 

ُيتخذ الثالثاء أعلن نواب من كتلة »املستقبل« 
أمس، أن الكتلة ستحضر جلسة 
انتخاب الرئيس اجلديد يف 23 
مصرة  وهي  اجلاري،  نيسان 
على إجراء االنتخابات الرئاسية. 
وأشاروا اىل أن »التوجه داخل 
فريق 14 آذار هو تبين ترشيح 
اللبنانية  القوات  حزب  رئيس 
لكن  للرئاسة،  جعجع  مسري 
من  نهائيًا  يعلن  مل  األمر  هذا 
األساسية«،  القيادات  قبل 
رئيس  »انتخاب  أن  معتربين 
وعلى  دستورية،  مسؤولية 
حاضرًا  يكون  أن  نائب  كل 
يف اجمللس للمشاركة يف هذا 

االستحقاق«.
وأشار عضو الكتلة النائب أمحد 
حمطة  اىل  حديث  يف  فتفت 
»mtv«، اىل أن »14 قوى آذار 
لديها اآلن مرشح واحد للرئاسة 
هو رئيس حزب القوات اللبنانية 
مسري جعجع، ويف حال أعلن أي 
طرف آخر ترشحه فإننا سنستمر 
يف املسعى لنصل اىل اجللسة 
مل  وإذا  واحد،  مبرشح  األوىل 
نقرر  فعندها  ذلك  من  نتمكن 
سياسية  ككتلة  سنفعل  ماذا 
وقال:  االنتخاب«.  وقت  يف 
وهذه  للجلسة،  أسبوع  »هناك 
العمل  يف  جدًا  طويلة  فرتة 
االنتخابات  ألن  الربملاني، 
وجرت  شعبية،  غري  الرئاسية 
االنتخابات  يف  أنه  العادة 
يف  األمور  سم  حتحُ الرئاسية 
الساعات األخرية. بالتالي حنن 
أطراف  كل  من  مسعى  أمام 
موحدًا  موقفها  ليبقى  آذار   14
حتى لو طرح أكثر من شخص 

ترشيحه، وهذا حق«.
 14 قوى  »موقف  أن  وأكد 

آذار واضح، وقد سبق وأعلنه 
الرئيس سعد احلريري منذ فرتة 
طويلة بأننا لن نتوجه اىل جلسة 
قوى  من  مبرشح  إال  االنتخاب 
اآلن  »حتى  وقال:  آذار«،   14
هناك مرشح واحد فقط، وإذا 
اجلميل  امني  الرئيس  ترشح 
وما  مرشحان،  هناك  فسيكون 
سيحدث بعد ذلك مرتبط بتطور 
ال  وبالتالي  السياسية،  األمور 

ميكننا أن جنزم مسبقًا«.
النائب  الكتلة  عضو  وشدد 
حديث  يف  أوغاسابيان،  جان 
 - لبنان  »صوت  إذاعة  اىل 
»كتلة  أن  على   ،»100,3,5
جلسة  ستحضر  املستقبل 
انتخاب الرئيس اجلديد يف 23 
نصر  »إننا  وقال:  نيسان«، 
االنتخابات  إجراء  ضرورة  على 
غاية  يف  ذلك  ألن  الرئاسية 
يف  الوقوع  جيوز  وال  األهمية 
»هناك  أن  وأوضح  الفراغ«. 
أكثر من مرشح للرئاسة داخل 
واالتصاالت  آذار   14 فريق 
للتفاهم  األفرقاء  مستمرة بني 
واالتفاق حول مرشح واحد قبل 
جلسة 23 نيسان، لكن األجواء 
تشري  ال  احلالية  واملعطيات 
جلسة  يف  رئيس  انتخاب  إىل 
التاريخ  23 نيسان، وبعد هذا 
قراءة  إعادة  هناك  ستكون 
وعلى  االنتخابات  جملريات 
خريطة  رسم  سيتم  أساسها 
اىل  مشريًا  مستقبلية«،  طريق 
آذار   14 فريق  داخل  »توجه 
حزب  رئيس  ترشيح  لتبين 
جعجع  مسري  اللبنانية  القوات 
مل  األمر  هذا  لكن  للرئاسة 
يعلن نهائيًا من قبل القيادات 

األساسية يف حينه«.

 نواب »املستقبل«: موقف 14 آذار واحد من االستحقاق
النائب  الكتلة  عضو  وأوضح 
عاطف جمدالني يف حديث اىل 
 ،»93,3- لبنان  »صوت  إذاعة 
أن »قوى 14 آذار كانت تفضل 
أن حيصل تفاهم يف ما بينها 
خيوض  لكي  واحد  مرشح  على 
وتكون  الرئاسي  االستحقاق 
أكرب«.  الوصول  يف  حظوظه 
ورأى أن »ترشح الرئيس أمني 
اجلميل للرئاسة غري مؤكد اىل 
»املشاركة  أن  مؤكدًا  اآلن«، 
الواسعة لتيار املستقبل بإطالق 
اللبنانية  القوات  حزب  رئيس 
حيمل  ال  االنتخابي  برناجمه 
تلبية  جاء  وقد  أبدًا،  رسالة 
النواب«.  اىل  وجهت  لدعوات 
رئيس  انتخاب  »إن  وقال: 
دستورية  مسؤولية  للجمهورية 
يكون  أن  نائب  كل  وعلى 
للمشاركة  اجمللس  يف  حاضرًا 
ونواب  الرئيس،  انتخاب  يف 
أول  سيكونون  املستقبل  تيار 

احلاضرين«.
النائب  الكتلة  عضو  ولفت   
اىل  حديث  يف  احلجار،  حممد 
قناة »اجلديد«، اىل أن »موقف 
تيار املستقبل هو الذهاب اىل 
جلسة انتخاب الرئيس وتأمني 
األربعاء  وحتديدًا  النصاب 
 14 ملرشح  للتصويت  املقبل 
أن  نريد  »ال  وقال:  آذار«. 
الرئاسية  االنتخابات  تكون 
أصوات  لضعضعة  مناسبة 
نواب 14 آذار، وحنن نعلم أن 
اللبنانية  القوات  حزب  رئيس 
تعبريًا حتى  األكثر  املرشح  هو 
الوصول  يف  رغبته  عن  اآلن 
اىل املوقع الرئاسي وقد قاهلا 
بشكل مباشر، ومل حيصل منذ 
زمن أن طرحت هذه الرغبة يف 

نعلم  الرئاسة.  اىل  الوصول 
لديهم  آذار   14 آخرين يف  أن 
طموح يف الوصول اىل املوقع 

الرئاسي األول«.
استقبل  عندما  أنه  وأوضح 
تكتل  رئيس  احلريري  الرئيس 
النائب  واإلصالح«  »التغيري 
احلديث  »تناول  عون،  ميشال 
احلاصلة  السياسية  التطورات 
وكان موضوع احلكومة على نار 
حامية، والتواصل مع عون أمثر 
تأليف احلكومة والبيان الوزاري 
جملس  احلالية يف  والتعيينات 
نقابة  يف  حصل  وما  الوزراء 
املهندسني وموضوع السلسلة. 
أعلن  احلريري  الرئيس  واآلن 
أننا سنذهب اىل انتخاب مرشح 

من صلب 14 آذار«.
النائب  الكتلة  عضو  ورجح 
اىل  حديث  يف  عراجي  عاصم 
أن  اليوم«،  »أخبار  وكالة 
إعالن عون ترشحه  يكون عدم 
بسبب  الرئاسية  لالنتخابات 
نصاب  بتأمني  التزامه  »عدم 
فيها  ليتم  االنتخاب،  جلسة 
»عون  وقال:  سواه«،  انتخاب 
بتأمني  ملزمًا  يكون  ال  قد 
النصاب، غري أنه أعلن التزامه 
مبا صدر يف بيان بكركي بعد 
اجتماع األقطاب املوارنة، وهذا 
يف  املشاركة  يلزمه  بالتالي 
أن  واعترب  االنتخاب«.  جلسة 
جعجع »هو األوفر حظًا بالنسبة 
خصوصًا  املستقبل،  كتلة  اىل 
يعلن  آذار مل  أحدًا من 14  أن 

ترشحه بعد«.
 اعترب عضو الكتلة النائب خضر 
إذاعة  اىل  حديث  يف  حبيب، 
نواب  »مطلب  أن  »الشرق«، 
إعطاء  هو  األساسي  املستقبل 
احلق ألصحاب حقوق السلسلة، 
ال  عديدة  سنوات  انتظر  ومن 
يفرتض أن يكون لديه مشكلة 
إضافيني«.  أسبوعني  بانتظار 
اهلل  حزب  أن  »تبني  وقال: 
وحركة أمل هما الوحيدان اللذان 
يريدان »سلق« السلسلة، وآخر 
همهما االقتصاد يف البلد. يف 
كان  العوني  التيار  املقابل 
بامتياز،  وطين  موقف  لديه 
واألفرقاء  القوى  ومجيع 
السياسيني من تيار املستقبل 
والكتائب  العوني  والتيار 
التقدمي  واحلزب  والقوات 
االشرتاكي واملستقلني يهمهم 
بأرقام  ولكن  السلسلة  مترير 

واقعية«.
أن  الطبيعي  »من  أن  وأكد 
لرئاسة  مرشح  لكل  يكون 
انتخابي،  برنامج  اجلمهورية 
ومن غري الطبيعي أن يتم طرح 
اللحظات  يف  للرئاسة  اسم 
األخرية من دون أن يكون لديه 
»يكون  أن  متمنيًا  برنامج«، 
هناك مرشح واحد فقط لقوى 

14 آذار«.
أن  اعتقاده  عن  وأعرب 
إذا  اجلميل  أمني  »الرئيس 
الدورة  يف  فسيكون  ترشح 
الدورة  يف  وليس  الثانية 
األوىل، وميكن أن يكون هناك 
 14 قوى  من  آخرون  مرشحون 
منهم  الثانية  الدورة  يف  آذار 

روبري غامن وبطرس حرب«. 
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وعائالت  »املنار«  قناة  تقبلت 
حسن  احلاج  محزة  الشهداء 
منتش  وحممد  علوه  وحليم 
الثالثة،  بالشهداء  التعازي، 
يف  اجملتبى،  االمام  جممع  يف 

الصفري - الضاحية اجلنوبية.
اإلعالم  املعزين: وزير  أبرز  من 
رئيس  ممثال  جريج  رمزي 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
متام  الوزراء  جملس  ورئيس 
والتعليم  الرتبية  وزير  سالم، 
العالي الياس بو صعب، وزير 
العمل سجعان قزي، السفريان 
أبادي  ركن  غضنفر  االيراني 
الكريم  عبد  علي  والسوري 
علي، والنواب: حممد رعد، علي 
فضل  حسن  بزي،  علي  عمار، 
فريد  العريضي،  غازي  اهلل، 
وحكمت  نقوال  نبيل  اخلازن، 
وأيوب محيد  االن عون،  ديب، 
»أمل«،  حركة  من  وفد  يرافقه 
جملس  لرئيس  السابق  النائب 
الوزراء  الفرزلي،  إيلي  النواب 
الداعوق،  وليد  السابقون: 
شربل،  مروان  منصور،  عدنان 
ليون،  غابي  بقرادوني،  كريم 
النواب  اخلطيب،  وزاهر 
السابقون: خليل اهلراوي، إميل 
سكاف،  الياس  حلود،  إميل 
اللواء  املدير العام لالمن العام 
حسن  الشيخ  ابراهيم،  عباس 
اساتذة  رابطة  املصري، رئيس 

التعليم الثانوي حنا غريب.
وحضر أيضا نائب االمني العام 
قاسم  نعيم  الشيخ  اهلل  حلزب 
يف  التنفيذي  اجمللس  ورئيس 
صفي  هاشم  السيد  احلزب 
الشرعية  اهليئة  رئيس  الدين، 
يزبك،  حممد  الشيخ  احلزب  يف 
املعاون السياسي لألمني العام 
للحزب حسني اخلليل، ومسؤول 
يف  والتنسيق  االرتباط  وحدة 
إضافة  صفا،  وفيق  احلزب 
إىل فاعليات سياسية وممثلني 
وانسانية  حقوقية  ملنظمات 
ونقابية وأحزاب وتيارات عربية، 
أكادميية  ووفود  دين  وعلماء 
واساتذة من اجلامعة اللبنانية ، 

وصحافيني.
ويف املناسبة، كانت كلمة لوزير 
اإلعالم قال فيها: »سقطوا أثناء 

املنار تقبلت التعازي بشهدائها
ورسالتهم  ملهنتهم  ممارستهم 

الصحفية حبثا عن احلقيقة«.
فقال:  الرتبية  وزير  وحتدث 
أزكى  إن  قال  من  »هناك 
الدم،  شهادة  هي  الشهادات 

وهم طليعة انتصاراتنا«.
»إن  العمل:  وزير  وقال 
استشهاد الزمالء الثالثة هو يف 
أجل  من  والكرامة  احلرية  سبيل 

وجود حر يؤمنون به«.
»هذه  اإليراني:  السفري  وقال 
واحلقيقة،  احلق  شجرة  الشجرة 
شجرة  والعدالة،  العدل  شجرة 
حتتاج  دائما  واإلميان،  الصدق 

إىل التضحية والدم«.
فقال:  السوري  السفري  أما 
»سوريا اليت حتتفل اليوم بعيد 
تكرس  الدماء  هذه  جالئها، 
السيادة  ومعنى  اجلالء،  معنى 

والكرامة«.
ومن جهته، حيا العريضي »املنار 
الزمالء،  هؤالء  غياب  مبناسبة 
أيضا،  اإلعالم  منارة  فاملنار 
يف  الشباب  خرية  قدمت  فهي 

مسريتها النضالية«.
أثناء  »أفهم  شربل:  وقال 
جيابه  السالح  لديه  من  القتال 
من لديه سالح، ولكين مل أكن 
أعلم أن القلم والورقة والكامريا 

ختيف«.
»الشهداء  ليون:  قال  وكذلك، 
بواجب  يقومون  كانوا  األبرار 
أرض  على  القداسة  يالمس 
يف  شهداء  وسقطوا  مقدسة، 
هذه األرض، شهداء احلقيقة«.

أما بزي فقال: »كانوا يدافعون 
احلر  واملوقف  احلرة  الكلمة  عن 
واجلريء ضد اإلرهاب اجلديد«.

سلم  التعازي،  ختام  ويف 
»املنار«  لقناة  العام  املدير 
ابراهيم فرحات عوائل الشهداء 
أغراضهم الشخصية اليت كانت 
معهم حلظة االستشهاد، وحتدث 
الشهداء  مناقبية  عن  اليهم 
وحممد،  وحليم  محزة  الزمالء 
وما مثلته شهادتهم من تضحية 
وإندفاعا  زمخا  إنعكست  كربى، 
يف  العاملني  زمالئهم  لدى 

املؤسسة.
ودون عدد من املعزين كلمات 
حبق الشهداء على سجل خاص.

لبنانيــات

Saturday 19 April 2014  2014 نيسان   19 السبت 

الرابطة املارونية تهنئ جو مكاري
التهاني  باحّر  اعضائها  املارونية جبميع  الرابطة  تتقدم 
القلبية من الصديق والزميل جو مكاري مبناسبة انتخابه 
له  متّد  اذ  وهي  الزغرتاوية  لبنان  بطل  جلمعية  رئيسا 
يد الدعم تتمّننى للرئيس اجلديد جو التوفيق والنجاح 
املنتظر يف خدمة اجلالية الزغرتاوية العزيزة اليت حنّب.

صادرعن أمني السر 
الرابطة املارونية - اسرتاليا   

تهنئـة
مبناسبة عيد الفصح اجمليد، يتقـّدم قنصل لبنان العام يف 
أبناء اجلالية  التهاني من  البيطار غامن بأحر  سدني جورج 
اللبنانّية عموماً ، وخصوصاً  املسيحيني منهم، واهليئات 
الدينية واملؤسسات االغرتابية واجلمعيات األهلية، ضارعا 
ً اىل اهلل تعاىل أن ينعـم على اجلميع بالصحة والربكة، وأن 

يشمل »وطن األرز« بالسالم واالستقرار واالزدهار.
سدني، يف 2014/4/14

قنصلية لبنان العامة - سيدني

متام  الوزراء  جملس  رئيس  أكد 
رئاسة  استحقاق  أن  سالم 
اجلمهورية »هو االستحقاق األكرب 
الوطن«، معتربًا  الذي يواجه كل 
حصول  مينع  سبب  من  »ما  أن 
على  وشدد  الرئاسة«.  انتخابات 
الدستوري  االستحقاق  »هذا  أن 
الدميوقراطي«،  النظام  يعزز 
فيه.  التشكيك  وقف  اىل  داعيًا 
»وترية  بـ  تفاؤله  عن  وأعرب 
اخلطى اليت مضينا فيها األسابيع 
عليه  مقبلون  حنن  وما  املاضية 
يف األسابيع املقبلة«. ونقل عن 
الكاردينال  املاروني  البطريرك 
تفاؤله،  الراعي  بطرس  بشارة 
»كالمًا  منه  مسع  أنه  موضحًا 

مشجعًا«.
وقال بعد لقائه البطريرك الراعي 
يرافقه  االول،  أمس  بكركي  يف 
املشنوق  حممد  البيئة  وزير 
»الرياضي«  نادي  ورئيس 
اليوم  »الزيارة  جارودي:  هشام 
الكبري  الوطين  الصرح  هلذا 
وهو  البطريرك،  غبطة  ولسيده 
الصعيد  على  زمن  منذ  صديق 
مرجع  اليوم  وهو  الشخصي، 

ملا  اللبنانيني،  لكل  ثقة  وحمل 
دور  من  وسيده  الصرح  هلذا 
همومنا  من  الكثري  احتضان  يف 
بالرغم  كثرية  وهي  لبنان،  يف 
من كل احملاوالت اليت نقوم بها 
وجنريها من أجل ختفيفها وإلزاحة 
أثقال عن كاهل اللبناني، واألمر 
تواصاًل،  يتطلب  ترون  مثلما 
الدينية  مرجعياتنا  مع  والتواصل 
الروحية اليت هلا وزنها ومكانتها 
يف  اليوم  وغبطته  البلد،  يف 
وكلمته  املرجعيات  هذه  مقدمة 
مسموعة ومواقفه يتابعها اجلميع، 
نواجهه  ما  إطار  يف  وخصوصًا 
دستورية  استحقاقات  من  اليوم 
االستحقاقات  جانب  اىل  كبرية 
لغبطته  واليت  للمواطن  احلياتية 
هو  وطبعًا  وكلمة،  قول  فيها 
من  نأمل  وبالتالي  وراعيها،  راٍع 
هذا التواصل ما يفيد كل لبنان 

واللبنانيني«.
لتقديم  مناسبة  »كانت  أضاف: 
غبطته  وعرب  باألعياد  التهاني 
بكل  املسيحيني  اخواننا  لكل 
مرجعية  هي  وبكركي  طوائفهم، 
التهاني  نقدم  وعندما  اجلميع 

التهاني  نقدم  نكون  بكركي  يف 
للجميع، وإن شاء اهلل حتمل هذه 
األعياد اخلري والربكة علينا وعلى 

لبنان وعلى اجلميع«.
وعن الصرخة الوطنية اليت أطلقها 
املوضوع  اىل  بالنسبة  الراعي 
الذي  واالقتصادي  املعيشي 
واخلطوات  املواطن،  حتته  يرزح 
قال:  احلكومة،  بها  اليت ستقوم 
فهي  وطنية  صرخة  كانت  »إذا 
املصلحة  حكومة  أحضان  يف 
الوطنية، وبالتالي من واجباتنا أن 
نتجاوب مع كل املطالب الوطنية، 
صرخة  خالل  من  تصدر  وعندما 
عندنا  أثرها  هلا  سيكون  غبطته 
أن  ترون  وأنتم  اجلميع.  وعند 
املصلحة الوطنية واليت أردت أن 
تكون عنوان احلكومة حنن نسعى 
فيها لياًل ونهارًا، ومت التقدم يف 
اهلاجس  أبرزها  عديدة  جماالت 
املواطن  لدى  كان  الذي  األكرب 
األمين.  اهلاجس  وهو  اللبناني 
ونعم حصل أخريًا ما يريح املواطن 
ويساعده على االستقرار والعيش 
بعض  بني  واالنفتاح  والتواصل 
اللبنانيني على البعض اآلخر ومن 
االنتاجي،  وضعهم  حتسني  ثم 
مستوى  على  رأيتم  كما  وكذلك 
فرتة  منذ  كانت  اليت  اإلدارة 
وحناول  حاولنا  مشلولة،  طويلة 
التعيينات  خالل  من  الدم  إعادة 
اليت أجريت واليت سيحصل منها 
املزيد وكان آخرها أمس )االول( 
اخلدمة  جمللس  رئيسة  تعيني 
املدنية، اليت هي أم املؤسسات 
تتابع  أن  وضرورة  اإلدارة  يف 
معنا كل ما حنن مقبلون عليه يف 

هذا االجتاه«.
أضاف: »يبقى بالتأكيد استحقاق 
كبري وهو أيضًا معيشي وحياتي 
وهو ما نواكبه مجيعًا على صعيد 
وهي  والرواتب  الرتب  سلسلة 
إذا  اجلميع،  وعناية  وهم  هاجس 
كان ال بد من التوصل اىل شيء 
يعطي أصحاب احلق حقهم كاماًل 
أن  ميكن  وال  حق  أصحاب  ألنهم 
أحد،  يتقبله  ال  والظلم  يظلموا، 
علينا  له  وطن  هناك  أيضًا  لكن 
مجيعًا ولنا عليه، إذا كان الوطن 
مرتاحني،  يكونوا  فاجلميع  مرتاحًا 
من  مرتاح  غري  الوطن  كان  وإذا 
جراء اختاذ أي إجراء أو أي خطوة، 
أنا  تقول  أن  فئة  تستطيع  فال 
ارحتت وال يهمين الوطن. اجلميع 
جيب أن يكون مرتاحًا، وإن شاء 
املقبلني  األسبوعني  خالل  اهلل 
السلطة  مستوى  على  تابعنا  كما 
ملسؤوليات  احلاملة  التشريعية 
واليت  املرحلة  هذه  يف  كبرية 
من  كثري  يف  وتنهض  تنشط 

التحديات أن ننجز عدة أمور قريبًا 
تعطي النتائج املطلوبة اليت تريح 

أصحاب احلق والوطن«.
وعما إذا يتوقع اكتمال النصاب 
يف جلسة انتخاب رئيس للجمهورية 
اكتمل،  إذا  االنتخاب  وحصول 
االستحقاق  هذا  »طبعًا  أجاب: 
كل  يواجه  الذي  وهو  األكرب  هو 
تشكيل  من  متكنا  إذا  الوطن، 
التشريعية  والسلطة  حكومة 
عادت تنشط وتعمل واملؤسسات 
يف  الدميوقراطية  الدستورية 
بقاء  أساس  هي  اليت  البلد 
كان  وإذا  واستمراره،  لبنان 
أن  فيجب  تكتمل  أن  من  بد  ال 
يف  متقدم  شيء  تسجيل  يتم 
موضوع استحقاق دستوري كبري 
وهو  الدميوقراطي  نظامنا  يعزز 
أنا  اجلمهورية.  رئاسة  انتخابات 
متفائل بوترية اخلطى اليت مضينا 
وما  املاضية  األسابيع  يف  فيها 
األسابيع  يف  عليه  مقبلون  حنن 

املقبلة إن شاء اهلل«.
ورأى أن »ليس هناك سبب أن ال 
حيصل هذا االستحقاق إذا ما كان 
الدميوقراطية  جزءًا من ممارساتنا 
مرة  أول  وليست  الصحيحة، 
بهذه  الدميوقراطية  هذه  متارس 
»يف  بأنه  مذكرًا  الطريقة«، 
انتخابات  وخالل   1970 العام 
أي  دون  ومن  اجلمهورية  رئاسة 
واعترب  لبنان،  يف  خارجي  تدخل 
الدميوقراطية  املمارسة  ذروة 
اضطرت  لبنان،  يف  وقمتها 
أن  اىل  السياسية  القوى  كل 
نتيجة  اىل  النهاية  يف  تتوصل 
صوت  بفارق  رئيس،  وانتخاب 
النتيجة  اجلميع هذه  وتقّبل  واحد 

ومضت البالد«.
أن  ما من سبب  »اليوم  أضاف: 
وحتصل  االنتخابات،  حتصل  ال 
ولقاءات  تسويات  حلظة  آخر  يف 
السياسية  القوى  بني  سياسية 
وقد  االستحقاق.  هذا  إلجناح 
مشجعًا  كالمًا  غبطته  من  مسعت 
وهو متفائل وليس لدينا ال حنن 
وال غبطته سببًا مينع حصول هذه 
يف  التشكيك  ملاذا  االنتخابات، 
يف  شككنا  االنتخابات؟.  هذه 
أمور كثرية وملدة طويلة، فكفى 
أن جيري  نأمل  وبرأيي  تشكيكًا. 
انتخاب  ويتم  االستحقاق  هذا 
رئيس جديد والبلد يتعزز نظامه 
الدميوقراطي ومنضي بشكل جيد 

من أجل لبنان واللبنانيني«.
وكان سالم استقبل يف مكتبه يف 
السرايا احلكومية، رئيس جملس 
فاطمة  القاضية  اجلديدة  اخلدمة 
الصايغ، ثم الوزير السابق حسن 

منيمنة فوليد اخلازن.

زار الراعي مهنئاً باألعياد ومسع منه »كالماً مشجعاً«
سالم: ال سبب مينع حصول انتخابات الرئاسة

رأى نائب رئيس جملس النواب 
»الربنامج  أن  مكاري  فريد 
القوات  حزب  لرئيس  الرئاسي 
عن  ُيعرب  جعجع  مسري  اللبنانية 
وطموحات  وقناعاته  شخصيته 
حتققت  ما  اذا  اليت  اللبنانيني 
يف حال انتخابه ستكون نتائجها 
عودة الدولة القوية اليت يريدها 
قوى  على  متمنيًا  لبناني«،  كل 
14 آذار »الذهاب اىل االنتخابات 

الرئاسية مبرّشح وحيد«.
وأكد يف حديث اىل وكالة »االنباء 
املركزية« امس االول، مشاركته 
اليت  االوىل  االنتخاب  جلسة  يف 
النواب  رئيس جملس  اليها  دعا 
نبيه بري يف 23 اجلاري »انطالقًا 
من واجباته كنائب يف الربملان، 
فسأنتخب  النصاب  تأّمن  واذا 
واجبات  هذه  املقبل،  الرئيس 
ترّشح  أن  وأوضح  نائب«.  كل 
رئيس حزب »الكتائب اللبنانية« 
»حق  اجلميل  أمني  الرئيس 
دائمًا  نتطّلع  لكننا  له،  مشروع 
أن  واعتقد  آذار،   14 وحدة  اىل 
الرئيس اجلميل حريص جدًا على 

هذه الوحدة«.
اجلاري   23 جلسة  ووصف 
مل  لو  حتى  جدًا  بـ«املهمة 
للرئيس«،  انتخاب  فيها  حيصل 
عن  »مسطرة«  »ستكون  ألنها 
من  وأهم  الرئاسية،  االنتخابات 

التزام  مدى  سُتبنّي  أنها  ذلك 
البطريرك  متّناه  مبا  النّواب 
بشارة  مار  الكاردينال  املاروني 
اىل  حبضورهم  الراعي  بطرس 

اجللسة والتصويت«.
الرتب  سلسلة  موضوع  ويف 
»ترأست  قال:  والرواتب، 
النيابية  للجان  اجتماعات  عدة 
بنوع  أشعر  وكنت  املشرتكة 
مُيكننا  ال  أنه  لسبب  احلرية  من 
اغفال الوضع املعيشي للبنانيني 
جهة،  من  بالسلسلة  وللمطالبني 
ومن جهة اخرى رأينا أن مشروع 
السلسلة الذي تقّدمت به احلكومة 
السابقة واللجنة الفرعية مل يأخذ 
يف االعتبار الوضع االقتصادي، 
وبالتالي لو مّت اقرارها بالصيغة 
كارثة.  اىل  البلد  لذهب  االّولية 
ترؤس  عن  اعتذرت  وعندما 
اجتماعات اللجان املشرتكة شعرت 
بارتياح نفسي ألني غري ُمساهم 
اللبناني  االقتصاد  خراب  يف  ال 
وال يف عدم اعطاء احلقوق هلذه 
الفئات«. ومتنى على اللجنة اليت 
السلسلة  لدراسة  تشكيلها  مت 
حّل  اىل  »تتوّصل  أن  جمددًا 
املستفيدين  ما  حد  اىل  ُيرضي 
من السلسلة ويف الوقت نفسه 
الوضع  على  حريصة  تكون  أن 
يف  الذهاب  وعدم  االقتصادي 

مغامرة عواقبها غري مدروسة«.

مكاري: برنامج جعجع ُيعبرّ عن قناعاته

ميقاتي  جنيب  الرئيس  دعا 
اىل »تضافر كل اجلهود إلجراء 
اجلمهورية  رئاسة  انتخابات 
آماًل  الدستوري«،  موعدها  يف 
اليت  األيام  »تكون  أن  يف 
الدستورية  املهلة  انتهاء  تسبق 
لتكثيف املشاورات بني  فرصة 
للتوافق  اللبنانية،  القيادات 

على إمتام هذا االستحقاق«.
وقال يف تصريح أمس االول: 
رئاسة  انتخابات  »تشكل 
دستوريًا  استحقاقًا  اجلمهورية 
أساسيًا يف تاريخ لبنان، وجيب 
علينا مجيعًا أن نتعاون من أجل 
ضمن  االستحقاق  هذا  إمتام 
الدستور،  احملددة يف  املواعيد 
لبنانية  شخصية  خنتار  وأن 
حتظى  أن  على  وقادرة  مقبولة 
بثقة غالبية النواب اللبنانيني«. 
الراهنة  »التحديات  أن  واعترب 
تتطلب  لبنان  يواجهها  اليت 
املؤسسات  عقد  اكتمال 
الدستورية وتوازنها وتعاونها«، 

ميقاتي إلجراء االنتخابات يف موعدها
اليت  األيام  تكون  »أن  متمنيًا 
الدستورية  املهلة  انتهاء  تسبق 
لتكثيف املشاورات بني  فرصة 
للتوافق  اللبنانية،  القيادات 
االستحقاق  هذا  إمتام  على 
على  قادرون  أننا  وإظهار 
التوافق يف ما بيننا ملا فيه خري 
وطننا وشعبنا، من دون احلاجة 
اىل أي تدخل خارجي، خصوصًا 
الفراغ  أضرار  سابقًا  خربنا  أننا 

يف املؤسسات الدستورية«.
وأشار اىل أن »ما يتم الرتويج 
ميكنها  ال  احلكومة  أن  من  له 
اجلمهورية،  رئاسة  مهام  تسلم 
االنتخابات  إجراء  عدم  حال  يف 
الرئاسية يف موعدها، هو كالم 
الدستور  ألن  دستوري،  غري 
الفتًا  اجملال«،  هذا  يف  واضح 
اىل أنه »بدل فتح أبواب جديدة 
للتساجل والنقاش فليتم الرتكيز 
على انتخاب رئيس جديد للبنان 
يف مرحلة هي من أكثر املراحل 

دقة يف تاريخ لبنان«.
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لبنانيات

اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  أعلن 
العام للحزب  مسري جعجع من املقر 
الرئاسي حتت  برناجمه  معراب،  يف 
شعار اجلمهورية القوية، يف حضور 
نبيه  النواب  جملس  رئيس  ممثل 
ممثل  موسى،  ميشال  النائب  بري 
رئيس حزب الكتائب الرئيس أمني 
الرئيس  ممثل  عون،  شاكر  اجلمّيل 
فتفت،  أمحد  النائب  احلريري  سعد 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  ممثل 
السيدة  اوغاسبيان،  جان  النائب 
صوالنج بشري اجلمّيل، ممثل الوزير 
النواب:  حرب،  نعمة  حرب  بطرس 
عاطف جمدالني، أمني وهبه، سريج 
الشاب،  باسم  طورسركيسيان، 
حبيش،  هادي  عراجي،  عاصم 
نضال  اجلراح،  مجال  رحال،  رياض 
طعمة، جورج عدوان، سرتيدا جعجع، 
طوني  زهرا،  انطوان  كريوز،  ايلي 
شانت  املعلوف،  جوزف  خاطر،  بو 
جنجنيان وفادي كرم، ممثل رئيس 
حزب الوطنيني األحرار النائب دوري 
الوزراء  عاصي،  بو  الياس  مشعون 
السابقني: طوني كرم، جو سركيس 
وابراهيم جنار، منسق األمانة العامة 
لقوى 14 آذار فارس سعيد، ممثل 
مروان صقر،  الوطنية  الكتلة  حزب 
الدميقراطي  التجدد  حركة  رئيس 
انطوان  السر  وأمني  زيادة  كميل 
املستقبل  تيار  رئيس  نائب  حداد، 
اندراوس  انطوان  السابق  النائب 
أمحد  للتيار  العام  األمني  وممثل 
حركة  رئيس  فايد،  راشد  احلريري 
التغيري ايلي حمفوض، ممثل رئيس 
معوض  ميشال  االستقالل  حركة 
اللجنة  رئيس  نائب  هنري معوض، 
اليك  اهلانشاك  حلزب  التنفيذية 
حزب  رئيس  ممثل  كوشكريان، 
اغوبيان، رئيس  الرامغافار سيفاك 
حركة الناصريني األحرار زياد عجوز، 
السرياني  االحتاد  حزب  رئيس 
العاملي ابراهيم مراد، رئيس حزب 
من  وحشد  احلاج  رازي  املستقلون 
والدينية  السياسية  الفاعليات 
واالجتماعية  والنقابية  واالقتصادية 
واالعالمية ورؤساء بلديات وخماتري.
الرئاسي  خطابه  يف  جعجع  وفّند 
دقيقة،   45 حواىل  استغرق  الذي 
تناولت  اليت  البنود  من  العديد 
أمنية،  سياسية،  ومواضيع  حماور 
اجتماعية،  ومعيشية،  اقتصادية 
االقليمية  اخلارجية  لبنان  عالقات 
الوضع  العربي،  الربيع  والدولية، 
الفلسطينية  القضية  سوريا،  يف 

وسواها.
أيها  اللبنانيات،  أيتها  وقال: 
اللبنانيون، يشرفين ان اتوجه اليكم 
اجلمهورية  لرئاسة  كمرشح  اليوم 

جعجع أعلن برناجمه الرئاسي حتت عنوان اجلمهورية القوية:
مصادرة قرار الدولة يعاجل بتطبيق الدستور وال تهاون حبصريتها للسالح

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz
Solicitor/ Migration Agent

MARN; 1382887

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

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

Saturday 19 April 2014  2014 نيسان   19 السبت 

لبنان  بها  مير  دقيقة  ظروف  يف 
رئاسة  بدأت  وقت  واملنطقة، ويف 
اجلمهورية تستعيد بريقها ومكانتها 
لرئيس  املشرفة  املواقف  بفضل 
ميشال  العماد  احلالي  اجلمهورية 
عهد  فيها  امعن  بعدما  سليمان، 
وتقزميا  وتهميشا  تغييبا  الوصاية 
على مدى أكثر من ربع قرن. أتوجه 
اليكم وكلي ثقة بأن موقع الرئاسة 
ال يزال، بعد اتفاق الطائف، يتمتع 
بصالحيات مهمة، وقادرا على لعب 
بوصلة  توجيه  يف  حموري  دور 
يف  اللبنانية  السياسية  احلياة 
إذا شغله  الصحيح،  الوطين  االجتاه 
اللبنانيون، من خالل  رئيس خيتاره 
ممثليهم. ان التهميش الذي اعرتى 
ال  الوصاية،  بفعل  الرئاسة  موقع 
يعرب عن حقيقة الوضعية الدستورية 
والقانونية والسياسية له. فالرئيس 
السيادي القوي متى وجد، استطاع 
كما  الدستورية  النصوص  تطبيق 
الوطنية  األهداف  وخدمة  جيب 

وحتقيق املصلحة اللبنانية العليا.
يف الدولة والكيان

أضاف: ان املرحلة اليت مير بها لبنان 
تارخيه  يف  املراحل  اخطر  من  هي 
املعاصر، فالدولة والكيان باتا رهن 
االستهدافات املتواصلة واملباشرة. 
يقامسها  من  حتتمل  ال  الدولة  إن 
والقرار ويعطل مؤسساتها  السلطة 
ال  والكيان  مرجعيتها،  ويقوض 
ويضرب  بتوازناته  خيل  ما  حيتمل 
املشرتك.  عيشه  ويهدد  ميثاقيته 
بأسئلة  اتوجه  السياق،  هذا  ويف 
راضون  انتم  هل  منكم:  لكل  عدة 
عن احلالة املزرية اليت وصل اليها 
لبنان؟ هل تشعرون بالطمأنينة جتاه 
دولتكم وحاضركم ومستقبلكم؟ أال 
تساوركم مجيعا الشكوك ويعرتيكم 
التحضري  يتم  القلق واهلواجس مما 
له يف العلن ويف اخلفاء، ومما ختبئه 
لكم األيام؟ أال يتملككم القلق على 
جمتمعنا؟  وعلى  وسلطتها،  الدولة 
من منكم ال يتحسس احباط الشباب 
اللبناني وغضبه، وسعيه الدائم وراء 
اهلجرة حبثا عن فرصة عمل من هنا، 
او هربا من واقع امين واقتصادي 

وسياسي مأزوم من هناك؟.
حتدونا  املستمرة  األزمة  ان  وتابع: 
عن  البعض،  أعمال  إن  القول  اىل 
تؤدي  دراية،  غري  عن  أو  دراية 
الدولة وتهديد  اىل تقويض اسس 
املشع.  لبنان  وجه  وتغيري  الكيان 
اجتاه  يتغري يف  نعرفه  الذي  لبنان 
األسوأ، ويزول شيئا فشيئا. لبنان 
اليت  كالشمعة  صار  نعرفه  الذي 
ان  واخلشية  تدرجييا،  نورها  يشح 
النور  نصل اىل وقت ينطفىء فيه 

الذي حلمنا به  كليا، ويصبح لبنان 
جمرد وهم او سراب، إذا استمرت 
وإذا  النحو،  هذا  على  األوضاع 
الشكل.  بهذا  معها  تعاطينا  استمر 
اإلرادة  مسلوب  اليوم  لبنان  إن 
ومشلولة  معطلة  والدولة  والقرار، 
تتحول  ان  من  قوسني  قاب  وعلى 
املسؤولية  إن  فاشلة.  دولة  اىل 
التكاتف  اليوم  علينا  حتتم  الوطنية 
اخلوف  قيود  حنطم  حتى  مجيعا 
والقلق والفوضى، فنهرع اىل انقاذ 
الدولة  ملفهوم  وننتصر  اجلمهورية 

على حساب الدويلة.
يف استعادة قرار الدولة

وأردف: ان مصادرة قرار الدولة هي 
حالة متمادية ينبغي معاجلتها جذريا 
حتى تصبح استثناء من املاضي، وال 
تكرس كأمر واقع يطبع حاضر لبنان 
الذي  التحدي األهم  إن  ومستقبله. 
اريد خوض غماره من خالل ترشحي 
يف  يكمن  الرئاسية،  لالنتخابات 
تطبيق الدستور والسهر على تنفيذ 
القوانني مبا يكفل إعادة قرار الدولة 
اىل الدولة، ومبا يكفل عودة الدولة 
دولة. ان حل أي من املشكالت اليت 
تعانيها الدولة، ال يقوم على جمرد 
فحسب،  والتصرحيات  التمنيات 
وتنفيذه.  القرار  اختاذ  على  وإمنا 
التنفيذية  األدوات  متتلك  فالدولة 
إجرائية  قرارات  تطلعاتها  لبلورة 
التمتع  مجيعا  للمواطنني  يكفل  مبا 
من  والسياسية  الطبيعية  حبقوقهم 
دون خوف أو تردد، ومن دون قمع 
أو إرهاب. إن الدولة هيبة، وهيبة 
الدولة من هيبة الرئاسة. ان موقع 
رئاسة اجلمهورية هو نقطة االنطالق 
من  الدولة  استعادة  دينامية  يف 
قمة اهلرم اىل القاعدة، وهو نقطة 
الوضع  تصحيح  مسار  يف  االرتكاز 
يف  واألخطاء  بالثغرات،  املثقل 

املمارسة، واخللل يف التوازنات.
يف الثوابت الوطنية

وقال جعجع: ان املرحلة اليت منر بها 
ال حتتمل أنصاف احللول وال انصاف 
ان  الرؤساء.  انصاف  وال  املواقف 
رمادية  اىل  حتول  الوسطية  شعار 
عدم  سياسة  عنها  نتجت  مميتة 
ان  والالموقف.  والالقرار  الوضوح 
الواقعية السياسية اليت يتغنى بها 
البعض حتولت اىل خضوع واستسالم 
وتعايش مرير مع األمر الواقع. من 
هنا، فإن استقامة احلياة السياسية 
الوطنية ال ميكن ان تتحقق اال بناء 
على االعرتاف الواضح جبملة ثوابت 
غري خاضعة للنقاش وشكلت جوهر 
إعالن بعبدا ومذكرة بكركي الوطنية، 

ومنها:
ظل  الناجز يف  لبنان  استقالل   -  1
دولة حرة وقادرة، تفرض سيادتها 

مبؤسساتها الشرعية حصريا.
به  واإللتزام  الدستور  احرتام   -  2
تطبيقه  على  واحلرص  وروحا،  نصا 
او  فئوية  او  استنساب  دون  من 

تدوير للزوايا، حتت اي مربر كان.
3 - حياد لبنان كضمانة الستمراره 
حماذير  مواجهة  يف  حمصنا  وطنا 
اخلارجية  والصراعات  احلروب  متدد 
التضامن  على  التشديد  مع  حنوه، 
والدولي،  العربي  العاملني  مع 
اإلنسانية  بالقضايا  يتعلق  ما  يف 
طليعتها  ويف  احملقة،  والسياسية 

قضية فلسطني.
يف اتفاق الطائف

الذي  الكياني  التحدي  ان  أضاف: 
فأكثر  اكثر  حيدونا  اليوم  نواجه 
الطائف كإطار  باتفاق  التمسك  اىل 
امليثاقية  الروح  لتكريس  سياسي 
للحياة  الدستوري  املفهوم  وتعزيز 
لتحقيق  وكسبيل  السياسية، 
واستعادة  الوطين  التوازن 
اجلمهورية، على أن نعمل على سد 
تطبيقية  ثغرات  من  فيه  ظهر  ما 
يف  واملمارسة  التجربة  خالل  من 
املرحلة املاضية، أساءت اىل مسرية 
الدولة وعمل املؤسسات وإنتاجيتها 
واستقرارها، خصوصا يف ما يتعلق 
برئاسة اجلمهورية وقانون االنتخاب. 
فلنعمل على سد هذه الثغرات، إن 
أم  اجلمهورية  رئاسة  عمل  جلهة 
جلهة اإلعداد لقانون جديد وعصري 
لالنتخابات النيابية فور االنتهاء من 
القانون  إن  الرئاسية.  االنتخابات 
اليه  نطمح  الذي  األمثل  اإلنتخابي 
حد  حدين،  بني  يوازن  الذي  هو 
املشرتك،  العيش  على  احملافظة 
وحد تأمني التوازن وصحة التمثيل 
على املستوى الوطين. إن القوانني 
قد  والبرتاء  املشوهة  اإلنتخابية 
لبنانية  فئات  بتهميش  تسببت 
واسعة، وادت اىل تأجيج العصبيات 

الطائفية واملذهبية.
يف الدولة وحصرية السالح

رئاسة  اىل  ترشحي  ان  وتابع: 
داخلي  اقتناع  من  ينبع  اجلمهورية 
بالتضحيات  التفريط  عدم  بضرورة 
ويقدمها  قدمها  اليت  اجلليلة 
من  انتماءاتهم  مبختلف  اللبنانيون 
اجل الوصول اىل وطن منيع يؤمن 
ان  ألبنائه.  واحلر  الكريم  العيش 
متواضعة  حماولة  هو  الرتشح  هذا 
اليت  اجللجلة  طريق  الختصار 
طويل  زمن  منذ  اللبنانيون  يسلكها 
واحلرية  باإلستقالل  لتمسكهم  مثنا 
حتقيق  حتى  وصوال  والسيادة، 
كاملة.  املنشودة  الوطنية  األهداف 
ان احلفاظ على لبنان يقتضي تثبيت 
فئات  مجيع  وعمل  الدولة  منطق 
شأن  إعالء  على  اللبناني  الشعب 
الدستور،  بسمو  واإلقرار  الدولة 

واحرتام القوانني واإللتزام مبتطلبات 
قيام الدولة. فليس هناك من دولة 
يف العامل ترضى أن يقامسها حزب 
أو تيار السلطة والقرار أو أن يكون 
هذا  وتأثري  لسلطة  خاضعا  قرارها 
تهاون  ال  ولذلك  ذاك.  أو  الفريق 
وال تساهل يف مبدأ حصرية السالح 

بيد الدولة وحتت إمرتها.
هي  نريد  اليت  الدولة  إن  وأردف: 
وعلى  ارضها  على  حتافظ  اليت 
يصل  ال  حتى  الوطنية،  هويتها 
فيه  يشعرون  وقت  اىل  اللبنانيون 
انهم غرباء عن ارضهم. نريد دولة 
حتى  األمن  وتفرض  شعبها  حتمي 
يعم اآلمان واالستقرار والطمأنينة. 
له  وتوفر  دولة حترتم شعبها  نريد 
على  وتسهر  االجتماعية  العدالة 
كرامته اإلنسانية. نريد دولة حتافظ 
اسباب  بكل  ومتدهم  شبابها  على 
تهجر  دولة  ال  والصمود،  البقاء 
الكفاءات واألدمغة وتستورد األعباء 
متوازنة  دولة  نريد  واملشاكل. 
وادائها،  مؤسساتها  يف  متكاملة 
والشفافية  الفعالية  جلهة  خصوصا 

وحماربة الفساد.
يف القضاء

وقال: للوصول اىل كل ما تقدم، 
دولة  ال  بالقضاء.  البدء  من  بد  ال 
وال  اقتصاد  وال  قضاء،  دون  من 
أعمال وال أمن وال طمأنينة من دون 
ليس  القضائي  نظامنا  إن  قضاء. 
يف  وجدت  فالقوانني  أبدا،  خبري 
املواطنني،  حياة  لتسهيل  األساس 
لبنان  ال لتعيقها، ولكن األمور يف 
عمل  يف  فاإلبطاء  كذلك،  ليست 
جممل  على  سلبا  انعكس  احملاكم 
واإلقتصادية  السياسية  احلياة 
واإلجتماعية للبنانيني. ان املتغريات 
التجارية  املنظومة  على  طرأت  اليت 
واملالية يف العقود األخرية، تقتضي 
احملاكمات  بأصول  النظر  إعادة 
وإخضاع  لبنان،  يف  بها  املعمول 
النظام القضائي اللبناني حبد ذاته، 
إلصالحات جذرية. إن تعليق احلقوق 
واحيانا  لسنوات  عليها  املتنازع 
لعقود من الزمن، يف انتظار صدور 
األحكام املربمة النهائية، يفقد هذه 
الكثري،  أقل  مل  إذا  بعضا،  احلقوق 
على  سلبا  يؤثر  كما  قيمتها،  من 
عجلة اإلقتصاد الوطين، ويزعزع ثقة 
ترعاهم،  اليت  بالقوانني  املواطنني 
من  احملاكم  اىل  اللجوء  وجبدوى 

اساسه.
إصالح  لكيفية  رؤيتنا  إن  أضاف: 
تنطلق  لبنان  يف  القضائي  النظام 
من مجلة امور ابرزها: زيادة كبرية 
يف عدد القضاة، إعادة النظر مبهل 
اإلجراءات القضائية يف لبنان وإعادة 
النظر بوسائل التبليغات. ومن جهة 
أخرى، لن أتساهل إطالقا يف مواجهة 
وزبائنيتهم،  القضاة  بعض  فساد 
واإلدارات  احلكومة  مع  سأعمل  بل 
فورا  وحتويلهم  لكشفهم  املعنية 
اىل التفتيش املختص ومن ثم اىل 
احلديث  القضاء املعين. وال يكتمل 
إال  القضائي  النظام  إصالح  عن 
اساسيتني:  قضيتني  اىل  بالتطرق 
السجون يف  اإلعدام وأحوال  عقوبة 

لبنان.
يف عقوبة اإلعدام

وتابع: إن حياة اإلنسان هي هبة من 
اهلل، وال جيوز بالتالي، اإلقتصاص 
تنفيذ  خالل  من  معينة،  جرمية  من 
اجلرمية،  حدود  اىل  ترقى  عقوبة 
العقوبة  هذه  دوافع  كانت  مهما 

ضرورة  هنا،  من  حمقة.  ومربراتها 
بإلغاء  تاما  التزاما  لبنان  يلتزم  أن 
األمم  مبواثيق  عمال  اإلعدام  عقوبة 
املتحدة، واإلعالنات العاملية حلقوق 

اإلنسان.
وقال جعجع: إن التطرق اىل موضوع 
الباب  يفتح  وتنفيذها،  العقوبات 
يف  السجون  قضية  امام  تلقائيا 
السجن،  داخل  للعقوبة  إن  لبنان. 
هدفية واضحة تتعلق بردع اجملرمني 
إلعادة  متهيدا  تأهيلهم،  وإعادة 
اجملتمع،  يف  ودجمهم  إطالقهم 
ولكن السجون يف لبنان حتولت اىل 
واإلرهاب  والشذوذ  لالجرام  مرتع 
حيتم  ما  وهذا  املخدرات،  وجتارة 
اخلطط  وضع  اىل  املسارعة  علينا 
هذه  ملعاجلة  الالزمة  والتصورات 

القضية املزمنة.
العسكرية  املؤسسات  إن  أضاف: 
األمن  هي عصب  الرمسية  واألمنية 
ان  صحيح  لبنان.  يف  واالستقرار 
دور هذه املؤسسات قد مت تكبيله 
اجتاه  يف  حصره  او  تأطريه  او 
خدمة  الوصاية،  عهد  طيلة  معني 
السورية ولبعض  املخابرات  الجهزة 
حترير  لكن  فلكها،  يف  الدائرين 
 2005 العام  يف  واستقالله  لبنان 
املؤسسات  هذه  عودة  اىل  يؤد  مل 
االستقاللي،  الوطين  دورها  لتلعب 
عهد  برواسب  حتتفظ  إنها  بل 
على  السري  وتتابع  الوصاية، 
الوصاية،  هلا  اختطته  الذي  النهج 
يعقل،  فهل  يكن.  مل  شيئا  وكأن 
كل  مالبسات  عن  الكشف  يتم  ان 
فريقا  استهدفت  اليت  العمليات 
بينما  ومطلوب،  جيد  وهذا  معينا، 
العمليات واالستهدافات اليت طالت 
فريقا آخر، من حماولة اغتيال مروان 
محاده، واغتيال رفيق احلريري اىل 
مت  بينها،  وما  شطح  حممد  اغتيال 
جتاهلها وحماولة التعتيم عليها، ومل 
ما  إال  فيها،  خيط  اي  عن  يكشف 

كشفته التحقيقات الدولية؟.
تنقية عمل  اليوم،  وتابع: املطلوب 
والعسكرية  األمنية  األجهزة  بعض 
من الشوائب، وإعادة وضعها على 
املسار الوطين الصحيح واملتوازن، 
حتى تتمكن من توفري األمن واحلماية 
من  مجيعا،  وللبنانيني  كله  للبنان 

دون تفرقة او متييز.
يف االقتصاد واإلصالح السياسي

الوضع  اىل  أصل  وأردف: 
تدهور  الذي  املعيشي  االقتصادي 
الثالث  السنوات  يف  مقلق  بشكل 
األخرية، ما حيتم علينا التوقف مليا 
عنده، ووضع تصور واضح لكيفية 
إنعاش  وإعادة  التدهور  وقف 
اقتصادنا الوطين. إن اخلطوة األوىل 
تتمثل  إقتصادي  إصالح  أي  يف 
وإنتظام  واإلستقرار  األمن  بإعادة 
فال  الدستورية.  املؤسسات  عمل 
إصالح  دون  من  إقتصاديا  إصالح 
وال  إقتصادية  تنمية  وال  سياسي، 
ماليا  إستقرار  وال  إجتماعية  محاية 
إسرتجاع  يسبقه  مل  إذا  مستداما 
الوطنية.  السيادة  ملقومات  كامل 
عودة هيبة الدولة هي عودة الثقة، 
اي  يف  األساس  حجر  هي  والثقة 
بنيان إقتصادي وإصالح إجتماعي.

أمامنا  األول  التحدي  إن  وقال: 
النمو  إطالق دورة  اليوم يكمن يف 
وخلق فرص عمل إلستيعاب طاقات 
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الشباب اللبناني ووقف نزيف اهلجرة 
والتخلص من آفات البطالة والفقر. 
النمو هو الطريق األسلم إىل متويل 
اخلدمات اإلجتماعية الضرورية للحياة 
السبيل  هو  النمو  أن  كما  الكرمية 
الوحيد للسيطرة على مشكلة الدين 
العام. إن أخطر ما يف الوضع احلالي 
من  أسرع  بوترية  الدين  تنامي  هو 
حاصل  هو  ما  وهذا  اإلقتصاد  منو 
الثالثة على التوالي. لذلك،  للسنة 
وتعزيز  النمو  دورة  إطالق  وبهدف 
نوعية  عمل  فرص  وخلق  اإلنتاج 
من  أوال  بد  ال  كبرية  وبأعداد 
من  التحتية  البنى  يف  اإلستثمار 
خالل آليات الشراكة بني القطاعني 
إعادة  جيب  واليت  واخلاص  العام 
تفعيلها بعدما مجدت يف القطاعات 
كافة. على أن ترتافق هذه الشراكة 
الناظمة  اهليئات  عمل  تفعيل  مع 
للقطاعات حيث تشكل هذه اهليئات 
العمل، وحتول  الضمانة إلستمرارية 
دون مشكلة تبدل الوزراء كل فرتة 
العامة  السياسات  معهم  فتتبدل 

والتوجهات اإلسرتاتيجية.

يف الكهرباء واالتصاالت
الشراكة  تطبيقات  أول  إن  أضاف: 
املذكورة هو يف قطاع الكهرباء الذي 
طال إنتظار إصالحه، فقطاع الكهرباء 
يثقل كاهل الدولة ويتسبب بنسبة 
40 اىل 60 يف املئة من عجز اخلزينة. 
ثاني تطبيقات هذه الشراكة هو يف 
يف  يشكل  الذي  اإلتصاالت  قطاع 
عاملنا اليوم، عامل إقتصاد املعرفة، 
اهليئات  إن  األوىل.  النمو  قاطرة 
القطاعني  بني  والشراكة  الناظمة 
اإلصالح  ركنا  هما  واخلاص  العام 
يف كافة الوزارات املنتجة للخدمات. 
جيب اإلسراع يف بناء هذه املنظومة 
النمو،  متطلبات  مع  تتالءم  اليت 
وتساهم يف ضبط اإلنفاق وحتسني 
مستوى اخلدمات للمواطنني وخفض 
بدل  يدفعونها  اليت  التعرفات 
العام  املال  هدر  يف  االستمرار 
وحتميل أجيالنا املستقبلية ديونا ال 
طاقة هلم عليها، واستمرار اخلدمات 
احلال  عليه  كما هي  متدنية  بنوعية 

اآلن.
الشراكة  عن  الكالم  ان  وتابع: 
تطوير  ضرورة  يف  النظر  يفرض 
األسواق املالية. وهو إصالح هيكلي 
وتطوير  املخاطر  لتوزيع  ضروري 
الشركات وتنميتها ومتويل مشاريع 
كما  إنتاجياتها  ورفع  التحتية  البنى 
أنها الوسيلة الفضلى لالستفادة من 
اللبناني  اإلنتشار  وطاقات  قدرات 
اإلقتصاد  خدمة  يف  وتوظيفها 

الوطين واإلستقرار اإلجتماعي.
وقال جعجع: لقد بات من الضرورة 
التجارة  قانون  حتديث  يف  االسراع 
بإنشاء  العالقة  ذات  والقوانني 
وتعاطيها  وتشغيلها  الشركات 
مثل  وتصفيتها،  العام  القطاع  مع 
القوانني الضريبية وقانون الضمان 
االجتماعي وأنظمته. فال وظائف وال 
وال  شركات  دون  من  عمل  فرص 
قوننة  على  العمل  لصاحب  حافز 
وضع شركته ووضع عماله ما دامت 
معقدة  البريوقراطية  املعامالت 
الضرائب  فرض  دام  وما  ومكلفة 
دامت  وما  استنسابيا  والرسوم 

الرشوة يف االدارات متفشية.

يف النفط والغاز
النفط  قطاع  اىل  أصل  أضاف: 
والغاز. هذه الثروة املكتشفة حديثا 

اللبناني.  لالقتصاد  نعمة  تشكل 
ولكي ال تتحول هذه النعمة إىل نقمة 
حال خضعت ملنطق احملاصصة  يف 
على  فعال  عازم  فإني  والزبائنية، 
أوتيت  ما  بكل  الثروة  هذه  محاية 
معايري  أقصى  اعتماد  عرب  قوة  من 
الشفافية وقواعد احلوكمة الرشيدة، 
إن جلهة التعاقد مع شركات التنقيب 
السيادي  الصندوق  إنشاء  أو جلهة 
املؤمتن على عائدات القطاع أو جلهة 
التجاذبات  عن  وإبعاده  إستقالليته 

السياسية مهما كان الثمن.
وتابع: إذا كان النفط والغاز ثروة 
فإن  األرض،  حتت  كامنة  زالت  ما 
فوق أرض لبنان ثروة ال تقل عنها 
جنن  مل  بالسياحة.  وتتمثل  أهمية 
خرياتها  من  القليل  النزر  إال  بعد 
واألمنية  السياسية  لالسباب  وذلك 
وعلى  السياحة،  فقطاع  املعروفة. 
عليه  املفروضة  القيود  من  الرغم 
اإلنتاجية  القطاعات  جممل  وعلى 
يساهم بنسبة 18 يف املئة من دخلنا 
نسبة  باستيعاب  ويساهم  القومي، 
فكيف  العاملة،  قوتنا  من  مماثلة 
لنموه؟  الظروف املالئمة  لو توفرت 
لتشمل  اليوم  توسعت  فالسياحة 
الدينية، وسياحة األعمال،  السياحة 
وسياحة االستشفاء وسياحة البيئة، 
اجملاالت  هذه  من  كل  وللبنان يف 
األفكار  ومن  تفاضلية.  ميزات 
لبنان  دفع  شأنها  من  اليت  البناءة 
السياحية  الدول  قائمة  رأس  إىل 
على املستوى العاملي، إنشاء هيئة 
العربية  املؤمترات  لتنظيم  وطنية 
االقتصادية  اجملاالت  يف  والدولية 
والعلمية والثقافية كافة، واملساهمة 
من خالل ذلك يف وضع لبنان على 

خارطة السياحة العاملية.
وإستنادا  النمو،  لتحفيز  وأردف: 
إىل موقع لبنان اجلغرايف وخرباته ال 
سيما يف قطاع اخلدمات والصناعة، 
يف  حرة  مناطق  إنشاء  من  بد  ال 
مواقع عدة من لبنان، على الساحل 
كما يف البقاع. هذه املناطق تساهم 
يف إستيعاب قوتنا العاملة وزيادة 
صادراتنا. إنشاؤها يتطلب سلة من 
مستوى  على  وتأهيال  التشريعات، 
سبيل  على  وأذكر  التحتية.  البنى 
إنشاء  إمكانية  احلصر،  ال  املثال 
منطقة حرة يف وسط البقاع وربطها 
خبط احلجاز كما إنشاء منطقة أخرى 
متخصصة بالصناعة املعلوماتية يف 
متخصصة  أخرى  أو  جبلية،  مناطق 
املرفقة  أو  املشتقة  بالصناعات 
الساحل.  على  والنفط  الغاز  بقطاع 
فتح  إعادة  ضرورة  أبدا  ننسى  وال 
وتشغيل وتطوير مطارات القليعات 
دورا  تلعب  حبيث  ورياق  وحامات 
اللبنانية  الزراعة  تنمية  يف  حموريا 
واالقتصاد بشكل عام عرب تصريف 
باألسواق  ربطها  وتأمني  اإلنتاج 

اخلارجية.
اليوم،  عاملنا  يف  جيوز  ال  وقال: 
عامل العوملة والتواصل حصر لبنان 
مبطار  كلها  اإلقتصادية  وطاقاته 
أيضا  بالنا  عن  يغيب  وال  واحد. 
وإعادة  اللبنانية  املرافىء  تطوير 
تشغيلها كل تبعا ملواصفات موقعه، 
كإعادة احلياة مثال اىل مرفأي جونيه 
وفق  أيضا  السياحيني،  وصور 
آليات الشراكة بني القطاعني العام 
املرافىء  هذه  من  فكل  واخلاص. 
اللبنانية  األراضي  على  املوزعة 
يشكل قاطرة لنمو اإلقتصاد الوطين 
املتوازن عرب تنمية إقتصاد املناطق 

والقطاعات كافة.
يف الالمركزية اإلدارية

أضاف: يف إطار التنمية املتوازنة ال 

جعجع أعلن برناجمه الرئاسي حتت عنوان اجلمهورية....
بد من إقرار مشروع قانون الالمركزية 
اإلدارية، الذي أعدته جلنة متخصصة 
ميشال  اجلمهورية  رئيس  شكلها 
إجيابيات  من  حيمل  ملا  سليمان، 
اإلدارية  اإلستقاللية  خصوصا جلهة 
املنتخبة.  احمللية  للمجالس  واملالية 
الالمركزية  لتطبيق  األوان  آن 
إتفاق  يف  ورد  ملا  وفقا  اإلدارية 
الطائف بهدف حتفيز التنمية احمللية 
كما أثبتته التجربة يف أكثر من بلد 

يف العامل.
صحية  لثورة  األوان  آن  وتابع: 
فعلية من خالل تطبيق نظام تأمني 
صحي إلزامي يشمل مجيع املواطنني 
البطاقة  تعميم  عرب  اللبنانيني 
ما  املواطنني  مجيع  على  الصحية 
متناول  ويف  متدنية  كلفتها  جيعل 
السواد األعظم منهم، على أن تأخذ 
الدولة على عاتقها متويل البطاقات 
نوعية  نقلة  هذه  امليسورين.  لغري 
مجيع  تأمني  جلهة  فقط  ليس 
جلهة  أيضا  وإمنا  اللبنانيني صحيا، 
قطاع  مع  كامال  التعاون  أفق  فتح 
حمفزا  يشكل  ما  اخلاص  التأمني 
الصحية  اخلدمة  ويؤمن  لالقتصاد، 
املطلوبة بأقل كلفة ممكنة، وجينب 
الدولة كل اهلدر احلاصل حاليا يف 

هذا القطاع.
وأردف: لقد بات قطاع الرتبية حباجة 
إىل إعادة نظر شاملة نظرا ألهميته 
على أكثر من صعيد. فمجتمع الغد 
شباب  لواقع  إنعكاس  سوى  ليس 
اليوم وما حيصلونه من علم ومعرفة. 
يف لبنان التفاوت كبري بني التعليم 
اخلاص والتعليم العام على الرغم من 
يلتهمها  اليت  جدا  الضخمة  املوازنة 
الدولة.  موازنة  من  الرتبية  قطاع 
ما  اعتماد  يف  يكمن  الفعلي  احلل 
يسمى بالبطاقة الرتبوية اليت متنحها 
ومتكنهم  وشابة  شاب  لكل  الدولة 
من طرق أبواب أي مدرسة أو جامعة 
خيتارون. إن إعادة هندسة اإلنفاق 
يساهم  إمنا  الشكل  بهذا  الرتبوي 
واإلستفادة  اإلنفاق  ترشيد  يف 
وحتفيز  اخلاص  القطاع  خربات  من 
املؤسسات  بني  اإلجيابية  املنافسة 
الرتبوية األمر الذي ينعكس إرتفاعا 
يف  واخنفاضا  التعليم  مستوى  يف 

اهلدر احلاصل يف فاتورة الرتبية.
وبرامج  النمو  سياسات  إن  وقال: 
ال  اإلجتماعي  األمان  شبكة  حتصني 
جذرية  إصالحات  مع  ترتافق  أن  بد 
فالفساد  الفساد.  مكافحة  جلهة 
معظم  يف  واملستشري  املزمن 
سواء  ومؤسساتها،  الدولة  إدارات 
املالية  او  العقارية  دوائرها  يف 
اليوم  يأخذ  غريها،  او  اجلمركية  او 
اشكاال متعددة، من رشاوى ومترير 
معامالت وعقود غري قانونية، مرورا 
اىل  وصوال  رمسية،  أوراق  بإخفاء 
وغريها.  قانونية  مستندات  تزوير 
املواطن  خلدمة  وجدت  اإلدارة  إن 
لتحويل  وليس  عمله،  وتسهيل 
املواطن رهينة لدى بعض املوظفني 
االبتزاز  ميارسون  الذين  اإلداريني 
طمعا  االستنسابية  او  التزوير  او 
برشوة من هنا، او تسهيال لصفقة 
غري قانونية من هناك. هذا الواقع 
داخل اإلدارة اللبنانية، حيتم تفعيل 
والتفتيش  الرقابة  اجهزة  عمل 
جلهة  كافة،  الدولة  مؤسسات  يف 
عمل  ومراقبة  الفساد،  مكافحة 
من  والتأكد  الرمسيني  املوظفني 
بغية  للقوانني،  تطبيقهم  حسن 
واجملتهدين،  اجمللني  مكافأة 
واملرتشني  املخالفني  وحماسبة 
من  إحالة  اىل  وصوال  واملقصرين، 
التأديبية  امام اجملالس  يلزم منهم 

او اجلهات القضائية املختصة.

يف ضبط املوارد
احلكومي  اإلنفاق  إن ضبط  أضاف: 
وتقليص العجز الذي بلغ يف الفرتة 
كل  ختطت  مقلقة  نسبا  األخرية 
املعايري املقبولة عامليا، بات مسألة 
حياة أو موت. فاجلميع يدرك خماطر 
اإلستقرار  على  العام  الدين  تنامي 
أن أشري يف  أود  النقدي واملالي. 
هذا اجملال إىل ثغرة هائلة جدا جيب 
للمال  هدر  من  تسببه  ملا  سدها 
املستوى  على  ليس  وأذى  العام 
إمنا  فحسب،  واإلقتصادي  األمين 
واللبنانيني  لبنان  لصورة  أيضا 
حالة  هنا  واملقصود  اخلارج.  يف 
على  املستشري  والفلتان  التسيب 
مجيع املعابر احلدودية، حبرية جوية 
أمام  الباب  فتحت  واليت  وبرية، 
كاجلرثومة يف  ينمو  رديف  إقتصاد 
إذا  وهو،  الوطين،  اإلقتصاد  جسد 

استمر، سوف يدمره.
بالواقع  مطلقا  أرضى  لن  وتابع: 
اللحظة  منذ  وسأبادر،  القائم، 
اإلجراءات  كل  اختاذ  إىل  األوىل، 
االعوجاج  هذا  لتصحيح  الالزمة 
اجلمارك  قانون  تطبيق  عرب  القاتل 
دون  من  الرسوم  واستيفاء 
استثناءات ال مدنية، وال عسكرية، 
وال دينية، ولو اقتضى األمر إلغاء 
اقتضى  ولو  أخرى،  وسن  مراسيم 
األمر أيضا تغيريا كامال يف هيكلية 
وأشخاص اإلدارات الرمسية املوجلة 
مسؤولية املعابر، من مجارك، وقوى 
أمن داخلي، وقوى أمن عام وجيش 
سائب  رزق  على  أبقي  لن  لبناني. 
تعلموا  والذين  اجلمهورية،  يف 
من  احلالل  يتعلمون  إما  احلرام، 

جديد، وإما يرحلون.
املعامالت  تسهيل  بغية  وأردف: 
والشركات،  للمواطنني  اإلدارية 
واحلد من الرشوة والفساد وحماربة 
من  بد  ال  البريوقراطي،  الثقل 
مكننة  برامج  تطبيق  يف  اإلسراع 
اإلدارة وإعتماد الشباك اإللكرتوني 
احلكومة  ملشروع  أساس  كحجر 
إعادة  يفرتض  الذي  اإلكرتونية 
بغية  العمل  شاملة ملسالك  هندسة 

تسهيلها وتقصري مهلها.
النمو  إىل  أشرنا  وقد  أما  وقال: 
الذي  النمو  أن  التأكيد  من  بد  فال 
نريد هو منو مستدام ال يكون على 
حساب ثروة لبنان الطبيعية: وديانه 
نواجه  حنن  ومائه.  هوائه  وجباله، 
البيئية  املشاكل  من  الكثري  اليوم 
أزمة  املاء،  اهلواء،  تلوث  وأهمها 
باالضافة  الصلبة،  النفايات  معاجلة 
اخلضراء.  املساحات  تراجع  اىل 
الربامج واألفكار اإلصالحية يف هذا 
حنن  ما  وال حتصى.  تعد  ال  اجملال 
القرار  اختاذ  آلية  هو  إليه  حباجة 
وإجياد املوارد املناسبة، ولن أتأخر 

حلظة يف حتقيق ذلك.
يف الزراعة والتنمية الريفية

نواجه،  اليت  التحديات  من  أضاف: 
الريفي  جمتمعنا  على  احملافظة 
وللزراعة  مستدام.  بشكل  وتنميته 
هذا  يف  أساس  دور  الوطنية 
املضمار. نستورد 80 يف املئة من 
حاجاتنا الغذائية وهذا غري مقبول يف 
بلد زراعي يف األساس كلبنان. من 
جهة أخرى القطاع يعاني من إحنسار 
األسواق أمام إنتاجه. لذا إن إقرتاحنا 
بإنشاء مناطق حرة وتأهيل املطارات 
وتطوير  الكهرباء  كلفة  وختفيض 
األسواق املالية وتطوير شبكة البنى 
إمنا  اإلدارية،  والتسهيالت  التحتية 
يسهل تصريف اإلنتاج وفتح أسواق 

جديدة كما ويشكل دافعا لتحسينه 
عرب وجوب تقييده باملعايري العاملية 

لالسترياد والتصدير.
جزء  اللبناني  االنتشار  إن  وتابع: 
لن  اللبناني.  اجلسم  من  يتجزأ  ال 
أغوص يف التفاصيل، وهي كثرية، 
لكنين مصمم على إعادة طرح فكرة 
إنشاء وزارة مستقلة لالنتشار، ألنها 
وحدها الكفيلة مبتابعته والسهر على 

شؤونه كما نبتغي مجيعا.

يف حقوق املرأة
وأردف: لن أختم قبل أن أقول إن 
من  جزء  هو  املرأة  حبقوق  إلتزامنا 
إلتزامنا حبضارة إنسانية حجر أساسها 
هذا  نزايد يف  لن  اإلنسان.  حقوق 
املوضوع. ويف اجملتمع برزت أخريا 
حالة وعي وجهوزية للدفاع عن املرأة 
وللتمييز.  للعنف  تتعرض  عندما 
كل  مبراجعة  التزم  ذلك،  من  أبعد 
املرأة  حبقوق  متس  اليت  القوانني 
أو حتد من طموحاتها، بغية تعديلها 
ومتكني املرأة اللبنانية، على غرار ما 
هو حاصل يف اجملتمعات املتحضرة 

كلها.
متى  كافة  اإلصالحات  إن  وقال: 
وضعت موضع التنفيذ ترتفع بلبنان 
املتقدمة،  الدول  مسصاف  اىل 
وجتعله مثاال حيتذى يف عامل عربي 
هو جزء منه وحمرك فاعل فيه. إن 
واجلغرايف  التارخيي  لبنان  موقع 
يقتضي منه مواقف مبدئية واضحة 
والدولية،  اإلقليمية  التطورات  من 
وال سيما منها الربيع العربي، مبا ال 
يناقض مبدأ احلياد. ولذلك فإنين، 
والقناعات  التجارب  ضوء  ويف 
املرتاكمة، أحرص على تأييد الربيع 
للحدود  عابرة  حترر  كحركة  العربي 
الديكتاتورية  األنظمة  جور  من 
واإللغائية، على الرغم من الكبوات 
والعثرات الكثرية اليت يعانيها هذا 
اخلروج  من  الرغم  وعلى  الربيع، 
اليت  الثورات  مفاهيم  عن  أحيانا 

قامت من أجل احلق واحلرية.
أدين  السياق،  هذا  يف  أضاف: 
أنواعها،  على  األصوليات  بشدة 
والتكفري والتطرف، وأعتربها الوجه 
وسأعمل  واالستبداد،  للظلم  اآلخر 
على حماربتها من دون هوادة نظرا 

خلطرها وفتكها وإرهابها.
يف الوضع السوري

املؤمل  االستنزاف  حالة  إن  وتابع: 
تؤكد  وشعبها  سوريا  تعانيها  اليت 
أكثر فأكثر أن األوضاع لن تستقيم 
يرتكز  جديد  نظام  بإرساء  إال  فيها 
إىل القواعد الدميوقراطية اليت حتفظ 
اإلطار  هذا  خارج  حل  وكل  التنوع، 
لالضطرابات  عرضة  سوريا  سيجعل 
إال  حل  ألي  ميكن  وال  املستمرة. 
للنازحني  الكاملة  العودة  يلحظ  أن 
هم  وهو  بالدهم،  إىل  السوريني 
ميكن  ال  لبنان  إىل  بالنسبة  أولي 
التعاطف  رغم  على  فيه  املماطلة 

الكبري مع اإلعتبارات اإلنسانية.
كامل  بشكل  ندعم  إننا  وأردف: 
يف  الفلسطينية  السلطة  جهود 
حل  اىل  للتوصل  الدؤوب  سعيها 
السالم  مشروع  قاعدة  على  نهائي 
العربية  القمة  أقرته  الذي  العربي 
 .2002 عام  بريوت  يف  املنعقدة 
حبق  التمسك  جندد  املناسبة،  ويف 
الفلسطينيني،  لالجئني  العودة 
لبنان  هلم يف  توطني  أي  وبرفض 

حتت أي حجة من احلجج.
وقال جعجع: يف ما يتعلق بالتعاطي 
العربية  الشرعيتني  مع  اللبناني 
الرئيس  التزام  إن  والدولية، 
التزام  اللبناني حيتم عليه  الدستور 

عليها  نص  اليت  الدولية  الشرعية 
السياق،  هذا  ويف  الدستور.  هذا 
فإنين مؤمن بأن أي خروج أو متلص 
العربية  الشرعيتني  ملزمات  من 
والدولية واملتمثلة خصوصا بقرارات 
لبنان  يهدد  الدولي،  األمن  جملس 
مبحاذير خطرة وجيعله عرضة للهزات 
واإلهمال والعواقب، مع التأكيد على 
الطابع  ذات  للمحكمة  الكامل  الدعم 
الدولي من أجل لبنان بهدف إحقاق 
احلق وإظهار احلقيقة. لقد آن األوان 
االغتيال  لظاهرة  نهائي  حد  لوضع 
العقاب.  من  واإلفالت  السياسي 
من  مفر  ال  أن  الوقائع  أثبتت  لقد 
تطبيق القرارات الدولية مهما كانت 
بقرارات  متمسك  إنين  العقبات. 
بلبنان  اخلاصة  الدولية  الشرعية 
و1680   1559 القرارات  سيما  وال 
اإلطار  هذا  يف  ميكن  وال  و1701، 
ما  يف  الدولي  القانون  تطبيق  إال 
خص ترسيم احلدود مع سوريا وحل 
قضية مزارع شبعا وتالل كفرشوبا. 
لذلك سأطلب من احلكومة السورية 
التوقيع على حمضر مشرتك تعرتف 
فيه بلبنانية مزارع شبعا إلرساله إىل 
دوليا  تثبيته  بهدف  املتحدة  األمم 
من  اإلسرائيلي  اإلنسحاب  وفرض 

هذه املنطقة.
يف الدفاع عن لبنان

هي  اللبنانية  الدولة  إن  أضاف: 
لبنان  محاية  عن  املسؤولة  وحدها 
لالعتداءات  والتصدي  واللبنانيني 
اإلسرائيلية على أنواعها. ولن أقبل 
مصادرة  األحوال  من  حال  أي  يف 
قرار الدولة يف هذا اجملال ال حربا 
ليست  الدولة  قوة  إن  سلما.  وال 
بقوة جيشها وقواها األمنية فحسب، 
بل بقوة قرارها الشرعي، والتفاف 
العامل  ومساندة  حوهلا،  اللبنانيني 

العربي واجملموعة الدولية هلا.
وطن  اىل  أطمح  ألنين  وتابع: 
وحلما،  مشروعا  وأمحل  ودولة، 
اليت  الدولة  اىل  حباجة  مجيعا  ألننا 
لكم  يبقى  وحتى  وترعى،  حتمي 
لكم  يكون  وحتى  والدولة،  الوطن 
وألوالدكم مستقبل أفضل ورئاسة 
ال تهاون فيها وال ضعف أو ختاذل، 
انتخابات  خالل  من  أتطلع  فإني 
رئاسية دميوقراطية فعلية بعد طول 
بلبنان  الثقة  استعادة  إىل  انتظار، 
وثقة اللبنانيني بأنفسهم وقدرتهم 
متضامنني مجيعا ومن دون استثناء 
أحد، على خوض رهان إنقاذ لبنان. 
احلرب  ويالت  مجيعا  عانينا  لقد 
وسطوة  الوصاية  نظام  ومآسي 
السالح غري الشرعي، واعرف وأشعر 
الذين  من  أنا  واكثر.  تشعرون  مبا 
بعد  وأنا  اليها،  احلرب  اخذتهم 
عن  دفاعا  الواجب  عز  طالب، حني 
االحتالل  فواجهنا  والناس،  االرض 
والوصاية بكل صالبة وإرادة، حتى 
احلرية،  لنالقي  واالعتقال،  املوت 
حيث  اجلنوب  عن  لنا  اخوة  ودافع 
ولدوا وعاشوا حتى املوت واالعتقال 
واستعادوا  اسرائيل  سجون  يف 

احلرية.
وختم: قد ال يالحظ العامل كثريا ما 
نفعله اليوم هنا، لكنه لن يستطيع 
ابدا ان ينسى ما فعله من سبقونا، 
جنبالط،  وكمال  اجلميل،  بشري  من 
ورينيه  الصدر،  موسى  واإلمام 
معوض، ورفيق احلريري وصوال اىل 
حممد شطح الذي لن أنسى صداقته 
وشهادته ما حييت. نقف اليوم هنا 
وإن  يستحق،  لبنان  إن  معا  لنقول 
وحلم  األرز  ثورة  قوة  من  رئاسة 
تنتصر،  أن  إال  ميكن  ال  الشهداء 

وستنتصر، ليحيا لبنان.
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كتلة  يف  نواب  أشار 
امس  والتنمية«  »التحرير 
االول، اىل أن »الكتلة ستعلن 
املناسب،  الوقت  يف  قرارها 
كان  سواء  مرشحنا،  واسم 
توافقيا أو من فريق 8 آذار، 
نبين  هو رهن مجلة معطيات، 
عليها موقفنا، مبا يتوافق مع 
الفتني  ومبادئنا«،  خياراتنا 
اىل أنهم بانتظار إعالن رئيس 
واإلصالح«  »التغيري  تكتل 
ترشحه،  عون  ميشال  النائب 
أو نيته يف خوض االستحقاق 
أن  وأكدوا  الرئاسي. 
»غاية  الرئاسي  االستحقاق 
وطنية وتعبري مهم على حيوية 
النظام السياسي يف لبنان«.

النائب  الكتلة  ] لفت عضو 
اىل  حديث  يف  هاشم  قاسم 
املركزية«،  »األنباء  وكالة 
النواب  »جملس  أن  اىل 
جلسات  ألوىل  أبوابه  يفتح 
اجلمهورية  رئيس  انتخاب 
االربعاء املقبل، وساحة النجمة 
ستشهد عملية فرز املرشحني 
من  الرغم  على  االساسيني، 
ان  عن  املطول،  احلديث 
واالقليمية،  الدولية  االجواء 
توحي بأن اسم الرئيس اجلديد 
إمكان  وهناك  ينضج،  مل 

موضحًا  االنتخابات«،  لتأجيل 
أول  ستكون  »كتلتنا  أن 
املشاركني يف جلسة االربعاء، 
نبيه  الرئيس  أن  خصوصًا 
االجواء  تأمني  على  عمل  بري 
االنتخابات  لنجاح  االجيابية، 
الرئاسية، من خالل اللجنة اليت 
النيابية  الكتل  مع  تواصلت 
للوقوف  السياسية،  والقوى 

على رأيها من االستحقاق«.

نسم  مل  »اننا  وقال: 
مرشحنا الذي سنمنحه صوتنا، 
يف  قرارها  ستعلن  والكتلة 
الوقت املناسب، بعد مجلة من 
االتصاالت ستجريها مع القوى 
سواء  ومرشحنا  السياسية، 
 8 فريق  من  أو  توافقيا  كان 
آذار، هو رهن مجلة معطيات، 
نبين عليها موقفنا، مبا يتوافق 

مع خياراتنا ومبادئنا«.
»ننتظر  »أننا  اىل  وأشار 
إعالن النائب عون نيته خوض 
على  الرئاسي،  االستحقاق 
أنه  عن  احلديث  من  الرغم 
آماًل  حتّد«،  مرشح  يكون  لن 
النيابية  الكتل  »تقرن  أن  يف 
وترتجم  باالفعال،  أقواهلا 
لنصل  االربعاء،  يوم  ذلك 
الذي  االستحقاق،  هذا  اىل 
يوفر على اللبنانيني مزيدًا من 

 »التحرير والتنمية«: نعلن مرشحنا يف الوقت املناسب
االنقسامات«.

ومتنى أن »يكون االستحقاق 
جديدة،  صفحة  الرئاسي، 
شهدناه  الذي  االنقسام  بعد 
لنختار  املاضية،  الفرتة  يف 
مّل  على  القدرة  هلا  شخصية 

مشل اللبنانيني«.

النائب  الكتلة  عضو  أمل   [
يف  عسريان  عادل  علي 
املطاف  »ينتهي  أن  تصريح، 
للجمهورية،  رئيس  بانتخاب 
من  لذلك،  موعد  حتديد  بعد 
النواب  جملس  رئيس  قبل 
اجلاري«،   23 يف  بري  نبيه 
غاية  األمر  »هذا  أن  موضحًا 
على  مهم  وتعبري  وطنية، 
يف  السياسي  النظام  حيوية 
لبنان«. ولفت اىل أن »االمل 
اجمللس  اجتماع  على  معقود 
رئيس  النتخاب  النيابي، 
لبنان  ليعود  البالد،  يقود 
والغرب«،  الشرق  وقبلة  درة 
الذين  »اللبنانيني  أن  معتربًا 
االحتالل  وقاوموا  ضحوا 
اجلنوب،  وحرروا  االسرائيلي، 
احلياة  جتديد  يف  يأملون 
التضحيات  بعد  السياسية، 
على  قدموها،  اليت  الكربى 
مذبح حترير الوطن من االحتالل 

االسرائيلي«. 
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كوماندوس  قوة  أقدمت 
على  االول  أمس  اسرائيلية 
عند  التقين  السياج  اجتياز 
احملاذية  احملررة  بسطرة  مزرعة 
لتالل كفرشوبا احملتلة وخطفت 
من  املاشية  رعاة  من  مخسة 
على  الحقا  وعملت  شبعا،  بلدة 
من  نساء  ثالث  سراح  اطالق 
الرعيان وهن: نهاد علي عواد 
وورود  موسى  علي  ووفاء 
حسني زهرا، بينما ما زال اثنان 
حسن  وهما:  خمطوفان  آخران 
عاما(   15 )عمره  زهرة،  قاسم 
)عمره  زهرة  قاسم  وامساعيل 

17 عاما(.
بينما  انه  التفاصيل  ويف 

 االحتالل خيطف راعيني وُيفرج عنهما مساًء
يرعيان  وامساعيل  حسن  كان 
بسطرة،  مزرعة  يف  املاشية 
السياج  اسرائيلية  قوة  اجتازت 
خطفهما  على  وأقدمت  التقين 
املواقع  احد  اىل  واقتادتهما 
داخل األراضي احملتلة. وعندما 
قطيع  الثالث  النسوة  تفقدت 
املاشية قامت القوة اإلسرائيلية 
سراحهن  واطالق  خبطفهن 

الحقا.
قوة  توجهت  األثر  وعلى 
وقوات  اللبناني  اجليش  من 
ملواكبة  املنطقة  اىل  اليونيفيل 
ما جيري عن كثب، حيث باشرت 
اتصاالتها  اليونيفيل  قوات 
الشابني  سراح  إلطالق 

برعاية رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمري جعجع
وبحضور اإلعالمية الدكتورة مي الشدياق

يدعوكم حزب القوات اللبنانية اسرتاليا للمشاركة يف املناسبات 
التالية

*ملبورن :
نهار السبت الواقع يف ٣ أيار عشاء تكريمًا للدكتورة مي 

الشدياق الساعة السابعة مساًء
 على العنوان التالي : La Mirage Reception 210 يف قاعة

Hume Hwy Somerton 
للمزيد من املعلمومات الرجاء االتصال :

سعيد خليفة  : 0434379437
سعيد حداد   : 0419877577

*سدني:
نهار الجمعة الواقع يف ٩ أيار ٢٠١٤ 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    : 041471449

دعــوة

املخطوفني.
دبابة  شوهدت  وبالتزامن، 
السيارات  من  وعدد  مريكافا 
على  اإلسرائيلية  العسكرية 
مزرعة  اىل  املؤدي  الطريق 
األراضي احملتلة  فشكول داخل 

مقابل مزرعة بسطرة احملررة.
بيان اجليش

 - اجليش  قيادة  عن  وصدر 
اآلتي:  البيان  التوجيه  مديرية 
قبل  من   11,40 الساعة  »عند 
)امس(، يف منطقة  اليوم  ظهر 
احلدودية،  بسطرة  مزرعة 
تابعة  راجلة  دورية  اقدمت 
خرق  على  االسرائيلي  للعدو 
الراعيني  وخطف  االزرق  اخلط 
امساعيل،  وشقيقه  زهرا  حسن 
باالضافة اىل كل من نهاد علي 
عواد ووفاء علي موسى وورود 
اعرتاضهن  اثناء  زهرا،  حسني 
على عملية اخلطف. وعند الساعة 
النساء  اطالق سراح  12,00 مت 
قيد  الراعيني  على  واالبقاء 

اخلطف.
املوضوع  متابعة  وجتري 
بالتنسيق مع قوات االمم املتحدة 
املؤقتة يف لبنان الطالق سراح 

املخطوفني«.
»اليونيفيل«

باسم  الناطقة  وكانت 
نيداي،  انطوانيت  »اليونيفيل« 
علمت  »اليونيفيل«  ان  اعلنت 
من اجليش اللبناني، ان اجليش 
لبنانيني  اعتقل  االسرائيلي 
مدنيني يف حميط بلدة بسطرة، 
اتصال  على  »اليونيفيل«  وان 
ينصّب  حيث  االطراف  مع 
اطالق  ضمان  على  االهتمام 

سراح املدنيني.
عن  إسرائيل  أفرجت  ومساًء 
وتسّلمتهما  وإمساعيل  حسن 

القوات الدولية عرب الناقورة. 

أكرم  الزراعة  وزير  أكد 
تتابع  الوزارة  أن  شهيب 
وتسويقه  الزيتون  زيت  »إنتاج 
وتسعى إىل تطوير هذا القطاع 
على خمتلف  ينتشر  الذي  اهلام 
وأشار  اللبنانية«.  األراضي 
تعاونية  وفد  استقباله  خالل 
إىل  عكار،  البطاطا يف  مزارعي 
تفهمه لـ«معاناة املزارعني بعد 
نتيجة  بهم  اليت حلقت  األضرار 
دعمه  مبديا  الصقيع«،  موجة 
»تصريف االنتاج ال سيما تصدير 
البطاطا إىل االحتاد األوروبي«.

يف  استقبل  شهيب  وكان 
لتجمع  املتابعة  جلنة  مكتبه 
الزيتون  املمثلة لقطاع  اهليئات 
أبو  وهيب  وضّمت  لبنان،  يف 
جورج  نصار،  أبو  وليد  فاعور، 
حممد  محادة،  مهيب  العيناتي، 
وغيث  عرم  بو  زياد  املصري، 
ورقة  الوفد  وقّدم  معلوف. 
زراعة  انقاذ  أجل  »من  مطلبية 
الوطين  االنتاج  الزيتون ومحاية 
الزيتون  عرب منع استرياد زيت 
والزيتون أسوة بالدول العربية 
الزيتون  زيت  استثناء  املنتجة، 
التبادل  اتفاقيات  مجيع  من 
التجاري، شراء اجليش والقوى 
املستفيدة  واجلمعيات  األمنية 
االجتماعية  الشؤون  وزارة  من 
مؤسسة  وانشاء  الزيتون  لزيت 

 شهيب يلتقي تعاونية مزارعي البطاطا يف عكار وجلنة املتابعة هليئات قطاع الزيتون
الدولة  فيها  تشارك  وطنية 
املكتب  باسم  واملزارعون 

الوطين لزيت الزيتون«.
بـ«اهتمام  شهيب  ونّوه 
الزيتون يف  بانتاج زيت  اللجنة 
»درس  وأكد  املناطق«،  كل 
والتشاور  املطلبية  العمل  ورقة 
اجلمهورية  رئيسي  مع  بشأنها 
إىل  مشريا  الوزراء«،  وجملس 
انتاج  بتطوير  الوزارة  »اهتمام 

زيت الزيتون وتسويقه«.
من  وفدا  شهيب  واستقبل 
مجعية جهاد البناء برئاسة مديرها 
زيارة  يف  احلاج  حممد  العام 
تهنئة. وأشاد بنشاط املؤسسة 
الزراعي  اجملال  يف  »خصوصا 
استعداد  وأبدى  والتحريج«. 
الوزارة لـ«متابعة التعاون معها 
خدمة  التعاون  هذا  وتفعيل 
املساحات  ولزيادة  للمزارعني 

احلرجية«.
تعاونية مزارعي البطاطا

منسق  شهيب  استقبل  كما 
»تيار  يف  عكار  اجلومة-  منطقة 
القادر  عبد  عصام  املستقبل« 
ووفد تعاونية البطاطا يف عكار 
الذي ضم رئيس التعاونية عمر 
حممد  الرئيس  ونائب  احلايك 
التعاونية  وأعضاء  الرشيد  نزار 
ورؤساء بلديات. وعرض الوفد 
عموما  عكار  يف  الزراعة  واقع 

وزراعة البطاطا خصوصا. وأشار 
إىل »اخلسائر اليت حلقت مبوسم 
موجة  بعد  السنة  هلذه  البطاطا 
بلغت  واليت  األخرية  الصقيع 
من  املئة  يف   40  30 نسبتها 
االنتاج وخصوصا األراضي اليت 

زرعت يف وقت متأخر«.

طرح  أنه  إىل  شهيب  ولفت 
يف  الصقيع  أضرار  موضوع 
جملس الوزراء وأن الوزارة تولت 
األضرار.  على  األولي  الكشف 
القضية،  هلذه  متابعته  وأعلن 
املزارعني  ملعاناة  تفهمه  مبديًا 

يف ظل الضائقة االقتصادية.
تغييب  »عدم  الوفد  وطلب 
عكار عن االستفادة من برنامج 
يف  الزراعية  الصادرات  تنمية 
»باالهتمام  طالب  كما  ايدال«، 
البطاطا  موسم  بتصدير  اخلاص 
املتوقع أن يكون بني 70 - 80 
وتسريع  املوسم  هذا  طن  ألف 
االجراءات املطلوبة للتصدير إىل 
باب  فتح  إىل  اضافة  أوروبا، 
أول  يف  سوريا  إىل  التصدير 

أيار/مايو املقبل«.
اتصاالت  شهيب  وأجرى 
ملف  متابعة  وأعلن  باملعنيني 
تأمني  إىل  »وصواًل  التصدير، 
تصريف موسم البطاطا وتسريع 

االجراءات الالزمة لذلك«.
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واالستثمار  التجارة  وزير  أكد 
يف  روب  آندرو  األسرتالي 
أن  »العربية«،  قناة  مع  مقابلة 
املزيد  جلذب  تسعى  أسرتاليا 
إليها  اخلليجية  االستثمارات  من 
سيما  ال  اجملاالت،  كافة  يف 
من  اليت  الزراعية  املشاريع  يف 

شأنها تأمني أمن الغذاء.
أسرتاليا  أن  إىل  روب  وأشار 
تفوق  استثمارات  إىل  حباجة 
السنوات  خالل  دوالر  تريليون 

العشر إىل العشرين املقبلة.
جلذب  »نسعى  روب  وقال 
من  عدد  من  االستثمارات 
االستثمارية  الصناديق 
والسيادية يف اإلمارات وغريها 
من دول املنطقة. حنن يف قرن 
أمن  توفري  يف  حتديات  يشهد 
موضوع  وهذا  والغذاء.  املياه 
نتيجة  اخلليج  دول  مع  جيمعنا 
تزايد  ومع  مناخنا.  يف  التشابه 
حول  الوسطى  الطبقة  أعداد 
على  املتطلبات  ستزداد  العامل 
القيمة  ذات  الغذاء  مصادر 
مشاريع  هناك  واملياه.  العالية 
كثرية وفرص كبرية ميكن توجيه 

استثمارات اخلليج إليها ال سيما 
يف  كربى  زراعية  مشاريع  يف 
أسرتاليا، مبا يضمن أمن الغذاء 

لدول اخلليج«.
وأشار إىل أن استثمارات مبئات 
املليارات من الدوالرات مطلوبة 
وهناك  أسرتاليا،  لتطوير مشال 
هندسية  بأعمال  للقيام  حاجة 
أساسية ولبناء السدود، إضافة 
إىل بناء املوانئ وحمطات القطار 
وحمطات لتوليد الطاقة للمشاريع 

الزراعية.
مليون   17 »لدينا  روب  وقال 
ألهداف  للتطوير  قابلة  هكتار 
زراعية يقتصر استخدامها احلالي 
هناك  أن  كما  املواشي.  على 
تلك  يف  للمياه  ضخمة  موادر 
املنطقة، ميكن مجعها واالستفادة 
مناطق  يف  معظمها  لكن  منها، 
مليار  بـ700  عجز  ولدينا  نائية، 
دوالر يف االستثمارات املطلوبة 
يف  التحتية  البنى  ملشاريع 
احلاجة  يشمل  مبا  أسرتاليا، 
من  للتخفيف  الطرقات  لتحسني 
االزدحام وبناء األنفاق واملوانئ 
لتحسني  احلديدية  والسكك 

اإلنتاجية التجارية. كما أن هناك 
لالستثمار  باملليارات  فرصا 
حتتاج  اليت  الطاقة  مشاريع  يف 
وغريها  إنشائية  عمليات  اىل 
لتحلية  كمحطات  املشاريع  من 
أسرتاليا حباجة  باختصار  املياه. 
إىل استثمارات تتجاوز تريليون 
دوالر على مدار السنوات العشر 

إىل العشرين املقبلة«.
استثمارات  األكثر  الدول  وحول 
»أكرب  روب  قال  أسرتاليا،  يف 
الواليات  حاليا هي  املستثمرين 
تقارب  باستثمارات  املتحدة 
650 مليار دوالر، تليها اململكة 
املتحدة بـ35 مليار دوالر، فاليابان 
بـ120 مليار دوالر. بعدها تأتي 
وبالطبع  وسويسرا  سنغافورة 
هذه الدول لديها كميات كبرية 
من األموال اخلاصة والصناديق 
الكربى ومن ثم الصني. الشرق 
األوسط وحتديدا اخلليجيون، هم 
ولكن  ثقل،  ذوو  مستثمرون 
العالقة  هذه  تعزيز  اىل  نتطلع 
عائد  تأمني  بهدف  فقط  ليس 
جيد على االستثمار، وإمنا أيضا 

لتوفري أمن الغذاء واملياه«.

وزيرالتجارة يؤكد السعي جلذب استثمارات خليجية 
باملليارات

استقالته  اوفارول  باري  قدم 
ساوث  نيو  لوالية  كرئيس 
ويلز بعد مثوله امام املفوضية 
يوم  الفساد  املستقلة ملكافحة 

االربعاء.
نفى  اوفاريل قد  السيد  وكان 
تلقيه زجاجة نبيذ بقيمة 3 آالف 
املياه  رئيس شركة  من  دوالر 
دي  نيك  القابضة  االسرتالية 
لكنه  الثالثاء  يوم  غريوالمو 
أن  بعد  االربعاء  يوم  استقال 
دي  للسيد  بعث  أنه  اتضح 
على  شكر  ببطاقة  غريوالمو 

اهلدية.
وقال السيد اوفاريل يف مؤمتر 
»اعلن  االربعاء  يوم  صحايف 
استقاليت من منصيب ريثما يتم 
انتخاب زعيم جديد حلزب االحرار 
رئيسا  ذلك  بعد  سصبح  الذي 

لوالية نيو ساوث ويلز«.
واصر يوم الثالثاء على انه مل 
»يضلل عمدا« املفوضية، لكنه 

قال انه يتقبل العواقب.
ووصف فقدان زجاجة من النبيذ 
من  كبري  ذاكرة  »فشل  بأنه 

جهيت«.
قبل  من  استدعائه  وبعد 
إلعطاء  االربعاء  يوم  املفوضية 
السيد  أكد  األدلة،  من  مزيد 
اوفاريل للمفوضية أن خط اليد 

على بطاقة الشكر يعود له.
اعطى  انه  الثالثاء   يوم  وقال 
للمفوضية  يتذكر  ما  افضل 
الواضح  »من  كان  ولكنه 
لديه  ليس  انه  وقال  خمطئا«. 
 bottle of لـ   حدث  عما  فكرة 

Grange تعود لعام 1959.
ومل تشحذ رؤيته بطاقة الشكر 
ذاكرته حول زجاجة النبيذ. وقال 
السيد اوفاريل ان التعامل مع 
شركة املياء االسرتالية القابضة 
جرى بشكل مناسب، وانه جرى 
العقد  مع مياه سيدني  توقيع 

على مبعدة من احلكومة.
الثالثاء  يوم  شهادته  وخالل 
تلقى  انه  املفوضية  امام  نفى 
مضى،  وقت  يف  نبيذ  زجاجة 
»لو  االستماع  جلسة  يف  قائال 
nPe  كنت قد تلقيت اي  زجاجة

لكنت   1959 لعام   folds Grange

زجاجة  اي  اتلق  ومل  بها  علمت 
.Penfolds Grange

وتصبح استقالته سارية املفعول 
اعتبارا من االسبوع املقبل، يف 
اللجان  فيه  أقرب ممكن جتتمع 

النيابية لتعيني زعيم جديد.

االكثر  املرشحني  ان  ويبدو 
هو  املنصب  هذا  لتولي  حظا 
الذي  وزير اخلزانة مايك بريد، 
رئيس  بأنه  دائما  كان يوصف 
اضافة  املستقبل،  يف  الوالية 
غالديس  النقل  وزيرة  اىل 
التخطيط  ووزير   Berejiklian

براد هازارد .
ويبدو ان غالديس بريجييكليان 
على  صفحتها  على  جتتذب  مل 
سوى  اآلن  حتى  الفايسبوك 

تأييد 15 عضوا.
املعارضة  زعيم  عقد  بدوره 
جون روبرتسون مؤمترا صحافيا 
السيد  مثول  بعد  االربعاء  يوم 
املفوضية  امام  اوفارول 
املستقلة ملكافحة الفساد، ظهر 
يوم االربعاء، وقال ان املسألة 

»ال تتعلق بزجاجة من النبيذ«.
»هذه  روبرتسون  السيد  وقال 
الطريقة  يف  ثاقبة  نظرة  هي 
االحرار  حزب  بها  يدير  اليت 
احلكومة يف نيو ساوث ويلز«.

روبرتسون رئيس  السيد  ودعا 
على  معه  للعمل  املقبل  الوالية 
املعايري  من  جديد  نظام  تنفيذ 
األخالقية لتنظيف السياسة يف 
نيو ساوث ويلز، تلك املعايري 
بنفسه  قدمها  قد  كان  اليت 

بالفعل داخل حزب العمال.
ان  املعارضة  زعيم  وقال 
»أحداث اليوم )االربعاء( ال تبدأ 
اوفارول  باري  مع  تنتهي  وال 
ألن حتقيقات املفوضية ال تزال 

جارية«.
وتأتي استقالة السيد اوفارول 
بعد ان مت تقديم بطاقة الشكر 
لـلمفوضية  االستماع  جلسة  يف 

صباح االربعاء.
من  املوقعة  البطاقة  يف  وجاء 
السيد اوفارول نيابة عن نفسه 
وعن زوجته روزماري: »عزيزي 
أن  أردنا  لقد  وجودي،  نيك 
الكرمية  املذكرة  على  نشكركما 
 1959 الرائعة.  النبيذ  وزجاجة 
كان عاما جيدا ، حتى لو كان  
ذلك  من  أكثر  على  احلصول 

بعيدا! شكرا لدعمكما«.
وكان رئيس الوالية قد اسُتدعي 
امام  الثالثاء  يوم  كشاهد 
اذا  فيما  حتقق  اليت  املفوضية 
االسرتالية  املياه  شركة  كانت 
عبيد  بعائلة  مرتبطة  القابضة 
جتين  ان  احملتمل  من  واليت 
مليون   60 اىل  تصل  ارباحا 
املقرتحة  الشراكة  من  دوالر 

للقطاعني العام واخلاص.
وجدت  املاضي  العام  ويف 
حزب  وزير   )ICAC( املفوضية 
نيو ساوث  السابق يف  العمال 
موسى  وابنه  عبيد  إدي  ويلز 
فساد،  باعمال  متورطني  عبيد 
على  حصوهلما  يف  حتقيق  اثر 
وادي  التعدين يف  رخص  منح 

. Bylong بايلونغ
منفصل  صحفي  مؤمتر  ويف 
ملناقشة  االربعاء  يوم  صباح 
يف  الثاني  املطار  مقرتح 
الوزراء  رئيس  سيدني، وصف 
السيد  قرار  ابوت  طوني 
»يف  بانه  باالستقالة  اوفاريل 

منتهى الشرف« .
قال السيد ابوت »لدي احرتام 
وإعجاب كبريان لرئيس الوالية 
باري  ويلز(  ساوث  )نيو 

اوفارول«.
باري  عرفت  »لقد  يقول  وتابع 
لعقدين من الزمن، كان صديقا 

لي طوال ذلك الوقت«.
زميله  ان  ابوت  السيد  وقال 
ودون  »برباءة  ضلل  االحراري 

قصد« املفوضية.
وتعليقا على قرار السيد اوفارول 
بالتنحي قال السيد ابوت »اننا 
نشهد عمال من النزاهة والشرف 
السياسة  يف  نشهده  ما  نادرا 

االسرتالية«.
واضاف يقول« أنا معجب به ملا 
فعله، على الرغم من أنين أشعر 

بأسف عميق لذلك«.
كشف  أخرى  أسئلة  على  وردا 
السيد ابوت ان رؤساء الواليات 

اوفارول يستقيل من رئاسة نيو ساوث ويلز بعد مثوله امام املفوضية املستقلة ملكافحة الفساد

والعاملني  السياسيني  وكبار 
يلتقون  العامة  احلياة  يف 
الناس يف كثري من  بكثري من 
اليت  اهلدايا  ويتلقون  األحيان، 
»يف واجهة  قد ال تكون دائما 

الذاكرة«.
وقال السيد ابوت انه علم أن 
صديقه سوف يتنحى من منصب 
رئيس الوالية عرب رسالة نصية 
وجيزة  لفرتة  إليه  حتدث  وانه 

قبل استقالته.
للسيد  الوزراء  رئيس  وقال 
اوفاريل انه يعتقد ان تصرفاته 
درجات  ألعلى  وفقا  حصلت 
باالسف  يشعر  وانه  الشرف 

لرؤيته يذهب )يستقيل(.
ان  القول  ابوت  السيد  وكرر 
»رجل  كان  اوفاريل  السيد 
كان  وانه  والنزاهة«،  الشرف 
وسف  جدا  قادرا  والية  رئيس 

نفتقده.
يقول  ابوت  السيد  واضاف 

ان  املهم  من  انه  »اعتقد 
هذا  نزاهته  بفعل  ونقر  نظهر 
بهذه  للتصرف  دفعه   الذي 

الطريقة«.

وقت  عليه  »مضى  انه  وقال 
ومل  العامة  احلياة  يف  طويل 
بهذه  ما قد تصرف  يَر شخصا 

الطريقة«.

رئيس الوالية املستقيل باري اوفارول

الزجاجة... الفخ واملشكلة

بطاقة الشكر املوقعة من السيد اوفارول
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العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني( - انتقد جون دود 
بوالية  السابق  العام  املدعي 
بـ  وصفه  ما  ويلز  ساوث  نيو 
الذي  اإلنساني«  غري  »القرار 
الفيدرالية  احلكومة  اختذته 
بتجريد طاليب اللجوء من حقهم 
»مساعدات  على  احلصول  يف 
قانونية«، حمذرا من أن اخلطوة 

متثل خطورة على األرواح.
األسرتالي  اهلجرة  وزير  وكان 
أكد يف  قد  موريسون  سكوت 
نهاية آذار املاضي أن احلكومة 
بإلغاء  انتخابي  بتعهد  وفت 
لطاليب  القانونية  املساعدات 
بيان  يف  وأضاف  اللجوء، 
أسرتاليا  »التزامات  رمسي: 
تقديم دعم هلؤالء  إىل  ال متتد 
غري  بطرق  إلينا  يأتون  الذين 

مشروعة.
»احلكومة  ان  يقول:  وتابع 
سوف خترب القادمني بصورة غري 
شرعية بتعليمات واضحة بلغات 
مرتمجني،  توفري  مع  متعددة، 
تقديم  عملية  إجراءات  بشأن 

طلبات اللجوء والتقييم«.
لكن دود اعترب أن تلك اخلطوة 
طاليب  من  العديد  عودة  تعين 
وبالتالي  أوطانهم،  إىل  اللجوء 
تعريض حياتهم للخطر، وهو ما 
املشرف  السجل  مع  يتناقض 

ألسرتاليا يف حقوق اإلنسان.
على  »جيب  يقول:  ومضى 
لكل  مساعدات  تقديم  احلكومة 
األشخاص ذوي احلقوق، مشريا 
إىل أن طاليب اللجوء يندرجون 
حتت تلك الفئة وفقا للمعاهدات 

والقوانني الدولية.

حرمان طاليب اللجوء من املساعدات 
القانونية

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني( - يف حماولة منها 
لتحفيز االجتاه اىل سوق العمل، 
أنها  الفيدرالية  احلكومة  أعلنت 
اإلجيار  مصاريف  تتحمل  سوف 
وغريها من املصاريف املرتبطة 
بتقلد العاطلني لوظائف جديدة 

بعيدة عن امكنة إقامتهم.
ويف والية كوينزالند، تستهدف 
اخلطة األسرتالية 60 ألف عاطل 
من الشباب العاطلني يواجهون 
محلة غري مسبوقة إذا فشلوا يف 

العثور على وظائف.
ابيتز  اريك  وصف  جانبه،  من 
وزير التوظيف ظاهرة البطالة بـ 
»الكارثة«، ملمحا إىل إصالحات 
ملموسة يف جمال زيادة اإلنتاج، 
تتضمن برامج تشجع على العمل 

مقابل استمرار بدل البطالة.
متوز  من  األول  من  وبداية 
 157 ختصيص  سيتم  املقبل، 
مليون دوالر لعاطلني بني 18-

30 سنة إذا متكنوا من املكوث 
عامني يف وظيفة جديدة.

على  اجلديدة  احلوافز  وتنص 
مكافأة  دوالر   2500 ختصيص 
للعاطل الذي ميكث يف وظيفة 
ثم  شهرا،   12 ملدة  جديدة 
إذا  دوالر   4000 على  حيصل 

أكمل املدة إىل عامني.
وزير  مساعد  طالب  بدوره، 
أن  هارتسويكر  لوك  التوظيف 
القادرين  األسرتاليني  كافة 
على العمل بضرورة االجتاه إىل 
سوق الوظائف، وعدم التفريط 

يف الفرص اليت تتاح هلم.

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
أن  املقرر  من   - االلكرتوني( 
دعمها  أسرتاليا  حكومة  جتمد 
للخطة القومية لتخفيض تكاليف 
تكلفتها  تصل  واليت  التأجري، 
مليارات   4.5 إىل  اإلمجالية 
خروجها  تبني  أن  بعد  دوالر، 
من  وضعت  الذي  اهلدف  عن 
تستهدف  أنها  حيث  أجله، 
باألساس دعم الطالب حمدودي 
الدخل يف تأجري مساكن بتكلفة 

منخفضة.
احلكومة  تدفع  للخطة،  ووفقا 
حوافز سنوية تزيد عن 10 آالف 
العقاريني  للمطورين  دوالر 
مقابل توفريهم لوحدات سكنية 
يقل إجيارها بنسبة 20 % عن 
أسعار السوق ملساعدة الطالب 
حمدودي الدخل يف العثور على 

مسكن بسعر مناسب.
مسارها  عن  خرجت  اخلطة  لكن 
بعد أن جلأ املطورون لتأجريها 
مببالغ  أثرباء  أجانب  طالب  إىل 

كبري.
طلب  حكومي،  مصدر  وقال 
إن  هويته  عن  الكشف  عدم 
إلغاء  يف  ترغب  ال  احلكومة 
اخلطة برمتها، لكنها حتتاج إىل 
إىل  مشريا  كبرية،  تعديالت 
احلكومة  من  املوروثة  العيوب 

العمالية السابقة.
أندروز  كيفن  قال  جانبه،  من 
االجتماعية:  اخلدمات  وزير 
خمتلفة  طرق  عن  »أحبث 
اخلطة،  وحتسني  إلصالح 
وأرحب بالتعليقات من الواليات 
واملستثمرين  واملقاطعات 

واملطورين وقطاع اإلسكان«.
كوليشو  نيك  العقاري  املطور 
تقدم حبوالي 90 طلبا للحصول 
على حوافز للخطة، وأضاف: » 
العمل إلنشاء 220 وحدة سكنية 
غرب  جنوب  »بيلمور«  يف 
سيدني يتطلب البدء يف البناء 
حزيران  قبل  لالنتهاء  اآلن، 

.2016

جتميد متويل خطة سكنية للطالب 
الفقراء

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
وزير  نشر   - االلكرتوني( 
األسبق  األسرتالي  اخلارجية 
خاصة  نصية  رسائل  كار  بوب 
رئيسة  مع  تبادهلا  قد  كان 
جوليا  السابقة  أسرتاليا  وزراء 
تأثريا  تكشف  واليت  غيالرد، 
املوالي  للوبي  العادة  فوق 
رئيسة  مكتب  على  إلسرائيل 

احلكومة السابقة.
لتلك  نشره  أن  كار  وقال 
كتاب  إطار  يأتي يف  الرسائل 
وزير  يوميات   « عنوان  حيمل 
أنه  إىل  وأشار  اخلارجية«، 
غيالرد  إذن  على  حيصل  مل 
معتربا  الرسائل،  نشر  قبل 
القومي  للصاحل  ذلك  فعل  أنه 

ألسرتاليا.
السفري  كار  بوب  ووصف 
لدى  السابق  اإلسرائيلي 
»ماكر«، وكشف  بأنه  أسرتاليا 
موال  فصيل  مع  معاركه  عن 
الكتلة  داخل  إلسرائيل 
حيمل  العمال  حلزب  الربملانية 
 falafel« فالفل«  »فصيل  اسم 
faction«، والذي يشمل عضوي 
مارك  اليهوديني  الربملان 

دريفوس ومايكل دانيب.
لـ  تصرحيات  يف  كار  وأضاف 
»جيب  ميديا«:  »فريفاكس 
معرفة  أسرتاليا  شعب  على 
اخلارجية  اتبعتها  اليت  الكيفية 
األسرتالية، عندما تكون رئيسة 
لوبي  من  الوزراء حتت ضغوط 
ذات  جمموعة  من  إسرائيل 
ألسرتاليا  معينة  بشأن  مصلحة 

يف الشرق األوسط«.
من جانبه، وجه دانيب انتقادات 
متهما  كار  بوب  صوب  حادة 
وتابع  األعمي،  بالتعصب  إياه 
اإلذاعة  هليئة  تصرحيات  يف 
لوبي  يوجد  »ال   : األسرتالية 
يف أسرتاليا ميكنه ممارسة مثل 
بوب  يدعيه  الذي  التأثري  هذا 
مضحك..العديد  أمر  إنه  كار، 

من األشخاص يسخرون منك يا 
بوب كار«.

الكتاب املذكور، كشف  وخالل 
العميقة  خالفاته  عن  كار  بوب 
مع غيالرد اليت مل تكن تسمح 
له بانتقاد إسرائيل على خلفية 
الغربية،  الضفة  مستوطنات 
حيث كانت ختشى من أن تتسبب 
تلك االنتقادات يف إثارة غضب 
سيما  ال  الصهيوني،  اللوبي 
»اجمللس األسرتالي اإلسرائيلي 

والشئون اليهودية«
وأردف كار خالل اليوميات أن 
إلسرائيل  الثابت  غيالرد  دعم 
جعلها متنعه من تغيري تصويت 
تبدو  مسألة  يف  أسرتاليا 
النفطي  التسرب  حول  ثانوية 
ردت  غيالرد  لكن  لبنان،  يف 
ال   « بقوهلا:  رسالة  يف  عليه 
موقف  لتغيري  يدفعين  سبب 
بوب  عليها  فرد  أسرتاليا«، 
ليس  األمر  »جوليا  قائال:  كار 
أعطيت  لقد  البساطة،  بهذه 
خارجية  وزير  بصفيت  كلميت 
أسرتاليا«، وتهكم من تأييدها 
خالل  قائال  إلسرائيل  الدائم 
»األمر ال عالقة  الرسالة:  ذات 
الشأن  أو  إسرائيل  بأمن  له 
غيالرد  فردت  الفلسطيين«، 
»بوب..سلطيت  قائلة:  برسالة 
يف قرارات األمم املتحدة ليس 
إسرائيل  قضايا  يف  منحصرا 

وفلسطني«.

بوب كار يفضح اللوبي اإلسرائيلي 
داخل أسرتاليا

احلكومة حتفز العاطلني للبحث عن 
وظائف

احلكومة  اخلضر  حزب  دعا 
الفيكتورية اىل إنشاء صندوق 
مستوى  على  النظيفة  للطاقة 
الوالية جلعل األلواح الشمسية 

بأسعار قابلة للتحمل.
فقد طالبت زعيمة حزب اخلضر 
كريستني ميلن بإنشاء صندوق 
للطاقة الشمسية يف فيكتوريا 
والشركات  املنازل  ملساعدة 
على التعامل مقدما مع تكاليف 

األلواح الشمسية.
سيدر  الصندوق  ان  وقالت 
وخيفض  الوالية  على  املال 

فواتري الطاقة.
ان  ميلن  السيدة  واعلنت 
جمال  يف  رائدة  »أسرتاليا 
دون  ولكن  الشمسية  العلوم 
يف  االستثمار  يف  املستوى 
ويتم  الشمسية،  الطاقة 
اليت  الوظائف  من  حرماننا 

حيتاجها اجملتمع«.
خنلق  أن  »بامكاننا  وقالت 
األلواح  لوضع  املالية  احلوافز 
الشمسية على أسطح املباني، 
مما يؤدي اىل وفورات فورية 

على فواتري الكهرباء.«

حزب اخلضر يدعو اىل انشاء 
صندوق للطاقة النظيفة يف فيكتوريا

من املتوقع أن يبدأ العمل على 
كريك  بادجريي  يف  ثان  مطار 
أن  بعد  يف سيدني عام 2016 
الفيدرالية على  وقعت احلكومة 

املوقع.
فقد اعلن رئيس الوزراء طوني 
ابوت ان سكان سيدني الغربية 
قبل  جديدة  طرق  بناء  سريون 
يف  املطار  يف  العمل  اكتمال 
بكلفة  املقبل  العقد  منتصف 

2.5 مليار دوالر.
وسوف يبدأ التخطيط والتصميم 
يكون  ان  على  فورا  للعمل 
للقطاع اخلاص اجلزء األكرب من 

التكلفة.
املالكة  الشركة  وستعطى 
ملطار  كينغسفورد مسيث يف 
 Southern Cross وهي  سيدني 
Airports Corporation، حق الشفعة 

لتشغيل املطار اجلديد.
وصرح السيد ابوت للصحفيني 
قائال  الثالثاء  يوم  كانبريا  يف 
القرار،  هذا  انتظار  طال  »لقد 
ولنكن صادقني فان احلكومات 
لفرتة  منه  تهربت  املتعاقبة 

طويلة جدا«.
اليت  كريك،  بادجريي  وكانت 
عن  كيلومرتا   56 مسافة  تبعد 
قد  التجاري،  سيدني  سوق 
عام  يف  حمتمل  كموقع  حددت 
1969 وكانت احلكومة الفيدرالية 
قد اشرتى 1700 هكتار كموقع 

لبناء املطار أواخر عام 1980.
سوف  انه  ابوت  السيد  واعلن 
من  مزيد  عن  اإلعالن  يتم 
»األيام  يف  للطرق  التمويل 

املقبلة«.
مرحلة  ختلق  أن  املتوقع  ومن 
آالف   4 حواىل  األوىل  البناء 
فرصة  ألف  و35  عمل،  فرصة 
عمل حبلول عام 2035، وزيادة 
فرص العمل إىل 60 ألفا مبرور 

الوقت مع تطوير املطار.
ستكون   ،2060 عام  حبلول 
لدى املطار اجلديد القدرة على 
احمللي  الناتج  يف  زيادة  دفع 
يقرب  مبا  األسرتالي  اإلمجالي 

من 24 مليار دوالر.
يريد  انه  ابوت  السيد  واوضح 
حظر  من  خاليا  املطار  يرى  ان 
التجول ، قائال ان الضوضاء لن 
تكون كبرية كما هي احلال يف 

مطار ماسكوت.
سكان  ينمو  ان  املتوقع  ومن 
اىل  مليونني  من  سيدني  غرب 
خالل  شخص  ماليني  ثالثة 

العقدين املقبلني.
وميثل املطار احلالي، حواىل  40 
الرحالت  وصول  من  املئة  يف 
الدولية و50 يف املئة من الشحن 
اجلوي الدولي، وهذا املطار هو 
يف خطر من الوصول إىل اقصى 

قدراته االستيعابية.
بيل  املعارضة  زعيم  وكان 
وقت  يف  حتدث  قد  شورتن 
بادجريي  موقع  لصاحل  سابق 

كريك.
سيدني  غرب  نواب  ولكن 
االزدحام  إزاء  بالقلق  يشعرون 
سيتسبب  اللذين  والضوضاء 
بهما املطار على مدار 24 ساعة 

يف اليوم.

توقع انتهاء العمل به منتصف العقد املقبل
حكومة أبوت ترصد 2،5 مليار دوالر ملطار 

بادجريي كريك

)ترمجة:  اسرتاليا  ادياليد. 
العنكبوت االلكرتوني( - قالت 
أي  تتخذ  لن  إنها  الشرطة 
شريف  الشيخ  ضد  إجراءات 
جنوب  بوالية  املقيم  حسني 
اهلل  دعا  والذي  أسرتاليا، 
علىاهلندوس  للقضاء  علنا 

واالبوذيني.
إلحدى  فيديو  مقطع  وأظهر 
وصفه  حسني  الشيخ  خطب 
احلملة  أسرتاليا خبنازير  جلنود 
الصليبية، واتهمهم باملساعدة 
من  العشرات  اغتصاب  على 

نساء العراق.
احملافظ  السيناتور  وطالب 
جنوب  بوالية  برناردي  توري 
بتشديد  باملطالبة  أسرتاليا 
للخطاب  املناهضة  القوانني 
على  احملرض  العنصري 
وصفه،  حد  على  الكراهية 
حماسبة  عدم  قرار  واصفا 
الشيخ حسني بأنه دليل على 
يف  احلرية  استخدام  إساءة 

أسرتاليا، مدعيا أن أي هجوم 
الشيخ  أليدولوجيات  مناهض 
من  بعاصفة  سيقابل  كان 

الغضب.
عن  وهندوس  بوذيون  وعرب 
سراح  إطالق  من  صدمتهم 
الشرطة  قسم  من  الشيخ 
اهلجوم  سيعاود  أنه  مؤكدين 

عليهم جمددا.
ووفقا ملقطع من خطبة الشيخ 
على  بالقضاء  اهلل  دعا  فقد 
عن  واهلندوس  البوذيني 

آخرهم.
ومت فتح حتقيق يف اخلطبة اليت 
ألقاها الشيخ يف مركز الدعوة 
أسرتاليا،  جبنوب  اإلسالمية 
إدانة  عدم  إىل  خلص  لكن 

الشيخ.
برناردي  السيناتور  أن  يذكر 
لإلسالم،  بعدائه  شهري 
ومطالبته من قبل حبظر النقاب 
وادعى كذلك أن اإلسالم حيمل 

أيدولوجية ديكتاتورية.

تربئة شيخ دعا على البوذيني 
واهلندوس
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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

اعلن حزب العمال الفيدرالي انه 
سيحاسب حكومة ابوت اذا حنثت 
بوعدها االنتخابي بعدم اجراء اية 

تغيريات على سن التقاعد.
لتقديم  االئتالف  ويستعد 
ميزانيته يف ايار حيث املح وزير 
امكانية  اىل  هوكي  جو  اخلزانة 
رفع سن التقاعد إىل الـ 70 يف 
عملية البحث عن وفورات، حيث 
على  أن  احلال  يكون  »قد  قال 
سنوات  لثالث  يعمل  ان  جيلي 

إضافية«.
ويستخدم حزب العمال تعليقات 
رئيس  التهام  كذخرية  هوكي 
بكسر  ابوت  طوني  الوزراء 
عدم  بشأن  االنتخابية  تعهداته 
وتقليم  التقاعد  سن  تغيري 
ميزانيات أي بي سي و اس بي 

اس املتعددة الثقافات.
حقيبة  باسم  املتحدثة  وتقول 
جيين  املعارضة  يف  العائالت 
يستعد  االئتالف  ان  ماكلني 
وال  للمواطنني،  بوعده  لالخالل 
من  مليونني  من  ألكثر  سيما 

متقاعدي السن.
 ABC الذاعة  ماكلني  وصرحت 
يوم االثنني قائلة »حنن نعتزم 

حماسبته على هذا الوعد«. 
وقالت السيدة ماكلني ان جعل 
أطول  لفرتة  يعملون  الناس 
تضر باألكثر ضعفا يف اجملتمع، 
وحني أراد كثري من االسرتاليني 
أطول  لفرتة  العمل  السن  كبار 
واجهوا متييزا على أساس السن 

يف اليد العاملة.
حقيبة  باسم  املتحدثة  وقالت 
العائالت يف املعارضة أيضا انه 

حزب العمال يتهم حكومة ابوت باحلنث بوعدها حول سن التقاعد
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نظام  الغاء  احلكومة  على  جيب 
اإلجازة الوالدية املدفوعة.

الوزير يف احلكومة  اعلن  بدوره 
دون  من  أنه  جويس  بارنابي 
فمن  وختفيضات  اقتطاعات 
اسرتاليا   تكون  ان  الصعب 
على  احلفاظ  على  قادرة 
مع  العالية  املعيشة  مستويات 

استمرار الديون يف االرتفاع.
لراديو  جويس  السيد  وصرح 
يف  نغري  مل  »إذا  قائال   ABC
على  مقبلون  فنحن  َديننا  مسار 
أزمة مل تشهد هلا اسرتاليا مثيال 

من قبل«.
وضع  يف  حنن  »اآلن  وقال 
منه   انفسنا  خنرج  ان  علينا 

وبسرعة«.
ان  عن  جويس  السيد  وكشف 
املدفوعة  الوالدية  اإلجازة  خطة 

بنصف  االحتفاظ  على  تساعده 
اليد العاملة يف البالد.

ولكن جملس كبار السن الوطين 
على  ان  يرى  أسرتاليا  يف 
العبء  أن  من  التأكد  احلكومة 
يقع على مجيع قطاعات اجملتمع 

وليس فقط على كبار السن.
أن  )احلكومة(   عليها  واعلن 
تعيد النظر يف خمططات وانظمة 
خطة  مثل   ، بالذهب«  »مطلية 
املدفوعة،  الوالدية  االجازة 
قبل أن تبدأ »اخلفض واحلرق« 

لالسرتاليني األكرب سنا.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
»هناك  اونيل  مايكل  للمجلس 
قدر كبري من القلق حنو اشخاص 
)صحيا(  يناسبهم  يكون  ال  قد 
السبعني  حتى  العمل  مواصلة 

من العمر«  .

ينتظر  ان  املمكن  من  كان 
ملبورن  مطار  خدمة  مستقلو 
عدة  ساوث  كروس  حمطة  من 
استخدام  من  ليتمكنوا  سنوات 
جرى  ولكن  القطار،  خدمة 
طريقها  يف  أنها  اعالمهم 

اليهم.
فقد قال رئيس والية فيكتورية 
ان   Napthine نبتاين  دينيس 
السكك  وصلة  ستبين  حكومته 
طال  اليت  املطار  اىل  احلديدية 
انتظارها، واعدا بأن هذه اخلدمة 
ستصل املطار باملدينة خالل 25 

دقيقة.
إن  الوالية  رئيس  وقال 
ستكون  الكهربائية  القطارات 
وبأسعار  عالية،  قدرة  ذات 
معقولة وبتشغيل قطار كل 10 

دقائق خالل أوقات الذروة.
وكان الدكتور نبتاين قد اعلن 
عن هذا التعهد يف مؤمتر حلزب 
انه  قائال   الفيكتوري،  االحرار 
الوقت  عن  الكشف  سيتم 
موازنة  يف  للمشروع  والتكلفة 
معلنا  املقبل،  الشهر  الوالية 
ان املشروع طال انتظاره وكان 

جيب ان يبنى منذ مدة طويلة.
وقال الدكتور نبتاين يف املؤمتر 
»كان هذا املشروع على الكتاب 
 40 من  أكثر  منذ  )االجندة( 
سنة.. لقد حان وقت بناء هذه 

الوصلة من السكة احلديدية«.
وكشف الدكتور نبتاين عن ان 
مطار ملبورن جيتذب 30 مليون 
مسافر سنويا، ومن املتوقع أن 
 20 خالل  العدد  هذا  يتضاعف 

عاما.

حكومة فيكتوريا بصدد بناء سكة حديد مطار ملبورن

فيكتوريا  والية  رئيس  وقال 
للصحفيني  الحق  وقت  يف 
األمام  إىل  هائلة  خطوة  »هذه 
بالنسبة ملطار ملبورن، مللبورن 

ولفيكتوريا«.
الضروري  »من  يقول  واضاف 
مللبورن  تكون  ان  للغاية 
وفيكتوريا وصلة سكك حديدية 

إىل املطار«.
ممر  الوصلة  وستستخدم 
ألبيون - جاكانا Jacana للسكك 
احلديدية املوجودة للبضائع بني 

غرب املدينة  ومشاهلا.
انه  نبتاين  الدكتور  ويقول 
علنا  املشروع  تشغيل  سيتم 
ملشاركة  يسعى  سوف  ولكن 

القطاع اخلاص.

بدوره قال نائب زعيم املعارضة 
للوالية  ان  مرلينو  جيمس 

أولويات اعلى للنقل العام.
ان  قائال   للصحفيني  وصرح 
»هذا لن حيل مشكلة االزدحام 
يف القطارات ولن حيل مشاكل 
تقاطعات  مشاكل  وال  التأخري 
سكك احلديد مع طرق السيارات 

.»level crossings
انه  مرلينو  السيد  وقال 
تفي  ان  فيه  املشكوك  من 
مضيفا  التعهد،  بهذا  احلكومة 
نبتاين  دينيس  »تعهدات   ان 
وصالت  ببناء  االحرار  وحزب 
أفالون  اىل  حديدية  سكك 
 Rowville وروفيل  ودونكاسرت 

لن تنفذ اي منها«.
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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 0410
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مقاالت وتحقيقات

يف  رأيه  عن  صاحبه  لسؤال  بابًا  تطرق  تكاد  ال 
حتى  الرئيس  ومواصفات  الرئاسي  االستحقاق 
يسلسل املستضيف مواصفات ما كان الرئيسان 
الرئيس  وفوقهما  شهاب  وفؤاد  مشعون  كميل 
بشارة اخلوري يتمتعون بها، فتسأل حبماسة عّمن 
خيفي »كل هذا اخلري« عن األنظار، ليضع فنجان 
القهوة من يده، متنحنحًا يف مقعده ومرددًا: أنا.

»أنا«. »أنا«. »أنا«. يتداخل املزح باجلد. أصدقاء 
السابق  الوزير  يتقدمهم  رمحة،  إميل  النائب 
الرئيس،  فخامة  بلقب  ميازحونه  وهاب  وئام 
رمحة  يدأب  طبعًا.  ممانعته  بعدم  ميازحهم  وهو 
على القول إن من ال ميلك شرحية شعبية واسعة 
تؤيده ال ميكن أن يرتشح لالنتخابات، ولسان حاله 
يسأل: من لديه ما لدّي، أنا أكثر من حزت أصواتًا 
املواصفات  الحظوا  النيابية.   ٢٠٠٩ انتخابات  يف 
تكتل  نواب  من  اثنني  حبسب  للرئيس  املطلوبة 
ال  مواصفاتهما  أنها  تكتشفوا  واصالح،  التغيري 
مواصفات العماد ميشال عون. حني طرح ترشيح 
الوزير السابق زياد بارود لرئاسة اجلمهورية أول 
مرة ظنها كثريون جمرد مزحة، كما ظن املستمعون 
إنه مرشح فقط  للوزير مروان شربل وهو يقول 
أنه ميزح. ومن املزح  اللبنانيون عليه  إذا توافق 
اخلفيف إىل املزح الثقيل: كيف تبتسم لسياسّي 
ما عاد يقوى حبكم تقدمه يف العمر على النهوض 
عن كرسيه للجلوس على كرسي بعبدا، يصارحك 
العام »إذا رغب  هامسًا بأن أسهمه مرتفعة هذا 
حزب  يبحث  وطنهم«.  إنقاذ  يف  حقًا  اللبنانيون 
الكتائب يف وصف الرئيس أمني اجلميل بصورة 
محلته الرئاسية بـ«رجل اإلنقاذ«. نضحك أم نبكي؟ 
حنن حنتاج فعاًل لإلنقاذ. أول من أمس، كان عامل 
هندي يقف على جانب الطريق حني اجتاحته سيارة 
يقودها شقيق أحد نواب املستقبل الشماليني الذي 
سها عن القيادة حبكم حلمه برؤية شقيقه رئيسًا. 
حك النائب دوري مشعون فتكتشف استغرابه فعاًل 
وآخر  نائب مشالي  إىل  السياسية  القوى  التفات 
بقاعي، فيما ابن الرئيس كميل مشعون ال يزال 
ميشال  لبنان  ملصرف  األسبق  احلاكم  موجودا. 
اخلوري )جنل الرئيس بشارة اخلوري( الذي انتقد 
حبسب وثائق ويكيليكس العرف الغيب الذي حيصر 
انتخاب  املوارنة وحيول دون  أيدي  الرئاسة بني 
والئمه  يكثف  للجمهورية،  رئيسا  السنيورة  فؤاد 
األيام. مثة عبارة متداولة هذه  الدبلوماسية هذه 
غامن  وروبري  حرب  بطرس  النائبني  تصف  األيام 
ما غريهما، بأنهما »مرشحا ١٤ آذار التوافقّيان«. 
كيف يتعني على اإلعالمي أن خيفي ابتسامته حني 
يقول غامن وهو عضو يف كتلة املستقبل أمامه إنه 
سيخلق قوة اعتدال تستطيع حماربة االصطفافات 
فال  البعض،  على  فعاًل  األمور  تلتبس  القائمة. 
رئاسة  إن كان املطلوَب رئيس لكرسي  يعلمون 

اجلمهورية أم كرسي لرئاسة اجلمهورية.
وغرائبه  العامل  عجائب  تروا  بكركي  إىل  اصعدوا 
مرشحني للرئاسة األوىل: يفاجئكم أحدهم ويدعى 
طاقته  خبأ  بأنه  ديب«  روجيه  السابق  »الوزير 
رئيسا،  ينتخب  ريثما  عمله  وبرنامج  ومشاريعه 
ويكتشفون  به  اللبنانيون  سيسمع  فقط  عندها 
فايسبوكي  مبرشح  اللبنانيون  يتلهى  عجائبه. 
أظرف  مرشحني  عن  اجلمهورية،  لرئاسة  ظريف 
املاروني  العام  رئيس اجمللس  تابعوا  فعاًل:  منه 
وديع اخلازن مثاًل. إجنازات رئيس مجعية املصارف 
السابق جوزف طربيه يف رئاسة الرابطة املارونية 
تسمح به بالتفكري يف رئاسة اجلمهورية. احلمد هلل، 
رئيس الرابطة املارونية احلالي مسري أبي اللمع مل 
يعلن ترشحه حتى اآلن. الوزير السابق دميانوس 
قطار جيد أسبابًا كثرية ليصدق أنه مرشح لرئاسة 
اجلمهورية. يتضح هنا أن عقل سركيس سركيس 
من  جيد  ال  أشخاص  مثة  كثرية.  عقول  من  أكرب 
أنهم  سوى  عنهم  يقوله  شيئًا  عليهم  يعرفك 
ميلكون طائرة خاصة. أما رئيس مجعية الصناعيني 
نعمة افرام، فيستعد ملغادرة اجلمعية قبل نهاية 
تفضيل  بعد  رمسيًا،  موقعًا  جيد  وال  الشهر، 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان القاضية أليس 
شبطيين عليه، أفضل من رئاسة اجلمهورية خلدمة 
اللبنانيني. تعصف احلماسة بالوزير السابق زياد 
بارود خلدمة اللبنانيني وإنقاذهم من الفساد عرب 
الداخلية  وزارة  يف  فعل  كما  اجلمهورية،  رئاسة 

أنا أهّرج... أنا أستزمل... وأنا مرشح للرئاسة

مشرفًا  الفساد،  من  إداراتها  خمتلف  طّهر  اليت 
على أفسد انتخابات نيابية يف تاريخ لبنان وفق 
انتخابي  مال  رافقها من  ما  على  املطلعني  إمجاع 
احتجاجًا على  وحتريض مذهيب، قبل أن يستقيل 
تصرفات الوزير أشرف ريفي بدل أن يقيله. يف 
رئيس  إىل  احلاجة  أمس  يف  حنن  بكركي،  نظر 

مماثل.
لعل الفراغ أو إحدى التجارب السابقة أو اإلفراغ 
الذي  هو  السياسية،  للحياة  املمنهج  احلريري 
رئاسيًا.  برناجمًا  واالستزالم  التهريج  من  جيعل 
قبل  ما  منذ  تكن  لبنان، مل  السياسة يف  أن  أو 
االستقالل، إال »تهريج بتهريج«. حاملا ينهي أي 
مرشح مقابلة تلفزيونية يبدأ أخرى، من دون أن 
يطلب منه أحدًا سرية ذاتية. حني يتقدم مواطن 
لشغل أية وظيفة ما يف العامل، ُتطلب منه سرية 
ذاتية، إال إىل رئاسة اجلمهورية اللبنانية. كل من 
طبل وزمر يف خيمة بقاعية لالستخبارات السورية 
بات يريد ترشيح نفسه لرئاسة اجلمهورية. وكل 
لتعويض  السورية  االستخبارات  به  استعانت  من 
نفسه  ترشيح  يريد  بات  املسيحية  األحزاب  فراغ 
من  حالوة«، كل  »شاب  كل  اجلمهورية.  لرئاسة 
من  وكل  مرة،  ما  ملف  يف  البطريرك  استشاره 
األمريكية  أو  الفرنسية  االستخبارات  عليه  اتكلت 
يف مهمة ما، وكل من كان ناجحًا يف إدارة مصرف 
ظهر  من  وكل  اإلعالمية،  عالقاته  يف  أو  ناٍد  إو 
يثق  من  وكل  به،  حامل  وهي  أمه  على  املالك 
بقدرته على إدهاشنا، لكنه آثر تأجيل ذلك ريثما 

ينتخب رئيسًا، كل هؤالء مرشحون.
مثة أشخاص لن يسلمهم أهل حيهم ختم املختار 
رغم  بقدرتهم على تيسري شؤونهم  ثقتهم  لعدم 
كفاءاتهم العالية، يعتقدون أنهم يصلحون لرئاسة 

اجلمهورية.
رتبة »الرئيس« ال رتبة »املرشح«

أن  عبيد  جان  األسبق  اخلارجية  وزير  يعتقد  ال 
اجتهاد الساعات األخرية يعوض كسل عام دراسي 
كامل. وال جيد نفسه بالتالي مضطرًا إىل الركض 
وكل  االجتاهات،  شتى  اليوم يف  الراكضني  مع 
يعتقد  ال  فهو  رئيسًا.  انتخابه  يأمل  منهم  واحد 
إىل  »املرشح  لقب  أن  كثريين،  وبعكس  أيضًا، 
رئاسة اجلمهورية« سيضيف إليه على املستويني 
أن  الرتداد  دائم  هو  شيئا.  والعام  الشخصي 
اللبنانيني كانوا ينتظرون الوزير محيد فرجنية فأتى 
سليمان فرجنية رئيسًا. انتظروا بشري اجلميل فأتى 
أمني. وكانوا يرتقبون رينيه معوض وإذا بالياس 
وبناًء  سنوات.  لتسع  اجلمهورية  يرأس  اهلراوي 
عليه، هو ال جيد نفسه مضطرًا إىل عرض نفسه 

إعالميًا وسياسيًا يف البازار املفتوح.
فيه  أمس شكر  بيان  إصدار  إىل  دفعه  ما  وهذا 
الفتًا  معارضة،  أو  تأييدًا  ترشحه  يتداولون  من 
لرباجمهم  املرشحني  عرض  إىل  احلاجة  عدم  إىل 
اىل  يعود  احلكم  يف  »القرار  ألن  الرئاسية، 
صالحيات  ظل  يف  جمتمعا  الوزراء  جملس  سلطة 
ينتقي  الذي  عبيد  وأشار  اجلمهورية«.  رئيس 
أهم  الرئيس  رتبة  أن  إىل  نادرة  بعناية  كلماته 
»غري  هو  لذلك  املرشح.  رتبة  من  والناس  عنده 
يف  املؤكدة  الفرصة  لغياب  اآلن«،  حتى  مرشح 
ظل ظروف التنافس القائمة حاليًا. باختصار: هو 
كما  اليوم،  مرئية  غري  حظوظه  تكون  أن  يفضل 
كانت حظوظ كل من سليمان فرجنية وأمني اجلميل 
والياس اهلراوي غري مرئية. ال يريد أن يتاجر به 
أحد، وال أن يبتز أحد به اآلخر، وال أن يعتقد أحد 

أنه يأخذ شيئا من أمامه.
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ثمة أشخاص لن يسلمهم أهل حيهم ختم املختار 
ويعتقدون أنهم يصلحون للرئاسة )مروان طحطح(

كيف ميكن قراءة دعوة بكركي اىل اجراء استطالعات 
للرأي الختيار الرئيس اجلديد يف نظام قائم على 

انتخاب جملس النواب لرئيس اجلمهورية؟
»إذا أردنا استحقاقًا وفاقيًا )..( ويعرب عن إرادة 
وقانونية  سلمية  طرق  فلدينا  اللبناني،  الشعب 
ومدنية واضحة. أواًل رئيس توافقي )...(. ثانيًا، 
يستحق  أال  اللبناني.  الشعب  اىل  حنتكم  تعالوا 
املرحلة  هذه  يف  لبنان  ومستقبل  وشعبه  لبنان 
اخلطرية جدًا، أن جيتمع النواب ليعدلوا الدستور، 
وملرة واحدة فقط، لينتخب الشعب اللبناني رئيسه 
خبمس  فلنأِت   )...( آخر  خيار  وهناك  مباشرة. 
مؤسسات استطالع للرأي حيادية علمية موثوق بها 
لتبدأ استطالعًا للرأي يف لبنان، والشخصية اليت 
حتظى بأعلى نسبة من التأييد، نذهب اىل جملس 
النواب وننتخبها رئيسًا للجمهورية. وهكذا حنرتم 

الشعب اللبناني«.
الكاردينال  املاروني  للبطريرك  ليس  الكالم  هذا 
مار بشارة بطرس الراعي، الذي يقول منذ اسابيع 
كالمًا يكاد يكون نسخة طبق االصل عنه، ويعلن 
يف برنامج »كالم رئيس« عن استطالعات للرأي 
الواجب  الرئيس  اسم  ملعرفة  بكركي  جتريها 

انتخابه.
هذا الكالم هو لالمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
االول  القدس يف 6 تشرين  نصر اهلل، يف يوم 
يستعد  لبنان  كان  املرحلة  تلك  يف   .٢٠٠7 عام 
الرئاسي، وخروج  للفراغ  باالحرى  او  لالنتخابات، 
الرئيس اميل حلود من قصر بعبدا من دون خلف. 
بادر،  قد  عون  ميشال  العماد  كان  ايضًا  حينها 
يف االول من ايار من ذلك العام، اىل طرح إجراء 
انتخابات مباشرة من الشعب، قائاًل: »إذا تعذرت 
االنتخابات النيابية، فانتخابات رئاسية مباشرة من 
الشعب ملرة واحدة«. بعدها بأيام القاه نصر اهلل 
يف حديث اىل قناة »العامل«، مؤيدا هذا الطرح، 
اىل ان حدد خياراته الثالثة يف تشرين االول من 
العام نفسه. بني ايار وتشرين االول قامت قيامة 
وبكركي  املوارنة  واملرشحون  حينها،  املسيحيني 
يف  صفري  بطرس  مارنصراهلل  البطريرك  بقيادة 
والتعديل  االستطالعات  لفكرة  انتقادا  الطليعة، 

الدستوري النتخاب رئيس من الشعب.
بعد سبعة اعوام على تلك املرحلة، يقف اللبنانيون 
اليوم يف خضم االزمة ذاتها، عشية انتهاء والية 
الرئيس ميشال سليمان، واحتماالت الوصول اىل 
فراغ مماثل، لكن يف هذه اللحظات املصريية، مل 
يصدر الكالم عن حزب اهلل او امينه العام، الذي ال 
يزال على مسافة بينة من االستحقاق، ويرتك كما 
تيار املستقبل املوارنة وبكركي احلالية، يتخبطون 
يف ازمة االنتخابات. صدر الكالم هذه املرة من 
بكركي نفسها، بعدما طرح الراعي، من خارج كل 
استطالعات  اىل  بكركي  جلوء  فكرة  التوقعات، 
الرأي الختيار رئيس جديد واالحتكام اىل ما يريده 
الشعب. لتكر بعدها سبحة االستطالعات من كل 

حدب صوب يف محلة واسعة سياسية واعالمية.
يعرف املطلعون على اجواء بكركي من هو صاحب 
فكرة االستطالعات ومن يزّكيها، ومن يقوم بها 
اليها  خلصت  اليت  النتائج  هي  وما  ميوهلا،  ومن 
حتى االن، لكن ابعد من ذلك، وحتى عن »علمية« 
هذه االستطالعات ودقتها او نتائجها، وملصلحة 
من تصب، فإن أي خطأ كارثي يكمن يف التعاطي 
استطالعات  زاوية  من  الرئاسي  االستحقاق  مع 

الرأي، على غرار االنتخابات النيابية.
من  الرئاسي  االستحقاق  مقاربة  خطورة  اواًل: 
اللبناني.  النظام  أنها تصيب عمق  الزاوية،  هذه 
دور  حتديد  يف  مقدمته  يف  واضح  فالدستور 
الشعب، »فهو مصدر السلطات وصاحب السيادة 
ميارسها عرب املؤسسات الدستورية«، لكن رئاسة 
البلد  مظلة  هي  بل  مؤسسة،  ليست  اجلمهورية 
كله. والدستور واضح يف املادة ٤٩ بتحديد دور 
للوطن  ورمز  للدولة  »كرئيس  اجلمهورية  رئيس 
انه ينتخب  يسهر على احرتام الدستور«، حمددة 
كان  اذا  اال  الشعب.  من  ال  النواب،  من جملس 
عن  اخرى  فكرة  احلالي  املاروني  البطريرك  لدى 
الذي جهد املسيحيون وبكركي حتديدا  الدستور، 
املس  وعدم  عليه،  للحفاظ  الطائف  اتفاق  منذ 
وحتديدا  باالستطالعات،  االحياء  وخطورة  به. 
فكرة  االذهان  إىل  تعيد  انها  بكركي،  جانب  من 

االستفتاءات، وتفتح بابًا جهد املسيحيون إلقفاله 
من باب التعديالت على الطائف والتلويح باالنتقال 

من املناصفة اىل املثالثة.
يف عام ٢٠٠7 خرج الرئيس سعد احلريري للرد على 
نصر اهلل، لكن املسيحيني ظلوا على قلقهم من 
ان يستمر التهديد باالستفتاءات الشعبية كواحد 
ـــ  من االسلحة السياسية. وحاملا انطوى احلديث 
ـــ  مرحلي  طّي  انه  السياسيني  بعض  اعتقد  ولو 
عن االستفتاءات واالستطالعات من جانب الطرف 
الشيعي، جاء الراعي ليحيي جمددا قلقا مزمنا لدى 

ابناء رعيته.
فخطورة كالم الراعي انه يأتي يف حلظات اقليمية 
استطالعات  عن  الكالم  جمرد  ويتعدى  حرجة، 
للرأي. ألن ما هو مسموح به لبعض السياسيني 
او  استطالعات،  اجراء  من  االعالم،  وسائل  او 
ملرجعية  به  مسموحا  ليس  وجتيريها،  توجيهها 
بكركي، اليت يكفيها ما ترتكبه. وما هو مسموح 
به يف االوساط السياسية ليس مسموحا ملرجعية 

يفرتض ان تكون وطنية حبسب تارخيها.
ثانيا يف الشكل. خيتلف مفهوم االستطالعات يف 
االنتخابات النيابية عّما جيري اليوم يف االنتخابات 
الرئاسية، لسبب بديهي يكمن يف ان اللبنانيني 
غري معنيني بانتخاب الرئيس، فيما هم ينتخبون 
يتواصلون  الذين  من  مباشرة، ومعظمهم  النواب 
يف  بهم.  صلة  وعلى  يومي،  شكل  يف  معهم 
ليس  فلبنان  االمور،  الرئاسية ختتلف  االنتخابات 
فرنسا وليس الواليات املتحدة، حيث للمرشحني 
صالت ولقاءات وجتمعات انتخابية وحفالت مباشرة 
مع مجهور الناخبني، فضاًل عن أن جتربة االستطالعات 
اليت حدثت عشية انتخابات عام ٢٠٠٩، كافية العطاء 
حملة عن وضع العمل اإلحصائي االنتخابي. فجميع 
العاملني يف هذا اجملال يتذكرون االخطاء اجلسيمة 
عشية  االستطالع  مراكز  بعض  فيها  وقعت  اليت 
الذين اعطوا تقديرات  هذه االنتخابات، ومن هم 
صحيحة، ومن اخطأ منهم. حتى يف فرنسا، حيث 
جنحت  املستوى،  ورفيع  جدي  االحصائي  العمل 
االستطالعات عام ٢٠٠٢ فتوقعت تأهل املرشحني 
اليميين جاك شرياك واالشرتاكي ليونيل جوسبان 
اىل الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية، لكن 
زعيم اليمني املتطرف جان ماري لوبان، هو الذي 

تأهل ملنافسة شرياك.
واذا كان هذا الكالم ال يرمي اىل التقليل مطلقا 
اننا  اال  اجلدي،  االستطالعي  العمل  قيمة  من 
يف  االستطالعات  بعض  تطبخ  كيف  جيدا  نعرف 
العينات،  لبنان وكيف جترّي، وكيف جيري اختيار 
بكركي  ومشكلة  وتركب.  االسئلة  ترّتب  وكيف 
يف الدخول على هذا اخلط، انها ستتحول مع أي 
موقعا  فيه،  الفائز  نتيجة  كانت  ومهما  استطالع 

ممتازا للتصويب عليه.
يف السياسة ويف الشكل، مرة اخرى تقع بكركي 
يف اخطاء كانت بغنى عنها، لو انه يوجد فيها من 
يسمع، لكن يف بكركي بات يصح القول اإلجنيلي 
واملطلوب  كثرية  بأمور  تهتمني  مرتا  »مرتا 

واحد«.

الراعي واستطالعات الرأي: خطأ الرئاسيات القاتل

فكرة الراعي حول االستفتاءات تفتح باب 
التعديالت على الطائف )هيثم املوسوي(

هيام القصيفي
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يف  الطرابلسّي،  القتال  جوالت  تكن  مل 
يوحي  كما  مقطعة  املاضية،  الثالث  السنوات 
مل  واحدة.  جولة  كانت  بل  العّدادات،  بعض 
متّيز األزمة االقتصادية واالحتقان واخلوف من 
اآلخر يف املدينة نفسها بني يوم قتالي وآخر 
هادئ، كما مل تكن احلرب عبثيًة، أقله بالنسبة 
الرهانات  كل  تتحقق  مل  املستقبل.  تيار  اىل 
احلريرية على مسلحي املدينة وإسالمييها، لكن 

لوالهم ملا عاد احلريريون إىل السلطة.
ال ترضي الصور الكثرية يف الصالون غروره. 
بقامته  ناظريه  ليمّتع  منزله  شرفة  إىل  خيرج 
تسرح ومترح فوق البنايات. اضطر إىل الطلب 
حاول  وهو، شخصيًا،  نزع صوره.  من حمبيه 
من  صورته  نزع  على  يقَو  مل  لكنه  كثريًا، 
األمالك العامة اخلضراء قبالة منزله. ما الذي 
يزّين املدينة ويلّون جدران مؤسساتها الرمسية 
القهوة  باعة  حيمي  ومن  صوره؟  سحبت  إذا 
والكعك واخلضر وكل املخالفني إذا رفعوا هذا 
الغطاء عن رؤوسهم؟ يصعب نزع صور اللواء 
أشرف ريفي حتى لو طلب معاليه ذلك: »يا 
أخي الزمن زمن حواجز أمنية ومصادرة دراجات 
ــــ  والصورة  والسالح.  املازوت  وسيارات 
وميكانيك  الطرطرية  منرة  هي  ــــ  عّنك  بعيدًا 
السيارة ورخصة الكلشن«. »أنا إذا املصرف 
باخدله  وما معي مصاري،  دق يطالبين بسند 

صورة أبو أمحد«!
خلفها  من  تطلع  هنا.  ريفي  صور  تزال  ال 
مشس كانت املدينة، يف اليومني املاضيني، 
زمن.  منذ  األوىل  للمرة  تراها  كأنها  تبدو 
برشاقة  نفسها  حول  احلديدية  األبواب  تلتّف 
يف شارع عزمي ومتفرعاته، كأن أذرع التجار 
الشطف  مياه  توحي  فجأة.  شبابها  استعادت 
على األرصفة، قبالة املتاجر، أنها مل تغتسل 
األجرة وصخب  أشهر. خيرج كل سائقي  منذ 
املسنني يف املقاهي وباعة الكعك والتالمذة 
وأصحاب البسطات امللّونة دفعة واحدة. »كان 
كيلو اخليار بألفني. رجع بسبعمية ومخسني«. 
أنهم  املدينة  يف  احللو  حمالت  أصحاب  يؤكد 
باعوا، نهاية األسبوع املاضي، أكثر مما باعوه 
عقارات  تاجر  املاضية.  الثالث  السنوات  يف 
حيتفل ببيعه شقة ألول مرة منذ عامني. املتاجر 
اليت مل تغرّي ثياب »املانيكان« يف الواجهات 
الثياب  أخريًا،  هلم،  »غرّيت«  عامني  منذ 
املدينية،  غريزتها  األزقة  تستعيد  الصوفية. 
الذي كان يرسم  الرصاص  آثار  ختتفي فجأة 
من  اهلاربني  هلاث  ويتالشى  املدينة،  خارطة 

رصاص القنص.
تظاهرات  مدنيًا يف  الطرابلسي  العصيان  بدأ 
جنيب  الرئيس  تكليف  من  احلريرّي  الغضب 
عالنّية  يتسلح  وأخذ  احلكومة،  تأليف  ميقاتي 
حتت أنظار املستقبليني ومسمعهم، ورمبا أكثر، 
غداة مقتل الشيخ أمحد عبد الواحد. وسرعان 
ما وجدت خمتلف األجهزة األمنية اإلقليمية، يف 
تلك الفوضى العارمة، فرصة إلثبات الوجود. 
ُشغل كثريون بتحويل املدينة إىل حقل يغّذي 
أما  مقاتلوه.  إليه  حيتاج  ما  بكل  ريف محص 
يومًا  البيدر:  حساب  فحسب  املستقبل،  تيار 
ما سيأتي حزب اهلل منهكًا ليفاوض احلريري 
على سالحه وأكثر، يف مقابل سالح »اجليش« 
طرابلس،  كانت  املستقبل.  رحم  من  اخلارج 
مشروع  من  جزءًا  املسلح،  التكفريّي  بقناعها 
ويرسل  صيدا،  يف  املقاومة  طريق  يقطع 

السيارات املفخخة عرب عرسال.
مل يكن التسويق احلريري لنظرية انتزاع حزب 
سوى  السود،  القمصان  بقوة  السلطة  اهلل 
مقدمة للقول إن ما أخذ بالقوة ال يسرتّد بغري 
باملستقبل  األممية  الالمباالة  ظل  يف  القوة. 
وبدر  زهرمان  وخالد  اجلراح  جلمال  السياسي 
ونوس، كان زياد علوكي وصحبه طوق النجاة 
الوحيد املتوافر للحريريني. وما كاد حزب اهلل 
ينوء حتت وطأة الضربات اإلرهابية، حتى وضع 
املستقبليون عالنية، يف تصرف مجهوره، معادلة 
يعرهم  مل  األصوليتني.  عن  التخلي  واضحة: 
اإلعالن  قرب  من  تأكدهم  ومع  اهتمامه.  أحد 

طرابلس: بيدر اإلسالميني مل يطابق حسابات املستقبل

اليت  اخلراف  حلم  صالحية  انتهاء  عن  الدولّي 
مّسنوها، خّفضوا السعر: نرفع غطاءنا الشعيّب 
والسياسي واملالّي عنهم مقابل تسليم رفعت 
عيد نفسه، وإفراغ خمازن السالح الثقيل قبل 
اخلفيف يف جبل حمسن، وتغيري قادة األجهزة 
مسؤول  مقدمهم  ويف  املدينة،  يف  األمنية 

استخبارات اجليش يف الشمال عامر احلسن.
لكن، مرة أخرى، ثبت أنهم يبالغون يف تقدير 
مثن املشروع الذي كّبد الشمال ٢٣٨ قتياًل وأكثر 
الطرابلسي  االقتصاد  وهّد  جريح،  ألفي  من 
بالكامل: ال اسرتاتيجية عربا مقابل حارة صيدا 
طبعًا.  الضاحية  مقابل  طرابلس  وال  أصابت، 
وال  نفسيهما،  سّلما  عيد  وعلي  رفعت  وال 
وال  لريفي،  أمنيًا  امللعب  أخلى  احلسن  عامر 
بعيد  أو  اقرتبت من قريب  التوقيف  مذكرات 
الشيخ  املدينة  اهلل يف  حزب  حلفاء  أوثق  من 

بالل شعبان.
هو  حتصيله  املستقبليون يف  جنح  ما  أقصى 
استثناء مذكرات التوقيف أحد أبرز ميليشياويي 
التحريضية  ومرجعيتها  محود،  عميد  املدينة، 
من  وثالثة  الرافعي،  سامل  الشيخ  األوىل، 
احملسوبني على ريفي. كان واضحًا أن القرار 
بابا  من  التكسري.  ال  التحجيم  هدفه  املتخذ 
عمرو فالقصري إىل عربا ويربود وقلعة احلصن، 
آمن  خمرج  دائمًا  هناك  القلمون،  كل  وأخريًا 
فصلهم  هو  املهم  النفاذ.  للتكفرييني  يتيح 
ورفعت  علي  سيجد  هلم.  احلاضنة  البيئة  عن 
عيد، على األقل، ثالث دول حتتضنهم ليعيشوا 
اآلخرون من  الفارون  أما  فيها حبرية مطلقة، 
استهدفت  إليه.  يذهبون  مكان  فال  العدالة، 
مذكرات التوقيف، يف الشكل، قادة احملاور. 
رئيسي  شكل  يف  فاستهدف  مضمونها،  أما 
صف  يتقدم  املدينة.  يف  اإلسالميني  عصب 
األخري  ليس  صباغ،  حسام  هنا  اإلسالميني 
قائد حمور، وهو كان دائم االنتقاد الشتباك 
التبانة مع جبل حمسن، ما مل يكن هدفه نزع 
احلالب،  نادر  يليه  أساسه،  من  اجلبل  فتيل 
فنور الدين غالييين والشيخ مشري خضر. حتى 
عمر بكري فستق يرد امسه يف سياق حماصرة 
اإلسالميني غري املرتبطني مبرجعية واضحة، ال 

املسلحني فحسب.
أقصى ما نجح املستقبليون

من  والرافعي  محود  استثناء  حتصيله  يف 
مذكرات التوقيف

أما داعي اإلسالم الشهال، فاستبق مذكرات 
تقول  للسعودية،  طويلة  بزيارة  التوقيف 
املراجع األمنية إنه وّفر خالهلا كل التطمينات 

يف  املنضوية  االستخبارات  ألجهزة  املطلوبة 
دون  حيل  مل  ذلك  أن  إال  اإلرهاب،  مكافحة 
موكبه،  سيارات  يف  أخريًا  اجليش  تدقيق 
واحتجاز اثنتني منها، ثبت أنهما مسروقتان. 
مع العلم أن استخبارات اجليش تداهم منازل 
يتوىل  فيما  أسلحتهم،  وخمازن  احملاور  قادة 
فرع املعلومات شخصيًا مداهمة النقاط املشتبه 

يف اختباء االسالميني فيها.
باعتقال  مستقبلية  مشكلة  ال  أن  األكيد 
اإلسالميني، أما قادة احملاور، فيفّضل ريفي 
هروبهم نظرًا اىل عالقتهم الشخصية السابقة 
الوطيدة بهم، وخشيته األكيدة من اعرتافاتهم 
أن  إىل  املطلعني  أحد  ويشري  احملكمة.  يف 
تشتيت  حتّقق:  األمنية  للخطة  الفعلي  اهلدف 
اإلسالميني وفصلهم عن البيئة احلاضنة هلم، 
ووقف النزيف املتبادل بني جبل حمسن وباب 
وسط  املطلوبني  بعض  تظاهر  وبعد  التبانة. 
أيام،  بضعة  قبل  التبانة،  باب  يف  أقربائهم 
سارعت األجهزة األمنية إىل تكثيف مداهماتها 
واضحة  رسالة  إليصال  أحيائهم،  يف  اجلدية 
السماح  أما  أمر،  هروبهم  يف  تساهلها  بأن 

بإعادة عقارب الساعة إىل الوراء، فأمر آخر.
لكل  مستويان  املدينة  يف  دائمًا  مثة  شعبيًا، 
فعاًل  احلاضنة  البيئة  يف  نظر.  وجهتا  منهما 
معهم،  واملتعاطفة  واإلسالميني  للمسلحني 
بهم،  املستقبل  تيار  بغدر  عارم  شعور  مثة 
يذّكر خبطاب »فتح اإلسالم« غداة إشعال فرع 
املعلومات املواجهة معهم، وما تاله من اغتيال 
نظر  وجهة  ذلك  تقابل  عيدو.  وليد  للنائب 
املستقبلية«،  »الضرورات  تربيرها  خجولة يف 
سابقة  رسائل  توجيهه  االعتبار  يف  آخذة 
انطالق  التوقيف حتذر منها وتأخريه  ملذكرات 
اخلطة األمنية. أما وسط املتضررين من خّوات 
املسلحني وتدمريهم إقتصاد املدينة وحياتها 
االجتماعية والرتبوية، فاالنقسام حاد بني من 
إيقاف  عدم  عن  املسؤولية  املستقبل  حيّمل 
على  قدرته  أثبت  بعدما  العبثية،  الفوضى 
حتقيق ذلك بسرعة خيالية، ومن يصدقون ربط 
احلكومي،  بالقرار  األمين  االستقرار  املستقبل 
مشريين إىل أن احلكومة السابقة مل تكن تريد 

لطرابلس االستقرار.
إال أن مأساة تيار املستقبل أكرب من التعليقات 
الشعبية بكثري. وهي تكمن يف اعتقاده السابق 
سيقضي  عسكريًا  ملناطقه  أزالمه  حكم  بأن 
نفوذ  ال  لكن،  له،  املناوئني  على  حكمًا 
الرئيس جنيب ميقاتي تبّخر، وال فيصل كرامي 
يزالون  ال  تقاعد.  الصفدي  حممد  وال  هاجر، 

غسان سعود
حيث كانوا قبل ثالث سنوات يف أقل تقدير، 
مسؤوليه  توحيد  إىل  املستقبل  حيتاج  فيما 
احلاضنة  البيئة  ومصاحلة  واملرشحني،  ونوابه 
للمسلحني، وتوفري سيولة حقيقية بني حمازبيه 
السياق  هذا  يف  ويكفي  أنفاسه.  الستعادة 
السرايا  من  مبيقاتي  املستقبليني  حلاق  رؤية 
إىل طرابلس فاجمللس النيابي، ليهجموا عليه 

حصرًا من بني كل السياسيني.
قبل ثالث سنوات، كان أمن املدينة، جبهازيه 
املفيت  جانب  إىل  املستقبل،  مع  الرمسيني، 
مالك الشعار ورئيس البلدية نادر غزال وكل 
التيار  يردد  وكان  الرمسية.  اإلدارات  مدراء 
يود  ما  كل  ضاهر  خالد  النائب  خلف  األزرق 
ريفي  أشرف  كان  يومها  مساعه.  اجلمهور 
النائبني مسري  موظفًا يف ماكينة تعمل خلدمة 
اجلسر وحممد كبارة، وكان الصفدي من أعمدة 
١٤ آذار، وكرامي جمرد وريث سياسي مغمور. 
ونصف  مستقبليًا،  ممسوك  األمن  ال  اليوم، 
حريريني،  غري  الرمسية  اإلدارات  يف  املدراء 
فيما يرتنح رئيس اجمللس البلدي حتت وطأة 
على  للمفيت  األولوية  يعطي  واملفيت  فشله، 
أي أحد آخر، وال أحد يعلم ما إذا كان ريفي 
املستقبل  أن  أم  املستقبل،  مباكينة  سيلتحق 

سيلتحق مباكينة ريفي.

كرامي: ال أرى ميقاتي وريفي بعيدين عن 
بعضهما بعضًا

فيصل  السابق  والرياضة  الشباب  وزير  كاد 
كرامي أن يذهب »فرق عملة«، كما حيب أن 
جنا  السابق.  األميّن  املدينة  جنون  يقول، يف 
مل  عام.  حنو  شقته  يف  ليسجن  املوت،  من 
تتوقف استقباالته حبكم قدرته على »سيسرة« 
كثريين خدماتيًا، لكن رؤيته يف شقته شيء، 
الوصول  يكون  يكاد  آخر.  شيء  مكتبه  ويف 
إليه من دون موعد مستحياًل، بفعل االزدحام 

الرهيب حوله. هنا حوار سريع:
مع من سترتشح يف االنتخابات املقبلة، الرئيس 

جنيب ميقاتي أم الوزير أشرف ريفي؟
تعاوّنا يف  سياسي.  تيار  من  جزء  ريفي  ـــــ 
االستحقاق البلدي األخري على حنو مثمر ومفيد. 
وال حواجز سياسية حتول دون التقائنا جمددًا. 
أما ميقاتي، فلم أكن أعرفه جيدًا قبل تأليف 
فيها،  توزيري  بشدة  عارض  اليت  احلكومة، 
على  وأنا  وزارتي،  يف  الحقًا  دعمين  لكنه 
جتاهل  تستطيع  وال  معه،  أسبوعي  تواصل 
شعبيته طرابلسيًا. أنا ال أراهما فعليًا بعيدين 

عن بعضهما بعضا.
كم شابًا من احملسوبني عليك طاولته مذكرات 

التوقيف األخرية؟
ــــ وال واحد، لكنها مع األسف كانت ٦ بـ ٦ 
مكرر. ظلم كثريون. التبانة أحد أهم خزاناتنا 
مستاءة  وأسرهم  املقاتلني  طبقة  الشعبية، 
احلفل  بانتهاء  ففرحون  اآلخرون،  أما  قلياًل، 

الدموي.
سيتفاقم »اإلحباط السين«؟

ــــ ال، ال أحد يشعر بأنه كسر. استباق اخلطة 
علي  حبق  توقيف  مذكرتي  بإصدار  األمنية 

ورفعت عيد كان خطوة ذكية.

ميقاتي جاهز للنزال السياسي »إن كانوا أبطااًل«!

لو مّشر الرئيس جنيب ميقاتي مرة عن ساعديه، 
كما فعل يف زيارته األخرية لطرابلس، وانتقل 
يف  سياسيًا  املستقبل  تيار  اسرتضاء  من 
ملعب وأمنيًا يف امللعب اآلخر، لكان املشهد 
السياسي برمته خمتلفًا: ال كان استقال كرمى 
متيحًا هلم فرصة  ريفي،  أشرف  اللواء  لعيين 
يف  مسع  قد  كان  وال  السلطة،  إىل  العودة 
حياته ما مسعه من النائب أمحد فتفت أخريًا. 
برغم كل ذلك، ينجح ميقاتي يف احلفاظ على 
معنويات احمليطني به مرتفعة. أحد هؤالء هو 

القيادّي يف حركة العزم مصطفى آغا:

بعد ثالث سنوات من مغامرة املستقبل يف طرابلس، خسر التيار إسالميي املدينة وجزءًا من شعبيته 
فيما قوي خصومه وبعض أهل بيته )مروان بو حيدر(
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مقاالت وتحقيقات

كيف بدأ السجال يف املدينة بشأن املسؤولية 
عن إشعال املعارك وإمخادها؟

ــــ منذ اللحظة األوىل لتفاهمهم مع حزب اهلل رغم 
استمراره يف القتال بسوريا، بدأوا التصويب 
جمرد  لرفضهم  ميقاتي  على  الوسائل  بشتى 
التفكري يف وجود مزاحم جدّي يف الشمال، او 
حتى ضمن الطائفة. وآخر أخبار صحيفتهم يف 
هذا السياق حتميل الرئيس ميقاتي املسؤولية 
ضوء  إعطاء  لرفضه  الطرابلسي،  النزف  عن 
حكومته  رفعت  فيما  للتصرف،  للجيش  أخضر 
الغطاء عن املسلحني، واعطت القرار السياسي 

للجيش!
هل يلقى هذا السجال اهتمامًا شعبيًا؟

للطرابلسيني.  فعليًا  الشاغل  الشغل  هو  ــــ 
استعماهلم  أراد  من  هناك  أن  اكتشفوا 
من  يعلمون  وهم  السلطة.  إىل  ليعود  وقودًا 
شرفهم  عن  »الدفاع  بـ  واعدًا  األسلحة،  وزع 
وعرضهم«. مشكلتهم أن املدينة تعرف بعضها 

بعضا جيدًا.
عيد  علي  عن  الغطاء  اهلل  حزب  رفع  ملاذا 
سالم يف  متام  الرئيس  حكومة  جناح  ليضمن 
مماثلة  خطوة  يقدم  ومل  األمنية  اخلطة  تنفيذ 

حلكومة ميقاتي؟
ـــــ مقابل رفع حزب اهلل الغطاء عن عيد، رفع 
املسلحة  مجاعاته  عن  الغطاء  املستقبل  تيار 
فشل  متويلهم.  مصادر  جتفيف  عرب  وشتتهم 
مع  التوصل  يف  الوسائل  بشتى  ميقاتي 
يتلقون  ألنهم  مماثل  اتفاق  إىل  املسلحني 
أوامرهم، بكل بساطة، من معارضيه. ومل تكن 
بالقوة  املسلحني  بلجم  النية  وال  الرغبة  لديه 

يف األحياء الشعبية املكتظة.
ـــ ما هي خطة ميقاتي اآلن، بعيدًا عن الوعود 

االمنائية التقليدية؟
كان الرئيس يهجم يف السياسة فريدون يف 
األمن. انتهت لعبة األمن اآلن، فليقفوا على 
أقدامهم يف السياسة يف مواجهتنا، إن كانوا 

أبطااًل.

كبّارة: أحداث طرابلس مؤامرة أمريكية ــ إيرانية 
ملصلحة إسرائيل!

منزله، وصور بعض  احلرب حول  حال صخب 
احملسوبني عليه يسحلون مواطنًا هنا ويتمرنون 
كان  ما  اىل  االنتباه  دون  الرماية،  على  بآخر 
يعانيه عضو كتلة املستقبل النائب حممد كبارة: 
»تعبنا. حنن لنا احلق بالعيش أيضًا. فعل أعداء 
املدينة كل ما فعلوه لتشويه صورتها فقط. 
أنا أكثر واحد كنت مقهورًا لرؤييت األمثان اليت 
تدفعها مدينيت«. ال تعلم فعاًل إن كان النائب 
الشمالي الوحيد الذي مل ينقطع منذ عام 1992 

عن اجمللس النيابي جدّيًا أم ميزح.
لكن ملاذا يريد أحدهم تشويه صورة مدينة؟ 
هذه  كل  املدينة  ابناء  بعض  ساهم  وملاذا 

املساهمة إلجناح خمطط هؤالء؟
ـــــ إنها مؤامرة. مؤامرة دولية تصّب يف مصلحة 
إسرائيل. كل ما حصل جزء من مشروع أمريكي 

ــــ إيراني، يصب يف مصلحة إسرائيل.
مذكرات  يف  عليك  احملسوبني  عدد  كم 

التوقيف؟
ــــ وال واحد.

عفو  بإصدار  بعده  أو  غدًا  تطالب  لن  إذًا، 
عام؟

ــــ أبدًا. حني هّدد رفعت عيد بقصف طرابلس 
قبل بضعة اشهر، أنا أول من طالبت القاضي 
مذكرة  وإصدار  عليه  باالدعاء  صقر  صقر 
عند  تتوافر  تكن  مل  لكن  حقه،  يف  توقيف 
من كان يف احلكم جرأة اإلقدام. ملاذا هدأت 
عرسال وكل مناطق نفوذ املستقبل اآلن؟ ألن 
القضاء  منعت  ذلك. هي  متنع  كانت  احلكومة 

من القيام بواجباته.
إىل جانب من سترتشح يف االنتخابات املقبلة، 

ميقاتي أم ريفي؟
التجمع  هو  هذا  املستقبل.  كتلة  يف  أنا  ــــ 
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السياسي الوحيد الذي يعرب عين حبكم تنوعه 
املذهيّب. سأترشح إىل جانب ريفي طبعًا، خطنا 

السياسي مشرتك.
كلمة أخرية سعادة النائب؟

كاملة  بواجباتي  أقوم  معروف،  خطي  أنا  ــــ 
تشريعيًا  سواء  ووطين،  ومدينيت  أهلي  جتاه 
أو رقابيًا أو عرب متابعة قضايا مدينيت وهموم 
اهلل،  رمحه  احلريري،  برفيق  قناعيت  أهلها. 

وبابنه من بعده ال تتبّدل.

رحيم: ما يصح يف سوريا ال يصح هنا

األزمة  جتاه  مبواقفه  رحيم  نبيل  الشيخ  تدرج 
اشتدت  كلما  التيار.  بعكس  الطرابلسية 
التهدئة،  إىل  للدعوة  ينربي  كان  املعركة، 
الشيخ  جعل  القتال.  هذا  عبثية  إىل  مشريًا 
املتهم سابقًا باالنتماء إىل »القاعدة« تصحيح 
ينقل  الشاغل.  شغله  املدينة  عن  االنطباعات 
الصحافيني:  هو  ينقل  فيما  السالح  اآلخرون 
واقرتاحات  ولقاءات  ومهنية  زيارات شخصية 

مواضيع. يوافق هذه املرة على ذكر امسه:
ماذا حل بإسالميي املدينة؟

ــــ أكلوا »كّف«.
ممن؟

سعد  الرئيس  لقول  ترمجة  هو  حصل  ما  ــــ 
يقبل  ال  إنه  شباط   14 ذكرى  يف  احلريري 
طبعًا  وسيحاربهما.  »النصرة«  وال  »داعش« 
مسؤولو تيار املستقبل ونوابه يف املدينة ال 
إنها ترمجة  يقولون هذا، لكن هذا ما حصل. 
واضحة للقرار االمريكي بوجوب تنظيم اخلالف 
السعودي ــــ اإليراني، وفصل سّنة لبنان عن 
سنة سوريا. ال عالقة لسقوط يربود وانتفاء 
احلاجة االسرتاتيجية لطرابلس وعرسال، كانت 
الدالئل ترتاكم هنا على ما حنن يف صدده قبل 

سقوط يربود وقلعة احلصن.
ما كان حجم تورط املستقبل يف ما حصل؟

ــــ أنا كعضو يف جلنة املساعي احلميدة أسعى 
للجمع ال للتفرقة. ما ميكنين قوله إن ممثلي 
اجلسر  مسري  كالنائب  املدينة  يف  املستقبل 
عالقة  ال  علوش  مصطفى  السابق  والنائب 
أبدًا مبا حصل، ال بل حاوال ردعه بشتى  هلم 

الوسائل.
كيف اسُتدرج اإلسالميون إىل هذا الفخ؟

ــــ مثة اصطفاف سياسي حاّد واحتقان مذهيب 
تقاطعت  السورية.  لألزمة  مباشرة  وتداعيات 
دور  تكبري  على  األفرقاء  خمتلف  مصاحل 
ما  أن  إىل  اليوم  وعيهم  املهم  االسالميني. 

يصح يف سوريا ال يصح هنا.

الرئيس،  انتخاب  اىل  النواب  جملس  دعوة  مع 
تستعجل  ال  جديدة  مرحلة  االستحقاق  يدخل 
االنتخاب بالضرورة، لكنها حتّرك مياهه الراكدة، 
وكذلك خيارات الكتل الكبرية لتسمية مرشحيها. 
عشية جلسة 23 نيسان، تصبح الكتل امام امتحان 
نصاب  لتوفري  فعال  جاهزة  باتت  هل  عسري: 

الثلثني؟
… ويف اليوم الـ23 من املهلة الدستورية، استعمل 
رئيس اجمللس نبيه بري صالحيته بدعوة النواب اىل 
انتخاب الرئيس اجلديد يف 23 نيسان، قبل انطواء 
الشهر االول منها. وضع بذلك آلية االستحقاق، 
للمرة االوىل منذ بدء اخلوض فيه ــــ وهو مغزى 
املادة 73 ــــ على طريقها الطبيعي تبعًا ملعطيات 

منها:
1ـ  بعدما وجه الدعوة، وهي صالحية تستخدم ملرة 
اجمللس حتديد  رئيس  على  يتعني  فقط،  واحدة 
كلما  اخرى،  تلو  مرة  االنتخاب،  جلسات  مواعيد 

تعذر التئام نصاب الثلثني النعقاد اجمللس.
وقد حيتاج االمر اىل اكثر من موعد. وهو ما يتحسب 
له بري بعدما حدد يف استحقاق 2007، قبل شغور 
الرئاسة وبعده، 20 موعدا النتخاب الرئيس آخرها 

يف 25 ايار 2008، مسجال السابقة.
ان  حني  يف  دستورية،  صالحية  الدعوة  توجيه 
حتديد املوعد تدبري اداري. كالهما منوط برئيس 
اال  به.  اجمللس حصرًا، وليس لسواه االضطالع 
ان توجيه الدعوة اىل انتخاب الرئيس هو احدى 
ينص  اليت  اجمللس  لرئيس  الثالث  الصالحيات 
 19 املادتان  هما  واالخريان  الدستور،  عليها 
من  )اطالعه  و53  الدستوري(  اجمللس  )مراجعة 
رئيس اجلمهورية على نتائج االستشارات النيابية 

امللزمة(.
2 ـ مل يعد للفقرة االخرية من املادة 73 ــــ وهي 
االجتماع احلكمي للربملان يف اليوم العاشر الذي 
جدوى  ــــ  اجلمهورية  رئيس  والية  انتهاء  يسبق 
تلك.  صالحيته  اجمللس  رئيس  استخدم  بعدما 
االمر الذي حيتم على جملس النواب االنعقاد يف 
دعوة  على  بناء  مرة،  تلو  مرة  املقررة،  املواعيد 
رئيس  والية  من  االخري  اليوم  حتى  رئيسه  من 
بند  سوى  احلكمي  االنعقاد  يعِن  مل  اجلمهورية. 
يف  اجمللس  رئيس  يتلكأ  عندما  معنوي  جزائي 
استخدام صالحية الدعوة، فتنتقل املبادرة اذذاك 
اىل اجمللس وينعقد بال دعوة. 3 ـ ال جيزم توجيه 
اجمللس  بانعقاد  االول  املوعد  وحتديد  الدعوة 
واكتمال نصاب الثلثني بسبب ارتباط هذا الشرط 
بعالقة الكتل النيابية الكبرية باالستحقاق، ومدى 
استعدادها النتخاب الرئيس يف املوعد املضروب 
يف اي من دورات االقرتاع. عمال بذلك تتدّرج آلية 
االستحقاق يف خطوات ثالث: اوىل توجيه الدعوة، 
ثانية حتديد املوعد، ثالثة تكّون جلسة االنتخاب 
عند اكتمال نصاب الثلثني واالنتقال اىل دورات 

االقرتاع. لكل منها حسابها وتقديرها املختلف.
4 ـ ليس املوعد االول قاطعا ونهائيا، ويف وسع 
رئيس اجمللس تأجيله اذا وجد ما يقتضي حتديد 
الرئيس  وجه   ،1982 استحقاق  يف  آخر.  موعد 
يف  الرئيس  انتخاب  اىل  الدعوة  االسعد  كامل 
19 آب يف »قصر منصور«. قبل 48 ساعة ارجأ 
اجللسة اىل موعد آخر هو 23 آب يف مكان آخر هو 
املدرسة احلربية يف الفياضية، حتت وطأة ظروف 
امنية حتول دون وصول النواب اىل املقّر املوقت 
معاكس  موقف  يف  انه،  اال  حينذاك.  للربملان 
اختذه يف االستحقاق الذي سبق عام 1976، وجه 
واصّر  ايار   8 يف  الرئيس  انتخاب  اىل  الدعوة 
على موعدها رغم انهيار الوضع االمين والقصف 
الذي كان يطاول »قصر منصور«، فوصل النواب 
واخرى  عسكرية  ومواكب  اجليش  مصفحات  يف 

مموّهة.
جلسة  اىل  دعا  احلسيين  حسني  الرئيس  بدوره 
اول  وكان   ،1988 آب   18 الرئيس يف  انتخاب 
يكتمل  مل  القانوني  النصاب  ان  اال  هلا،  موعد 
املناطق  نواب  اللبنانية«  »القوات  الحقت  بعدما 
انتقاهلم  ملنع  بيوتهم  يف  وحاصرتهم  الشرقية، 
الوحيد  للمرشح  واالقرتاع  منصور«  »قصر  اىل 

الرئيس سليمان فرجنيه.

املوعد األول: إمتحان النصاب ال إنتخاب الرئيس؟
نقوال ناصيف

بالغ تيار املستقبل يف تقدير ثمن املشروع الذي 
كبـّد الشمال ٢٣٨ قتياًل وأكثر من ألفي جريح، 

وهدّ االقتصاد الطرابلسي )مروان بوحيدر(

5 ـ بتعيينه موعدا جللسة االنتخاب، يصبح رئيس 
تأمني  يف  مؤثر  بدور  باالضطالع  معنيا  اجمللس 
مكّمل  سياسي  دور  وهو  القانوني.  نصابها 
اذ  الدعوة.  بتوجيه  الدستورية  الصالحية  لوظيفة 
يعين، اول ما يعين لتربير توجيه الدعوة وحتديد 
غالبية  اجتماع  تتيح  اليت  الظروف  ان  املوعد، 
النواب  حلضور  استعدادا  اكثر  اصبحت  الثلثني 
وانتخابهم الرئيس، سواء بتوافقهم املسبق عليه 

او االحتكام اىل صندوق االقرتاع.
الدعوة  بتوجيه  اقرتنت  اليت  السوابق  ان  ومع 
عكست وجهة النظر هذه يف معظم االستحقاقات 
املتعاقبة، اال ان توجيه بري الدعوة قبل استيفاء 
االحوال،  هذين الشرطني، حتى اآلن يف احسن 

يتوخى هدفني:
اليت  هذه  بصالحيته  متسكه  تأكيد  اوهلما، 
الرئيسني  انتخاب  بعد  الثالثة  للمرة  يستخدمها 
عام  سليمان  وميشال   1998 عام  حلود  اميل 
توجيه  باستعجال  اياه  املنادين  ردا على   ،2008

الدعوة، وكأن االنتخاب واقع يف املوعد االول.
ثانيهما، محل االفرقاء الرئيسيني على االقرتاب 
دون  من  االستحقاق،  حيال  خياراتهم  حسم  من 
ان يعين املوعد االول انه جلسة االنتخاب فعال. 
املهم يف حتديد 23 نيسان امتحان هؤالء للتأكد 
نصاب  وتوفري  اجللسة  حضور  استعدادهم  من 
اىل  فورا  واالنتقال  بافتتاحها  ايذانا  الثلثني، 

الدورة االوىل من االقرتاع.
املعنيني،  املعلنة لالطراف  املواقف  ـ يف ظل   6
نصاب  ان  من  حقا  التيقن  املتعذر  من  سيكون 
احد من تكتلي 8 و14  احلضور سيكتمل ما دام 
او  الرئاسة  بعد مرشحه النتخابات  آذار مل يعلن 
دعا نوابه، وكذلك النواب اآلخرين، اىل االقرتاع 
له. يف السّر يقول حزب اهلل انه يدعم الرئيس 
ميشال عون، بينما حيوط الغموض واللبس موقف 
حزب  رئيس  ترشيح  تبنيه  من  املستقبل  تيار 
القرار  اختذ  اذا  اال  اللبنانية مسري جعجع  القوات 
َمن هو مرشحه، وال  بري  االربعاء. مل يقل  قبل 
وليد  النائب  االشرتاكي  التقدمي  احلزب  رئيس 
 14 قوى  الطبيعيون يف  املرشحون  وال  جنبالط، 
بطرس  والنائبني  اجلميل  امني  كالرئيس  آذار 
افسحوا  انهم  بدورهم  قالوا  غامن  وروبري  حرب 
خوض  عون  يريد  املقابل  يف  جلعجع.  املكان 
االستحقاق مرشحا وفاقيا وحيدا للفوز من الدورة 
يف  ينافسه  مرشح  عن  جعجع  ويبحث  االوىل، 

الدورة الثانية.
لعقود  رئاسية  استحقاقات  تقاليد  بعض  لعل 
االستحقاق  يطبع  الذي  اخللل  عن  تفصح  خلت، 
النفوذ  ظّل  يف  سبقته  اليت  تلك  كما  احلالي، 
ما  اول  املتنافسون،  املرشحون  اعتاد  السوري. 
ال  انهم  يفرتض  َمن  اىل  التوجه  يفعلون،  كانوا 
وطلب  ترشيحهم  معهم  يناقشوا  كي  يؤيدونهم 
اطار حوار مفتوح على تطلعاتهم.  تأييدهم، يف 
ذلك ما فعله املرشحان الياس سركيس وسليمان 
فرجنيه على ابواب استحقاق 1970 بعرض افكارهما 
على كمال جنبالط وحلفائه يف االحزاب اليسارية. 
قيل آنذاك ما مل يكن قد حصل فعال، وهو انه 
امتحنهما. اهتم جنبالط بسؤال مهم لكليهما عن 
وكان  اجلديد،  العهد  يف  القاهرة  اتفاق  مصري 
للمقاومة  متينا  وحليفا  للداخلية  وزيرا  وقتذاك 
الفلسطينية. كذلك ذهب املرشح رميون اده يف 
األلّد  املارونيني  اخلصمني  اىل   1976 استحقاق 
لديه، الرئيس كميل مشعون والشيخ بيار اجلميل، 
يطلب تأييدهما عارفا يف الوقت نفسه انهما لن 
مشعون  ان  مرارًا  القول  إلّده  حيلو  كان  يفعال. 
عهد  كل  من  االوىل  اخلمس  السنوات  يف  حيبه 
فيها  يقرتب  اليت  السادسة  السنة  يف  ويرتكه 

موعد انتخابات الرئاسة لئال يؤيد ترشيحه.
 14 او   8 مرشحي  من  االيام،  هذه  احد، يف  ال 
آذار يذهب اىل اخلصم يطلب تأييد ترشيحه. بل 
لعل جعجع اقدم على خيار نقيض بقوله، امس، 
عند اعالن برناجمه الرئاسي كما عند ترشحه يف 
4 نيسان، انه سيضع حدا نهائيا لدويلة حزب اهلل 
وانه حيمل مشروع فريقه وسيفرض على احلزب 

االنسحاب من سوريا، ورمبا جيرده من سالحه.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
احلكم بإعدام قاتل جندي يف جبل حمسن

حكمت احملكمة العسكرية الدائمة باإلعدام على حممد يوسف يوسف، جبرم 
اقدامه يف حملة جبل حمسن يف طرابلس بتاريخ 22 آذار عام 2013 على 
استهداف مركز للجيش اللبناني واطالق النار عمدًا على اجلندي وسام 
دياب احد عناصر املركز وقتله، وعلى احلاق اضرار مادية بآلية عسكرية 

وحيازة سالح حربي دون ترخيص.
وصدر احلكم االثنني حبق يوسف بالصورة الغيابية بعدما اعتربته احملكمة 
برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم فارًا من وجه العدالة، وبعد 

ابالغه مواعيد اجللسات وفقًا لالصول.
من جهة اخرى واصلت النيابة العامة العسكرية تسلم التحقيقات االولية 
لدى  احلكومة  مفوض  وادعى  طرابلس«،  »احداث  يف  املوقوفني  مع 
احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 40 شخصًا يف ثالثة ملفات 
بينهم 3 موقوفني من باب التبانة وجبل حمسن، ومدعى عليهم فارين 

من جنسيات سورية.
واسند صقر يف امللف االول اقدام املوقوف ح.أ. و17 آخرين فارين 
بينهم سوري، على تاليف جمموعات مسلحة بهدف ارتكاب اجلنايات على 
الناس واالموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض ملؤسساتها 
املدنية والعسكرية واالشرتاك بالقتال يف طرابلس وتبادل اطالق النار 
والقتل وحماولة القتل.كذلك ادعى صقر باجلرائم عينها يف امللف الثاني 
الثالث  على املوقوف بالل ب. و20 آخرين فارين، فيما مشل االدعاء 

موقوفًا وحيدًا هو وائل أ.
االول  العسكري  التحقيق  قاضي  على  الثالثة  االدعاءات  صقر  واحال 

رياض ابو غيدا.
وبذلك فإن االدعاءات يف ملف »احداث طرابلس«، مع بدء اخلطة االمنية 

قد مشلت اكثر من 90 شخصًا معظمهم فارون.

ترك أمحد األطراش كونه ليس الشخص املطلوب
  

الذي  كشفت مصادر قضائية رفيعة عن اطالق سراح أمحد األطراش 
املاضي  السبت  اجليش  يف  املخابرات  ملديرية  تابعة  دورية  اوقفته 
لالشتباه بتورطه بأعمال ارهابية منها تفخيخ السيارات وتفجريها، وذلك 

بعد مداهمة مكان تواجده يف عرسال.
ليس  انه  من  التثبت  بعد  جاء  األطرش  اطالق  ان  املصادر  واوضحت 
اختالف يف اسم  امنا هناك تشابه يف االمساء مع  الشخص املطلوب، 
الوالد. واضافت املصادر ان املطلوب يدعى امحد عبداهلل االطرش فيما 

الذي اوقف يدعى أمحد أمحد األطرش.

3 جثث مقطعة وحمروقة ومشنوقة
 

سّجلت االثنني ثالثة حوادث أمنية نتج عنها ثالثة قتلى سقطوا جبرائم 
ُوجد  سوري  طفل  بينهم  والسعديات  وشحيم  األوزاعي  يف  مرّوعة 

مشنوقًا.
وقد عثر على جثة شخص جمهول اهلوية مقطعة ومرمية يف مستوعب 
األوزاعي،  العام يف  الطريق  على  »سوكلني«،  لشركة  تابع  للنفايات 
مالبسات  معرفة  أجل  من  التحقيقات  وجترى  األهلية.  املدرسة  مقابل 

اجلرمية.
ويف إقليم اخلروب، عثر على الطفل السوري منر خالد الدوس )6 أعوام( 

مشنوقًا على شجرة أمام منزله يف حي الكرم العتيق يف شحيم.
ونقلت جثة الطفل إىل املستشفى املركزي يف مزبود حيث كشف عليها 

الطبيب الشرعي، يف حني فتحت القوى األمنية حتقيقًا يف احلادث.
وُوجد السوري مهند العتلي )45 عامًا(، حمروقًا بالكامل داخل غرفته يف 
حملة السعديات عند ساحل الشوف، وقد تعرض للطعن مرات عدة يف 

أحناء جسمه، قبل أن يصار اىل حرقه.
السعديات  من خمفر  وعناصر  اجلنائية  االدلة  املكان  اىل  وقد حضرت 

والطبيب الشرعي ملعاينة اجلثة وفتح حتقيق ملعرفة املالبسات.

القبض على أخطر رؤساء عصابات سلب السيارات يف البقاع
  

سلب  عصابات  رؤساء  أخطر  أحد  توقيف  من  األمنية  القوى  متكنت 
السيارات يف بعلبك، وأصدرت بيانًا جاء فيه: على أثر تعرض سيارتني 
حتمالن لوحة سورية للسلب على طريق بعلبك بريتال الدولية االثنني، 
وبنتيجة االستقصاءات والتحريات املكثفة متكنت سرية درك بعلبك من 
السيارات  سلب  عصابات  رؤساء  أخطر  أحد  وهو  الفاعل  هوية  معرفة 

ويدعى: )ح.إ( لبناني.
على الفور قامت قوة من قطعات السرية تؤازرها دوريات من مفرزة 
تبادل إلطالق  جرى  املعلومات مبداهمته حيث  البقاع وشعبة  استقصاء 
النار مع أفراد العصابة نتج عنه إصابة عنصرين من القوة وإصابة رئيس 
وتوقيفه وتوقيف شريكه كما  اليسرى  املذكور بساقه  )ح.(  العصابة 
مت ضبط سيارتني مسروقتني إحداهما السيارة اليت استخدمت بعملية 
السلب وضبط سالح حربي. ثم نقل اجلرحى اىل املستشفى للمعاجلة، 
بإشراف  جاٍر  التحقيق  العصابة.  أفراد  باقي  لتوقيف  جاٍر  العمل  فيما 

القضاء املختص.

توقيف »ُمرهب عرمون«
  

متكنت مفرزة استقصاء جبل لبنان يف وحدة الدرك اإلقليمي من توقيف 
االعتداء  حماولة  على  إلقدامه  لبناني   )1977 )مواليد  ف.ب.  املدعو 
لبناني،   )1996 )مواليد  م.ص  على  عرمون  دوحة  حملة  يف  بالضرب 
ولالشتباه به باالعتداء على أ.ك )مواليد 1988( لبنانية وضربها باهلراوة 

على رأسها بعد دخوهلا اىل املبنى الذي تقطنه.
بالتحقيق معه من قبل املفرزة املذكورة اعرتف بإقدامه على ضرب حواىل 
مخسة أشخاص وذلك يف أوقات خمتلفة يف احمللة نفسها بواسطة هراوة 
خشبية، وأنه كان يقدم على هذا العمل ألنه كان حتت تأثري الكحول 
ويف حالة سكر ومل يكن يهدف اىل قتلهم أو سلبهم بل إيذائهم، علمًا 
أنه مل يتم التقدم سوى بشكوى واحدة يف الفصيلة املعنية من قبل 
إحدى اجملين عليهن ويرجح أن األخريات مل يتقدمن بشكاوى خوفًا من 

توقيفهن لعدم حيازتهن إقامات.

األمن العام يوقف 40 شخصاً بينهم مطلوبون بالتعامل
  

الفرتة  العام خالل  لألمن  العامة  املديرية  املعنية يف  االجهزة  واصلت 
النيابات  وبإشراف   ،2014/4/13 لغاية   2014/4/5 تاريخ  من  املمتدة 
العامة، تعّقب املطلوبني وأوقفت أربعني شخصًا بتهم ارتكاب افعال 

جرمية، وذلك على الشكل االتي:
اجنبية  واقامات  سفر  جوازات  تزوير  جبرم  شخصا  وعشرون  مثانية  ـ 
واختام أو استعماهلا لتسهيل عمليات االنتقال بها من لبنان اىل دول 

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

ـ ثالثة اشخاص جبرم استعمال مستندات غري عائدة هلم وانتحال صفة. 
ـ ثالثة اشخاص جبرم السرقة والتعامل مع العدو.

بعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء املختص.

جريح بإشكال فردي يف الضنية
  

يف  كفرشالن  بلدة  يف  فردي  إشكال  خالل  جبروح  داود  ع.  أصيب 
الضنية نقل على أثره إىل مستشفى الضنية احلكومي.

وقد حضرت إىل املكان عناصر اجليش وقوى األمن الداخلي وعملت على 
إعادة اهلدوء إىل البلدة، بعدما أعقب اإلشكال توتر وظهور مسلح ألفراد 

من آل داود وآخرين من آل عمر.

»التمييز العسكرية« ختلي سبيل مشيمش واحلسني
  

توقيفه  من  اعوام  ثالثة  بعد  احلرية  اىل  مشيمش  حسن  الشيخ  خرج 
واحلكم عليه بالسجن مخسة أعوام أشغااًل شاقة بتهمة االتصال بالعدو 

االسرائيلي.
فقد وافقت حمكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي الياس نايفة على 
لرية..  ماليني  قدرها مخسة  مالية  كفالة  مقابل  مشيمش  إخالء سبيل 
خليل  الطيار  الركن  العميد  برئاسة  الدائمة  العسكرية  احملكمة  وكانت 
ابراهيم قد اصدرت يف نيسان من العام املاضي حكمًا قضى بسجن 
مشيمش 5 سنوات أشغااًل شاقة. وقد تقدم وكيله احملامي انطوان نعمة 
آنذاك بطلب نقض امام حمكمة التمييز العسكرية اليت ردت طلبه جلهة 

احتساب مدة توقيف موكله يف سوريا البالغة عامًا ونصف العام.
وسبق حملكمة التمييز ان وافقت أيضًا على اخالء سبيل الشيخ حسن 
أعوام  بالسجن 5  الدائمة  العسكرية  امام احملكمة  الذي حوكم  احلسني 

باجلرم عينه، وذلك مقابل كفالة مالية مماثلة.
»التمييز  امام  عالقة  تزال  ال  واحلسني  مشيمش  حماكمة  ان  يذكر 

العسكرية« اليت قررت إعادة حماكمتهما باجلرم املنسوب اليهما.

إدعاء جديد يف »أحداث طرابلس«

  إدعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 
ثالثة أشخاص بينهم موقوف يف »أحداث طرابلس«. وأحاهلم إىل قاضي 
مسلح  تنظيم  إنشاء  جبرائم  غيدا  أبو  رياض  األول  العسكري  التحقيق 

والقيام بأعمال إرهابية.

4 جرحى حبادَثي سري يف القامسية والسعديات

  وقع حادث سري على الطريق الساحلي من صيدا اىل صور يف منطقة 
الركاب،  لنقل  أم« وفان عمومي  »بي  نوع  القامسية، بني سيارة من 
ادى اىل اصابة ثالثة اشخاص جبروح خمتلفة، اثنان منهم من اجلنسية 

األملانية وواحد من اجلنسية البلجيكية.
عامل  جبل  مستشفى  اىل  املدني  الدفاع  اسعاف  بواسطة  نقلهم  ومت 
للمعاجلة. من جهة أخرى افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح 
السعديات  اوتوسرتاد  على  انارة  بعمود  سيارته  اصطدام  حادث  يف 

باجتاه خلدة.

»املعلومات« توقف قاتلي حممد إبراهيم يف شتورا
  

كشفت القوى األمنية عن مالبسات جرمية قتل حممد ابراهيم بعد أسبوع 
على ارتكابها يف شتورا وذلك إثر توقيف شخصني خططا لقتله وسلبه 
67 ألف دوالر، أحدهما مالك ملؤسسات اقمشة يف املنطقة. وأوضحت 
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا انه بتاريخ 2014/4/8، 
عثر يف خراج بلدة حزرتا البقاعية على املواطن حممد ابراهيم وهو مندوب 
تعرضه  بعد  سيارته  داخل  االقمشة،  جتارة  مؤسسات  الحدى  مبيعات 
للضرب بآلة حادة. وبالتاريخ نفسه، أوقفت شعبة املعلومات املشتبه 

فيه: خ.ص. وهو احد مالكي مؤسسات االقمشة يف املنطقة.
زحلة  مفرزة  عناصر  املوقوف، متكنت  مع  التحقيق  للتوسع يف  ونتيجة 
القضائية يف وحدة الشرطة القضائية من كشف مالبسات هذه اجلرمية 
التخطيط  بعد  بأنه  املذكور  خ.ص  اعرتف  حبيث  بدقة،  هلا  املخطط 
املغدور  قتل  على  اقدما   )1963 )مواليد  م.ج  مع  باالشرتاك  املسبق 
بواسطة سيارته اىل  نقله  بلدة شتورا وعمال على  داخل مؤسسته يف 
حمطة ضهور زحلة بهدف االحياء بأن الوفاة حصلت قضاء وقدرا نتيجة 

حادث، بعد سرقتهما مبلغ 67 الف دوالر امريكي من الضحية.
ومت ايضا توقيف كل من »ع.ص« )مواليد عام 1948( و«ح.ح« )مواليد 

عام 1976( لكونهما ساعدا اجلانيني يف اخفاء بعض االدلة اجلرمية.
ومت ضبط اداة اجلرمية )مطرقة( واملبلغ املسروق باالضافة اىل السيارة 
باليزر«،  تربل  »شيفروليه  نوع  من  وهي  اجلرمية  يف  استخدمت  اليت 

واودع املوقوفون القضاء املختص.

سجني »جيين مصروفه« من املخدرات واهلواتف
  

تأمني  امامه يف  عائق  اي  أ.  يوسف  املوقوف  لدى  السجن  مل يشكل 
»مصروفه« الشهري الذي يفوق االلف ومخسماية دوالر، ليس من خالل 
اعمال حرفية يقوم بها داخل مشغل السجن وامنا من خالل تروجيه حبوبًا 

خمدرة واملتاجرة بهواتف خلوية.
ومل يقتصر »نشاط« يوسف داخل سجن رومية املركزي فحسب امنا تعداه 

اىل سجن بعلبك، حيث نقل اليه مرارًا واعيد اىل السجن املركزي.
يقول يوسف يف معرض حماكمته امام احملكمة العسكرية الدائمة بأن ال 
شيء يف السجن ليفعله سوى املخدرات واهلواتف، ويضيف: استطيع 
ان احصل على مصرويف داخل السجن الذي هو حبدود 1500 دوالر، 
فاملصاريف داخل السجن اكرب من خارجه. وقد »اشتهر« يوسف املالحق 
تلك  من  اي  يف  حماكمته  اثناء  املطلقة  بصراحته  الدعاوى  من  بعدد 
الدعاوى فكان يقر بفعلته وباجلرم املسند اليه دون لف ودوران، وكان 

ان ارجأت احملكمة حماكمته لعدم سوق متهمني آخرين.
من جهة اخرى، غرمت احملكمة يف حكم اصدرته برئاسة العميد الركن 
الطيار خليل ابراهيم املدعى عليها أ.خ. مبلغ اربعماية الف لرية، جبرم 
سجن  يف  زوجها  اىل  »البنزكسول«  حبوب  من  كبرية  كميات  ادخال 
رومية. وافادت امام احملكمة اثناء استجوابها انها زارت زوجها برفقة 
ابنته يف اليوم الذي مت فيه ضبط املواد املخدرة داخل دواء للغسيل، 
شيء  اي  له  حتضر  ومل  ودواء  كنافة  له  احضرت  يومها  انه  موضحة 
آخر. واوضحت ان زوجها موقوف بدعوى خمدرات وسبق له ان حوكم 4 

سنوات وخرج ثم اعيد توقيفه.

موقوفان يف قضية اجلثة املقطعة يف األوزاعي
  

استطاعت القوى األمنية نتيجة االستقصاءات والتحريات من معرفة هوية 
اجلثة املقطعة اليت وجدت داخل كيس االثنني يف مكب للنفايات يف 
حملة األوزاعي، وهي تعود للسوري مصطفى ناصف السعد )45 عاما( 
صاحل  زكي  السوري  توقيف  مت  وقد  الدعارة.  جمال  يف  يعمل  الذي 

طحناوي وبنغالية تدعى صابرين لالشتباه بوقوفهما وراء اجلرمية.

القبض على سوريني يروجان عملة مزورة
  

ألقت دورية تابعة لشعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي القبض على 
السوريني منهل امحد علي وحسني رشيد امحد لرتوجيهما عملة مزورة، 
وقد ضبطت حبوزتهما مبلغ 1700 دوالر مزورة. يف حميط منطقة شتورا. 
من جهتها متكنت دورية من مفرزة استقصاء البقاع من توقيف ادريس 
خضر االمحد خالل مداهمته يف بلدة الروضة ـ البقاع، وهو مطلوب مبوجب 

30 مذكرة القاء قبض جبرم سرقة.

مسلح يسرق حمالً يف الدامور
  

دخل مسلح حماًل لبيع املشروبات الروحية ميلكه خالد ابو شقرا يف الدامور 
وشهر بوجهه مسدسًا، مهددًا بقتله، ومتكن من سلبه ما يف صندوق 
احملل من اموال بلغت 1500 دوالر امريكي وفر على منت سيارة كانت 

تنتظره على بعد امتار من احملل.
وقد اعطى صاحب احملل مواصفات السالب الذي هو موضع مالحقة من 

قبل القوى األمنية لتوقيفه بناء الشارة القضاء.
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مقاالت وتحقيقات

االنتخابات  عن  إال  وقبلها  األيام  هذه  اجلزائر  يف  حديث  ال 
الرئاسية وترشح الرئيس بوتفليقة لوالية رابعة وعن اتهامات 
استباقية بالتزوير ملصلحة مرشح مرتّبع على عرش السلطة منذ 
15 عامًا ويتطلع إىل مخسة أعوام أخرى فيتم بها 20 عامًا، إن 

أمّد اهلل يف عمره طبعًا.
مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مخسة مرشحني آخرين يتبارون 
العاصمة  أعالي  الكائن يف  الرئاسة  اليوم للوصول إىل قصر 
اجلزائرية. وأوفرهم حظًا، على األقل من الناحية النظرية، هو 
جبهة  ابن  فليس،  بن  علي  األسبق  احلكومة  ورئيس  احملامي 
التحرير الوطين وغريم بوتفليقة يف انتخابات الرئاسة عام 2004 

اليت يقول إنه كان األحق بالفوز فيها لوال التزوير.
الرئيس  بسعي  تنّدد  أصوات  تتعاىل  أن  الطبيعي  من  كان 
تلى  الذي  الصحي  وضعه  إىل  نظرًا  أخرى  والية  إىل  املرشح 
إصابته جبلطة دماغية العام املاضي، أبعدته عن الوطن وأهله 
وشؤونه ملدة فاقت 80 يومًا، تلتها بعد عودته فرتة نقاهة ال 
تزال مستمرة وتتميز حبّد ملحوظ من مهّماته الرئاسية اليت خيّوله 
إّياها الدستور ويوجبها عليه، ما جعل وسائل اإلعالم األجنبية 
والفرنسية منها خاصة تتنّدر على الرئيس املريض يف براجمها، 

بل وحتسب له عدد حركاته.
وكان من املتوقع أيضًا أن تتعاىل أصوات أخرى مقابلة تنادي 
اللذين حتققا  أجل االستقرار والسلم األهلي  باالستمرارية من 
برأيهم على يد بوتفليقة صاحب »الوئام املدني واملصاحلة«. 
يريدون لرئيسهم أن يبقى، ألن البديل يف نظرهم غري موجود، 
الذي  بوتفليقة  قامة  إىل  يرقْون  ال  اآلخرين  املرشحني  وألن 
بعد  الدولي  املسرح  اىل  اجلزائر  أعاد  إنه  أيضًا  عنه  يقولون 
من  الكربى  املشاريع  صاحب  وأنه  األعمى،  العنف  سنوات 
املنادين  أن  عن  فضاًل  يظنون،  هكذا  أو  حتتية  وبنى  سكن 
ببقاء بوتفليقة ينظرون إىل ما جيري حوهلم يف دول اجلوار من 
فوضى وعدم استقرار وقتل وتدمري فيقولون إن إبقاء الوضع 
على ما هو عليه هو األضمن، عماًل باملثل املصري: نصف العمى 

وال العمى كّله!
السؤال الذي نطرحه هنا يف هذا املقام هو اآلتي: هل املشكلة 
بالتزوير  االتهامات  يف  أو  رابعة  لوالية  الرتشح  يف  فعاًل 
استحقاق  كل  الشعب يف  يتناوله  مومسيًا  خبزًا  أصبحت  اليت 

انتخابي؟
االّتهام  أو  الرئاسية  الواليات  عدد  يف  ليست  املشكلة  إن 
نقول  وحني  برّمتها.  البلد  منظومة  يف  هي  ما  بقدر  بالتزوير 

املنظومة فإننا نعين بها الدولة واجملتمع أيضًا..
إن اجلميع يعرفون بأن الفائز بوتفليقة، وأكاد أجزم بأنه لن 
يفوز بالتزوير، وإن كان الوصول إىل اهلدف بالطريقة املذكورة 
ليس مستحياًل. إن فوز الرئيس املرشح يعود إىل أن شرحية 

واسعة من الناخبني تريده رئيسًا لألسباب السالف ذكرها.
ارتفاع  للجزائر بفضل  املالية  الوضعية  واألهّم من ذلك كّله، 
أسعار النفط يف األسواق العاملية، ما جعل البالد متأل خزائنها. 
فبدأت الدولة توزع شيئًا من هذا املال على بعض من الشعب. 

فكيف إذًا ال يريد استمرار بوتفليقة يف احلكم؟
فيه:  قالت  لسّيدة  تصرحيًا  احمللية  القنوات  إحدى  بّثت  لقد 
»بوتفليقة أو ال أحد. إنه والدنا أعطانا كل شيء«. بل إن منهم 
من قال إنه »مستعّد النتخاب بوتفليقة ولو كانت صورته فقط 
هي اليت توجد يف قصر الرئاسة«. وقال آخر إنه »مستعّد الّتباع 
الرئيس املرشح ولو دخل القرب!«. ومن هؤالء الكثري يف هذا 
البلد. ومع األسف هم من ُيسمع هلم صوت، ال من يلهث وراء 
وهؤالء  يسكنه.  مكانًا  ال جيد  أو  وجدها  إن  هذا  عيشه،  لقمة 
آَلْوا على أنفسهم أال يطأوا أي مكتب اقرتاع و لو كان »حتت 

بيتهم«.
إن البلد تتهّدده أخطار ومطامع من كل جانب، داخليًا وخارجيًا. 
لكن يبدو أن اجلميع ال يعي وال يدرك خطورة الظرف، إما عن 

جهل وإما عن مصلحة شخصية آنية.
فمن يصّر على الرتشح، وهو أعلم الناس حبالته الصحية وبأنه 
يستحيل أن يباشر عمله كما جيب، يعلم جيدًا أنه جزء من مشهد 
غري سوّي وأنه لن جيد من حياسبه على الوعود اليت ُقطعت ومل 
األلسن  تلوكها  املليون شهيد  بلد  جعل مسعة  على  وال  ُتنجز 

واألقالم.
اإلنسان  اإلعاقة احلركية وال يف أن جيد  العيب ليس يف  إن 
نفسه على كرسّي متحرك، ألن هذا لن يثنيه عن أداء مهمته، 

ولنا أمثلة يف الواقع ويف التاريخ املعاصر.
متحرك.  كرسي  على  وهو  ألمريكا  رئيسًا  آيزنهاور  كان  فقد 
وها هو وزير مالية أملانيا فولفغانغ شاوبل يتنقل على كرسي 
أوروبا  أمور أول قوة اقتصادية يف  متحرك أيضًا، وهو يدير 
وترتعد له فرائص دول مفلسة كاليونان أو على حافة اإلفالس 

رئاسيّات اجلزائر: العيب ليس يف الوالية الرابعة
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سامية مباركي

منعت قوات األمن وقفة احتجاجية لحركة بركات يف العاصمة أمس )فاروق باطيشي ـ أ ف ب(

مثل إسبانيا و إيطاليا.
لكن، أن ال يرى الشعُب رئيَسه إال 
يف ما ندر وال يسمعه خيطب ليطلعه 
على شؤون البالد والعباد، وال يراه 
ميثله يف املنتديات العربية والدولية، 
ونلحظ أن اجلميع قد وّطن نفسه على 
يدعو  األمر  فإن  الوضع،  هذا  تقّبل 
واالستغراب،  الدهشة  إىل  فعاًل 
يتعدى  األمر  أن  نستنتج  وجيعلنا 

مسألة والية رئاسية.
منذ  بوتفليقة  حكم  فرتة  متّيزت  لقد 
بتفّش صارخ  اليوم  إىل   2000 عام 
آلفة الفساد، إىل درجة تفّتق القرحية 
الرشوة  فسّمى  لبعضهم  اللغوية 
»قهوة« لرييح ضمريه من عبء جرمية 
القانون.  قبل  الدين  عليها  يعاقب 
واجلميع يعلم ما كان يتمّتع به الدين 

أعراض  واستباحوا  دماءهم  واستحلوا  اخلوارج  من  أتباعه  إن 
نسائهم!

اخلطر  املتمثل يف  اخلارجي  التهديد  املقام  هذا  ننسى يف  ال 
مثاًل، حتولت  فليبيا  واجلنوبية.  الشرقية  احلدود  على  الرابض 
خمابرات  ألجهزة  مرتعًا  وأصبحت  فاشلة،  دولة  مشروع  إىل 
القوى الكربى والصغرى وساحة للجماعات املتشددة والعمليات 
اإلرهابية العابرة للحدود. وإىل جانب ليبيا، هناك تونس حيث 
يعلم اجلميع ما جيري يف جبل الشعانيب املتاخم للحدود اجلزائرية 
اجلنوبية،  احلدود  أما  األمن.  لقوات  واستهداف  هجمات  من 
وأخّص منها احلدود مع مالي، فكلنا يعلم ما جرى وجيري هناك، 
خصوصًا بعد التدخل العسكري الفرنسي يف ذلك البلد الذي 
من  هذا  يعنيه  ما  كل  مع  للجزائر،  االسرتاتيجي  العمق  يعترب 

خطر.
ومن املؤسف أن احنسار نفوذ الدبلوماسية اجلزائرية يف دول 
أتاح الفرصة للجار املغربي أن يدخل احلديقة  الساحل إمجااًل، 
اخللفية لعمالق مشال أفريقيا، فيطلق املشاريع ويكّون األئمة 
إىل  إضافة  املغربية(  املعاهد  يف  تكّونوا  مالي  إمام   500(
 6 يف  )زيارتان  مالي  إىل  املغرب  لعاهل  املتكررة  الزيارات 
أشهر( بينما مل حيدث أن زار بوتفليقة مالي أو غريها من دول 

الساحل ولو مرة واحدة طيلة سنوات حكمه الـ15.
رغم كل ما تقّدم، فإن اجلزائر ليست حباجة إىل ما اصطلح على 
األمّرين خالل  لقد عانت  العربي.  الربيع  تسميته زورًا وبهتانا 
تسعينيات القرن املاضي، فارتكبت اجملازر و ُفخخت السيارات 
وُقطعت الرؤوس وُبقرت البطون. وما زالت ندوب تلك الفرتة 
املؤملة ظاهرة ومغروزة يف وجدان األمة، وال أحد يريد هلا أن 

تعود.
لكن حتى ال تعود، جيب معاجلة األسباب اليت أّدت إىل انفجار 
ثانية  مجهورية  إىل  حباجة  حنن  كان.  الذي  بالشكل  الوضع 
نبنيها على أسس صحيحة، فتكون اجلزائر يف مستوى نضاهلا 
وتضحيات شهدائها على مدى التاريخ. وهذه مسؤولية يشرتك 

فيها اجلميع.
فمن الظلم أن نرسم طريقًا مظلمًا لبلد زاخر مبوارده الطبيعية 

وشبابه الذي يشكل أكثر من ثالثة أرباع السكان.
وما هذا  الداخل واخلارج،  نّتعظ مبا جرى وجيري يف  أن  جيب 

اخلارج عّنا ببعيد! فهل من يسمع؟

260 ألف شرطي و23 مليون ناخب

ينتخب اجلزائريون اليوم رئيسهم يف اقرتاع جيري حتت حراسة 
أمنية مشددة، ومنافسة بني عبد العزيز بوتفليقة الذي يسعى 
لوالية رابعة، وعلي بن فليس )الصورة( الذي حّذر مرارًا من 
الوحيدة  واملرأة  الرتوتسكي  العمال  حزب  ورئيسة  التزوير، 
املرشحة لويزة احلنون، باإلضافة إىل ثالثة مرشحني آخرين هم 
موسى تواتي، عبد العزيز بلعيد وعلي فوزي رباعني، ما زاد من 
التوتر يف احلمالت االنتخابية. وسيعمل على تأمني االنتخابات 
أكثر من 260 ألف شرطي ودركي حلماية حنو 23 مليون ناخب 
سيدلون بأصواتهم يف 50 ألف مكتب تصويت، الختيار رئيس 
من بني املرشحني الستة. ويرتشح بوتفليقة لوالية رابعة، رغم 
متاعبه الصحية اليت أعقبت إصابته جبلطة دماغية العام املاضي 
استدعت غيابه عن اجلزائر ثالثة أشهر للعالج يف باريس. وما 
زال الرئيس خيضع إلعادة تأهيل وظيفي الستعادة قدرته على 

احلركة والنطق.

يف اجلزائر من مكانة. لقد كان أحد أسلحة الشعب اليت واجه بها 
االستعمار حني حاول أن يسلخه عن أمته ودينه ولغته.

هذا الفساد إذًا مشل مجيع مفاصل الدولة وعلى كل املستويات، 
وبدأت موبقاته بالظهور، ابتداًء من فضيحة املؤسسة الوطنية 
اىل  متشابكة  خيوطها  تزال  ال  واليت  سوناطراك،  للمحروقات 
حّد اآلن وهروب أحد أهّم املتهمني وهو وزير الطاقة األسبق 
الواليات املتحدة وفشلت السلطة إىل اآلن  شكيب خليل إىل 

يف جلبه حملاكمته.
ومن سوناطراك إىل فضيحة الطريق السريع الرابط بني شرق 
التقديرات  حسب  والذي  كلم،   1200 مبسافة  وغربها  اجلزائر 
الرمسية  األرقام  الرمسية كان سيكّلف 11 مليار دوالر حسب 
حني  دوالر  مليار  بـ16  كلفته  اخلرباء  قّدر  فيما   2011 لعام 
االنتهاء التام منه ليكون بذلك أغلى طريق سريع يف العامل. 
مشبوهة مشلت شخصيات  املشروع صفقات  هذا  وقد ختللت 

جزائرية وأجنبية أيضًا.
الطفرة  لوال  الشكل  بهذا  ليوجد  يكن  مل  الفضائح  هذه  مثل 
النفطية اليت شهدتها البالد يف عهد الرئيس بوتفليقة. فقد 
كشفت اإلحصائيات الرمسية أن اجلزائر حققت من النفط يف 
الفرتة ما بني 1962 و2013 إيرادات تقدر بـ1 تريليون دوالر، 
من بينها 800 مليار دخلت اخلزينة ما بني سنة 2000 و2013.

الصعبة  العملة  احتياطي  من  مليار  الـ200  استثنينا  إذا  و 
املوجودة حاليًا يف خزينة الدولة وتسديد ديون اجلزائر اخلارجية 
اليت حيسب لبوتفليقة أنه سّددها كّلها )قدرت بـ40 مليارًا عام 
2000 إضافة إىل الفوائد( حيق لنا أن نسأل أين ذهب اجلزء 

األكرب من مبلغ الـ500 مليار دوالر احملّصلة من ريع النفط؟
إن جزءًا من تلك األموال اسُتعمل لشراء السلم األهلي ولكّم 
األفواه، وهو نوع من أنواع »الرشوة«. أصبح املال الوفري يبعثر 
العشرة ماليني  األمثلة هو  أحد  ميينًا ومشااًل وعلى غري هدى. 
دوالر اليت صرفت على دعم تذاكر مشجعني حلضور مباراة مصر 
إطار  السودان، يف  درمان يف  أم  2009 يف  أواخر  اجلزائر  ــ 

نهائيات تصفيات كأس العامل 2010.
كيف ُصرفت تلك املاليني والشباب ال جيد عماًل وال مسكنًا وال 

مالذًا له إال ركوب البحر على منت قوارب املوت؟
مثال آخر على هذه الظاهرة هو القروض امليّسرة اليت ُمنحت 
للشباب العاطل من العمل، حيث اسُتغلت األغلبية الساحقة من 
لتأجري  وكاالت  الفتة  السيارات حتت  القروض يف شراء  تلك 
السيارات. وباعرتاف احلكومة اجلزائرية نفسها، فإن 30% من 
تلك القروض ال يتم سدادها. فماذا لو فّكر النظام يف إقامة 
مشاريع اقتصادية خللق مناصب شغل للشباب بدل مسكنات آنية 

هدفها إسكات وشراء رضى املواطن )وليس كل مواطن(؟
فهل يطمع أحد يف تغرّي املشهد بوالية رابعة لبوتفليقة؟ ومَل 

تغيري الوصفة ما دام املال وفريًا واملنتفعون كُثرًا؟
إن اجلميع يف اجلزائر، نظامًا وشعبًا، حباجة إىل حلظة من التجّلي 
البلد فعاًل  أنانيته وأفقه الضيق، ويدرك أن  يتخّلى فيها عن 
مته االجتماعية اليت ظهرت بوادر تصّدعها  مهّدد. مهّدد يف حُلْ
من خالل ما جيرى يف مدينة غرداية )جنوب البالد( من أعمال 
عنف ُألبست ثوبًا طائفيًا حني استهدفت سكان املدينة األمازيغ 
أتباع املذهب اإلباضي، فجرى إحراق املئات من بيوتهم وحماهلم 
واالعتداء عليهم، حيث ُسّجل مقتل أكثر من 10 أشخاص يف 

موجة العنف األخرية.
وجاء التحريض اخلارجي ببّث إحدى القنوات الفضائية العربية 
فيه  املشاركون  قال  اإلباضي،  املذهب  تناول  برناجمًا  أخريًا 
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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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Jim Daniel 
Councillor for 

Bankstown Council

جـيم دانـيال يـهنئ
يتقدم عضو بلدية 
بانكستاون، كبري 

موظفي مكتب نائب 
مقعد ايست هيلز غلني 

بروكس 

جـيم دانـيال
بأحر التهاني 

من اجلالية العربية عامة واملسيحية خاصة 
مبناسبة عيد الفصح اجمليد، أعاده اهلل على 

اجلميع باليمن والربكات والسالم،وكل عام وانتم 
بألف خري.

Happy Easter 2014

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 

Lord Mayor’s Easter Message
On behalf of the Councillors and staff at Parramatta  
City Council, I would like to wish everyone a happy and  
safe Easter.

Easter is a time of love and forgiveness, when we observe 

the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. 

May God bless you all.

Councillor John Chedid
LORD MAYOR
PARRAMATTA CITY

نيابة عن أعضاء املجلس واملوظفني يف بلدية مدينة باراماتا، أود أن 
أتمنى للجميع عيد فصح سعيد وآمن.

عيد الفصح هو زمن الحب واملغفرة، عندما نالحظ أحد أهم األحداث 
يف تقويم الكنيسة، موت وقيامة الرب يسوع املسيح.

أتمنى للجميع  عطلة عيد الفصح مليئة بالراحة والسعادة والفرح.
فليبارككم اهلل جميعا.

جـون شـديد
رئـيس بلـدية بـاراماتا

تتقدم حلويات ابراهيم يف روكدايل بأحر التهاني من 
الجالية العربية عامة واملسيحية خاصة بمناسبة عيد 

الفصح املبارك، أعاده اهلل على الجميع بالخري واليمن 
والربكات..

وكل عام والجميع بألف خري

خالل االحتفال العام املاضي بمرور 30 عاما على افتتاح املحل
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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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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يتقدم
أصحاب 
محالت

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر
من الجالية العربية عامة 

واملسيحية خاصة بأحر وأصدق 
التهاني بمناسبة عيد الفصح 

السعيد..
أعاده اهلل على الجميع بالخري 

والربكات والسالم..

للتجهيزات املنزلية

آدي سركيس يهنئ
يتقدم العضو 
املستقل يف 

مجلس بلدية 
هولرويد

آدي سركيس
بأحر التهاني 
من الجالية 

العربية عامة 
واملسيحية 

خاصة بمناسبة 
عيد الفصح 
املجيد أعاده 

اهلل على الجميع بالخري واليمن والربكات.
وكل عام وانتم بخري

تتقدم اللجنة اجلديدة يف حركة الشباب املسلم 
العلوي بأحر التهاني من اجلالية العربية عامة 

واملسيحية خاصة مبناسبة عيد الفصح املبارك.. 
أعاده اهلل على اوطاننا العربية باألمن والسالم 

وعلى اسرتاليا بالتقدم واالزدهار..
وكل عام واجلميع بألف خري

حـركة الشباب املسلم الـعلوي تهنئ

الحركة االسالمية العلوية مع الوزير صحناوي ويبدو خضر وخليل ابراهيم، عادل ديـّوب، حسني 
األسود، طالب معاّل وآخرون

يتقدم صاحب 
حمالت 

للمفروشات 
اخلارجية 
والبالط 
واهلدايا

حممد وجيه 
هوشر

بأحر التهاني 

من اجلالية العربية عامة واملسيحية خاصة 
مبناسبة عيد الفصح املبارك أعاده اهلل على 

اجلميع باخلري واليمن والربكات.
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يتقدم سعادة النائب يف برملان 
فيكتوريا عن املنطقة الغربية مللبورن

االسـتاذ خليل عـيده
بأحّر التهاني من اجلالية العربية عامة 

واملسيحية خاصة مبناسبة عيد الفصح 

املبارك

أعاده اهلل على بالدنا باألمن واالستقرار والسالم وعلى اسرتاليا 
بالتقدم واالزدهار.

وكل عام واجلميع بألف خري

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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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 19 April 2014  2014 نيسان   19 السبت 
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 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو 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
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اخلوف من رئيس عابر سبيل

مسـعـوديـات

بقلم كميل مسعود

يقف لبنان اليوم على اعتاب مرحلة دقيقة وصعبة من مراحل 
ما  اليت  الرئاسي  االستحقاق  مرحلة  هي  السياسية  حياته 

زالت ُتطبخ خلف الكواليس.
حتملها  جديدة  آفاق  ظل  يف  اجملهول  من  اليوم  واخلوف 
جديد  رئيس  على  االتفاق  عدم  طليعتها  ويف  التطورات 
أسئلة  حمور  املخاوف  هذه  الدستوري  موعده  يف  للبنان 
السياسة..  رجال  كما  العادي  اللبناني   املواطن  يطرحها 
للبنان يف  انتخاب رئيس جديد  اذا مل يتم  ماذا سيحصل 
املوعد احملدد يف ظل احتدام التعقيدات السياسية يف هذا 

اجلو من املشحون بني خمتلف االطراف.

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

اكثر من سؤال ُيطرح: هل يتجه لبنان حنو اخلارج كي يأتي 
العالج من الغرب السيما الواليات املتحدة االمريكية؟

الكل يدرك متاما ان الغرب غري راغب باالتيان برئيس قوي 
يف هذه املرحلة اليت تعتربها امريكا كباقي املراحل وال هي 
ترغب يف قائد تارخيي من املستوى املطلوب، امنا رئيس 
يدير االزمة ال يغضب احدا وال يعترب وصوله انتصارا ألحد. 
هذا هو الرئيس الذي يريده الغرب لنا اي رئيس عابر سبيل 

وال غري ذلك.
فاالقوياء ال جتيء بهم التسويات واحملنة اليت تعاني منها 
لبنان اليوم ال حُتل بامليوعة وبرئيس عابر سبيل يأتي على 

هامش التاريخ.
وهل نتعلم من املاضي ان الرئيس العابر ال ميكن ان يفعل 
شيئا سوى ادارة االزمة وكم من االزمات اليت كان الوطن 
فيه  ومبن  مبا  سقوطه  اىل  تؤدي  ان  كادت  هلا  يتعرض 

ليصبح بقايا اطالل.
باهليمنة وباالمر  االمر وان ال نسلم  الوقت الن حنزم  حان 
الواقع وترك االمور كما هي احلال، بل العمل حبزم الجل كل 
التضحيات الن  بلغت  الوطن والشعب مهما  ما هو لصاحل 

ليس من مصلحة احد ان املغامرة واملقامرة مبصري لبنان.
ففي الداخل واخلارج اكثر من مثل عربة للنتائج اليت ميكن ان 
ترتتب على اجلميع وللمناورات حدود ليس سهال جتاورزها 

وهي مثابة جرائم اذا كانت متس كيان ووجود الوطن.
اليت تعرضوا هلا  الكثرية  اللبنانيون خالل احملن  لقد عرف 
جيدون  كانوا  كيف  احلرب  من  سنة  عشرة  السبع  وخاصة 
مل  واذا  الوطن  على  للحفاظ  أدنى  كحد  املمكنة  املخارج 
مغامرة  يف  السري  عدم  وهو  اال  واحدا  درسا  اال  يتعلموا 
كف  على  واملواطن  الوطن  جتعل  قد  النتائج  غري حمسوبة 

عفريت.
املبدأ االساسي هو ان يكون للبنان رئيس جديد منتخب من 
اللبنانيني يف اخلامس والعشرين من ايار  املقبل  النواب 
ال بتوصية خارجية يعين رئيس عابر سبيل كبعض الرؤساء 

السابقي الذين كانت مهمتهم ادارة االزمة وليس اكثر.
ويف حال مرور الفرتة الفاصلة عن االستحقاق دون التوصل 
ربع  يف  الدولية  االوساط  تعمد  فقد  رئيس  انتخاب  اىل 
االساعة االخري اىل فرض رئيس علينا فرضا وبالقوة او ان 
تتسلم احلكومة السالمية مهام رئاسة اجلمهورية اليت عليها 
ان تعمل وبأقصى سرعة اىل تأمني  انتخاب رئيس جديد 

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555
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 دبي بني أفضل 25 وجهة سياحية يف العامل
يف  وجهة   25 أفضل  بني  لتكون  دبي  مدينة  على  االختيار  وقع 
العامل، وذلك يف حفل "جوائز خيارات املسافرين" للعام 2014، 
بالسفر  املختص  اإللكرتوني،  أدفايزر"  "تريب  موقع  نظمه  الذي 
العامل  يف  السفر  وجهات  أبرز  على  الضوء  مسلًطا  العامل،  يف 
"تريب  مبوقع  يستعينون  الذين  املسافرين  ماليني  لتقييم  وفًقا 

أدفايزر".

بريوت: نظم موقع "تريب أدفايزر" اإللكرتوني حفل "جوائز خيارات 
املسافرين" للعام 2014. أعلن عن الوجهات الفائزة باالعتماد على 
جمموعة من املعايري بعد دراسة اآلراء والتقييمات للفنادق واملعامل 
السياحية واملطاعم يف خمتلف الوجهات حول العامل، على مدى 12 

شهًرا.

وفعاليات  نشاًطا   646 من  جمموعة  دبي  مدينة  مقومات  ومشلت 
متنوعًة اليت ميكن االستمتاع بها، مبا يف ذلك زيارة مركز الشيخ 
للتواصل احلضاري، ونوافري "دبي فاوننت" االستعراضية،  حممد 
املعامل  من  الكثري  استكشاف  فرصة  إىل  إضافة  دبي،  وخور 
السياحية الرائعة واالستمتاع باجلوالت يف املدينة والصحراء وعلى 

طول الساحل.

وجاء اإلعالن عن الوجهات الفائزة اعتماًدا على جمموعة من املعايري، 
تأخذ يف االعتبار كمية ونوعية اآلراء والتقييمات للفنادق واملعامل 
السياحية واملطاعم يف خمتلف الوجهات حول العامل، واليت مت مجعها 

على مدى 12 شهرًا.

جناح هائل

وقال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق 
التجاري بدبي: "حنن فخورون باختيار مدينتنا بني أفضل 25 وجهة 
للعام  املسافرين  خليارات  أدفايزر  تريب  قائمة  على  العامل  يف 

2014، وذلك للمرة األوىل يف تارخيها".

افتتاح  بعد  هائال  جناًحا   2013 يف  دبي  سجلت  "فقد  أضاف: 
املوسيقية  األحداث  من  العديد  واستضافة  الفنادق،  من  املزيد 
اجلديدة  اإلجنازات  وحتقيق  اهلامة،  العاملية  والرياضية  والثقافية 
وفوز  السياحة،  قطاع  لتطوير   2020 دبي  رؤية  عن  اإلعالن  مثل 
اإلمارات باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 يف دبي، وغريها 
من األحداث اليت تندرج يف إطار اجلهود اليت نبذل حتى تصبح دبي 

وجهة الرتفيه واألعمال املفضلة يف العامل".

الوفد السياحي األضخم

ويف سياق متصل، تشهد االمارات أكرب رحلة سياحية يف التاريخ، 
بوصول وفد سياحي يتألف من 18 ألف صيين لزيارة دبي وأبوظيب، 
دبي  مكتب  محلة  إطار  يف  وذلك  يوًما،   11 تستغرق  رحلة  يف 

للمؤمترات والفعاليات، التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري، 
السياحي الصيين،  الوفد  لتنشيط سياحة احلوافز واألعمال. وبدأ 
االمارات على 7 دفعات، تضم كل  بالتوافد إىل  األضخم عاملًيا، 

دفعة 2000 شخص.

وسيمضي كل فوج 5 أيام ليغادر األخري منها يف 17 نيسان)أبريل(. 
مكافأة  قررت  صينية،  جتميل  شركة  يف  السياح  هؤالء  ويعمل 

موظفيها املتميزين بتنظيم رحلة سياحية هلم يف االمارات.

املرافق  على  خمتلفة  وجوالت  رحالت  الزيارة  برنامج  ويتضمن 
الرتفيهية والتجارية واخلدماتية املتنوعة اليت تتميز بها دبي. وتبلغ 
تقديرات إنفاق الوفد السياحي الصيين الضخم  حنو 200 مليون 

درهم، وال تشمل أسعار تذاكر السفر.
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حفل تكرميي للشاعر شفيق فياض وكميل حلو

عشاء  حفل  اىل  مظلوم  وسامي  حلو  طوني  السيدان  دعا 
تكرميي للشاعر شفيق فياض وخمتار بلدة اندوال كميل حلو 
السبت املاضي  السابعة من مساء يوم  الساعة  وذلك عند 
يف مركز دار العودة حيث حضر املناسبة الشيخ بشارة طوق 
للتيار  العام  واملنسق  اللبنانية  االسرتالية  اجلامعة  رئيس 
الوطين احلر يف اسرتاليا السيد روبري خبعازي ورئيس مكتب 
ملبورن شربل راضي وبعض االعضاء وبعض فعاليات اجلالية 

اللبنانية ومواطنون حيث جتاوز احلضور االربعني شخصا.
افتتح السهرة العامرة السيد طوني حلو مرحبا باجلميع بكلمة  
مفعمة باالخالص واحملبة قائال يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا حنن 
الضيوف وانت رب املنزل، وتابع قائال انتم اليوم يف بيتكم 

وهلذه املناسبة اكثر من معنى.
وقال ان حضوركم هو تكريم للشاعر شفيق فياض  وكميل 
من  تعافى  ان  بعد  فريد  االخ  وباالخص  فياض  وآل  حلو 
مرضه، كما ارحب برئيس اجلامعة االسرتالية اللبنانية الشيخ 
بشارة طوق  وباملنسق العام للتيار الوطين احلر يف اسرتاليا 
روبري خبعازي وبرئيس مكتب ملبورن شربل راضي وبالوفد 
الذي ما زال يعمل  الزميل كميل مسعود  املرافق وبقريبنا 
احلقة  اللبنانية  للقضايا  خدمة  االعالم  عاما يف  اربعني  منذ 

مظلوم يلقي كلمة ويبدو آل فياض

ولكل مناسباتنا الوطنية والسياسية واالجتماعية.
وقد رد الزميل كميل مسعود بكلمة شكر فيها السيد حلو 
على عاطفته النبيلة وقال لقد اعطيتين يا اخي طوني اكثر 

مما استحق.
خبعازي  روبري  السيد  العام  املنسق  عن  فيها  حتدث  كما 
ورئيس املكتب شربل راضي ورئيس اجلامعة على حضورهم 

املميز وطلب الشفاء العاجل للصديق فريد فياض.
الصديق سامي مظلوم كلمة معربة حتدث فيها عن  والقى 
الشاعر شفيق فياض وعن العالقة اليت تربطه بالعائلة كما 

نوه باملزايا اليت يتحلى بها بشارة طوق.
والقى الشيخ بشارة طوق كلمة شكر فيها الصديق سامي 
تبقى  وان  مفتوحة  اللقاءات  هذه  تبقى  ان  متمنيا  مظلوم 

اجلالية على تواصل مستمر فيما بينها.
الكريم  حضورهم  على  اجلميع  شكر  فياض  شفيق  الشاعر 
والقى بعض القصائد الشعرية شاكرا اصحاب الدعوة على 

هذا التكريم.

فنيا احيا املناسبة املطرب اميل مظلوم ودامت السهرة اىل 
الواحدة من بعد منتصف الليل.

حنا، ابراهيم وشربل راضيطوني حلو

حضوربخعازي، مرشاق وابو خاطر

طوق ووليد حصني

حتث مؤسسة اليف سيفينج فيكتوريا املواطنني على توخي 
اليقظة إزاء سالمة املياه يف عطلة نهاية أسبوع عيد الفصح 
املقبل، مع أنباء حول حدوث 34 حالة وفيات بسبب الغرق 
وذلك حتى أبريل 2014، بزيادة أربع حاالت مقارنة بنفس 

التوقيت يف العام املاضي.
األسبوع  نهاية  عطالت  يف  الشائعة  النشاطات  وجود  ومع 
يذكر  الزوارق،  وركوب  والصيد  التخييم  مثل  الطويلة 
العام ملؤسسة اليف سيفينج فيكتوريا  املدير  بول شانون 
املواطنني  حبتمية وضع سالمة املياه يف مكانة الصدارة يف 

أذهان املواطنني.
يقول بول »عيد الفصح ميثل لي االحتفال باحلياة، ال تسمح 
ألحد اإلصابات اليت ميكن منعها أو ملأساة غرق بأن تتسبب 
حول  اقض وقت ممتع  حياتك.  مؤملة يف  ندبة  يف حدوث 
للبيئات اليت  الطبيعة املتغرية  احرتم  املائية ولكن  جمارينا 

حناول أن نبعثها من جديد يف أحناء املكان«.
»سيكون هناك الكثري من النشاط الرتوجيي حول السالمة 
على طرقاتنا أثناء عيد الفصح، باإلضافة إىل اخلسائر يف 
كان  سواء  حلدوثها.  داعي  ال  واليت  املأساوية  األرواح 
نتيجة  املائية،  أو ممراتنا  طرقاتنا  احرتام  عدم  هو  السبب 
الكارثة واحدة. تأكد من عودتك بأمان مع عائلتك يف عيد 

الفصح.«
»مجيع املمرات املائية خطرة بطبيعتها، وقد ال تكون هذه 
األخطار جلية وظاهرة، وخصوًصا عندما تكون يف زيارة ألحد 

املناطق يف العطالت وأنت غري معتاد على حالة املنطقة.
لسالمة  واألخطار  املخاطر  الفتات  وجود  من  دائًما  »تأكد 
املياه، كما ميكن سؤال أحد املواطنني احملليني عن الظروف 

قبل دخول املياه.
»إذا كنت متارس رياضة ركوب الزوارق أو الصيد، عليك 

بارتداء سرتة النجاة، واالنتباه لظروف الطقس.«
تتصادف عطلة نهاية األسبوع لعيد الفصح مع عطلة نهاية 
األسبوع لدوريات اإلنقاذ على الشاطئ، حيث تستمر دوريات 
اإلنقاذ بداية من يوم اجلمعة العظيمة وحتى يوم اثنني عيد 

الفصح.
اليت  الشواطئ  هذه  يف  السباحة  على  الناس  حنث  »حنن 
ختدمها الدوريات، حيث أن منقذينا يعتنون بك يف املاء. إذا 

مل يروك، فلن يكون بوسعهم مساعدتك«. 
 

كما أن السيد/ شانون حيذركم من تناول الكحوليات أثناء 
تقود  وأنت  اخلمر  تشرب  »ال  املائية.  النشاطات  ممارسة 
اخلمر، فتغرق يف ممراتنا  الطرق، متتد إىل ال تشرب  على 

املائية«.
الغارقة  الوفيات  أحد حاالت  أن  »توضح حتقيقاتنا   يقول: 

كانت بسبب الكحول«،
يتخذها  اليت  القرارات  تكون  احلاالت،  من  العديد  »يف 
مثل  خاطئة-  قرارات  املياه،  إىل  النزول  بشأن  املخمورون 
حماولة السباحة عرب أحد األنهار، رمبا وهم مرتدين مالبسهم، 
النزول إىل  الليل- أو حتى  أو النزول يف وقت متأخر من 

املاء بدون قصد يف حالة السقوط أو الوقوع.
»حيتاج املواطنني إىل التوقف عن التفكري بقاعدة »لن حيدث 
هذا لي أبًدا )حيدث لآلخرين فقط(« وأن يدركوا أن الكحول 
ألقوى  بالنسبة  حتى  املاء،  يف  اجلميع  قدرات  على  يؤثر 

السباحني.
وإمنا  املوقف  على  حكمك  على  فقط  يؤثر  ال  الكحول  »إن 
يؤثر أيًضا على قدرتك على ردود فعلك يف املاء يف حالة 

سقوطك.«
»بغض النظر عن النشاط املائي الذي متارسه، أو البيئة اليت 
متارسه فيه، من املهم أيًضا للوالدين واملشرفني اإلشراف 
على األطفال بفاعلية يف املاء- وهذا يعين املراقبة عن كثب 

وليس جمرد النظرة اخلاطفة العرضية.
»ينبغي أن يكون األطفال حتت سن مخس سنوات يف متناول 
الذراع، كما ينبغي أن يكون األطفال حتت 10 سنوات  على 

مرأى كم املراقب.«
للمزيد من املعلومات حول سالمة املياه، يرجى زيارة املوقع 
اإللكرتوني www.watersafety.vic.gov.au  أو حتميل تطبيق 
الدليل اجملاني لسالمة املياه يف فيكتوريا من App Store أو 
Google Play. اعثر على أقرب شاطئ ختدمه دوريات اإلنقاذ 
و تعرف على ظروفه احلالية يف www.beachsafe.org.au أو 

حتميل التطبيق هلاتفك الذكي.

حتذير سالمة املياه قبل عطلة نهاية 
األسبوع الطويلة يف عيد الفصح
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كتابات

النجم  الكبري  الشاب  وائل اجلسار  يف أول مقابلة صحفية يف سيدني

االخالق اوالً والصوت واملصداقية والكلمة واللحن من مقومات النجاح

املدن  كافة  العربية يف  اجلالية  دعوات  يليب  وهو  اجلسار  وائل  الشاب  النجم  انطالقة  منذ 
االسرتالية ويغين أمجل أغنياته الطربية  منها : جرح املاضي - عمري ما نسيتك - خلينا بعيد - 
حارق دمهم - أنا بطبيعيت  وسواها من قدميه وجديده إضافة اىل خمتارات لنجوم كبار من اغنيات 

طربية وشعبية مميزة يؤديها النجم وائل اجلسار بإحساسه وذوقه الرفيع والبديع .
ويف كل مرة يزور فيها سيدني كنت أجري معه مقابلة صحفية يتحدث فيها بلباقته املعهوده 
وبثقته الكبرية بنفسه وهو يتطلع اىل االمام واعيد بعض ما ورد يف اول مقابلة مع النجم الشاب 
وائل اجلسار حيث قال لي : استاذ أكرم انا اشكرك النك كنت الصحفي االول يف اسرتاليا 
الذي تشرفت بلقائه وانا بغاية السرور، أمتنى من اهلل تعاىل أن يساعدني الحقق هديف بالوصول 
اىل النجومية ...حقًا حقق النجم الكبري وائل اجلسار آمانيه ووصل مبصداقيته وأخالقه وصوته 

وحضوره واختياراته املدروسة للكلمات واالحلان الرائعة وتنقل من قمة إىل قمة هنيئًا له .

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

النجم العربي  الكبري الشاب  وائل الجسار  يتحدث  اىل الزميل أكرم املغوّش  ) من االرشيف (
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نستعيد  الغالية  سورية  استقالل  ذكرى  يف 
تاريخ اجدادنا االبطال الذين قادهم اىل اجملد 
االكرب  اجملاهدين  وشيخ  العربية  الثورات  ابو 
وحرر  االطرش  باشا  سلطان  العظيم  القائد 
العثمانيني  املستعمرين  من  لبنان  سورية 
والفرنسيني وقاتل الصهاينة اجملرمني وما زال 
االبناء واالحفاد يقاتلون العدو الصهيوني من 
أجل حترير اجلوالن وفلسطني ويقدمون الشهيد 
الشهيد  القائد  الشهيد وهم يرددون مع  تلو 
البطل الشاعر معذى املغوش جنل الشهيد محد 
سليم  الشهيد  وشقيق  سعيد  الشهيد  ووالد 
الشهداء  من  وكبرية  غالية  والقائمة  املغوش 

واالبطال امليامني:
تربة وطنا ما نبيعا بالذهب 

          ودم االعادي جنبلو برتابها
االشم  جبلنا  يف  وأجدادنا  اهلنا  نستذكر  اجل 
وبين معروف االشاوس واحرارا شرفاء وابطاال 
من وطننا الغالي قاتلوا حتت راية القائد العام 
للثوة السورية الكربى وبطل اجلهاد واجملاهدين 
سلطان باشا االطرش الذي قاد الثورة العربية 
الكربى ورفع أول راية عربية على دار احلكومة 
القائد  يف دمشق والثوار االشاوس يرددون 

الفارس البطل معذى املغوش:
   عرش املظامل انهدم 

               والعز طب بالدنا 
    راحت عليكم يا عجم 

              خوض املعارك دابنا
    حنا محاتك يا علم 

            بارواحنا   واكبادنا 
بين  ابطال  يد  على  العثمانيني  هزمية  ومع 
الغادر  الفرنسي  املستعمر  واحتالل  معروف 
ليتقاسم  الغربي  االستعمار  عاد  وبعد سنوات 
الغري  ميسلون  معركة  فوقعت  العربية  بالدنا 
متكافئة واستشهد البطل يوسف العظمة وهب 
خلوض  االطرش  باشا  سلطان  العظيم  القائد 
احلرب وطرد املستعمر الغاشم ولكن املعركة 
كانت قد حسمت حيث املستعمر الغاشم جمهز 
بافتك االسلحة والثوار ال ميلكون سوى الفؤوس 
والسيوف واالسلحة البدائية اليت اغتنموها من 
املستعمر العثماني البائد ومع االميان الذي عمر 
املستعمر  الثوار  جابه  امليامني  االبطال  قلوب 
بقيادة بطل اجلهاد سلطان  الغاشم  الفرنسي 
املستعمر  على  وانتصروا  االطرش  باشا 
الدروز  جبل  ومواقع يف  معارك  الفرنسي يف 
االشم، جبل الريان والكرامة والفداء والعروبة 
واملسيفرة  واملزرعة_  الصحيحة يف ) الكفر _ 
والقريا_   _ والسويداء   _ وشهبا   _ وصلخد   _
وبكه  والدور _  ومسيع _وجنران _  واجملدل _ 
حارتني  وأم   _ وخلخلة   _ ومنرة   _ وصوخر   _
وبلدات  قرى  ومجيع  الصغرية  والصورة    _
باشا  العظيم سلطان  القائد  جبل  االشم  جبلنا 
االطرش وامتدت  الثورة السورية الكربى اىل 
احملافظات  ومعظم  واجلوالن  وغوطتها  دمشق 
السورية وراشيا وحاصبيا ومرجعيون والشوف 
والضنية يف لبنان واجلليل يف فلسطني وحقق 
البطل  بقيادة  االنتصارات  امليامون  الثوار 
ورفاقه  االطرش  باشا  العظيم سلطان  القائد 
االمري عادل  الكبار  القاده  االحرار ولن ننسى 
ارسالن والشهيد فؤاد سليم والشهيد رشيد 
طليع والدكتور الشهيد عادل النكدي والعالمه 
عارف النكدي وعلي عبيد ومعذى وخليل وسليم 
ومنر وسعيد  واسد ويوسف وامساعيل املغوش 
ومصطفى  وعلي  وزيد  هنيدي  اهلل  وفضل 
واسد وسلمان واالمري حسن وصياح االطرش 
ويوسف العيسمي  وحسني مرشد رضوان وعبد 
اهلل العبداهلل واكثر من سبعة االف شهيد بطل 
من جبلنا االشم استشهدوا يف الثورة السورية 
الكربى اضافة اىل االف االبطال الشهداء الربرة 
الفرنسي  املستعمر  ضد  استشهدوا  الذين 
حرية  يف  وحنن  الغاشم  الصهيوني  والعدو 

سلطان باشا األطرش... وذكرى استقالل سورية الغالية

الذي  العظيم  التاريخ  امرنا وحنن نستعيد  من 
صنعه اجدادنا ورمسوا خريطة الوطن بارواحهم 
ولونوها بدمائهم. ويقوم  عميل من هنا وخائن 
من هناك ليتنكر لنا وتارخينا وال يضرينا الن 
التاريخ الهله وابطاله وبكل فخر واعتزاز كان 
العربي  النضال  اسياد  معروف  بنو  زال  وما 
املشرف  القومي  تارخيهم  فجر  منذ  الشريف 
 ، طوائفية  ال  طائفة  معروف  بين  طائفة  الن 
قومية عربية فقال شاعر العراق الكبري معروف 

الرصايف:
هلل در بين معروف اذ صربوا

         على التجالد ما كلوا وال سئموا 
اخلوا املنازل هم للكر ثانية 

          كاالسد ترتد خلفا ثم تقتحم 
والزموا القفر عاشوا يف جماهلة

           عيش القناعة ال حلو وال دسم 
كانوا اشد مضاء من صوارمهم 

             فليس يثنيهم ثان اذا هجموا 
عند اهلجوم كموج البحر تبصرهم 

    وكاجلبال الرواسي هم اذا التطموا 
فقاتلوا يف سبيل الذود عن وطن 

      صينت له من قديم عندهم ذمم 
بذاك حبهم األوطان يأمرهم 

        اذ هم بسيماء حب الوطن اتسموا 
 نعم اهلنا واجدادنا بقيادة بطل احلرية القائد 
هزموا   من  هم  االطرش  باشا  العظيم سلطان 
املستعمر  وقبله  الغاشم  الفرنسي  املستعمر 
العثماني البائد وان االبناء واالحفاد سيهزمون 
وما  وفلسطني  اجلوالن  من  الصهيوني  العدو 
ابطال جمدل مشس وبقعاثا وعني قنية ومسعدة 
اال خري خلف خلري سلف ممن كانوا اىل جانب 
حيفظون  وهم  االطرش  باشا  سلطان  القائد 
وصيته يف قلوبهم: »إن كأس احلنظل بالعز 

أشهى من ماء الذل«.
الشاعر  نظم  نقول  ما  صحة  على  وتأكيدًا 
مدينة  يف  الفرحاتي  حممد  االستاذ  الصادق 

)دير الزور ( قصيدة منها هذه االبيات :
أبناء معروف ومن ذا منكمو 

           مل يلف ليثا يف النزال مهيبا 
خذلتكم محص ومل تدفع محا 

          عنكم بهذي احلادثات خطوبا 
وتقاعست حلب ونكب أهلها 

            عن نصركم من ذلة تنكيبا 
وثنى لواء الزور عنكم عطفه 

           سلفا وقطب وجهه تقطيبا 
تقديرًا  باجالل  ننحين  املقال  هذا  نهاية  ومع 
مع  ونردد  االبطال  االبرار  للشهداء  واحرتامًا 

الشاعر )القروي( رشيد سليم اخلوري:
بنو معروف قبل الكل ضحوا 

          بانفسهم فكانوا السابقينا 
ولكن امسهم سيظل حيا 

              ليكتب يف سجل اخلالينا. 

العائلة  هي  والسعيدة  الناجحة  العائلة 
خلقًا  احلميدة  بسريتها  واملتميزة  املتعلمة 

وأدبًا وتواضعًا .
ومن هذه العائالت الكرمية عائلة املرحوم 
انطوان القزي املتعلمة حيث الشابة احلسناء 
الدكتورة زينة القزي شدراواي عقيلة رجل 
روي  اخللوق  االجتماعي  الشاب  االعمال 
وهلما  اجلبة  حدث  مجعية  رئيس  شدراوي 

ابنتان يف عمر الزهور، جيما وإزبيال .
ولدت الدكتورة زينه يف بريوت وترعرعت 
سيدني  جامعة  من  وخترجت  سيدني  يف 
اللغات  تتقن  وهي  االشعة  طب  كلية   _
وتعمل يف  واالنكليزية  والفرنسية  العربية 
حقل اختصاصها مديرة ملركز تصوير أشعة 

يف مدينة بانكستاون .
وتعود جبذورها اىل بلدة اجلية يف الشوف 
أعطت  اليت  الوديعة  البلدة  تلك  الساحلي 
لبنان قامات روحية وأدبية وعلمية رفيعة.

انا سعيدة جدًا مع  زينه  الدكتوره  تقول 
واترحم  الغاليتني  وابنتينا  احلبيب  زوجي 
دومًا على والدي الغالي رمحه اهلل ألنه تركنا 
وغادنا ملالقات ربنا مبكرًا رمحه اهلل وحنن مع 
السيدة والدتي العزيزة وشقيقاتي الغوالي 
نناجي اهلل دومًا لريمحه وهو الوالد املثالي  
واطلب  مع شقيقاتي من اهلل ان ميد بعمر 

السيدة احلبيبة  والدتي الغالية  اليت حتملت 
والدنا  وفاة  بعد  وتعليمنا  تربيتنا  مسؤلية 

احلبيب طيب اهلل ثراه.
وامتنى على أبناء وصبايا جاليتنا العزيزة  
يبتعدوا  وان  العلمي  التحصيل  يتابعوا  أن 
عن كل ما يفرق الن اهلل حمبة وعلينا كجالية 
لبنانية وعربية أن نكون خري سفراء لبالدنا 
يف هذا اجملتمع االسرتالي الراقي املتعدد 
احلضارات والثقافات ويطيب لي انا أردد 

مع جربان :
)االنسانية نهر من النور يسري من أودية 

األزل إىل حبر األبد (.
شدراوي  القزي  زينة  احلسناء  الدكتورة 
وعلمها  بأخالقها  زينه  مسمى،  على  أسم 
ومجال حسنها وحضورها االخاذ ومثال حي 
لصبايا اجلالية وحسناواتها الراقيات وهي 
تردد دائما: يا رضى اهلل ورضى الوالدين 
واالخالق املقرتنه بالعلم طريق وصولنا اىل 

النجاح .

اعداد:  أكرم املغوّش

الدكتورة زينة القزي شدراوي:

االنسانية نهر من النور

وجــــه
االســـبوع كتب أكرم املغوّش
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منوعات

مأدبة عشاء تكرميية على شرف الدكتور االعالمي عثمان عثمان 

أقام رجل االعمال السيد بالل محزة وأهالي قبعيت أهل الكرم 
واحلفاوة مأدبة عشاء فاخرة على شرف الدكتور االعالمي يف 
قناة اجلزيرة الدكتورة عثمان عثمان يف مطعم لو غارنو  سي 
فود يف لو غارنو حبضور حشد كبري من ابناء اجلالية وكان 
ريفي  مجال  والدكتور  عيسى  طوني  النائب  مقدمتهم  يف 
ومنسق  الغا  الشيخ مصعب  والدكتور محزة محزة وفضيلة 
ليفربول  ابناء  جتمع  ورئيس  املري  اهلل  عبد  املستقبل  تيار 
احلاج خالد االشريف واالعالمي املهندس سعيد مصطفى علم 
الدين رئيس مجعية الصداقة اللبنانية واحملامية نضال محزة 

Saturday 19 April 2014  2014 نيسان   19 السبت 

اعداد وتصوير أراكس - لتغطية حفالتكم وأعراسكم وجميع مناسباتكم اعتمدوا اِّـصور أراكس

PH: 0419 247 261  - 02 9682 3269

 نافذة على المجتمع

عيسى ،حمزة ،  املحامية نضال حمزة و فاتن برجاوي 

والسيدة فاتن برجاوي والسادة رضوان وحسن محدان وابو 
واملطرب  يوسف  رائد  واملهندس  الشيخ  وخالد  امري محزة 

حممد امساعيل.

الكريم  بالضيف  محزة  بالل  السيد  رحب  املناسبة  وبهذه 
الدكتور عثمان وجبميع احلضور متمنيا للجميع سهرة ممتعة.

 ثم رد احملتفى به بكلمة شكر فيها السادة بالل واهالي 
قبعيت ورجال االعمكال احلاضرين على هذا التكريم واحلفاوة 

متنيا للجميع قضاء اطيب االوقات.

د . عثمان ،النائب عيسى، د. ريفي، بالل املري، الشيخ، االشريف، 
اسماعيل _ ابو امري، الغا، د. حمزة ورائد 

د. عثمان وبالل حمزة 

حمزة ، علم الدين ، ابو امري حمزة و خالد الشيخ

على املائدةعلى املائدة

املتخصص يف  كابالريو،  ميغيل  الكولوميب  املصمم  قدم   
من  صيحة  أحدث  الرصاص،  من  الواقية  املالبس  صناعة 

انتاجه خالل عرض أقامه يف املكسيك.

واشتهر كابالريو املعروف باسم »أرماني املدرعات« بصناعة 
هذه املالبس على مدار أكثر من عشرين عاما. ويأتي عرض 
الوزن  بألبسة واقية للرصاص خفيفة  كابالريو هذا متميزا 
باقي  عن  متييزها  الميكن  حبيث  عصرية  بطريقة  ومصممة 

تصمميات أرقى دور األزياء العاملية.
وتفتق ذهن كابالريو عن فكرة املالبس املدرعة عندما كان 
رفاقه يف املدرسة من أبناء السياسيني يأتون إىل املدرسة 

وهم يرتدون سرتات واقية للرصاص فوق مالبسهم.
األطفال  ملالبس  جديد  إنتاج  خط  إطالق  الشركة  تعتزم  و 
الواقية للرصاص وسيوجه إنتاجها بشكل خاص إىل الواليات 
الطالب  على  االعتداء  كثرة  بعد  السيما  األمريكية  املتحدة 

فيها. 

“أرماني املدرعات” يقدم عرض أزياء 
للمالبس الواقية من الرصاص

حممد لطفي عن اغتصابه هليفاء يف 
حالوة روح: ذرفت الدموع فرحا!

لطفي  حممد  الفنان  كشف 
الفرح بعد  أنه ذرف دموع 
للنجمة  اغتصابه  مشهد 
وهيب،  هيفاء  اللبنانية 
الفيلم  أحداث  ضمن 
"حالوة  اجلديد  السينمائي 

روح".

حبسب  "لطفي"  وأكد 
"إيالف"  ملوقع  تصرحياته 
من العرض اخلاص للفيلم 
اللبنانية  العاصمة  يف 
بريوت صحة ما تردد حول 

بكائه بعد انتهاء املشهد الذي استغرق تصويره 10 ساعات: 
"نعم صحيح بكيت، ولكن هذه دموع الفرح!".

وهنا تدخل املطرب الشعيب حكيم الذي كان حاضرا للعرض 
اخلاص، ليعقب على تصريح حممد لطفي مازحا: "يا خبتك"، 

ما أثار ضحك احلاضرين.
وأعرب حكيم عن سعادته البالغة بتخطي أغنيته لفيلم "حالوة 
على  طرحها  منذ   ،You Tube على  مشاهدة  املليون  روح" 

موقع الفيديوهات الشهري.
والرقة  واحلالوة  "اجلمال  على  نفسه  حيسد  إنه  وأضاف 
واألنوثة اليت تشع من كل جزء من هيفاء وهيب"، حبسب 

قوله.
وكان أقيم العرض اخلاص لفيلم "حالوة روح" يف بريوت 
يف 8 إبريل اجلاري بداخل Le Mall Dbayeh، حبضور املنتج 
حممد السبكي، وأبطال الفيلم، وبعض أبطال مسلسل هيفاء 

وهيب اجلديد "كالم على ورق"، ومنهم أمحد زاهر.

 حمكمة بريطانية متنع شابة من دخول متاجر بلدتها بسبب »خفة يدها«
من  والعشرين  احلادية  بريطانية شابة يف  بلدة  منعت حمكمة يف 
العمر من دخول مجيع متاجرها، بسبب "خفة يدها" وقيامها بسلسلة 

من السرقات واالعتداءات على املوظفني وهي يف حالة سكر.
موظفيها  وهددت  جتارية  قد سرقت مخسة خمازن  الفتاة  وكانت 
وهددت  خمزن  نافذة  على  زهور  وعاء  وألقت  شرطيًا،  وهامجت 
بإضرام النار فيه، خالل فرتة مخسة أسابيع فقط، كما سرقت يف 

إحدى املرات مالبس أطفال من متجر برفقة شاب بعد أن تظاهرت 
بأنه مقعد وقامت بدفع كرسيه املتحرك، واعتدت على شرطي يف 
مناسبة أخرى حني اعتقلها بتهمة إثارة مشاكل بينما كانت يف حالة 

سكر.
وحّذرت احملكمة الفتاة من أن خرق األوامر سيعرضها لعقوبة سجن 

ال تقل عن مخس سنوات. 
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من هنا وهناك

 ألعالناتكم معنا االتصال
بــ

02 87648186
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 أحدث التسريبات عن الساعة الذكية 
لشركة آبل 

أشارت تسريبات حول الساعة املنتظرة طويال من عمالقة التكنولوجيا 
العام  نهاية  ساعتها  إطالق  تعتزم  الشركة  بأّن  آبل”،  “شركة 

اجلاري،

أّنها  غري  السوق  يف  منافساتها  ما  نوعا  ستشابه  الساعة  وأّن 
آبل  ساعة  تصميم  كون  منها  معتربة  نقاط  يف  عنهم  ستختلف 
سيجعلها تبدو وكأنها ساعة عادية من ماركات رائدة، باإلضافة 

إىل أّنها ستصنع من معادن مثينة.
إضافة إىل ذلك فإّن ساعة “آي ووتش” من آبل ستتوفر بنسخ 
عدة وبأسعار خمتلفة، حيث قال مينج تشي كيو، حملل لدى شركة 
كاي جي ىي، أّن آي ووتش ستتوفر بنوعني أحدهما حبجم 1.3 
انش واألخر حبجم 1.5 انش لتالئم خمتلف أحجام املعاصم الكبرية 

والصغرية.

ومن املتوقع أن تكون شاشة الساعة حمدبة من نوع األموليد أو 
شاشة املصفوفة العضوية النشطة ذات الصمام الثنائي الباعث 
للضوء، مع غطاء زجاجي من الياقوت األزرق والذي يستخدم من 

قبل الشركات الكربى املتخصصة يف الساعات.

وعلى الرغم من أّن تصميم وشكل الساعة غري معروف حلد اآلن إىل 
أّن التقديرات تشري إىل أّن الساعة ستكون حنيفة منافسة لساعات 
معقدة من شركات مشهورة. كما أّن التقديرات تشري أيضا إىل 
مثينة  معادن  ماسيضم  ومنها  خمتلفة،  بأسعار  ووتش  آي  توفر 
مواكبة تصميم  التماسيح وغريها، كون  جلد  من  وأحزمة ساعات 

الساعة للموضة أمر هام جدا حبسب كيو.

آبل  ساعة  إنشاء  يعتمد يف  كيو، سوف  معلومات  إىل  واستنادا 
بهدف  أبل  من  على-الرقاقة   – منظومة  حل  حبزمة  مايعرف  على 
ضمان إستهالك أقل للطاقة، وستضم الساعة العديد من أجهزة 
الصحة  تطبيقات  لدعم  املدجمة  الذكية  البيومرتية  االستشعار 
واللياقة البدنية. ومن املتوقع أن تكون بطارية الساعة ذات 200 

إىل 250 ميلي أمبري وتكفي حتى يوم كامل من تشغيل الساعة.

وستكون الساعة جهازا مرافقا ألجهزة أخرى من آبل كمثل اآليفون 
واآليباد واملاكينتوش، فيما ليس واضحا بعد إن كانت ستتوفر 

هناك تطبيقات خمصصة هلا .

هذا ومن املتوقع أن تطرح أبل ساعتها يف األسواق يف سبتمرب 
القادم ، كما يتوقع أن تبيع آبل حوالي 5.5 مليون ساعة خالل 
العام اجلاري فيما سريتفع العدد إىل 30 وحتى 50 مليون ساعة 

العام القادم.

 »غوغل« تضيف القرم إىل روسيا يف 
خرائطها

أن شبه  لروسيا تظهر  البحث "غوغل" خرائط جديدة  نشر حمرك 
جزيرة القرم ضمن حدود روسيا االحتادية

وحسب موقع "بوابة األهرام"، تبني اخلرائط اجلديدة احلدود بني 
اجلزيرة  شبه  بني  احلدود  خط  واختفاء  وأوكرانيا  اجلزيرة  شبه 

وروسيا االحتادية، وفق ما نشر موقع روسيا اليوم.
مارس   19 يوم  أعلنت  قد  األمريكية  "بلومبريج"  وكالة  وكانت 
املتحدة،  للواليات  اجلغرافية  الوطنية  اجلمعية  خرباء  أن  املاضي، 
شبه  وإضافة  خرائطهم،  على  تعديالت  إجراء  يف  سباقني  كانوا 

اجلزيرة إىل روسيا وفصلها عن أوكرانيا.
وقد أوضح خوان فالديس، رئيس اجلمعية، هذا األمر بأن اخلرائط 

جيب أن تعكس الواقع املوجود.
ويف نهاية الشهر املاضي، طلب نواب من حزب "روسيا املوحدة" 
إجبار  ورعايته،  املستهلك  حقوق  حلماية  الفيدرالية  اهليئة  من 

"غوغل" على إضافة القرم إىل األراضي الروسية.
و"مايكروسوفت"  "بينج"  خرائط  مالحظة  النواب  طلب  كما 

و"ويكيبيديا" باللغة الروسية.

 شقيقتان توأم تتقامسان احلبيب ذاته!

احلبيب ذاته وهما تعيشان  توأم  بريطانيا  تتقاسم شقيقتان يف 
حياة مجيلة جدًا، حياة احلبيبة حلبيبها كل على حدة ملدة 4 سنوات 

متتالية.

وأثارت هذه القصة إستغراب احمليط حوهلما من أصدقاء وجريان، 
أخرى  نظر  ووجهة  آخر  رأي  املقابل  يف  الشقيقتني  لدى  ان  إذ 

ختتلف كثريًا عما يراه اآلخرون.
دمرت  حب  عالقة  يف  قبل  من  فشلت  األختني  إحدى  وكانت 
نفسيتها، فلم جتد أختها طريقًا سوى مواساتها والوقوف جبوارها 
وجعلها سعيدة، فحاكت خطة غريبة لتقنع حبيبها بالوقوع يف غرام 
أختها، وتعيشان اآلن عالقة قوية متينة مبنية على التفاهم والثقة 

بينهما وبني احلبيب املشرتك.

 زجاجة عطر فرنسي مبليوني 
درهم يف ابو ظيب!

ُكشف يف أبو ظيب عن زجاجة عطر يبلغ مثنها حنو مليوني درهم 
إماراتي، وتأخذ زجاجة العطر اليت حتمل اسم "سر امللكة" أو "لو 

سيكريت دي ال رين"،

  وهي من إنتاج دار "جريالن" الفرنسية، ومت الكشف عنها يف 
معرض "ماسرتز أوف فراغرنسز"، الذي أقيم يف منارة السعدّيات 

بأبو ظيب مساء اخلميس املاضي.

وحسب صحيفة "اإلمارات اليوم"، تأخذ زجاجة العطر شكل فراشة 
إىل  باإلضافة  األملاس،  من  قرياطًا   14 على  يزيد  مبا  عة  مرصَّ
الكريستال والبالتينيوم، واستغرقت صناعتها ما يزيد على 500 

ساعة عمل، وهي قطعة واحدة حصرية.

والثاني  الفراشة،  جناحا  األول  جزأين  من  امللكة"  "سر  ن  وتتكوَّ
جسدها، وعند الضغط على قطعة من األملاس، اليت تزين ظهر 
تزين  اليت  الفصوص  من  العطر  لينطلق  جناحها  ينفتح  الفراشة 

اجلسد.

والغريب أن "سر امللكة" ال حتتوي على عطر سائل، ولكن خيرج 
ن جسد الفراشة، ويستمر العطر  العبري من األحجار نفسها اليت تزيِّ
املقتين  التواصل بني  يتم  بعدها  بـ 3 إىل 4 سنوات،  ملا يقدر 

والشركة لتقوم الشركة بتبديل األحجار بأخرى جديدة.

كما يتم اختيار العطر وفقًا لشخصية املقتين من خالل جلسة جيتمع 
عن  معه  ويتحدث  بفرنسا،  "جريالن"  يف  العطور  خبري  مع  فيها 
طفولته ومراحل حياته املختلفة، وعرب الدردشة يتعرف اخلبري على 

أفضل عطر يناسب املقتين من جمموعة عطور الشركة.

 من يريد عروسا فليذهب اىل اوكرانيا
إذا كنت ترغب بتبذير أموالك" اذا بقي عندك اموال" ، فاذهب 
عن  حديثها  الربيطانية يف  الصحف  نشرته  ما  هذا  أوكرانيا،  اىل 
العرائس  لبيع  االنرتنت  عرب  تعمل  اوكرانيا،  جمموعة وكاالت يف 

لألجانب،

لكن  العامل، حبياة سعيدة،  أحناء  كافة  من  الرجال  تعد  ومجيعها 
الزبون خيسر يف الواقع عروس أحالمه وماله أيضا.

واكتشف صحفيون غربيون ان وجود هذه الوكاالت تساهم بصورة 
كبرية يف دعم اقتصاد املدن األوكرانية، وتعترب أوديسا أهم هذه 
هذه  شعبية  "ازدياد  اىل  "الغارديان"  صحيفة  واشارت  املدن، 
الوكاالت يف العامل سنة بعد أخرى، رغم حاالت االحتيال العديدة 

املعروفة".
الرحالت  هذه  يف  يشاركون  الذين  الرجال  أن  األمر  يف  املهم 
السياحية ال علم هلم بعدد العرسان ومل يوفقوا يف احلصول على 
مبتغاهم من هذه الرحالت، وهذا "البزنس" كما يسمى بسيط جدا، 
فعليك أن تسجل يف دردشة مباشرة على االنرتنت، وتدفع املبلغ 
املطلوب، وتبحث عن عروس وأنت يف بلدك، وقد ترد عليك امرأة 
ما، فتسافر اىل أوديسا، حيث تنفق هناك آالف الدوالرات، دون 

حتقيق اهلدف وتعود خائبا.

 390 بقرة تسببت يف هبوط اضطراري لطائرة
الربيطانية  اجلوية  الشركات  إلحدى  تابعة  "جامبو"  طائرة  هبطت 
اضطراريا يف مطار هيثرو بعد أن تسببت 390 بقرة كانت على 
متنها بارتفاع كبري ومفاجئ يف درجة احلرارة مما أدى إىل تشغيل 
حبر  فوق  الطائرة  حتليق  أثناء  وذلك  احلرائق،  من  اإلنذار  دائرة 

ايرلندا.
آثار  أي  الطائرة مل جيدوا  وبعد قيام امليكانيكيني بفحص غرف 

لنشوب احلريق.
ومن الغريب أن حاالت اهلبوط االضطراري ازدادت يف مطار هيثرو 
إشارة   1262 املطار  موظفو  تلقى  إذ  تقريبا  يوميا  مرتني  مبعدل 

بطلب اهلبوط االضطراري خالل السنتني املاضيتني فقط.
ويتخذ الطيارون قرارات باهلبوط االضطراري ملختلف األسباب، مبا 
فيها اصطدام الطائرة بسرب من الطيور يف اجلو أحيانا أو بعد 

تدهور احلالة الصحية لبعض أفراد الطاقم.
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لقاء جنيف يثمر...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

أزمة أوكرانيا، أن كل األطراف اتفقت على اختاذ خطوات تنفذ على 
مراحل لتهدئة التوتر يف هذا البلد، بينها نبذ العنف الذي حصد 
احلكومية  القوات  بني  اندلعت  مواجهات  يف  األقل  على  قتلى   3
ليل  )شرق(  ماريوبول  ميناء  يف  لروسيا  املوالني  واالنفصاليني 

األربعاء.
نزع  على  خصوصًا  ينص  االتفاق  أن  الروسي  الوزير  وأوضح 
أوكرانيا، وإخالء املباني اليت  أسلحة اجملموعات غري الشرعية يف 
حتتلها هذه اجملموعات، كما ينص على إصدار عفو عام. وأكد عدم 
رغبة بالده يف إرسال قوات إىل أوكرانيا، على رغم إطالق الرئيس 

الروسي فالدميري بوتني تهديدات ضمنية باستخدام القوة.
ودعا الفروف إىل إطالق حوار وطين واسع فورًا يف أوكرانيا، 
مشددًا على ضرورة تطبيق السلطات اجلديدة يف كييف الالمركزية، 

ومنح األقاليم سلطات أوسع ومكانة أقوى للغة الروسية.
لكن ذلك مل مينع خطوات تصعيدية، إذ أرسلت كييف يف »إطار 
عملية مقاومة اإلرهاب« غري الناجحة يف شرق أوكرانيا حتى اآلن، 
الرجال  كل  دخول  »آروفلوت« حبظر  إىل شركة  رمسيًا«  »إشعارًا 
الرجال  أراضيها، إضافة إىل كل  الروس بني 16 و60 سنة إىل 
األوكرانيني بني 16 و60 سنة والنساء األوكرانيات بني 20 و35 
ورّدت  سيباستوبول.  ومدينة  القرم  مجهورية  يف  املقيمني  سنة 

وزارة اخلارجية الروسية بطلب توضيح.
سرتسل  بالده  أن  هاغل  تشاك  األمريكي  الدفاع  وزير  واعلن 
أكد  فيما  أوكرانيا،  إىل  القتالي  غري  العسكري  الدعم  من  مزيدًا 
الرد  قوات  من  جزء  إلرسال  استعداده  )ناتو(  األطلسي  احللف 
كاسحات  أربع  بينها  صغرية  سفن  مخس  ضمن  البحرية  السريع 
ألغام إىل حبر البلطيق، يف إطار إجراءات تعزيز دفاع حلفائه شرق 

أوروبا ردًا على أزمة أوكرانيا.
إىل  يضطر  أال  بوتني  فالدميري  الرئيس  متنى  موسكو،  ويف 
آذار  مطلع  الروسي  الربملان  إياه  منحه  الذي  »احلق«  استخدام 
ذلك  وربط  أوكرانيا.  إىل  قوات  إرسال  يف  املاضي،  )مارس( 
لفت  لكنه  البالد،  شرق  بالروسية  الناطقني  حقوق  »بضمانات« 
إىل ضرورة »التعامل بواقعية« لدى مقارنة ضم بالده شبه جزيرة 
الرتكيبة  »إذ ختتلف  أوكرانيا،  األحداث شرق  القرم وموقفها من 
السكان  أوكرانيا، حيث نصف  عنها جنوب شرقي  للقرم  القومية 

أوكرانيون«.
وأقّر بوتني للمرة األوىل بأن »القوات الروسية نشطت يف القرم 
لدعم قوات الدفاع الذاتي، لكن تأكيدات كييف والغرب يف شأن 
أوكرانيا كالم فارغ، فاحملتجون هناك  وجود قوات روسية شرق 
مواطنون حمليون«. وأشار إىل ضرورة إطالق الزعماء السياسيني 

يف شرق أوكرانيا من السجون، ودعم إطالق حوار.

14 آذار تبحث عن...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

عن عزمها على توفري النصاب.
الذي  والسياسي  النيابي  االستنفار  النقطة حمور   وستكون هذه 
ستعقد  عدة  نيابية  كتال  ان  علما  االسبوع،  مطلع  ذروته  سيبلغ 
احتماالت  عليها  متليها  اليت  املواقف  لدرس  متعاقبة  اجتماعات 
اجللسة. ويف هذا السياق، علم ان »جبهة النضال الوطين« برئاسة 
يف  جنبالط  دارة  يف  اليوم  اجتماعا  ستعقد  جنبالط  وليد  النائب 
كليمنصو ختصص للنظر يف التحضريات للجلسة االنتخابية وتتناول 

ايضا ملف سلسلة الرتب والرواتب.
وسئل الرئيس بري مساء امس االول، اذا كانت االجواء نضجت 
النتخاب رئيس للجمهورية، فأجاب: »اذا عقدت اجللسة اليوم ال 
رئيس حتى اآلن. باختصار االمور ليست ناضجة حتى هذه اللحظة 
هذا  يف  التطورات  بعض  حتصل  قد  املقبل  االربعاء  يوم  واىل 

الشأن«.
وردد بري انه سيدعو كتلته النيابية عشية جلسة االنتخاب للنقاش 
ووافق  ينتخب.  من  سيقرر  الوضع  عليه  سيكون  ما  ضوء  ويف 
النائب جنبالط الرأي انه لن يكشف اسم املرشح الذي سيختاره اال 

يف موعد اجللسة املنتظرة.
ولفت يف كالم بري قوله ان لقوى 8 آذار مرشحا واحدا هو العماد 
ميشال عون الذي حجب الرتشح عن اآلخرين داخل هذا الفريق بينما 

االمر خيتلف عند قوى 14 آذار الن لديها اكثر من مرشح.
وسئل بري كيف ستكون بداية اجللسة، فأجاب بانه سيفتتح اجللسة 
عند اكتمال نصاب الثلثني. واذا جرى انتخاب الرئيس من الدورة 

االوىل انتهى االمر واال سنتجه اىل دورة ثانية وثالثة.
داخل  للتشاور  اجللسة  لرفع  عليه  اقرتاح  طرح  اذا  انه  واضاف 
القاعة سيفسح يف اجملال من غري ان خيتم حمضر اجللسة. واذا 
طلب تأجيل اجللسة بضعة ايام او فقد النصاب خيتم احملضر ويدعو 
اىل جلسة ثانية تبدأ طبعا بنصاب الثلثني. وذكر انه اختار موعد 23 
نيسان للجلسة بعد مرور اسبوع على اجللسة العامة اليت مل تتوصل 

اىل اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
جلسة  يف  الرئاسي  االستحقاق  هيبة  على  احلفاظ  على  وشدد 

للجلسة  موعدا  نيسان   24 اخلميس  خيرت  مل  انه  وقال  االنتخاب، 
لتزامنه وذكرى جمزرة االبادة االرمنية.

اتصاالت
وعلم ان يوم امس االول شهد اتصاالت على حمور »املستقبل« 
ورئيس »جبهة النضال الوطين« النائب وليد جنبالط ومعراب وبيت 
الكتائب من اجل التشاور يف االحتماالت املتعلقة جبلسة انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية االربعاء املقبل يف حني كان هناك تكتم 
على ما يدور يف اروقة 8 آذار باستثناء نزر يسري من املعلومات. 
وقالت مصادر مواكبة هلذه االتصاالت ان فريق 14 آذار يقارب 
االمر من »ان جلسة االربعاء استحقاق دميوقراطي«. ويف املقابل 
بورقة  التفريط  يريد  ال  آذار   8 فريق  ان  املعطيات  بعض  تكّون 
الثلثني اليت جيب أن حيظى بها املرشح يف الدورة االوىل مما جيعل 

جلسة االربعاء يف مهب فقدان النصاب.
ويف املعلومات عن آخر التحركات، التقى النائب وليد جنبالط اول 
من امس السيد نادر احلريري مدير مكتب الرئيس سعد احلريري 
وقت كان الرئيس احلريري على اتصال مع مجيع اطراف 14 آذار. 
ان  املقرر  مروان محاده. ومن  النائب  امس  جنبالط  استقبل  كما 
من  يعرف  مل  كتلته  اجتماع  بعد  جنبالط  عند  اجتماع  اليوم  يعقد 

سيحضره ملتابعة املشاورات.
ويف موازاة ذلك، يتوىل االمني العام لقوى 14 آذار النائب السابق 
فارس سعيد مهمة االتصاالت مع رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
مسري جعجع وقت جتري مشاورات مع الرئيس امني اجلميل الذي 

يستعد العالن ترشيحه.
يف املقابل، تردد ان النائب سليمان فرجنية رفض الرتشح باسم 
القوى  هذه  أطراف  أن  تأكيدات  هناك  تكن  مل  اذا  آذار   8 قوى 

يؤيدون ترشيحه فعال.
يعلن  لن  اجلميل  ان  علم  اجلميل،  الرئيس  ترشيح  مستوى  على 
نشرته   انطالقًا مما  واقعًا  أمرًا  الرتشيح  هذا  بعدما صار  ترشيحه 

الزميلة »النهار« الريوتية امس االول.
الرئيس اجلميل باالتصاالت داخليًا وخارجيًا واليت  وقد حفل يوم 
أفضت اىل عدم وجود معامل اتفاق ولكن ال يعين ذلك ان هناك 
اجتاهًا اىل خوض معركة حتّد. وفهم ان املشاورات اجلارية ترتكز 
على معيار من هو املرشح الذي ميكنه احلصول على أصوات خارج 
التأييد املتبادل بني  آلية االتفاق على  14 آذار، كما ترتكز على 

اجلميل وجعجع.
وحتى ليل امس االول كانت املفاوضات مستمرة، لكن كل فريق 
ال يريد ان يكشف أوراقه. ومن املقرر ان يبحث املكتب السياسي 

الكتائيب االثنني املقبل يف اسرتاتيجية خوض سباق االستحقاق.
ويف خالصة يوم االتصاالت أمس االول الحظ املراقبون ان املعنيني 
بهذا االستحقاق كانوا يسعون اىل معرفة ما اذا كانت جلسة االربعاء 
مل  اذا  النصاب  فقدان  بسبب  ستنتهي  انها  ام  جلسات  ستليها 
يكن هناك توافق مسبق على املرشح الذي يؤيده مجيع االطراف؟ 
وتعززت هذه التساؤالت امس االول مع ختوف مصادر ديبلوماسية 
من عدم جناح انعقاد جلسة االربعاء، وهذا التخوف مقرتن بانسداد 
التفاهم االمريكي - االيراني على االنتخابات الرئاسية يف سوريا 
وفشل مساعي املبعوث االخضر االبرهيمي يف ترتيب انعقاد مؤمتر 

جنيف 3 قبل تلك االنتخابات.
ويشار يف هذا السياق اىل ان رئيس الوزراء متام سالم زار أمس 
الراعي  بطرس  بشارة  مار  الكاردينال  املاروني  البطريرك  االول 
للجلسة  االستعدادات  أجواء  يف  معه  وحبث  الفصح  بعيد  مهنئا 

االنتخابية. وكان الراعي رأس رتبة الغسل يف سجن رومية.

50 قتيال يف هجوم...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

هجوم املعارضة.
واعلن املرصد ان مسلحي املعارضة سيطروا على مبان تقع قرب 

مركز استخبارات سالح اجلو يف حي الزهراء غرب مدينة حلب.
القوات  ان  »سانا«  لالنباء  السورية  العربية  الوكالة  وأوردت 
يف  االرهابية  اجملموعات  مع  عنيفة  اشتباكات  »ختوض  النظامية 
منطقة الراموسة وتتمكن من دحرها... متهيدا لتأمني الطريق العام« 

اليت تعترب خط امداد رئيسيا للنظام بني حلب ووسط البالد.
النظام  وحماولة  القدمية  محص  اىل  االشتباكات  عودة  ومع 
اقتحامها، دعا املمثل اخلاص املشرتك لالمم املتحدة وجامعة الدول 
السوري واملعارضة  النظام  االبرهيمي  العربية يف سوريا االخضر 
اىل معاودة املفاوضات من اجل رفع احلصار عن االحياء القدمية 

يف املدينة.
وقال يف بيان صدر يف نيويورك: »نطالب باحلاح مجيع االطراف 
على  كان  الذي  االتفاق  وابرام  املفاوضات  طاولة  اىل  بالعودة 

وشك ان يوقع«.
واوضح ان احملادثات كانت تسري جيدا بني السلطات السورية 
و«جلنة تفاوضية متثل املدنيني واملقاتلني الذين مازالوا حمتجزين 

يف مدينة محص القدمية وكذلك اهالي حي الوعر«.
املفاوضات فجاة وان  تتوقف  ان  جدا  املؤسف  »من  انه  ورأى 
يتجدد العنف بقوة يف حني كان االتفاق يبدو يف متناول اليد«، 
مضيفًا: »اتصلنا بكل الذين ميكن ان يساعدوا يف وضع حد هلذه 

املأساة«.

وبث التلفزيون السوري الرمسي ان »وحدات من اجليش العربي 
السوري بالتعاون مع جيش الدفاع الوطين حققت جناحات مهمة يف 
محص القدمية«، وأنها »تتقدم يف اجتاهات )احياء( جورة الشياح 

واحلميدية وباب هود ووادي السايح« احمليطة حبمص القدمية.
جلسة  يف  االمن  جملس  انعقد  االول  امس  متقدم  وقت  ويف 

طارئة بدعوة من فرنسا للبحث يف الوضع يف سوريا.

بوتفليقة يّصوت على..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

الصحية.
مكتب  يدخل  وهو  بوتفليقة  صورًا  احلكومي  التلفزيون  وبث 
التصويت يف االبيار بأعالي العاصمة اجلزائرية وهو على كرسي 
افراد  من  عدد  ويرافقه  الشخصيني  حراسه  احد  يدفعه  متحرك 
ابنه واخوه االصغر السعيد مستشاره  عائلته هم اخوه ناصر مع 

الشخصي يف رئاسة اجلمهورية.
وحيا بوتفليقة الذي مل يظهر امام اجلزائريني منذ سنتني، املصورين 
يف  الظرف  وضع  بعدما  اليمنى  بيده  التصويت  مكتب  وموظفي 
الصندوق وبصم بأصبع يده اليسرى يف سجل الناخبني، ومل يدل 

بأي تصريح.
االكرب علي بن فليس  االبيار صوت منافسه  بعيد عن حي  وغري 
يف حيدرة حيث ذكر بتحذيره من التزوير. وقال »اما ان العملية 
وتذهب  بالتزوير  مشوبة  غري  نقية  نظيفة  تكون  )االنتخابية( 
االزمة  فان  وان كان عكس ذلك  واالمان  املستقبل  اىل  اجلزائر 

ستتعمق«.
وأضاف »اعلموني ان التزوير بدأ يف بعض االماكن، وساعلق على 

ذلك عندما تصلين كل املعلومات«.
وكانت افتتحت مكاتب االقرتاع يف االنتخابات الرئاسية اجلزائرية  
اجلزائرية.  العاصمة  »باستور« يف وسط  التكميلية  املدرسة  يف 
السابعة  اىل  صباحًا  الثامنة  الساعة  من  االنتخاب  عملية  وجتري 
مساء، مع امكان متديد مدة االقرتاع بساعة واحدة يف مكتب واحد 

او عدة مكاتب بقرار من الوالي )احملافظ(.
ويتنافس على مركز الرئاسة ستة مرشحني، أوفرهم حظًا الرئيس 

املنتهية واليته بوتفليقة الذي يرتشح للمرة الرابعة.
تواتي  بن فليس وموسى  علي  اخلمسة،  بوتفليقة  منافسو  وحّذر 
حصول  من  العزيز،  عبد  وبلعيد  رباعني  وفوزي  حنون  ولويزة 
إنشاء  على  أمس،  ورباعني  وتواتي  فليس  بن  واتفق  »تزوير«. 
جبهة ملنع التزوير ومراقبة صناديق االقرتاع، و »التنسيق اجلماعي 
لتبادل  االنتخابية  احلملة  مديريات  مستوى  على  املمثلني  بني 
املعلومات يف كل مكاتب االقرتاع قبل العملية االنتخابية وخالهلا 

وبعدها«.
وأعلنت الشرطة اجلزائرية حال تأهب قصوى واستدعت 186 ألف 
عنصر أمن سيوَزعون على مراكز التصويت، فيما ُأعطيت تعليمات 
لتكثيف احلواجز األمنية، ومنع وقوف السيارات أمام املؤسسات 

املعنية بتنظيم االنتخابات.

اليمن: القاعدة تتحدى..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

العالية، سواء يف العاصمة صنعاء، أم يف غريها من مناطق البالد 
اليت تعيش يف ظل مرحلة انتقالية هشة تتخللها اضطرابات أمنية 
اجلماعات  بني  املتفاقم  الصراع  جانب  إىل  عاصفة  واقتصادية 
إقرار  قبل  املكاسب  من  مقدار  أكرب  حصد  إىل  الطاحمة  املسلحة 
الدستور اجلديد واالنتقال إىل نظام الدولة االحتادية الذي اعتــــمدته 

الوثيقة النهائية للحوار الوطين.
ويف وقت يعد امللف األمين العقبة األكثر صعوبة أمام السلطات 
باتت اهلجمات املتوالية لتنظيم »القاعدة« هي اخلطر الداهم الذي 
العائق  باعتبارها  واألمن وخلخلتها  اجليش  باستنزاف قوات  يهدد 
الوحيد الذي حيول بني التنظيم وبني خمططاته الرامية إىل تأسيس 
دولته على أنقاض مؤسسات الدولة القائمة اليت حتاول أن تتشكل 
نصوص  ستحددها  صيغة  ويف  احلوار  ملقررات  طبقًا  جديد  من 

الدستور املرتقب.
ووفق مراقبني أمنني  فإن التنظيم جنح إىل حد كبري يف استثمار 
يف  الشركاء  السياسيني  األطراف  بني  السائدة  الثقة  عدم  حال 
العملية االنتقالية، سواء تلك اليت تنتظم يف صف النظام السابق، 
أم الواقفة يف مواجهتها، ما جعله - على حد قوهلم - »يلعب بأرحيية 
مطلقة موسعًا نشاطاته لتحصد أرواح املزيد من اجلنود واملدنيني، 
إضافة إىل متاديه يف خمططاته إلصابة العملية االنتقالية يف مقتل، 
وهو ما كشفته حماوالته الدؤوبة الغتيال الرئيس عبد ربه منصور 

هادي«.
على  متفرقة  هجمة   28 حواىل  احلالي  العام  مطلع  منذ  وأحصي 
النقاط األمنية ومقار الشرطة ومواقع اجليش أدت إىل قتل أكثر 
من 100 ضابط وجندي، وإصابة أكثر من 70 آخرين، كما رصدت 20 
عملية اغتيال على األقل لضباط وجنود ومسؤولني يعتقد مبسؤولية 
إىل  بالنسبة  السنوات  أقسى  من  بواحدة  ينذر  ما  عنها،  التنظيم 
الدم على هذا  استمر حصاد  حال  اليمن، يف  واألمن يف  اجليش 

املنوال لبقية األشهر املقبلة.
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 هشاشة العظام ...كيف نقي 
أنفسنا منها؟

د  فيتامني  أهمية  الدراسات  من  العديد  أكدت 
النفسية  واحلالة  األعصاب  و  القلب  على صحة 
األملان  األطباء  ينصح  وهلذا  االعظام.  وبنية 
بتناول أقراص فيتامني د يف فصل الشتاء عند 
بالنسبة  املهمة  املادة  هذه  بنقص يف  الشعور 

لتكوين العظام.

مليار  حوالي  يعاني  الصحة  خرباء  تقدير  حبسب 
إال  العامل.  )د(يف  فيتامني  نقص  من  شخص 
إال يف  مالحظته  ميكن  ال  الفيتامني  هذا  نقص 
على  أعراضها  تظهر  واليت  الشديدة،  احلاالت 
أشكال آالم شديدة يف العضالت أو عدم إمكانية 
السقوط. وحبسب  حالة  اجلسم يف  التحكم يف 
العامة  األمراض  أخصائي  ياكوب  فرانز  الطبيب 
العوامل  أهم  أحد  هو  )د(  فيتامني  نقص  فإن 
املسببة ملرض هشاشة العظام، إذ يدخل يف بناء 
وقوة  بنية  تنظيم  على  ويعمل  العظمي  اهليكل 

العظام.
فيتامني  اجلسم  ينتج  الشمس  أشعة  مبساعدة 
)د( بنفسه وميكنه ختزينها ألوقات الظالم. إال 
أن كثريين يقضون أوقاتا طويلة داخل األماكن 
من  الواقية  الكرميات  يستخدمون  و  املغلقة، 
من  يكفي  ما  ختزين  عدم  يعين  ما  الشمس. 
الطاقة الشمسية وهو ما يسبب بالتالي نقصا يف 

فيتامني )د( خاصة يف أشهر الشتاء املظلمة.
أو  السلمون  مثل مسك  األغذية  بعض  وتساعد 
أن  إال  )د(  فيتامني  على  احلصول  البيض يف 
ذلك غري كايف، إذ ال متنح هذه األغذية سوى 20 

يف املئة من احلاجة اليومية.

ويف حالة ثبوت النقص يف فيتامني )د( يوصي 
األطباء بتناول األقراص الطبية مبقدار حوالي 20 
ميكروغرام يف اليوم الواحد. ويشدد األطباء على 
ضرورة توخي احلذر لدى تناول أقراص حتتوي 
االتوصيات  ايضا.  الكالسيوم  مكمالت  على 
األخرية تشري إىل عدم إعطاء مكمالت الكالسيوم 
السن  يف  املتقدمني  لألشخاص  مفرط  بشكل 
الدموية  األوعية  الكالسيوم يف  تركز  ملنع خطر 

مثال، األمر الذي يؤدي إىل تصلب الشرايني.
كمزود  االصطناعية  الشمس  من  األطباء  وحيذر 
من  كافية  نسبة  التنتج  فهي  )د(،  بفيتامني 
يف  وتساهم  )د(  فيتامني  لتشكيل  األشعة 
اإلصابة  خطر  من  وتزيد  اجللد  شيخوخة  تسريع 

بسرطان اجللد.

 تكرار الكوابيس لدى 
األطفال .. إنذار مبكر

يرى علماء أن تكرار الكوابيس قد يكون مفتاحا 
للمعلومات حول الصحة وحتى حتذيرا من اقرتاب 

مرض قبل سنوات من اإلصابة به.

الكوابيس  أن  مفادها  بنتيجة  باحثون  وخرج 
إنذار  مبثابة  تكون  قد  الطفولة  يف  املنتظمة 
مبكر الضطرابات نفسية. ومشلت الدراسة اليت 
نشرت يف جملة "Sleep" املتخصصة يف قضايا 
الذين  األطفال  أن  وتبني  طفل.   6800 النوم، 
أسبوعيا  ثالث  أو  مرتني  كوابيس  يرون  كانوا 
يف عمر بني الثانية والثالثة، كانوا أكثر عرضة 
ومساع  اهللوسة  مثل  النفسية  لالضطرابات 
الباحثون  وقال  املراهقة.  سن  خالل  أصوات 
األطفال  أن  على  يدل  قد  الكوابيس  تكرار  إن 
يواجهون يف حياتهم صدمات قد تكون ناجتة عن 
والفيديو  الكمبيوتر  ألعاب  أن  وأضافوا  العنف. 
قبيل النوم قد تؤثر هي األخرى سلبا على النوم. 

املصدر:  "ديلي ميل" 

 معلومة طبية هامة.. اسعاف 
اولي للسكته القلبيه

ة  فجأ
ت  أ بد

تشعر 
مل  بأ
يد  شد

يف 
صدرك 
خذ  ا و

باالنتشار 
لالعلى لكتفك ويدك حتى فمك وأصبح قلبك ال 
ينبض بانتظام وأصبحت تشعر باالغماء فأن لديك 

فقط 10 ثواني قبل أن تفقد كامل وعيك.

ميكنك مساعدة نفسك بواسطة الكحة بقوة شديدة 
وبشكل متكرر واخذ نفس عميق قبل كل كحة , 
والكحة جيب أن تكون عميقة وطويلة وتتكرر كل 
ثانيتني على االقل بدون توقف او استسالم اىل 
أن تأتي املساعدة أو حتى يشعر أن القلب رجع 

للنبض الطبيعي .
اىل  االكسجني  يدخل  العميق  التنفس  أن 

الرئتني.
أما حركة الكحة فهي تضغط على القلب وحترك 

الدورة الدموية وتعيد النبض الطبيعي للقلب.

 حتليل دم يساعد يف كشف احتمالية اإلصابة بأزمات قلبية
تطوير  يف  السويديني  العلماء  من  فريق  جنح 
حتليل دم رائد ميكن من خالله التشخيص املبكر 
املرضى  بني  القلبية  باألزمات  اإلصابة  حلاالت 

الذين يعانون من آالم يف الصدر،
على الرغم من احتياج هذا التحليل اجلديد إلجراء 
فاعليته  مدى  على  للوقوف  األحباث  من  املزيد 

وفًقا آلراء بعض العلماء.
من  يعانون  الذين  األشخاص  أن  العلماء  ووجد 
آالم يف الصدر، لديهم مستويات ال ميكن الكشف 

عنها ذات حساسية عالية ملا يعرف بالرتوبونني 
القليب »تي«، باإلضافة إىل عالمة على اخنفاض 
تدفق الدم، والتعرض خلطر منخفض جًدا لإلصابة 

بأزمة قلبية خالل شهر.

يف  »كارولينسكا«  معهد  من  العلماء  وشدد 
ستوكهومل على أن آالم الصدر تعد من األعراض 
اإلنسان،  حياة  تهدد  قد  اليت  واخلطرية  املهمة 

فضال عن كونها األكثر شيوًعا.

 حتذير من شرب املاء بعد 
الوجبة الغذائية مباشرة

حذر خرباء بريطانيون من "اإلفراط يف شرب املاء 
بعد تناول الوجبات الغذائية مباشرة أو أثنائها، 
العصارات  تركيز  إىل ختفيف  ذلك  يؤدي  حيث 

اهلاضمة اليت تفرزها املعدة،

عملية  ويربك  اهلضم  عملية  يضعف  مما 
بإمتالء  الشعور  إىل  كذلك  ويؤدي  االمتصاص، 
املعدة واالنتفاخ، وذلك بالرغم من أهمية شرب 

املاء لصحة إنسان وسالمة جسده".
تناول  بضرورة  اخلرباء  أوصى  املقابل،  ويف 
املاء بكميات كبرية يوميًا، ألن نقص املاء يف 
اجلسم جيعل اخلاليا تقوم بسحبه من الدم، مما 
جيعل اإلنسان عرضة لإلصابة بإرتفاع يف ضغط 
الدم، كما أنه كلما زادت كمية املاء املفقودة 
يف اجلسم أصبح الدماغ أكثر ضعفًا، مما يؤدي 

مليل اإلنسان إىل اإلجهاد واالكتئاب.

 سعرات أقل لعمر أطول

اليت  احلرارية  السعرات  كمية  ختفيض  يكفي 
 10 بنسبة  اليوم  يف  االنسان  عليها  حيصل 
العمر وختفيض احتمال االصابة  باملائة، إلطالة 

بأمراض خمتلفة.

ماديسون  يقول علماء من جامعة ويسكونسن – 
االمريكية، انه إذا كنت تريد اطالة عمرك، عليك 
تتناوهلا.  اليت  الغذائية  املواد  كمية  ختفيض 
كمية  ختفيض  يعين  الكمية  هذه  ختفيض  ألن 
تبطيء  يف  يساعد  الذي  احلرارية،  السعرات 
بأمراض  االصابة  احتمال  من  ويقلل  الشيخوخة 
خمتلفة. واكثر من هذا يقلل من احتمال الوفاة 
دراستهم  من  العلماء  استنتج  مبكر.  وقت  يف 
اليت استمرت مدة 25 سنة املكرسة ملعرفة تأثري 
أن  من  القردة،  شيخوخة  يف  الغذائية  احلمية 
حتديد املواد الغذائية خيفض بدرجة كبرية خطر 
 AFP .الوفاة املبكرة واالصابة بأمراض الشيخوخة
SAJJAD HUSSAIN خضع هلذه الدراسة 76 قردا 
بعضها حيصل  كان  ريسوسي"  "مكاك  نوع  من 
من  اقل  حرارية  باملائة سعرات   30  –  10 على 
البقية. بينت نتائج هذه االختبارات، أن القردة 
اصيبت  تريدها،  اليت  الكمية  تأكل  كانت  اليت 
باألمراض بنسبة 2,9 باملائة اكثر من اليت كانت 
املبكرة  الوفيات  وان  تتبع محية غذائية معينة، 
اجملموعة  وفيات  اضعاف  ثالثة  كانت  بينها 
االوىل. تؤكد نتائج هذه االختبارات واالختبارات 
ختفيض  ان  على  القوارض،  على  اجريت  اليت 
كمية السعرات احلرارية مع احلصول على كافة 
االنسان،  جسم  حيتاجها  اليت  الغذائية  العناصر 
يساعد يف اطالة العمر بنسبة 40 باملائة. لذلك 
يأمل الباحثون ان يستفاد من هذه النتائج إلنتاج 
مستحضرات طبية يكون هلا نفس تأثري ختفيض 

السعرات احلرارية يف اجلسم. 

 بذور مفيدة »جدا« لصحتك

1. بذور شيا: النباتيون ال يتناولون ما يكفي 
ال  ألنهم  الدهنية  واألمحاض   3 األوميغا  من 

ياكلون املأكوالت البحرية.

ولكن الطبيعة زاخرة بالبدائل الصحية ومنها 
بذور شيا و)بذور الكتان(، واليت تعد مصدرا 
جيدا من هذه املواد الغذائية. كما أنها غنية 

بأحكام بالربوتني واأللياف.
مرض  خماطر  من  حتد  شيا  بذور   : الفوائد 
أثبتت  وقد  األيض.  ومتالزمة  السكري 
خيفض  املنتظم  استخدامها  أن  الدراسات 

ضغط الدم.
كيفية استخدام: هذه البذور ال طعم هلا لذلك 
ميكنك إضافتها إىل العصائر، حبوب اإلفطار 

أو املخبوزات .

منخفضة  الكتان  بذور   : الكتان  بذور   .2
نسبة  على  وحتتوي  احلرارية،  بالسعرات 
ألفا  ومحض  واأللياف   ، الربوتني  من  عالية 
الدهنية  (،واألمحاض   ALA  ( لينولينيك 

األوميغا 3 النباتية .
احلرة  اجلذور  الكتان  بذور  يكافح   : الفوائد 

وحتسن اهلضم وصحة القلب .
هلضم  طريقة  أسهل   : استخدام  كيفية 
وامتصاص بذور الكتان هي بشكلها املطحون. 
املطحونة  الكتان  بذور  اضافة  ميكنك  لذلك، 
اىل وجبة اإلفطار مثل الفطائر، اللنب، ودقيق 

الشوفان واحلبوب أو على املخبوزات .

3. بذور اليقطني : مصدر جيد من فيتامني 
اليقطني  E والزنك واملنغنيز . حتتوي بذور 
املضادة  املواد  من  أنواع  بعض  على  أيضا 
ملعقة  عليها.  العثور  يصعب  اليت  لالكسدة 
كبرية واحدة حتتوي على 4,7 جرام من الدهون 
الصحية )الدهون غري املشبعة االحادية اليت 
ختفض الكولسرتول السيئ وزيادة مستويات 

الكولسرتول اجليد .(
وتنظيم  املناعة،  لرفع  مفيدة   : الفوائد 

مستويات االنسولني.
على  كمقبالت  تستخدم   : استخدام  كيفية 

احلساء والسلطات واخلضار أو املعكرونة.

الكعك  حتب  كنت  اذا   : السمسم  بذور   .4
بالسمسم فأنت يف آمان. بذور السمسم غنية 
وهي  والنحاس  واملغنيسيوم  بالكالسيوم 

ليست جمرد زينة مجيلة على املخبوزات.
الفوائد : تزيد من مستويات فيتامني E يف 
اجلهاز  القلب وتعزز  اجلسم ، وحتسن صحة 
املناعي. كما اظهرت الدراسات أن السمسم 
قد يقلل من خطر اإلصابة بالتصلب املتعدد.

كيفية االستخدام: ترش بسخاء على السلطة، 
ولنب  اإلفطار  وحبوب  والسمك  الدجاج 

الزبادي.

بالدهون  غنية   : الشمس  دوار  بذور   .5
اجليدة، )غري املشبعة االحادية واملتعددة غري 

املشبعة( ، كما انها وجبة خفيفة شهية.
الفوائد : حتتوي على نسبة عالية من فيتامني 
جيعلها  مما  األخرى،  باملصادر  مقارنة   ،E
الشمس  دوار  بذور  والشعر.  للبشرة  رائعة 
غنية  ألنها  نظرا  للعظام  خاص  بشكل  جيدة 

باملغنيسيوم.
ميكن  خفيفة،  كوجبة   : استخدام  كيفية 
إضافتها إىل اخلبز والسلطات والشوربات أو 

ترش على اللحوم الباردة .
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من هنا وهناك

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43
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منتدى  يتشرف املركز الثقايف العربي االسرتالي – 
بطرس عنداري -

بدعوتكم لالحتفال بالذكرى الثانية لغياب بطرس 
ابو زياد – عنداري – 

وذلك مساء الثالثاء يف 2014/5/20 الساعة السابعة
يف قاعة مجعية كفرحلدا اخلريية على العنوان التالي:

Level 2 / 925 Canterbury Road, Lakemba
يتخلل املناسبة: قصائد للشاعرين جورج منصور 

وفؤاد نعمان اخلوري
توزيع جوائز لطالب فائزين مبسابقة بطرس عنداري
عرض كتب لكتاب حمليني. لذلك نطلب من كل 

الكتاب احملليني االتصال بنا لعرض كتبهم.
الدعوة عامة

ملزيد من املعلومات الرجاء االتصال 
بالرقم:0434631501

دعوة

 رجل جتره امرأة مثل الكلب يف 
شوارع لندن!

شهدت شوارع العاصمة الربيطانية لندن حدثًا غريبًا، حني شوهد 
ه  ًة على يديه وركبتيه مقلدًا مشية الكلب، فيما جترُّ رجل يرتدي بذَّ

امرأة وهي متشي بال مباالة وتشرب القهوة.
وحبسب صحيفة الـ "Independent" الربيطانية، فقد شوهد الرجل 
واملرأة صباح اليوم يف منطقة فرينغدون، يف مشهٍد أثار دهشة 
التواصل  موقعي  عرب  نشروها  هلما  صورًا  التقطوا  الذين  املارة 

.Facebookو Twitter االجتماعي
ويف حني مل ُيعرف سبب هذا السلوك الغريب، رأى البعض أنها 
وأرادت  الرجل  زوجة  هي  املرأة  أن  أو  دعابة،  د  جمرَّ تكون  قد 

معاقبته من خالل هذه الطريقة. 

قط يظل مخسة أيام داخل أريكة

ظل قط سيئ احلظ وامسه كروكيت داخل أريكة من دون ماء وطعام 
ملدة مخسة أيام بعد أن سلمها صاحباها بيل وبولني الف من مقاطعة 
إسيكس الربيطانية إىل حمل بيع األغراض املستعملة ومل يالحظا أن 
حيوانهما احملبوب اختبأ بداخلها. كما مل يالحظ الصاحب اجلديد لألريكة 
 شيئا غريبا فيها، غري أنه مسع مواء حزينا بداخلها يف اليوم التالي. 

الرجل  هذا  متكن  أسفلها  من  القماش  وقطع  األريكة  فك  وبعد 
األثاث.  قطعة  داخل  من  والضمآن  اجلائع  "كروكيت"  إخراج  من 
أعيد القط وعمره عشر سنوات إىل صاحبيه األصليني اللذين تعبا 
من حماوالتهما يف إجياد حمبوبهما كروكيت بعد البحث عنه لعدة 

ايام.

حائط العلكة يف سياتل جيمع بني اجلمال واالمشئزاز
اجلمال  بني  األمريكية  سياتل  مدينة  يف  العلكة  حائط  جيمع 
احلائط  هذا  حتول  أن  بعد  وذلك  واحد،  آن  يف  واالمشئزاز 
أنه  علما  املدينة،  يف  مهم  معلم  إىل  مرتا   21 طوله  يبلغ  الذي 
العامل.  يف  باجلراثيم  تلوثا  السياحية  األماكن  أكثر  بأنه  يوصف 
اشتهر  الذي  بالشكل  احلائط  هذا  ميالد  عام   1993 عام  يعترب 
يلصقون  احلائط  من  بالقرب  مسرح  رواد  كان  حني  وذلك  به، 
التذاكر. لقطع  الطويل  الطابور  يف  انتظارهم  أثناء  عليه   العلكة 
واالمشئزاز  اجلمال  بني  جيمع  سياتل  يف  العلكة  حائط   15  329
03:15 منوعات حجم اخلط حائط العلكة يف سياتل   | 15,04,2014
العلكة يف سياتل جيمع بني  حائط  واالمشئزاز  اجلمال  جيمع بني 
اجلمال واالمشئزاز جيمع حائط العلكة يف مدينة سياتل األمريكية 
هذا  حتول  أن  بعد  وذلك  واحد،  آن  يف  واالمشئزاز  اجلمال  بني 
احلائط الذي يبلغ طوله 21 مرتا إىل معلم مهم يف املدينة، علما 
 أنه يوصف بأنه أكثر األماكن السياحية تلوثا باجلراثيم يف العامل. 

يعترب عام 1993 عام ميالد هذا احلائط بالشكل الذي اشتهر به، 
وذلك حني كان رواد مسرح بالقرب من احلائط يلصقون العلكة 
شيئا  التذاكر.  لقطع  الطويل  الطابور  يف  انتظارهم  أثناء  عليه 
متعددة  زاهية  لوحة  تكون  أصبحت  حتى  العلكة  تراكمت  فشيئا 
األلوان، فاستوحى شباب من هذا احلائط لوحات على شكل قلب 
أو وردة للتعبري عن مشاعرهم. قامت بلدية سياتل بتنظيف احلائط 
باملثري  تصفه  وعاملية  حملية  إعالم  وسائل  كانت  بينما  مرتني، 
احملليني  السكان  ِقبل  من  الشديدة  االعرتضات  لكن  لالمشئزاز، 
والسياح دفعت البلدية إىل التوقف عن تنظيفه جمددا، إذ كان 
املعرتضون يرون يف حائط العلكة قطعة فنية فريدة من نوعها، 

مما زاد االهتمام به ليستقطب املزيد من السياح.

الرئيس  السبب  كان  الذي  املسرح  شهرة  احلائط  شهرة  فاقت 
يف ظهوره، حتى أن احلائط أصبح هو املعلم الذي يذكر أوال مع 
حائط  يضاف  وبذلك  منه.  بالقرب  يقع  املسرح  أن  إىل  اإلشارة 

العلكة يف سياتل إىل قائمة من املعامل اليت تشتهر بها سياتل، 
مثل مقر شركة “مايكروسوفت” و”أمازون كوم”، باإلضافة إىل 
احلائط  هذا  جيعل  مما  لي،  بروس  الشهري  الكاراتيه  العب  قرب 
منافسا قويا بشهرته ملعلم حيمل يف تسميته كلمة حائط أيضا .. 

هو “وول سرتيت”.

 أوباما يصف كاردشيان بالسم السياسي 
وجولي مستاءة من موقفها إزاء سورية

أفادت وسائل إعالمية أمريكية بأن الرئيس باراك أوباما ال 
أنه  الواقع كيم كارداشيان، حتى  تلفزيون  يستلطف جنمة 

وصفها بالسم السياسي.
أوباما إىل أن استدعاءها إىل أي مناسبة سياسية   واشار 
متناقضة  إنها   .. بالفوز  يرغب  مرشح  يتمناه  ما  "آخر  هو 
جدا ودعوتها خطرة للغاية"، وذلك حبسب مصادر مقربة من 

الرئيس األمريكي.
الالفت أن هذه االنتقادات للحسناء الشهرية جاءت كحلقة 
يف سلسلة من االنتقادات اليت يوجهها الرئيس األمريكي 
هلا، علما أن كارداشيان حتاول باستمرار التقرب من الرئيس 

األمريكي وزوجته ميشال.
باإلضافة إىل أوباما عربت النجمة السينمائية أجنيلينا جولي 
أيضا عن عدم إعجابها بكيم، ووصفتها بـ "املثرية الغبية"، 
كما أبدت امتعاضها إزاء موقفها من االحداث اليت تشهدها 

سورية، ومتنت عليها "االكتفاء بتلفزيون الواقع".
ِقبل  من  كبري  باهتمام  حتظى  ال  كارداشيان  أن  يذكر 
من  عددا  أن  إذ  مجهورها،  اهتمام  هو  كما  منها  املقربني 
النجوم العامليني كشفوا عن عدم رغبتهم حبضور حفل زفاف 
كيم وكيين ويست.. من هؤالء املغنية بيونسيه وزوجها، 
كما رفض مغين الراب جي زي أن يكون شاهدا يف حفل 
بكيين  جتمعه  اليت  القوية  العالقة  من  الرغم  على  الزفاف، 

ويست.
اىل  تويرت  على  تغريدة  دعت يف  كارداشيان  كيم  وكانت 
محاية كسب السورية وعدم السماح ملا أمسته تكرار التاريخ 
بعد األنباء عن تعرض األرمن لالضطهاد من مسلحي املعارضة 

السورية يف مشال الالذقية.
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16,300 NEW JOBS CREATED 
IN MARCH 
• NSW created the highest 
number of new jobs in the na-
tion last month, while at the 
same time experiencing a sig-
nificant drop in its unemploy-
ment rate.
• The latest ABS Labour Force 
figures show NSW gained 
16,300 jobs in March, as the 
unemployment rate dropped 
from a revised 5.7% (previously 
5.8%) to 5.3%. 
• NSW has the second lowest 
unemployment rate in the na-
tion after Western Australia 
and is well below the national 
average.
• NSW also continues to out-
perform all the states with the 
highest number of jobs creat-
ed in the nation since the NSW 
Liberals & Nationals came to 
office, with 127,000 additional 
jobs.
ELECTRICITY BILL RELIEF ON 
THE WAY
• Electricity bills are set to 
fall with less regulation and 
increased competition on the 
way for the retail electricity 
market.
• Shifting to a fully competitive 
electricity market by removing 
retail price regulation will put 
consumers in charge of their 
bills and make electricity re-
tailers work harder to win your 
business.
• From July 1, more 
than a million customers cur-
rently on a the regulated price 
will see reductions on the face 
value of their bills of 1.5 per 
cent – but households can 
save up to an estimated $400 
per year by taking advantage 
of the deals offered by electric-
ity retailers to customers on 
competitive market contracts.
• The NSW Government is 
committed to doing everything 
it can to reduce the cost of 
living pressures on families 
across NSW - customers are 
encouraged to shop around 
for the best deal at  www.ener-
gymadeeasy.gov.au.
RECORD LOW CRIMES FIG-
URES
• Minister for Police and Emer-
gency Services Michael Gal-
lacher has welcomed the lat-
est report from the Bureau of 
Crime Statistics and Research, 
which shows many crimes 
trending down and many crime 
statistics at the lowest record-
ed levels in more 20 years.
• In the two years to Decem-
ber 2013, 15 of the 17 major 
offence categories have re-
mained stable or are going 
down.
• It is extremely encouraging 
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to see so many crimes going 
down and it shows the extra 
505 Police Officers the NSW 
Liberals & Nationals Govern-
ment has delivered is helping 
to reduce crime.
• The NSW Government made 
a commitment to increase po-
lice resources and strengthen 
their powers and these results 
show we are delivering.
PREMIER IN CHINA TO DRIVE 
TOURISM TO NSW
• NSW Premier Barry O’Farrell 
has launched a co-operative 
tourism marketing campaign 
for China while visiting Guang-
zhou in the Guangdong Prov-
ince as part of ‘Australia Week 
in China’ to drive jobs and in-
vestment in NSW.
• The marketing campaign will 
see three major Chinese travel 
wholesalers and their network 
of more than 1,500 retail travel 
agents selling Sydney and 
NSW-only holiday packages 
across China.
• China is now our number one 
source of inbound tourists de-
livering a $1.4 billion boost to 
the NSW economy and we want 
to consolidate those gains and 
drive it even more.
• The NSW Government wants 
Chinese visitors to have an all-
encompassing NSW holiday 
experience – from their arrival 
at Sydney Airport, staying in 
our hotels, tasting our food 
and wine, shopping til they 
drop, to visiting our attractions 
and exploring our wonderful 
regions.
MAKING LICENSED VENUES 
SAFER
• The NSW Government has 
announced an annual risk-
based liquor licence scheme - 
the latest element of its reform 
package to make the State’s 
licensed venues safer.
• This scheme will hit bad ven-
ues where it hurts most – the 
hip pocket – and encourage 
good operators to stay on their 
game.
• The scheme is designed so 
anyone holding a liquor li-
cence contributes annually 
to the cost of maintaining a 
strong regulatory and compli-
ance system. 
• Under the new scheme, three-
quarters of the State’s 18,400 
licensees would only pay a 
base fee of between $100 and 
$500 a year with loadings add-
ed for venues that trade late, 
have a poor compliance record 
and risk loadings for patron 
capacity and location.
JOBS ACTION PLAN MAKING 
AN IMPACT IN WESTERN SYD-
NEY 
• Western Sydney businesses 

have been taking advantage of 
the NSW Government’s payroll 
tax rebates, with more than 
10,500 new positions created 
under our Jobs Action Plan.
• NSW Treasurer Mike Baird 
has released figures showing 
half of the top 20 metropoli-
tan areas claiming payroll tax 
rebates are in Western Sydney 
including Auburn, Blacktown, 
Parramatta and Hills Shire.
• Under the Jobs Action Plan, 
businesses that create a new 
position receive a $5,000 pay-
roll tax rebate on that position 
(increased from $4,000 in the 
2013-14 Budget).
• There were almost 6,000 new 
jobs created under the Jobs 
Action Plan across NSW in 
February – well over five times 
the number of positions cre-
ated in February last year
TAXI REFORM: SAFER, 
SMARTER, CHEAPER AND 
MORE RELIABLE
• A package of reforms to make 
taxis safer, save customers 
money and improve reliability 
has been announced by the 
NSW Govenment.
• The NSW Government’s plan 
to improve taxi services in-
cludes halving the typical sur-
charge on card fare payments 
by capping it at 5 per cent (sav-
ing customers $2.50 on a $50 
fare), regulating and encour-
aging the creation and use of 
innovative new mobile phone 
taxi booking apps to improve 
and modernise the customer 
experience, and enhancing 
enforcement of vehicle safety 
and maintenance. 
• Customers shouldn’t be un-
fairly penalised with exces-
sive surcharges when it’s hard 
enough already for people to 
make ends meet.
• This is a small change that 
can make a big difference, 
opening up competition and 
giving customers the informa-
tion they need when they book 
a taxi and providing more con-
fidence when a taxi will arrive.
OPAL HEADS TO THE CEN-
TRAL COAST, HUNTER AND 
BLUE MOUNTAINS
• The NSW Government has 
completed Opal electronic 
ticketing on the train and ferry 
network with it now live on the 
Central Coast, Hunter and Blue 
Mountains lines. 
• From next week, it will move 
to 24 bus routes in Northern 
Sydney’ Ku-ring-gai and Horn-
sby regions. 
• Opal is now accepted on all 
Sydney Ferries services from 
Manly to Parramatta and all 
train stations from Bathurst to 
Bondi Junction and Dungog to 

Bomaderry plus the 333 bus 
route from Circular Quay to 
North Bondi and the 594 bus 
route. 
• To starting saving and enjoy-
ing the convenience of bypass-
ing Monday morning queues, 
go to www.opal.com.au or call 
13 67 25 (13 OPAL). You can 
also visit the Transport for 
NSW stall at the Sydney Easter 
Show and get your Opal card 
on the spot, including the new 
children / youth Opal. 
NSW GOVERNMENT & NRL IN-
JECT $2M INTO GRASSROOTS 
RUGBY LEAGUE
• The NSW Government and 
the National Rugby League 
have announced the largest 
grassroots grants program in 
the history of the game. 
• The new ‘NSW Footy Facili-
ties Fund’ will see the NSW 
Government and the NRL in-
vest $1 million each into a 
funding program to support ju-
nior and senior Rugby League 
clubs upgrade or build new 
facilities.
• This may include spending 
on items such as new seating, 
goal posts, canteens, lights, 
fields, fencing, drainage, 
dressing rooms or storage fa-
cilities. 
• The ‘NSW Footy Facilities 
Fund’ is all about ensuring 
grassroots Rugby League is 
well resourced, making it even 
more attractive for both juniors 
and adult players.
TEACHER MENTORS: EXTRA 
SUPPORT FOR BEGINNING 
TEACHERS
• The NSW Government has 
announced the appointment of 
eight mentors to support be-
ginning temporary teachers at 
38 schools across NSW. 
• Everybody starts their career 
somewhere, which is why it is 
so important to support our 
new temporary teachers with 
these new experienced teach-
er mentors.
• The mentors will help the new 
teachers in preparing, deliver-
ing and assessing classwork, 
in managing the classroom, 
and through demonstration 
lessons and observations.
• In Sydney, the mentors will 
support schools with high 
numbers of beginning teach-
ers in the Liverpool, Fairfield, 
Holroyd, and Warringah areas. 
In regional NSW, schools in 
Tamworth, Gunnedah, Wagga 
Wagga and Bathurst will be 
supported.
ROYAL EASTER SHOW A 
DRAWCARD FOR INTERNA-
TIONAL VISITORS
• The NSW Government is 
helping to celebrate the best 
of regional NSW by announc-
ing funding for the next three 
years of the Sydney Royal Eas-

ter Show.
• Acting NSW Premier Andrew 
Stoner said the NSW Govern-
ment’s investment would as-
sist organisers to market the 
iconic Western Sydney event 
to international visitors, par-
ticularly targeting key Asian 
markets.
• This is the largest annual 
event in Australia and an icon-
ic showcase of Australian cul-
ture, heritage and agricultural 
excellence which consistently 
delivers more than $20 mil-
lion in visitor expenditure each 
year for NSW.
• International visitation for the 
event has grown by over 250 
per cent since 2009, and we 
expect this growth to continue 
towards 2020 as we continue 
to take advantage of rising 
demand in Asia. According 
to Sydney Royal Easter Show 
sales figures, nearly 18,000 
overseas visitors attended the 
Sydney Royal Easter Show in 
2013, with the majority coming 
from China.
MATCHING DUBBO ABORIGI-
NAL STUDENTS’ ASPIRATIONS 
TO REAL JOBS
• Minister for Aboriginal Affairs 
Victor Dominello and Member 
for Dubbo Troy Grant have of-
ficially launched one of the 
State’s four Opportunity Hubs 
in Dubbo. 
• Opportunity Hubs seek to 
coordinate and link training 
opportunities for Aboriginal 
students, providing incentives 
to finish school and transition 
into sustainable jobs.
• The Hub will match local edu-
cation, training and employ-
ment opportunities for young 
Aboriginal people in the Dubbo 
area. Over 950 Aboriginal stu-
dents will have access to the 
Dubbo Opportunity Hub to help 
them develop their career aspi-
rations from a young age and 
link them to training and em-
ployment opportunities.
• Ultimately the Hubs are about 
increasing school completion 
rates by creating better path-
ways and more incentives for 
Aboriginal students to make 
the crucial transition from high 
school to tertiary education 
and/or full-time employment.
NEW COMMUTER CAR PARK 
FOR LIVERPOOL 
• In a huge win for public trans-
port users in Western Sydney, 
the NSW Government has an-
nounced a brand new 83 space 
commuter car park will be built 
at Liverpool Station, as part of 
the South West Sydney Com-
munity Cabinet.
• At the moment there are only 
about 22 short term spaces and 
five parking spaces for people 
with a disability near Liverpool 
Station – and these additional 

spaces will help commuters 
who have had difficulty parking 
close to the station.
• We have already completed 
commuter car parks at Glen-
brook, Kiama and Moss Vale, 
construction is underway at 
Gordon, Oak Flats and Shell 
Cove and design has started 
forCanley Vale, Gordon, Suther-
land, Granville, Lindfield, Pad-
stow and Rockdale.
• This is on top of more than 
1,000 rail staff car spaces that 
will be handed over to commut-
ers, 1,200 being made available 
as part of the South West Rail 
Link and 4,000 new car spaces 
as part of the North West Rail 
Link.
NEW VARIETIES OF SUSHI 
RICE A SHOWSTOPPER
•The NSW Government and rice 
growers are helping to meet 
Australia’s growing demand for 
sushi, by increasing produc-
tion of short-grain varieties to 
be used in the popular Japa-
nese dish.
•It is estimated Australians en-
joy more than one million serves 
of sushi each year, and a huge 
increase in sushi consumption 
has bolstered demand for sushi 
rice production. 
• Researchers at the Depart-
ment of Primary Industries’ 
Yanco Agricultural Institute are 
working in partnership with the 
rice industry to develop two 
short grain replacement variet-
ies of sushi rice that will be ear-
lier maturing, with good yield 
potential and can be sown later 
giving growers more options.
•This kind of research is vital to 
maintain the State’s outstand-
ing reputation in producing 
rice. Ninety-nine per cent of all 
rice grown in Australia is grown 
in NSW, contributing more than 
$1 billion to the State’s econo-
my. 
PUBLIC HOUSING AMNESTY: 
UNDECLARED INCOME
• Minister for Family and Com-
munity Services Pru Goward 
has announced an amnesty 
period for public housing ten-
ants to report any undeclared 
income so their rent can be cal-
culated correctly.
• The amnesty gives tenants an 
eight-week window to report 
any income they may be receiv-
ing over and above what they 
have declared to Housing NSW, 
and avoid prosecution or back-
rent.  
• Once the amnesty is over, 
quite substantial penalties can 
apply, including eviction.
• Housing NSW has clear rules 
as to how much income, finan-
cial assets or property owner-
ship public housing tenants 
can have, to ensure housing 
is granted to those in the com-
munity most in need.  
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WORK is expected to start 
on a second Sydney air-
port at Badgerys Creek in 
2016 after federal cabinet 
signed off on the site. 
But Prime Minister Tony 
Abbott says western Syd-
ney residents will see new 
roads built before work 
is completed on the $2.5 
billion airport in the mid-
2020s.
Planning and design work 
will begin immediately 
and the private sector will 
pick up the bulk of the 
cost.
The owner of Sydney’s 
Kingsford-Smith Airport, 
Southern Cross Airports 
Corporation, will be given 
the right of first refusal to 
run the new airport.
“It’s a long overdue de-
cision which, to be hon-
est, has been shirked and 
squibbed by successive 
governments for far too 
long,” Mr Abbott told re-
porters in Canberra on 
Tuesday.
Badgerys Creek, 56km 
from Sydney’s CBD, was 
identified as a potential 
site in 1969 and a 1700ha 
site was bought by the 
federal government in the 
late 1980s.
Further announcements 
on roads funding will be 
made in “coming days”, 
Mr Abbott says.
While the initial construc-
tion phase is expected 
to generate about 4000 
jobs, the airport develop-
ment is expected to cre-
ate 35,000 jobs by 2035, 
increasing to 60,000 jobs 

over time.
By 2060, the new airport 
has the potential to drive 
an increase in Australian 
gross domestic product 
of almost $24 billion.
Mr Abbott made it clear 
he wants to see a curfew-
free airport, saying noise 
will not be as much of an 
issue as it is in Mascot.
“We are certainly not say-
ing that there will be a 
curfew,” he said.
Western Sydney’s popu-
lation is set to grow from 
two million to three mil-
lion people during the 
next two decades.
The existing airport, 
which accounts for 40 
per cent of the nation’s 
international arrivals and 
50 per cent of internation-
al air freight, is at risk of 
reaching capacity.
Opposition Leader Bill 
Shorten previously has 
spoken in favour of the 
Badgerys Creek site, but 
western Sydney MPs are 
concerned about conges-
tion and noise coming 
from a 24-hour-a-day op-
eration.
Congestion could be cut 
by including in the gov-
ernment’s planning a rail 
link from Badgerys Creek 
to the Sydney rail net-
work, Tourism and Trans-
port Forum chief Ken 
Morrison says.
The airport would be not 
only good for Sydney but 
the more than 540,000 
Australians involved in 
the tourism industry, he 
said.

Second Sydney airport 
slated for mid-2020s 
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PASSENGERS for the Mel-
bourne Airport service from 
Southern Cross Station 
could be waiting several 
years for their train to ar-
rive, but they have been told 
it is on its way. 
Victorian Premier Denis 
Napthine says his govern-
ment will build the long-
awaited airport rail link, with 
a promise of a 25-minute 
service from the city.
The premier says the electric 
trains will be high-capacity, 
affordable and run every 10 
minutes during peak times.
Dr Napthine was scarce 
with precise details when 
announcing the pledge at 
the Victorian Liberal Party 
conference, saying the time 
and cost of the project will 
be revealed in the state bud-
get next month.
He said the project was long 
overdue.
“This project has been 
on the books for over 40 
years,” Dr Napthine told the 
conference on Sunday.
“It is time this rail link was 
built.”
Melbourne airport attracts 
30 million passengers a 
year, and this was expected 

to double in 20 years, he 
said.
“This is an enormous step 
forward for Melbourne Air-
port, for Melbourne and Vic-
toria,” Dr Napthine later told 
reporters.
“It’s absolutely essential 
that Melbourne and Victo-
ria has a rail link to the air-
port.”
The link will use the existing 
Albion-Jacana goods rail 
corridor between the city’s 
west and north.
Dr Napthine says the proj-
ect will be publicly run but 
private involvement would 
be sought.
Deputy Opposition Leader 
James Merlino said the state 
had higher public transport 
priorities.
“This won’t fix train conges-
tion, this won’t fix delays, 
this won’t fix level cross-
ings,” he told reporters.
Mr Merlino said he was 
doubtful the government 
would fulfil the pledge.
“Denis Napthine and the 
Liberal Party promised rail 
links to Avalon, to Don-
caster, to Rowville. None of 
them have been delivered,” 
he said.

Vic govt to build Melbourne Airport rail 

Western Sydney residents want the federal government to hurry up and 
approve a second airport. Source: AAP 

FEDERAL Labor says it will 
hold the Abbott government 
to its election promise to 
make no changes to the age 
pension. 
As the coalition prepares 
to deliver its May budget, 
Treasurer Joe Hockey has 
signalled the pension age 
could be lifted to 70 in the 
search for savings.
“It may be the case that my 
generation has to work for 
an extra three years,” Mr 
Hockey said on Sunday.
Labor is using his com-
ments as ammunition to 
accuse Prime Minister Tony 
Abbott of breaking his elec-
tion vows to steer clear of 
changing the age pension 
and trimming the budgets 
of the ABC and multicultural 
broadcaster SBS.
Opposition families spokes-
woman Jenny Macklin says 
the coalition is preparing 
to break its promise to the 
public, in particular more 
than two million age pen-
sioners.
“We intend to hold him to 
that promise,” she told ABC 
radio on Monday.
She said making people 
work for longer will hurt 
the most vulnerable in so-
ciety, and while many older 
Australians wanted to work 
for longer, they faced age 
discrimination in the work-

force.
Ms Macklin also said the 
government should scrap 
its paid parental leave 
scheme.
Government minister Barn-
aby Joyce says that without 
hard cuts Australia will not 
be able to maintain high liv-
ing standards as debt con-
tinues to rise.
“If we don’t change the tra-
jectory of our debt we are 
heading for a crisis like 
Australia has never seen 
before,” Mr Joyce told ABC 
radio.
“Now that we’re in this po-
sition we’ve got to get our-
selves out, and quickly.”
He said the paid parental 
leave scheme would help 
maintain half the country’s 
workforce.
But National Seniors Aus-
tralia says the government 
needs to make sure the bur-
den is on all sectors of the 
community, not just older 
people.
It should reconsider “gold-
plated” schemes, like the 
parental scheme, before it 
started “slashing and burn-
ing” for older Australians.
“There’s quite a bit of con-
cern amongst folk who may 
well not be suited to contin-
ue working to age 70,” chief 
executive Michael O’Neill 
said.

Labor jumps on pension change rumours 

THE Greens want the Victo-
rian government to establish 
a state-based clean energy 
fund to make solar panels 
more affordable. 
Australian Greens Leader 
Christine Milne called for the 
creation of a Victorian So-
lar Fund to help homes and 
businesses deal with the up-
front costs of solar panels.
Senator Milne said the fund 
would make money for the 

state and reduce power 
bills.
“Australia is a leader in solar 
science but is underinvested 
in solar power, depriving us 
of jobs that the community 
is calling out for,” she said 
on Sunday.
“We can create the financial 
incentives to put solar pan-
els on roofs, for no money 
down, delivering immediate 
savings on electricity bills.”

Greens call for Vic clean energy fund 

The Greens want the Victorian government to start a clean energy fund 
to make solar panels cheaper. Source: AAP 

Lovers of the outdoors are 
invited to discover the natu-
ral beauty of Parramatta at 
the Landscapes of Parramat-
ta Art Bus Tour on Saturday 
3 May, 9am-4pm. 
Showcasing some of Parra-
matta’s best natural wonders, 
the free tour will explore four 
sites including the dark man-
groves at Ermington Bay 
Boardwalk and the high for-
est at the Edna Hunt Sanctu-
ary in Epping. 
Lord Mayor of Parramatta, Cr 
John Chedid, said the bus 
tour will provide an amazing 
opportunity for residents to 
experience nature right on 
their doorstep.
“The tour is for anyone who 
is interested in bushwalking 
but not confident enough 
to do it on their own. So if 
you’re an avid bushwalker or 
just keen to admire Parramat-
ta’s unique areas for the first 
time, then these walks won’t 
disappoint,” Cr Chedid said. 
“An ecologist will be on hand 
to answer questions and pro-
vide background on vegeta-

tion. 
“Local artists will also pro-
vide mini-workshops to 
capture the essence of the 
landscape using paint, char-
coal and woodwork at points 
along the tour.”
Registrations are now open, 
visit www.parracity.nsw.gov.
au to find out more and make 
a booking. 
9:00am  Meet in the carpark 
at George Kendall Reserve 
and enjoy a 15 minute stroll 
to the bird hide on the Er-
mington Bay Boardwalk, Er-
mington.
10:15am  Discover 
the tall forest at Edna Hunt 
Sanctuary, Epping.
12:00pm  Lunch and 
a view of the water at Lake 
Parramatta Reserve, North 
Parramatta.
1:45pm  Waddangalli Re-
serve, Guildford.
4:00pm  Return to Erming-
ton.. For media enquiries 
please contact: Parramatta 
City Council Media Adviser 
Eric Aubert. t: 02 9806 5056
m: 0409 712 815

Locals to explore Parramatta’s bushland
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BARRY O’Farrell has re-
signed as NSW Premier fol-
lowing his appearance at 
the Independent Commis-
sion against Corruption on 
tuesday. 
Mr O’Farrell denied receiv-
ing a $3000 bottle of wine 
from Australian Water Hold-
ings boss Nick Di Girolamo 
on tuesday but resigned 
on wednesday after it was 
revealed that he sent Mr Di 
Girolamo a card thanking 
him for the gift.
“I will be resigning the po-
sition and enabling a new 
Liberal leader to be elect-

Barry O’Farrell has resigned as NSW Premier after ICAC appearance 

ed, someone who will then 
become the Premier of New 
South Wales,” Mr O’Farrell 
said in a press conference 
on wednesday.
He insisted he did not “wil-
fully mislead” the watchdog 
on tuesday, but said he ac-
cepted the consequences.
He described the missing 
bottle of wine as a “sig-
nificant memory fail on my 
part”.
After being recalled to ICAC 
on wednesday to give fur-
ther evidence, Mr O’Farrell 
confirmed that the hand-
writing on a thankyou note 

presented to the commis-
sion was his.
He said that he gave his 
best recollection to ICAC 
on tuesday but was “clearly 
mistaken”. He said he had 
no idea what happened to 
the 1959 bottle of Grange.
Barry O’Farrell faces ICAC 
for second day 
Seeing the note has also 
not sparked his memory 
about the wine. Mr O’Farrell 
said dealings with Austra-
lian Water Holdings were 
done appropriately, and a 
contract signed with Syd-
ney Water was completed 
at arm’s length from the 
government.
Referring to the wine in 
his speech this morning, 
Mr O’Farrell said: “I can’t 
explain the arrival of a gift 
that I have no recollection 
of, or its absence, which I 
still can’t fathom.
“I accept the consequenc-
es in an orderly way.”
During his testimony on 
tuesday, he categorically 
denied ever receiving the 
wine.
“If I had received a bottle 
of 1959 Penfolds Grange I 
would have known about it 
and, and I did not receive a 
bottle of Penfolds Grange,” 
he told the hearing.

His resignation will be ef-
fective from next week, as 
soon as a committee of 
parliamentarians can meet 
to appoint a new leader.
Likely candidates for the 
top job are Treasurer Mike 
Baird, who was always tout-
ed as a future premier and 
is the bookie’s favourite, 
Transport Minister Gladys 
Berejiklian and Planning 
Minister Brad Hazzard.
A Facebook page “Gladys 
for Premier” has already 
been set up for Ms Bere-
jiklian, whose electorate 
in Sydney’s north shore, is 
next to Mr O’Farrell’s. How-
ever, it has so far only at-
tracted 15 members.
Opposition Leader John 
Robertson held a press 
conference on wednesday 
after Mr O’Farrell’s ICAC 
midday appearance and 
said the issue was “not 
about a bottle of wine”.
“This is an insight into the 
way the Liberal Party op-
erates in government in 
NSW,” Mr Robertson said.
He called on the next pre-
mier to work with him on 
implementing a new re-
gime of ethical standards 
to clean up NSW politics, 
which he has already in-
troduced within the Labor 

Party.
“Today’s events (wednes-
day) don’t begin and end 
with Barry O’Farrell be-
cause we still have an in-
vestigation with ICAC to be 
undertaken.”
Mr O’Farrell’s resignation 
comes after his thankyou 
note was presented at the 
ICAC hearing this morning.
The note said: “Dear Nick 
and Jodie, We wanted to 
thank you for your kind 
note and the wonderful 
wine. 1959 was a good year, 
even if it is getting even 
further away! Thanks for 
all your support”. The note 
was signed by Mr O’Farrell 
on behalf of himself and 
his wife Rosemary.
The Premier was called as 
a witness on tuesday to the 
inquiry, which is investi-
gating whether Australian 
Water Holdings is linked to 
the Obeid family and that 
it stood to make up to $60 
million from a proposed 
public private partnership.
Last year ICAC found for-
mer NSW Labor minister 
Eddie Obeid and his son 
Moses Obeid were cor-
rupt, after an investigation 
into the granting of mining 
licences in the Bylong Val-
ley.
At a separate press confer-
ence on wednesday morn-
ing to discuss Sydney’s 
proposed second airport, 
Prime Minister Tony Abbott 
said Mr O’Farrell’s decision 
to resign was “utterly hon-
ourable”.
“I have enormous respect 
and admiration for Premier 
Barry O’Farrell,” Mr Abbott 
said. “I’ve known Barry for 

NSW Premier Barry O’Farrell has resigned in the wake of controversy 
over his appearance at the ICAC. 

Barry O’Farrell enters ICAC on wednesday to answer further questions. 
Picture: Phil Blatch Source: News Corp Australia Who will take the crown? Treasurer Mike Baird with Transport Minister Gladys 

Berejiklian in Mr Baird’s electorate of Manly last year. Source: News Limited

The thankyou note that Mr O’Farrell wrote to Mr Di Girolamo. Source: 
Supplied

Premier NSW Barry O’Farrell (left) meeting Chinese President Xi Jinping 
with Prime Minister Tony Abbott (centre). Source: News Corp Australia 

O’Farrell: ‘If I had received a bottle of 1959 Penfolds Grange I would 
have known about it.’ Source: News Corp Australia

two decades, he’s been a 
friend of mine throughout 
that time.”
Mr Abbott said his Liberal 
colleague had “innocently 
and inadvertently” misled 
the commission.
“We are seeing an act of 
integrity and honour, the 
likes of which we have 
rarely seen in Australian 
politics,” Mr Abbott said of 
Mr O’Farrell’s decision to 
step down.
“I admire him for this, al-
though I deeply regret the 
necessity for it.”
In response to further 
questions, Mr Abbott said 
premiers and senior politi-
cians and those in public 
life met a lot of people and 
often received gifts that 
may not always be “front 
of memory”.
Mr Abbott said he learnt 
that his friend would be 
stepping down as premier 
via a text message and had 
spoken to him briefly prior 
to his resignation.
The Prime Minister told Mr 
O’Farrell he believed his 
actions were done with the 
highest honour and how 
sorry he was to see him 
go.
He repeated that Mr 
O’Farrell was a “man of 
honour and of integrity”, 
who had been a very ca-
pable premier who will be 
missed.
“I think it’s important to 
show and acknowledge 
this act of integrity that has 
caused him to act in this 
way,” he said. “It’s been a 
long time in public life that 
someone has acted in this 
way.”
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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 

Saturday 19 April 2014  2014 نيسان   19 السبت 



Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم 
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات 
العربية ترضي جميع أفراد العائلة

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  لالتصال: قيصر  

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
الدوائر االسرتالية

مع
ABN & ASIC 

جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات 
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر 

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن

$ 600

اآلن بـ 

450$ فقط

257 Wًoodville Road- Merrylands 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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