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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

8 أيام أخرية... ويعتلي »فخامة الفراغ« كرسي الرئاسة

 سالم إىل السعودية و«حزب اهلل« يف بكركي
االربع  اجللسات  كانت  اذا 
عقدها  اليت  املتعاقبة 
ضمن  النواب  جملس 
أخفقت  الدستورية  املهلة 

التتمة صفحة  31

جديد  رئيس  انتخاب  يف 
سالح  بفعل  للجمهورية 
فأي  النصاب،  تعطيل 
اجللسة  على  باق  رهان 

أن  يفرتض  اليت  اخلامسة 
أيار،   22 اخلميس  تعقد 
قبل يومني فقط من انتهاء 
ميشال  الرئيس  والية 

احلكومة قد تقدم على حل اجمللسني والدعوة النتخابات مبكرة 

شورتن يعلن تصديه ملوازنة هوكي يف جملس الشيوخ
يبدو ان موازنة جو هوكي 
االوىل لن جتد طريقا سهلة 
هلا اىل النور بعد ان اعلن 
الفيدرالية  املعارضة  زعيم 
بيل شورتن انه سيتصدى 
الشيوخ  جملس  يف  هلا 
بالتعاون مع حزب اخلضر، 
اىل  تستند  انها  مدعيا 

االكاذيب.
ومن شأن خطوة املعارضة 
»طلب  على  احلكومة  اجبار 
اعضاء  من  النجدة« 
يف  الصغرية  االحزاب 
جملس الشيوخ وخاصة من 
نواب حزب »باملر يونايتد« 
بيضة  سيشكلون  الذين 
الشيوخ  القبان يف جملس 
اجلديد بعد االول من متوز 

املقبل.
املعارضة  زعيم  اتهم  وقد 

ايران  ممثلو  عاود 
وجمموعة 5+1 أمس االول 
أبواب مقفلة  اعماهلم وراء 
ثان  يوم  يف  فيينا،  يف 
شأن  يف  املفاوضات  من 
النووي  الربنامج  ضوابط 

يوم ثاٍن »مفيد« من املفاوضات النووية.. هيغل: احملادثات مع إيران لن تستمر إىل األبد
اي  االيراني. ومل تتسرب 
العاصمة  يف  معلومات 
أو  تقدم  عن  النمسوية 
اليت  املرحلة  هذه  مسار 
يف  صعوبة  االشد  تعترب 
ان  ينبغي  اذ  املفاوضات 

سيغادر  الذي  سليمان 
قصر بعبدا السبت يف 24 

منه؟
االكثر  الصورة  ان  الواقع 
واقعية، ولو مشوبة مبسحة 
تشاؤمية طاغية على معظم 
عن  املاثلة  املعطيات 
الدستورية  املهلة  نفاد 
رئيس  انتخاب  دون  من 
جديد، رمسها مصدر معين 
باالستنفار السياسي الذي 
أطلقه العد التنازلي لاليام 
من  ابتداء  االخرية  العشرة 
إن  قال  اذ  االول،  امس 
مصري االنتخابات الرئاسية 
يبدو مماثال ملصري سلسلة 
وما  والرواتب،  الرتب 
النواب  جملس  عنه  عجز 

يبدأ الطرفان صياغة اتفاق 
حمادثات  خالل  نهائي 
»حساسة  بانها  وصفت 

جدا«.
باسم  الناطق  وصرح 
لالحتاد  العليا  املمثلة 

التتمة صفحة  31

مطلوب
عمال للعمل 
يف مصانع 

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

السيد بيل شورتن رئيس 
الوزراء طوني ابوت باحلنث 
متعهدا  االنتخابية  بوعوده 
لنيوستارت  التصدي 

الرفاهية  العانة  وخاصة 
لبعض  )السنرتلينك(  
الشباب العاطل عن العمل 

 

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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االوروبي للشؤون اخلارجية 
كاثرين  االمنية  والسياسة 
بأن  مان  مايكل  اشتون، 
والدول  ايران  ممثلي 
اخلمس الدائ مة العضوية 
الواليات  يف جملس االمن 
املتحدة وروسيا وبريطانيا 
وفرنسا والصني اىل املانيا 
»يوم عمل  االربعاء  امضوا 

مكثفًا ومفيدًا«.
يف  مسؤولة  وأفادت 
االمريكية  اخلارجية  وزارة 
تنسيق  »اجتماعات  ان 
تتواصل  خرباء  ولقاءات 

بيل شورتن خالل القاء كلمته ويبدو طوني بورك

»أصدقاء الشعب السوري « تصف االنتخابات باملهزلة وغري الشرعية
موسكو: االنتخابات خطوة مهمة للحفاظ على الدولة واملؤسسات

تباين  االول  أمس  برز 
موقفي  يف  واضح 
جهة  من  والعرب  الغرب 
أخرى  جهة  من  وروسيا 
الرئاسية  االنتخابات  من 
السورية املقرر اجراؤها يف 
فبينما  املقبل،  حزيران   3
»أصدقاء  جمموعة  اعتربتها 
اليت  السوري«  الشعب 
امس  لندن  يف  اجتمعت 

وصفتها  »مهزلة«،  االول 
موسكو بأنها خطوة للحفاظ 

على املؤسسات.
وأفاد »املرصد السوري 
الذي  االنسان«  حلقوق 
يتخذ لندن مقرًا له ان 43 
تفجري  يف  قتلوا  شخصًا 
معرب  يف  مفخخة  سيارة 
باب السالمة احلدودي بني 
 40 وقتل  وتركيا.  سوريا 

جوية  غارات  يف  شخصًا 
يف  وريفها،  حلب  على 
»اجلبهة  استهدفت  حني 
قيادة  مقر  االسالمية« 
النظامية  السورية  للقوات 
الضيف  وادي  يف معسكر 
نفق  بتفجري  ادلب  بريف 
طنًا  و60  مرتًا   850 بطول 

من املواد املتفجرة. 
التتمة صفحة  31
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اعـالنات 

Saturday 17 May 2014  2014 أيار   17 السبت 

صدر اىل االسواق عدد شهر نيسان من مجلة االوبزرفر  العاملية، )The World Observer(  التي تصدر 
باللغتني العربية واالنكليزية لصاحبها الزميل الدكتور ممدوح سكرية. ويتضمن هذا العدد أخبارا ومقاالت 

هامة وشيقة اسرتالية، عربية وعاملية. 

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 املطرب جورج خوري وراقصة شرقية 

ومفاجآت سارة ومميزة 

للحجز االتصال على الرقم

Under New Management

Offer valid for new and existing Lycamobile customers. The above special rates are applicable for those customers who joined on or after 17.02.2014. Existing customers should opt-in by texting ACT SAVE to 2525.If you are a National plan (Saver Plan S, M, L,
and XL) customer, you will eligible for the Special discounted international rate. Existing customers who joined before 17.02.2014 who do not opt-in will be charged at the standard rate. Promotional rates are valid from 01.05.2014 till 31.05.2014
Customer should have minimum $29.90 balance on the mobile account to activate, Once the Super Saver plan is activated, we will deduct $29.90 from the existing balance. Any remaining balance will be used for international calls, texts and premium service numbers, 
A customer may have only ONE Super saver plan per mobile number at any one time, The customer may NOT cancel the plan once the plan is activated/ purchased, Customer may renew the Super Saver Plan by following the same process on the 31st day from the 
previous purchase (Making sure that enough credit in the account), Free calls, texts and data are valid for 30 days from the date of purchase, Customers may use our standard recharge cards to recharge their mobile phones if they do not have enough credit to activate 
or renew the Super Saver Plan. The offer is valid from 06/05/2014. Any changes will be notify at www.lycamobile.com.au

Recharge available here 

HORIZONTAL POS

VERTICAL POS

In store POS

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Logo’s for ATL advertising (not in store)

In store POS

®

®

®

®

®

For more information visit www.lycamobile.com.au or call  1300 854 607
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9 3

19 5
15 7
15 12
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¢
/min
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¢
/min
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¢
/min

¢
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¢
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Flagfall 29¢
2525 ACT SAVE

Unlimited
Calls & Texts

Australia wide

GB 2 
Data Lycamobile rechargedenominations are

$10, $20, $30 and $50

$29.90

just

/30 days

Super saver plan

+

To buy: dial *139*6129#
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لبنانيات 

Saturday 17 May 2014  2014 أيار   17 السبت 

العماد  اجلمهورية  رئيس  أمل 
ذكرى  يف  سليمان،  ميشال 
يتمكن  ان  يف  النكبة، 
استعادة  من  الفلسطينيون 
الكيان  من  املسلوبة  حقوقهم 
املقيمون  حيقق  وان  الغاصب 
حلمهم بوطن والالجئون حلمهم 
تكون  ان  متمنيا  بالعودة، 
االيام  مهلة  بداية  مع  العربة 
العشرة االخرية النتخاب رئيس 
واجب  لبنان،  يف  للجمهورية 
وتعزيز  الدولة  على  احلفاظ 
اىل  اللجوء  طريق  من  وجودها 
ثقافة ممارسة الدميوقراطية، عرب 
الدستورية  االستحقاقات  اجناز 
الدولة  حلماية  مواعيدها  يف 
ان  ميكن  اليت  االخطار  كل  من 
طليعتها  ويف  وجودها،  تتهدد 
والعدد  االسرائيلي  العدو  خطر 
السوريني  لالجئني  املتعاظم 

والفلسطينيني.
الرئيس  عرض  نشاطه،  ويف 
سليمان مع رئيس احلكومة متام 
سالم يف القصر اجلمهوري يف 
للتطورات  االول  امس  بعبدا 
جلسة  اعمال  وجدول  الراهنة 
بعد  تعقد  اليت  الوزراء  جملس 
ظهر اليوم يف القصر اجلمهوري 

يف بعبدا.
من  اجلمهورية  رئيس  واطلع 
االونروا  لوكالة  العام  املفوض 
بيري كرينبول على عمل الوكالة 
واهمية زيادة عطاءاتها لالجئني 
من سوريا ومضاعفة املساعدات 
الصعد  على  تقدمها  اليت 

االنسانية واالجتماعية.
سليمان  الرئيس  واستقبل 
مع  الدين  زين  علي  الشيخ 
نوه  العرفان  مؤسسة  من  وفد 
على  اجلمهورية  رئيس  مبسرية 
اليه  وقدم  الوطين  الصعيد 

درعا تذكارية عربون تقدير.
للوفد  اجلمهورية  رئيس  وشكر 
أهمية  على  مشددا  مبادرته، 
والعيش  الوطنية  الثوابت 
اللبنانيني  بني  املشرتك 

وخصوصا يف اجلبل.
نقابة املهندسني

وزار بعبدا وفد نقابة املهندسني 
شهاب  خالد  النقيب  برئاسة 
اجلمهورية  رئيس  اطلع  الذي 
واهمية  النقابة  عمل  خطة  على 
واالعمار  االمناء  يف  دورها 

وتعزيز االقتصاد.
من  سليمان  الرئيس  واطلع 
العميد  بالوكالة  الدرك  قائد 
الياس سعادة على عمل الدرك 
يف هذه املرحلة واهمية تفعيل 

دورهم خصوصا بعد 24 ايار.
واستقبل الرئيس سليمان وفد 
التابعة جلمعية  اهلادي  مؤسسة 
املربات اخلريية اليت نال طالبها 
البطولة  يف  االوىل  اجلائزة 
الرياضيات  لتعليم  االوروبية 
رئيس  هنأ  وقد  املسرح.  عرب 
مشريا  املؤسسة،  اجلمهورية 
اىل ان التصميم وارادة التفوق 
يتخطيان كل املعوقات، متمنيا 
ان تستمر املؤسسة يف مثابرتها 

على التعليم والعطاء.
الكاتب  احملامي  بعبدا  وزار 

يداوم نهارا يف القصر وليال يف منزله بانتظار 2٥ ايار
سليمان عرض مع سالم جدول اعمال اجللسة وشدد 

على اجناز االستحقاقات الدستورية مبواعيدها
شكر  الذي  جنار  الكسندر 
وسام  منحه  اجلمهورية  لرئيس 
ضابط  رتبة  من  الوطين  االرز 
التأليف  يف  لعطاءاته  تقديرا 

باللغة الفرنسية.
تحضريات املغادرة

وكالة  قالت  ثانية  جهة  من 
دخول  مع  انه  املركزية  االنباء 
العكسي  العد  مدار  البالد 
 2٥ يف  سليمان  والية  النتهاء 
شبه  التحضريات  تبدو  اجلاري 
مكتملة يف قصر بعبدا للمغادرة 
ضمن  كل  املوظفون  وينصرف 
توضيب  اىل  اختصاصه  دائرة 
امللفات استعدادا للرحيل، فيما 
بدأ الرئيس سليمان اعتبارا من 
الريزة  منزله يف  بالتزام  امس 
يف  نهارا  يداوم  ان  على  ليال 
 24 لغاية  اجلمهوري  القصر 

اجلاري.
ينقل  الذي  املوعد،  هذا  وقبل 
عنه  سليمان  من  مقربون 
تسلم  يوم  يكون  أن  يف  أمله 
مجهورية  رئيس  مع  وتسليم 
كما  ال  النيابي  اجمللس  ينتخبه 
دخل هو القصر بعد ستة أشهر 
لرئيس  ستكون  الشغور،  من 
متضمنة  مناسبات  ثالث  البالد 
مواقف مهمة: املناسبتان االوىل 
الشوف  من  يطلقهما  والثانية 
غدا السبت خالل احتفال العودة 
اىل بريح ووضع احلجر األساس 
ميشال  الرئيس  ملستشفى 
سليمان احلكومي يف دير القمر، 
الثوابت  على  فيهما  يضيء 
من  وحيذر  املعهودة  الوطنية 
ما  اذا  اليت قد ترتتب  املخاطر 
تقاعس النواب عن اداء واجبهم 
اجمللس  اىل  والتوجه  الوطين 
قبل  مجهورية  رئيس  النتخاب 
احرتام  وضرورة  اجلاري   2٥
باحلد  ولو  الدستورية  املهل 
االدنى، واحملافظة على صورة 
سعى  اليت  الدميوقراطي  لبنان 
سدة  الست يف  سنواته  طوال 
وحماولة  تثبيتها  اىل  الرئاسة 
تبديد القلق الذي يعرتي بعض 
لبنان  استقرار  ازاء  الدول 
واقتصاديا  وامنيا  سياسيا 
متكاملة  سلطة  وجود  خالل  من 
يسّرع  مبا  البالد  ادارة  تتوىل 
مؤمترات  عرب  املساعدات  وترية 

الدعم الدولية.
واالخرية  الثالثة  املناسبة  اما 
فستكون  الرئاسي  موقعه  من 
نهاية  خطاب  اجلاري،   24 يف 
حضور  يف  يتلوه  الذي  الوالية 
عمله  وفريق  الوزراء،  جملس 
وكبار  اجلمهوري  القصر  يف 
يتضمن  ان  ويتوقع  املوظفني 
العهد  اجنازات  على  اضاءة 
ووجوب  االساسية  واحملطات 
احملافظة على االجنازات الوطنية 
وال سيما اعالن بعبدا وسياسة 
السورية  االزمة  عن  التحييد 
خالصات  والتزام  وتداعياتها 
الدولية  الدعم  جمموعة  مؤمتر 
للبنان اليت تبناها جملس االمن 
الفائت  االول  تشرين   26 يف 
الرئيسية  احملطات  من  وغريها 

اليت طبعت عهده. 

الوزراء  جملس  رئيس  ترأس 
يف  االول،  امس  سالم  متام 
الدوري  االجتماع  السراي، 
متابعة  املكلفة  الوزارية  للجنة 
دراسة ملف النفط، يف حضور 
الوزراء  جملس  رئيس  نائب 
وزير الدفاع مسري مقبل، وزير 
غازي  والنقل  العامة  األشغال 
واملياه  الطاقة  وزير  زعيرت، 
اخلارجية  وزير  نظريان،  أرتور 
واملغرتبني جربان باسيل، وزير 
الصحة العامة وائل أبو فاعور، 
التنمية  لشؤون  الدولة  وزير 
وزير  فريج،  دو  نبيل  اإلدارية 
وزير  املشنوق،  حممد  البيئة 
االقتصاد والتجارة آالن حكيم، 
قطاع  إدارة  هيئة  من  ووفد 

سالم ترأس اجتماعني للجنيت 
النفط وامللف السوري

االجتماع  خالل  وجرى  النفط. 
امللف  دارسة  يف  البحث 

النفطي.
وفدا  سالم  الرئيس  واستقبل 
يف  املدني  الصوت  لقاء  من 
بامسه  حتدث  الذي  طرابلس 
منسق اللقاء سامر دبليز فقال: 
حبثنا يف موضوع مدينة طرابلس 
وخطتها األمنية والسبل الكفيلة 
بتحصينها. وطالبنا دولته بعقد 
املدينة  إلمناء  طارىء  مؤمتر 
اقتصادية  مشاكل  تعاني  اليت 
مذكرة  له  وقدمنا  حقيقية، 
تساعد  اليت  امللحة  بالقضايا 
دورها  استعادة  على  املدينة 
الطبيعي كعاصمة ثانية للوطن، 
كما دعونا دولة الرئيس لزيارة 
حاجات  على  واالطالع  طرابلس 

املواطنني فيها.

لجنة امللف السوري
ترأس  سالم  الرئيس  وكان 
املكلفة  الوزارية  اللجنة  اجتماع 
يف  السوري،  امللف  درس 
احلكومة  رئيس  نائب  حضور 
بطرس  والوزراء:  مقبل  مسري 
نهاد  باسيل،  جربان  حرب، 
درباس،  رشيد  املشنوق، 
ريفي،  أشرف  املشنوق،  حممد 
سجعان قزي، الياس بوصعب، 
آالن حكيم، إضافة إىل رئيس 
اهليئة العليا لالغاثة اللواء حممد 

خري.
وفيما مل يصدر عن اللجنة أي 
الشؤون  وزير  اكتفى  بيان، 
درباس  رشيد  اإلجتماعية 
باإلشارة إىل أن اللجنة ستناقش 
يف جلسة جملس الوزراء سياسة 
موضوع  اىل  بالنسبة  احلكومة 

النازحني السوريني.
أن  إىل  أشار حكيم  من جهته، 
اللجنة توافقت على موضوعني 
أساسيني هما وضع حد أقصى 
لبنان،  إىل  السوري  للجوء 
والذي مل يعد لبنان قادرا على 
حتدد  مل  خميمات  وبناء  حتمله، 
قد  اليت  أماكنها  الساعة  حتى 
السورية  احلدود  داخل  تكون 
أو على احلدود اللبنانية، وهذه 
اجتماع  يف  ستناقش  املسألة 
تضم  أن  على  الوزراء،  جملس 
الالجئني  أعداد  املخيمات  هذه 
املوجودين يف لبنان يف خميمات 
عشوائية وصل عددها إىل ألف 
ومئة خميم، الفتا إىل ان لبنان 
أعداد  من  إىل %4٥   40 يضم 

الالجئيني يف املنطقة.
أما بالنسبة للمساعدات املطلوبة 
يف هذا الشأن، فأكد حكيم أنه 
إذا مل حيدد لبنان حاجاته فلن 
مشريا  املساعدات،  أحد  يقدم 
يف  النازحني  تكلفة  أن  إىل 
مليون دوالر  بلغت 987  لبنان 
وتتعلق   ،2014 إىل   2012 منذ 

بالقضايا اإلجتماعية.
خارجية  وزير  سالم  واستقبل 
 Toussaint الوسطى  افريقيا 
عرض  ومت   Kongo-Doudo
لبنان  والتطورات يف  لالوضاع 
بني  والعالقات  واملنطقة 

البلدين. 

النواب  جملس  رئيس  إستقبل 
نبيه بري امس االول يف عني 
أفريقيا  خارجية  وزير  التينة، 
كونغودودو  توسان  الوسطى 
الوزارة  من  وفد  رأس  على 
لبنان  يف  الفخري  والقنصل 
حضور  يف  فنيانوس،  كميل 
املستشار االعالمي علي محدان. 
تطوير  حول  احلديث  ودار 
العالقات الثنائية بني البلدين.

ان  أردت  كونغودودو:  وقال 
بزيارة  املنطقة  يف  جوليت  ابدأ 
لبنان ألنه بوابة الشرق ولدوره 
يتحلى  الذي  والتنوع  الثقايف 
به،  تربطنا  اليت  وللعالقات  به 
حيتذى  منوذج  من  يشكله  وما 
انها  االزمات.  مواجهة  يف 
للبنان،  وصداقة  سالم  زيارة 
احلكومة  رئيس  التقيت  ولقد 

بري استقبل يف عني التينة ارسالن وعرض مع 
وزير افريقي العالقات

النيابي  اجمللس  رئيس  واآلن 
واملغرتبني.  اخلارجية  ووزير 
وغدا - امس - سألتقي رئيس 
رسالة صداقة  ناقال  اجلمهورية 
مجهورية  رئيسة  من  خاصة 
السيدة سان  الوسطى  افريقيا 

بابارزا.
ونوه بدور اجلالية اللبنانية قائال 
انها تنخرط يف العمل ويف شتى 
وتأثريا  فعالية  وهلا  اجملاالت 
فرصة  إنها  أضاف:  كبريين. 
على  وتعاوننا  عالقاتنا  لتعزيز 
والثقافية  االقتصادية  الصعد 

واالجتماعية والسياسية.
ثم استقبل الرئيس بري رئيس 
اللبناني  الدميقراطي  احلزب 
وحمافظ  ارسالن  طالل  النائب 
وجرى  ضو،  منصور  اجلنوب 

عرض لالوضاع الراهنة.

املاروني  البطريرك  استقبل 

اطلع من املر على عمل االنرتبول وعرض االستحقاق الرئاسي مع زواره
الراعي تناول التطورات مع سفريي روسيا واالحتاد االوروبي

بشاره  مار  االول الكاردينال  امس  الراعي،  بطرس 
يف  البطريركي  الصرح  يف 
وئام  السابق  الوزير  بكركي، 
االوضاع  عرض  وجرى  وهاب 

الراهنة.
اللقاء:  بعد  وهاب  وقال 
الذي  هو  الرئاسي  املوضوع 
طغى على كل الزيارة وموقف 
يرفض  فهو  واضح  غبطته 
الفراغ  موضوع  املطلق  يف 
ولكن  ذلك،  يف  احلق  وله 
الفراغ  وجود  عدم  نفهم  حنن 
جديد  رئيس  انتخاب  وهو 

للبنانيني.
ان  وأكرر  قلت  واضاف: 
النقاذ  مشروعا  مرشحا  هناك 
عون،  العماد  وهو  اجلمهورية 
ما امتناه يف الساعات وااليام 
االتصاالت  تسفر  ان  املقبلة 
اساسي  مكون  اقتناع  عن 
وأعين  اللبنانية  املكونات  من 
االخوة  او  املستقبل  تيار 
الكرمية  السنية  الطائفة  يف 
الطريق  منتصف  اىل  مبالقاتنا 

من اجل انتخاب الرئيس.
سفرية  الراعي  واستقبل 
لبنان  يف  االوروبي  االحتاد 
اجنلينا اخيهورست وجرى عرض 

التطورات حمليا واقليميا.
الراهنة  االوضاع  وعرض 
ومواضيع الساعة مع الوزيرين 
اخلوري  ناظم  السابقني 

وفارس بويز.
املاروني  البطريرك  واستقبل 
الكسندر  الروسي  السفري 
زاسبكني وعرض معه التطورات 

والعالقات الثنائية.
االنرتبول  رئيس  واستقبل 
الدولي الوزير السابق الياس 
ميدالية  اليه  قدم  الذي  املر 
االنرتبول. بدوره، قدم الراعي 
البطريركية  ميدالية  املر  اىل 

املارونية.
على  الراعي  املر  واطلع 
وطريقة  االنرتبول  عمل  آلية 
االجهزة  كل  بني  التنسيق 
دول  خمتلف  يف  االمنية 

العامل.

أبي  اهلل  نعمة  النائب  اوضح 
نصر، تعليقا على جلسة اللجان 
النيابية املشرتكة أالربعاء واليت 
فقد فيها النصاب القانوني بعد 
املباشرة بدرس مشروع قانون 
للمغرتبني،  اجلنسية  استعادة 
طرحه  سيعاد  املشروع  إن 
املشرتكة  اللجان  على  قريبا 
بري  الرئيس  من  وسنطلب 
أقرب  يف  جديد  موعد  حتديد 

فرصة ممكنة.
صحايف:  حديث  يف  وقال 
من  سلبيا  موقفا  هناك  إن 
املشروع من كتلة الرئيس بري 
وكتلة الوفاء للمقاومة. مشريا 
أن  إىل  نفسه  السياق  يف 
متفرجة  تقف  املستقبل  كتلة 
واضاف:  موقفها،  تعلن  وال 
غري  املغرتبني  مديرية  إن 
خالفا  املشروع  هلذا  متحمسة 

جربان  اخلارجية  وزير  ملوقف 
باسيل، ففي أولويات املديرية 
املغرتبون يف أفريقيا، علما أن 
وليس  حديث  هناك  االغرتاب 
قدميا كما هو حال االغرتاب يف 
األمريكيتني على سبيل املثال. 
املشروع  هذا  كان  لو  وقال: 
بقي  كان  ملا  بالفعل  يهمهم 
منذ العام 2003 دون أن يقر.

ضرورة  إىل  نصر  أبي  ودعا 
أنفسهم  املغرتبني  حترك 
هذا  إقرار  أجل  من  للضغط 
املشروع الوطين، كما دعا إىل 
تفعيل محلة تسجيل املغرتبني 
وفقا  اجلنسية  الذين حتق هلم 

للقانون احلالي.
ملشروع  عالقة  ال  أن  وأكد 
مبشروع  اجلنسية  استعادة 
اللبنانية  األم  بإعطاء  املطالبة 

جنسيتها ألوالدها. 

أبي نصر: مشروع استعادة اجلنسية للمتحدرين 
يصطدم بكتليت بري وحزب اهلل وصمت املستقبل
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التوالي  على  الرابعة  للمرة 
رئيس  انتخاب  جلسة  طارت 
عدم  بسبب  للجمهورية  جديد 
من  وبالرغم  النصاب  اكتمال 
دخول اجمللس يف مهلة االيام 
انتهاء  تسبق  اليت  العشرة 
 ٢٥ احلالي يف  الرئيس  والية 
جملس  رئيس  دفع  ما  ايار 
النواب نبيه بري الرجائها اىل 
ظهر اخلميس املقبل الواقع فيه 
أيار، بعد أن قرع اجلرس   ٢٢
ايذانا ببدء اجللسة عند الثانية 
وتبني  ظهرا،  والنصف  عشرة 
داخل  فقط  نائبا   73 حضور 
القاعة العامة بدال من 86 وهو 
العدد املطلوب لتأمني نصاب 

الثلثني.
ان  اىل  املعلومات  وأشارت 
مدة  اجللسة  بري  ارجاء  سبب 
اثار  والذي  كامل  أسبوع 
استنكارا يف صفوف 14 آذار 
جلسات  بعقد  تطالب  اليت 
متتالية، هو تقديره انه حسب 
دوافع  ال  والوقائع،  املنطق 
حتض  جّدية  وقائع  او  عملية 
متتالية يف  على عقد جلسات 
هذه الفرتة. اال انها لفتت اىل 
اىل  للدعوة  مستعد  بري  ان 
اي  طرأ  حال  يف  فورا  جلسة 
تطور على صعيد االتصاالت.

القاعة  يف  احلاضرون  وتوزع 
نواب  من   49 كاآلتي:  العامة 
14 آذار اي من كتلة املستقبل 
والكتائب  اللبنانية  والقوات 
االحرار  والوطنيني  اللبنانية 
اضافة  املستقلني،  ومن 
اللقاء  نواب  من   1٢ اىل 
والوسطيني،  الدميوقراطي 

التنمية  كتلة  من  نائبا  و1٢ 
بعض  حضر  فيما  والتحرير. 
اىل  واالصالح  التغيري  نواب 
حيضروا  مل  لكنهم  اجمللس، 
كنعان  ابراهيم  وهم  اجللسة 
هاشم  وعباس  عون  واالن 
وغاب  الدويهي،  واسطفان 

نواب كتلة الوفاء للمقاومة.
آذار   14 نواب  من  وغاب 
املشنوق  نهاد  الوزيران 
والنائبان  فرعون،  وميشال 
روبري فاضل وحممد كبارة اىل 
الرئيس سعد احلريري والنائب 
من  غاب  فيما  صقر.  عقاب 
عون  ايلي  النواب  الوسطيني 
بداعي املرض وحممد الصفدي 
السعد  وفؤاد  املر  وميشال 

وأمحد كرامي.
لقاءات بري

مل  اليت  اجللسة  هامش  وعلى 
رئيس  مكتب  شهد  تعقد، 
جملس النواب سلسلة لقاءات، 
بالنائب  حيث اجتمع بري اوال 
ناقش  الذي  كنعان  ابراهيم 
معه سلسلة الرتب والرواتب، 
واستقبل من بعده رئيس كتلة 
النائب  الدميوقراطي  اللقاء 
جورج  فالنائب  جنبالط،  وليد 
عدوان، فرئيس احلكومة متام 
سالم، فرئيس كتلة املستقبل 
الرئيس فؤاد السنيورة، قبل 
ان يعقد لقاء ثالثي بني بري 

وسالم والسنيورة.
بري  ان  املعلومات  وأفادت 
ركز خالل لقاءاته على امكانية 
ظل  يف  تشريعية  جلسة  عقد 
 ٢7 يف  اي  الرئاسي،  الفراغ 
مسيحي  موقف  ضوء  أيار يف 

لقاءات لربي مع سالم والسنيورة ونواب تناولت جلسة السلسلة يف 27 اجلاري
نصاب اجللسة الرابعة طار كما سابقاتها.. وموعد جديد اخلميس املقبل

التشريع  مقاطعة  حنو  يتجه 
ان  علما  مبدئي،  كموقف 
ان  اىل  اشارت  املعطيات 
مل  واالصالح  التغيري  نواب 
أمام  نهائيا  الباب  يقفلوا 
اال  احلضور.  مسألة  يف  بري 
الشغور  ان  أبلغه  عدوان  ان 
معه  نتعاطى  لن  الرئاسي 
يف  نستمر  ولن  طبيعي  كأمر 
ميكن  الدولة  وكأن  التشريع 
ان تسري بال رأس، داعيا اىل 
تثبيت امليثاقية املعتمدة عند 

كل استحقاق.
ان  اىل  املعلومات  وأشارت 
حضور  امكانية  يف  حبث  بري 
استثنائيا  املسيحيني  النواب 
ايار   ٢7 يف  واحدة  وملرة 
حل  اىل  التوصل  مت  حال  يف 
نهائي ملوضوع السلسلة. كما 
حبث مع السنيورة يف امكانية 
اختاذ خطوة خلرق اجلمود على 
الرئاسي،  االستحقاق  صعيد 
موقف  اعالن  يف  تتمثل  قد 
ترشح  من  وصريح  نهائي 
النائب ميشال عون للرئاسة.

فتفت
وخالل  مرة،  كل  يف  وكما 
او  اجمللس  اىل  وصوهلم 
كان  الربملان،  مغادرتهم 
بها،  أدلوا  مواقف  للنواب 
النائب  اعالن  الفتا  وكان 
أمحد فتفت ان لو كان جواب 
املستقبل على النائب ميشال 
األقدام  على  سريا  آتيا  عون 

لوصل.
اخليارات  ان  فتفت  ورأى 
االنتخابات  يف  القائمة 
النصاب  تأمني  هي  الرئاسية 

دميقراطي  انتخاب  واجراء 
وهذه الطريقة الوحيدة. ولفت 
اىل انه مل يعد للمجلس النيابي 
مل  وبالتالي  دستورية  قدرة 
يعد التمديد لرئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان منطقيا، مشريا 
اىل ان اهم ميزة عند الرئيس 

انه يرفض التمديد.
أمس  متت  ان  فتفت  واعترب 
إطالة اجللسة التشريعية وطرح 
لتعطيل  خارجها  من  مواضيع 
والرواتب  الرتب  سلسلة 
واضحة  نية  هناك  وكانت 
غوغائية وحركات دونكيشوتية 

هلدف شعبوي.
شهيب

اللقاء  عضو  أمل  جهته،  من 
أكرم  النائب  الدميقراطي 
شهيب، ان يكون هناك رئيس 
قبل ٢٥ احلالي، نأمل يف ذلك 
اللحظات  على  دائما  ونعول 
السعي  يتم  مضيفا  األخرية، 
اجلدي  مرشحنا  على  للتوافق 
والتسوية  حلو  هنري  النائب 

إقليمية وحملية.
االن عون

التغيري  تكتل  عضو  ولفت 
عون  آالن  النائب  واالصالح 
امكانية  هناك  ليس  ان  اىل 
اليوم،  انتخاب  جلسة  لعقد 
وحنن ال نعطل الن اي مرشح 
صوتا،   6٥ لنفسه  يؤمن  مل 
مضيفًا نسعى اىل اجياد ظروف 
من اجل انتخاب رئيس وننتظر 
الفتًا  املقبل،  االسبوع  اىل 
اىل ان االتصاالت تسعى اىل 
النتخاب  جلسة  اىل  الوصول 

رئيس جديد.
زهرا

كتلة  عضو  دعا  جهته  من 
النائب  اللبنانية  القوات 
انطوان زهرا، الذي كان وصل 
برفقة عون اىل اجمللس، اىل 
وصوال  متتالية  دورات  عقد 
جديد  رئيس  انتخاب  اىل 
تعيني  مرحلة  الن  للجمهورية 
انتهت  اخلارج  من  الرئيس 
الوصاية  مرحلة  انتهاء  مع 
السورية. وحذر زهرا الذين ال 
يشاركون يف اجللسات بأنهم 
والثقة  الدميقراطية  يهدمون 
املتوخاة،  ونتائجهما  بلبنان 
داعيا اجلميع اىل احلضور اىل 
اجمللس واملشاركة يف انتخاب 
انقضاء  قبل  جديد  رئيس 
وتعليقا  الدستورية.  املهلة 
زهرا  قال  عون،  زميله  على 
اننا حنن ايضا نقول ان مسري 
وبطرس  اجلميل  وامني  جعجع 
حتمل  شخصية  واي  حرب 
للتوافق  مطروحة  مشروعنا 
اجل  ومن  للتحدي،  وليس 
بناء هذه الدولة ومؤسساتها، 
لنا  ويسموا  وليتفضلوا 
 14 بربنامج  ملتزمة  شخصية 
االمساء  تصبح  وعندها  اذار، 
وختم  عندنا.  ثانويا  امرا 
ترشيح مسري جعجع هو اليصال 
اي  لتحدي  وليس  املشروع 
طرف وحنن سنظل نسعى اىل 
امتام عملية االنتخاب وايصال 
مرشحنا اىل الرئاسة بالوسائل 

الدميقراطية.
حبيش

كتلة  عضو  اسف  بدوره، 
هادي  النائب  املستقبل 
فريقا  هناك  ألن  حبيش 
يف  لشغور  يوصلنا  مسيحيا 
اىل  الفتا  اجلمهورية،  رئاسة 
العناية  دخلت  الرئاسة  ان 
اىل  الوصول  ونأمل  الفائقة 
انتخاب رئيس وانقاذ الرئاسة 
املتبقية.  ايام  ال10  خالل 
ورأى حبيش ان الفريق نفسه 
الذي شارك يف إفراغ رئاسة 
االمر  يعيد  سابقا  اجلمهورية 
اليوم، وجيب ان خنرج من هذه 
سدة  يف  واالهتزاز  الدوامة 
الرئاسة كل 6 سنوات، معتربا 
املسيحية  القيادات  على  ان 
من  اخلروج  لبحث  تتداعى  ان 
العادة  وذلك  الدوامة  هذه 
الرئيس  انتخاب  بآليات  النظر 
والنصاب. ولفت اىل ان على 
رئيس تكتل التغيري واالصالح 
التواصل  عون  ميشال  العماد 
املسيحيني  الفرقاء  كل  مع 

لريى اذا كان مقبوال.
غانم

روبري  النائب  رد  جهته،  من 
حزب  رئيس  دعوة  على  غامن 
إلجراء  جعجع  مسري  القوات 
تعديل دستوري بشأن نصاب 
الرئيس،  انتخاب  جلسات 
بدأنا  ان  منذ  انه  إىل  الفتا 
البلد،  خرب  الدستور  نعّدل 
تعديل  ضد  اننا  على  مشددا 
عن  الكالم  جيوز  وال  الدستور 
يهمنا  ما  ان  وأكد  التعديل. 
إىل  الفتا  البلد،  مصلحة  هو 
كبرية  مسؤولية  هناك  ان 
الدرجة  يف  املسيحيني  على 
يتحملوا  أن  ونأمل  األوىل 

مسؤولياتهم.
دوفريج

اإلدارية  للتنمية  الدولة  وزير 
نبيل دو فريج، اعترب ان التيار 
الوطين احلر وحزب اهلل عطلوا 
شهر  منذ  اإلنتخابية  اجللسات 
بعدما خرجوا من قاعة اجمللس 
لإلنتخاب  الثانية  الدورة  يف 
ولفت  النصاب.  وعطلوا 
عدة  تفسريات  هناك  أن  اىل 
فتفسريي  النصاب.  ملسألة 
انه طاملا هناك وفاق  اخلاص 
الرئيس  انتخاب  ان  واتفاق 
من  فأصبح  صوتا   6٥ يلزمه 
النصاب  يكون  ان  الضروري 
بالكثرية  وليفز  صوتا   6٥
ال86  نصاب  ننتظر  فلماذا 
صوتا طاملا هناك رئيس حائز 

على 6٥ صوتا.
حرب

وزير االتصاالت النائب بطرس 
حرب أعرب عن أمله يف أن ال 
ما  املقبل  األسبوع  يف  يتكرر 
اإلنتخابية  اجللسة  يف  حصل 
اليوم. ودعا مجيع النواب اىل 

حتمل مسؤولياتهم.
الضاهر

كتلة  عضو  أشار  ذلك،  اىل 
املستقبل النائب خالد الضاهر، 
اىل أن رئيس اجمللس النيابي 
جلسة  اىل  دعا  بري  نبيه 

إنتخابية جديدة إلنتخاب رئيس 
استحقاق  وهذا  للجمهورية، 
وطين ينتظره الشعب اللبناني 
ان  كنواب  وواجبنا  بكامله 
له  ملا  اإلستحقاق  هذا  نليب 
خارجيا  وطنية  مصلحة  من 
وداخليا، مبا ينعكس استقرارا 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. 
اخلارج  اجلميع يف  ان  واعتقد 
اإلستحقاق  هذا  امتام  ينتظر 
اإلستثمارات.  إلستجالب 
السياسة  يف  أن  وأوضح 
التوافق  امسه  مبدأ  يوجد  ال 
الدميقراطية،  مبدأ  هناك  وامنا 
بتقديم  املرشحون  يقوم  حيث 
بعد ذلك  ترشيحاتهم، ويتفق 
ينتخبون،  من  على  النواب 
خالفات  هناك  كانت  لو  حتى 
السياسية  الوجهات  يف 
للوصول  احلوار  بعدها  جيري 
املصلحة  فيه  ملا  اتفاق  اىل 
الوطنية. وأبدى خشيته من أن 
دون  من  ايار   ٢٥ اىل  نصل 
انتخاب رئيس وبالتالي نكون 
لبنانيني  كطباخني  فشلنا  قد 
اإلستحقاق  هذا  إجناز  يف 
ونصل اىل الفراغ الدستوري.

هنري حلو
حلو  هنري  النائب  وقال 
لالسف  اجللسة:  رفع  بعد 
اسبوعي  موعد  لدينا  اصبح 
انتخاب  عن  العجز  العجز،  مع 
عن  والعجز  للجمهورية  رئيس 
انعقاد اجللسة، هذا املسلسل 
ان  املتوقع  من  املؤسف 
يستمر اذا بقيت االصطفافات 

املوجودة على حاهلا.
يعد  البلد مل  ان مصري  ورأى 
هذه  يف  االستمرار  حيتمل 
تؤدي  لن  النها  االنقسامات، 
اىل اي نتيجة، بل اىل اجلمود، 
شبح  ابعاد  فان  وبالتالي 
عن  االبتعاد  يتطلب  الفراغ 
وقبول  االصطفافات  هذه 
اجلميع بالبحث بشكل جدي عن 
احلل الذي يؤمن الوفاق، ومن 
حتصل  ان  جيب  املنطلق  هذا 
احللقة  تكسر  مبادرات شجاعة 
املأزق  هذا  من  البلد  الخراج 
الذي سيبدأ  الفراغ  حال  ومن 
انقاذ  يف  وتساهم  ايام  بعد 
بدأنا  وقد  اجلمهورية،  رئاسة 
يف  استعدادا  نلمس  بالفعل 
هذا االجتاه. اعتقد ان املطلوب 
منا كلبنانيني اليوم ان نعمل 
لالتفاق على مرشح جيمع بدل 
ان ننتظر ان يتفق الغري على 

عملية االنتخاب.
انها  قال:  املبادرات،  وعن 
هناك  ان  اعتقد  حتصل، 
مبادرات حتصل يف الكواليس، 
ان  احد  مصلحة  من  ليس  اذ 
دون  من  ايار   ٢4 مرحلة  متر 
انتخاب رئيس وبالتالي هناك 
اهلل  شاء  ان  جدية،  مبادرات 
نصل، ولكن اىل االن ال توجد 

اي معامل.
اىل  اشار  سؤال،  على  وردا 
لكسر  هي  املبادرات  ان 
هذه  وتعود ملد  االصطفافات 

اجلسور بني اجلميع.
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على  تقوم  املبادرات  هل 
االستمرار يف ترشيحك؟

دوما  مستمر  انا  اكيد،   -
بالرتشيح.

سامي الجميل
اجلميل،  سامي  النائب  وأعلن 
يف  عقده  صحايف  مؤمتر  يف 
ارجاء  بعد  النيابي  اجمللس 
وزير  حضور  يف  اجللسة، 
والنائب  قزي  سجعان  العمل 
على  متنى  انه  ماروني،  ايلي 
نبيه  النواب  جملس  رئيس 
بري إعالن حالة طوارىء نيابية 
املتبقية  العشرة  األيام  خالل 
وان  الرئاسي،  لالستحقاق 
جللسة  يوميا  الدعوات  يوجه 
رئيس مجهورية جديد  انتخاب 

حتى يومي السبت واألحد.
وقال: ان إرجاء اجللسة اسبوعا 
لنا،  بالنسبة  جدا  مهلة طويلة 
أيار،   12 يف  اجلديد  واملوعد 
اي يبقى يومني فقط لتأمني 
وانطالقا  اإلنتخابات.  جلسة 
بري  الرئيس  ندعو  ذلك  من 
اىل ان يعدل يف هذا املوقف 
وأن يوجه الدعوات ابتداء من 
يومية  جلسات  اىل  غد  صباح 
جديد  رئيس  انتخاب  حتى 

للجمهورية.
اضاف: أما يف ما يتعلق بكل 
من  فما  الفراغ،  عن  يقال  ما 
فراغ  امسه  لنا  بالنسبة  شيء 
ال  امسه  شيء  وال  باملطلق، 
شيء  وال  باملطلق،  انتخاب 
شغور  اىل  سنصل  اننا  امسه 
باملطلق.  الرئاسة  كرسي 
هناك عدد من النواب يعطلون 
رئيس  انتخاب  قصد  عن 
هؤالء  اللبناني،  اجلمهورية 
النواب هم مسؤولون عن هذا 
الشغور وعن هذا الفراغ وعن 
عدم انتخاب رئيس مجهورية. 
ميارس  ان  حقيقة  يريد  ومن 
اىل  فليأت  الدميوقراطية 
اجمللس ويعطي رأيه بانتخاب 
بوضع  اما  اجلمهورية،  رئيس 
امسه على ورقة اإلقرتاع واما 
بالتصويت على ورقة بيضاء، 
الدميوقراطية  متارس  وهكذا 
رأينا،  ونعطي  احلقيقية، 
لألكثرية  خنضع  وبالتالي 
الدميوقراطية  وللنتائج 
احلياة  هي  هذه  لالنتخابات، 

الدميوقراطية.
حقيقة  كنا  إذا  وتابع: 
هذه  منارس  ان  علينا  كنواب 
الدميوقراطية ونعطي مثاال هلا 
وممارستنا  احلضور  خالل  من 
حلقنا يف اإلنتخاب. أما تعطيل 
اإلنتخابات فهو تعطيل للحياة 
الدميوقراطية يف لبنان، وهذه 
ليست باملمارسة الدميوقراطية 
وعلينا  تعطيلية،  ممارسة  إمنا 
وخصوصا  احلضور  واجب 
سبب  أي  هناك  ليس  اليوم، 
اجللسة،  ملقاطعة  ميثاقي 
يفرض  من  هناك  وليس 
بأننا  نقول  حتى  مرشحا  علينا 
نقاطع اجللسة ميثاقيا، وليس 
امنا  ميثاقي  سبب  أي  هناك 
الطوائف  من كل  نواب  هناك 
اجمللس  داخل  موجودون 
وهناك  السنة  هناك  النيابي. 
الشيعة وهناك الدروز وليس 

علينا  يفرض  أي سبب  هناك 
مقاطعة هذه اجللسة.

حقيقة الفراغ
وقال: انطالقا من ذلك، حنن 
اإلعالم  وسائل  على  نتمنى 
ومجيع  اللبناني  العام  والرأي 
اللبنانيني معرفة حقيقة الكالم 
عن  الكالم  أو  الفراغ  عن 
الشغور، وملاذا ميكن أن نصل 
احلالي من  ايار   25 موعد  اىل 
جديد.  مجهورية  رئيس  دون 
السبب واضح، هناك جمموعة 
من النواب قرروا عدم حضور 
رئيس  انتخاب  وعدم  اجللسة 
مجهورية جديد، هذا هو السبب 
آخر.  سبب  أي  هناك  وليس 
ومن يوصلنا اىل هذه املرحلة 
حنن  جديدة  مرة  لنا  يقول 
اخلارج  يف  صنع  رئيسا  نريد 
وننتظر التوافق الدولي ولقاء 
دولة مع دولة أخرى حتى ميلوا 
سيكون  من  جديدة  مرة  علينا 
وهذا شيء  رئيس مجهوريتنا 

نرفضه.
كتائب  كحزب  اننا  واكد 
حمددة  آلية  هناك  ان  نقول 
هو  من  اللبنانيون  يقرر  لكي 
هي  اآللية  وهذه  رئيسهم، 
بواجب احلضور اىل داخل حرم 
ليتفضل  وقال:  القاعة.  هذه 
النواب ويعطوا رأيهم ويسمحوا 
من  ممثليهم  عرب  للبنانيني 
مجهوريتهم  رئيس  اختيار 
كانت  دولة  أي  ننتظر  أن  ال 
لتملي علينا قرارها أو حتى أي 
عنا  يقرر  اجنيب  خارجية  وزير 
من سيكون رئيس مجهوريتنا، 
هذا ما أحببت أن أقوله اليوم 
مسؤولية  نتحمل  أن  وواجبنا 
نقول  يعطل،  وملن  واضحة. 
يتعطل.  لن  اإلستحقاق  هذا 
عدد  يعطله  اإلستحقاق  هذا 
من  يتعطل  وال  النواب  من 
هؤالء  فليتحمل  نفسه،  تلقاء 
أمام  املسؤولية  املعطلون 
الرأي العام اللبناني ويتحملوا 

مسؤولياتهم أمام التاريخ.
وصاعدا،  اآلن  من  اضاف: 
الشغور  ان  نرى  لنا  بالنسبة 
خطر  هو  الرئاسة  كرسي  يف 
على  وخطر  البالد  وحدة  على 
مسار احلياة الدميوقراطية ألن 
عدم وجود رئيس مجهورية يف 
25 احلالي سيعطل إجناز قانون 
انتخابات جديد، وبالتالي يعطل 
وكذلك  النيابية،  اإلنتخابات 
التشريعية،  احلياة  سيعطل 
تعطيل  اىل  سيؤدي  وكذلك 
حتى جملس الوزراء وسيتعطل 
البلد كله ابتداء من 25 ايار، 

لبنانيــات
وحنن حنذر من تداعيات ذلك.

معضلة جديدة
املاضية،  األيام  يف  وتابع: 
ننجز قانون  إذا مل  كنا حذرنا 
اإلنتخابات سنصل اىل معضلة 
 ،1960 قانون  اىل  جديدة، 
جديدا  رئيسا  انتخبنا  إذا  هذا 
إذا  حنذر  واآلن  للجمهورية، 
رئيس  انتخاب  اىل  نصل  مل 
ليس  حنذر،  ايضا  اجلمهورية 
قانون  صيغة  اىل  الوصول 
1960 إمنا ايضا اخلطر سيكون 
على كل املسار الدميوقراطي، 
حصلت  إذا  ولنفرتض 
اإلنتخابات النيابية اجلديدة من 
النيابية  اإلستشارات  سيجري 
امللزمة لتشكيل احلكومة؟ هل 
فيقف  الوزراء جمتمعا،  جملس 
اإلستشارات  الجراء  وزيرا   24
تكليف  بعد  ثم  ومن  امللزمة. 
من  جديدة  حكومة  رئيس 
سيوقع مرسوم التكليف؟ هل 
ان  افرتضنا  إذا  وزيرا  ال24 
السلطة  هو  الوزراء  جملس 
رئيسا  التنفيذية؟ ومن يكلف 
للحكومة؟ وإذا امتنع وزير عن 
هل  التكليف،  مرسوم  توقيع 
أم  دستوريا  التكليف  يكون 

ال؟.
وقال اجلميل: حنن ندخل أنفسنا 
يف حالة ضياع دستوري وحالة 
وقانوني  دستوري  اعوجاج 
آخره،  نعرف  وال  أوله  نعرف 
من  مسؤوليته  يتحمل  وهذا 
رئيس  انتخاب  اليوم  يعطل 

جديد للجمهورية.
هل املهلة الطويلة اليت حددها 
الرئيس بري هي لالفساح يف 
اجملال أمام ما يقال عن تسوية 

ما يتم طبخها؟
مجيع  شأن  شأننا  حنن   -
اللبنانيني، مللنا من كلمة طبخ 
او اتصاالت خارجية واتصاالت 
هذه  كل  الكواليس،  وراء 
العبارات هي كلمات تعرب عن 
وضع يد دولية واقليمية على 
النواب اللبنانيني وعلى الطبقة 
وعلى  اللبنانية،  السياسية 
مواطنني  مجيعا  اللبنانيني 
الطوق  هذا  من  التحرر  ونوابا 
وان يعربوا حقيقة عن إرادتهم 
وإال  النيابي،  اجمللس  داخل 
بلدنا  ربطنا  قد  عمليا  نكون 
لبنان بتلك املسارات اإلقليمية 

واإلتفاقيات الدولية.
ما هو األفضل بالنسبة اليكم، 
انتخاب رئيس قوي او رئيس 

ضعيف أو اإلنتظار؟
اإلنتخابات  نفضل  حنن   -
الدورة  يف  ثم  وليشرفوا، 
تصفيات  هناك  تكون  الثانية 
اآلخر،  تلو  الواحد  للمرشحني 
من الرئيس امني اجلميل ومن 
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واجلنرال  جعجع  الدكتور مسري 
بك  وسليمان  عون  ميشال 
حرب  بطرس  والشيخ  فرجنية 
وغريهم من املرشحني ولنطرح 
يف  التصويت  على  أمساءهم 
والشاطر  متالحقة،  دورات 
زائدا  النصف  على  حيصل 
ملن  نصفق  وحنن  واحدا، 
زائدا  النصف  على  حيصل 
اىل  ونذهب  ونعرتف  واحدا 
هي  هذه  لنهنئه،  بعبدا  قصر 
وهكذا  الدميوقراطية  احلياة 
جيب أن نكون واال نكون كمن 
وقت  ونضيع  وقته  يضيع 

اللبنانيني.
الحوت

اجلماعة االسالمية  نائب  ورأى 
بعد  تصريح  يف  احلوت  عماد 
انتخاب  جلسة  تأجيل  اعالن 
دخلت  البالد  أن  الرئيس: 
يف مهلة العشرة أيام األخرية 
رئيس  انتخاب  استحقاق  من 
اجلمهورية وبالتالي يف مرحلة 

حساسة تؤشر ملا بعدها.
وشدد على أن مسؤولية شغور 
وهو  اجلمهورية  رئاسة  موقع 
املوقع املهم واألساسي ضمن 
تقع  الدستورية،  املؤسسات 
السياسية  القوى  عاتق  على 
عن  اليوم  حتى  تغيبت  اليت 

جلسات االنتخاب املتتالية.
منهج  ينتهج  من  أن  واعترب 
إما  بذلك  يقوم  إمنا  التعطيل 
الذاتية،  الرغبات  منطلق  من 
أو من منطلق انتظار التطورات 
لصاحله  تأتي  لعلها  اإلقليمية 
فيضغط لرتمجتها يف انتخابات 

الرئاسة.

مناقيش - لحم بعجني - 
صفائح بجبنة - سبانخ 
- سنبوسك - كباكيب - 
أقراص كبة - شيش برك 

     Tel:  98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands 

- بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة.. نفتح 
7 أيام يف األسبوع

نصاب اجللسة..
اخلارجية  وزير  استقبل 
باسيل  جربان  واملغرتبني 
املفوض العام اجلديد لألونروا 
بيري كرنيبول، الذي قال بعد 
الوزير  لزيارة  جئت  اللقاء: 
مهامي  تسلمت  كوني  باسيل 
االونروا  منظمة  يف  حديثا 
الالجئني  بشؤون  تهتم  اليت 
الفلسطينني يف غزة وقطاعها 
ولبنان،  وسوريا  واألردن 
رئيس  زرت  ان  وسبق 
اجلمهورية اللبنانية. وتصادف 
 66 مرور  ذكرى  مع  زيارتي 
فلسطني،  نكبة  على  سنة 
الفلسطينيني  بوضع  للتذكري 
طوال  عاشوها  اليت  واملعاناة 
املنطقة  يف  السنوات  هذه 
من خسارة منازهلم ومواردهم 

وتارخيهم.
اضاف: وضعت الوزير باسيل 
يف ضوء النشاطات اليت تقوم 
يتعلق  ما  يف  املنظمة  بها 
الفلسطينني  الالجئني  بوضع 
كما  اللبنانية،  املخيمات  يف 
االخرية  زيارتي  على  أطلعته 
سوريا،  اىل  بها  قمت  اليت 
والتحديات اليت تواجه الالجئني 
الفلسطينني يف خميم الريموك 
عدد  نزح  والذين  سوريا  يف 
والرسالة  لبنان.  اىل  منهم 
الذي  للبنان  مزدوجة  هنا 
نثمن كرمه وضيافته للنازحني 
السوريني والفلسطينيني على 
حد سواء. وهو كرم استثنائي، 

سويسري  كمواطن  انين  اذ 
الذي يستقبله  العدد  ان  ارى 
لبنان كبري جدا نسبة اىل عدد 
سكانه، ما يستدعي منا عرفانا 

للجميل وتقدير هلذا االمر.
مواضيع  أيضا  ناقشنا  وتابع: 
لبنان  رؤية  سيما  وال  عدة 
فضال  فيه،  املخيمات  لوضع 
للخدمات  االونروا  رؤية  عن 
املخيمات،  هلذه  تقدمها  اليت 
واهتمامنا بتأمني مرور احلاالت 
االنسانية لالجئني الفلسطينني 
واليت  لبنان  اىل  سوريا  من 
قيود  اخريا  عليها  تفرض 

اضافية.
وأعلن كرنيبول انه جرى خالل 
النظر  لوجهات  تبادل  اللقاء 
الوزير  مع  جدا  منفتح  بشكل 
باسيل، وكانت مناسبة لشكره 
املستمر  لبنان  دعم  على 

لالونروا على مر السنوات.
اوراق اعتماد

الوزير  تسلم  ثانية،  جهة  من 
باسيل نسخا عن اوراق اعتماد 
من  كل  يف  اجلدد  السفراء 
محزة،  حاجي  حممد  تنزانيا 
داكوستا  انطونيو  أنغوال 
فاسو  وبوركينا  فرنانديز، 
ان  باسييه، على  غناما هنري 
الحق  وقت  يف  تقدميها  يتم 

اىل رئيس اجلمهورية.
يف  نظريه  باسيل  ويلتقي 
 Toussaint الوسطى  افريقيا 

 .Kongo-Doudo

باسيل تسلم نسخ عن اوراق ٣ سفراء

طائفة  عقل  شيخ  استقبل 
الشيخ  الدروز  املوحدين 
الطائفة  دار  يف  حسن  نعيم 
شؤون  وزيرة  فردان،  يف 
شبطيين،  أليس  املهجرين 
للوزارة  العام  املدير  يرافقها 
أمحد حممود، حيث تسلم منهما 
مصاحلة  احتفال  اىل  دعوة 

بريح  السبت )اليوم(.
حبث  اللقاء  خالل  مت  كما 
وحتديدا  العامة،  االوضاع 
إنهاء ملف مهجري بلدة بريح 
بيت  وتدشني  الشوفية، 
استكمال  اىل  البلدة، وصوال 
الشحار  يف  امللف  هذا 

الغربي.
بكل  حسن  الشيخ  ونوه 
بذلت  اليت  اجلبارة  املساعي 

التامة  املصاحلة  لتحقيق 
املهجرين  وعودة  والناجزة، 
وحيا  اجلبل،  يف  قراهم  إىل 
جنبالط  وليد  الوطين  الزعيم 
وغبطة الكاردينال مار نصراهلل 
أطلقا  اللذين  بطرس صفري، 
عام  التارخيية  املسرية  هذه 
أمام  الطريق  وعبدا   ،2001
واليت  الالحقة،  املصاحلات 
برعاية  بريح  مصاحلة  تتوجها 
سليمان  ميشال  الرئيس 
بشارة  البطريرك  ومباركة 
الراعي، وجبهد دائم من وليد 

جنبالط.
أهمية  حسن  الشيخ  وأكد 
ورمزية هذه اخلطوة اليت تعين 
نهائي  تكريس  من  تعنيه  ما 
اجلبل  يف  الواحد  للعيش 

إليه  ترمي  وما  لبنان،  ويف 
الوطنية  الوحدة  مقاصد  من 
وهي  واحلوار،  والتالقي 
نهجا  نريدها  مبادئ  مجيعها 
وأن  اللبنانيني،  لكل  ثابتا 
تتجلى يف استحقاق انتخابات 
ضمن  اجلمهورية  رئاسة 

األسس الدستورية.
جلنة  وفد  استقبل  وكان 
الصليب االمحر الدولي برئاسة 
الوفد  وعرض  بيتال،  راؤول 
خصوصا  اللجنة  لنشاطات 

جلهة موضوع املفقودين.
وفدا  حسن  التقى  كما 
حلقوق  البحرين  منتدى  من 
االنسان برئاسة يوسف ربيع، 
ومت خالل اللقاء البحث يف آخر 

املستجدات البحرينية. 

شيخ العقل تسلم دعوة حلضور مصاحلة بريح اليوم

نؤمن جميع حاجاتكم 
من خدمات التنظيف 

للمنازل واملكاتب 
واملصالح التجارية  

خربة طويلة .. معاملة  حسنة..
دقة يف املواعيد ونظافة يف العمل

الرجاء االتصال بـ خالد:  779 778 0411
أو 13003977377

 التسعرية مجانية
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نفذت قوة من اجليش اللبناني 
على  انتشارا  باآلليات  مدعمة 
الدكوانة  بني  االوتوسرتاد 
سلسلة  وقامت  والبوشرية 
مطلوبني  عن  حبثا  مداهمات 
بزمحة سري  تسبب  ما  للعدالة، 

خانقة.
وقد صدر عن قيادة اجليش - 
اآلتي:  البيان  التوجيه  مديرية 
وجود  عن  معلومات  توفر  إثر 
شبكات ترويج خمدرات، دهمت 
امس  صباح  اجليش  من  قوة 
االول جممعا سكنيا يف منطقة 
أوقفت  حيث  البوشرية،  سد 
املشتبه  األشخاص  من  عددا 
وذخائر  أسلحة  ومت ضبط  بهم 
حربية وكمية من املخدرات من 

خمتلف األنواع.
مع  املوقوفني  تسليم  ومت 
املضبوطات إىل املرجع املختص 

إلجراء الالزم.
من ناحية اخرى، قالت الوكالة 
من  قوة  ان  لإلعالم  الوطنية 
يف  البقاع  استقصاء  مفرزة 
قوى االمن الداخلي اوقفت احد 
توفيق  املدعو  املطلوبني  اخطر 
حممد امساعيل امللقب ب فوفو 
مفرق  عند  اقامته  كمني  يف 
بلدة اخلضر وهو مطلوب مبوجب 
70 مذكرة توقيف ابرزها سلب 
بقوة السالح وخطف واطالق نار 
وتزوير  اللبناني  اجليش  على 

وتأليف عصابة
واصدرت املديرية العامة لقوى 

األمن الداخلي - شعبة العالقات 
ضمن  التالي:  البالغ  العامة 
سياق اخلطة األمنية اليت تواصل 
العمالنية  القطعات  تنفيذها 
يف  الداخلي  األمن  قوى  يف 
منطقة البقاع، وبنتيجة املتابعة 
والرصد، وبكمني حمكم، متكنت 
مفرزة إستقصاء البقاع يف وحدة 
 0.30 الساعة  اإلقليمي  الدرك 
منتصف ليل 14 2014/5/15 من 
توقيف رئيس احد اكرب عصابات 
السالح  بقوة  السيارات  سلب 
على  اقدامه  بعد  والسرقة، 
عملية سلب سيارة هيونداي يف 
بلدة دورس بتاريخ 2014/5/14 
مواليد 1986،  إ.  ويدعى: ت. 
لبناني اجلنسية يف بلدة اخلضر 
للقضاء  ومطلوب  البقاعية، 
مبوجب 31 مذكرة عدلية باجلرائم 

املذكورة.
نوع  جيب  سيارة  ضبط:  مت 
وتبني  متنها  على  كان  تويوتا 
انها مسروقة من حملة الدكوانة 
عائدة   2014/1/31 بتاريخ 
كالشنكوف،  نهاد.د،  للسيدة 
هواتف  املخدرات،3  من  كمية 
واوراق  هوية  بطاقات  خلوية، 

شخصية مسروقة.
القضاء  بإشراف  جاٍر  التحقيق 

املختص.
العامة  املديرية  عن  وقد صدر 
شعبة  الداخلي  االمن  لقوى 

العالقات العامة
البالغ التالي:

حصلت   2014/3/31 بتاريخ 
األشخاص  ألحد  سلب  عملية 
قبل  من  املطار  طريق  على 
شخصني جمهولني وفرا اىل جهة 
إستقصاءات  بنتيجة  جمهولة. 
وحتريات مكثفة، متكنت مفرزة 
القضائية  اجلنوبية  الضاحية 
القضائية  الشرطة  وحدة  يف 
معرفة  من   2014/5/12 بتاريخ 
وتوقيفهما يف  الفاعلني  هوية 
انهما  الرباجنة وتبني  برج  حملة 
عام  مواليد  س.  ع.  يدعيان: 
 1991 عام  ع.أ.مواليد   ،1995
لبنانيان. وهما مطلوبان جبرائم 
نارية،  دراجات  وسرقة  سلب 
والثاني من اصحاب السوابق.

إلشارة  بناء  معهما  بالتحقيق 
على  بإقدامهما  اعرتفا  القضاء 
وسرقة  سلب  عمليات  عدة 
منطقة  يف  نارية  دراجات 
وخصوصا  اجلنوبية  الضاحية 
على طريق املطار. لذلك تطلب 
األمن  لقوى  العامة  املديرية 
القضاء  إلشارة  بناء  الداخلي 
املختص، من املواطنني الذين 
مماثلة  أعمال  ضحية  وقعوا 
مفرزة  مركز  إىل  احلضور 
القضائية  اجلنوبية  الضاحية 
ثكنة  االوزاعي  يف  الكائن 
حسن،  علي  مصطفى  الشهيد 
أو اإلتصال على أحد الرقمني: 
 ،01/842405 أو   01/842403
اإلجراءات  إلختاذ  متهيدا 

القانونية الالزمة.

سدني

Master License No: 409566317

كمني لقوى األمن أوقف فوفو املطلوب ب 70 مذكرة

القوات مداهمات للجيش يف البوشرية وضبط اسلحة وخمدرات حزب  رئيس  قال 
اللبنانية مسري جعجع ان فريق 8 
نا بني الفراغ يف رئاسة  آذار خيريرّ
اجلمهورية وبني مرشحه معتربا ان 
هذا أمر غري أخالقي ولن نرضخ 
دستوري  تعديل  اىل  داعيًا  له، 
اىل  ومشريا  النصاب  بشأن 
رئيس  غياب  يف  تشريع  ال  ان 

اجلمهورية.
كل  يف  وكما  جعجع  عقد  فقد 
جلسة  موعد  انتهاء  بعد  أسبوع 
مؤمترا  اجلمهورية  رئيس  انتخاب 
صحافيا يف معراب اكد فيه ان 
ل االنتخاب عن  الفريق اآلخر ُيعطرّ
باعتبار  وتصميم  تصور  سابق 
منطقًا  ليس  التوافق  منطق  ان 
ال  التوافق  يريد  ومن  دستوريًا 
الفتًا  األخري،  اليوم  حتى  ينتظر 
يضعنا  الفريق  هذا  ان  اىل 
هائل  ضغط  حتت  واللبنانيني 
مرشحه  او  بالفراغ  إما  نا  وخيريرّ
وهذا  اللحظة،  حتى  جنهله  الذي 
له  نرضخ  ولن  اخالقي  غري  امر 

على االطالق.
تعطيل  مسؤولية  جعجع  ل  ومحرّ
 8 فريق  اىل  الرئاسة  استحقاق 
املسيحي  الفريق  والسيما  آذار 
الذي تقع املسؤولية االكرب عليه، 
مشددًا على ضرورة الذهاب اىل 
بعد  مستقباًل  دستوري  تعديل 
االنتهاء من االنتخابات الرئاسية 
لعدم  ُيرتك جمال  احلالية كي ال 
وإال  الرئاسية  االنتخابات  إجراء 
املوقف،  سيد  التعطيل  سيبقى 
اهليئة  على  األمر  هذا  وسأطرح 
ومن  القوات  يف  التنفيذية 
آذار   14 داخل  حلفائنا  على  ثم 
جملس  داخل  الحقًا  لنقرتحه 

النواب.
تعطيل واضح

تعطيل  مسألة  ان  اعترب  واذ 
واضحة  اصبحت  اجللسات 
عرفا  مثة  ان  شرح  املعامل، 
الدستور  عن  بعيد  ولكنه  سائدا 
هو  الرئيس  انتخاب  نصاب  بأن 
الثلثان ولكن هذا العرف ينطبق 
من  االوىل  اجللسة  على  فقط 
ينسحب  وال  االنتخاب،  جلسات 
ان  اذ  التالية  اجللسات  على 
هو  االوىل  اجللسة  بعد  النصاب 

النصف زائدًا واحدًا.
ة لتعطيل  واشار جعجع اىل ان مثة نيرّ
انتخابات رئاسة اجلمهورية وليس 
صحيحًا ان مقاطعة اجللسات هي 
عي البعض،  حق دستوري كما يدرّ
سأل ما عالقة الفريق اآلخر مبن 
لالنتخابات  ترشيحه  فريقنا  يقرر 
الرئاسية؟ وان كان هذا الفريق 
فليسقطه  جعجع  مسري  يعجبه  ال 
ويطرح  االقرتاع  صندوق  يف 

مرشحه.
وانتقد مبدأ التوافق على رئيس 
للجمهورية الذي ُيشيعه البعض، 
موجهًا سؤاله اىل كل اللبنانيني 
والدستوريني هل حنن يف صدد 
او  للجمهورية  رئيس  انتخاب 
ما  قرية  يف  جيري  كما  توافق 
هل  خمتار؟،  انتخابات  شأن  يف 
حنن يف انتخابات لويا جريغا كما 
جيري يف افغانستان مع احرتامنا 

خلصوصياتها؟.
ان  القوات  رئيس  واوضح 
املهلة  خالل  يتم  ال  التوافق 
قبل  بل  لالنتخاب  الدستورية 
االنتخابات اقله بستة اشهر، ومبا 

التوافق مل حيصل جيب  ان هذا 
هو  الذي  التصويت  اىل  اللجوء 
الوحيدة،  الدميوقراطية  العملية 
الفريق  وان  جيري  ملا  اسفًا 
سابق  عن  االنتخاب  ل  ُيعطرّ اآلخر 
تصور وتصميم باعتبار ان منطق 
دستوريًا  منطقًا  ليس  التوافق 
ومن يريد التوافق ال ينتظر اليوم 

االخري.
املواجهة  يف  االستمرار  واكد 
سوى  آخر  حلرّ  ال  ان  باعتبار 
االستمرار والتمسك مبوقفنا حتى 
يريدونه  من  علينا  يفرضوا  ال 
الشعب  داعيًا  املواقع،  كل  يف 
والفاعليات اىل حتُمل مسؤولياتها 
رئاسية  انتخابات  الجراء  والدفع 

كما جيب.
جعجع  قال  سؤال،  على  وردًا 
على  لالتفاق  حماوالت  جرت 
مرشح توافقي ولكنها مل تنجح، 
فهل نعطل اللعبة الدميوقراطية؟، 
خصوصًا ان الفريق اآلخر ال ميلك 
لديه  مرشحًا  وال  واضحًا  خطابًا 

حتى اآلن.
اهلل  حزب  ممارسة  رفض  واذ 
العملية  يف  الدميوقراطية  غري 
سالح  ان  اىل  اشار  االنتخابية، 
الدستور  هو  آذار   14 قوى 
والقوانني وسنستمر بعملنا حتى 
حندث اخلرق املطلوب، ولن نقبل 
على  يكون  ال  برئيس  جديد  من 
هذا  اهمية  ومتطلبات  مستوى 
للضغوط،  نرضخ  ولن  املركز 
من  اجيابي  موقفنا  بان  رًا  مذكرّ
وسبق  سليمان  ميشال  الرئيس 
عديدة،  مناسبات  يف  واعلناه 
ولكن ال حنبذ تعديل الدستور من 
الوحيد  ان احلل  اذ  التمديد  اجل 
اىل  النواب  توُجه  يف  يكمن 

اجمللس وانتخاب رئيس جديد.
متمسك بالرتشح

خضات  حدوث  من  ختوفه  وعن 
األمر  هذا  جعجع  استبعد  امنية، 
األمن يف  يزعزع  من  ان  باعتبار 
يف  اآلن  مشغول  باله  لبنان 
برتشحه  متسكه  واعلن  آخر،  بلٍد 
 14 قوى  لدى  احلال  هي  كما 
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نا بني الـفراغ ومـرشـحها جـعجع: ٨ آذار تـخيرّ
العملية  حصر  اىل  داعيًا  آذار، 
جملس  داخل  الدميوقراطية 

النواب.
جعجع  اكد  سؤال،  على  وردًا 
ظل  يف  التشريع  جيوز  ال  انه 
وحنن  اجلمهورية  رئيس  غياب 
مع  املوقف  هذا  على  متفاهمون 
رًا انه يف حال وقع  حلفائنا، حمذرّ
الفراغ فهذا يعين ان قسمًا كبريًا 
املسيحيني  اي  اللبنانيني  من 
السياسية  املواقع  خارج  اصبحوا 
حياول  من  منتقدًا  البالد،  يف 
إظهار ان هذا الفراغ امر بسيطا 

او عاديا.
سعيد

بدوره، لفت منسق األمانة العامة 
السابق  النائب  آذار   14 لقوى 
واكب  الذي  سعيد  فارس 
اجللسة الرابعة النتخابات الرئاسة 
جعجع  جانب  اىل  معراب  من 
معركة  ختوض  آذار   14 ان  اىل 
سياسي  بربنامج  دميوقراطية 
مقنع قدمه جعجع واحرتمت املهل 
االنتخاب،  ودعوات  الدستورية 
جرمية  التعطيل  خطوة  ان  معتربًا 
اخالقية قبل ان تكون سياسية.

واكد اننا وجزء كبري من اللبنانيني 
نفخر برتشح رئيس حزب القوات 
يريد  من  مثة  كان  وإن  اللبنانية 
ليسقطه يف  الرتشح  ان يسقط 
امُلعيب  من  اذ  النواب  جملس 
نائب حيرتم نفسه من  على كل 
انه  النواب املقاطعني ان جياهر 
املسيحي  الشارع  يف  احدًا  ميثل 
وكل هؤالء املقاطعني يساهمون 

يف تعطيل املوقع االول.
ينسف  من  ان  اىل  اشار  واذ 
االستحقاق هو حزب اهلل بالدرجة 
عون  ميشال  والنائب  االوىل 
سعيد  شدد  الثانية،  بالدرجة 
على اننا سنكون هلذه احملاوالت 
باملرصاد، وسنصر على التمسك 

جبعجع والدستور.
واعلن ان قوى 14 آذار ستكون 
يف حالة طوارئ وجلسات مفتوحة 
املقبلة  املراحل  كل  ملواكبة 

واختاذ التدابري الالزمة. 

تعقيبا  فارس  مروان  النائب  رأى 
االخرية  النواب  جلسة جملس  على 
انهيار  يف  االساسي  السبب  ان 
من  بالرغم  السلسلة  مشروع 
تقاطرت  اليت  اهلائلة  احلشود 
هو  الصدارها،  دعما  بريوت  اىل 
بني  اجملحفة  الرأمسالية  سيطرة 
النيابي،  اجمللس  اعضاء  من  عدد 
واملداخالت  املريرة  والنقاشات 
االمالك  حول  تنتهي  ال  اليت 
العمومية والبحرية بشكل خاص، ما 
ادى اىل شعور الرئيس نبيه بري 
املتحمسني الصدار  اشد  من  وهو 
ليست  االمور  ان  السلسلة،  هذه 
سهلة يف تلبية مطالب املتظاهرين 
وعسكريني  امنيني  منهم  والكثر 
يشعرون  اجلميع  ومدنيني.وتابع: 
جملسهم  يف  ممثلة  دولتهم  بأن 
من  بالرغم  خذلتهم  قد  النيابي 
سوف  النضال  مسرية  فإن  ذلك 
احلقوق  احقاق  اىل  وصوال  تتابع 
الذين  اولئك  قبل  من  املهدورة 
طبقة  النيابي  اجمللس  يف  ميثلون 
الدولة  موارد  من  املستفيدين 

لتحويلها اىل جيوبهم اخلاصة.

القومية  الكتلة  يف  اننا  اضاف: 
السوري  احلزب  يف  االجتماعية 
زلنا  وما  كنا  االجتماعي  القومي 
ففي  السلسلة  القرار  متحمسني 
واسعة  لشرحية  انصاف  ذلك 
الذين  اللبناني  الشعب  ابناء  من 
تكون  ان  دولتهم  من  ينتظرون 
هلم وليس لفئة تعتدي على حقوق 

اللبنانيني.
من جهة ثانية اشاد النائب مروان 
الذي  الشجاع  باملوقف  فارس 
مواجهة  يف  خياط  كرمى  اظهرته 
ان  اكد  كما  الدولية.  احملكمة 
التمسك حبرية االعالم امنا هو حق 
دولية  حمكمة  مواجهة  يف  للبنان 
نشات  اليت  االغراض  عن  احنرفت 

من اجلها.
من  يدفعون  اللبنانيني  ان  وختم: 
وليس  احلقيقة  ليعرفوا  جيوبهم 
لكم االفواه، افواه الرجال والنساء 
الذين يثبتون كل يوم القدرة يف 
باحلقوق.  التمسك  ويف  املواجهة 
اننا نقف اىل جانب هيئة التنسيق 
النقابية ونوفر هلا كل الدعم الذي 
تستحق يف السعي القرار احلقوق. 

فارس: مسية النضال ستتابع حتى احقاق احلقوق املهدورة
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األول  التحقيق  قاضي  أصدر 
عويدات  غسان  بريوت  يف 
قرارًا حبق األمني العام السابق 
ابراهيم  لإلغاثة  العليا  للهيئة 
أموال  اختالس  بتهمة  بشري، 
خلفية  على  والرشوة  اهليئة 
يف  األندونيسية  العبارة  غرق 
املاضي  العام  من  أيلول   28
وعلى متنها عدد من اللبنانيني 

قضى 33 منهم.
عقوبة  لبشري  عويدات  وطلب 
السجن من 3 أعوام إىل 15 فيما 
يف  املوظفة  عن  احملاكمة  منع 
اهليئة رميا غياض لعدم كفاية 
الدليل حبقها. ويالحق بشري مع 
زوجته وآخرين يف ملف يتصل 

باختالس أموال اهليئة.
إىل  حيثياته  القرار يف  ويشري 
أن بشري زعم دفع أموال ألحد 
معقيب املعامالت يف أندونيسيا، 

ملنع اكتشاف االختالس.
وجاء يف وقائع القرار أنه على 
األندونيسية  العبارة  غرق  أثر 
كلف   2013/9/28 بتاريخ 
رئيس  الوزراء  جملس  رئيس 
وفدًا  لإلغاثة  العليا  اهليئة 
أندونيسيا  إىل  للذهاب  رمسيًا 
املواطنني  ملف  معاجلة  بغية 

اللبنانيني ضحايا الغرق.
مرحلتني  على  املهمة  ونفذت 
فرتأس الوفد الوزير أمحد كرامي 
يف الرحلة األوىل وتضمن الوفد 
ابراهيم  عليه  املدعى  من  كاًل 
ماهر  والقنصل  بشري  علي 
والنقيب  اخلارجية  عن  اخلري 
العام  األمن  عن  رحال  حسني 
أيوب  فؤاد  والربوفسور 
البشرية  اهلوية  على  للتعرف 
وماري اخلوري وحممد الساحلي 
واملدعى  الوطنية  الوكالة  عن 
من  ومنتدبة  غياض  رميا  عليها 
األمم املتحدة إىل اهليئة العليا 
اخلطيب  تاله  الشاهدة  لإلغاثة 
للقيام مبهام الرتمجة ومت العمل 
يف هذه الرحلة على إعادة 34 
مواطنًا لبنانيًا ستة منهم كانوا 
األندونيسية.  السجون  يف 
فاقتصر  الثانية  الرحلة  أما 
من  كل  على  فيها  شارك  من 
املدعى عليه ابراهيم علي بشري 
واملدعى  أيوب  والربوفسور 
والشاهدة  غياض  رميا  عليها 
تاله اخلطيب واحنصرت املهمة 
الضحايا  هويات  على  بالتعرف 
الـ«دي. فحوصات  بواسطة 

إن.إي« ومقارنتها بالفحوصات 
اليت ُأجريت يف لبنان ومت إعادة 

اجلثامني إىل الوطن.
أندونيسيا  من  عودته  وبعد 
ابراهيم  عليه  املدعى  أوعز 
املالي  املسؤول  إىل  بشري 
بالكلفة  خزينة  سلفة  بطلب 
اإلمجالية اليت دفعت يف لبنان 
وأندونيسيا واليت بلغت قيمتها 
منها  دفعت   $ /271,875/ألف 
مبوجب   $ /214,759/ألف  مبلغ 
ألف   /57,116/ ومبلغ  فواتري 
ويف  فواتري.  هلا  يتوفر  ال   $
املدعى  توىل  املرحلتني  كلتا 
عليه ابراهيم بشري إدارة صرف 
مستندات  يوجد  وال  األموال 
خطية حول توقيع املدعى عليه 

على إيصاالت باملبالغ املدفوعة 
من دون فواتري وحول تسليم 
املدعى  إىل  املرحلتني  أموال 
عليها املوظفة يف هيئة اإلغاثة 
استالمه  وحول  غياض  رميا 
املالي  املسؤول  من  املبالغ 

راغدة اخلليلي.
عليه  املدعى  مع  وبالتحقيق 
ما  نفى  بشري،  علي  ابراهيم 
مبلغ  بأن  وأفاد  إليه  نسب 
غري املوثق  الـ/57,116/ ألف $ 
بفواتري مت صرفه على الناجني 
وأنه أخذ برأي القائم باألعمال 
جوانا القزي اليت أشارت إىل أنه 
أندونيسيا  يف  لألمور  تسهياًل 
يقتضي اللجوء إىل أحد معقيب 
املعامالت الذي يدعى عبدامللك 
وقت  بأسرع  املشكل  فيحل 
ليل  اجتماع  فحصل  ممكن 
حبضور  عبدامللك  مع  اخلميس 
اجلميع ومت التوافق على أن حيل 
عبدامللك املشكل لقاء مبلغ 14 
له  دفعت  أخرى  ومبالغ   $ ألف 
فيما بعد وبالفعل أتى عبدامللك 
الستة  باألشخاص  اجلمعة  نهار 
السبت  ومساء  املسجونني 
 18 وسّلم  شيء  كل  انتهى 
الغرامات  دفع  بعد  شخصًا 
والرسوم املتوجبة عليهم وكانوا 
يف حالة مزرية فزودهم املدعى 
بامللبس  بشري  ابراهيم  عليه 
إجيار  دفع  وتوىل  وباملأكل 
نقلهم ودفع إكرامية لألشخاص 
وآووهم  هلم  سبق  الذين 
اخلري  ماهر  القنصل  فاستلمهم 
والنقيب رحال ونزلوا يف دبي 
عبدامللك  أتى  يومني  وبعد 
الباقني.  العشرة  باألشخاص 
األول  الستة  األشخاص  وكان 
الوزير  الطباع فقام  من سيئي 
إىل  بدعوتهم  كرامي  أمحد 
بقيمة  الفاتورة  وأتت  الغداء 
مل يدفع منها املدعى  14 ألف $ 
وأقاموا  عليه سوى مبلغ $2500 

يف فندق املرييديان.
الوزراء  جملس  رئيس  وأحل 
رئيس اهليئة العليا لإلغاثة على 
لبنان  إىل  باجلثامني  يؤتى  أن 
شركة  مع  واتفق  احدة  دفعة 
الـ«تي.أم.إي« على نقلها بعد 
جتهيزها بكلفة قدرها 325 ألف $ 
فتدخل عبدامللك وأرشد املدعى 
عليه إىل شركة طريان االحتاد 
اليت قامت باملهمة لقاء مبلغ 68 
التعامل  خالل  يف  وأنه   $ ألف 
مع عبدامللك رفض هذا األخري 
تزويد املدعى عليه بأي إيصال 
إمجالي كما رفض أيضًا تزويده 
بكامل هويته وأن النفقات اليت 
صرفت هي أقل بكثري مما كان 
متوقعًا. وبالتحقيق مع املدعى 
نفت  غياض  قاسم  رميا  عليها 
بأن  وأفادت  إليها  نسب  ما 
بشري  ابراهيم  عليه  املدعى 
األموال يف  إدارة صرف  توىل 
أندونيسيا واقتصر دورها على 
إما  محلته  الذي  املال  تسليمه 
بناء  وإما  فواتري  لقاء  تسديدًا 
وبأنها  دفعات  على  لطلبه 
وسلمت  املدير  أوامر  نفذت 
ملف الرحلة إىل راغدة اخلليلي 
مبلغ  عندما عادت كما سلمتها 
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بقيت من الرحلة  سبعة آالف $ 
األوىل.

النقيب  الشاهد  مع  وبالتحقيق 
الوفد  أن  أفاد  رحال  حسني 
إىل  انقسم  األوىل  الرحلة  يف 
قسمني فذهب هو والربوفسور 
توىل  فيما  املشرحة  إىل  أيوب 
كرامي  أمحد  الوزير  من  كل 
واملدعى  اخلري  ماهر  والقنصل 
والقائم  بشري  ابراهيم  عليه 
متابعة  القزي  جوانا  باألعمال 
لبنانيني  حمتجزين  ستة  ملف 
األندونيسية  السلطات  لدى 
وعندما عاد لياًل علم بأن امللف 
من  مبالغ  دفع  ومت  أجنز  قد 
املال كرشوة لبعض األشخاص 
وحصل ذلك على مسمع من مجيع 
أعضاء الوفد وحلظ إسرافًا يف 
إذ وضع احملتجزون  املصروف 
يف فندق املرييديان وتعسفوا 
يف تصرفاته. وأضاف بأنه مل 
ولكن  عبدامللك  باسم  يسمع 
اآلتي  زريقة  معتز  بأن  علم 
قبل  من  مندوبًا  أسرتاليا  من 
أيضًا  ساعد  احلريري  الرئيس 

يف عملية املنكوبني.
تاله  الشاهدة  مع  وبالتحقيق 
يكن  مل  بأنه  أفادت  اخلطيب، 
سوى  الرحلة  يف  دور  أي  هلا 
يف  شاهدت  وبأنها  الرتمجة 
القائم  من  كاًل  الفندق  ردهة 
واملدعى  القزي  جوانا  باألعمال 
علمت  رابع  وشخص  عليهما 
عبدامللك.  امسه  بأن  بعد  فيما 
يف  كرامي  أمحد  الوزير  وأفاد 
يعط  مل  بأنه  االولي  التحقيق 
غري  مبالغ  بدفع  تعليمات  أي 
علم  على  يكن  ومل  مشروعة 
باملشروع ال من قريب وال من 

بعيد.
اخلري  ماهر  القنصل  وأكد 
باتصال هاتفي معنا عن وجود 
مسع  عبدامللك  يدعى  شخص 
عندما  واحدة  مرة  وشاهده  به 
بالتواتر  وعلم  املطعم  إىل  جاء 
من  مبجموعة  جاء  عبدامللك  أن 
يف  حمتجزة  كانت  اللبنانيني 
وبأن  األندونيسية  السجون 

هنالك رسوما دفعت.
وورد بتاريخ 2014/4/24 جواب 
باألعمال  القائم  تكليفنا  على 
جوانا القزي بإيداعنا تقريرًا عن 
عبدامللك ودوره وجاء فيه أنها 
أبلغت من قبل وزارة اخلارجية 
واملغرتبني بتشكيل وفد رمسي 
النفقات  سيهتم بتسديد مجيع 
حبادثة  املرتبطة  والرسوم 
العبارة وأكد ذلك رئيس الوفد 
واملدعى  كرامي  أمحد  الوزير 
عند  بشري  ابراهيم  عليه 

وصوهلما إىل جاكرتا.
وأن العادة جرت على أن يرافق 
حماسب  وهو  قاسم  عبدامللك 
السفارة منذ العام 1994 ويهتم 
ببعض جوانب العمل القنصلي 
مبا يف ذلك التعاطي مع دائرة 
اهلجرة، أصحاب العالقة من أجل 
مساعدتهم يف الرتمجة وختليص 
الوزير  لطلب  وبناء  املعامالت، 
طلبت  بشري  والعميد  كرامي 
القزي  جوانا  باألعمال  القائم 
من عبدامللك قاسم اجمليء إىل 

اجتمع  حيث  املرييديان  فندق 
إىل أعضاء الوفد.

اللبنانية  السفارة  موظف  وأن 
عبدامللك قاسم أفاد يف كتابه 
املرفق بكتاب سفارة لبنان يف 
يف  اخلميس  مساء  أنه  جاكرتا 
منه ختليص  طلب   2013/10/3
مسجونة  لبنانية  جاليات  أمور 
بسبب  اهلجرة  دار  مكتب  يف 
وسلمه  إقامتهم  مدة  جتاوز 
بشري  ابراهيم  عليه  املدعى 
غياض  رميا  عليها  واملدعى 
ووقع على إيصال  مبلغ $8500 
عليهما  املدعى  أمام  باالستالم 
األمور  املبلغ هذا إلجراء  وكان 

اآلتية:
لتقدميه إىل مكتب دار   $8000 [
مدة  جتاوز  غرامة  بدل  اهلجرة 
إقامة 6 أشخاص ولكن حقيقة 
األمور أن عدد األشخاص وصل 

إىل 16 شخصًا.
بدل إكراميات ملوظفني   $500 [

يف مكتب دار اهلجرة.
يف  اجلمعة  يوم  وصباح 
مكتب  إىل  توجه   2013/10/4
دار اهلجرة ألداء املهمة املكلف 
بها وعاد باألشخاص الستة إىل 
فندق املرييديان بعدما استأجر 
سيارتني مببلغ 150 ألف روبية 
السبت  يوم  وصباح   .)$13(
يف 2013/1/5 توجه إىل منطقة 
SUKABUMI اليت تقع على بعد 
6 ساعات من العاصمة جاكرتا 
لنقل الناجني الذين بلغ عددهم 
بغية  الدولي  املطار  إىل  الـ18 
باصًا  واستأجر  تسفريهم 
آخر  وباصًا  احلجم  متوسط 
صغري احلجم مببلغ ثالثة ماليني 

روبية )$260(.
مبلغ  دفع  الدولي  املطار  ويف 
 )$233( روبية   2,700,000

كرسم خروج 18 شخصا.
 2013/10/7 يف  اإلثنني  ويوم 
إلنهاء  اهلجرة  دائرة  إىل  توجه 
بعشرة  املتعلقة  اإلجراءات 
سلم  لبنانيني  أشخاص 
جوازاتهم إىل املدعى عليه يف 
إجنازها  بعد  املرييديان  فندق 
خاصة  سيارات  ثالث  واستأجر 

مببلغ 240000 روبية )$21(.
 2013/10/8 الثالثاء  وفجر 
احلجم  متوسط  باصًا  استأجر 
روبية   1,500,000 بقيمة 
)130$( لنقل لبنانيني من فندق 
الدولي  املطار  إىل  املرييديان 
روبية   2,400,000 مبلغ  ودفع 

)207$( كرسوم مغادرة. 
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Mark Mahfouz
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األول  التحقيق  قاضي  اتهم 
عويدات  غسان  بريوت  يف 
املوظف يف الصندوق الوطين 
ربيع  االجتماعي  للضمان 
معقب  بتحريض  قبيسي 
املعامالت هشام الفياض على 
حتوي  أربعني صندوقًا  إحراق 
موجودة  ذمة  براءة  معامالت 
بعد  الضمان  مبنى  داخل 

ترغيبه باملال.
قرار  يف  عويدات  وطلب 
 3 من  السجن  عقوبة  اصدره 
اىل 15 عامًا لكل من قبيسي 
والفياض وأحاهلما أمام حمكمة 

اجلنايات للمحاكمة.
انه  أوليًا  قبيسي  واعرتف 
فراودته  مادية  مبشاكل  مر 
اتالف  او  اخفاء  وجوب  فكرة 
مستندات قد ينتج عن التدقيق 
فيها مساءالت قانونية، فحث 
احلريق  افتعال  على  الفياض 
وحرضه على ذلك مقابل مبلغ 
مليوني لرية وغرفة نوم، دفع 
الف   850 مبلغ  منها  قبيسي 
الباقي  ان يسلمه  لرية، على 
ان  غري  املوضوع،  انهاء  بعد 
دون  حال  األمر  اكتشاف 

حصول احلريق.

وجاء يف القرار
 2014 ـ   3 ـ   18 بتاريخ  أنه 
توافرت معلومات لوحدة هيئة 
املعلومات  فرع  ـ  االركان 
موظفي  أحد  أن  مفادها 
االجتماعي  الضمان  صندوق 
طلب من املدعى عليه هشام 
معقب  وهو  الفياض  حممود 
معامالت إحراق كراتني حتتوي 
على مستندات موجودة داخل 

مركز الضمان االجتماعي.
هشام  عليه  املدعى  وأكد 
إفادته  يف  الفياض  حممود 
املتوافرة  املعلومات  صحة 
حوالي  قبل  انه  واضاف 
االسبوعني حلق به املدعى عليه 
املوظف ربيع حممد قبيسي اىل 
الوطين  الصندوق  مبنى  خارج 
للضمان االجتماعي وطلب منه 
ما يزيد عن  باحراق  أن يقوم 
الكرتون  من  صندوق  اربعني 
ختص  مستندات  على  حتتوي 
موجودة  االجتماعي  الضمان 
حيث  االرضي  الطابق  يف 
هشام  فيقوم  عمله  مكان 
ما  لياًل  املدخل  زجاج  بكسر 
بني الساعة الواحدة والواحدة 
الليل  منتصف  بعد  والنصف 

البنزين  مادة  يسكب  ثم 
ويضرم النار بالصناديق لقاء 

مبلغ مليوني لرية.
ورفض الفياض فكرة املدعى 
عدم  وافهمه  قبيسي  عليه 
تنفيذ  امكانيته  وعدم  قدرته 
ربيع  عليه  فأحل  أمر  هكذا 
الرتغيب  اسلوب  مستعماًل 
العائلي  وضعه  مستغاًل 
هذا  على  وبقي  واملادي 
املنوال كلما التقى به اىل ان 
اتصل به بتاريخ 17ـ  3ـ  2014 
ملالقاته أمام منزله ليال واحل 
عليه وافهمه بأنه جيب إحراق 
الفورية  بالصورة  الصناديق 
قبل نقلها من مكانها وليشد 
من عزميته وعده بأنه سيعطيه 
املليوني  مبلغ  إىل  باإلضافة 
له  يشرتيها  نوم  غرفة  لرية 
من حملة األوزاعي كون زوجته 
غرفة  معها  وأخذت  تركته 

النوم إىل منزل أهلها.
طلب   2014 ـ   3 ـ   18 صباح 
مالقاته  الفياض  من  قبيسي 
سنرت  مقهى  اىل  مساء 
املقاصد يف شارع مار الياس 
املوضوع  انهاء  يريد  كونه 
لرية  مليون  مبلغ  فيسلمه 
بعد  النوم  غرفة  مع  والباقي 
هشام  فاستدعي  التنفيذ 
املعلومات  فرع  اىل  الفياض 
حيث ابدى رغبته يف التعاون 
بقبيسي  لاليقاع  العناصر  مع 
واتصل به والتقى به بالقرب 
افران  من  بالقرب  منزله  من 

احلطب حيث أوقف.
وبالتحقيق مع قبيسي افاد يف 
الطلبات  ان  األولي  التحقيق 
هي  الصناديق  يف  احملفوظة 
يتم  اليت  الوحيدة  املستندات 
براءات  اصدار  أساسها  على 
الذمة ويف حال ضياع أو تلف 
أي طلب ال ميكن احلصول على 
آخر بديل عنه وانه بعد مروره 
راودته  مجة  مادية  مبشاكل 
إتالف  أو  اخفاء  وجوب  فكرة 
كافة  القدمية  املستندات 
التدقيق  عن  ينتج  قد  اليت 
فيها مساءالت قانونية وهلذا 
السبب طلب من املدعى عليه 
حريق  افتعال  الفياض  هشام 
بواسطته  االرضي  الطابق  يف 
أو بواسطة أحد معارفه على ان 
يتم ذلك بكل حذر من اجلهة 
اخللفية بني الواحدة والواحدة 
والنصف بعد منتصف الليل عرب 
البنزين  وسكب  الزجاج  كسر 
ان  واضاف  النار.  وإضرام 
حممود  هشام  عليه  املدعى 
الفياض تردد يف بادئ األمر 
ـ   3 ـ   15 يف  السبت  ونهار 
الف  ماية  مبلغ  سلمه   2014
لرية يف سنرت املقاصد ومبلغ 
850 الف لرية نهار األحد يف 
16 ـ 3 ـ 2014. وعاد قبيسي 
وتراجع عن إفادته مدليًا بأنها 
النفسي  الضغط  نتيجة  أتت 
قبل  من  بالضرب  والتهديد 
الضابط احملقق الذي بالتحقيق 
مزاعم  تنفي  صورًا  ابرز  معه 

املدعى عليه.

طلب السجن ملوظف ومعّقب معامالت 
مبحاولة إحراق مستندات يف »الضمان«
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حلقوق  السوري  املرصد  قال 
على  شخصا   29 إن  اإلنسان 
سيارة  انفجار  لدى  قتلوا  االقل 
على  سوري  موقع  عند  ملغومة 
االول.  امس  تركيا  مع  احلدود 
وبني القتلى مخس نساء وثالثة 

أطفال.
نشطاء  أرسلها  صور  وأظهرت 
متفحمة  وجثثا  حترتق  سيارات 
نشطاء  وقال  متناثرة.  وأشالء 
اصيبوا  األشخاص  عشرات  إن 
يف  ناشط  وقال  االنفجار.  يف 
على  اسعاف  عربة   12 املنطقة 
االقل نقلت املصابني اىل تركيا. 

عدد القتلى كبري جدا.
حلقوق  السوري  املرصد  وقال 
االنسان امس اخلميس إن اكثر 
من  كثري  بينهم  40 شخصا  من 
األول يف  أمس  قتلوا  املدنيني 
متفرقة  مناطق  جوية يف  غارات 

من مشال سوريا.
قتلوا   15 أن  املرصد  وأضاف 
طيب  فريق  من  ثالثة  بينهم 
للطوارئ خالل مخس غارات جوية 
يف األتارب مبحافظة حلب. وذكر 
املعارضة  مقاتلي  من  أربعة  أن 
قتلوا يف غارات جوية يف نفس 
شخصا   21 لقي  بينما  املنطقة 
غارات  يف  نساء  بينهم  حتفهم 
جوية على منطقة سرمدا مبحافظة 

إدلب يف مشال غرب سوريا.
بث  الشمالي،  محاه  ريف  ويف 

اإلنرتنت  على  صورًا  ناشطون 
املعارضة  كتائب  سيطرة  تظهر 
اخلطاب،  رحبة  مستودعات  على 
اقتحام  حلظات  الصور  وتظهر 
كتائب املعارضة موقعًا عسكريًا 
كما  ذخرية،  مستودعات  يضم 
عسكرية،  آليات  احرتاق  تظهر 
واشتباكات بني كتائب املعارضة 
وقوات النظام باألسلحة اخلفيفة 

والرشاشة.
كما أورد مركز محاه اإلعالمي أن 
أحبط حماولة تسلل  اجليش احلر 
مورك  مدينة  إىل  النظام  قوات 
اشتباكات  ووقعت  محاة  بريف 
الشرقية  اجلبهة  على  عنيفة 
شبكة  وأشارت  للمدينة. 
غارات  شن  إىل  مباشر  سوريا 
مدينيت  على  املتفجرة  بالرباميل 
اللطامنة وكفرزيتا يف ريف محاة 

الشمالي.
ويف دمشق وريفها، قال احتاد 
شن  النظام  إن  التنسيقيات 
على  املتفجرة  بالرباميل  غارات 
مدينة الزبداني، وعلى حي جوبر 
املليحة  وبلدة  العاصمة،  شرقي 
وبلدة  الشرقي،  الريف  يف 
ويف  الغربي.  الريف  يف  داريا 
نفسه  االحتاد  ذكر  الرقة  مدينة 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أن 
مقام  نسف  والشام  العراق  يف 
كبار  من  وهو  القرني،  أويس 

التابعني. 

انفجار سيارة ملغومة امام موقع للجيش السوري 
قرب احلدود مع تركيا

مقاتلي  ان  ناشطون  قال 
من  طنا   60 فجروا  املعارضة 
املتفجرات أسفل قاعدة كبرية 
للجيش السوري، وان االنفجار 
وتصاعد  تل  من  جانبا  نسف 
يف  االمتار  مئات  اىل  الغبار 
اهلواء، وقدم لقطات فيديو عن 

اهلجوم الذي شارك فيه.
وقال قائد من اجلبهة ان لواءه 
مرتا   850 بطول  نفقا  حفر 
ليصل اىل قاعدة وادي الضيف 
حتاصرها  اليت  ادلب  مبنطقة 
ظلت  لكنها  املعارضة،  قوات 
طوال  احلكومة  سيطرة  حتت 
احلرب االهلية الدائرة منذ ثالث 
اللقطات،  وأظهرت  سنوات. 
اليت قدمها القائد عن القاعدة 
منطقة  يف  االطراف  املرتامية 
ادلب، االرض وهي ترتفع قبل 
ان تنفجر وميأل الغبار املنطقة.

تفجري هائل ب ٦0 طنا من املتفجرات يف منطقة ادلب

اعلن املشري عبد الفتاح السيسي 
اننا  املصرية  للرئاسة  املرشح 
العامل  دول  كل  اىل  ايدينا  مند 
االرهاب  مكافحة  يف  ملساعدتنا 
مشكلة  ان  وقال  بفعالية. 
معه  ليست  املسلمني  االخوان 
الذي  املصري،  الشعب  مع  بل 
اشكال  من  شكل  اي  يرفض 
املصاحلة معهم. وذكر ان عالقة 
عالقة  املتحدة  بالواليات  مصر 
اسرتاتيجية مستقرة وثابتة..وجاء 
ذلك يف حديث ادىل به السيسي 
اىل وكالة رويرتز وهذه وقائعه:

ما املدة اليت تعتقد أنك ستحتاجها 
لكي حتدث فرقا حقيقيا؟ وما هي 
قبل  الزمين  للجدول  توقعاتك 
تغري  رؤية  يف  الناس  يبدأ  أن 

حقيقي؟
- فكرة ال 100 يوم. املصريني 
جدا.  كترية  حاجات  إىل  يتطلعوا 
خالل ثورتني كانوا هما بيتطلعوا 
والعدالة  واحلرية  العيش  إىل 
عايزين  املصريني  االجتماعية. 
أنا حمتاج أقدم هلم  يعيشوا ده. 
األمن واألمان واالستقرار والتنمية 

الشاملة.
100 يوم مش كفاية احلقيقة. ألن 
موجودة يف  اللي  التحديات  حجم 
مصر كثرية جدا. ويف الربامج اللي 
موجودة يف الدول الغربية األمور 
كافة  يف  بكتري  استقرارا  أكثر 
اجملاالت عن الواقع املصري. أنا 
من  خالل سنتني  إن يف  متصور 
العمل اجلاد والدؤوب ممكن حنقق 

التحسن  أشكال  من  شكل  يعين 
اللي املصريني بيتمنوه ويتطلعوا 

إليه.
املاضي يف  زعيم يف  هل هناك 
العامل  يف  مكان  أي  أو  مصر 
حتاول أن تقتدي به؟ هل ترى أن 
عبد الناصر منوذج جيد ملا تريد أن 
تكون علىه أم ترى السادات أم 

زعيما آخر؟
من  هلا  مرحلة  وكل  عصر  كل   -
يقودها وينجح فيها. الوقت اللي 
جدا  خمتلفه  ظروف  ده  فيه  احنا 
حمتاجني  احنا  أخرى.  عصور  عن 

نشتغل جبد خلدمة املصريني.
السادس  يف  التحدي  أن  أعتقد 
ما  رؤية  هو  ايار  من  والعشرين 
الناس  من  كبري  عدد  كان  إذا 
مدى  ما  بأصواتهم؟  سيدلون 
لفكرتك  الناخبني  تصويت  أهمية 

عن النجاح يف االنتخابات؟
من  خطوة  أول  يف  جنحنا  احنا   -
وده  والدستور  الطريق  خريطة 
كان دستور رائع جدا جدا بيحقق 
كتري من األماني اللي املصريني 
حياتهم ومستقبلهم  بيتمنوها يف 
كان  نزل  اللي  املصريني  وحجم 
باملاليني، لكن احنا حمتاجني يف 
أكرت  يبقى  القادمة  االنتخابات 
كمان من اللي نزلوا يف الدستور. 
علشان خيتاروا مبلء إرادتهم من 

يقودهم يف املرحلة القادمة.
هل يوجد مستوى معني للمشاركة 

يف التصويت تعتربه جناحا؟
- أمتنى ان كل املصريني ينزلوا. 
مليون   50 ال  فوق  عندنا  احنا 
ناخب أمتنى ان هما كلهم ينزلوا. 

دي فرصه للتعبري عن إرادتهم.
إذن فأنت تتطلع لنسبة 100 يف 

املئة؟
- أمتنى.

شريك  املتحدة  الواليات 
اسرتاتيجي ملصر منذ مدة طويلة. 
لوضع  احلالي  تقييمك  هو  ما 
املتحدة؟  الواليات  مع  العالقات 
وما اجلوانب اليت تود أن حتسن؟

املتحدة  بالواليات  عالقتنا   -
اسرتاتيجية  عالقة  األمريكية 

السيسي: منّد ايدينا اىل كل دول العامل ملساعدتنا يف مكافحة االرهاب

وقال القائد، الذي طلب عدم 
الكشف عن امسه، إنه ال يعرف 
الذين  السوريني  اجلنود  عدد 
قال  لكنه  االنفجار،  يف  قتلوا 
مقاتلي  سيساعد  ذلك  ان 
املعارضة على اقتحام القاعدة 
اليت تستخدم لشن هجمات على 
حمافظة  يف  احمليطة  املناطق 
إدلب.وقال لو حدث هجوم آخر 
اىل  حاجة  يف  نكون  لن  كهذا 
التحرك للسيطرة على القاعدة، 
يسيطر  ان  فور  انه  وأضاف 
مقاتلو املعارضة على القاعدة، 
سيحكمون بهذا سيطرتهم على 

كل جنوب إدلب.
ويأتي هذا التفجري بعد عدة أيام 
من التفجري الذي استهدف حاجز 
الصحابة، البوابة الغربية لوادي 
الضيف، والذي أدى إىل نسف 

املعسكر بشكل كامل.

إن  معنى  مش  وثابتة.  مستقرة 
حصل  األوقات  من  وقت  يف 
إن  معناه  ده  االرتباك  من  حالة 
ال  ده.  نكمل  منقدرش  احنا 
طبعا. دي عالقات مستقرة واحنا 
عالقاته  دلوقيت  العامل  حمتاجني 
ومتشابكة  متداخله  عالقات  كلها 
يف  يبقى  ان  جمال  ومفيش 
دولة  حساب  على  لدولة  عالقات 
مصر  يف  حمتاجني  احنا  أخرى. 
ألن  الدول.  كل  مع  نتعاون  اننا 
ضخمة  مصر  يف  التحديات  حجم 
جدا حمتاجه دعم ومشاركة اجلميع 

فيها.
على  جزئي  جتميد  فرض  مت 
فهل  العسكرية،  املساعدات 
تتوقع رفعه ما أن تصبح رئيسا؟

متفهم  انا  واضحني  خلينا   -
واألوروبية  الغربية  املعايري 
واألمريكية طبعا فيما خيص جتديد 
وتعلىق املعدات. رغم ان ده ليه 
الرأي  لدى  جدا  سليب  فعل  رد 
العام املصري كل الوقت ما بيمر 
للجميع.  اكرت  الصورة  بتتضح 
بيدرك  والعامل  بتدرك  والناس 
إن اللي حصل يف مصر ده كان 
إرادة الشعب املصري. وماكانش 
يقدر اجليش يتخلى عن شعبه واال 
احنا  أهليه  حرب  هتحصل  كانت 
اىل  كانت هتوصل  عارفني  مش 
املوقف  متفهمني  احنا  مدى.  أي 
هو  ان  كمان  وبنتمنى  األمريكي 

يتفهم موقفنا.
تود  خاصة  بصفة  شيء  هل يف 
أن تقوله للرئيس أوباما عن اجتاه 
مصر رمبا يفيد يف تغيري وجهات 

النظر هناك؟
- حنن خنوض حربا ضد اإلرهاب. 
بعمليات  يقوم  املصري  واجليش 
تتحول  ال  حتى  سيناء  يف  كبرية 
تهدد  لالرهاب  قاعدة  إىل  سيناء 
جريانها وتتحول مصر اىل منطقة 
مش  مصر  لو  مستقرة.  غري 
مش  املنطقة  يبقى  مستقرة 
ده  إن  وافتكر  مستقرة.  هتبقى 
مش يف صاحل األمن والسالم يف 
الدعم  حمتاجني  احنا  كله.  العامل 

اإلرهاب.  مكافحة  يف  األمريكي 
األمريكية  املعدات  حمتاجني 
الستخدامها يف مكافحة اإلرهاب. 
انهارده  احنا  سيناء.  بس  مش 
حدودنا  بنؤمن  وبنشتغل  موجود 
البحر  اول  من  جدا  ممتدة  حدود 
املتوسط لغاية عمق االجتاه اكرت 
من 1200 كيلو على احلدود الليبية 
وزيهم مع السودان. غري احلدود 
من  أكثر  إىل  بتمتد  اللي  البحرية 
تأمني  حمتاج  ده  كيلو.   3000
إنتوا شايفني  حقيقي. يف وضع 

املنطقة مرتبكة إزاي.
عدم  حالة  هناك  ليبيا  خبصوص 
هل  ليبيا.  يف  شديدة  استقرار 

ترى يف ليبيا تهديدا؟
- احلالة مش بس يف ليبيا. احنا 
انتشار  من  متحسبني  نكون  الزم 
خريطة اإلرهاب يف املنطقة. وأنا 
يف  للغرب  دور  يف  ان  أتصور 
مهمتهم  يستكملوا  مل  هم  ذلك. 
يف ليبيا. كان املفروض أن يتم 
يف  منتشر  اللي  السالح  جتميع 
الدولة  تستقر  حتى  مكان  كل 
ماكانش  ألن  حكومة.  ويبقى يف 
من  وكفاية  مناسبه  قوات  يف 
اجليش أو الشرطة علشان الدولة 
عملية  يف  وتدخل  تستقر  دي 
دلوقت  احلقيقية.  الدميقراطية 
وقت  هياخد  ده  ثاني  أمر  يف 
بالطريقة  سبناها  لو  قوي  كبري 
دية. اجملتمع الدولي وعلى رأسه 
هذه  يف  شارك  هو  اللي  الغرب 
ال  كان  ان  شايف  وانا  العملية 
بانه  مهمته  يستكمل  هو  ان  بد 
ليبيا  داخل  استقرار  حيقق  هو 
بتجميع السالح وبتطوير وحتسني 
القدرات األمنية يف ليبيا قبل ما 

يتخلى عنها.
االزمة السورية

حتدثت عن حل سلمي يف سوريا. 
ستكون  سوريا  أن  تعتقد  فهل 
الرئيس  بقي  إذا  حاال  أفضل 

االسد يف منصبه؟
- أنا بتكلم على ان احلل السلمي 
سوريا  وحدة  املناسب.  احلل  هو 
ان  املنطقة.  أمن  لصاحل  دي 
سوريا ال تتحول اىل منطقة جاذبة 
للعناصر اإلرهابية واملتطرفة. ده 
هيهدد املنطقة بالكامل. وانا ملا 
األوروبيني  االصدقاء  مع  بأقعد 
اوروبيني  مواطنني  يف  باقوهلم 
بالدكم  يف  موجودين  بيبقوا 
سوريا.  يف  دلوقت  وبيقاتلوا 
وال   1000 من  أكرت  العدد  تقريبا 
2000. أنا أتصور بعد ما املوقف 
ينتهي يف سوريا - بغض النظر 
عن هينتهي ازاي - دول هريجعوا 
ثم  ايه؟  هيعملوا  اوروبا  على 
ذلك  بعد  سوريا  يف  املوقف 
وال  هيهامجونا  اليه؟  هيتحول 
السعودية واالردن وال  هيهامجوا 
اسرائيل. احنا الزم نكون واخدين 
بالنا من هذا الفكر وهذا النشاط 
االمن  على  وتأثريه  املتطرف 
منطقة  املنطقة.  يف  واالستقرار 

الشرق األوسط كلها.
أن  ميكن  حال  هناك  أن  ترى  هل 
األسد  يكون  املشكلة وال  يسوي 

طرفا فيه؟
- االمر ده حمتاج حوار ومباحثات 
كثرية. ألن هو أخطر من إن احنا 
نبقى  إمنا  بعينه.  رأي  يف  نقول 
الزم  االمجال  على  ان  شايفني 
االراضي  وحدة  قدمنا  يكون 
املنطقة  تتعقد  ال  حتى  السورية 
أكرت من كده. حل سلمي حتى ال 
تتعقد املنطقة أكرت من كده عملية 
املتطرفة.  العناصر  مع  التعامل 
هنشوف  واال  إيه  فيها  هنعمل 
ان  ومفتكرش  تانية.  أفغانستان 
أفغانستان  تعملوا  عايزين  انتو 

تانية يف املنطقة. 
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سياسيات

اجلنائية  مطالبة  تنفي  طرابلس 
الدولية بسيف االسالم القذايف

احلكومة  باسم  الناطق  نفى 
األمني،  أمحد  املوقتة  الليبية 
اختاذ  أو  طلب  أي  وصول 
طلب  بشأن  إجراء  أي  احلكومة 
اجلنائية  للمحكمة  العام  املدعي 
تسليم  بنسودة  فاتو  الدولية 
سيف اإلسالم القذايف للمحكمة 
ارتكاب  بتهم  الدولية  اجلنائية 

جرائم ضد اإلنسانية.
الرمسي  الناطق  أكد  جانبه،  من 
سعيد  اخلارجية  وزارة  باسم 
األسود، أن اخلارجية مل تتسلم 
احملكمة  من  رمسي  طلب  أي 
سيف  بشأن  الدولية  اجلنائية 
اإلسالم. وكانت املدعية العامة 
للمحكمة اجلنائية الدولية، قالت 
عدم  إن  هلا:  تصرحيات  يف 
اإلسالم  سيف  ليبيا  تسليم 
احملكمة  إىل  فورا  القذايف 
مصدر  يعد  الدولية  اجلنائية 
قلق كبريا، ما ردت عليه ليبيا 
باإلصرار على ضرورة أن حياكم 
أرضها.  على  اإلسالم  سيف 
بداية  اإلسالم  سيف  وظهر 
حماكمته  خالل  اجلاري  األسبوع 
يف  تلفزيونية  دائرة  عرب  بليبيا 

سجنه مبدينة الزنتان.
االحتاد  دول  سفراء  وألغى 
والعشرين  الثماني  األوروبي 
رحلة  بروكسل،  يف  املعتمدين 
أمنية  ليبيا ألسباب  إىل  مجاعية 
وبسبب متاعب السلطات الليبية 
يف بلورة تسوية سياسية ألزمة 

تقاسم السلطة.
يف  أوروبي  دبلوماسي  وقال 
الدورية  الرئاسة  إن  بروكسل: 
األوروبية اليت تتوالها اليونان، 
اللجنة  أعضاء  إلرسال  خططت 
األمنية والسياسية يف اجمللس 
سفراء  من  املكونة  األوروبي 
طرابلس  إىل  األعضاء  الدول 
قوية  تضامن  رسالة  لتوجيه 
اللييب،  للشعب  مسبوقة  وغري 
رافقت  اليت  التطورات  ولكن 
إطاحة علي زيدان والصراع حول 
تعيني خلف له إىل جانب مسألة 
 28 تضم  لقافلة  األمان  توفري 

سفرًيا حالت دون ذلك.
واعتاد االحتاد األوروبي إرسال 
أعضاء اللجنة األمنية والسياسية 
يعتربها  اليت  املناطق  إىل 
جتاهها،  التزامه  لتأكيد  حيوية، 
إىل  سفراءه  أرسل  أن  وسبق 
وجورجيا  الفلسطينية  األراضي 
الزيارة  إلغاء  ولكن  وهاييت، 
ليبيا  إىل  مقررة  كانت  اليت 
تعكس وجود حتفظ أوروبي جتاه 
وفرقاء  الليبية،  السلطات  عجز 
تطبيع  على  السياسي  الصراع 
الوضع اللييب وفق الدبلوماسي 

نفسه.
وقال مجال عون شيخ السائقني 
بكفر الزيات إن مليشيات ليبية 
مسلحة اختطفت 250 سائق تريال 
مصري ظهر امس االول للمطالبة 
حمكوم  ليبيني  عن  باإلفراج 
عليهم.وأضاف شيخ السائقني: 
معظم املختطفني من مدينة كفر 
بعملية  ابلغوهم  وأنهم  الزيات، 
االختطاف إلبالغ وزارة اخلارجية 
إىل  وأشار  للتدخل.  املصرية 
اىل  اقتادوهم  اخلاطفني  أن 
منطقة إجدابيا اجلبلية يف ليبيا، 
ومسحوا هلم بالتحدث مع أسرهم 

ومنعهوهم من املغادرة.

اختطاف 2٥0 سائقا مصريا وسقوط ٣ قتلى يف بنغازي
مدينة  يف  أمين  مصدر  وصرح 
بنغازي بقتل ثالثة ليبيني بينهم 
دين  ورجل  اجليش  جنديان يف 
جمهولني  مسلحني  أيدي  على 
يف مدينة بنغازي، صباح امس 
االول، فيما استهدف جمهولون 
اليوم  سابق  وقت  يف  آخرون 
االبتدائية  أجدابيا  حمكمة  مبنى 
أفادت  كما  ناسفة،  بعبوة 

مصادر أمنية وطبية.
مسلحني  إن  املصدر:  وقال 
جمهولني أطلقوا الرصاص على 
مناهض  معتدل  سلفي  شيخ 
للتطرف والعنف عقب خروجه من 
املسجد بعد أدائه صالة الصبح 
يف أحد مساجد منطقة السلماني 
إن  وأضاف  املدينة.  وسط 
أمطروا  اجملهولني  املسلحني 
منصور  الشيخ  بالرصاص 
من  البالغ  الربعصي  عبدالكريم 
العمر 43 عاما، والذي كان يف 
وأفرج  السابق  النظام  سجون 
عشر  السابع  ثورة  إبان  عنه 
على  قتيال  وأردوه  فرباير،  من 

الفور.
ويف السياق ذاته، قال املصدر 
القوات  األمين: إن جنديني من 
التابعة  والصاعقة  اخلاصة 
للجيش اللييب قتال بعد خروجهما 
من املعسكر صباح امس االول. 
وأوضح أن اجلنديني عادل حممد 
زايد  ميالد  وصاحل  العقوري 
الرصاص على  بوابل من  أمطرا 
يف  جمهولني  مسلحني  أيدي 
من  بالقرب  يونس  بن  منطقة 
احلروق  جلراحة  اجلالء  مستشفى 

واحلوادث وقتلوا على الفور.
من جهة أخرى، ويف تطور الفت 
منه  تعاني  الذي  العنف  جملرى 
ليبيا أقدم جمهولون، على إلقاء 
عبوة ناسفة حتمل كميات كبرية 
شديدة  تي  إن  تي  مادة  من 
االنفجار على مبنى حمكمة أجدابيا 
انفجارها  االبتدائية، وقد سبب 
أضرارا مادية جسيمة يف املبنى 

واملباني اجملاورة له.
األمريكية  الدفاع  وزارة  وقالت 
بصورة  نقلت  إنها  البنتاغون 
من  جندي   200 حواىل  مؤقتة 
من  صقلية  إىل  البحرية  مشاة 
بسبب  إسبانيا  يف  قاعدتهم 
االضطرابات  بشأن  قلق  بواعث 
يعزز  مما  أفريقيا  مشال  يف 
قدرة الواليات املتحدة يف الرد 

على أي أزمة.
ما  حتديد  الوزارة  ورفضت 
تركز  اخلطوة  تلك  كانت  إذا 
اثنني  لكن  معينة  دولة  على 
شريطة  حتدثا  املسؤولني  من 
قاال  امسيهما  عن  الكشف  عدم 
األمريكية  القلق  بواعث  إن 
ليبيا  على  مباشر  بشكل  ترتكز 
مسلحة  مجاعات  رفضت  حيث 
بعد  أسلحتهم  نزع  واصوليون 
االطاحة بنظام معمر القذايف عام 
يتبعون  اجلنود  وهؤالء   .2011
لألزمات  استجابة  التحرك  وحدة 
السفارات  امن  على  تركز  اليت 
وشكلت بعد اهلجوم على اجملمع 
يف  األمريكي  الدبلوماسي 
أيلول   11 يوم  بليبيا  بنغازي 
مقتل  عن  أسفر  والذي   2012
كريستوفر  األمريكي  السفري 
أمريكيني  وثالثة  ستيفنز 
القوة إىل  تلك  آخرين. وتهدف 
تسريع أوقات التحرك األمريكية 

يف مشال وغرب افريقيا.

نيو  وزراء  يوميات  ستصبح 
للعامة،  متاحة  قريبا  ويلز  ساوث 
لتنظيف  بريد  مايك  يتحرك  حيث 

السياسة يف الوالية.
انه  عن  الوالية  رئيس  أعلن  فقد 
عن  يوميات  ملخص  نشر  سيتم 
اجتماعات كل وزير اخلارجية بشكل 

فصلي )اي كل ثالثة أشهر(.
وزير من  وسيتم سرد غرض كل 
واملنظمات  يعقده   الذي  االجتماع 
املشارك فيها وكذلك تفاصيل أي 

من مجاعات الضغط احلالية.
 ABC لراديو  بريد  السيد  وصرح 
يوم الثالثاء قائال »جيب ان يتوفر 
وانضباط  الوزراء  انضباط  للعامة 
ويرى  يأتي  أن  يريد  شخص  أي 

اي وزير«.
هذه  ان  تفهم  ان  »عليك  وقال 
للعامة،  متاحة  ستكون  التفاصيل 
اذ ان للجمهور احلق يف معرفة مع 

من  جيتمع الوزراء«.

حتسني  خالل  »من  يقول  واضاف 
الشفافية اليت، نعتقد أنها قطعت 
الثقة  استعادة  يف  طويال  شوطا 
يف عملية صنع القرار وهذا خطوة 
حناول  فنحن  األمام،  إىل  حامسة 
نيو  يف  هنا  السياسة  تنظيف 

ساوث ويلز«.
وتدفع املعارضة يف الوالية باجتاه 

نشر يوميات الوزراء.
انه  على  بريد  السيد  وافق  وقد 
من  مزيد  هناك  يكون  أن  جيب 
طريقة  يف  واملساءلة  الشفافية 
املصاحل  مع  الوزراء  تعامل  

واالعمال.
الوحيدة  الوالية  هي  وكوينزالند 
اليت جترب زراءها على نشر مدوناتهم 
ويومياتهم الشخصية على أساس 

شهري.
ويف اخلارج، فإن كال من الرئيس 
األمريكي ورئيس الوزراء الربيطاني 
ينشران يومياتهما  على اإلنرتنت.

يوميات وزراء نيو ساوث ويلز  قريبا اىل العلن

بيل شورتن  املعارضة  زعيم  أعلن 
عن  استعداده الجراء حمادثات مع 
ووسائل  طرق  حول  أبوت  حكومة 

منع الفساد.
للسيد  سؤال  يف  ذلك  جاء 
شورتن خالل اجتماع حلزب العمال 
الفيدرالي يوم االثنني يف كانبريا 
وطنية  صيغة  يؤيد  كان  اذا  عما 
ملكافحة  املستقلة  املفوضية  من 

الفساد يف نيو ساوث ويلز.
وقال زعيم حزب العمال لزمالئه يف 
االجتماع انه مستعد الجراء حمادثات 
اإلصالحات  حول  احلكومة  مع 

لتحسني أداء ومعايري النواب.
بشأن  تفاصيل  اي  يذكر  لكنه مل 
اليت  اجلديدة  الصيغة  شكل 

يؤيدها.
االسرتالي  اخلضر  حزب  ويدفع 
يوم اخلميس باجتاه التصويت على 
مشروع قانون لوضع هيئة وطنية 

ملكافحة الفساد.
الوطنية  النزاهة  هليئة  وسيكون 
مفوض  مفوضني:  ثالثة  لديها 
النزاهة  مفوض  الوطنية،  السالمة 
وتنفيذ القانون ومستشار برملاني 

مستقل.

شورتن مستعد الجراء حمادثات حول معايري سلوك النواب

ال تفّوت احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان فرصة لضرب صدقيتها 
األداء  وهذا  صورتها.  وهّز 
املدعي  مكتب  على  يقتصر  ال 
غرفة  إىل  يتعداه  بل  العام، 
يفرتض  اليت  نفسها،  احملاكمة 
أن حترص على تطبيق العدالة، 
وعلى احلفاظ على صورة احملكمة 

لدى اجلمهور.
البداية  لغرفة  قرار  البدع،  آخر 
يف احملكمة، اليت تتوىل حماكمة 
املتهمني باغتيال الرئيس رفيق 
حجم  بإخفاء  قضى  احلريري، 
مكتب  يدفعها  اليت  االموال 
شهوده،  لـ...  العام  االدعاء 
فيوم  »مصاريف«.  عنوان  حتت 
قرارًا  احملكمة  أصدرت  أيار،   9
إخفاء  حق  االدعاء  مكتب  مبنح 
فرق  عن  األموال  هذه  حجم 
وأتى  املتهمني.  عن  الدفاع 
القرار بعدما طلب فريق الدفاع 
عن حسني عنيسي من احملكمة 
االدعاء  مكتب  إىل  أمر  توجيه 
للكشف عن معلومات يف حوزته 
عما إذا كان شاهدان من شهود 
أفراد  احد  او  العام،  االدعاء 
أموااًل  تقاضيا  قد  عائلتيهما، 
جلنة  من  او  نفسه  املكتب  من 
التحقيق الدولية او من السلطات 
الدفاع  فريق  وقال  اللبنانية. 
عن عنيسي إن هذا األمر مرتبط 
ميس  كونه  الدفاعية،  بوسائله 
اإلثبات  شهود  بعض  صدقية 
العام  املدعي  سيقّدمهم  الذين 
امام احملكمة. وبعد املداوالت، 
األمر  هذا  إبقاء  احملكمة  قررت 
سريًا، وعدم إجبار املدعي العام 
قرار  وحبسب  كشفه.  على 
إّطلعت  فإنها  احملكمة،  هيئة 
مشابهة يف حماكم  حاالت  على 
دولية أخرى، حيث تبني هلا أن 
احملاكم تغطي نفقات وتكاليف 
هولندا.  يف  الشهود  إقامة 
الدولية  احملاكم  بعض  أن  كما 
غرفة  ذمة  على  )والوطنية، 
اخلاصة  احملكمة  يف  البداية 
باغتيال احلريري( وضعت معايري 
»نفقات  مبوجبها  تدفع  واضحة 
بعض  ان  وأضافت  الشهود«. 
مبلغًا  للشاهد  تدفع  احملاكم 
الذي  راتبه  عن  كبدل  شهريًا 
كان يتقاضاه حيث كان يقطن، 
والذي خسره بسبب انتقاله إىل 
وهذا  بشهادته.  لالدالء  الهاي 
املبلغ مطابق للحد األدنى الذي 
حيصل عليه موظف األمم املتحدة 
يف البلد الذي اتى منه الشاهد. 
ولفتت احملكمة إىل أنها اطلعت 
على النفقات الذي دفعها مكتب 

للشاهدين،  كنفقات  االدعاء 
ووجدت انها »معقولة«. وقالت 
ما  يقّدم  مل  الدفاع  فريق  إن 
يثبت أن الشاهدين تلقيا مبالغ 
تفوق »املعقول«، وبالتالي، ال 
حاجة للكشف عما ُدفع كتكاليف 

هلما.
االدعاء  جيزمه  مل  ما  لكن 
كان  إذا  ما  هو  احملكمة،  وال 
احد  او  احدهما،  او  الشاهدان، 
أفراد عائلتيهما، قد تلقى اموااًل 
مكتب  غري  اخرى،  جهات  من 
مدار  سيبقى  ما  وهو  االدعاء، 
املقبلة،  املرحلة  يف  ورد  أخذ 
بالغ  أثر  من  األمر  هلذا  ملا 
الشهود،  إفادات  صدقية  على 
وخاصة أولئك الذين سيقّدمهم 
ُيستند  كشهود  العام  االدعاء 
رغم  املتهمني،  إلدانة  إليهم 
مرحلة  من  تغرّيت  إفاداتهم  أن 

حتقيق إىل أخرى.
املدعي  قّدم  آخر،  صعيد  على 
لعدم  »غريبة«  ذريعة  العام 
احد  عن  الدفاع  فريق  تسليم 
املتهمني وثائق طلبها، تتضمن 
يف  كلية  طالب  عن  معلومات 
خالل  اللبنانية،  اجلامعات  إحدى 
إضافة  و2005،   2004 سنوات 
أشخاص  عن  معلومات  إىل 
عام  عينها  اجلامعة  حمددين يف 
سبق  املعلومات  وهذه   .2006
مكتب  عليها  »استوىل«  أن 
السلطات  من  العام  االدعاء 
أي  يومًا  ترّد  مل  اليت  اللبنانية 
طلب له. وبهدف عدم االستجابة 
هلذا الطلب، اورد املدعي العام 
عددًا من الذرائع، بينها ان هذه 
املعطيات ستمكن مكتب الدفاع 
من خرق سرية أحد شهوده. لكن 
لالستغراب  مدعاة  الذرائع  اكثر 
االدعاء  قول  هو  )وللضحك( 
العام ـــ يف رسالته إىل احملكمة 
ــ إن تسليم  أيار 2014  يوم 9 
هذه املعلومات إىل فريق الدفاع 
رمبا يؤدي إىل »خرق خصوصية 
االدعاء  مكتب  الطالب«!  هؤالء 
احلصول  على  أصر  الذي  العام 
على بيانات اتصاالت اللبنانيني 
واجلامعية  الصحية  وسجالتهم 
وسجالت  أسفارهم  وحركة 
التأمني ورخص السوق، والذي 
أظهرت التجربة عجزه عن محاية 
وثائقه واحلؤول دون تسريبها، 
يدعي  بات  ذاته،  املكتب  هذا 
طالب  خصوصية  على  احلرص 
معلومات  نقل  ملنع  لبنانيني، 
عنهم إىل هيئة »زميلة« له يف 

احملكمة.
)األخبار(

احملكمة الدولية تغطي رشوة شهــود؟

قررت املحكمة إخفاء حجم االموال التي يدفعها مكتب االدعاء العام 
لشهوده )هيثم املوسوي(

األقل  قتل عشرة أشخاص على 
يف انفجارين انتحاريني، أحدهما 
بسيارة مفخخة قرب مقر رئيسي 
منطقة  يف  وحمكمة  للشرطة 
الكرادة وسط بغداد، فيما لقي 
ثالث  يف  مصرعهم  إرهابيا   80
وغرب  جنوب  منفصلة  عمليات 

العاصمة.
إن  الداخلية  وزارة  وقالت 
حصل  ما  أن  أثبتت  التحقيقات 
احملكمة  اقتحام  حماولة  هو 
اثنني  وانتحاريني  مفخخة  بآلية 
يرتديان حزامني ناسفني، إال أن 
احملاولة  أحبطت  األمنية  القوات 
وقامت بتفجري االنتحاري الثالث 
النار  وإطالق  حماصرته  بعد 
معن،  العميد سعد  وكان  عليه. 
املتحدث باسم الوزارة، قال إن 
ستة أشخاص قتلوا على األقل، 
وأصيب أربعون آخرون بتفجريين 
انتحاريني أحدهما بسيارة مفخخة 

وسط بغداد.
وقع  األول  التفجري  أن  وأوضح 
بسيارة مفخخة بعد أن اكتشفت 
قرب  االنتحاري  األمنية  القوات 
حاجز تفتيش لقيادة استخبارات 
سقوط  عن  أسفر  ما  الشرطة، 
ضحايا بني عناصر األمن. وأضاف 
ناسفا  يرتدي حزاما  انتحاريا  أن 
فجر نفسه على بعد مئيت مرت من 
التفجري األول، عند مطعم شعيب 
يقع قرب حمكمة الكرادة، ما أدى 
إىل سقوط ضحايا مدنيني. لكن 
مصادر أمنية وأخرى طبية أفادت 
بأن احلصيلة بلغت عشرة قتلى، 
و36  الشرطة،  من  أربعة  بينهم 

آخرين أصيبوا جبروح، بينهم 12 
شرطيا.

ومن جانب آخر، أعلنت السلطات 
إرهابيا  مثانني  مقتل  العراقية 
يف  عسكريتني  عمليتني  يف 
وقالت  بغداد.  وجنوب  الفلوجة 
إنها  بيان  يف  الدفاع  وزارة 
للجيش  مقر  على  أحبطت هجوما 
بعد  الفلوجة  عامرية  منطقة  يف 
منتصف ليل امس االول، ودارت 
معارك استخدمت فيها املدفعية 
أسفرت  فادحة  خسائر  كبدتهم 

عن مقتل ستني عنصرا.
وزارة  أفادت  ثاٍن،  هجوم  ويف 
بأن  بيان  يف  العراقية  الدفاع 
اجليش  طريان  قيادة  طائرات 
 15 من  أكثر  قتل  من  متكنت 
إرهابيا، وجرح 4 مت إلقاء القبض 
عليهم يف منطقة الفاضلية مشال 
أفادت  أخرى،  جهة  ومن  بابل. 
الناطق  عن  نقال  الداخلية  وزارة 
قوة  بأن  الداخلية  وزارة  باسم 
من  متكنت  السريع  التدخل  من 
قتل مخسة إرهابيني ينتمون إىل 

تنظيم داعش قرب الفلوجة.
العراقية،  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
للجماعات  حماولة  إفشال  عن 
اإلرهابية التعرض على قطعاتها 
مبينة  الفلوجة،  عامرية  مشالي 
العدو  تكبيد  من  متكنت  أنها 
خسائر فادحة باألرواح واملعدات 
من   70 حنو  قتل  تضمنت 
عناصرهم فضاًل عن جمموعة من 
املزودة  أو  املفخخة  السيارات 
ومعمل  االحادية،  بالرشاشات 

للتفخيخ. 

10قتلى و٣٦ جرحيا بتفجريات انتحارية يف بغداد
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امللكية  املفوضية  استمعت 
ان  اىل  الفساد  ملكافحة 
قصد  سابقا  نقابيا  مسؤوال  
السابقة  الوزراء  رئيسة  منزل 
امواال  واعطى  غيالرد  جوليا 
ببعض  يقومون  لعمال  نقدية 

التجديدات فيه.
بلويت،  رالف  أخرب  فقد 
والية  لفرع  السابق  السكرتري 
نقابة  يف  أسرتاليا،  غرب 
العمال األسرتاليني، املفوضية 
اىل انه كان معه  10 آالف او 
20 ألف دوالر نقدا عندما، يف 
عام 1994، ذهب إىل السيدة 
غيالرد يف ملبورن للقاء بروس 
نقابته  رئيس  ويلسون، 
يف  غيالرد  السيدة  وصديق 

ذلك احلني.
استثنائي،  افتتاح  يوم  ففي 
استمعت املفوضية امللكية يف 
ادارة وفساد نقابة التجارة ان 
الدفعة كانت واحدة من سلسلة 
من  سحبها  مت  نقدية  دفعات 
صندوق سري وطار بها السيد 

بلويت يف مجيع أحناء البالد.
من  النقدية  االموال  وكانت 
العمل،  مكان  اصالح  مجعية 
وهي كيان سري اقامه السيد 
بناء  ويلسون  والسيد  بلويت 
على مشورة قانونية من السيدة 
غيالرد، اليت كانت حمامية تقدم 
املشورة والنصح لنقابة العمال  

يف ذلك الوقت.
احمليطة  املزاعم  الحقت  وقد 
غيالرد يف  السيدة  بالصندوق 
حياتها السياسية ، على الرغم 
السيدة غيالرد اصرت  أن  من 
شيئا  تعلم  تكن  مل  انها  على 

عن أي خمالفات.
ملفوضية  بلويت  السيد  وقال 
غيالرد  السيدة  ان  التحقيق 
عندما وصل  املنزل  كانت يف 
عام  ُعقد  الذي  االجتماع  اىل 
الّي  »اشارت  وقال   ،1994
غيالرد )اليت اصبحت فيما بعد 
اىل  بالتوجه  للوزراء(  رئيسة 
اجلزء اخللفي حيث يوجد السيد 

ويلسون«.
وقال ان السيد ويلسون كان 
اما يف املطبخ أو على الشرفة 
رجال  ثالثة  هناك  كان  حيث 
التجديد  أعمال  ببعض  يقومون 

يف املنزل.
وقال السيد بلويت ان السيد 
ويلسون طلب منه دفع مبلغ 7 

آالف دوالر لعامل واحد.
واضاف يقول »عددُت 7 آالف  
الرجل  لذلك  وأعطيتها  دوالر 
ووضعها يف جيبه االمامي حتت 
العمل وعاد جمددا اىل  مريول 
اخلارج لالنضمام إىل اثنني من 

العمال«.
وقال انه أعطى بقية املال إىل 
السيد ويلسون، ولكن السيدة 
أثناء  موجودة  تكن  مل  غيالرد 

عمليات التسليم.
ففي يوم حافل، شوهد السيد 
اللجنة  مبنى  خارج  ويلسون 
مع  اجتماع  بعد  االثنني  يوم 
حماميه، وشرعد بالدفع واللكم 
والصراخ واالعتداء على مصور 

صحفي  التقط صورة له.

وذكر السيد بلويت بالتفصيل 
سلسلة من الرحالت اليت كان 
حيمل خالهلا امواال نقدية مسحوبة  
من مجعية اصالح مكان العمل، 
من بريث إىل سيدني العطائها 

للسيد ويلسون.
انه  اىل  املفوضية  واستمعت 
 1993 عام  جرت  دفعة  يف 
مثال، اخذ السيد بلويت 50 ألف 
للسيد  املبلغ  وأعطى  دوالر 
ترافيلودج   فندق  ويلسون يف 
Travelodge يف كامربداون احدى 

ضواحي سيدني الداخلية.
انه  أيضا  بلويت  السيد  وقال 
دوالر  ألف   93 استخدام  مت 
السيد  قبل  من  الصندوق  من 
 230 بـ  منزل  لشراء  ويلسون 
ألف دوالر يف ملبورن يف عام 

.1993
ان  اىل  املفوضية  واستمعت 
العمل  مكان  إصالح  مجعية 
تأسست من دون علم شرحية 
العمال  نقابة  من  واسعة 
 1992 عام  يف  االسرتاليني  
شركة  من  مدفوعات  لتلقي 
كانت  اليت   ،)Thiess( البناء 
تقوم مبشروع بنية حتتية رئيسي 

يف والية غرب أسرتاليا.
قدم  انه  بلويت  السيد  وقال 
يف  مبا   ،Thiess لـ  فواتري 
 25 من  بأكثر  واحدة  ذلك 
تكاليف  لتغطية  دوالر،  ألف 
مكان  يف  السالمة  مستشار 
العمل املعني من قبل النقابة، 
ولكن مل يتم القيام بأي عمل 

على االطالق.
وكشف ان السيد ويلسون قال 
له ان هدف اجلمعية كان مجع 

األموال النتخابات النقابة.
تلقى  انه  بلويت  السيد  وقال 
السيد  قبل  من  تعليمات 
نقدية  اموال  لسحب  ويلسون 
حتى  عليها   واحلفاظ  بانتظام 
له يف  لتسليمها  الوقت  حيني 

سيدني.
انه  يقول  بلويت  السيد  وتابع 
لديه  كان  املرات  احدى  يف 
الكثري من االموال النقدية يف 
منزله يف غرب اسرتاليا وقام 
تقريبا  دوالر  آالف   10 بدفن 
تضررت  وقد  منزله  فناء  يف 

االموال جراء املياه.
أوامر  يطيع  كان  انه  وقال 
السيد ويلسون ألنه كان خائفا 

على وظيفته.
 69( بلويت  السيد  طار  وقد 
ماليزيا  يف  منزله  من  عاما( 

حلضور اجللسة.

مفوضية مكافحة الفساد تستمع اىل 
مسؤول نقابي سابق تسليمه امواال 

لعمال يف منزل غيالرد

رالف بلويت

موازنة 2014: املشاركة يف الوجع لتحصني املستقبل
اخلزانة جو هوكي  تعهد وزير 
ملستقبل  االزدهار  حتقيق 
ختفيضات  مع  اسرتاليا، 
على  االنفاق  يف  هائلة 
إلنشاء  االجتماعية  الرعاية 
أكرب صندوق أحباث طبية يف 
تكلفة  تأمني  كسياسة  العامل 
يف  السكان  لشيخوخة  دفع 

البالد.
سيتم وضع الذين يف صفوف 
العمل،  سوق  يف  البطالة 
مدفوعات  خفض  سيتم  كما 
وخفض  األسرية  الرعاية 
الرفاهية  امتيازات  الغاء  او 
حماولة  يف  )السنرتلينك( 
املوازنة  يف  الضرر  إلصالح 
اهلوكي  السيد  يضع  حيث 
ست  على  ذلك  يف  املالمة 

سنوات من حكم العمال.
ومع ذلك، فقد كشفت السيد 
عدد  من  واحدة  يف  اهلوكي، 
قليل من املفاجآت ما وصفت 
خلفض  مهولة  وثيقة  بانها 
الكثري  أن  حيث  اإلنفاق 
خلق  حنو  سيذهب  األمل  من 
الطبية مببلغ  للبحوث  صندوق 

20 مليار دوالر.
االئتالف  موازنة  اكدت  وقد 
مساء  صدرت  اليت  األوىل، 
الثالثاء، على دفع 7 دوالرات 
لألطباء  زيارة  كل  لدى 
العامني،  لتنتهي بذلك فعالية 
نظام الرعاية الصحية اجملانية 
على  اسرتاليا،  يف  الشاملة 
االموال  هذه  توجيه  يتم  ان 

لصندوق األحباث الطبية.
»إذا  اهلوكي  السيد  وقال 
فسنبين  اآلن  مجيعا  ساهمنا 
الطبية  لألحباث  صندوق  أكرب 
ست  غضون  يف  العامل  يف 
ذلك  شأن  من  حيث  سنوات 

تعزيز النظام الصحي«.
لـ  هوكي  السيد  موازنة 
»االستثمار يف البنية التحتية 
وصفها،  كما  اإلنسان«   ¬
باعتبارها  ضارية  كانت 
العنصر الثاني من حمرك النمو 
رئيسي  برنامج  مشلت  واليت 
يف البنية التحتية بـ 39 مليار 
 125 يوّلد  أن  يؤمل  دوالر 
يف  لالستثمار  دوالر  مليار 

املستقبل.
واعرتف وزير اخلزانة لصحيفة 
الدايلي تلغراف انه مل يتشدد 
يف املوازنة لو مل يكن خائفا 
على  سليب  تأثري  وجود  من 

االقتصاد.
»تعزيز«  أيضا  مت  إنه  وقال 
وعود رئيس الوزراء االنتخابية، 
مع كثري من األمل سيأتي يف 
سنوات الحقة وبعد االنتخابات 

املقبلة .
اصحاب  على  وستفرض 
تبلغ  اليت  املرتفعة  الدخول 
فوق  وما  دوالر  ألف   180
ضريبة بنسبة 2 يف املئة يبدأ 
متوز/   1 من  اعتبارا  تطبيقها 
العام وتستمر  هذا  يوليو من 

ملدة ثالث سنوات.
األسر،  ضرب  سيتم  كما 
األوىل  املرحلة  يف  انه  حيث 

املدفوعات  نظام  سيرتاجع 
مليون   380 ليوفر  األسرية 
دوالر على املوازنة يف السنة 
األوىل، ليقفز التوفري بشكل 
كبري اىل أكثر من 4.5 مليار 
عام  حبلول  سنويا  دوالر 

.2018 -2017
ان  هوكي  جو  موازنة  وتعين 
العاملة حممية من هذه  األسر 
املدفوعات االكرب اليت تتكبدها 

جيوب املواطنني. 
اإلمجالية  الوفورات  وستبلغ 
األربع  السنوات  مدى  على 

املقبلة 36 مليار دوالر.
املساعدات  كما سيتم خفض 
مليارات   8 بنسبة  اخلارجية 
املساعدات  وخفض  دوالر، 
مليار  من  يقرب  مبا  الصناعة 

دوالر.
ختفيض  اخلزانة  وزير  وأعلن 
ملعاشات  الفهرسة  ترتيبات 
التقاعد ومعاش دعم اإلعاقة.
كما سيتم تقليص مستحقات 
السن  لكبار  امليسرة  البطاقة 

وذوي االمتيازات .
»جيب  هوكي  السيد  وقال   
علينا أن نتذكر دائما أنه عندما  
من  مستحقات  يتلقى شخص 
احلكومة ، فإنها خترج من جيب 

اسرتالية آخر«.
»هذه  ان  يقول  واضاف 
نظام  تبين  سوف  التغيريات 
رعاية اجتماعية أكثر استدامة، 
مع مزيد من دخل األسرة يأتي 
من اجلهد الشخصي وليس من 

احلكومة«.
بان  اخلزانة  وزير  واعرتف 
احلكومة  يتهم  قد  البعض 
بانتهاك وحنث الوعود، معطيا 
ضريبة  رفع  ذلك  على  مثال 
البنية  بدل  لدفع  الوقود 
الديون.  وضريبة  التحتية 
دون  لسيت  املوازنة  ولكن 

. sweeteners ات حُمليَّ
املنخفض  الدخل  فأصحاب 
بعض  يفقدون  الذين 
األسرية  الضريبية  مدفوعات 
حمميني  يكونون  سوف 
مببلغ  خاصة  بدفعة  خاصة 
إنشاء  وسيتم  دوالرا..   750
نظام قروض جديدة ملساعدة 
يف  يرغبون  الذين  الشباب 
التجارة من خالل تقديم قرض 

تعليمي مببلغ 20 ألف دوالر.
وقال كريس بوين وزير اخلزانة 

وزير الخزانة جو هوكي

للظل ليل الثالثاء ان املوازنة 
»بنيت على اخليارات اخلاطئة 
ملستقبل  اخلاطئة  والوعود 

رئيس الحكومي طوني ابوت

طوني  متهما  اسرتاليا«، 
ابوت بـ »اخلداع الشامل« يف 

االنتخابات األخرية«.

الفائزون
1 - البحوث الطبية

املستقبل  صندوق  انشاء   -
للبحوث الطبية مببلغ 20 مليار 

دوالر.
الصغرية  املصاحل   -  2

واملتوسطة
خفض ضرائب الشركات مبعدل 
1.5 يف املئة والغاء الضريبة 

على اإلجازة الوالدية.
3 - شركات البناء

- إنفاق 11 مليار دوالر على 
البنية التحتية.
4 - املدارس

 245 من  أكثر  ختصيص   -
مخس  خالل  دوالر  مليون 

سنوات.
5 - الدفاع

- رفع اإلنفاق إىل 2 يف املئة 
اإلمجالي  احمللي  الناتج  من 

خالل 10 سنوات.
6 - األمهات

الوالدية  اإلجازة  خطة   -
املدفوعة تدفع لألمهات اجلدد 

ما يصل إىل 50 ألف دوالر.
7 - الباليه

لإلقامة  دوالر  مليون   -1
الداخلية لطالب الباليه.

اخلاسرون
1 - املرضى

لزيارة  دوالرات   7 فرض   -
املمارسني العامني وختفيضات 

يف متويل املستشفيات.
2 . طالب اجلامعة

- رسوم اكثر ارتفاعا.
3 . املساعدات اخلارجية

- ختفيض 7.9 مليار دوالر يف 
اخلارجية  املساعدات  موازنة 

على مدى مخس سنوات.
4 - أصحاب الدخل املرتفع

املوازنة الفيدرالية 2014: 

الفائزون واخلاسرون
- فرض ضريبة عجز بـ 2 يف 
اليت  املداخيل  لذوي  املئة 
تبلغ 180 ألف دوالر وما فوق 

سنويا.
5 - موظفو اخلدمة العامة
- الغاء 16،500 وظيفة.

6 - العبو الفيديو
األلعاب  صندوق  إلغاء 
التفاعلية االسرتالية مما يوفر 

10 ماليني دوالر.
7 - املتقاعدون

رفع سن التقاعد إىل 70 سنة 
وخفض   2035 عام  من  بدءا 

.concessions االمتيازات
8 - العائالت

الضريبة  فوائد  ختفيض 
.)Part B( العائلية اجلزء ب

عن  العاطل  الشباب   -  9
العمل

سنة   30 دون  ما  الشباب   -
ستة  ملدة  االنتظار  يواجه 

أشهر خلفض اإلعانة.
10 - سائقو السيارات

مع  البنزين  اسعار  ارتفاع 
فرض ضريبة على الوقود.

11 - السكان األصليون
دوالر  مليون   500 اقتطاع   -
األصليني  السكان  برامج  من 

على مدى مخس سنوات.
12 - جمالس البلديات احمللية
دوالر  مليار  حواىل  ختفيض 

على مدى أربع سنوات.
SBS و ABC - 13

مليون   43.5 ختفيض   -
 Australia دوالر، والتخلي عن

.Network
وكبار  السياسيون   -  14

املوظفني العامني
واحدة،  سنة  األجور  جتميد   -
السفر  بطاقة  وختفيض 
السابقني  للنواب  الذهبية 

متهيدا اللغائها.
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IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

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

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

تراك 
قاّلب 
للبيع

Saturday 17 May 2014  2014 أيار   17 السبت 

يف  الطوارئ  أقسام  ستزدحم 
املستشفيات مبزيد من املرضى 
املشرتك  الدفع  نظام  ظل  يف 
للممارسني العامني الذي جيري 
حكومة  قبل  من  فيه  النظر 

ابوت.
قبل  أجري  استطالع  وجد  فقد 
الثالثاء  موازنة  من صدور  أيام 
)من االسبوع اجلاري( أن معظم 
االسرتاليني يعارضون أي دفع 
االطباء  زيارة  لدى  مشرتك 

العامني.
اجري  الذي  االستطالع،  واظهر 
بتكليف  شخص،   1000 على 
املستهلكني،  صحة  منتدى  من 
أن  يعتقدون  املئة  يف   72 ان 
 6 هو  الذي  املشرتك  الدفع 

املستشفيات ستعاني من نظام الدفع املشرتك 
للممارسني العامني

دوالرات لدى كل زيارة للطبيب 
العام سيدفع بإرسال املزيد من 
الناس اىل أقسام الطوارئ يف 

املستشفيات .
دفع  ان  املئة  يف   69 وقال 
املشرتك  دوالرات  الستة 
زيارة  عن  الناس  سيثبط 

اطبائهم العامني.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
املستهلكني   صحة  ملنتدى 
دراسة  ان   Stankevicius آدم 
استقصائية أخرى اجرت على ما 
يقرب من 600 مستهلك وجدت 
املشرتك  الدفع  شأن  من  ان 
شديدة  ضربة  اىل  يؤدي  أن 
للمصابني بأمراض مزمنة وذوي 
الدخل املنخفض، حيث جاء يف 

Australian Newsاسرتاليات

الناس  على  كان  »إذا  البيان 
ان يدفعوا لرؤية الطبيب، فان 

الكثري من األمور ستتغري«.
كانوا  »إذا  يقول  واضاف 
سيدفعون مبلغ 6 دوالرات، فان 
كثريا من الناس الذين تعودوا 
العامني  املمارسني  رؤية  على 
إىل  سيعمدون  تكلفة  أي  دون 
أي  فإن  اذن،  الزيارة.  تأجيل 
سيكون  مشرتك  لدفع  إدخال 
الرعاية  امام  واضحا  عائقا 

الصحية األولية.«
قبل  تكهنات  هناك  وكانت 
االئتالفية  احلكومة  بأن  املوازنة 
سوف تفرض دفع مشرتك يف 
كل مرة يزور فيها مريض طبيبه 

العام مببلغ 7،50 دوالرات.

نيو  يف  الشرطة  احتاد  أعلن 
يف  االرتفاع  ان  ويلز  ساوث 
والوحشية«  »اجلبانة  االعتداءات 
شرطة  وعناصر  ضباط  على 
الوالية يؤكد على احلاجة لفرض 

عقوبات إلزامية قاسية.
احد  مع  شجار  أدى  قد  وكان 
سيدني  يف  فندق  خارج  اجلناة 
كسر  اىل  املاضي  السبت  ليل 
يف معصم احد عناصر الشرطة.

ضرب  جرى  املاضي  والشهر 
نيو  غرب  يف  شرطة  عنصر 
بواسطة  يده  يف  ويلز  ساوث 
الباب  يفتح  كان  عندما  إبرة 
االمامي للمخر الذي يعمل فيه.

وقبل يوم واحد، أصيب شرطي 
يبلغ من العمر 25 عاما يف حمجر 
عينه بكسر بعد أن تعرض للركل 

شرطة نيو ساوث ويلز تطالب بعقوبات 
الزامية قاسيةحبق املعتدين على عناصرها

على وجهه يف هريتسفيل.
شرطة  مجعية  استخدمت  وقد 
األمثلة  هذه  ويلز  ساوث  نيو 
»الارتفاع  على  الضوء  لتسليط 
ضد  االعتداءات  يف  املهول« 

الشرطة.
اجلرمية  إحصاء  ملكتب  ووفقا 
والبحث، كانت هناك زيادة يف 
بنسبة  الشرطة  االعتداءات على 
الـ  األشهر  املئة يف  18.1 يف 
12 حتى كانون االول/ ديسمرب 

.2013
ويلز  ساوث  نيو  برملان  وأمام 
التدابري  من  جمموعة  بني  من 
املقرتحة للحد من أعمال العنف 
كفرض  بالكحول  املرتبطة 
جديدة  إلزامية  دنيا  عقوبات 
حال  يف  سجنا  سنوات  خبمس 

حصول جرائم اعتداء جدية ضد 
عناصر الشرطة.

وقلقي احلد األدنى من العقوبات 
نقابة  من  املقرتحة  اإللزامية 
الشرطة بعض املعارضة وطرق 

مرة أخرى يف جملس الشيوخ.
الشرطة  مجعية  رئيس  ويعتقد 
قد  الوقت  بان  ويرب  سكوت 
اإلصالحات  هذه  لرؤية  حان 
التنفيذ.،  اىل  طريقها  تأخذ 
الذكور  ضرب  »ان  عن  كاشفا 
واالناث من عناصر الشرطة يف 
الوجه والركل  باللكم يف  تزايد 

والبصق والعض«.
وقال »لقد حان الوقت إلدخال 
مبثابة  لتكون  إلزامية  احكام 
مقزز  االجتاه  هذا  وعكس  رادع 

ومقيت«.
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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

Saturday 17 May 2014  2014 أيار   17 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

Saturday 17 May 2014  2014 أيار   17 السبت 

»داعش« تقدمه يف حمافظة دير  تنظيم  واصل 
من  قريبًا  بتمكنه  توحي  مؤشرات  وسط  الزور، 
القتحام  متهيدًا  بالكامل  ريفها  على  السيطرة 
املدينة من حماور عّدة، ما يفتح الباب أمام معارك 
مع اجليش السوري داخل املدينة، يف وقت أكد 
فيه مصدر »جهادي« أن اخلطوة التالية للتنظيم 

ستكون حمافظة احلسكة.
العراق  يف  اإلسالمية  »الدولة  تنظيم  يسري 
والشام« بثبات حنو بسط سيطرته على ريف دير 
الزور بالكامل. هذا ما كشفته التطورات امليدانية 
التنظيم  واصل  حيث  السابقني،  اليومني  خالل 
وبني  بينه  الدائرة  احلرب  يف  امليداني  تفوقه 
نظرائه يف »جبهة النصرة« و«اجلبهة اإلسالمّية«، 

وحلفائهما.
تغيري جذري  إحداث  »احللفاء« يف  ينجح  وما مل 
يقلب مسار املعارك خالل األربع والعشرين ساعة 
املقبلة، فإّن أهداف »داعش« يف حتويل »والية 
التحقق.  وشيكة  تبدو  معاقله  ثاني  إىل  اخلري« 
استكمل  قد  »داعش«  كان  أمس،  ليل  وحبلول 
متدده يف الريفني الشرقي والشمالي، وجنح يف 
تقدمًا  اجلنوبي، وحقق  الريف  مواقعه يف  تثبيت 

كبريًا يف الريف الغربي.
وأفادت مصادره عن سيطرته على قرييت محار 
علي والكسرة، ُمتبعًة ذلك بأنباء عن سيطرته على 
جزيرة  بأكمله، وعلى قرية طابية  الغربي  الريف 
يف الريف الشرقي، عقب انهيار مفاجئ ملسلحي 
»النصرة«، إضافة إىل معمل غاز كونيكو )قرب 
بلدة الطابية يف الريف اجلنوبي الشرقي(. وأدت 
توقف  إىل  هناك  دارت  اليت  العنيفة  املعارك 
التيار  انقطاع  سبب  ما  الغاز،  ضخ  عن  املعمل 
كامل. وشهدت  بشكل  احملافظة  عن  الكهربائي 
كبرية  نزوح  حركة  الشرقي(  الريف  )يف  خشام 
جّراء املعارك العنيفة، كما تواصلت االشتباكات 
يف كباجب وأبو حبة يف الريف اجلنوبي. وأّكدت 
حقل  آبار  على  التنظيم  سيطرة  ميدانية  مصادر 
العزبة النفطي )مشال دير الزور(، وعلى صوامع 
احلبوب ومستشفى التقوى امليداني، إضافة إىل 
متركز قوة كبرية من عناصره يف حميط املنطقة 
الزور(.  دير  الشمالي ملدينة  )املدخل  الصناعية 
ويبدو أن تنظيم »الدولة« خيطط إلحكام الطوق 
حول املدينة، ثم اقتحامها عرب حماور عّدة، ما قد 
الذي  السوري  اجليش  مع  مواجهات  إىل  يقوده 
خاض  حيث  املدينة،  داخل  وجوده  على  حيافظ 
لـ«اجلبهة  تابعة  فيها أمس معارك مع جمموعات 
واحلويقة،  الرصافة،  أحياء  يف  اإلسالمّية« 

والصناعة.
الزور  دير  معارك  خيوض  التنظيم  أّن  والالفت 
العمليات  فانطالق  ناجح.  عسكري  لتكتيك  وفقًا 
من الريف الشرقي أفاد يف حفاظه على اتصال 
بنفوذ  يتمتع  )حيث  العراقي  العمق  مع  كامل 
أفلحت  الشمالي  الريف  يف  والعمليات  كبري(. 
يف فتح خطوط اإلمداد من الشدادي )يف ريف 

»داعش« قاب قوسني من دير الزور... وعينه على احلسكة

مل يستمّر »العقاب اجلماعي« الذي 
اختذ حبق فلسطينيي سوريا طوياًل. 
فبعد ستة أيام من تعميم املديرية 
شركات  إىل  العام  لألمن  العامة 
أي  بنقل  السماح  بعدم  الطريان 
إىل  سوريا  من  فلسطيين  الجئ 
لبنان، حتت أي ظرف من الظروف، 
والبلديات  الداخلية  وزير  أعلن 
نهاد املشنوق أمس عن اإلجراءات 
للسماح  ستتخذ  اليت  اجلديدة 
بدخول الفلسطينيني الالجئني يف 

سوريا إىل لبنان.
التاريخ املدّون يف رأس التعميم 
عام  أمن  دائرة  عن  الصادر 
والقاضي  الدولي،  بريوت  مطار 
نقل  من  الطريان  »شركات  مبنع 
يف  الجئ  فلسطيين  مسافر  أي 
سوريا«، يشري إىل أنه صدر يف 
الثالث من أيار اجلاري. وهو اليوم 
املديرية  فيه  أعلنت  الذي  نفسه 
»أوقفت  أنها  العام  لألمن  العامة 

دخول الفلسطينيني الالجئني يف سوريا إىل لبنان، 
إذ »يسمح بالدخول ملن يستويف الشروط اآلتية: 
املديرية  موافقة  على  مبنية  مسبقة  دخول  مسة 
)سنة  إقامة  بطاقة  على  أو  العام  لألمن  العامة 
واحدة، 3 سنوات، جماملة( أو مسة خروج وعودة 
عدة سفرات وحلني انتهاء صالحيتها، متديد اإلقامة 
3 أشهر إلكمال مدة السنة بالنسبة للذين استويف 
منح  كاملة،  عن سنة  لرية  ألف   300 رسم  منهم 
الفلسطيين الالجئ يف سوريا مسة مرور ملدة 24 
ساعة للقادم عرب مطار رفيق احلريري الدولي يف 
حال سبق وغادر عرب املطار أو يف حال لديه إقامة 
صاحلة يف اخلارج ويرغب يف العودة إىل سوريا 
عن طريق لبنان، السماح بدخول املسافرين منهم 
والراغبني يف املغادرة إىل اخلارج عرب مطار رفيق 
بطاقة  يكون حبوزتهم  أن  على  الدولي،  احلريري 
سفر أو مسة إىل الدولة املسافرين إليها«. وأشار 
إىل »وقف منح التأشرية التلقائية للفلسطينيني 
الالجئني على احلدود، حتى لو كان حبوزتهم إذن 
املمنوحة  التلقائية  التأشرية  متديد  وعدم  عودة، 

واملمّددة سابقًا«.
ويف ردود الفعل األوىل على هذه اإلجراءات، عرب 
املعلومات  أن  وخصوصًا  ارتياحهم،  عن  البعض 
دخول  منع  إىل  تشري  كانت  تداوهلا  جرى  اليت 
لبنان، إال يف حال  الفلسطينيني من سوريا إىل 
فيه  أشار  وقت  ويف  كـ«ترانزيت«.  استخدامه 
بهذه  االلتزام  صعوبة  اىل  معنيون  فلسطينيون 
الذي  األمين يف سوريا  الوضع  الشروط، بسبب 
أن  إىل  أشارت  اإلدارية،  اإلجراءات  يعّقد  قد 
املهم هو »وجود قانون أو تعليمات واضحة وغري 

استنسابية وحنن مستعدون لتطبيقها«.
األمن  جملس  اجتماع  بعد  اإلجراءات  هذه  وتأتي 
أيام يف  ثالثة  قبل  عقد  الذي  املركزي  الداخلي 
من  خالله  وطلب  والبلديات،  الداخلية  وزارة 
تنظم  آلية  اقرتاح  العام  لألمن  العامة  املديرية 
يف  الالجئني  والفلسطينيني  السوريني  دخول 
سوريا إىل لبنان وفقًا ملعايري واضحة ليتم عرضها 

على جملس الوزراء لبحثها وإقرارها.
ُيذكر أن تعميم دائرة األمن العام يف املطار كان 
قد أثار موجة من ردود الفعل املستنكرة. فاتهمت 
منظمة »هيومن رايتس ووتش« احلكومة اللبنانية 
يف بيان وّزعته الثالثاء الفائت بـ«إجبار أكثر من 
36 فلسطينيًا على العودة إىل سوريا منذ يومني 
اليوم  يف  منعت  كما  جسيم«،  خلطر  وتعريضهم 
نفسه عددًا من الفلسطينيني القادمني من سوريا 
من الدخول إىل لبنان »بشكل تعسفي«. يف حني 
نفى جملس األمن الداخلي املركزي وجود أي قرار 
والفلسطينيني  السوريني  املواطنني  دخول  مينع 
الربية  لبنان عرب احلدود  الالجئني يف سوريا إىل 

واجلوية »باملطلق«.

فلسطينيو سوريا: من العقاب 
اجلماعي إىل التنظيم

مهى زراقط

احلسكة اجلنوبي( اليت ُتعترب من أقوى نقاط متركز 
»داعش«.

مكتسباته  على  احملافظة  من  »داعش«  متّكن 
األخرية، من شأنه أن يفتَح أمامه خطوط اإلمداد 
من الرقة، والبادية، متهيدًا لشن عمليات ضخمة 
أن  »جهادي«  مصدر  أكد  اليت  احلسكة  باجتاه 
القادم  اهلدف  ستكوُن  بالكامل  عليها  السيطرة 
»أسود  إّن  لـ«األخبار«  املصدر  وقال  للتنظيم. 
بسط  اهلل،  حبول  قريبًا،  سيستكملون  الدولة 
لتحرير  يتفّرغون  ثم  اخلري،  والية  على  السيطرة 
داعش  ُيطلقه  الذي  )االسم  الربكة  والية  كامل 
على احلسكة( من جبهة )أبو حممد( اجلوالني )قائد 
كي  كي  اليب  وكّفار  والصحوات،  »النصرة«(، 
اجلهاد  وساحات  الكردستاني(.  العمال  )حزب 
وأضاف  تباعًا«.  االنتصارات  بأنباء  ستأتيكم 
الربكة ستكون  أن معارك والية  »نعلم  املصدر: 
عنيفة، ولكننا واثقون من رسوخ عقيدة جماهدينا. 

واهلل غالب على أمره«.
الرئيس  السبب  الزور  دير  نفط  شّكل  وكما 
الحتدام املعارك هناك، ُتعترب آبار النفط وصوامع 
احلبوب وحماجل القطن سببًا كافيًا لتوّجه البوصلة 
»اجلهادّية« حنوها، مع األخذ يف االعتبار أن جبهة 
الوجود  نتيجة  أكرب،  بتعقيدات  حمكومٌة  احلسكة 

الكردي القوي مبختلف تنظيماته.
إىل ذلك، شهدت الرقة اشتباكات متقطعة بني 
من  اإلسالمية«  »اجلبهة  مع  متحالفة  جمموعات 
جهة ومسلحي »داعش« من جهة أخرى. وتركزت 
)الريف  أبيض  تل  أطراف  على  االشتباكات 
الشمالي(. وتأتي هذه املعارك يف إطار حماوالت 
»اجلبهة اإلسالمية« املتحالفة مع »جبهة النصرة« 
لفتح خّط إمداد عرب احلدود الرتكية، لإلفادة منه 

يف حربها مع »داعش«.
أوامر  »داعش«  إصدار  عن  ناشطون  وأفاد 
من  اخلروج  على  املدنيني  جترب  الرقة  مدينة  يف 
يومًا.  عشر  مخسة  أقصاها  مهلة  يف  منازهلم، 
الشرطة،  مساكن  أحياء  األوامر  تلك  ومشلت 
مساكن  الشهداء،  مساكن  الدولة،  أمن  مساكن 

الضباط، وحميط حديقة االستقالل.

الشيشاني يُمهل: من دخل بيته أو املساجد فهو 
آمن!

»داعش«  تنظيم  إّن  »جهادي«  مصدر  قال 
النصرة« وحلفائها،  »جبهة  أعطى مهلة ملسلحي 
املصدر  وأضاف  الزور.  دير  مدينة  اقتحام  قبل 
)أبرز  الشيشاني  عمر  »الشيخ  أّن  لـ«األخبار« 
القادة العسكريني لداعش يف سوريا( قد أعطى 
مهلة للصحوات يف والية اخلري حتى صباح الغد 
فإن  للمصدر،  ووفقًا  اقتحامها«.  قبل  )اليوم( 
»الشيخ عمر آثر أن مينحهم فرصة حلقن دمائهم. 
ومّت إبالغهم أن كل من يدخل بيته فهو آمن، وكل 
من يدخل املساجد فهو آمن، كذلك ينطبق األمر 

على مقاتلي الصحوات يف الريف«.

من أحياء حمص القديمة )أ ف ب(

صهيب عنجريني

الجئة فلسطينية عند منطقة املصنع )أرشيف(

وأربعني  تسعة  الدولي  احلريري  رفيق  مطار  يف 
الفلسطينيني  ومن  السورية  التابعية  من  شخصًا 
الالجئني يف سوريا، أثناء حماولتهم مغادرة البالد 
دفعة واحدة مبوجب مسات سفر مزورة إىل إحدى 

الدول العربية«.
والتسليم  األمرين،  ربط  عدم  يصعب  لألسف، 
التعميم  هذا  إصدار  إىل  »صدفة« دفعت  بوجود 
لتنظيم  جديدة  خطة  إطار  التوقيت، يف  هذا  يف 
دخول الالجئني الفلسطينيني من سوريا إىل لبنان 
أعلن عنها وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق 
ميكن  ال  وتوقيته،  مضمونه  يف  التعميم،  أمس. 
فهمه إال بوصفه عقابًا مجاعيًا عنصريًا وقع على 
كان  مزّورة  تأشريات  بسبب  سوريا  فلسطينيي 

حيملها 49 شخصًا جرى توقيفهم.
فهل كان التعميم نفسه سيصدر، يف حال إيقاف 
وملاذا  مزّورة؟  تأشريات  حيملون  لبنانيًا  مخسني 
العنصري  الشكل  بهذا  »اإلداري«  التدبري  يأتي 
يف  األمنية  الرتتيبات  زيادة  عن  اإلعالن  عوض 
املطار كما يفرتض أّي مّنا أن حيصل، أو أي إجراء 

آخر تراه األجهزة املعنية مناسبًا؟
تبقى هذه األسئلة مطروحة، رغم األجواء اإلجيابية 
اليت حاولت التخفيف من حجم املوضوع، باإلشارة 
والتأكيد  خلفه  تقف  اليت  السليمة  النوايا  إىل 
على أنه إجراء »مؤقت« كما أفاد أكثر من مصدر 
متابع للقضية لبنانيًا وفلسطينيًا. ففي حني ربطه 
تتخذها  اليت  اإلدارية  باإلجراءات  اللبناني  الطرف 
بدا  منه،  واحلّد  اللجوء من سوريا  لتنظيم  الدولة 
يف  اإلجراءات،  هلذه  مرتاحًا  الفلسطيين  الطرف 
ظّل تطمينات تلقاها بسري األمور مبا يضمن حقوق 

الفلسطينيني.
لبنان  الفلسطيين يف  السفري  يرفض  حني  ويف 
اجلديدة  اإلجراءات  عن  اإلفصاح  دبور  أشرف 
إن  بالقول  يكتفي  املعنيني،  من  بها  أبلغ  اليت 
»جلنة تشّكلت بعد اجتماع جملس األمن املركزي، 
دخول  لتنظيم  جديدة  آلية  ستضع  اليت  وهي 
جرى  لقد  لبنان...  إىل  الفلسطينيني من سوريا 
تذليل بعض العقبات، وأعتقد أنه سُيسمح الحقًا 
للحاالت اإلنسانية واحلرجة بالدخول. حنن ال حنكي 

عن إغالق تام للحدود بوجه الفلسطينيني«.
البيان  يف  املشنوق  نهاد  الوزير  أكده  ما  وهذا 
»ليس  أنه  فيه  وأوضح  أمس،  مساء  وّزع  الذي 
هناك أي قرار مينع دخول الفلسطينيني الالجئني 
يف سوريا إىل لبنان أو العبور منه، إمّنا مت اختاذ 
إجراءات يف عطلة نهاية األسبوع املاضي حبق عدد 
من املواطنني السوريني والفلسطينيني الالجئني 
لبنان  العبور من  الذين كانوا بصدد  يف سوريا، 
إىل دول عربية. واختذ قرار برتحيلهم الرتكابهم 

فعاًل جرميًا حليازتهم أوراق سفر مزورة«.
وأوضح املشنوق املعايري اجلديدة اليت تنظم عملية 
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ومدارسهم  أسواقهم  فتحوا  احلياة.  اىل  الطرابلسيون  خرج 
إبتسموا  طوياًل.  انتظرناكم  لنا:  قالوا  والنوافذ.  واملقاهي 
تلتقط  فلم  بيوتهم  انكفأوا يف  الذين  ونادوها. هم  للكامريا 
العدسات منذ زمن سوى َمن قاصصهم وأقفل مدينتهم حبزام 

ناسف.
قال لنا البّياعون إنهم يكرهون »اجلميع«... مجيع السياسيني. 
لكن صور »الزعماء« اليت ال تزال معّلقة يف كل مكان ال تطمئن 
»املونديال«  أعالم  وحدها  غياب.  بعد  العائد  الفرح  وتنّغص 

طرابلس خترج اىل الشمس
إعداد: صباح أيوب | تصوير: مروان طحطح

مدخل السوق القديم، كأّن الجميع يحتفل بالزائرين

الوزراء  »كراتني«  بشاعة  على  تنتصر  اجلديدة  اجلميلة  امللّونة 
الكعك«  »طرحيات  احلزبية.  األعالم  تعاسة  وعلى  والنواب 
السري.  حبركة  يتحّكمون  اخلضار  وبائعو  الفجر  منذ  انطلقت 
للكامريا ضاحكني،  األوالد على حائط املقهى ولّوحوا  إصطّف 

»من أي بلد أنتم؟« سألونا.
وأفرانه  املدارس«  »شارع  باحلياة،  النابضة  الزاهرية  هنا 
الذهب  وسوق  املكتظ  »البازركان«  سوق  وهنا  وعصافريه، 
و«العّطارين« وخان الصابون وخان اخلياطني، هنا شارع عزمي 

عادت األلوان اىل أحياء منطقة الزاهرية الشعبية. تغيّرت بعض املعالم 
وبعض سّكانها رحلوا. ال يهمّ، سيعودون كل يوم اىل حيث رائحة الخبز 

والخضار والقهوة املطحونة

»حـُبّ الحياة«، النسخة األصلية!

وعند البحر ضربوا موعدًا مع الفرح ـ امليناء، الكورنيش البحري

إذا نظرتم جيدًا سرتوننا... هذه املدينة لنا ـ شارع عزمي بيك

لن يسلبني أحد هذه السكينة ـ مقهى »فهيم« يف قلب منطقة التّل

هنا  الثقافة،  شارع  هدوء  هنا  اجلميل،  التجاري  ــــ  السكين 
»املئتني« وساحة التّل املزخرفة، هنا راحة كورنيش امليناء...

اىل  اجلميع  توّجه  واألزّقة،  األحياء  برفق  أنارت  ربيعية  مشس 
األرزاق يف انتظار أن يصّدق اآلخرون أّن طرابلس خبري. حتّركت 
الغروب  وقبل  الفوضوي.  وضجيجها  املعتاد  ببطئها  املدينة 

ارتاحت على أكتاف فتيات مَشني حنو البحر.
غاردينيا وعصري وخبز ساخن... خرجت طرابلس اىل الشمس. 

الروح معّلقة على شرفاتها.
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بعدما سقط خيار التمديد صراحة للرئيس ميشال 
فكرة  ابتدع  األوىل،  الرئاسة  سدة  يف  سليمان 
غري  أجل  إىل  بعبدا  االستمرار يف قصر  له  تتيح 
مسمى، فيما استمرت مواقف 8 و14 آذار بشأن 

االستحقاق الرئاسي على حاهلا من التباعد.
يسعى رئيس اجلمهورية، ميشال سليمان، يف آخر 
عهده، إىل انتشال زير »إجنازات« من بئر عهده 
الفارغة. فطن، فجأة، إىل ضرورة إعادة مهجري 
فجأة  وانتبه،  منازهلم.  إىل  الشوفية  بريح  بلدة 
أيضًا، إىل أن اجليش يف حاجة إىل تسليح، رغم 
تعطيله سابقًا ــــ وبعض قوى 14 آذار ــــ صفقة 
روسية لتسليحه. دعا إىل طاولة حوار »حاشدة«، 

فلم تكن طاولة وال من يتحاورون.
مخول  نائب  كأنه  األيام،  هذه  الرئيس،  يبدو 
واليته  انتهاء  قبيل  طرح  أي  تقديم  يستعجل 
صديقه  مبشروع  استعان  لذلك،  صيته.  لرتميم 
وزير الداخلية السابق زياد بارود حول الالمركزية 

اإلدارية.
وبدعته  »كوم«،  ــــ  وغريه  ــــ  ذلك  كل  لكن، 
وبعدما  قليلة،  أيام  فقبل  آخر.  »كوم«  األخرية 
ُسّدت أبواب التمديد الدولية واحمللية يف وجهه، 
كرم،  شادي  مستشاريه  أحد  سليمان  استدعى 
لنفسه  التمديد  له  تتيح  صغرية  فقرة  إلعداد 
انتخاب خلف له. ولكي ال يستفز  ر  يف حال تعذُّ
عنوان  حتت  طرحه  سيورد  الدولي«،  »اجملتمع 

»تصريف األعمال«.
وتقول مصادر مقربة من بعبدا إن سليمان انطلق 
من »عدم قدرة احلكومة على ملء فراغ الرئيس 
أواًل، ومن ضرورة اإلنصاف بني الطوائف ومعاملة 
املوقع املسيحي األول باألهمية ذاتها اليت يتعامل 
فيها السّنة مع رئاسة احلكومة والشيعة مع رئاسة 

اجمللس النيابي ثانيًا.
وهكذا، ُيصبح شغور الكرسي الرئاسي املسيحي 
مستحياًل، شأنه شأن املواقع األخرى«. وقد أجنز 
كرم، وفقًا للمصدر، كتابة األسطر الثالثة، على 
حاجتها  إىل  نظرًا  تسويقها،  سليمان  يتوىل  أن 
تصبح  كي  النواب  وأصوات  دستوري  لتعديل 
النيابية  املستقبل  كتلة  بأن عضو  علمًا  قانونية، 
بإعداد دراسة  البدء  أعلن  هادي حبيش كان قد 

مماثلة. ومل يعد أمر هذه »البدعة« سرًا.
وسائل  يف  بها  يبشرون  بعبدا  من  فاملقربون 
عبد  الوزير  املثال،  سبيل  على  وبينهم  اإلعالم، 

املطلب حناوي.
املاروني  للبطريرك  بفكرته  سليمان  أسّر  وقد 
الكاردينال بشارة الراعي، الذي اكتفى باإلشارة 
ما  على  حوهلا،  وطين  إمجاع  حتقيق  ضرورة  إىل 
املطلعني  أحد  يقول  فيما  بكركي.  أوساط  تقول 
على الفقرة إنها »سقطت قبل أن ُتناقش بسبب 
ضيق الوقت الباقي لسليمان واستحالة نيله ثالثة 
أن  واألهم  إلقرارها«.  الالزمة  األصوات  أرباع 
مكشوفة،  طائفية،  حبجج  املبطن  التمديد،  »لعبة 
ألنه ال فرق فعليًا بني تصريف األعمال الذي ميكن 

أن ميتد عامًا أو اثنني، وبني التمديد«.
الرابية  أن  يبدو  أيضًا،  الرئاسي  الشأن  ويف 
نفاد  قبل  رئيس  انتخاب  البحث يف  من  انتقلت 
املهل الدستورية اىل سيناريوات ما بعد 25 أيار، 
رغم أن مصادر التيار الوطين احلر ال تزال تؤكد 
اليت  األيام  خالل  جديد ممكن  رئيس  انتخاب  أن 

تفصل عن نهاية والية سليمان.
طرح  بكركي،  من  قريبني  سياسيني  وحبسب 
الراعي األسبوع املاضي  الوزير جربان باسيل مع 
فكرة قائمة على مؤشرات بأن »األطراف اإلسالمية 
ال تبدو معنية فعليًا بإجراء االستحقاق الرئاسي يف 
الدولية  األطراف  جاءت  بعدما  وخصوصًا  موعده، 
فرئيس  الرئيس«.  مكان  حتل  أن  ميكن  حبكومة 
اجمللس النيابي نبيه بري »مل يرتك مناسبة أخريًا 
النيابي  اجمللس  صالحيات  على  خالهلا  شّدد  إال 
رئيس  انتخب  إذا  عّما  النظر  بغض  التشريعية، 
الرئيس سعد احلريري مبهمة  أو ال«، فيما »لغة 
الرئاسة«.  مبوضوع  فاتر  واهتمامه  عون  جتاه 

»رئيس تصريف األعمال«:
سليمان يسعى إىل »متديد مقّنع«
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روال إبراهيم

بلبنان،  اخلاصة  الدولية  احملكمة  تسمعه  أن  جيب  ما 
قالته كرمى خياط بوضوح. وما ميكن أن تسمعه احملكمة 
الدولية اخلاصة، سيكون كافيًا لتفهم حقيقة املوقف 
املشكلة  حيث  اىل  بلدنا،  اىل  لنعد  لكن،  عملها.  من 
االساسية، واىل حيث جيب قول األشياء مرة جديدة، 
بصراحة شديدة، وبوضوح. ذلك أن مسار عمل احملكمة 

له حكايته اخلاصة.
يف لبنان سلطات قائمة اآلن: تشريع وتنفيذ وقضاء 
دون  من  السلطات،  هذه  وكل  تنفيذية.  ومؤسسات 
استثناء، ال تزال توفر كل أنواع الغطاء هلذه احملكمة 
اليت قامت خمالفة للدستور اللبناني، واستمرت خمالفة 
أنواع  كل  ممارسًة  وتستمر  اللبنانية،  القوانني  لكل 
وما  البلد.  لسيادة  فاضحًا  خرقًا  ومتارس  التعسف، 
القوى  مناخات  ومن  رمسية،  أجوبة  من  عليه  حصلنا 
النافذة يف السلطة، ال يشي باخلري. والكالم، هنا، ال 
يتعلق بفريق 14 آذار، بل بكل القوى اليت متثلت يف 

هذه السلطات، وال تزال، منذ عام 2005 اىل اآلن.
تقول  الدولة،  يف  مسؤولون  يرّددها  نكتة مسجة  مثة 
هذا  على  التصرف  علينا  وإن  واقع،  أمر  احملكمة  إن 
االساس. وعادة، تلي هذه النكتة نصيحة أكثر مساجة: 
اذهبوا واختاروا الفريق القانوني املناسب. باختصار، 
أهل السلطة عندنا يقولون لنا: رمبا، رمبا حنن معكم، 

لكن ليس لدينا أكثر من ذلك!
مع  هي  اليوم،  اللبنانية،  الصحافة  مشكلة  ببساطة، 
السلطات اللبنانية املسؤولة. ومشكلة اإلعالم اللبناني 
هي مع املؤسسات النافذة يف لبنان، اليت ال يبدو أنها 
عمل  بآلية  املتصلة  الفضيحة  ملعاجلة  ساكنًا  ستحرك 
إذا  فورًا  سيتحركون  بأنهم  وزراء  يعدنا  بل  احملكمة. 

طلبت احملكمة منهم اعتقالنا وإسكاتنا.
فقط، إشارة مهمة، وهي أنه ميكن الدولة اللبنانية، نعم 
ميكنها، اليوم، اللجوء اىل طلب اجتماع مع االمم املتحدة، 
بشخص أمينها العام، واملفوض من قبل جملس االمن 
إدارة هذا امللف، وإبالغه أن تنازعًا للقوانني حيصل، 
اللبنانية،  القوانني  التزام  احملكمة  على  جيب  وأنه 
خصوصًا أن دعوى التحقري ال تتصل بامللف االساسي 
الذي أقيمت احملكمة من أجله... اللهم، إال إذا كان من 
يقف خلف دعوى التحقري يستهدف، عمليًا، أمورًا أخرى، 
أي ربطنا باجلرمية. هذا ليس حتلياًل. هذا ما يقوله كبار 

فريق االدعاء السياسي وصغاره يف لبنان وخارجه.
اللبنانية  احلكومة  خيص  آخر  أمرًا  هناك  فإن  كذلك 
اليوم، ويرتبط بكونها املساهم األكرب يف متويل موازنة 
احملكمة، سيما أن األمني العام لألمم املتحدة كان قد 
أعلن يف 13 شباط 2008 إنشاء »جلنة إدارة احملكمة 
اخلاصة للبنان. وتتألف جلنة اإلدارة من اجلهات املاحنة 
وبريطانيا  ولبنان  املتحدة  )الواليات  للمحكمة  الكربى 
وأملانيا(  واليابان  وفرنسا  وكندا  وإيطاليا  وهولندا 
وتتوىل، يف مجلة أمور، مهمة إسداء املشورة وتوجيهات 
السياسة العامة بشأن مجيع اجلوانب غري القضائية من 
عمليات احملكمة اخلاصة واستعراض ميزانيتها السنوية 

وإقرارها، ومراقبة إنتاجيتها وأعماهلا«.
حتى  لبنان  يطلب  ومل  اجتماع،  أي  حيصل  مل  طبعًا، 
االطالع على املوازنة وكيفية اإلنفاق. وليس عندنا من 
يتوقع قيام السلطات بهذا األمر. مل يفعل ذلك إبراهيم 
جنار، ومل يفعل ذلك شكيب قرطباوي، ولن يفعل ذلك 

أشرف ريفي!
معركتنا الفعلية مع السلطات القائمة يف لبنان. وإذا 
كان االنقسام السياسي ميثل عنصر تهديد ألي تغيري 
يف أداء السلطة، فإن ذلك لن مينعنا من مالحقة كل 
الشاغلني للسلطات يف لبنان، إللزامهم بالقيام مبهام 

يتقاضون يف مقابلها رواتب باهظة تدفع من جيوبنا.

معركة احلريات:
إىل مواجهة السلطات در!

إبراهيم األمني

لذلك تبلورت األسبوع املاضي فكرة لدى الرابية 
أن  رئاسي جيب  فراغ  »أي  أن  مفادها  وأعوانها 
ينسحب فراغًا يف احلكومة واجمللس النيابي. بذلك 
البلد بكامله، وميكن بعدها الضغط حمليًا  يتعطل 
وخارجيًا للتوافق على رئيس بسرعة«. لكن الراعي 
ميّس  »التعطيل  إن  بقوله  ضمنيًا  الفكرة  رفض 

باالستقرار«.
وأكد، يف الوقت نفسه، معارضته الفراغ وترك 
البلد يف أيادي الطوائف األخرى، موافقًا يف ذلك 
على »املقدمة« اليت أمسعه إياها باسيل. ومهما 
الدائمني:  بكركي  زوار  أحد  يقول  أمر،  من  كان 
»مل حيسن باسيل اختيار وقت طرحه، وال سيما أن 
الراعي يعيش توترًا مضاعفًا جراء إشكالية زيارته 

املرتقبة للقدس«.
وكان الراعي قد شدد على أن »انتخاب الرئيس 
للمؤسسات  الشرعية  يعطي  وجوده  واستمرارية 
العامة«، وقال يف عظته خالل قداس يف حريصا: 
»نصلي لكي يلهم اهلل الكتل السياسية واجمللس 
واختيار  االنتخاب،  هذا  إجراء  حسن  النيابي 
الرئيس األنسب يف الظروف الراهنة خلري لبنان 

ومؤسساته«.
وأكد أن »الفراغ يف سدة الرئاسة الذي خيشى 
يبدو،  ما  على  البعض،  له  يعمل  الذي  أو  منه، 

مرفوض باملطلق منا ومن الشعب«.

مواقف من االستحقاق
 8 قوى  بني  التجاذب  استمر  ذلك،  غضون  يف 
هذا  ويف  الرئاسي.  االستحقاق  حول  آذار  و14 
النواب  لشؤون جملس  الدولة  وزير  أكد  اإلطار، 
حممد فنيش أن »اخلالف السياسي بني فريقي 8 
و14 آذار ينعكس على إجراء االستحقاق الرئاسي، 
متكن  دون  إلجرائه حيول  املطلوب  النصاب  وأن 
أي فريق سياسي مبفرده من إيصال مرشحه هلذا 

املوقع«.
بتأمني  يتعّلق  يعد  مل  »املوضوع  أن  إىل  وأشار 
النصاب أو بعقد جلسة، بل بالتوافق على شخص 
يكون  ال  أن  »الرئيس جيب  أن  مؤكدًا  الرئيس، 

جزءًا من اخلالفات السياسية«.
واإلصالح  التغيري  تكتل  عضو  شدد  جهته،  من 
النائب آالن عون على أن »األهم اليوم هو خلق 
ظروف إلمكانية انتخاب الرئيس، وهذا ما نسعى 
أننا  موضحًا  الرتشيحات«،  موضوع  من  أكثر  إليه 
»ال نزال يف إطار النقاش بني الكتل السياسية 

والنيابية«.
وأشار يف حديث إذاعي إىل أننا »نعّول على احلوار 
مع تيار املستقبل وأن يؤدي إىل خرق ما«، الفتًا 
إىل أن »االجتماع املرتقب يف بكركي قد ال ينتج 
أي جديد يف موضوع الرئاسة«. وقال: »املشكلة 
اليوم هي أن نصل إىل خرق يف فريق 14 آذار 

لكسر دوامة الدوران الفارغ حول نفسنا«.
إيلي  النائب  الكتائب  حزب  كتلة  عضو  وأكد 
يؤد  مل  قيل  ما  وكل  النيات  »كل  أن  ماروني 
حول  مبواقفه  متمسك  فريق  وكل  نتيجة  أي  إىل 
االستحقاق الرئاسي«، وقال: »سنذهب اخلميس 

املقبل إىل جلسة ال نصاب فيها«.
وشدد على أن رئيس حزب القوات اللبنانية مسري 
جعجع ال يزال املرشح املعلن حتى الساعة لقوى 

14 آذار«.
فيما رأى نائب رئيس اجمللس التنفيذي يف حزب 
بالنسبة  »املشكلة  أن  قاووق  نبيل  الشيخ  اهلل 
لالستحقاق الرئاسي هي عند فريق 14 آذار الذي 
املباشر  السبب  هو  وهذا  حتّد،  مرشح  على  أصر 

لتأخري هذا االستحقاق«.
علي  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  وأكد 
بزي أن الرئيس بري »يقوم بواجباته على صعيد 
االستحقاق االنتخابي املتعلق برئاسة اجلمهورية«. 
وقال خالل تكريم الرابطة الثقافية يف بلدة ميس 
صالحياتنا  ممارسة  عن  مسؤولون  »حنن  اجلبل 
بأيٍد  للجمهورية  رئيس  لصناعة  ومسؤولياتنا 

لبنانية«.

أسبوع،  قبل  الزاوية  هذه  كالم  يف  البعض  شّكك 
حتى  أو  بريوت،  مطار  عرب  كيماوية  أسلحة  نقل  عن 
إىل بريوت. وخاصة أن املسألة كانت قد أثريت يف 
اإلعالم أكثر من مرة، وقوبلت دومًا برفض مطلق من 
األرز  بالد  أن  وتأكيد  وبتكذيب  املعنيني  املسؤولني 
السوري،  الكيماوي  بأزمة  معنية  غري  اخلضراء،  الغراء 
وال بغريه من اجلنسيات، ال ممرًا وال مقرًا. بعض الذين 
عندنا،  واملسؤولني  السياسيني  يصدقون  يزالون  ال 
حتى  أو  املبالغة،  نوع  من  الزاوية  هذه  كالم  اعترب 
الكالم،  هذا  حيال  املعنيني  اعترب صمت  كما  التجين. 
التعالي  نوع  من  بل  املقرتفة،  باالرتكابات  اعرتافًا  ال 

عن السجال!
ففي  والوثائق.  بالوقائع  ومثبتة  مؤكدة  املسألة  لكن 
جلسة »حكومة املصلحة الوطنية« ـــ كذا قيل امسها ـــ 
يف 16 نيسان املاضي، أحيل على الوزراء بند يقضي 
بالتغطية الالحقة على ما يلي، كما ورد حرفيًا: »املوافقة 
على منح إذن لطائرة عسكرية إيطالية، تنقل مفتشني 
الكيماوية ومحولة ساخنة  تابعني ملنظمة حظر األسلحة 
)Hot Cargo( بالعبور يف األجواء اللبنانية واهلبوط يف 
مطار رفيق احلريري الدولي«. ثم يف بند آخر »املوافقة 
إماراتية تنقل محولة عادية من  إذن لطائرة  على منح 
ظيب،  أبو  إىل  بريوت  من  خطرة  محولة  وجلب  لبنان، 
رفيق  مطار  يف  واهلبوط  اللبنانية  األجواء  يف  بالعبور 
احلريري الدولي«، فضاًل عن طائرة ثالثة »تابعة للدولة 
تدمري  جمال  يف  اللوجسيت  الدعم  لتقديم  النمساوية، 

األسلحة الكيماوية يف سوريا«.
طبعًا ال تفاصيل إضافية حول الطائرات الثالث، لكن 
معامالت  أي  لبنان من دون  إىل  جاءت  أنها  املعروف 
رمسية أو موافقات خاصة أو إجراءات قانونية. غطتها 
من  مطلوب  واليوم  الطلب،  غب  بوجي  سهيل  إدارة 
الحقة  ذمة  براءة  منحها  الوطنية«  املصلحة  »حكومة 
مطلقة. علمًا أن اهلمس والشائعات حول القضية كثري 
خطري. يكفي السؤال مثاًل، عن »احلمولة الساخنة« اليت 
فإذا  ذهبت؟  أين  إىل  اإليطالية،  الطائرة  بها  جاءت 
كانت الرحلة حتمل مفتشني تابعني ملنظمة حظر األسلحة 
املنظمة يف  أنها جزء من عمل  الكيماوية، فهذا يعين 
سوريا. وبالتالي فركابها آتون إىل دمشق عرب بريوت. 
ينزلون عندنا ثم ينتقلون برًا إىل األراضي السورية. لكن 
يف هذه احلال، ماذا عن »محولتهم الساخنة«؟ ما هي؟ 
إىل أين انتقلت؟ هل ذهبت معهم إىل سوريا؟ مريب 
الغريبة واملريبة.  كل اخلرب، يف بلد اعتاد كل األخبار 
يف املقابل، الطائرة اإلماراتية أكثر تصرحيًا وتوضيحًا. 
جاءت إلينا من أجل »جلب محولة خطرة من بريوت إىل 
أبو ظيب«، لكن من أين وصلت »احلمولة اخلطرة« إىل 
بريوت؟ وما هو سبب خطورتها؟ الفذلكة هنا يف صياغة 
بند التسوية تشي وحدها بالريبة: »نقل محولة عادية 
من لبنان«، ثم »جلب محولة خطرة من بريوت إىل أبو 
ظيب«. ما الفرق بني »النقل« و«اجللب«؟ وما الفرق 
لبنان«، و«اجللب من بريوت«؟ خلف  »النقل من  بني 
املسألة أسرار كثرية، يقول العارفون. أسرار لن جييب 
عنها أحد، ال تتعب نفسك، يؤكدون. إنها مقتضيات 

»املصلحة الوطنية«، وخصوصًا هذه األيام.
علمًا أن املقصود يف األساس ليس الكيماوي. إثارة 
املسألة جاءت يف سياق عرض خمالفات حاكم السرايا 
الفعلي. أكثر من 470 خمالفة »استثنائية« دجبها سهيل 
للحكومة املستقيلة،  املباشرة  رئاسته  بوجي يف فرتة 
التشكيل.  بعد  مسترتًا  رئيسًا  عمله  يستأنف  أن  قبل 
ملاذا الكالم اآلن؟ ألننا مقبلون على األرجح على شغور 
رئاسي. وألن األمر يذكر بشغور ما بني عامي 2007 
احلاكمة  هي  السنيورة  حكومة  كانت  يومها  و2008. 
جلسة  عشرون  عظيمًا.  مماثاًل  ارتكابها  وكان  بأمرها. 
غري ميثاقية وغري دستورية عقدتها جمموعة السنيورة 
يف تلك الفرتة. ما كانت حصيلتها؟ 2269 قرارًا فقط. 
الواحدة. كلها كان  اجللسة  قرارًا يف  أي مبعدل 113 
ال  الدوحة؟  مسخرة  بعد  حصل  ماذا  تلغى.  أن  جيب 
القرارات، على سبيل  شيء. سكت اجلميع. بني تلك 
املثال ال غري، 116 قرارًا قاضيًا بتمليك أجانب أراضي 
 50 منح  القرارات  تلك  بعض  للقانون.  خالفًا  لبنانية 
مستحقني  غري  ألشخاص  منها  كل  مربع يف  مرت  الف 
قانونًا. بعدها سأل مرة جربان باسيل عن مصري تلك 
يعقل  هل  مستنكرًا:  السنيورة  فاستهجن  االرتكابات، 

أن نسرتد عقارًا من خليجي تطبيقًا لقانون لبناني؟!
املخالفات  كل  ترتكب  إذن.  عندنا  األمور  هكذا جتري 
باجلملة. ثم تأتي التسوية فتمحوها. عفو عام على كل 
اجلرائم. ليست األرواح وحدها ما يقتل مرتني عندنا. 
مرة جبرمية اغتياهلا ومرة ثانية جبرمية العفو عن جناتها 
مرتني.  عندنا  تغتال  القيم  كل  سجالتهم.  وتبييض 
سيادة أجوائنا، وبيئة كيمياء اآلخرين اجملهولة، وأرضنا 
املوهوبة ومالنا العام وكل ما عندنا ولنا. هلذا جيب رفع 
الصوت اآلن: ال تغطوا خمالفات سابقة بذريعة »مصلحة 
وطنية« أو مصلحة خاصة أو الحقة. عار هذا السلوك. 

شائن معيب.

 نتحداهم... انشروا الالئحة!
جان عزيز

غسلها.  املطلوب  البوجية  االرتكابات  عن  أخري  مثل 
كلها  ُمنحت  مجعية،   19 بـ  الئحة  مثة  نفسه  البند  يف 
»املنحة«  تلك  تأريخ  وجرى  العامة«.  املنفعة  »صفة 
سالم.  متام  حكومة  تشكيل  من  فقط  أسبوعني  قبل 
استلحاقًا. منحة تعين يف ما تعين، كما يقول اخلرباء، 
ومساعدات  ومجركية  ضريبية  إعفاءات  من  االستفادة 
اللبنانيون  يعلم  ومرئية. هل  وموازنات خمفية  رمسية 
ملن تعود تلك اجلمعيات يف أكثر من ثلثيها؟ نتحدى 
القيمني على جملس الوزراء، أن ينشروا الئحة بأمساء 
تلك اجلمعيات، ليكتشف الناس ملن تتبع ومن تنفع. 

نتحداهم. مثة حدود للعيب، إال يف هذا البلد.
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مقاالت وتحقيقات

الدول اليت ال صناعة حملية فيها تلجأ إىل التجميع. تستورد القطع 
عها حمليًا، فيبدو األمر صناعة وطنية  من الدول الصناعية وجتمِّ
وهو ليس كذلك. هنا الوهم يتغلب على احلقيقة. ينطبق االمر، 
هذه املرة ويف كل مرة، على الرئيس اللبناني. منذ االستقالل، 
ندر أن انُتخب رئيٌس من دون تدخل خارجي. هذه ثابتة لبنانية.

حلسن احلظ أن يف لبنان بعض الثوابت. املتغيرّ الوحيد هو نسبية 
هذا التدخل. إما ان يكون خجواًل ومسترتًا، أو صارخًا ووقحًا. يف 

احلالتني التدخل هو الذي يأتي برئيس.
منذ االستقالل، أيضًا، خيرتع ساسة لبنان مفردات لدفن رأس 
نون للشعب، الصابر على كل مصائبهم  النعامة يف الرمال. يزيرّ
ونهبهم وطائفيتهم وفسادهم، شعارات املرحلة املقبلة. يقولون 
مثاًل، ومن دون أن يرف هلم جفن، إن الرئيس املقبل سيكون 
أفضل مما سبق، وإن التدخالت اخلارجية لن تنجح. نعم، هكذا 
وبكل بساطة، وبعد ان ضحكوا على الشعب الصبور ببدعة »النأي 
بالنفس« عن احلرب السورية، ها هم يؤكدون ان الرئيس العتيد 

سيكون »صناعة لبنانية«. ممتاز ولكن كيف؟
هل يعقل، مثاًل، ان يأتي رئيس لبناني مناهض لسوريا؟ أكيد 
يبدون  لبنان  يف  سوريا  حلفاء  ان  أوهلا  كثية،  األسباب  ال. 
هذا  أسباب  املاضية.  الثالثة  األعوام  من  وقوة  انتعاشًا  أكثر 
االنتعاش تتعلق خصوصًا بتقدم اجليش السوري وحلفائه على 
االرض السورية. لعل اإلجناز األبرز جتلرّى يف محص. ليس سهاًل 
انتخاب  إلعادة  اقرتاع  اىل صندوق  »الثورة«  معقل  يتحول  ان 
الرئيس بشار االسد رئيسًا لوالية ثالثة. مل يتحقق هذا اإلجناز 
جناح  مع  ترافق  عسكري  بعضها  كثية:  عوامل  تضافر  بعد  اال 
احلصار. بعضها الثاني سياسي تفاوضي حملي وإقليمي بغطاء 
تناحري بني  الثالث  بعضها  ما.  يومًا  أسراره  تكشف  قد  دولي 
فصائل املعارضة نفسها. يكفي أن يقرأ املرء ما كتبه، مثاًل، 
املعارض ميشال كيلو قبل أيام يف جريدة »الشرق األوسط«، 
املسلحة.  وفصائلها  للمعارضة  القامت  احلاضر  من  شيئًا  ليفهم 
قتاهلا ضد  أنباء  على  تطغى  الفصائل  هذه  تذابح  أنباء  صارت 

اجليش السوري وحلفائه.
هل يعقل، ثانيًا، ان يأتي رئيس مناهض للسعودية وحلفائها؟ 
أكيد ال. حلفاء اململكة يف لبنان قادرون على تعطيل االنتخابات 
املرحلة  وايران.  سوريا  حلفاء  من  كخصومهم  متامًا  الرئاسية، 

تعيش توازنًا دقيقًا جدًا.
هل يعقل، ثالثًا، ان يأتي رئيس مناهض للمصاحل الغربية ويف 
مقدمها االميكية والفرنسية؟ باملطلق ال. لو حصل العكس، فإن 
التعليمات اليت تصدر عادة من السفارات األجنبية كافية لقلب 
الطاولة، حتى ولو حصل خرق للدستور واالستحقاق واملواعيد. 
يزداد هذا التدخل الدولي بسبب احلرب يف سوريا. يزداد أكثر 
على وقع االكتشافات الغازية عند السواحل اللبنانية. قد يتفاقم 
املنطقة.  يف  الروسي  الدور  إلضعاف  حماولة  يف  فأكثر  أكثر 
ملوسكو، اذًا، هذه املرة مصلحة أيضًا برئيس لبناني اكثر قربًا 
من حلفائها. كلما قال الغرب إنه ال يتدخل يف لبنان، اعلموا أنه 

يف ذروة تدخله.
هذه  كل  على مجع  بالقدرة  يتمتع  مرشح  يوجد  ال  الساعة  حتى 
املرشحني  بني  يبقى،  عون  ميشال  العماد  لعل  التناقضات. 
احلاليني، األوفر حظًا جلمع بعض هذه التناقضات. يفرتض ذلك 
تعديل مناخ تيار املستقبل ومن خلفه السعودية. صدرت، يف 
االيام القليلة املاضية، مؤشرات إجيابية من فريق الرئيس سعد 
مثة  صفقة.  اىل  تتحول  مل  مؤشرات،  جمررّد  تزال  ال  احلريري. 

مطالب حريرية تطرح يف حاجة اىل التزامات عونية.
ال  مير.  لن  والدولية  االقليمية  التفاهمات  عن  خيرج  مرشح  اي 
يوجد طرف قادر على االنتخاب لوحده، لكن كل األطراف قادرة 
على التعطيل. لو حصل غي ذلك واحنرف فريق عن هذا املسار 
االمر مشروع مشكلة كبية  وأحدث حتواًل مفاجئًا، فسيكون يف 

حملية وإقليمية.
الناظر اىل املنطقة حاليًا وانعكاس قضاياها على لبنان وانتخاباته، 
يرى أمرين متناقضني ولكنهما متوازيان: أوهلما تأزم يف ذروته 
الساحة  على  او  اوكرانيا  بسبب  وروسيا  الغرب  بني  خصوصًا 
السورية. ثانيهما انفراجات خجولة متثل بعضها بتواصل بعيد عن 
االضواء بني ايران والسعودية يتجلى يف حركة السفي السعودي 
يف طهران ويف الزيارة القريبة للرئيس السابق هامشي رفسنجاني 
اىل الرياض. ظهر بعضه اآلخر بتشكيل احلكومة اللبنانية وتطبيق 
اخلطة االمنية، ثم ظهر أبرزه يف محص. محص قصة اسرتاتيجية 

كبية، ال بل وكبية جدًا يف سياق البحث عن تفاهمات.
ال بد ان يستكمل ذلك بتفاهم على رئيس لبناني. قد ال يتم 
االمر قبل ٢٥ أيار، وقد يتم. هذا مهم. ولكن األهم ان الرئيس 
عبارة عن قطع  وإمنا  لبنانية،  باملطلق صناعة  يكون  لن  العتيد 
ذلك  غي  يقول  من  لبنان.  يف  جتميعها  يتم  ودولية  اقليمية 

مشكور على براءته. ولكنه ال شك إما حامل أو قصي نظر.

رئيس لبنان: صناعة خارجية 
وجتميع لبناني
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على غرار اجللسة االوىل، ال نصاب للجلسة الرابعة.سامي كليب
املنقضية  األربعة  األسابيع  شهدته  مما  أقل  نواب  ورمبا حيضر 
باملرشحني املعلنني اياهما. ال جدوى من اخلوض يف النصف +1 
قبل توفي نصاب الثلثني الذي يعين اكتماله اواًل واخيًا ـ ما ان 

يكتمل ـ ان رئيسًا سواهما سُينتخب.
أعاد رئيس اجمللس نبيه بري تأكيد ما ينتظر اجللسة الرابعة غدًا 
النتخاب الرئيس. ال اكتمال للنصاب القانوني ألن ال جديد طرأ 
منذ اجللسة الثالثة االربعاء الفائت. يقول: »ما هو أمامي ال يزال 
اياه. هناك مرشحان معلنان معروفان، احدهما )مسي جعجع( قال 
قبل ايام انه مستعد لالنسحاب آلخر يف فريقه. املرشح الثاني 
مستمر وهو النائب هنري حلو. ليكن معلوما أن وليد جنبالط لن 
يعطي  ولن  آخر،  اشعار  حتى  به  متمسك  وهو  مرشحه،  يسحب 
أصواته ألحد سواه. حتى اآلن انا ال اتدخل يف االمساء. اذا ذهبنا 
يوما ما اىل وضع خمتلف يوجب انتخاب رئيس توافقي قد اتدخل 

لدى وليد جنبالط«.
التئام  عدم  اجمللس  رئيس  يتوقع  كي  املعطيات  هذه  تكفي 
النصاب  اكتمال  ان  ويالحظ  الرئيس،  النتخاب  الرابعة  اجللسة 
هو بني يدي حزب اهلل والرئيس ميشال عون. اال انه يؤكد، يف 
اليها.  النيابية ستحضر اجللسات اليت يدعو  املقابل، ان كتلته 
مل ُيصِغ اليه حلفاؤه عندما رغب يف استمرار اجللسة االوىل يف 
نًا من  ٢3 نيسان، واالنتقال اىل دورة ثانية من االقرتاع، متيقرّ
أن أحدًا من املرشحني املعلنني لن حيوز النصف +1. ويضيف: 
»اليوم ايضًا ال احد من املرشحني املعلنني قادرا على احلصول 

على النصف +1 اذا التأم الثلثان«.
يتفادى بري التعليق على ما شاع يف االيام االخية عن جهود 
تضمر متديد والية رئيس اجلمهورية من خالل استمرار الرئيس 
ميشال سليمان يف منصبه حتى انتخاب رئيس جديد. بل يرمي 
االقرتاح يف صلبه اىل تشريع اجراء دستوري دائم يتجاوز متديد 
إال.  ليس  استثنائي  تدبي  بأنه  ُوصف  ما  غالبًا  الذي  الوالية 
ويكتفي رئيس اجمللس بالقول ان طرح املوضوع »مل حيتج سوى 
اىل يومني او ثالثة فقط من التداول ثم ُطوي«. وعندما ُيسأل 
هل اثار البطريرك املاروني ماربشارة بطرس الراعي االمر معه، 
يرد: »اسألوا البطريرك«. ثم يعقب ان االقرتاح يتطلب تعدياًل 

دستوريًا.
معرض  يف  االقرتاح  بهذا  املنادين  اجمللس  رئيس  يوافق  ال 
رئيس  على  ينطبق  ما  إن  والقول  بالقياس،  اياه  مقاربتهم 
رئيس  على  أيضًا  مطابقته  ينبغي  احلكومة  ورئيس  اجمللس 
أن  انقضاء واليته اىل  بعد  اجلمهورية حبيث يستمر يف منصبه 
ينتخب خلف له. يقول: »جملس النواب ورئيسه ال يستمران عند 
انتهاء الوالية، وال يصررّفان األعمال. عندما مدد اجمللس واليته 
أخيًا، أقر قانونًا بذلك، وهو ال يستمر حبكم االستمرار وتصريف 
االعمال. ماذا لدى رئيس اجمللس لتصريف االعمال؟ وهل هو 
معين بتوقيع معامالت. تلحظ دساتي بعض الدول حاالت تتيح 
يف  الضرورة.  عند  املنتخبة  الدستورية  املؤسسات  استمرار 
الدستور التونسي، اذا وجد جملس النواب تعذر اجراء انتخابات 
نيابية جديدة، يستمر يف عمله اىل ان ينتخب اجمللس اجلديد. 
كذلك االمر بالنسبة اىل انتخاب رئيس اجلمهورية. ميكن استمراره 
يف منصبه اىل حني توافر الظروف املالئمة النتخاب رئيس جديد. 
ليس يف دستورنا ما يلحظ حاال مشابهة. والية رئيس اجلمهورية 
ست سنوات، ووالية جملس النواب اربع سنوات وكذلك رئيسه. 
بانقضاء هذه السنوات تنتهي الوالية. لذلك ال يصح القياس. 
احلكومة مسألة خمتلفة. ال ينص الدستور سوى على حال واحدة 
احلكومة  تكون  عندما  وضيق  حمدد  نطاق  يف  االعمال  لتصريف 
يف  اخلوض  »عوض  يضيف:  الثقة«.  نيلها  قبل  او  مستقيلة 
اقرتاحات، ينبغي الذهاب اىل قلب املشكلة فورا، وهو انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية. هنا املشكلة«.
ينتقل رئيس اجمللس اىل تعقيب استطرادي، هو تأكيد رفضه 
جتميد أعمال جملس النواب واجتماعاته يف حال وقوع شغور يف 
الصالحية  ناصية  ان  يري  حالني  بني  مييز  اجلمهورية.  رئاسة 
معقودة له فيهما بال ادنى شك: »للمجلس ان جيتمع للتشريع 
يف املهلة الدستورية، وكذلك يف حال شغور الرئاسة، كما له 
من سلطة  القليل  يفقد  حكومة مستقيلة.  ظل  االنعقاد يف  حق 
احملاسبة بسبب استقالتها، اال انه يظل ميسك بسلطة الرقابة. 
ها انا وجهت حتى اآلن اكثر من دعوة للهيئة العامة اىل االجتماع 
يف املهلة الدستورية النتخاب رئيس اجلمهورية تناولت موضوع 
سلسلة الرتب والرواتب. اذا مل يتمكن اجمللس من اقرار السلسلة 
بالتأكيد  ايار.   ٢٥ بعد  لكن  اخرى  جلسة  اىل  سأدعو  )اليوم( 
لرئيس اجمللس صالحية الدعوة اىل جلسات تشريع يف كل حني. 
اال انين اريد تفادي مزيد من اجلدل غي اجملدي يف االيام العشرة 
االخية من املهلة الدستورية، بني 1٥ ايار و٢٥ منه. بعد انقضاء 

االيام العشرة سأعاود عقد جلسات عامة للمجلس«.
ورغم آراء مناقضة لوجهة نظره، توخى بري من ختم حمضر اجللسة 
فقدان  بعد  املاضي،  نيسان   ٢3 يف  الرئيس  النتخاب  االوىل 

بري: إذهبوا إىل قلب املشكلة وانتخبوا الرئيس

يتفادى بري التعليق على ما شاع عن تمديد والية سليمان )أرشيف(

نقوال ناصيف

نصابها القانوني على اثر الدورة االوىل من االقرتاع، ابقاء الباب 
مفتوحًا امام عقد جلسات اشرتاع حمتملة يف املهلة الدستورية، 

كان سيحرمه اياها ابقاء حمضر اجللسة االوىل تلك مفتوحا.
مل توافق بضعة اراء موقفه ختم احملضر، ورغبت يف ابقاء اجللسة 
يف  آخذة  الرئيس،  انتخاب  اىل  يصي  ان  اىل  مفتوحة  االوىل 
االعتبار انه مل يسبق للمجلس بني عامي 19٢6 و٢008 ان ادار 
الدورة  من  اجلمهورية،  رئيس  النتخاب  واحدة  جلسة  من  اكثر 

االوىل او الثانية او الثالثة حتى.
الواضح ان بري، على رأس الربملان، اخترب يف السنوات االخية 
وطأة  عن  جنمت  مألوفة  غي  سوابق  من  ا  كمرّ اسالفه  من  اكثر 
االنقسام الداخلي: ان حيدد اكثر من موعد جللسة انتخاب الرئيس 
بلغت بني عامي ٢007 و٢008 عشرين موعدا، وان جترى دورة 
اقرتاع اوىل ويعطل انتخاب الرئيس، وان يثار نصاب النصف 
+1 النعقاد اجمللس وانتخاب الرئيس مرتني يف استحقاقي ٢007 
و٢014، وان جيتمع جملس النواب للتشريع يف املهلة الدستورية. 
بل يف الواقع مل يسبق يف اي استحقاق رئاسي ان اجتمع الربملان 
يف جلسة اقرار مشاريع قوانني يف املهلة الدستورية املخصصة 

النتخاب الرئيس. وهو ما ترويه االستحقاقات املتعاقبة:
ــــ اجللسة النيابية العامة السابقة النتخاب الرئيس كميل مشعون 
عقدت قبل 14 يوما، يف 9 ايلول 19٥٢، وكان خمصصة لالستماع 
اىل بيان وزير املال، وليس يف اي من االيام اخلمسة الفاصلة 

بني استقالة الرئيس بشارة اخلوري وانتخاب خلفه.
ــــ اجللسة العامة السابقة النتخاب الرئيس فؤاد شهاب كانت يف 

8 ايار 19٥8، قبل اكثر من شهرين من بدء املهلة الدستورية.
ــــ اجللسة السابقة النتخاب الرئيس شارل حلو كانت يف ٢6 ايار 

1964، قبل شهرين ونصف شهر من بدء املهلة.
الرئيس  انتخاب  قبل  النواب  االخية جمللس  اجللسة  كذلك  ــــ 
سليمان فرجنيه عقدت يف ٢6 ايار، قبل شهرين ونصف شهر 

من بدء املهلة.
انعقاد  هو  حكمًا،  القياس  هذا  عن  اخلارج  االستثناء  ان  على 
اجمللس يف اربع جلسات متتالية يف يوم واحد ليس بينها جلسة 
يف  القليعات،  مطار  يف   1989 الثاني  تشرين   ٥ يف  اشرتاع، 
حماولة توخت اعادة بناء املؤسسات الدستورية املنهارة على اثر 
احلسيين  حسني  اجمللس  رئيس  النتخاب  االوىل   :1988 شغور 
وهيئة مكتب اجمللس، الثانية القرار اتفاق الطائف وثيقة الوفاق 
الداء  الرابعة  معوض،  رينه  الرئيس  النتخاب  الثالثة  الوطين، 
االربع  اجللسات  استغرقت  الدستورية.  اليمني  اجلديد  الرئيس 

تلك ساعتني فقط، ما بني الرابعة بعد الظهر واخلامسة.
تارخيان فقط شهدا التئام اجمللس يف املهلة الدستورية اقتصرا 
على تعديل الدستور هما 19 تشرين االول 199٥ لتمديد والية 
الرئيس الياس هراوي، و13 تشرين االول 1998 التاحة انتخاب 
التئام  اما  للجمهورية.  رئيسا  حلود  اميل  العماد  اجليش  قائد 
الربملان لتمديد والية حلود فكان قبل اسبوعني من بدء املهلة 

الدستورية يف 3 ايلول ٢004.
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
 ضبط »ترسانة« أسلحة يف طرابلس

  
دهمت شعبة املعلومات بناء ملعلومات االثنني منزل ع.ن. )مواليد 
1967 لبناني امللقب بـ مروان( يف حملة باب احلديد يف طرابلس أبي 
مسراء، ومتكنت من توقيفه وضبط كمية كبرية من االسلحة والذخائر 
وهي عبارة عن )قاذيف B7 مع 14 قذيفة عائدة هلا، بيكاسي عدد 1، 
35 قنبلة يدوية، ست بنادق كالشنكوف، مسدسني، قذيفيت انريغا، 
كمية من الذخائر املتوسطة واخلفيفة وأعتدة عسكرية(. التحقيق جاٍر 

بإشراف القضاء.

سجني يرسم وشوماً لنزالء مقابل سجائر
استجواب ضابطني وتوقيفهما بإدخال خمدرات اىل »رومية«

اكرب  املركزي،  رومية  احلاصلة يف سجن  التجاوزات    كثرية هي 
سجون لبنان الذي يضم ما ال يقل عن اربعة آالف سجني يف ثالثة 
مبان. ومن هذه التجاوزات ما يظهر اىل العلن خالل احملاكمات اليت 
تعقدقها احملكمة العسكرية الدائمة، ومنها ما يتطلب معاجلة سريعة 
وجذرية خصوصًا تلك املتصلة برتويج املخدرات ومعاقبة سجناء يف 
يتسم  بعضها  ان  والرشوة. غري  زمالء هلم  يد  على  تعذيب  غرفة 
بالطرافة اذا جاز التعبري، يف حني ان كل التجاوزات واملخالفات تعد 
العقوبات. ففي معرض حماكمة م.غ.  جرائم يعاقب عليها قانون 
لفت  عسكري،  قتل  جبرمية  الدائمة  العسكرية  احملكمة  امام  امس 
ابراهيم، وشوم  خليل  الطيار  الركن  العميد  احملكمة  رئيس  انتباه 
برمسها  قام  انه  افاد  حيث  عنها،  فسأله  املوقوف،  ذراعي  على 
اثناء توقيفه يف سجن رومية، وباستيضاحه قال املوقوف م.غ. ان 
شخصا من السجناء يدعى م. ش. يعمد اىل رسم وشوم للراغبني 
من السجناء مقابل »غروس« من الدخان. واعطى م. غ. رقم الغرفة 
اليت ينزل فيها »السجني النحات« يف املبنى »ب«، واضاف ان 
م.ش. ميلك معدات الوشم وميكن ألي سجني ان خيتار ما يريده من 

الوشوم من خالل »كاتالوغ«.
ايداعه  نصار  كمال  القاضي  العامة  النيابة  ممثل  طلب  ذلك  ازاء 

امللف الختاذ املوقف املناسب بشأن »النحات«.
من جهة اخرى، استجوب قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو 
برتبيت عقيد ونقيب واصدر حبقهما مذكرتي  امس ضابطني  غيدا 
توقيف وجاهيتني جبرم تسهيل دخول حبوب خمدرة اىل سجن رومية 
مدعى  باستجواب  امللف  يف  حتقيقاته  غيدا  ابو  ويتابع  املركزي. 

عليهما آخرين من عسكريني وسجناء.

..ومساعد برلسكوني بناء على طلب اسرتداده
  مثل االيطالي مارسيللو ديللوتري احد املساعدين لرئيس الوزراء 
االيطالي السابق سيلفيو برلسكوني املطلوب مبذكرة انرتبول دولية 
حيث  االمسر،  ندى  القاضي  التمييزية  العامة  احملامية  امام  امس 
استجوبته حول ما اسند اليه عن انتمائه اىل منظمة اجرامية، وذلك 
املرتمجني  احد  عن  فضاًل  عازوري  اكرم  احملامي  وكيله  حبضور 
توقيف  مذكرة  االمسر  واصدر  اللبنانية.  احملاكم  لدى  احمللفني 

وجاهية حبقه.
ويأتي استجواب ديللوتري للمرة االوىل منذ توقيفه يف لبنان يف 
منتصف نيسان املاضي يف ضوء ملف اسرتداده الذي تسلمه القضاء 
اللبناني نهاية االسبوع املاضي، على ان حيال يف ضوء استجوابه 
اللواء اشرف ريفي الصدار مرسوم بتسليمه يف  اىل وزير العدل 

حال وافقت احلكومة اللبنانية على ذلك.
وكان ديللوتري قد احضر من »مستشفى احلياة« واعيد اليها بعد 

استجوابه، حيث يعاجل من امراض يف القلب.

مقتل زوجني باحرتاق خيمة يف ديرزنون
  قضى اللبناني نايف فرحان ابو عيد )مواليد رياق( وزوجته السورية 
خدجية ناصيف )45 عامًا( يف حريق غامض شب عند الثانية والنصف 

فجر االثنني يف خيمة على طريق عام تربل - دير زنون.
وقد نقلت جثتا أبو عيد وزوجته املتفحمتان اىل مستشفى اهلراوي 

احلكومي يف زحلة. والتحقيقات جارية ملعرفة مالبسات احلادث.
اخليمة على  النار يف  أعمامها أضرموا  أن  الضحيتني  ابنة  وأفادت 

خلفية جرمية شرف إثر زواج شقيقتها عن طريق »اخلطيفة«.

قتل ابن شقيقه لريثه
البقاع من كشف هوية  الدولة يف  العامة ألمن  املديرية    متكنت 
قاتل حسني ديب احلاج حسني يف 5 نيسان من العام املاضي، إثر 
توقيف عصابة قتل وسرقة، وقد اعرتف القاتل بأنه أقدم على قتل 

قريبه النتقال املرياث إليه.
 16 البقاع عرضت يف  الدولة يف  اإلقليمية ألمن  املديرية  وكانت 
نيسان املاضي يف مبنى احملافظة يف زحلة، عصابة مؤلفة من 4 
افراد ضمن شبكة تضم 12 شخصا نفذوا جرائم قتل وسرقة يف 

اجلنوب والبقاع وبريوت خالل السنوات االربع االخرية.
واستكماال للتحقيقات املكثفة معهم، وبعد تسليمهم اىل السلطات 
املختصة، مت الكشف عن جرمية جديدة اعرتف بها أحد املوقوفني، 
هي جرمية قتل حسني ديب احلاج حسني يف بلدة سرعني التحتا، يف 
5 نيسان 2013، بعدما كان قد ختم امللف العتبار الوفاة طبيعية. 
وأفاد أنه قتل املغدور، وهو ابن شقيقه بهدف انتقال املرياث اليه 

كونه غري متزوج.

جرحيان حبادثي سري يف السعديات والدورة
  أصيب شخص جبروح حبادث سري وقع االثنني على أوتوسرتاد 
السعديات باجتاه صيدا، بني شاحنة وآلية لألشغال، وأدى احلادث 
إىل اشتعال النريان يف الشاحنة، عملت فرق الدفاع املدني على 

إمخادها.
وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح نتيجة حادث صدم 
على الطريق البحرية من الدورة بإجتاه نهر املوت نقل اىل مستشفى 

مار يوسف للمعاجلة.

إطالق نار على قوة أمنية يف نزلة صيدون
  شهدت حملة نزلة صيدون يف صيدا مساء االثنني إشكااًل بني 

عدد من الشبان تطور اىل إطالق نار أسفر عن إصابة أحدهم.
ولدى تدخل قوة من الدرك لتوقيفهم تعرضت القوة إلطالق نار، 
فر مفتعلو اإلشكال ومن بينهم مطلق النار اىل صيدا القدمية وعرف 
منهم حممد صاحل وحممد نصار وحممد األهواتي وصاحل أبو عريشة 
برصاص  اإلشكال  بداية  أصيب يف ساقه يف  الذي  زكور  وأمحد 
أحد رفاقه.. وعملت القوى األمنية على مالحقتهم يف أحياء املدينة 

القدمية .
واملفارقة حبسب مصادر أمنية أن الشبان أنفسهم ومجيعهم ينتمون 
لدورية  أسبوعني  قبل  تعرضوا  كانوا  تنظيم حملي يف صيدا  اىل 
لقوى األمن الداخلي يف نزلة صيدون ومت توقيفهم، وأطلقوا الحقًا 

بعد تدخالت من قبل هذا التنظيم!

مذكرات توقيف بأعمال إرهابية
  أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أالثنني مذكرتي 
توقيف وجاهيتني حبق الفلسطيين بالل كايد واللبناني أكرم ياسني، 
العدالة  توقيف غيابية حبق فارين من وجه  كما أصدر 4 مذكرات 
جبرم االنتماء إىل تنظيم إرهابي مسلح، بهدف القيام بأعمال إرهابية 
وتفجري امللحقية الثقافية اإليرانية يف منطقة اجلناح، وعلى القتل 

وحماولة القتل وحيازة أسلحة ومتفجرات.
من جهته، استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين السوري 
القبض  إلقاء  أثناء  ناسف  حزام  الذي ضبط حبوزته  حممود كعييت 

عليه يف البقاع، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية حبقه.

فتى سوري مشنوقاً يف صيدا
  عثر على الفتى السوري محزة خ. ) 14 عاما( مشنوقا ومعلقا حببل 
يف ظروف غامضة داخل غرفة يف منطقة شرحبيل مشالي صيدا . 
الداخلي واألدلة اجلنائية  حضر اىل املكان عناصر من قوى األمن 
والطبيب الشرعي عبد احلميد حشيشو وعاين اجلثة اليت نقلت مساء 

اىل مستشفى محود اجلامعي . وبوشرت التحقيقات..

جرح سجني صعقاً يف زحلة
داخل  كهربائية  بصعقة  الديراني  حسن  علي  السجني  أصيب    
محام سجن زحلة، ومت نقله إىل مستشفى رياق، ووضعه الصحي 

مستقر.

القبض على عصابة تزوير عمالت يف البقاع
  

مؤلفة  عصابة  البقاع،  الدولة يف  ألمن  االقليمية  املديرية  أوقفت 
و)أ.ش(  و)و.د(  )ز.ج(  والسوريني  )ع.أ(  هم:  أشخاص،   5 من 
و)م.ص(، لرتوجيها عمالت مزيفة من دوالر امريكي ولرية لبنانية 
االسود،  الدوالر  بواسطة  نصب  بأعمال  وقيامها  وريال سعودي، 
باالضافة اىل جتارة وترويج حبوب خمدرة يف منطقة البقاع الغربي 
واالوسط، وتبني أن بعضهم مطلوب مبذكرات توقيف عدة وأحكام 

عدلية.

طلب السجن ملوظف ومعّقب معامالت مبحاولة إحراق مستندات يف 
»الضمان«

  متكنت القوى االمنية من توقيف مشتبه فيهم جبرمية قتل زوجني 
سوريني واحراق خيمتهما يف رياق.

وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا اشارت فيه اىل 
انه بتاريخ 2014/5/12 ُعثر على املواطن نايف فرحان أبو عبد )مواليد 
اجلنسية(  سورية  سنة،   40( ناصيف  خدجية  وزوجته   )1958 عام 
جثتني متفحمتني بعد تعرضهما لإلحرتاق بشكل كامل داخل خيمة 

يقيمان فيها يف حملة الدهلمية/ طريق عام تربل رياق.
مفرزة  بها  قامت  اليت  املكّثفة  واالستقصاءات  للتحريات  نتيجًة 
زحلة القضائية يف وحدة الشرطة القضائية متّكنت من معرفة هوية 
املشتبه فيهم وحتديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم خالل أقل من 24 
عام  )مواليد  عمارة، وهم: ح. ب.  رياق، وتل  بلدتي:  ساعة يف 
1987، لبناني(، إ. م. )مواليد عام 1987، لبناني(، و. م. )مواليد 

عام 1985، لبناني(
بالتحقيق معهم، إعرتفوا بارتكابهم اجلرمية وبأّنهم أقدموا على حرق 
اخليمة بواسطة مادة البنزين أثناء نوم الضحيتني، وذلك ألسباب 

عائلية. التحقيق جاٍر مع املوقوفني بإشراف القضاء املختص.

طلب اإلعدام ملوقوَفني من »داعش«
التحقيق العسكري فادي صوان يف قرار اتهامي    طلب قاضي 
وحسني  موسى  قوسي  للموقوفني  اإلعدام  عقوبة  ألثالثاء  أصدره 
القيام  بهدف  »داعش«  ارهابي مسلح  تنظيم  اىل  النتمائهما  بري 

بأعمال ارهابية وقتل وحماولة قتل عسكريني أثناء قيامهم بالوظيفة 
العسكرية  احملكمة  امام  وأحاهلما  اسلحة  وحيازة  خالد  وادي  يف 

الدائمة للمحاكمة.

سرقة حقيبة جموهرات من منزل يف جبيل
  ادعت نوال حنا منصور لدى خمفر جبيل أن جمهواًل دخل اىل منزهلا 
يف بلدة املنصف - جبيل بواسطة الكسر واخللع، وسرق من داخل 
خزانتها حقيبة يد بداخلها جموهرات بقيمة 17 ألف دوالر أمريكي. 
وحضرت اىل املكان القوى االمنية واالدلة اجلنائية اليت عملت على 

رفع البصمات، وبوشرت التحقيقات ملعرفة الفاعل.

العثور على أسلحة بشقة يف أبي مسراء
استسالم مطلوبني جدد بـ«أحداث طرابلس« .. واّدعاءات

املدعوين حممد مجال حنيلي،  من  كل  أن  اجليش  قيادة  أعلنت    
زكريا حممد مجعة وأمحد طه احلجار، املطلوبني بعدة مذكرات توقيف 
أنفسهم  تسليم  على  أقدموا  طرابلس«  »أحداث  يف  ملشاركتهم 
اىل مديرية املخابرات يف السادسة من مساء الثالثاء. وقد بوشر 

التحقيق معهم بإشراف القضاء املختص.
القاضي  العسكرية  إىل ذلك، ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة 
صقر صقر االربعاء، على عشرة موقوفني من منطقيت باب التبانة 
طرابلس«،  »أحداث  يف  شاركوا  حماور  قادة  بينهم  وجبل حمسن 
جبرم تشكيل جمموعات مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية وارتكاب 
والتعرض  الدولة  والنيل من هيبة  واالموال  الناس  اجلنايات على 
النار  وإطالق  الفنت  وإثارة  والعسكرية،  املدنية  ملؤسساتها 
التحقيق  قاضي  على  وأحاهلم  واملمتلكات.  املباني  يف  والتخريب 

العسكري االول رياض ابو غيدا.
وعثرت قوى األمن الداخلي على أسلحة بعد مداهمتها احدى الشقق 

يف حملة ابي مسراء، كان صاحبها قد اوقف قبل 3 ايام.
واصدرت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي بيانا اوضحت فيه انه 
ضمن سياق اخلطة األمنية اليت تواصل تنفيذها القطعات العمالنية 
يف قوى األمن الداخلي يف منطقة الشمال، من خالل إقامة احلواجز 
ودهم األمكنة املشبوهة حبثا عن املطلوبني للقضاء، وبناًء ملعلومات 
توافرت لفصيلة درك أبي مسراء عن وجود كمية من األسلحة والذخائر 
بإحدى الشقق يف شارع احلاووظ أبي مسراء، قامت قوة من الفصيلة 
املذكورة مبداهمة الشقة وضبطت بداخلها: )قاذف ار بي جي مع 10 
قذائف، بندقيتني حربيتني كالشنكوف وستة مماشط مذخرة عائدة 
هلا، جعبيت صدر وكمية كبرية من طلقات الكالشنكوف(. وتبني ان 
الشقة عائدة للمدعو: ع. ن. امللقب بـ مروان الذي ُأوقف بتاريخ 

2014/05/12 من قبل شعبة املعلومات باجلرم ذاته.
التحقيق جاٍر بإشراف القضاء .

إطالق نار على دورية أمنية إثر إشكال يف صيدا
  تعرضت دورية أمنية إلطالق نار إثر وصوهلا إىل حملة حي محود 

يف صيدا نتيجة إشكال وقع بني عدد من األشخاص.
ومتكنت القوى األمنية من توقيف الفاعلني وهم سبعة بينهم سوري 
وقد أصيب عسكري جبروح أثناء إلقاء القبض على أحد املطلوبني.

وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أشارت فيه إىل 
أنه بتاريخ 2014/5/12 ويف حي محود ـ صيدا حصل إشكال بني: 
ـ ح.ب. )مواليد 1968 لبناني( من جهة، وبني أشخاص جمهولني 
يستقلون سيارة جيب نوع 5«×« أقدموا على تكسري بسطة معدة 
لبيع اخلضر عائدة اىل املذكور، وأطلقوا النار يف اهلواء، ويف إجتاه 
رد  حبيث  املكان  إىل  وصلت  كانت  الداخلي  األمن  لقوى  دورية 
عناصر الدورية على مصدر النريان، وقد الذوا بالفرار إىل داخل 
أحياء صيدا القدمية، وأصيب أحد املواطنني بطلق ناري نقل على 

اثره إىل »مستشفى صيدا« احلكومي.
نتيجة للتحريات واالستقصاءات الكثيفة، متكنت دوريات من شعبة 
املعلومات ومفرزة إستقصاء اجلنوب وفصيلة صيدا يف وحدة الدرك 
اإلقليمي وفوج السيار الثاني يف وحدة القوى السيارة من توقيف 
األشخاص املتورطني باإلشكال ومطلقي النار وهم كل من: م.ص 

وغ.ب وح.ب وم.ن و.ز وص.أ والسوري م.ق.
وأثناء توقيف ص.أ. أصيب أحد عناصر فوج السيار األول يف قدمه 
اليمنى، ومت ضبط مسدس حربي وسكينني )موس كباس( حبوزته، 

كما ضبطت سيارة اجليب املذكورة.
التحقيقات جارية بإشراف القضاء املختص.

توقيف مطلوبني يف الضاحية
  

أوقفت قوة من اجليش عددًا من املطلوبني يف الضاحية اجلنوبية.
وأعلنت قيادة اجليش يف بيان هلا أن قوة من اجليش أوقفت فجر 
االربعاءيف حمليت حي السلم والرمل العالي يف الضاحية اجلنوبية، 
املدعوين مصطفى ذو الفقار امساعيل وحسني حسن طهماز وحممد 
حسن طهماز، إلقدامهم يف تواريخ خمتلفة على ارتكاب جرم إطالق 
نار مرات عدة، كما مت توقيف املدعو علي شكيب موسى يف حي 

السلم، حليازته مسدسا حربيا من دون ترخيص.
كذلك أقدم املدعو علي ذو الفقار امساعيل على تسليم نفسه لقوى 

اجليش، لكونه مطلوبا للعدالة جبرم إطالق نار.
ومت تسليم املوقوفني اىل املرجع املختص إلجراء الالزم.
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برعاية رئيس تيار املردة النائب 
بعضو  ممثاًل  فرجنية  سليمان 
املكتب السياسي للمرده السيدة 
اإلنتشار  ومسؤول  ميني  فريا 
تيار  أقام  خوري,  جواد  احملامي 
املردة اوسرتاليا حفلته السنوية 
بانكستاون  البلفيو  صالة  يف 
من  املئات  حبضور  سيدني, 
واحللفاء  واملناصرين  األعضاء 
يتقدمهم املطران انطوان شربل 
ميالطيوس  واملطران  طربية 
بولس  املطران  وممثل  ملكي 
قرعان  جان  اخلوري  صليبا 
يوسف  مرسيلينو  واملونسنيور 
األب  شربل  مار  دير  ورئيس 
بيار  واخلوري  سليمان  جوزيف 
طعمة  انطوان  واألب  اخلوري 
قنصل  و  موسى  طوني  واألب 
غامن  البيطار  جورج  العام  لبنان 
ماهر  الفخري  سوريا  وقنصل 
عيسى  طوني  والنائب  دباغ 
ورئيس الرابطة املارونية توفيق 
كريوز وعدد كبري من املؤسسات 

احلزبية واالجتماعية.
مهرجان  اىل  احلفلة  وقد حتولت 
باألعالم  الصالة  إزدانت  حيث 
اليت  املردة  وأعالم  اللبنانية 
على  األخضر  باللون  متاوجت 
واألغنيات  املردة  نشيد  إيقاع 

الوطنية.
املطران  سيادة  بارك  ان  وبعد 
دور  عن  حتدث  العشاء  طربية 
وضرورة  لبنان  يف  املسيحيني 
اجلانب  اىل  لفت  كما  توافقهم 
املردة  دور  على  مثنيًا  الروحي 

ورئيسه سليمان فرجنية.
مرارًا  قوطعت  اليت  كلمتها  يف 
ميني  السيدة  أكدت  بالتصفيق 
االستحقاق  حيال  املردة  مواقف 
القضايا  من  العديد  و  الرئاسي 

والتطورات احمللية واإلقليمية.
بنقل  كلمتها  إستهلت  وقد 
حتيات رئيس تيار املردة النائب 
»ان كل  بقوهلا  سليمان فرجنية 
الكلمة  من  عليه  يستّدل  خطاب 
»اهلل  الكالم  وأول  األوىل 
واحدًا  عليهن  وسلّمي  يوفقهن 
األمانة  الكالم  هو  وهذا  واحدًا« 
شرفّن  من  اياه  محًلن  الذي 

بتمثيله«.
»احلاضرين  حّيت  وبعدها 
املنتمني اىل أرضهم رغم الغربة 
اىل  الغربة  حيّولون  وبإنتمائهم 
وطن، على أمل ان يبقى واحدًا 
موحدًا. فالشكر هلم مستحّق ألنهم 
ال يطلبون شيئًا من الوطن، بل 
ويدعمونه  وعاطفة  حبًا  ميّدونه 
الوعي  وينشرون  وماديًا  معنويًا 
لدى إدارات دوهلم فهم الصوت 

الصارخ يف الربية«.
انها  اىل  السيدة ميني  وأشارت 
ليست باملصادفة ان تقام حفلة 
شهر  يف  السنة  هذه  املردة 
وبالنسبة  املرميي،  »الشهر  ايار 
املذاهب  خمتلف  على  للجميع 
 .. واحدة  مريم  هي  والطوائف 
كيف  القديسة.  املقدسة  مريم 
ال والذين يدافعون عن كنائس 
السيدة ليسوا فقط من الطائفة 
املسيحية« وهو كذلك » الشهر 

املقاوم  الرئيس  فيه  وأد  الذي 
اتفاق  فرجنية  سليمان  الراحل 
17 ايار. وهو الشهر الذي حيل 
يف اخلامس والعشرين منه عيد 

املقاومة والتحرير«.
اما مبا خيص االستحقاق الرئاسي 
فقالت »لقد أكد سليمان فرجنية 
مبصداقيته  املعروف  وهو  مرارًا 
اجلنرال  طاملا  انه  ووضوحه 
ميشال عون يتقدمنا فنحن معه. 
انه  عون  اجلنرال  أعلن  وبدوره 
وأصبحت  الظروف  تغرّيت  اذا 
سليمان  ترشيح  لتبن  مناسبة 
وأضافت  معه«.  فأنا  فرجنية 
اىل  نتطلع  »حنن  ميني  السيدة 
إنتخاب رئيس قوي يتمتع مبكّون 
شعيب »ال خيجل حاضره مباضيه« 

كما قال املطران مظلوم.
وعن العالقة بني املردة والتيار 
بالقول  ذكّرت  احلر  الوطن 
قوم  املوارنة  »ان  السرياني 
جئنا  »لكننا  موضحة  ينتظم«  ال 
بالبعد  كتيارين  لننتظم  اليوم 
الوطن والعربي واملشرقي. حنن 
ورؤية  متكامل  سياسي  فريق 
متكاملة وحنن نفس مقاوم واحد 
ومشروع  شرعي  حق  واملقاومة 
والسماء  األرض  تتحرر  ان  اىل 

واملياه«.
يهدد  الذي  اخلطر  عن  وحتدثت 
عارضة  املسيحي  الوجود 
يف  أعدادهم  وتراجع  أوضاعهم 
كما  ومصر.  والعراق  فلسطني 
شددت على ضرورة التخلص من 
احلقد مثلما فعل سليمان فرجنية 

مهرجان تيار املردة يف سيدني يتحّول اىل تظاهرة شعبية

فريا ميني ممثلة فرجنية: نتطلع لرئيس ال خيجل حاضره مباضيه

والغفران  العفو  قدم  عندما 
املسيحية  الوحدة  مذبح  على 
والوحدة الوطنية ببعديها العربي 

واملشرقي.
ووجهت حتية اىل ثالوث »اجليش 
وكذلك  واملقاومة«  والشعب 
اىل  القلب  من  معايدة  وجّهت 
كل األمهات عشية عيد األم وال 
سيما »أمجل األمهات اليت زّفت 
ابنها شهيدًا على مذبح الوطن«. 
كما قالت » ال بد من ان ننحن 
اللبناني  اجليش  لشهداء  إجالال 
وكل اجليوش العربية اليت تواجه 
العراق  اىل  سوريا  من  اإلرهاب 
اىل مصر ألن هذه اجليوش اليت 
للدولة  الفقري  العامود  تشكل 
يتم استهدافها بغية حتويلنا اىل 

قبائل متناحرة«.
االستاذ  الشاعر  احلفلة  عّرف 
والسيدة  الشدياق  الياس 
مارلني مللو حيث رحبا باحلضور 
اإلعالم  مبمثلي  سيما  وال 
بورزق  انطونيوس  االساتذة 
قزي  انطوان  املغّوش  وأكرم 
خمايل  وسايد  خوري  وجوزيف 
بشارة  وبطرس  شالال  وكميل 
املاروني  األحباث  مركز  ومدير 
الدكتور جان طربية بوفود التيار 
السوري  واحلزب  احلر  الوطن 
أمل  وحركة  االجتماعي  القومي 
واحلزب  االحرار  والدميوقراطيون 
العربي  البعث  وحزب  الشيوعي 
ومن اجلمعيات مجعية بطل لبنان 
الزغرتاوية  كرم  بك  يوسف 
اسطفان  النائب  ومؤسسة 

الدويهي ورابطة آل كرم ومجعيات 
وكفرزينا  وكفرياشيت  القبيات 
وكفرصارون  وكفرصغاب 
وحرف  وارده  اجلنوب  وعيناتا 
وكان  مرياطه.  وشباب  ارده 
ملارلني كلمة باالنكليزية حتدثت 
ودور  ومكانته  لبنان  عن  فيها 

املردة السياسي فيه.
يف  املردة  تيار  مسؤول  اما 
فقد  بوهارون  ايلي  اوسرتاليا 
املطران  جبهود  بكلمته  نّوه 
احلضور  فيها  شكر  كما  طربية، 
احلفلة،  إلجناح  عمل  من  وكل 
يسعن  ال   « فيها  جاء  ومما 
أتقدم  ان  إال  املناسبة  هذه  يف 
تيار  لرئيس  اخلالص  بالشكر 
فرجنية  سليمان  النائب  املردة 
على رعايته هلذا االحتفال ممثاًل 
للتيار  السياسي  املكتب  بعضو 
ميني  فريا  السيدة  اإلعالمية 
احملامي  اإلنتشار  ومبسؤول 
االستاذ جواد خوري، مع ترحيبنا 
وإشادتنا  معنا  بوجودهما  احلار 

مسرية  يف  الفّعال  بدورهما 
تيار  »ان  املردة«. مضيفًا  تيار 
هذه  يف  نشأته  ومنذ  املردة 
الثاني  وطننا  املضيافة  األرض 
ان  نفسه  على  آل  اوسرتاليا 
مؤمنًا  اجلميع  على  منفتحًا  يكون 
الرأي  وقدسية  البناء  باحلوار 
بالثوابت  اإلحتفاظ  مع  والتعبري 
والتوجهات  الصرحية  واملواقف 
لقائده  احلكيمة  والتوجيهات 

ورئيسه سليمان بك فرجنية«.
أننا  بالقول«  بوهارون  وختم 
سنعمل بإستمرار إلكمال مسرية 
ويف  الصعد  خمتلف  على  التيار 
مجيع اجملاالت ولن يكون ذلك إال 
بتضافر اجلهود وتشابك األيدي 
لنجعل  وجترد  بإخالص  والعمل 
معكم من تيار املردة اوسرتاليا 
ملشرقيتنا  الصافية  املرآة 

ومسيحيتنا وعروبتنا«.
وألقى االستاذ الياس الشدياق 

قصيدة رائعة.

الطاولة الرسمية ايلي بو هارون االعالمية فريا يمني املطران انطوان طربيه

د عماد برو، الياس بو ملحم، جان فارس  وحضوركوليت بول سركيس والزميل اكرم املغوش ورومانوس اسكندرحضورطاولة االعالم وتبدو امللكة سينتيا ووالدتها كاتيا، تامؤ، يمنى، ناتالي وموني

د عماد برو والسيدة فريا يمني
طوني خوري، فادي هيار، هشام عالم وحضور ريتشارد وريتا طنوس، ايلي القاضي، بيار سليمان وحضور

فريا يمني وكوليت بول سركيس يتوسطان الزميلني بو رزق واملغوّش

تصوير أراكس
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اسـطول من آليات احلفر ونقل الردم 
والشاحنات ومضخات االمسنت

نتعهد كافة مشاريع البناء السكنية والتجارية 
من املنازل العادية حتى املباني املتعددة 

الطبقات من رسم اخلرائط حتى تسليم املفتاح

ثقة.. مصداقية .. خربة  ..دقة يف العمل 

خدماتنا تغطي سائر أحناء سيدني وضواحيها
نعطي كفالة على مجيع األعمال والتعهدات

Carpentry - Framing - Roofing - Fixing - 
Renovations - Formworks -Steel Fixing - Concrete 
Pumps - Fascia + Gutters - Roof Tiles - Colourbond 
Roofs - Pergolas - All Slabs - Plumbing - Electrical 
Works - Gyprock - Painting... Etc 

جلميع حاجاتكم من اعمال البناء والتعهدات اتصلوا بصاحب اخلربة توفيق طبيخ على الرقم: 0411225583

أسعارنا تناسب اجلميع ... التـسعري مـجاني

بـإدارة تـوفـيق طـبيخ
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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

Saturday 17 May 2014  2014 أيار   17 السبت 
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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

Saturday 17 May 2014  2014 أيار   17 السبت 
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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

اعداد:  أكرم املغوّش

احلسناء اجلامعية  التيسيا مننوم 

اجلمال باالخالق والعلم وحب 
اهلل والوطن 

وجــــه
االســـبوع

واالخالص  الصاحلة  والرتبية  اهلل  خمافة 
للوطن وحتصيل العلوم من أهم املقومات اليت 
والبنات  واالبناء  الناجحة  االسرة  على   تعود 
هذه  يف  وخاصة  والسرور  والبهجة  بالسعادة 
احلضارات  املتعددة  العظيمة  االسرتالية  القارة 

والثقافات.
فكرًا  اجلميلة  الشابة   اجلالية   صبايا  ومن 
وخلقًا وأدبًا وتربية وعلمًا احلسناء التيسيا مننوم 
كرمية الناشط االجتماعي ديزيريه مننوم والسيدة 

االجتماعية املثالية إيفون جعيتاني مننوم.
ولدت التيسيا يف مدينة زغرتا وترعرعت يف 
العقارية  العلوم  يف  إجازة  نالت  حيث  سيدني 
وما زالت تتابع دراستها العليا )دبلوم( بإدارة 
االعمال والعلوم  العقارية يف جامعة غرب سيدني 
وتتقن اللغة العربية إىل جانب االنكليزية وقد 
ونالت  اهلندي  بالزي  أزياء  عرض  شاركت يف 
اجلائزة االوىل ونظرًا حلسن مجاهلا تلقت عروضا 
وافقت  وأخريا  مجال  مبلكات  للمشاركة  عديدة 
ملكة مجال  إنتخاب  املشاركة يف مهرجان  على 
الثقافية  اجلامعة  تنظمها  اليت  اللبنانية  اجلالية 
رمسي  باحتفال  غدًا  سيقام  والذي  اللبناية 

وشعيب يف إحدى قاعات سيدني الفخمة.
سأهدي  النجاح  لي  كتب  إذا  التيسيا  تقول 
جناحي لوطين الغالي لبنان وسأقدم مجيع اهلدايا 
الذي  البطل  اللبناني  واملعنوية جليشنا  املادية 
الغالي وامتنى  اهلنا ووطننا  يذود ويدافع عن 
على   يواظبوا  ان  اجلالية  وشباب  صبايا  على 

حتصيل العلوم ويتفاعلوا مع بالدنا االسرتالية 
لبنان احلبيب ووطننا  العظيمة ويتواصلوا مع 
العربي الغالي واشكر اهلل تعاىل على نعمه لنا 
لي  ويطيب  الغوالي  واخواتي  واخوتي  بأهلي 

ان اردد دائمًا:
يا رضا اهلل ورضا الوالدين 

باجلمال  طافح  وجه  مننوم  التيسيا  احلسناء 
االخر  وقبول  الناس  وحمبة  بالنفس  والثقة 
وقد  واسرتالية  وعربية  لبنانية  بأنها  وتفتخر 
زارت مسقط رأسها مدينة زغرتا مرارًا  تلك 
وسياسية  روحية  قامات  اجنبت  اليت  املدينة 
ومتتعت  وفنانني  وشعراء  مجهورية  ورؤساء 
وتؤكد  لبنان  ومجال  واالقارب  االهل  بلقاء 
يقل  ال  السرتاليا  وإخالصها  حمبتها  أن  على 
عن حمبتها وإخالصها للبنان النها جتد يف هذه 
واحرتام  الصحيحة  الدميقراطية  العظيمة  البالد 
والواجبات   احلقوق  يف  واملساواة  املواطنة 
وانها تؤمن باالنسانية واحملبة النها اهلل حمبة.
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مناسبات

النجم غسان صليبا اجلمهور للفنان كاملاء للسمك »بس البعض بيدبك على نشرة االخبار«

عندما حضر اىل سيدني منذ عدة سنوات  النجم غسان صليبا وكامل فرقته املوسيقية احيا 
حفالت للجالية العربية  يف املدن االسرتالية كانت من امجل احلفالت والنجم غسان صليبا فنان 

مميز بصوته وحضوره وهو املعروف جدًا مبشاركته الرحابنه يف عدة مسرحيات.
وكنت أجريت معه مقابلة صحفية حتدث فيها عن مسريته الفنية وأكد على أن الفن مدرسة 
وعلى الفنان أن يلتزم باملصداقية ويضع يف أولوايات حياته التعامل بأخالق مع اجلمهور الننا  
الذي  ماء، وعن اجلمهور  بدون   أن حييا  كفنانني كالسمك واجلمهور كاملاء وال ميكن للسمك 
يستمتع حبفالته يف دول االنتشار قال مجهور طيب ورائع ولكن البعض منهم ضاحكًا )يرقص 
ويدبك على نشرة االخبار( ألن هذا اجلمهور املغرتب  باجلسد  عن الوطن يعيش الوطن يف قلبه 
وروحه وأقول لك أستاذ أكرم شكرًا النين سعيد جدا بهذا اللقاء مع حضرتك ألنك تطرقت إىل 
اسئلة مهمة جلهة الفنان وعالقته مع اجلمهور كما انين بغاية السعادة والسرور وانا التقي وجهًا 

لوجه مع مجهوري احلبيب يف أسرتاليا حتية طيبة .

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

 النجم غسان صليبا يتحدث إىل الزميل أكرم املغوّش  ) من االرشيف (
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كتب : أكرم املغوش 
ميني  فريا  السيدة  عقدت 
لتيار  السياسي  املكتب  عضو 
املردة واالستاذ احملامي جواد 
خوري مسؤول شؤون االنتشار  
ممثلني  اسرتاليا  زارا  اللذان 
سليمان  النائب  التيار  رئيس 
حبضور  صحفيًا  مؤمترًا  فرجنية 
العربي  االعالم  عن  ممثلني 
ومسؤولي وأعضاء تيار املردة 
وقد  العشي  غسان  والدكتور 
الغربة  وتلفزيون  اهلريالد  مثل 

الزميل أكرم املغوش .
الياس  االستاذ  رحب  بداية 
واالعالميني  بالضيوف  شدياق 
وقدم السيدة فريا ميني حيث 
باالعالميني  بدورها  رحبت 
الوضع  عن  باسهاب  وشرحت 
االستحقاق  وخاصة  اللبناني 
ينوي  اليت  والزيارة  الرئاسي 
البطريرك  غبطة  بها  يقوم  ان 
احملتلة  فلسطني  اىل  الراعي 

وردت على االسئلة. 
مرهون  توزيرها  ان  وقالت 
بوقته  وان العماد عون املرشح 
اجلمهورية  لرئاسة  االقوى 
املنتصرة ضد  املقاومة  وحيت 
العدو الصهيوني وأكدت على 
هو  جنبالط  وليد  الزعيم  ان 
الذي يرجح دفة جناح الرئيس 
والده  عن   عرف  ما  وهذا 
جنبالط  كمال  الزعيم  الشهيد 
هي  سورية  أن  على  وأكدت 
السند الكبري للبنان ومتنت أن 
االرهاب   على  بالقضاء  تنجح 
الذي يشكل خطرا على سورية 

ولبنان واملنطقة. 
اللبنانية  اجلالية  على  ومتنت 
والعربية أن يكونوا خري ممثلني 
لبالدنا يف هذه البالد االسرتالية 

اجلميلة بالتعددية. 
خوري   جواد  االستاذ  وكان 
قد حتدث عن االنتشار اللبناني 
التيار  يف  املسؤول  بصفته 
اخلارجية  وزير  مببادرة  واشاد 
حول  باسيل  جربان  املهندس 
عقده  املزمع  املغرتبني  مؤمتر 
يف لبنان والذي من شأنه أن 
والتعاون  االلفة  أواصر  يقوي 
على  املغرتبني  وتشجيع  
أجل  من  والتفاعل  التواصل 

االستثمار يف لبنان 

فريا ميني وجواد خوري يف املؤمتر الصحايف مع االعالم العربي:

عون املرشح االقوى للرئاسة واالرهاب خطر على سوريا واملنطقة

فريا يمني وجواد خوري وشدياق وبو هارون

غسان العشي وحضور

يمني وخوري واعالميون

يمني وخوري والزميل املغوش

 حسناء من غالف »بالي بوي« إىل بهلوان متسول
عادت عارضة األزياء البالغة 
كريستينا  عاما   60 العمر  من 
ماكينا إىل األضواء جمددا، بعد 
لتتحول  األيام  بها  دارت  أن 
من جنمة أغلفة جمالت الغالمور 
بهلوانية  عروض  مقدمة  إىل 
بائسة يف شوارع مدينة غراند 

رابيدز،

للحصول على ما ميكنها أن 
تسد رمقها به.

ُيذكر أن العديد من الربامج 
استضافت  التلفزيونية 
كريستينا ماكينا يف سبعينات 
أن  كما  املاضي،  القرن 
أغلفة  تزين  كانت  صورتها 
جملة "بالي بوي"، لتصبح بعد 

ت  ا عشر
لسنني  ا
إىل جمرد 
لة  متسو
من شارع 
آخر،  إىل 
تستجدي 
لعطف  ا
تبحث  و
أي  عن 

وظيفة.
األزياء  عارضة  حتمل  كما 
إىل  بها  تشري  الفتة  السابقة 
"أرجو  عليها:  ُكتب  سنها كما 
أنا  املساعدة،  ومنكم  اهلل  من 
ووصفت  العمل"،  إىل  حباجة 
قناة  مع  لقاء  يف  نفسها 

حال  باحملظوظة يف  تلفزيونية 
يف  دوالرات   7 على  حصلت 
احلسناء  وتساءلت  اليوم. 
السابقة كريستينا ماكينا: "ال 
أعلم كيف آلت بي األمور من 
أغلفة اجملالت إىل العيش يف 

الشارع بهذه الطريقة".

 أمجل نساء األرض اإليرانية.. عروس األحالم لعام 2014

مجال  أن  البعض  يرى 
اإليرانية  األزياء  عارضة 
كما  نادر  جابري  ماهالغا 
صنفها البعض أنها أمجل 

نساء األرض.
 

مرة  ألول  اليها  الناظر 
أن  يؤكد  أن  يستطيع 
اجلميل  وجهها  مالمح 
خليط  فهي  مألوفة 
اهلندي  اجلمال  من 
واهلوليوودي.  والعربي 
سريى  النظر  أمعن  وإذا 
العامل  مجال  ملكة  عيون 
وشفاه  اشواريا  اهلندية 

جولي  أجنلينا  هوليود  جنمة 
هيفاء  اللبنانية  النجمة  ومالمح 
يوضح  اخلليط  وهذا  وهيب 
إمرأة  أمجل  إختيارها  سبب 
تتمتع  وأنها  خاصة  العامل  يف 
األزياء. عارضات  جبسد  أيضًا 

 

وقامت » ماهالغا جابري« بنشر 
جمموعة صور هلا وهي ترتدي ثوب 
زفاف ملفت ومميز من تصميم 
.Pedram Pasha Taheri اإليراني 

وبإطاللتها بثوب الزفاف تصبح 
األحالم  عروس  جابري  ماهالغا 
وخاصة  العامل  رجال  ملعظم 
من  مزيج  مجاهلا  جتمع يف  أنها 

الثقافات ومجيالت العامل.
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اعالنات ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر

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

وجميع املناسبات 
تصويرفيديو وفوتوغراف .. صورة نقية وصوت صافٍ

استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن
لالتصال: 0413101539

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

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

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

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

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581
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سلمان العودة ُيهدي عال الفارس!!?

إعالمية  حادثة 
باتت  جديدة 
تثري جداًل على 
موقع التواصل 
عي  جتما ال ا
 ، " يرت تو "
نشرت  فقد 
مية  عال إل ا
عال  األردنية 
س  ر لفا ا
على  تغريدة 
حسابها اخلاص 

باملوقع،

عبارة  وهي   
من  نص  عن 
الشيخ الدكتور 
العودة  سلمان 

الفارس،  عال  العزيزة  البنيت  "إهداء  فيه:  كتب  يده  خبط 
بناتي أربع وبك أصبحن مخسًا والدك سلمان العودة"!.

املرة  ليست  هذه  أن  هو  املغردون  لفت  الذي  والغريب 
فقد سبق  الدعاة،  من  بهدية  عال  فيها  اليت حتظى  األوىل 
"نهاية  كتابني  العريفي  حممد  الدكتور  الشيخ  وأهداها 

العامل" و"استمتع حبياتك" باإلضافة إىل زجاجة عطر، .

أبرز ما جاء يف وسم #العودة_ دتي نت" يرصد لكم  "سيِّ
يهدي_عال_فارس، والذي احتوى تغريداته على الكثري من 

االستغراب وعالمات االستفهام.

فقد غردت @NahyahAK: "ملاذا التهويل واالصطياد يف 
املاء العكر اهداها كتب من تأليفه وارفقها بكلمات رائعه 

ماعطاها املاس والبنتلي".

وكتب @drnasserotaib مازحًا: "ياشيخ @salman_alodah انا 
 OlaAlfares@ أطلب يد بنتك اخلامسة على سنة اهلل ورسوله

ركز قلت اخلامسة !"

اإلعالميات  بقية  احس  فارس  "عال   :  KSA__ksa@ وغرد 
بتصيبهم الغريه وين اهلدايا عن البقية".

وكتب @h_a_m : "عال فارس هذه سّرها باتع يا جدعان".

وغردت @naf_m :"وش قصة عال هذي االيام الشيخ خالد 
الشايع يهزئها يف قناة mbc والعودة والعريفي يعطونها 

هدايا... هو فيه ايه يارجاله".

وأخريًا كتب سعود السبيعي  @: "العريفي قال اختاه العوده 
صريح  مزة..  يا  ميدي  ما  اقولك  وانا  الرابعة،  بنيت  قال 

بقوه".

 سائق أجرة ياباني يوقع بزبونات جلعلهن يتبولن يف سيارته!!
اعلنت الشرطة اليابانية  أنها أوقفت سائق سيارة أجرة كان 
يقدم لزبوناته حلويات حمشوة حببوب مدرة للبول لالستمتاع 

برؤيتهن يتبولن يف سيارته.

ومتكنت الشرطة من ضبط أكثر من 50 تسجيل مصور يف 
منزله لنساء يتبولن يف سيارته استطاع تصويرها بواسطة 
كامريا خبأها يف سيارته. وقال السائق للمحققني: "كنت 

أشعر بلذة عند رؤية النساء يفقدن السيطرة".

وأوضح السائق الذي مل يكشف عن هويته انه كان يشرتي 
احلبوب املدرة للبول عرب اإلنرتنت وكان خيلطها بعد ذلك مع 
حلويات صغرية. وقال شرطي لوكالة فرانس برس: "يبدو 
أنه كان يتلذذ برؤية النساء يلتوين يف كل االجتاهات يف 

سيارته يف حماولتهن عدم التبول".

وقد اشتكت احدى الراكبات اللواتي وقعن يف الفخ نهاية 

أكتوبر )تشرين األول( املاضي يف أوساكا )غرب( مشرية 
إىل أن السائق عرض عليها أن تدفع نصف السعر االعتيادي 
عندما  التوقف  السائق  ورفض  حلويات.  هلا  وقدم  للرحلة 
كيسًا  عليها  عرض  لكنه  التوقف  الراكبة  منه  طلبت  قالت 

خمصصًا للتبول.
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ملبورن

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555
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حلظة سقوط »هايدن بانييت« 

على السجادة احلمراء

أن  الربيطانية  ميل"  "ديلي  صحيفة  ذكرت 
تعرضت  بانييت"  "هايدن  الشقراء  النجمة 
ملوقف حمرج للغاية أثناء سريها على السجادة 

احلمراء يف حفل "ميت جاال" بنيويورك.
التقاط  خالل  فستانها  يف  النجمة  وتعثرت 
املصورين الصور هلا على السجادة احلمراء، 
كان  للغاية  طويل  فستان  مرتدية  وكانت 
السبب يف سقوطها، ولكنها بعد أن سقطت 
سريًعا  توازنها  واستعادت  ضاحكة  نهضت 
اخلاصني  احلراس  بعض  مساعدة  بواسطة 
الصور  والتقاط  مسريتها  مستكملة  باحلفل 

هلا على السجادة.

 اعتقال ملكة مجال املانية بتهمة التخطيط ألعمال ارهابية

صحيفة  قالت 
ميل"  "ديلي 
الربيطانية، أمس 
اجلمعة، إن قوات 
الشرطة األملانية 
القبض  ألقت 
مجال  ملكة  على 
ليندا  أملانية، 
بسبب  دومني، 
مع  تورطها 
فرانك  أخيها، 
التخطيط  يف 
ألعمال إرهابية.

العمليات  قوات  من  جمموعة  وقامت 
الكائن  منزهلما  باقتحام  اخلاصة 
وعثرت  اجلمعة،  أملانيا،  غرب  بـ"كريفيلد" 
للصوت،  وكامت  آلي،  ناري  سالح  على 
باإلضافة إىل  وأقنعة مطاطية،  وسكاكني، 
مبركز  الرهائن  واحتجاز  خلطف  خمطوطات 
سابق. وقت  يف  به  تعمل  كانت   جتاري 

األملانية  اجلمال  ملكة  إن  ويقول احملققون 
»كريفيلد«،  مجال  ملكة  تتوجيها  مت  اليت 
أخيها  مع  ختطط  كانت  املاضي،  أبريل 
الختطاف رهائن واحتجازهم باملركز التجاري 
الذي كانت تعمل به منذ وقت قريب قبل 

أن ترتكه.

املكتب  باسم  املتحدث  قال  جانبه،  من 
اجلنائي يف »دوسلدورف«: »توفرت لدينا 

معلومات حول تورطها وأخيها مع 4 أشخاص 
آخرين للتخطيط الختطاف رهائن واحتجازهم 

للحصول على مقابل مالي«.

سالسل  على  »عثرنا  املتحدث:  وأضاف 
األشخاص  تقييد  يف  تستعمل  وقيود 
بشقتها«، مشريا إىل أنه سبق ومت احتجازها 
مدينة  يف  الشرطة  أقسام  بأحد  وأخيها 
صناعية مبنطقة »الرور« غرب أملانيا بتهمة 
ما  على  احلصول  يف  شخص   2000 ابتزاز 
يقرب من 500 ألف جنيه إسرتليين بتقديم 

قروض وهمية.

كانت ملكة مجال كريفيلد قد تركت وظيفتها 
كمحصلة نقود يف إحدى املراكز التجارية يف 
يناير املاضي، وكانت حتلم باحلصول على 

وظيفة عارضة أزياء.

 عارضة األزياء الرومانية »إميا« 
ترتدي أطول فستان زفاف يف العامل

من  الرومانية"إميا"  األزياء  عارضة  متكنت 
القياسية  لالرقام  غينس  موسوعة  دخول 
بعد ارتدائها فستان زفاف يعد االطول يف 
العامل " 1.85 " ميل والفستان من تصميم 
"أندريه"ومصنوع من  الرومانية  االزياء  دار 

أجود أنواع االقمشة الفرنسية واالوربية.

 تنكر كمصور وقتل عروسا يوم زفافها!
قدم شاب هندي على قتل عروس يوم زفافها 
حيث كانت اىل جانب عريسها على خشبة املسرح، 
حيث دخل املدعو أنوراغ شينغ اىل حفل الزفاف 
وهو متنكر كمصور فوتوغرايف،فاقتحم املمر حتى 
ناميديو  جايشري  املدعوة  العروس  اىل  وصل 
البالغة من العمر 29 عاما وأطلق النار عليها من 
مسافة قريبة. وقد حاول سينغ اطالق النار على 
انقض  الضيوف  احد  ألن  يفلح  مل  لكنه  نفسه 
عليه وانهال عليه بالضرب حتى وصول الشرطة، 
يف حني توفيت العروس يف املستشفى متأثرة 
من  فنجا  العريس  اما  عنقها،  يف  باصابتها 

الطلقات النارية.
األخري  اعرتف  القاتل،  الشرطة  اعتقلت  ان  وبعد 

ان العروس خدعته وخانته.
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أطول عروس يف العامل .. 
تفوق عريسها بنصف مرت

يبلغ  برازيلية  تستعد 
وبضعة  مرتان  طوهلا 
لتصبح   ، سنتيمرتات 
حمتملة  عروس  أطول 
وذلك  العامل،  يف 
بعد أن أعلنت خطبتها 
الذي  صديقها  على 
 162 طوله  يتجاوز  ال 
سنتيمرتًا، وهو ما يعين 
أن فارق الطول بينهما 
املرت! نصف   يناهز 

»اليساني  وأعلنت 
سيلفا«،  كروز  دا 
العمر  من  البالغة 
ِخطبتها  عامًا،   18
»فرانسينالدو  على 
بعد  سيلفا«،  دا 
استمرت  حب  قصة 
وقد  سنوات،  ثالث 
بالفعل  االثنان  بدأ 
ملراسم  التحضري 

الزواج.

»إليساني«  وتعاني 
من تورم يف الغدد النخامية، تسبب هلا يف فرط الطول، وهو 

األمر الذي يهددها أيضًا باحتماالت وجود معوقات لإلجناب.

 محام من زجاج شفاف يف 
األماكن العامة بسويسرا

تتنوع وختتلف دورات املياة العامة فمنها ما يبث موسيقى ومنها 
ما يتم وضع الزهور بها،

شديدة  سويسرا  شوارع  بأحد  املوجودة  هذه  املياة  دورة  ان  ال 
اإلختالف إذ أنه مت عمل جدرانها من الزجاج العاكس حبيث الميكن 
ألحد باخلارج رؤية من هو بالداخل بينما الشخص الذي بداخلها يرى 

كل ما هو خارجها وبوضوح شديد. 

حفل باربكيو مميز للتيار الوطين احلر 
يف اداليد

اقام التيار الوطين احلر يف اداليد السبت املاضي حفل باربكيو 
وذلك يف احدى ضواحي املدينة.

وقد حضر احلفل اعضاء التيار ومؤيدون كما حضر من ملبورن 
روبري  السيد  اسرتاليا  للتيار يف  العام  املنسق  برئاسة  وفد 
خبعازي ورئيس مكتب ملبورن السيد شربل راضي واالعضاء 
والشاعر  اخلوري  حنا  والدكتور  خوري  ومارون  خبعازي  مسري 
انطوان برصونا والزميل كميل مسعود حيث قدم احلفل السيد 

جوني رزق مرحبا باجلميع.
وخص  احلضور  رباع  جاك  السيد  املكتب  رئيس  شكر  وقد 
بالشكر وفد التيار الذي حضر من ملبورن اىل اداليد للمشاركة 

يف حفل الباربكيو.
وقال ان قائدنا العماد ميشال عون وبعد عودته من باريس 
الوطن وغريرّ املعادلة السياسية اليت كانت  الوطن اىل  اعاد 
قائمة يف السابق وحنن منفتحون على اجلميع ويدنا ممدودة 
املنا كبري يف ان يعم السالم  للجميع للنهوض بالوطن، ان 

سوريا متمنيا للجيع متضية نهار ممتع.
على  فيها  شدد  كلمة  خبعازي  روبري  العام  املنسق  والقى 
التفاهم بني مجيع اللبنانيني يف الوطن واالنتشار منوها باخلطة 
االمنية اليت اجنزتها احلكومة اللبنانية لقطع دابر التفجري وان 
االهم يف الوضع اليوم هو التفاهم بني ابناء الوطن من اجل 
ان نأتي برئيس قوي يعيد ملوقع الرئاسة هيبتها وحضورها 

ودورها.
الشاعر انطوان برصونا القى قصيدة من اروع القصائد وقد 

طلب منه اجلمهور اعادتها وسط التصفيق احلار.
وخالل احلفل عرض شريط فيديو للمرحوم مسري الصراف الذي 

نذر نفسه للقضية اللبنانية.
وانتهى احلفل بتوزيع اجلوائز على راحبيها. كما جدد رئيس 
مكتب اداليد شكره لوفد ملبورن الذي حتمل مشقات السفر 
يوما  اجلميع  امضى  وقد  هذا..  حفلها  يف  اداليد  ليشارك 

ممتعا. 
اعاله بعض اللقطات:
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جعجع يف احتفال لقاء املقاومة  للقوات يف سيدني:
من محل لواء حقوق املسيحيني لسنوات يضرب املوقع 

املسيحي األول يف الدولة  

سيدني  يف  اللبنانية"  "القوات  حزب   أحيا 
احتفاله السنوي  برعاية رئيس احلزب الدكتور  
مسري جعجع  وحضور  االعالمية الدكتورة مي 

شدياق.
حكومة  رئيس  ممثلة  املناسبة  يف  وشارك 
كونسيتا  السناتورة  أبوت   طوني  اسرتاليا 
فيافرنيت ويلز والنائب طوني بورك ممثال زعيم 
كالرك  دايفد  والنائب  بيل شورتن  املعارضة 
ممثال رئيس حكومة والية نيوساوث ويلز مايك 
بريد وراعي اإلبرشية املارونية املطران أنطوان 
جورج  اللبناني  العام  والقنصل  طربيه  شربل 
طوني   ، كلري  جايسون  والنواب  غامن  بيطار 
غلني  كو،  اليسرت  روالند،  ميتشل  عيسى، 
بروك ، ورئيس بلدية باكستان كال عصفور. 
وشارك أيضًا ممثلو احزاب وتيارات قوى ١٤ 
واحلزب التقدمي االشرتاكي ، القيم  اإلبرشي 
يف املطرانية املارونية املونسينيور مارسيللينو  
جوزف  األب  شربل  مار  دير  رئيس  يوسف، 
توفيق  املارونية  الرابطة  ورئيس  سليمان، 
كريوز،  ورئيس التجمع املسيحي والي ونائب 
رئيس اجلامعة يف العامل جو عريضة. ورئيس 
فرع سيدني وسام قزي ورئيس غرفة التجارة 
ورهبان  وكهنة  خطار  جو  االسرتالية  اللبنانية 
مجعيات  ورؤساء  اعمال  ورجال  وراهبات 
ومؤسسات ورؤساء حترير الصحف واملؤسسات 
اإلعالمية وحشد من القوات اللبنانية واألصدقاء 

جتاوز األلف شخص  . 
فنيانوس   وندي  السيدة  املناسبة  وقدمت   
واللبناني  األسرتالي  للنشيدين  عزف  وجرى 
اللبنانية ، فدقيقة صمت عن  القوات  ونشيد 
أرواح الشهداء ، بارك بعدها املطران  طربية 

اللقاء . 

وحتدث على التوالي كل من كونسيتا فيافرنيت 
الذي  البطي  وكلوفيس  وكالرك  وبورك  ويلز 
آذار ورئيس مقاطعة اسرتاليا  ألقى كلمة ١٤ 

يف القوات اللبنانية طوني عبيد.

كونسيتا فيافرنتي ويلز

ويلز  فريافنيت  كونشيتا  السيناتورة  وقرأت 
باجنازات  نوهت  اليت  أبوت  الرئيس  رسالة 
هذه  مستوى  على  فقط  ليس  اللبنانيني 
على  بل  ال  اللبنانية  القوات  أي  املؤسسة 
مستوى العامل ورحبت بالدكتورة شدياق اليت 

متثل رمزا للصمود واالمل والشجاعة.

طوني بورك
املعارضة  زعيم  ممثال  طوني  النائب   وحتدث 
بعبارات  فاستشهد  شورتن  بيل  الفدرالية  
اكرب  لبنان  »ان  الثاني  بولس  يوحنا  القديس 
مبنى  يف  انه  وذكر  رسالة،  بلد،لبنان  من 
الربملان بكانربا زرعت ارزة لبنانية  ويف القصر 
الصمغ  شجرة  زرعت  لبنان  يف  اجلمهوري 
االسرتالية وهذا يؤكد على شدة التواصل بني 
البلدين وختم بالرتحيب بشدياق الشهيدة احلية 

اليت متثل املستقبل.

كالرك
يف  التشريعي  اجمللس  لعضو  كلمة  وكانت 
ممثال  كالرك  ديفيد  ويلز  ساوث  نيو  برملان 
بريد  مايكل  ويلز  ساوث  نيو  وزراء  رئيس 
اليت استهلها بتحية اىل الدكتور جعجع وحزب 
عن  يوما  يتخليا  مل  "اللذين  اللبنانية  القوات 
مبادئ اللبنانيني والشهداء، وكيف ان جعجع مل 
يستسلم لنظام القاتل بشار األسد أو مجهورية 
اهلل  حزب  احمللي  وكيلها  أو  اإلسالمية  إيران 

اإلرهابي".
جعجع  كسر مسري  حاولوا  "لقد  كالرك:  وقال 
ال  لكن  باملال  شراءه  حاولوا  فشلوا،  لكنهم 
يد  ولكن  قتله،  فحاولوا  مبادئه،  شراء  ميكن 

الرب حتميه".
من  حيمله  وما  آذار   ١٤ قوى  بتحالف  وأشاد 
لبنان،  محاية  يف  تساهم  وطنية  مواقف 
اجلميل،  بشري  الرئيس  الشهداء  مستذكرا 

احلريري،  رفيق  الرئيس  اجلميل،  بيار  الوزير 
جورج  معوض،  رينيه  الرئيس  داني مشعون، 
النقيب وسام  حاوي، املالزم أول سامر حنا، 

عيد، العميد وسام احلسن.
ورحب كالرك باملشاركني من احلزب التقدمي 
العشاء  يف  واحلاضرين  اللبناني  االشرتاكي 
واستذكر الشهيد كمال جنبالط الذي اغتيل من 

قبل أعداء لبنان.
دعم  الذي  جنبالط  وليد  بالنائب  أشاد  كما 
الدكتور  األرز وحرية  الوطنية وثورة  املصاحلة 

مسري جعجع يف العام 2005.
واستغرب كيف "ان حزب اهلل مل يقم بتسليم 
أعضائه الذين مت توجيه االتهام هلم من قبل 
انتقد  كما  بلبنان".  اخلاصة  الدولية  احملكمة 
حزب اهلل ومجهورية إيران اإلسالمية حول اعتبار 
لبنان كجزء من اخلالفة اإليرانية الشيعية اليت 
شواطئ  حتى  وصوال  وسوريا  العراق  عرب  متر 

شرق املتوسط يف جنوب لبنان.
يدعم  "الذي  آذار   8 فريق  مواقف  واستهجن 
حساب  على  والشخصية  األجنبية  املصاحل 
لبنان، كما يشارك يف النزاع السوري ويرفض 
النائب  والسيما  للجمهورية،  رئيس  انتخاب 
املقعد  إضعاف  الذي يسهم يف  عون  ميشال 
للمسيحيني،  بالنسبة  أهمية  األكثر  السياسي 
أسفه ألن  معربا عن  اجلمهورية"،  رئاسة  وهو 
بشار  وأبرزهم  لبنان  أعداء  مع  متحالف  "عون 

األسد وعمالؤه يف لبنان"
وشدد كالرك على "ان حزب اهلل يعترب منظمة 
إرهابية يف أوروبا والواليات املتحدة واسرتاليا 

والسيما هنا يف نيو ساوث ويلز"
احلية  بالشهيدة  بالرتحيب  خطابه  واختتم 
ساوث  نيو  والية  يف  شدياق  مي  الدكتورة 

ويلز يف أسرتاليا.
وقال  الوطنية،  ومواقفها  بشجاعتها  وأشاد 
جيدة  وبصحة  احلياة  قيد  على  هنا  أنت  هلا:" 
لبنان  اعداء  حاول  ان  بعد  الليلة  هذه  ومعنا 

قتلك ولكن يد الرب حتميك".

١٤ آذار
كلوفيس  اسرتاليا  يف  األحرار  مفوض  وألقى 
البطي كلمة قوى ١٤ آذار قال فيها أن هناك 
مرحلة جديدة متر على لبنان والقوى السيادية 
أن  ونأمل  جعجع  الدكتور  ترشيح  على  أمجعت 
النه  الرئيس  فخامة  لقب  لقبه  على  نصيف 
صاحب مشروع دولة متكامل . ودعا قيادات 
١٤ آذار إىل عدم الدخول يف البزار السياسي 

الذي اختربنا عقمه على مر السنني. 

عبيد
رحب  كلمة  اسرتاليا   مقاطعة  رئيس  بدوره، 
أي  "قبل  فقال:  شدياق،  بالدكتورة  فيها 
شيء، دعوني اعرب عما يف داخلي جتاه عزيزتنا 
التقدير  كل  نكن  اننا  صحيح  مي.  ورفيقتنا 
واالحرتام لكل من يأتي من لبنان، اال اننا جتاه 
مي عندنا شعور خمتلف. عزيزتنا مي، من هذا 
املنرب نعلن حبنا لك . وحبنا لك كبري، حبجم حبنا 

للبنان، حبجم حبنا للقضية.
وأكثر من هذا، حبنا لك يثبِّت فينا حبنا للبنان 
نتمنى  نراك  عندما  للقضية.  حبنا  فينا  ويثبِّت 
لو نتمكن من ان نغمرك، الن فيك رائحة كل 
املناضلني.  وكل  املقاتلني  وكل  الشهداء 
عندما نسمعك يرجع صوتك فينا صدى مئات 
السنوات من الصمود والتعب واحلزن والفرح، 
وما اقوله االن يكشف سرا من اسِرارنا، لقد 
عرفتم االن ملاذا ال نتعب وال منل واالهم من 
هذا ملاذا ال حنيد عن اخلط السليم املستقيم؟ 
والسبب ان بيننا من هو مثل مي. مي ختتصر 
الكثري منا مثلها ال حنمل عذاباتنا واملنا وتعبنا 
ومنشي بثبات وتصميم دائم، بصوت حر وكلمة 
واثقة بنظرة ثاقبة ورؤية متجردة ألجل الوطن 
على  للوطن  األولوية  نعطي  مثلها  واجملتمع. 

حساب الذات".
اضاف:"باستقامتنا نسدد الكثري من االعوجاجات، 
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من  الكثري  نكشف  بصراحتنا  االعوجاجات، 
من  الكثري  حنرج  وبتصميمنا  املستورات، 
من  الكثري  نفضح  وبتجردنا  املرتددين، 
خنوض  املنطلق  هذا  من  الوصوليني. 
رئاسة  استحقاق  ومنها  استحقاقاتنا  كل 
اجلمهورية. لقد حان الوقت الذي يضطر فيه 
بالفطرة،  الناسك  جعجع،  مثل مسري  شخص 
الن يرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية. االحندار 
انه من  أصبح سريعا حبيث  الالمجهورية  حنو 
الصعب ان يتوقف اال بشخص مثل احلكيم. 
املشروع املرتبص باجلمهورية والوطن أصبح 
متقدما حبيث ال ميكن ان يواجهه اال شخص 
مثل احلكيم، اهلريان سرع تآكله للمؤسسات 
تبنى  لن  احلكيم،  اال  معاجلته  وال ميكن الحد 
ميكن  وُمَطمِئنة  مطمئنة  عادلة  قوية  مجهورية 
ألبنائها ان يأملوا مبستقبل فيها اال بشخص 

مثل احلكيم«.
حناول  االغرتاب،  يف  جهتنا  »من  وتابع: 
للبنان على كل  بكل طاقتنا ان نكون سندا 
املستويات. وكما رأيت يا رفيقتنا وشهدت، 
لبنان ثان نشأ يف اسرتاليا ولكن ال رئة له 
سوى لبنان األول. هو يلبسنا يف كل تصرفاتنا 
معه  التواصل  يصبح  لكي  يعود  ان  وحلمنا 
ننشئ  ان  حناول  األساس  هذا  على  دائم. 
شبيبتنا واوالدنا إن كان يف املدارس او يف 

دور العبادة او يف البيت«.
وختم عبيد:« حنن يف شهر ايار الشهر الذي 
يبقى يف ذاكرتنا. هو عند حزب السالح شهر 
أن  امل  على  بريوت  به  استباح  ألنه  جميد 
يستبيح لبنان. وهو عند جنرال 13 تشرين هو 
شهر عودته إىل الوطن بعد صفقة سرية مع 
نظام األسد وأدواته كما كشف الكاتب فايز 
قزي املقرب منه حينها انه بتاريخ 27 كانون 
األول 2004 مت االتفاق بني عون والسوريني 
على عودته إىل لبنان بعد زيارة احد مسؤوليه 
كابي عيسى إىل الشام واجتمع مع عبداحلليم 
خدام. فكان السابع من أيار يوم العودة إىل 

فأيار  عندنا  أما  الوطن.  حساب  على  الوطن 
شهر العذراء مريم احلامية لقضيتنا واحلامية 
رمزي  الرفيق  يوم  هو  منه  والسابع  للبنان، 
يوم   2002 العام  من  الثالثاء  ذاك  عرياني. 
اختطف ومن ثم وجد مقتوال يف سيارته من 
قبل أدوات النظام السوري. هو يوم وجداني 
شهداء  كل  نتذكر  كما  فيه  نتذكره  بامتياز 
القضية من اجل حرية لبنان وكرامة شعبه«. 
إرسال  شدياق  الدكتورة  من  كالرك  وطلب 
اللبنانية  والقوات  جعجع  الدكتور  إىل  رسالة 
من  معهما،  متضامنة  أسرتاليا  تزال  ال  اليت 
والسيد  واحلر  الدميقراطي  لبنان  بناء  اجل 

واملستقل.

شدياق 
احلفل  خالل  هلا  كلمة  يف  شدياق  واعتربت 
أّن »عندما ندعم مسري جعجع يعين أننا ندعم 
برناجمه الذي هو برنامج 14 آذار ككل، ومن 
أنه  فيه  قال  الذي  جعجع  مسري  موقف  هنا 
آذار   14 مرشح من  ينسحب ألي  أن  مستعد 
وبرنامج  برناجمه  ويتبنى  عليه  توافق  حيصل 
بذاتها،  قوية  آذار   14« أّن  مؤكدًة   ،»14

جبمهورها، بشعبها، بأحزابها، وبشخصياته.«
وكان لـ د. شدياق تعليق على موضوع زيارة 
غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إىل 
»سليل  أّن   أكدت  إذ  املقدسة،  األراضي 
لبنان  باستقالل  أتى  الذي  احلوّيك  البطريرك 
ومن  الوطنية،  يف  مواعظ  ُيعطيه  أحد  ال 
ُأعِطَي له جمُد لبنان ال ينتظُر جمدًا من حرس 
حدود إيرانيني يف لبنان، وسليُل مار يوحنا 
مارون لن يرجتَف  من محلٍة إعالمية- سياسية 

رخيصة.

جعجع 
أوسرتاليا  اىل  وحتية  باحلضور  الرتحيب  بعد 
دولة وشعبا، قال جعجع يف كلمة مباشرة : 
»منذ 25 عاما، كان شبابنا يرددون: »وحدها 
اآلن  اللبنانية!«،  القوات  الشرقية  بتحمي 

فأصبح:  الشعار،  هذا  يف  واحد  حرف  تغري 
»وحدها بتحمي الشرعية القوات اللبنانية!«، 
مشريا اىل »أننا خنوض نضاال كبريا للوصول 
اىل شرعية فعلية ومجهورية قوية، وقد قمنا 
املطلوبة لنصل اىل مثل هذه  بكل اخلطوات 
النضال  من  عاما  ثالثني  ومنلك  اجلمهورية، 
أكتافنا  على  حنملهم  الذين  الشهداء  وآالف 

كرتاث وذخرية لنكمل نضاهلم«.
اىل  الوصول  هو  هدفنا  »أن  جعجع  وأكد 
مجهورية فعلية يف لبنان، ولكن لألسف حنن 
على  مصر  اآلخر  والبعض  األمام  اىل  ندفع 
الشهرين  هذين  ففي  الوراء،  اىل  بنا  الدفع 
ما  بكل  وقمنا  رئاسية،  انتخابات  لدينا  كان 
يلزم لكي نصل اىل انتخابات مشرفة وجدية، 
فاخرتنا مرشحا من قوى 14 آذار، مع العلم أن 
داخل هذه القوى يوجد أكثر من مرشح لديه 
الكفاءة الالزمة، وبعد اختيار مرشحنا، قدمنا 
جلسات  كل  يف  وشاركنا  انتخابيا  برناجما 
تصرفنا  قابل  اآلخر  الفريق  لكن  االنتخاب، 
ثم  ومن  بالتعطيل  الدميقراطي  السياسي 

التعطيل«.
اآلخر  بالفريق  األجدى  »كان  أنه  اىل  ولفت 
اجمللس  اىل  والتوجه  معني  شخص  ترشيح 
عن  النظر  بغض  حنن،  فعلنا  كما  النيابي 
 48 كانت  النتيجة  أن  دليل  وأكرب  النتيجة، 
الئحة   48 لنا  بالنسبة  كانت  لكنها  صوتا، 
شرف أضعها على صدري وعلى صدر القوات 
اللبنانية وقوى 14 آذار، وبالرغم من ذلك قبلنا 

بالنتيجة سلفا وتصرفنا بروح دميقراطية«.
يف  اآلخر  الفريق  مشاركة  »عدم  أن  ورأى 
دميقراطية،  ليست  الرئيس  انتخاب  جلسات 
اذ ال جيوز أن يطرح الفريق اآلخر معادلة »إما 
مرشح من 8 آذار أو ال انتخابات«، واملؤسف 
أن هذه العملية تضعف اجلمهورية ككل وموقع 
األول  املوقع  وبالتالي  اجلمهورية،  رئاسة 
متسائال  اجلمهورية«،  هذه  يف  للمسيحيني 
جيتمع  ال  لبلد  اآلخرين  نظرة  ستكون  »ماذا 

نوابه النتخاب رئيس؟«

من  هي  اجلمهورية  »إضعاف  أن  ذكر  واذ 
اآلخر،  للفريق  السياسي  الربنامج  صلب 
بل  فعلية  قيام مجهورية  يوما  يرد  مل  الذي 
به  يقوم  مبا  يساعده  مجهورية  مشهد  يريد 
»ان  كيف  جعجع  استغرب  العكس«،  وليس 
مدى  على  املسيحيني  حقوق  لواء  محل  من 
يف  يقوم  به،  الناس  غش  وحاول  سنوات 
الوقت احلاضر بضرب املوقع املسيحي األول 
يضعف  التصرف  هذا  وبالتالي  الدولة،  يف 
األول  املوقع املسيحي  اجلمهورية ويستنزف 
تدخالت  استجالب  اىل  وصوال  الدولة  يف 
أي  تسوية  برئيس  لالنتهاء  وخارجية  أجنبية 
رئيس ال لون وال طعم وال رائحة له وال يأخذ 
قرارا وال ميلك برنامج عمل، حنن نرفض هكذا 
رئيس ألنه سيبقي النزف احلاصل يف لبنان 

على املستويات كافة«
وجدد مطالبته الفريق اآلخر »التحلي حبد أدنى 
من الروح الدميقراطية واختيار املرشح الذي 
يريده مع الربنامج الذي يؤمن به وليتوجه به 
بالرئاسة  يفوز  ومن  النيابي،  اجمللس  اىل 

نعرتف به مجيعنا ونبارك له«
نضالنا  يف  مستمرون  »حنن  جعجع:  وختم 
لن  نواجهها  اليت  العقبات  كل  من  بالرغم 
نتعب ولن منل اىل حني حتقيق كل اهدافنا 
لنصل اىل لبنان الذي حنلم به«، مذكرا »ان 
شعارنا يف الوقت الراهن صار »هيي بتحمي 

الشرعية القوات اللبنانية!«
وأعاله بعض اللقطات:

تصوير أراكس
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من هنا وهناك

 ألعالناتكم معنا االتصال
بــ

02 87648186

Saturday 17 May 2014  2014 أيار   17 السبت 

 سيدة تدفع 80 ألف دوالر 
»الستنساخ« كلبتها!

لندن / متكنت امرأة بريطانية من احلصول على نسخة طبق األصل من 
كلبتها املدللة، بعد أن كسبت 80 ألف دوالر يف إحدى املسابقات 

أنفقتها على عملية استنساخ الكلبة يف كوريا اجلنوبية.

 ومن شدة تعلق ريبيكا مسيث )29 عامًا( بكلبتها األملانية ويين 
البالغة من العمر 12 عامًا، قررت أن تستنسخ نسخة أخرى عنها 
لعلمها أنها لن تكون بقربها يف يوم من األيام، واستغلت فرصة 
اليت حصلت عليها لتحقيق هذا اهلدف حبسب ما ذكرت  اجلائزة 

صحيفة دايلي ميل الربيطانية.
 

وكان على ريبيكا أن تدخل يف منافسة أخرى مع العديد من أصحاب 
احليوانات األليفة الراغبني يف استنساخها، وحلسن حظها فقد مت 
اختيار كلبتها ويين لتنال هذه الفرصة، وعلى الفور أخذت عينة 
إىل  إرساهلا  قبل  السائل  النيرتوجني  داخل  وحفظت  جلدها  من 

سيؤول.
 

عملية االستنساخ ويف سيؤول مت زرع خاليا جلد ويين داخل بيوض 
من كلبة تنتمي لنفس الساللة، ومت تعريضها لشرارة كهربائية 
للحصول على اجلنني املستنسخ الذي أعيد زراعته داخل رحم كلبة 
أخرى. وسافرت ريبيكا اليت تقطن غربي العصمة الربيطانية لندن 
إىل سؤول لتشهد والدة »ويين الصغرية« كما أطلقت عليها يف 
30 مارس الفائت، ومل يزد وزن الكلبة عند الوالدة عن نصف كيلو 

غرام على الرغم من ضخامة حجم الكلبة اليت استنسخت منها.
 

قبل  الكبرية  ميين  لقاء  من  تتمكن  لن  الصغرية"  "ميين  أن  غري 
تسمح  ال  اليت  الصارمة  الصحي  احلجر  قوانني  بسبب  أشهر  عدة 
قررت  اليت  ريبيكا  استياء  أثار  ما  وهذا  أشهر،   6 قبل  بإخراجها 
استثناء  لتحصل على  الوزراء ديفيد كامريون  لرئيس  تكتب  أن 

إلحضار الكلبة الصغرية معها.
 

ويأمل القائمون على شركة "سوام بيوتيك" الستنساخ احليوانات 
األليفة أن تشجع هذه التجربة أصحاب احليوانات على استنساخها، 
على  وفاتها  بعد  ذكراها  ختلد  منها  مشابه  نسخ  على  واحلصول 

الرغم من التكلفة الباهظة هلذه العملية.

 رجل دين يتحرش بفتاة فُقطع 
انفه واذنيه

أنف  قطع  على  عمرها  من  عشرة  الرابعة  يف  فتاة  والدي  اقدم 
وأذني رجل دين يبلغ 32 عاما وذلك بسبب حترّشه بابنتهما عدة 

مرات، حسب قوهلما.

وقد ألقت الشرطة األفغانية القبض على والدي الفتاة األفغانيان 
اليّت كانت قد أبلغت والديها قبل 4 أشهر بتعرضها لالعتداء.

منزله  إىل  الدين  رجل  دعا  الفتاة  "والد  أن  الشرطة  وأوضحت 
لتناول العشاء، ثم قطع إذنيه وأنفه".

أذنيه لكن  الوالد إىل "أنه ال يعرف ان كانت قطة أكلت  ولفت 
أنفه فقدت".

إنها  بالفتاة، يف حني وقالت الشرطة  الدين حترشه  ونفى رجل 
فتحت قضية ضده.

قبل ايام من وفاة والدتها ..

مدرسة تقيم حفل خترج إحدى 
طالباتها يف املستشفى

أقامت مدرسة ثانوية يف والية ماريالند األمريكية حفل خترج يف 
وبقائها  والدتها  مرض  بسبب  طالباتها،  من  لواحدة  املستشفى 

جبانبها.
 

سرير  جبانب  أقيم  الذي  احلفل  إن  ساغ  ميغان  الطالبة  وقالت 
والدتها كان صعبًا ومؤثرًا، لكنها أبدت سعادتها بأن أّمها علمت 

بأمر حصوهلا على الشهادة الثانوية، وختّرجها. 

وجاءت مبادرة املدرسة استجابة لنداء عائلة ميغان اليت اتصلت 
باملدرسة لتعلمها بأن والدة الطالبة دارلني ساغ لن تتمكن من 
أن  ذلك  املقبل،  حزيران  يف  سيقام  الذي  التخرج  حفل  حضور 
مبرض  إصابتها  بسبب  أيام،  غضون  يف  وفاتها  رجحوا  األطباء 

سرطان القولون الذي أصاب كبدها أيضًا. 

وقالت ميغان لوسائل إعالم حملية: "لقد تفاجأت بتحرك املدرسة 
السريع، لقد كان اجلميع داعمًا لي وأنا أقدر هلم هذه املبادرة". 

أما والد الشابة ميغان، فقال: "كنت أظن أن زوجيت ستتمكن من 
حضور حفل خترج ابنتنا، لكن صحتها تدهورت بشكل سريع يف 

األيام املاضية". 

وحتدثت مديرة املدرسة عن املبادرة اليت ُتسجل للمرة األوىل يف 
تاريخ املدرسة، وقالت: "أنا أعلم كم كانت ستكون أمها فخورة 
أنها على قيد احلياة، ميغان شابة مهذبة ومتفوقة وهي  بها لو 

تستحق هذه املعاملة".

يذكر أن والدة الشابة قد توفيت يف املستشفى بينما كان كل 
حياتها  متابعة  ميغان  قررت  وقت  يف  جبانبها،  عائلتها  أفراد 

واختارب ختصص التغذية واللياقة البدنية.

 صورة عارضة أزياء وسط 
بريوت تثري البلبلة!

اثارت احدى الصور املتبقية من احلملة الدعائية ملاراثون بريوت 
نظرا  قربها،  مروا  الكثري ممن  بني  واسعة  استنكار  موجة  األخري 
اعتربه  الذي  الصورة  ومضمون  األمني  حممد  جامع  من  لقربها 
الكثريون منافيا للحشمة وقلة احرتام لرمزية املكان الذي رفعت 

فيه.

املالبس  ماركات  الحدى  العمالقة  الدعائية  الصورة  يف  وتظهر   
بعض  يظهر  ما  صيفية  ملالبس  تروج  أزياء  عارضة  العاملية 
الشركة املنظمة  الصورة واسفلها شعار  أجزاء جسدها عاريا يف 

للماراثون. 

وهو  واحد  لسبب  نظرا  الفوري  الصورة  بإزالة  البعض  وطالب 
موقعها اخلاطئ على الرغم من ان الصورة ال ختدش احلياء العام 
املسجد  على  املشرفون  االخر  البعض  هاجم  لبنان، يف حني  يف 
للدين  تسيء  انها  اعتربوا  اليت  التجاوزات  هلذه  انتباههم  لعدم 

اإلسالمي. 

باجلهة املقابلة، اعترب البعض االخر ان املوضوع ال خلفيات له وان 
وإظهار  البلبلة  اثارة  جملرد  املوضوع  تكبري  حتاول  اطراف  هناك 

طرف مبظهر املتآمر على فئة معينة من اللبنانيني. 

وبني هذا وذاك اكد آخرون ان رفع الصورة يف هذا املكان كان 
ظرفيا وغري مقصود وخاصة ان الكثري من الصور الدعائية املماثلة 
اكثر من  الذي يضم  التجاري  الوسط  منتشرة على طول شوارع 
جامع وكنيسة غري جامع األمني ومل يعرتض عليها احد على الرغم 

من وجود بعضها منذ مدة طويلة. 

فّجر صديقته احلامل بقارورة غاز

داخل  غاز  بأسطوانة  بربطها  احلامل  صديقته  صيين  رجٌل  فجر 
سيارته، لينتهي احلادث بإصابتهما معًا جبروح خطرية.

 36( موليان  لي  فإن  الربيطاني،  مايل«  »دايلي  موقع  وحبسب 
محلها  بعد  )21عامًا(  فان  شو  احلامل  صديقته  اختطف  عامًا( 
وأشعلها،  بظهرها،  الغاز   أسطوانة  وربط  واحدة،  ليلة  خالل 
بالغة،  إصابًة  هلا  مسببًة  سيارته،  من  اخللفي  اجلزء  يف  لتنفجر 
الصني. جنوب  غوانغدونغ،  مبقاطعة  هويتشو  مدينة   يف 
شو محلت عن طريق اخلًط بعد ليلة واحدة، ولكنهما قررا البقاء معًا، 
وانتقال إىل منزل يف قرية جديدة، لكن موليان دفعها إىل سيارته 
وانطلق بها يف أرجاء املدينة قبل أن تتمكن الشرطة من إيقافه، 
بعد أن تلقوا اتصاالت من اجلريان، باالنزعاج من رؤية شابة جتر 

عرب الطريق.
وأكد عم الفتاة الشابة وو تشني إنه حذرها من التورط بسرعة مع 
صديقها موليان من مدينة لوفينغ اليت تقع جنوب شرق مقاطعة 
غوانغدونغ، ونصحها بأن تعرف معلومات أكثر عنه، قبل أن تقرر 

قضاء حياتها معه.

طالبة تسقط دعواها ضّد أستاذ 
حترش بها مقابل مبلغ مالي

بعد إجراء تسوية مالية أسقطت طالبة جامعية يف األردن دعواها 
حبق أستاذها الذي حترش بها جنسيًا.

وكانت الطالبة اتهمت أستاذًا يف إحدى الكليات اإلنسانية باجلامعة، 
مبحاولة التحرش بها جنسيًا، إذ تقدمت بشكوى إىل إدارة اجلامعة، 
إال أن الشكوى حفظت يف األدراج ومت تربئة األستاذ اجلامعي، ما 
دفع الطالبة للجوء إىل القضاء، حيث تقدمت بدعوى حبق األستاذ. 
وأشارت املصادر إىل أن الطالبة عادت وأسقطت الدعوى جراء 
أن  إىل  دينار، الفتة  آالف   5 مبلغ  الدكتور  غرم مبوجبها  تسوية 
بطالبات  التحرش  حماولته  أثناء  مرارًا  ضبط  اجلامعي  الدكتور 

وبزميالته املدرسات.
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تتــمات

شورتن يعلن تصديه...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

ب  اجلزء  العائلية  الضريبة  وإعانة   ،70 اىل  التقاعد  سن  ورفع  
املتعلقة باألطفال الذين تزيد أعمارهم عن ست سنوات، وكذلك 

ضريبة الوقود.
غري السيد شورتن فشل يف طرح اي اقرتاح الدخارات ووفورات 

بديلة.
يف خطاب شديد اللهجة قال السيد شورتن امام الربملان ان الشعب 
االسرتالي يشعر بالصدمة والغضب، مضيفا »هذه ميزانية وعود 

بنيت على األكاذيب املمنهجة واملتعمدة«.
ويف حال مل متر املوازنة يف جملس الشيوخ فقد جيد السيد ابوت 
نفسه مضطرا حلل اجمللسني والدعوة النتخابات مبكرة،  وهذا ما 

رحب به السيد شورتن.

سالم اىل السعودية...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

االربعاء بعد طول خماض يف عدم التوصل اىل اجناز مشروع السلسلة 
يف اللحظة االخرية مرشح لالنسحاب على اجللسة االنتخابية اخلميس 

نظرا اىل انعدام أفق التغيري حتى الساعة.
 لكن املصدر مل يستبعد حتقق ما أشار اليه بعض املعلومات امس 
من سعي قوى 8 آذار اىل توفري النصاب يف اجللسة املقبلة وإن 
تكن التقديرات ال خترج عن اطار استعادة مشهد اجللسة االنتخابية 

االوىل اليت مل حتسم ملصلحة اي مرشح.
وكشف املصدر يف هذا السياق ان وفدا من »حزب اهلل« سيقوم 
اجلمعة )امس( بزيارة لبكركي للقاء البطريرك املاروني الكاردينال 
عشية  بارزة  داللة  تكتسب  خطوة  الراعي يف  بطرس  بشارة  مار 
انتهاء املهلة الدستورية لالستحقاق الرئاسي والتخّوف من الفراغ 
الرئاسي وكذلك قبيل قيام البطريرك بزيارته لالراضي املقدسة 

يف فلسطني احملتلة.
كما علم ان حركة مشاورات بدأت حتضريا للجلسة املقبلة النتخاب 
رئيس جديد وهي ستدور داخليا وخارجيا. ويف هذا السياق ينتقل 
السعودية  اىل  السنيورة  فؤاد  الرئيس  »املستقبل«  رئيس كتلة 

الجراء مشاورات مع الرئيس سعد احلريري.
وقال رئيس جملس النواب نبيه بري امام زواره مساء امس االول 
ان اجللسة اليت دعا اليها يف 22 ايار لن تكون االخرية قبل نهاية 
املهلة الدستورية »ويف حال حصول شغور يف موقع الرئاسة ومل 
ننتخب رئيسا فانين سأدعو اىل جلسات متسارعة كل ثالثة ايام«. 
وأفاد بري انه تبلغ يف ختام جلسة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب 
مساء االربعاء من نواب 8 آذار انهم سيحضرون وسيشاركون يف 
من  النصاب  الدستورية وسيؤمنون  املهلة  انتهاء  قبل  جلسة  آخر 
غري ان حيددوا ما اذا كانوا سيقرتعون بأوراق بيض أم سيصوتون 

ألحد املرشحني.
رئيس  انتخاب  عدم  حال  أيار يف   25 بعد  التشريع  وعن موضوع 
الدولة قال بري: »سأستمر يف توجيه الدعوة اىل جلسات تشريعية 
متتالية وهذا ما قلته اليوم )امس االول( امام الرؤساء متام سالم 
وآخرين  حرب  بطرس  والوزير  السنيورة  وفؤاد  ميقاتي  وجنيب 
دور  لتعطيل  التام  ورفضي  املسألة  هذه  من  موقفي  وشرحت 
املؤسسة التشريعية اليت احرتم صالحياتها وموقعها وهي ليست 
مؤسسة تعود اىل والدي وذكرت مبا حصل اثناء استقالة حكومة 
الرئيس جنيب ميقاتي واليوم هناك من يطرح التغيب عن اجمللس 

بذريعة شغور يف موقع رئاسة اجلمهورية.
وقلت ايضا يف هذا اللقاء اعذروني على احلديث بهذه اللغة هل 
اكتمال  عدم  على  يعملون  من  هم  والدرزي  والشيعي  السين  ان 
ال  الذين  هم  املسيحيني  النواب  ان  ام  رئيس  النتخاب  النصاب 
حيضرون واذا اتفقوا على مرشح هل نرفضه؟ اذهبوا واتفقوا على 
اسم وسرتون كيف سنمشي معكم مجيعنا«. واشار اىل انه مل يفقد 

االمل يف انتخاب رئيس قبل انتهاء املهلة الدستورية.
كذلك علم ان اجلهود املتصلة بسلسلة الرتب والرواتب مستمرة 
والدفاع  املال  وزراء  عرب  اجلديدة  اجلهود  وتنطلق  ونيابيا  وزاريا 
والرتبية علي حسن خليل ومسري مقبل والياس بو صعب ورؤساء 
والسلك  املعلمني  ملطالب  حل  صياغة  اجل  من  النيابية  الكتل 
هذه  يف  املشاركني  احد  ويتوقع  الواردات.  وتأمني  العسكري 

اجلهود ان تنعقد اجللسة يف 27 ايار اذا ما صار هناك حل ناجز.

زيارة السعودية
اىل ذلك، يقوم رئيس الوزراء متام سالم االثنني )بعد غد( بزيارة 
للمملكة العربية السعودية هي االوىل له منذ تشكيل احلكومة على 
رأس وفد وزاري يقابل خالهلا العاهل السعودي امللك عبداهلل بن 

عبد العزيز وعددًا من كبار املسؤولني السعوديني.
وتكتسب هذه الزيارة طابعا مهما يف توقيتها وظروفها واملواضيع 
ان سالم  علمًا  السعوديني،  الزعماء  مع  اليت ستتناوهلا حمادثاته 
مساعدته  يف  مساهماتها  على  اململكة  اىل  لبنان  شكر  سينقل 
وخصوصا من حيث اهلبة االخرية لدعم اجليش. كما تأتي الزيارة 
السعوديني  الرعايا  لعودة  الرتتيبات  يف  التعجيل  مع  متزامنة 
واخلليجيني اىل لبنان تبعا لالتصاالت اليت اجراها السفري السعودي 

يف لبنان علي عواض عسريي مع وزيري الداخلية نهاد املشنوق 
والسياحة ميشال فرعون.

يستهلها  خليجية  جبولة  للقيام  يستعد  املشنوق  الوزير  ان  وعلم 
قرار  ملواكبة  وقطر  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  بزيارة  قريبا 
رفع احلظر عن سفر رعايا دول جملس التعاون اخلليجي اىل لبنان 
السياحي  القطاع  اىل  بالنسبة  الواعد  الصيف  فصل  مستهل  يف 

اللبناني.
على صعيد آخر، أبلغ الوزير املشنوق ان جملس الوزراء يف جلسته 
اليوم سيبحث يف »تشكيل خلية عمل صغرية برئاسة الرئيس سالم 
من اجل وضع سياسة ثابتة يف شأن قضية الالجئني السوريني«، 
السوري  امللف  درس  املكلفة  الوزارية  اللجنة  إجتماع  ان  موضحا 
الذي انعقد امس االول يف السرايا برئاسة الرئيس سالم تركز 
قطعنا  وقد  السوريني  الالجئني  شأن  السياسة يف  »توحيد  على 
شوطا كبريا يف هذا االجتاه من خالل املسيحيني املستقلني وانا 
وزير  ومعالي  درباس  رشيد  االجتماعية  الشؤون  وزير  ومعالي 

اخلارجية جربان باسيل«.
وعلم مساء ان خالفات على جمموعة تعيينات عسكرية برزت امس 
االول وأدت اىل نقل مكان انعقاد جملس الوزراء من قصر بعبدا 

اىل السرايا بعد ظهر اليوم.

بريح
وخيتتم هذا االسبوع حبدث سياسي كبري يف الشوف مياثل املصاحلة 
التارخيية ايام البطريرك مار نصراهلل بطرس صفري وذلك من خالل 
املصاحلة اليت يرعاها غدا الرئيس سليمان يف قرية بريح الشوفية 
االهلية يف اجلبل  اليت دفعت مثن احلرب  البلدة االوىل  اليت هي 
الراعي  البطريرك  اليها املصاحلة، وذلك مبشاركة  واالخرية تصل 
ورئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط وحشد وزاري 

ونيابي وسياسي وديين واجتماعي.
ويف هذه املناسبة يقيم النائب جنبالط يف قصر املختارة مأدبة 
من  وعدد  الراعي  والبطريرك  سليمان  الرئيس  شرف  على  غداء 

الشخصيات.

موسكو: االنتخابات خطوة مهمة...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

ومع اقرتاب موعد االستحقاق الرئاسي الذي ال يتوقع ان حيدث 
مفاجأة وسيفضي اىل اعادة انتخاب الرئيس بشار االسد، انتقدت 
االنتخابات  السوري«  الشعب  »أصدقاء  الـ11 يف جمموعة  الدول 

»غري الشرعية« اليت وصفتها بانها تعد »مهزلة دميوقراطية«.
وحضر االجتماع وزراء اخلارجية االمريكي جون كريي والربيطاني 
فالرت   - فرانك  واالملاني  فابيوس  لوران  والفرنسي  هيغ  جون 
سعود  االمري  والسعودي  أوغلو  داود  أمحد  والرتكي  شتاينماير 
والقطري  فهمي  نبيل  واملصري  جودة  ناصر  واالردني  الفيصل 
اليطاليا  وممثل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  واالماراتي  العطية  خالد 
السورية«  واملعارضة  الثورة  لقوى  الوطين  »االئتالف  ورئيس 
أمحد اجلربا. وقرر اجملتمعون زيادة املساعدات اليت يقدمونها اىل 

املعارضة السورية املعتدلة.
غاز  السوري  النظام  تقارير حتدثت عن استخدام  وتعليقا على 
اليت  األولية  املعلومات  »رأيت  كريي:  قال  احلرب،  يف  الكلور 
تشري إىل أنه قد يكون هناك... كما اشارت فرنسا... عدد من 
االمثلة اليت استخدم فيها الكلور يف احلرب... »إذا حدث ذلك ومت 
التحقق منه فعندئذ سيكون هذا خرقًا التفاق األسلحة الكيميائية 
»لقد  وأضاف:  سوريا«.  وقعتهما  اللذين  األسلحة  اتفاق  وضد 
أوضح الرئيس )األمريكي باراك( أوباما وآخرون ان استخدام ذلك 
ستكون له عواقب... لن نلزم أنفسنا بوقت وموعد واسلوب عمل 

حمدد ولكن ستكون هناك عواقب«.

موسكو
املساعدة  زيادة  السوري«  الشعب  »أصدقاء  قرار  على  وردًا 
للمعارضة السورية املعتدلة، نقلت وكالة »انرتفاكس« الروسية 
املستقلة عن نائب وزير اخلارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف انه 
حنن  لندن  يف  اجملتمعني  الغربيني  الشركاء  بعض  عكس  »على 
نعمل مع كل األطراف السوريني وليس فقط مع طرف واحد كأننا 

ندعمه ضد اآلخر... بالنسبة الينا، هذا األسلوب منحاز وهدام«.
اخلارجية  وزارة  باسم  الناطق  السورية، صرح  االنتخابات  وعن 
الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش بأن االنتخابات الرئاسية املرتقبة 

خطوة مهمة على طريق احلفاظ على مؤسسات الدولة.
شأنها  »من  االنتخابات  أن  روسية  إعالم  وسائل  عنه  ونقلت 
اجلهود  ومواصلة  البالد،  ملواطين  املشروعة  التطلعات  تلبية 
املثابرة إلجياد حل سلمي لألزمة الطويلة يف سوريا يف أسرع وقت 
ممكن«. ومل يستبعد حضور »ممثلني للربملان الروسي« إىل سوريا 
ملتابعة عملية االقرتاع. ورأى »أن األهم هو ضمان أمن املراقبني 
آمل يف  الشأن، لكنين  األجانب، فهناك مشاكل جديدة يف هذا 

أنها ستحل«.
وأبرز ضرورة ضمان اجراء االنتخابات بصورة شفافة ومبا يتفق 
ومعايري الدميوقراطية، وذلك على رغم من الظروف الصعبة جدًا 

يف البالد.
وأكد وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف ونظريه الصيين 
وثيق يف جملس  بشكل  خطواتهما  تنسيق  بلديهما  نية  يي  وانغ 

األمن إزاء عدد من املواضيع مبا يف ذلك التسوية يف بسوريا.

وبعد ايام من اعالن املمثل اخلاص املشرتك لالمم املتحدة وجامعة 
الدول العربية يف سوريا االخضر االبرهيمي عزمه على االستقالة 
اخلارجية  وزير  نائب  ، صرح  اجلاري  ايار   31 حبلول  منصبه  من 
الروسي غينادي غاتيلوف بان على الوسيط الدولي اجلديد لسوريا 
ان يكون »سياسيًا حيظى باحرتام« ويعرتف به يف آن واحد النظام 

السوري واملعارضة.
والواليات  السورية بني روسيا  االزمة  اجتماعًا حول  ان  واعلن 
املتحدة واالمم املتحدة قد يعقد بعد تعيني الوسيط اجلديد. والحظ 
الوسيط  تعيني  بعد  اال  معنى  له  يكون  لن  ثالثيًا  »اجتماعا  ان 

اجلديد«.

يوم ثاٍن »مفيد«...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

خالل النهار« يف احد فنادق فيينا.
االوىل،  النجاحات  بعض  وحتقيق  تفاوض  جوالت  ثالث  وبعد 
بوزير خارجيتها حممد جواد ظريف  ايران املمثلة  تبدأ  ان  يفرتض 
وجمموعة 5+1 صياغة اتفاق ميكن ان يضع حدا لعقد من التوتر يف 

ما يتعلق بالربنامج النووي االيراني.
وستستمر جلسة التفاوض هذه حتى اجلمعة )امس(، على ان 
 20 احملدد يف  النهائي  املوعد  اخرى حبلول  جلسات  ثالث  تليها 

متوز.
وامتنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لالمم املتحدة عن 
كشف ما اذا كانت ايران قد التزمت مهلة امس لبدء التعامل مع 
الشكوك يف انها رمبا أجرت احباثا تتعلق بصنع قنبلة نووية وهو 

ما يزيد املؤشرات الحراز تقدم كان حمدودا حتى االن.
ومبوجب اتفاق للتعاون مت التوصل إليه بني اجلانبني يف تشرين 
الثاني من العام املاضي كان مقررًا أن تنفذ إيران سبع خطوات 
تتعلق بالشفافية حبلول 15 أيار للمساعدة يف ختفيف قلق دولي 
من برناجمها النووي املثري للجدل والذي خيشى الغرب أن تكون 

له أغراض عسكرية.
ويف ما يتعلق بأكثر هذه اخلطوات حساسية وهي أن تقدم إيران 
معلومات عن أجهزة التفجري اليت ميكنها ضمن استخدامات أخرى 
أن تفجر قنبلة ذرية، قال ديبلوماسيون ان الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية تسعى اىل احلصول على مزيد من االيضاحات.
ويف تل ابيب، رأى وزير الدفاع االسرائيلي موشى يعالون ان 
على اسرائيل وواشنطن االستعداد ملنع ايران من حيازة السالح 

النووي باستخدام »كل الوسائل« املتاحة.
هيغل:  تشاك  االمريكي  نظريه  لقائه  بعد  للصحافيني  وقال 
»اعتقد ان كال منا جيب أن يضع يف صدر أولوياته التعامل مع 
هذا التهديد باستخدام كل الوسائل يف كل اجملاالت«. واضاف: 
عدم  وهو  نفسه  اهلدف  واسرائيل  املتحدة  للواليات  ان  »اعتقد 

السماح اليران باحلصول على السالح النووي«.
وقال هيغل ان التعاون مع اسرائيل يف امللف النووي االيراني 
مستمر، مشريا اىل ان احملادثات اليت جتريها الدول الكربى مع 

ايران لن تستمر اىلما ال نهاية.

Saturday 17 May 2014  2014 أيار   17 السبت 

من  احراجا  اردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الوزراء  رئيس  واجه 
نوع آخر هذه املرة، مع انتشار صور الحد مستشاريه وهو يرفس 
متظاهرا القته القوات اخلاصة للشركة ارضا، لدى زيارته مكان 
احلادث املأسوي يف منجم الفحم يف سوما بغرب تركيا، االمر الذي 

احيا حركة االحتجاج على حكومة احملافظة.
ووسط اجواء من احلزن واالستياء شيعت سوما القتلى الذين 
ارتفع عددهم امس االول اىل 282، فيما ال يزال حنو 90 عامال 
على  للعثور  الوقت  مع  سباقا  االنقاذ  رجال  وخيوض  مفقودين، 
البالد  االنقاض.. خرجت تظاهرات يف مدنة عدة يف  ناجني بني 

تعبريا عن االستياء عن »اهمال احلكومة احملافظة«.
اليت  الشغب  مكافحة  وشرطة  حمتجني  بني  مواجهات  ودارت 
اطلقت قنابل الغاز املسيل للدموع لتفريق حنو 20 الف متظاهر يف 

ازمري وقمعت الشرطة تظاهرات اخرى يف اسطنبول وانقرة.

تركيا تشّيع ضحايا منجم الفحم موجة استياء 
جديدة من أردوغان

الرئيس الرتكي عبداهلل غول يؤاسي قريبة الحدى ضحايا مأساة منجم الفحم 
لدى زيارته مكان الحادث يف سوما بغرب تركيا أمس االول. )رويرتز(
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 أطعمة بديلة 
لـ»الفياغرا«؟

وجد الكثري من املواد الغذائية اليت تساعد كال 
من املرأة والرجل على حتسني الرغبة اجلنسية، 
األغذية  تصنيف  ميكن  الطبية  األحباث  وحبسب 
املقوية للرغبة اجلنسية إىل نوعني، بعضها مقوي 
للخصوبة عند املرأة وتساعد على حتسني مزاجها 
قوة  متنحه  بالرجل  خاصة  واألخرى  اجلنسي، 

جنسية هائلة.
جملة »بيلد دير فراو« األملانية استعرضت بعض 
 األطعمة املنشطة- حسبما ذكر موقع »دويتش فيله«.

الشوفان  من  خليط  عن  عبارة  وهي  اجلرانوال: 
اجملففة،  والفواكه  والعسل  واملكسرات 
يزيد  الذي  »األرجنني«  األميين  باحلمض  غنية 
أن  الدراسات  أظهرت  وقد   ، الدم  تدفق  من 
الرجال،  األداء اجلنسي لدى  »األرجنني« حيسن 
النساء. على  تأثريه  فحص  يتم  مل   بينما 

الكرفس: حيتوي الكرفس بشكله الطبيعي على 
هرمون الذكورة أندروسرتون، الذي ميكن أن يعمل 
الشهوة، ووفقا لدراسة نشرتها  كهرمون حيفز 
جملة »العقم واخلصوبة« العلمية األمريكية، فإن 
النساء الالتي يتناولن األطعمة اليت حتتوي على 
املزاجية. احلالة  بتحسن  يشعرن   األندروسرتون 

حيول  الذي   B بفيتامني  غين  املوز  يعد  املوز: 
على  تساعد  طاقة  وحدات  إىل  الكربوهيدرات 
التستوستريون. مثل  اجلنسية  اهلرمونات   إنتاج 

اجلنسية  الرغبة  زيادة  على  يساعد  األفوكادو: 
لدى الرجال والنساء، فهو غين حبمض الفوليك 
الربوتينات،  حتليل  على  اجلسم  يساعد  الذي 
 ،B6 فيتامني  على  أيضا  األفوكادو  وحيتوي 
لدى  اجلنسية  اهلرمونات  إنتاج  من  يزيد  الذي 
على  يساعد  الذي  والبوتاسيوم  الرجال، 
النساء. لدى  الدرقية  الغدة  عمل   تنظيم 

مسك السلمون: يزيد مسك السلمون من املتعة 
أمحاض  من  الكثري  على  حيتوي  فهو  اجلنسية، 
 .D األوميغا 3، إىل جانب كميات كبرية من فيتامني
 D ووفقا لباحثني يف جامعة تورونتو، فإن فيتامني
يزيد من مستويات السريوتونني يف الدماغ، مما 
يؤدي اىل الشعور باالسرتخاء ومينع تدني احلالة 
 املزاجية بشكل مماثل لعمل مضادات االكتئاب.

أن  إيطالية  دراسة  أكدت  الداكنة:  الشوكوالتة 
يومي  بشكل  الشوكوالتة  تناولن  الالتي  النساء 
وازدادت  اجلنسية  حياتهن  يف  سعادة  أكثر 
حتتوي  فالشوكوالتة  اجلنسية.  الرغبة  لديهن 
والشعور  االسرتخاء  تسبب  كيميائية  مواد  على 
تيالمني«،  »الفينيل-  فمادة  واملتعة،  بالنشوة 
إنتاج  يف  تساهم  الشوكوالتة،  يف  املوجودة 
هرمون األندروفني املهدئ الطبيعي لألعصاب، 
فوائد  حيمل  الكاكاو  فإن  ذلك  إىل  باإلضافة 
لألكسدة. مضادات  على  الحتوائه   صحية 

البطيخ: وفقا إلحدى الدراسات األمريكية، فإن 
املنشط  وظيفة  تؤدي  البطيخ  مكونات  بعض 
اجلنسي الـ«فياغرا«. وحبسب الباحث بيمو باتيل 
تكساس،  والية  يف  إم«  آند  »إيه  جامعة  من 
اليت  »سرتالني«  البطيخ حيتوي على مادة  فإن 
الدموية  األوعية  توسيع  يف  مهمًا  دورًا  تلعب 
 وزيادة الشهوة والقدرة اجلنسية على حد سواء.

حتتوي  والفستق:  الشمس  عباد  وبذور  الكاجو 
حيتاجه  الذي  الزنك  معدن  على  األطعمة  هذه 
ما  غالبا  التستوستريون،  هرمون  إلنتاج  اجلسم 
يكون الزنك منخفضا لدى الرجال الذين يعانون 

من الضعف اجلنسي.

 املضادات احليوية أخطر 
من وباء اإليدز !

حذرت منظمة الصحة العاملية يف أول تقرير هلا 
عن املضادات  نشره موقهع فرانس برس –   –
احليوية من أنها تشكل تهديدًا خطريًا ميكن أن 
ميس كل فرد يف العامل ويف أي سن وأي بلد، 

وهي اآلن تعترب أزمة أكرب من وباء األيدز.

احليوية  املضادات  مقاومة  أن  التقرير  وأكد   
حتدث عندما تطرأ تغيريات على اجلراثيم، فتفقد 
إليها  من حيتاجون  لدى  مفعوهلا  األدوية  هذه 
من  بيانات  التقرير  ويتضمن  العدوى.   لعالج 
114 بلدا، وركز على مقاومة املضادات احليوية 
لدى سبع جراثيم خمتلفة، تتسبب يف أمراض 
شائعة وخطرية، مثل حاالت عدوى جمرى الدم 
واإلسهال، وااللتهاب الرئوي، وحاالت عدوى 

املسالك البولية.

العام  املدير  فوكودا،  كيجي  الدكتور  وقال 
تتخذ  “إذا مل  الصحي:  األمن  لدائرة  املساعد 
إجراءات عاجلة ومنسقة يف هذا الصدد سيسري 
احليوية،  املضادات  بعد  ما  عصر  حنو  العامل 
حيث ميكن حلاالت العدوى الشائعة ولإلصابات 
بشكل  زمن  منذ  عالجها  ميكن  اليت  الطفيفة 

بسيط، أن حتصد األرواح من جديد”.
املضادات  كانت  “لطاملا  فوكودا  وأضاف 
أطول  لنا عمرا  تتيح  اليت  الدعائم  احليوية من 
الطب  مثار  جين  من  ومتكننا  أوفر،  وصحة 

احلديث”. 
إجراءات  تتخذ  مل  حال  “ويف  فوكودا  وأشار 
الوقاية من  الرامية إىل  هامة لتحسني اجلهود 
بها  ننتج  اليت  الطريقة  تغيري  وإىل  العدوى، 
املضادات احليوية ونصفها للمرضى ونستعملها 
أيضا، فإن العامل سيخسر الكثري من هذه السلع 
الصحية العمومية العاملية، وستكون آثار ذلك 

مدمرة”. 
الرئيسية  األدوات  أن  عن  التقرير  وكشف 
تشوبها  احليوية،  املضادات  ملقاومة  للتصدي 
ثغرات وال توجد أصال يف العديد من البلدان، 
يف حني أن بعض البلدان اختذت خطوات هامة 

ملعاجلة املشكلة.

من  للوقاية  األخرى  اهلامة  اإلجراءات  وتشمل 
الطبابة،  حتسني  األول  املقام  العدوى  حاالت 
يف  العدوى  ومكافحة  النقية،  املياه  وإتاحة 
مرافق الرعاية الصحية، والتطعيم، بغية تقليل 
االحتياج إىل املضادات احليوية.  وتدعو املنظمة 
االهتمام  إىل  هلا  مقرًا  جنيف  من  تتخذ  اليت 
باستحداث وسائل تشخيص ومضادات حيوية 
عاملي  متكني  أجل  من  جديدة  أخرى  وأدوات 
الرعاية الصحية من االستعداد ملواجهة املقاومة 

املستجدة لألدوية.

صورة  أمشل  يقدم  الذي  التقرير  هذا  ويعد 
انطالق  نقطة  اآلن،  حتى  األدوية  مقاومة  عن 
جهد عاملي تتوىل زمام قيادته منظمة الصحة 

العاملية من أجل التصدي ملقاومة األدوية.
ومعايري  أدوات  استحداث  ذلك  وسيشمل   
العامل  نطاق  على  التعاون  وحتسني  جديدة، 
بهدف التصدي ملقاومة األدوية، وتقييم آثارها 
حمددة  حلول  وتصميم  واالقتصادية،  الصحية 

األهداف ملعاجلة هذه املشكلة.

 8 أطعمة جتنب تسخينها 
داخل املايكرويف

يسبب  بالبالستيك  املغلفة  األطعمة  تسخني 
أهم  من  املايكرويف  فرن  أصبح  السرطان. 
من  يوفره  ملا  املنزل  يف  الكهربائية  التجهيزات 
وقت وجهد على ربة املنزل، وذلك إلعداد الوجبات 
وتسخني  اللذيذة  الساخنة  واملشروبات  الشهية 

األطعمة يف زمن قياسي.

وقال "موقع اليف هاك" اإللكرتوني: "إن ربة املنزل 
امليكروويف  على  كامل  بشكل  تعتمد  ال  أن  جيب 
األطعمة  هذه  بعض  أن  حيث  األطعمة،  إعداد  يف 
يفقد جزء كبري من قيمته الغذائية عند تسخينه يف 
اليت  األطعمة  هذه  أهم  يلي  وفيما  املايكرويف"، 

جيب جتنب وضعها يف املايكروويف":

1- حليب األم
على  األم  حليب  من  الوالدة  حديث  الطفل  حيصل 
اإلصابة  من  حتميه  للبكترييا  طبيعية  مضادات 
احلليب  تسخني  مت  حال  ويف  املختلفة،  باألمراض 
املضادات  هذه  على  القضاء  يتم  املايكرويف  يف 

وحيرم الطفل منها.

2- القرنبيط
عند  الغذائية  فوائدها  من  جزء  اخلضروات  تفقد 
تعد  التبخري  طريقة  أن  من  الرغم  وعلى  طهيها، 
ألطف طريقة لتحضري اخلضروات، إال أنها تفقدها 
لألكسدة  املضادة  املواد  من  حمتواها  من   %11
املفيدة جلسم اإلنسان، يف حني أن القرنبيط ميكن 
أن خيسر 97% من هذه املواد يف حال مت طهيه مع 

قليل من املاء داخل املايكرويف.

3- الفواكه اجملمدة
حتافظ الفواكه اجملمدة على نسبة عالية من حمتوها 
من العناصر الغذائية املفيدة، إال أن تسخني هذه 
اجلزء  يفقدها  أن  ميكن  املايكروويف  يف  الفواكه 
األكرب من هذه العناصر املغذية، كما أن جمموعة من 
إزالة  أن  على  أكدت  روسيا  أجريت يف  الدراسات 
اجلليد عن الفواكه اجملمدة بواسطة املايكرويف ميكن 

أن حيول املواد املفيدة فيها إىل أخرى مسرطنة.

4- اللحوم اجملمدة
نسبيًا يف  طويل  وقت  إىل  اجملمدة  اللحوم  حتتاج 
املايكرويف ليذوب عنها اجلليد، ويف غضون ذلك 
تبدأ أطراف قطعة اللحم بالنضج يف حني أن املناطق 
الداخلية ال تزال متجمدة، وتتحول قطعة اللحم إىل 
بيئة خصبة لنمو اجلراثيم، وأظهرت دراسة يابانية 
 6 من  ألكثر  املايكرويف  يف  املطبوخة  اللحوم  أن 

دقائق تفقد نصف حمتواها من فيتامني "بي".

5- األوعية املغلفة بأغطية بالستيكية
كقاعدة أساسية، جيب عدم تسخني األطعمة احملفوظة 
يف أوعية بالستيكية أو املغطاة بأغطية بالستيكية، 
فعند تسخني هذه األطعمة يف املايكرويف ميكن أن 
تتحرر مواد كيماوية ضارة من البالستيك وتتفاعل 
مع األطعمة مسببة العديد من األمراض ويف مقدمتها 

السرطان.

6- األواني املعدنية
لطهي  املعدنية  األواني  استخدام  بعدم  ينصح 
من  حيث  املايكرويف،  داخل  األطعمة  وتسخني 
داخل  حبريق  تتسبب  شرارة  حتدث  أن  املمكن 
األملنيوم  رقائق  استخدام  عدم  جيب  كما  املطبخ، 

لنفس السبب.
7- غلي املاء

ال ميكن غلي املاء داخل إناء يف املايكروويف، فعلى 
تفوق  حرارة  درجة  إىل  يسخن  املاء  أن  من  الرغم 
يبقى  فيه  املوضوع  اإلناء  أن  إال  الغليان،  درجة 
إضافة  أو  املاء  حتريك  حماول  وعند  نسبيًا،  باردًا 
الغليان  سيحدث  املثال  سبيل  على  شاي  كيس 
بشكل مفاجئ وميكن أن يسبب حروق شديدة لربة 

املنزل.
8- اخلبز

يسحب  ثواني،  عشر  تتجاوز  ال  قصرية  مدة  خالل 
املايكروويف كامل الرطوبة من قطع اخلبز وجيعلها 

غري صاحلة لالستهالك.

 زيت الزيتون خيفض الكولسرتول 
وحيافظ على ميوعة الدم

كلية  يف  أستاذ  نصري  مسري  الدكتور  يقول 
الزراعة جبامعة تشرين إن الرتويج ملاركة معينة 
من الزيوت على أنها خالية من الكولستريول 
الستثمار  والتجار  املصنعني  من  حماولة  هو 
من  املستهلكني  لدى  واخلوف  الرعب  حالة 
رغم  منتجهم  لشراء  ودفعهم  الكولسرتول 
حتتوي  ال  املصدر  نباتية  الزيوت  معظم  أن 

الكولسرتول أو الدهون أساسا

هو  الزيتون  زيت  أن  نصري  الدكتور  ويرى 
أفضل انواع الزيوت وخواصه املفيدة تكاد ال 
تنتهي فهو الوحيد بني الزيوت الذي خيفض 
إىل   20 من  تناول  أن  كما  الدم  كولسرتول 
25 غ منه يوميا يؤمن الطاقة الالزمة لإلنسان 
وينشط إفراز العصارة الصفراوية ويقلل من 

تشكل احلصى يف املرارة.

نصري  للدكتور  وفقا  الزيتون  زيت  وحيفز 
الغنية  الكلوروفيل  مادة  من  العالي  مبحتواه 
بفيتامني إي على استقالب اخللية فتنتج الدم 
بسرعة اكرب ما يساعد على دمل جروح القرحة 
حركة  ينشط  كما  بشفائها  ويسهم  املعدية 
الفطور  قبل  منه  وملعقتان  الدقيقة  األمعاء 
اإلمساك  وتعاجلان  اإلمساك  حاالت  تقلالن 

املزمن.

كما يطرد زيت الزيتون حسب الدكتور نصري 
تراكم  ومينع  الكبد  يف  املرتاكمة  السموم 
على  حمافظا  وجتمعها  الدموية  الصفيحات 
الدموية  اجللطات  حدوث  ومانعا  الدم  ميوعة 
الفيتامينات  من  املتوازنة  الكميات  تفيد  كما 
املضادة لألكسدة املتواجدة فيه بنمو العظام 

وتقويتها.

بزيت  التدليك  أن  إىل  الدكتور نصري  ويشري 
واملفاصل  الروماتيزم  آالم  خيفض  الزيتون 
املواد  وافرة من  احتوائه على كميات  بسبب 
مثل  العظام  أنسجة  لبناء  الالزمة  األولية 

الكالسيوم وفيتامني دي.

نصري  للدكتور  وفقا  الزيتون  زيت  وحيفظ 
بياض األسنان ويشفي أمراض اللثة وحيافظ 
على طراوة اجللد ورونقه وعلى مرونة الشعر 
كما أن إدخاله يف تغذية األم يساعد على تطور 
هو  فيه  املتوفر  الدهين  فاحلمض  اجلنني  منو 
األكثر وجودا يف مخ اجلنني الذي يتكون من 

60 باملئة من املواد الدهنية.

ويذكر الدكتور نصري أن زيت الزيتون يعادل 
من  متوازنة  نسب  على  الحتوائه  األم  حليب 
إذ  /لينوليك  ألفا  ومحض  اللينوليك  محض 
يؤدي نقصهما إىل تأخري النمو والعقم واحنطاط 
وظائف الكبد والتخلف العقلي ونقص املناعة 

لألمراض االلتهابية.

ويف وقت يواصل فيه العلماء اكتشاف فوائد 
على  وضعه  من  البعض  حيذر  الزيتون  زيت 
اجلرح املفتوح ويوصون باالعتدال يف استخدامه 
والسيما للحوامل واملرضعات وبتخزينه يف إناء 
قامت اللون وبعيدا عن أشعة الشمس واهلواء 
وأي مصدر للحرارة أو الرطوبة وجتنب وضعه 

بالبالستيك.
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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

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
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آل ديب واهالي  مرياطة يف سيدني يشيعون 
الفقيد اجلاج املرحوم حممود حممد ديب 

الفقيد احلاج   شيع آل ديب واهالي مرياطة يف سيدني 
املرحوم حممود حممد ديب ) ابو حممد ( رمحه اهلل وهو يف 
عز شبابه يف موكب كبري حيث حضره مجع كبري من االهل 
واالقارب واالصدقاء وبعد أن صلي على جثمانه  يف جامع 
االمام علي بن أبي طالب )كرم اهلل وجهه( ووري الثرى 
يف املقابر االسالمية يف روكوود رمحه اهلل واسكنه فسيح 

جنانه وانا هلل وانا اليه راجعون.
يتقدم الزميل اكرم املغوش من اهل الفقيد الغالي وابناء 
عمته  االعزاء احلاج ابو امحد مصطفى خضر وشقيقه احلاج 
ابو مصطفى  حممود خضر وعموم آل ديب وخضر واهالي 
الرمحة  القلبية سائلني اهلل تعاىل  تعازينا  باصدق  مرياطة 

للفقيد الغالي ابو حممد وانا هلل وانا ايه راجعون .

 مسؤول بوليفي »بطل العامل » 
بالتحّرش بالنساء

أوردت شبكة الـ"سي أن أن" األمريكية تقريرًا حتّدثت فيه 
عن مسؤول بوليفي "مهووس" بالتحّرش بالنساء.

رئيس  وهو  فرناندز  بريسي  "يد  إّن  تقريرها  يف  وقالت 
بلدية يف بوليفيا طويلة جدًا، فهو ال يرى امرأة قربه إال 

ويتلّمس جسدها علنًا وحتى أمام أجهزة التصوير".

يتحّرش  وهو  فرنانديز  تظهر  فيديو  مقاطع  الشبكة  وبّثت 
بالنساء، حيث كان يتلّمس يف أحدها صحافية جبانبه بكّل 

عناد وإصرار.
وبريسي فرنانديز ليس رئيس بلدية عاديًا، فهو مسؤول 
عن أكرب مدينة يف بوليفيا، سانتا كروز، ويبلغ من العمر 

75 عامًا.

وقبل سنتني الُتقطت صور له وهو يتلّمس مؤخرة رئيسة 
جملس مدينته مرتني، وعام 2010 قام خالل تدشينه أحد 
اجلسور بتقبيل إحدى املهندسات عنوة وعلى مرأى اجلميع.

كان  أّنه  إال  املشاهد،  هذه  أحدثتها  اليت  الضجة  ورغم 
ألدائه  احلكومة  تقدير  حمّل  أّنه  سّيما  ال  االعتذار  يرفض 
اجليد، ولكن بعد تنامي الغضب أصدر شريطًا اعتذر فيه 
من الصحافية وعائلتها، قائاًل إّنه من املمكن أن يكون قد 

قلل من االحرتام. وقبل زوج الصحافية االعتذار.

تهمًا  تتضّمن  فرنانديز  ضّد  عّدة  شكاوى  حمامية  وقّدمت 
بالتحّرش اجلنسي والعنف اجلنسي والتمييز ضد املرأة.

 من هي الدولة الوحيدة اليت تسمح باخليانة 
الزوجية؟

كشف استطالع فرنسي جديد أن فرنسا هي الدولة الوحيدة، 
من بني 40 دولة أجري عليها اإلستطالع، اليت تقبل فكرة 

اخليانة الزوجية، وتعتربها نوعًا من اللهو الصبياني.

يؤكدون  الفرنسيني  من   %47 فإن  اإلستطالع،  وحبسب 
الزوجية شيء مقبول وال ميثل هلم صدمة يف  أن اخليانة 

حياتهم.

وجند 78% من الذي أجرى عليهم األستطالع يؤكدون أن 
هذه املسألة ال أخالقية، وأن مسألة خدعة اجلانب اآلخر غري 

مقبولة نهائيًا.

 استيقظت من غيبوبٍة طويلة على 
حلن أغنية زفافها!

غيبوبة  يف  دخوهلا  بعد  وعيها  بريطانية  زوجة  استعادت 
طويلة، بعدما شّغل زوجها أغنية زفافهما.

أبلغوا  األطباء  فإن  اكسربيس”،  “دايلي  موقع   وحبسب 
عائلة “ماريا نيل” )48 عامًا(، بأنهم غري قادرين على فعل 
أي شيء حني ُأصيبت جبلطة حادة جعلتها تدخل يف غيبوبٍة 

طويلة.

حول  وجتمعت  احلياة  ستفارق  أنها  اعتقدت  ماريا  عائلة 
سريرها لتوديعها، وقام زوجها ستيف )46 عامًا( بتشغيل 
أغنية “اللحن الطليق” لفرقة األخوة الصاحلني، واليت تزوجا 

على أنغامها.

على  الطليق  اللحن  أغنية  مّحل  أن ستيف  املوقع  وأوضح 
من  تنهمر  والدموع  زوجته  لوداع  بتشغيلها  وقام  هاتفه 
وعيها،  استعادة  على  عالمات  ُتظهر  بدأت  حني  عينيه، 
وقامت يف اليوم التالي بتحريك ذراعها اليمنى والتنفس 
بعد  وعيها  تستعيد  أن  قبل  اإلنعاش،  جهاز  بدون  الحقًا 

أيام”.

 سفينة غارقة تساوي املاليني
انتشال  إىل  احمليطات  أعماق  يف  للبحث  شركة  تسعى 
محولة ذهب ترقد بني حطام سفينة غرقت قبل حوالي 160 
أثناء  االمريكية  كاروالينا  ساوث  والية  ساحل  قبالة  عاما 

اعصار.

بدأ عمل الشركة يف أعقاب معركة قضائية طويلة حول كنز 
انتشل من حطام السفينة )إس.إس. سنرتال أمريكا( يف 
أواخر الثمانينات على يدي مهندس شاب كشفت تفاصيل 
مغامرته يف كتاب نشر عام 1998 بعنوان )سفينة الذهب 

يف البحر االزرق العميق(.

وكانت السفينة وطوهلا 85 مرتا حتمل أكثر من 21 طنا من 
سبائك الذهب والعمالت الذهبية والذهب اخلام من مناجم 
كاليفورنيا عالوة على الثروات الشخصية ومتعلقات ركابها 
وعددهم 477 راكبا فقد معظمهم عندما غرقت السفينة يف 

سبتمرب ايلول 1857.

وقيمة الذهب الذي يعتقد انه اليزال يف قاع احمليط كانت 
ماليني  االن  تساوي  لكنها   1857 عام  دوالر  ألف   760
اكسبلوريشن  مارين  أوديسي  شركة  حبسب  الدوالرات 
السفينة  حطام  اىل  بالعودة  هلا  بعقد يسمح  فازت  واليت 

النتشال الذهب.

توزيع  سيتوىل  قضائيا  حارسا  أوهايو  حمكمة يف  وعينت 
الذهب يف  عن  الثانية  البحث  عملية  من  العائدات  بعض 

حطام السفينة على مستثمرين سابقني.
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PORT LEASE SECURES 
FUNDS FOR NEWCASTLE 
REVITALISATION 

• NSW Premier Mike 
Baird and Treasurer An-
drew Constance have an-
nounced the successful 
lease of the Port of New-
castle, delivering a great 
result for the people of 
NSW and securing the 
funds needed for the revi-
talisation of Newcastle.
• The NSW Government 
has agreed to lease the 
Port for 98 years to Port 
of Newcastle Investments, 
a consortium which com-
prises Hastings Funds 
Management and China 
Merchants.
• The lease will deliver 
gross proceeds of $1.75 
billion. This outstanding 
result means an extra $1.5 
billion will be invested in 
much-needed NSW infra-
structure, with 30 per cent 
to be directed toward proj-
ects in rural and regional 
NSW.
• $340 million from the 
proceeds will be used for 
the revitalisation of the 
Newcastle CBD, in addi-
tion to the $120 million the 
Government has already 
allocated to the project, 
which includes a new light 
rail service. The remainder 
– more than $1.2 billion 
– will be invested in the 
NSW Government’s dedi-
cated infrastructure fund, 
Restart NSW.

TRANSFORMING REGION-
AL AND RURAL HEALTH

• NSW Premier Mike Baird 
made his first visit to 
regional NSW since be-
coming Premier, inspect-
ing progress on the $282 
million redevelopment of 
Wagga Wagga Base Hos-
pital - the largest rural 
hospital upgrade in the 
state.
• Our commitment to re-
gional and rural health 
cannot be clearer – the 
NSW Government is rede-
veloping hospitals across 
the state to ensure pa-
tients receive first-class 
care in first-class facili-
ties.

NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 2 May 2014
• Hospital upgrades are 
pushing ahead in regional 
NSW at Tamworth ($220 
million redevelopment), 
Port Macquarie ($110 
million redevelopment), 
Dubbo ($91 million rede-
velopment), Lismore ($80 
million redevelopment), 
Kempsey ($80 million 
redevelopment), Parkes 
($72 million development), 
Forbes ($40.9 million re-
development) and Bega 
($171 million develop-
ment).
• While in Wagga Wagga 
Mr Baird, Health Minis-
ter Jillian Skinner, Mental 
Health Minister Jai Row-
ell and Wagga Wagga MP 
Daryl Maguire visited the 
hospital’s new mental 
health unit.

CORRIDOR PRESERVA-
TION: SOUTH WEST RAIL 
LINK AIRPORT EXTEN-
SION
• Minster for Transport 
Gladys Berejiklian has an-
nounced the NSW Govern-
ment has started work to 
set aside a future corridor 
for a South West Rail Link 
extension to Sydney’s 
second airport, with com-
munity consultation set to 
begin this week. 
• This corridor planning 
means when the time 
comes to extend the South 
West Rail Link we will be 
ready to go, and costs will 
be lower.
• One of the reasons the 
North West Rail Link costs 
what it does is that the 
corridor wasn’t preserved 
– we can’t allow that mis-
take to happen again for 
future transport projects.
• The South West Rail Link 
is due to open in 2015 – 
one year ahead of sched-
ule and $100 million below 
the $2.1 billion budget.

NSW LEADING THE WAY 
IN HOSPITAL PERFOR-
MANCE

• Hospitals in NSW are 
leading other states and 
territories on national per-
formance benchmarks ac-
cording to the latest Aus-
tralian Institute of Health 
and Welfare has released 
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the Australian Hospital 
Statistics 2012-2013. 
• The results show that in 
2012-13, NSW public hos-
pitals treated the largest 
number of patients of any 
state or territory, with 2.6 
million emergency depart-
ment presentations and 
1.7 million hospital admis-
sions. 
• More than 70 per cent of 
NSW patients completed 
their emergency depart-
ment treatment within the 
four hour National Emer-
gency Access Target tar-
get - up 9.7 per cent from 
the previous year, the 
greatest rise in the nation. 
• Of all elective surgery pa-
tients, almost 97 per cent 
received their treatment 
within clinically recom-
mended time frames - the 
best result in Australia.
• The NSW Government 
has congratulated the 
dedicated doctors, nurs-
es and other clinical staff 
who are driving continu-
ing improvement in NSW 
hospitals.

STRONG INVESTMENT 
RETURNS DELIVER A 
BOOST TO WORKERS 
COMP SCHEME

• NSW Treasurer Andrew 
Constance and Minister 
for Finance and Services 
Dominic Perrottet have 
today announced a $1 bil-
lion improvement to the 
bottom line of the NSW 
Workers Compensation 
Scheme – a result driven 
by excellent investment 
returns of $690 million.
• The scheme’s updated 
surplus of $1.36 billion 
gives the NSW Govern-
ment flexibility around 
premium rate reductions 
for businesses and ben-
efits for injured workers, 
subject to the findings of 
a statutory review and a 
Law and Justice Commit-
tee inquiry.
• We inherited an unsus-
tainable Workers Com-
pensation Scheme, with 
a rising $4 billion deficit. 
Businesses were facing 
a 28 per cent increase to 
their premiums and more 
than 12,000 jobs were at 

risk.
• The NSW Liberals & Na-
tionals Government’s re-
forms were about putting 
the scheme back on a sus-
tainable footing and bet-
ter supporting the state’s 
most seriously injured 
workers.

NSW ON THE MOVE 
THROUGH NEW HOUSING 
CONSTRUCTION
• NSW moved up two 
places in the latest Com-
mSec State of the States 
report to be third among 
the states and territories 
overall. 
• The report highlights 
more positive news for 
the NSW economy and is 
a strong endorsement of 
the actions taken by the 
NSW Liberals & Nationals 
Government.
• According to CommSec, 
NSW ranked first in dwell-
ing starts and improved 
its position on economic 
growth, equipment invest-
ment and construction 
work.
• The NSW Liberals & Na-
tionals Government has a 
clear focus on stimulating 
growth through housing 
and jobs and this report 
shows it’s paying divi-
dends.

SCHOOL STUDENTS TO 
NAME NWRL TUNNEL 
BORING MACHINE

•  School students from 
Sydney’s North West will 
have the chance to name 
the first of the four tun-
nel boring machines on 
the $8.3 billion North West 
Rail Link.
• With the first tunnel bor-
ing machine due in the 
ground at Bella Vista in 
October this year, the com-
petition to name it has the 
theme: “Women who have 
made a positive contribu-
tion to life in Sydney.”
• The winners will attend 
and will be involved in the 
official launch of the ma-
chine as it starts digging 
the first of the twin 15km 
tunnels.
• Competition entries close 
on May 25. For details visit 
www.northwestrail.com.au

A NEW report sounds the 
death knell of the metre-
long Senate ballot paper. 
Voters have witnessed 
an explosion in the num-
ber of candidates and 
so-called micro-parties 
running in recent Senate 
elections.
The Liberal-Nationals 
coalition, Labor and the 
Greens have jointly called 
for new laws to overhaul 
the Senate voting system 
and party registration 
rules.
At present, voters must 
either put a “1” in only 
one box above the line or 
fill in every box below the 
line on a ballot paper.
Voting above the line 
hands the flow of prefer-
ences over to the parties 
that lodge “group voting 
tickets” with the Austra-
lian Electoral Commis-
sion (AEC).
There have been con-
cerns that group voting 
tickets have been exploit-
ed by very small parties, 
enabling candidates to 
win with a tiny proportion 
of the vote.
In the case of the 2013 
election, Australian Mo-
toring Enthusiast Party 
candidate Ricky Muir won 
a Victorian Senate seat 
with only 0.51 per cent of 
the primary vote.
In NSW, the electoral com-
mission issued a magni-
fying glass to help vot-
ers read the ballot paper, 
which had 110 candidate 
names on it.
In a unanimous report 
handed down on Friday, 
the joint standing commit-
tee on electoral matters 
recommends abolishing 
group and individual vot-
ing tickets.
Voters would be able to 
cast preferences above 
the line, with any pref-
erences deemed to run 
through each nominated 
party’s listed candidates 
in their nominated order 

before moving on to the 
next nominated party.
If voters want to cast their 
ballot below the line, they 
would only need to fill in 
at least six boxes for a 
half-Senate election, 12 
for a full Senate election 
and two for any territory 
Senate election.
The report also calls for 
parties to have 1500 mem-
bers before they can reg-
ister with the AEC, and 
wants Senate candidates 
to be required to reside 
in the state or territory in 
which they stand.
Committee chairman and 
Liberal MP Tony Smith 
said the changes would 
end the distortion in the 
voting system and put 
preferences back into the 
hands of voters.
Mr Smith said voters he 
had spoken to after the 
2013 election believed the 
result in the Senate was a 
“pretty unfunny joke”.
“This has been corroding 
democracy for a while,” Mr 
Smith said.
Deputy chairman and La-
bor MP Alan Griffin said 
it would be the biggest 
change to the system since 
1949 and require a signifi-
cant education campaign.
Greens spokeswoman 
Lee Rhiannon said the 
changes would better 
reflect the will of voters 
and bring backroom party 
preference deals to an 
end.
Independent Senator Nick 
Xenophon has backed the 
reforms, saying the 2013 
election was a “tipping 
point”.
“Such a weakness in our 
electoral system brings 
our democracy into disre-
pute,” he said.
The minister in charge of 
electoral matters, Senator 
Michael Ronaldson, said 
the system needed to 
“evolve” and the govern-
ment would take on board 
the recommendations.

Senate voting re-
form gets nod
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THE Abbott government’s 
cuts to car industry assis-
tance could be blocked in 
the Senate. 
Industry Minister Ian Mac-
farlane announced on 
Tuesday the shutdown 
of a number of automo-
tive sector programs, with 
funding redirected to new 
innovation and training 
plans.
Unions estimated the cuts 
to the auto industry to-
talled $838 million.
Under the government’s 
new schemes, $480 mil-
lion will be spent on an 
entrepreneurs’ infrastruc-

ture program bringing 
research and business 
together to develop and 
commercialise home-
grown ideas.
There is also a $476 mil-
lion industry skills fund 
and $50 million for a 
manufacturing transition 
grants program.
A $155 million growth fund 
will help industry transi-
tion from car manufactur-
ing to new products.
“Our new industry ap-
proach builds on our 
strengths by improving 
productivity, rewarding 
entrepreneurship and 
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A RISE in “cowardly and 
callous” assaults on NSW 
police officers underlines 
the need for tough manda-
tory sentences, the police 
union says. 
A scuffle with an offender 
outside a Sydney hotel on 
Saturday night has left a 
constable with a broken 
wrist.
Last month a police offi-
cer in western NSW was 
struck in the hand by a 
needle when he opened 
the front door of his sta-
tion.
A day prior, a 25-year-old 
constable suffered a frac-
tured eye socket after he 
was kicked in the face in 
Hurtsville.
The Police Association 
of NSW has used these 
examples to highlight an 
“alarming rise” in assaults 
against officers.
According to the Bureau 
of Crime Statistic and Re-
search, there was an 18.1 

per cent increase in as-
saults on police in the 12 
months up to December, 
2013.
New mandatory minimum 
sentences of five years jail 
for serious assault offenc-
es against police officers 
are among the suite of 
measures to curb alcohol-
fuelled violence currently 
before NSW parliament.
The mandatory minimum 
sentences have been met 
with opposition and were 
knocked back in the up-
per house.
Police Association presi-
dent Scott Weber believes 
it is time to see the re-
forms through.
“Male and female officers 
are increasingly being 
hit, punched in the face, 
kicked, spat on and bit-
ten,” he said. “It’s time to 
introduce mandatory sen-
tencing to act as a deter-
rent and reverse this sick-
ening trend.”

Police call for sentencing reform 

A rise in assaults on NSW police underlines the need for mandatory 
sentences, the police union says. Source: AAP 

Car industry cuts face Senate block 

HOSPITAL emergency 
wards would be inundated 
with extra patients under 
a GP co-payment system 
being considered by the 
Abbott government. 
A survey, conducted just 
days ahead of the Tues-
day’s budget, has found 
that most Australians op-
pose paying any co-pay-
ment to visit a GP.
The survey of 1000 peo-
ple, commissioned by the 
Consumers Health Forum, 
found 72 per cent thought 
a $6 co-payment would 
send more people to hos-
pital emergency wards.
Sixty-nine per cent said a 
$6 co-payment would also 
discourage people from 
visiting their GP.
Consumers Health Fo-
rum chief executive Adam 

Stankevicius said an-
other survey of almost 
600 consumers found co-
payments would hit the 
chronically ill and those 
on low incomes the hard-
est.
“If people have to pay to 
see a doctor, a lot of things 
are going to change,” he 
said in a statement.
“If they are paying $6, 
then many people who are 
used to seeing a GP at no 
cost are going to put off a 
visit. Any introduction of a 
co-payment will be a clear 
barrier to primary health 
care.”
There has been specula-
tion ahead of the budget 
that the coalition govern-
ment will introduce a co-
payment for GP visits of 
$7.50.

Hospitals to suffer under GP 
co-payment 

A survey says hospital emergency wards would be inundated with pa-
tients with a GP co-payment system. Source: AAP

THE diaries of NSW state 
ministers will soon be 
open to public perusal, 
as the premier moves to 
clean up politics in NSW. 
Mike Baird says a diary 
summary of each minis-
ter’s external meetings 
will be published quar-
terly.
It will list the purpose of 
the meeting, the organisa-
tion involved and details 
of any lobbyists present.
“It provides discipline on 
ministers and discipline 
on anyone who wants to 
come and see a minister,” 
Mr Baird told ABC Radio 
on Tuesday.
“You need to understand 
those details will be made 
public.
“The public has a right to 
know who is meeting and 
what they’re meeting their 

government about.
“By improving that trans-
parency, we believe it 
goes a long way to restor-
ing confidence in decision 
making and it is a critical 
step forward as we try and 
clean up politics here in 
NSW.”
The state opposition has 
been pushing for minis-
ters’ diaries to be pub-
lished.
Mr Baird has agreed there 
has to be greater transpar-
ency and accountability 
in the way ministers deal 
with business.
Queensland is the only 
state that makes its minis-
ters publish their diaries, 
on a monthly basis.
Overseas, both the US 
president and British 
prime minister publish 
their diaries online.

NSW ministers’ diaries to be made public 

FORMER Labor Senator 
Mark Arbib was warned 
he risked overloading the 
home insulation program 
because he tried to sell it 
to “every bloke in a ute”, 
an inquiry has heard. 
Mr Arbib has resumed 
giving evidence at a royal 
commission investigat-
ing what advice Labor re-
ceived about the program 
and whether four installer 
deaths could have been 
avoided.
Ian Harvey, the lawyer 
representing then com-
monwealth co-ordinator 
general Mike Mrdak, al-
leged on Tuesday Mr Ar-
bib spruiked the scheme 
by saying “every bloke in 
a ute” should be able to 
go to Bunnings and get 
involved.
But Mr Arbib denied he 
used that expression, al-
though he recalled saying 
unemployed tradespeople 
should be able to access 
the program.
Mr Harvey said Mr Mrdak 
had warned Mr Arbib to 
rein in the “every bloke 
in a ute message” and 
start targeting installer 

registration and training 
requirements as he risked 
“overloading” the pro-
gram.
He also said Mr Mrdak re-
peatedly suggested the 
July 1 2009 rollout date 
should be pushed back 
to ensure registration and 
processing systems were 
“robust enough” to cope.
But Mr Arbib said he didn’t 
recall the discussions or 
stating former prime min-
ister Kevin Rudd wasn’t 
prepared to push back the 
rollout.
“I don’t recall him (Mr 
Mrdak) ever saying to 
move the start date,” Mr 
Arbib said.
The inquiry has heard how 
public servants were put 
under extreme pressure 
to meet the July 1 2009 
deadline.
The scheme ended up 
being flooded by shonky 
operators and low-skilled 
workers, who only re-
quired a general safety 
induction before entering 
ceilings.
The royal commission be-
fore Ian Hanger QC con-
tinues.

Arbib can’t recall warning on batts scheme 

giving companies the 
structural support to back 
themselves,” Mr Macfar-
lane said.
But independent senator 
Nick Xenophon said the 
budget tossed a “wreck-
ing ball” through the au-
tomotive sector.
“The federal government 
is destroying any chance 
of new jobs and new in-
dustries and new markets 
being found,” he said, 
adding he would oppose 
the bill when it came to 
parliament.
Democratic Labor Party 
senator John Madigan 
said the budget had 
pulled the rug from under 
many automotive busi-
nesses and threatened 
33,000 jobs.
Labor spokesman Sena-
tor Kim Carr declined to 
comment, but has previ-

ously expressed concern 
about industry assistance 
cuts.
The budget cut $215 mil-
lion that was to go to 
Holden to make its next-
generation vehicles.
A company spokesman 
said Holden won’t need 
the money as it will stop 
making cars in Australia 
in 2017.
The Australian Manufac-
turing Workers Union 
said the government had 
failed auto workers in Vic-
toria and South Australia.
“Tony Abbott’s ‘liberated’ 
automotive workers won’t 
be feeling very bright after 
today’s budget,” AMWU 
president Andrew Dett-
mer said.
He said the budget’s to-
tal funding cut for the car 
industry came in at $838 
million and car makers 
were now likely to close 
their factories earlier than 
expected.
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 Member for East Hills, Glenn 
Brookes MP is encouraging 
schools to nominate their 
best and brightest students 
and teachers for the Minis-
ter’s Awards for Excellence 
in Student Achievement and 
the Minister’s Award for Ex-
cellence in Teaching.
Glenn said the awards ac-
knowledge the outstand-
ing work of senior students 
and teachers in NSW Public 
Schools.
“The Excellence in Student 
Achievement is a prestigious 
award for students in Year 
12 who have demonstrated 
high academic achievement, 
leadership and commitment 
to the school and education 
community,” Glenn said.
“Past recipients of this award 
have displayed a variety of 
skills, interests and achieve-
ments and demonstrated 
values integral to public 
education such as integrity, 
respect, excellence, respon-
sibility and participation.
“I look forward to meeting this 
year’s recipients and hearing 
about their dedication and 
commitment to learning and 
their local school communi-
ties.”
Minister for Education Adrian 
Piccoli said applications are 
now also open for the Minis-
ter’s Award for Excellence in 
Teaching which recognises 
the achievements of out-
standing teachers in deliv-
ering high quality education 
to students and their contri-
butions to their professional 
communities.
“The awards are open to 
teachers in preschools, pri-
mary, central and secondary 
schools or TAFE colleges 
and recognises outstanding 
teachers who engage their 
students, their colleagues, 
parents, and the school com-
munity,” Mr Piccoli said.
“Teachers have a powerful 
influence on their students’ 
learning and are the most 
important in-school factor in 
educational success.
“It is important to recognise 
these teachers and look at 
ways to share their success 
to improve teaching practic-
es across the state.
“Both awards demonstrate 
the Government’s commit-
ment to recognising excel-
lence in our public schools 
and TAFE Institutes and I en-
courage people to nominate 
deserving individuals in our 
school system.”
Nominations are open until 
27 June 2014. For more in-

formation about the awards 
and application forms go to: 
http://www.publiceducation-
foundation.org.au/. 
on the other hand, Member 
for East Hills, Glenn Brookes 
MP, thanked local nurses and 
midwives for their commit-
ment, compassion and pro-
fessionalism when caring for 
patients in the NSW public 
health system.
Glenn said International 
Nurses Day is a time to re-
flect on the round-the-clock 
care and support nurses give 
to more than 1.5 million pa-
tients in NSW public hospi-
tals, at home or in the com-
munity. 
International Nurses Day is 
celebrated globally on May 
12 each year - the birthday 
of the world’s most famous 
nurse, Florence Nightingale. 
“Today I’d like to thank the 
hard working nurses at hos-
pitals across South Western 
Sydney Local Health District 
,” Glenn said.
“The care and commitment 
nurses bring to their work 
provides not only medical 
care and expertise but much-
needed support and compan-
ionship to patients.
“Nurses provide an invalu-
able service for our local 
community. I am proud the 
NSW Liberal & Nationals 
Government has boosted the 
number of nurses working in 
our Local Health District by 
250 since being elected.
Across the state, 4100 more 
nurses and midwives (2,800 
full-time equivalents) have 
been recruited to the work-
force since the last election, 
surpassing the pre-election 
commitment of 2,475 addi-
tional nurses over four years. 
Every Local Health District 
has seen additional nurses 
recruited.
“The NSW Liberal & Nation-
als Government supports 
the fantastic work of our lo-
cal nurses, which is why we 
have recruited more nurses 
and midwives to our region,” 
Mr. Brookes said. 
“We have also empowered 
and encouraged our nurses 
to come up with their own 
ideas for better models of 
care and treatment for pa-
tients. 
“Our encouragement and 
support of local decision 
making has transformed our 
hospitals resulting in en-
hanced care for patients and 
better staff morale.
Media: Jim Daniel – 0408 
461 952
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NSW Premier Mike Baird 
announced the NSW Gov-
ernment will host the next 
Community Cabinet in 
Hurstville on Monday 19 
May.
Mr Baird said he had ac-
cepted an invitation from 
Member for Rockdale John 
Flowers and Member for 
Oatley Mark Coure to host 
NSW Government Minis-
ters in Sydney’s Southern 
St George region.
“Community Cabinet pro-
vides an important vehi-
cle for us to hear people’s 
concerns first hand be-
fore we can get to work to 
address them,” Mr Baird 
said.
“We are already deliver-
ing for the region. The 
NSW Government has 
fully funded the new $39 
million St George Hospital 
emergency department, 
which is almost complete.
“The Opal card has also 
been rolled out on all Syd-
ney Trains stations, pro-
viding cheaper fares and 
convenience for custom-
ers. We’re also delivering 
station upgrades and new 
car parks, including ac-
cess upgrades at Oatley 
and new parking spaces 
at Rockdale.
“Residents can thank the 
efforts of Mr Flowers and 
Mr Coure who advocated 

for Community Cabinet to 
be held in Hurstville next 
month,” Mr Baird said.
Mr Flowers said he was 
delighted the Premier had 
accepted an invitation 
to host the forum in the 
St George region to hear 
from locals first hand.
“This is great news for 
our community and will 
give community groups 
and residents a chance to 
have a say on issues that 
matter to them,” Mr Flow-
ers said.
Mr Coure said he was 
looking forward to updat-
ing the community on the 
progress that has been 
made since 2011, as well 
as hearing from locals on 
issues important to them.
“I will certainly be taking 
the opportunity to not only 
talk to the Ministers but to 
take them to places and 
community groups that 
can benefit from their as-
sistance,” Mr Coure said.
Community Cabinet will 
be held on Monday 19 May 
2014 between 6:30pm 
and 8pm at Club Central 
Hurstville, 2 Crofts Av-
enue, Hurstville.
Registration forms for the 
public forum can be com-
pleted online at www.dpc.
nsw.gov.au/programs_
and_services/communi-
ty_cabinet_meetings.

COMMUNITY CABINET HEADS 
TO ST GEORGE

OPPOSITION Leader Bill 
Shorten is willing to talk 
to the Abbott govern-
ment about ways to pre-
vent corruption. 
Mr Shorten was asked 
during Monday’s federal 
Labor caucus meeting 
in Canberra whether he 
supported a national 
version of NSW’s Inde-
pendent Commission 
Against Corruption.
The Labor leader told 
colleagues he was will-
ing to talk to the gov-
ernment about reforms 
to improve the perfor-

mance and standards of 
MPs.
But he did not elaborate 
on what form of new 
checks he supported.
The Australian Greens 
on Thursday will push 
for a vote on a bill to put 
in place a national anti-
corruption body.
The National Integrity 
Commission would have 
three officers: a national 
integrity commissioner, 
a law enforcement integ-
rity commissioner and 
an independent parlia-
mentary advisor.

Shorten open to talks on MP stan-
dardsA FORMER union official 

went to the home of former 
prime minister Julia Gillard 
and gave cash to workers 
doing renovations, a royal 
commission into union 
corruption has heard. 
Ralph Blewitt, the former 
secretary of the Western 
Australia branch of the 
Australian Workers’ Union, 
told the commission he had 
$10,000 or $20,000 in cash 
when, in 1994, he went to 
Ms Gillard’s Melbourne 
home to meet Bruce Wil-
son, his union boss and Ms 
Gillard’s then-boyfriend.
In an extraordinary open-
ing day, the Royal Com-
mission into Trade Union 
Governance and Corrup-
tion heard the payment 
was one of a series of cash 
deliveries drawn from a se-
cret fund and flown across 
the country by Mr Blewitt.
The cash was from the 
Workplace Reform Asso-
ciation - a secret entity al-
legedly set up by Mr Blewitt 
and Mr Wilson with legal 
advice from Ms Gillard, 
who was a lawyer advising 
the AWU at the time.
Allegations surround-
ing the fund dogged Ms 
Gillard’s political career, 
although Ms Gillard has 
maintained she knew noth-
ing about any impropriety.
Mr Blewitt told the inquiry 
Ms Gillard was at home 
when he arrived for the 
1994 meeting, and the fu-
ture PM directed him to the 
back of the house to find 
Mr Wilson.
Mr Wilson was in the kitch-
en or veranda where three 
men in “workers’-type 
overalls” were doing reno-
vation work, he said.
Mr Blewitt said Mr Wilson 
asked him to pay one work-
er $7000.
“I counted off $7000, gave 
it to that gentleman. He 
stuck it in the front pocket 
of his bib and brace over-
all and went back outside 
to join the other two work-
ers,” he said.
He said he gave the rest of 
the money to Mr Wilson, but 
Ms Gillard was not present 
during the handovers.

In an eventful day, Mr Wil-
son was spotted outside 
the commission building 
on Monday after a meet-
ing with his barrister, and 
shoved, swung a punch 
and shouted abuse at a 
news photographer who 
took his picture.
Mr Blewitt detailed a series 
of flights in which he car-
ried cash, drawn from the 
Workplace Reform Associ-
ation, from Perth to Sydney 
to give to Mr Wilson.
In one 1993 example, Mr 
Blewitt took $50,000 that 
he gave to Mr Wilson at 
a Travelodge hotel in the 
inner-Sydney suburb of 
Camperdown, the commis-
sion heard.
Mr Blewitt also said that 
$93,000 from the fund was 
used by Mr Wilson to buy 
a $230,000 house in Mel-
bourne in 1993.
The commission heard 
the Workplace Reform As-
sociation was established 
without the knowledge of 
the broader AWU in 1992 
to receive payments from 
construction firm Thiess, 
which had a major infra-
structure project in West-
ern Australia.
Mr Blewitt said he submit-
ted invoices to Thiess, in-
cluding one for more than 
$25,000, to cover the cost 
of a union-appointed work-
place safety adviser, but no 
work was ever done.
Mr Wilson told him the as-
sociation’s purpose was to 
raise funds for union elec-
tions, he said.
Mr Blewitt said he was in-
structed by Mr Wilson to 
regularly withdraw cash 
and keep it until it was time 
to deliver it to him in Syd-
ney.
Once, he had so much cash 
at his WA home, Mr Blewitt 
buried almost $10,000 in 
his yard and the money 
was water damaged.
He followed Mr Wilson’s or-
ders because he was afraid 
for his job, he said.
Mr Blewitt, 69, flew in from 
his home in Malaysia for 
the hearing and will con-
tinue giving evidence on 
Tuesday.

Union cash handover at Gillard’s house GLENN BROOKES MP, ENCOURAGES LOCAL STUDENTS 
AND TEACHERS TO APPLY FOR MINISTER’S AWARDS
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TREASURER Joe Hockey 
has vowed to future-proof 
Australia’s prosperity, 
with dramatic cuts to wel-
fare spending to create 
the ¬largest medical re-
search fund in the world 
as an -insurance policy 
against the cost of paying 
for the ¬nation’s ageing 
population. 
Bludgers would be put to 
work, family payments cut 
and welfare concessions 
means tested or axed in 
an effort to repair the bud-
get damage Mr Hockey 
has blamed on six years 
of Labor government.
However, Mr Hockey has 
revealed, in one of the 
few surprises in what 
was billed a document of 
spending cut horrors, that 
much of the pain would 

Budget 2014: Doing the hard yards to pay for our future 

go towards creating a $20 
billion medical research 
endowment fund which 
would one day dwarf the 
Bill Gates Foundation.
The Coalition’s first Bud-
get, handed down yester-
day confirmed a $7 Medi-
care ¬co-payment to be 
introduced for GP visits, 
effectively ending Austra-
lia’s universal free health-
care system, would be 
redirected to this medical 
¬research fund.
 “If we all contribute now 
we will build the biggest 
medical research endow-
ment fund in the world 
within just six years, a 
fund that will underpin the 
health system,” Mr Hock-
ey said.
Mr Hockey’s “human ¬in-
frastructure investment’’, 
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as he described it, was 
pitched as the second el-
ement of a growth drive 
which included a $39 bil-
lion capital infrastructure 
program which he hoped 
would generate $125 bil-
lion in future investment.
The Treasurer admitted 
to The Daily Telegraph he 
could not go as hard in the 
Budget as he would have 
liked for fear of having a 
negative impact on the 
economy.
He said he had also been 
“straightjacketed” by the 
Prime Minister’s election 
promises, with much of 
the pain to come in later 
years and after the next 
election.
High income earners will 
be hit with a 2 per cent levy 
on salaries over $180,000 
which would kick in from 
July 1 this year and last 
for three years. Families 
will also be struck, with 
the first phase of a wind-
ing back of the family 
payments system which 
would save $380 million 

off the budget in the first 
year but dramatically scale 
up to save more than $4.5 
billion a year by 2017-18.
Joe Hockey’s Budget 
means working families 
are protected from the 
biggest hip-pocket hits 
The overall savings 
booked over the next four 
years will total $36 billion. 
Foreign aid will also be cut 
by $8 billion and industry 
assistance cut by almost 
$1 billion.
The Treasurer declared 
the age of entitlement 
over, with indexing ar-
rangements slashed for 
pensions and the disabil-
ity support pension.
Instead of being tied to the 
average male wage, they 
would be linked to CPI; 
but not until 2016-17.
Seniors card and conces-
sional card entitlements 
would also be scaled 
back.
“We must always remem-
ber that, when one person 
¬receives an entitlement 
from the government, it 

comes out of the pocket 
of another Australian,” Mr 
Hockey said.
“These changes will build 
a more sustainable welfare 
system, with more house-
hold income coming from 
personal effort rather than 
the government.”
He conceded some would 
accuse the government of 
breaking promises, name-
ly the lift in fuel excise to 
pay for infrastructure and 
the debt levy. But the Bud-
get was not without its 
sweeteners.

Low income earners who 
lose some of their family 
tax payments will be pro-
tected with a special $750 
payment and a new loans 
system will be created to 
help young people seek-
ing a trade by providing a 
$20,000 HECS style loan. 
Shadow Treasurer Chris 
Bowen last night said the 
budget was “built on the 
wrong choices and wrong 
promises for Australia’s 
¬future”, accusing Tony 
Abbott of “mass deceit’’ at 
the last election.
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210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة.. اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

ال مـرياج

لقمة 
أسعارنا تناسب اجلميعشهية

نظافة 
تامة

املكان األفضل لتحقيق حلم 
اللبنانيني والعرب.. صرح شامخ 
حيقق حلم اللبنانيني والعرب 
 حيتضن أرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها 

وديكورها على استعداد الستقبال 
مناسباتكم... زواج - خطوبة - 
أعياد ميالد - عمادات وغريها.. 

هدايا قيمة للعرسان العرب من 500 اىل 2000 دوالر

لصاحبها سام يونان

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



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

257 Wًoodville Road- Merrylands NSW
Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au

الـسعر

$ 600
 فـقط

نقدم لكم اكثر من 230 قناة فضائية عربية
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

كفالة ملدة
3

سنوات
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