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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
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

قطع طرق على وقع التهديدات!... و سالم اىل بروكسل

احلريري ُيطلق اإلشارة حلوار »احتواء االحتقان«
سعد  الرئيس  حسم 
من  طويلة  مرحلة  احلريري 
موضوع  عن  التساؤالت 
»تيار  بني  الثنائي  احلوار 
اهلل«  و«حزب  املستقبل« 
جدي  حوار  مع  انه  باعالنه 
وانقاذها  البالد  ملصلحة 
على رغم اخلالفات الكبرية 
القائمة بني التيار واحلزب. 
وإذ بدا ذلك مبثابة اضاءة 
لتزخيم  خضراء  اشارة 
يتوالها  اليت  التحضريات 
رئيس جملس النواب نبيه 
احلوار،  هذا  الطالق  بري 
اتسمت املواقف اليت أعلنها 
الرئيس احلريري يف حديثه 
اىل برنامج »كالم الناس« 
اللبنانية  »املؤسسة  من 
امس  مساء  لالرسال« 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

االول حبرصه على الصراحة 
والوضوح يف شرح أهدافه 

احلوار، واليت حل  من هذا 
يف مقدمها احتواء االحتقان 

الشرطة األمريكية تعتقل العشرات بأعمال عنف عرقية
امس  السلطات  قالت 
األول إن الشرطة اعتقلت 
مبدن  االشخاص  عشرات 
يف أحناء الواليات املتحدة 

قرار  على  حيتجون  كانوا 
يف  عليا  حملفني  هيئة 
توجيه  بعدم  ميسوري 
إىل ضابط شرطة  االتهام 

أسود  فتى  قتل  أبيض 
اليت  البلدة  لكن  أعزل 
وقع بها القتل كانت أهدأ 

التتمة صفحة  31

مـحالت جـبارة
للخضار والفواكه والسمانة العربية

بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة
خضار - فواكه - مسانة 

عربية -  قهوة - مكسرات 
- خبز - أجبان - ألبان - 

خبز وغريها الكثري

الـخضار  والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

نـفتح 7 أيـام
فـي األسـبوع

الـعنـوان:
342 Blaxcell St, 
South Granville

التتمة صفحة  31

الرئيس سعد الحريري متحدثًا يف مقابلته التلفزيونية مساء أمس االول )عن التلفزيون(

قال املرشد األعلى للثورة 
علي  إيران  يف  اإلسالمية 
خامنئي، تعليقا على متديد 
بني  النووية  املفاوضات 
أعارض  ال  والغرب،  بالده 
ومل  املفاوضات،  متديد 
لوسائل  التفاوض  أعارض 

إعالم إيرانية.
لقائه،  يف  خامنئي  وأثنى 
مع قوات الباسيج، التعبئة، 
اإليراني  الفريق  على 
الوفد  قائال  املفاوض، 
دؤوب  املفاوض  اإليراني 
ويعمل  يتصدى  وجاد، 
وهاجم  ومنطق.  جبدية 
الواليات املتحدة األمريكية 
اآلخر  الطرف  أمريكا  قائال 
يف املفاوضات النووية غري 
اإلدارة  ووصف  منطقية، 
باملتغطرسة،  األمريكية 
قائال  واشنطن  وخاطب 
اتفاق  حصل  سواء  اعلموا 
إسرائيل  فإن  ال،  أو 

طهران تعرضت على الغرب جتميد أنشطتها 7 سنوات
خامنئي: واشنطن اخلاسر األكرب من فشل املفاوضات النووية

ملحمة ومطعم اجلنة
مجيع أنواع اللحوم الطازجة يوميا 

)تفاصيل االعالن ص 19(

التتمة صفحة  31

واطالق  الشيعي   – السين 
العجلة يف البالد من خالل 
انتخاب رئيس للجمهورية، 
حدة  خيفف  ان  غري  من 
اخلالفات القائمة مع احلزب 

آمنة أكثر من  ستكون غري 
ذي قبل.

االدارة  خامنئي،  وقال 
حتتاج  اليت  هي  األمريكية 
مل  واذا  االتفاق،  هلذا 
النووية  املفاوضات  تصل 
فاألمريكيون  نتيجة  اىل 
وحنن  سيخسروا  من  هم 

ومل  التفاق  نتوصل  مل  لو 
خنسر شيء. وقال ان من 
االسالمي  النظام  يهددون 
بربكة  ايران  ان  يعلمون 
الفكر واحلركة التعبوية، ال 

تقبل اهلزمية.
تسريبات  وكشفت 

التتمة صفحة  31

قالت إسرائيل إنها أحبطت 
لشن  حلركة محاس  خططا 
هجمات على اإلسرائيليني 
لكرة  استاد  أكرب  يف 
القدم يف القدس وأماكن 
اخرى من املدينة والضفة 

الغربية احملتلة.
وأعلن جهاز األمن الداخلي 
اعتقل  أنه  بيت  شني 
محاس  من  عضوا   30

تلقى  بعضهم  أيلول  يف 
استخدام  على  تدريبا 
على  واملتفجرات  السالح 
محاس  من  أعضاء  أيدي 
غزة.  وقطاع  األردن  يف 
وقال اجلهاز يف بيان إن 
يف  محاس  من  مسؤولني 
تركيا خططوا لشن هجمات 
إسرائيلية  أهداف  على 



Page 2صفحة 2     

 Advertsement

Saturday 29 November 2014  2014 الثاني  تشرين   29 السبت 

This offer is available until 24 December 2014 for new and existing customers applying for a new home loan. *0.8% off the Basics Variable Home Loan Rate for the life of the loan. Rates are subject to 
change at any given time. #The Comparison Rate is calculated on a loan amount of $150,000 over a term of 25 years based on monthly repayments. WARNING: This Comparison Rate applies only to
the example given. Different amounts and terms will result in different Comparison Rates. Costs such as redraw fees or early repayment fees, and cost savings such as fee waivers, are not included
in the Comparison Rate but may influence the cost of the loan. A Comparison Rate Schedule is available at arabbank.com.au or at any Arab Bank Australia Limited branch. All applications for loans are 
subject to Arab Bank Australia Limited’s normal credit approval criteria. Lender’s Mortgage Insurance is required on loans above 80% of the property value that is offered as security. Terms, Conditions,
Fees and Charges apply. The material in this communication should not  be construed as general advice, it has been prepared without taking account of your objectives, financial situation or needs.
Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 Australian Financial Services Licence/Australian Credit Licence 234563  ABA7810

Christmas has come early
for home buyers!

Comparison
rate4.69%

4.59%
p.a.#

p.a.#

Plus no establishment fee!

Offer ends 24 December, 2014
Don’t miss out. Apply today!

Variable Basics Home Loan Offer
0.8%p.a. off for the life of the loan!*

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650 

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة
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لبنانيات
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عقد جملس الوزراء جلسة عادية، 
من  عشرة  احلادية  الساعة  عند 
برئاسة  االول  امس  ظهر  قبل 
سالم  متام  اجمللس  رئيس 
غاب  الذين  الوزراء  وحضور 
حسني  فرعون،  ميشال  عنهم 
عرجيي  ورميون  حسن  احلاج 

بداعي السفر.
جريج

اثر انتهاء اجللسة، اليت استمرت 
ونصف  ساعات  ثالث  قرابة 
الساعة، تال وزير االعالم رمزي 
»بناء  اآلتية:  املقررات  جريج 
جملس  رئيس  دولة  لدعوة 
جلسته  اجمللس  عقد  الوزراء، 
احلادية  الساعة  عند  االسبوعية 
الواقع  اخلميس  يوم  من  عشرة 
فيه 27 /2014/11 يف السراي 
الرئيس  دولة  برئاسة  احلكومي 
غاب  الذين  الوزراء  وحضور 
فرعون،  ميشال  الوزراء  منهم 
ورميون  حسن  احلاج  حسني 

عرجيي بداعي السفر«.
اجللسة  مستهل  »يف  اضاف: 
كرر دولة الرئيس، كما يف كل 
مرة، املطالبة بأن يقوم اجمللس 
النيابي بانتخاب رئيس مجهورية 
استمرار  ان  باعتبار  جديد، 
الرئاسة  مركز  يف  الشغور 
البالد من رأسها والدولة  حيرم 
سلطاتها  من  االول  الركن 
يستقيم  ال  حبيث  السياسية، 
الدستورية  املؤسسات  عمل 
دون انتخاب الرئيس. ثم ابدى 
دولة الرئيس حزنه الشديد على 
صباح،  الكبرية  الفنانة  وفاة 
اليت كانت مغنية ساحرة اطربت 
بأغنياتها  والعرب  اللبنانيني 
رائعة  ممثلة  وكانت  اجلميلة 
لبنان.  حدود  شهرتها  تعدت 
الرئيس،  دولة  نعاها  وقد 
مجيعا  واللبنانيني  ذويها  معزيا 

برحيلها«.
وتابع: »بعد ذلك، عرض دولة 
الرئيس املستجدات يف موضوع 
مشريا  املخطوفني،  العسكريني 
خلية  عقدته  الذي  االجتماع  اىل 
الذي  التبادل  ان  واىل  االزمة، 
االسرى،  بعض  بني  مؤخرا  مت 
اهالي  لدى  انعكاسا  ترك 
بالرغم  املخطوفني،  العسكريني 
هذا  بني  املقارنة  ميكن  ال  انه 
العسكريني  ووضع  التبادل 
املخطوفني. واكد دولة الرئيس 
متابعة هذا املوضوع واالستمرار 

يف التفاوض«.
الرئيس  دولة  »ان  واعلن 
الغذائي  االمن  ملوضوع  تطرق 
بعض  بها  قامت  اليت  واحلملة 
الشأن،  بهذا  املعنية  الوزارات 
املوضوع،  هذا  مناقشة  وبعد 
تشكيل  الوزراء  جملس  قرر 
رئاسة  عن  ممثل  برئاسة  جلنة 
جملس الوزراء وعضوية ممثلني 
العامة،  الصحة  وزارات  عن 
الطاقة  والتجارة،  االقتصاد 
واملياه، البيئة، الزراعة، العدل، 
والبلديات،  الداخلية  املالية، 
مهمتها  والسياحة  الصناعة 
املتعلقة  املواضيع  متابعة 

بسالمة الغذاء، وما تقتضيه من 
الوزارات  بني  وتدابري  تنسيق 
والبلديات  العامة  واملؤسسات 
عند  توصياتها  ورفع  املعنية، 
جملس  رئيس  اىل  االقتضاء 
على  لعرضها  متهيدا  الوزراء 

جملس الوزراء«.
وقال: »بعد ذلك انتقل جملس 
املواضيع  حبث  اىل  الوزراء 
أعمال  جدول  يف  الواردة 
اجللسة، فتداول فيها، وبنتيجة 
املناقشة اختذ القرارات الالزمة 

بصددها، وأهمها:
1- املوافقة على مشروع قانون 
يرمي اىل إضافة نص يف قانون 
إعفاء قطاع  بغية  الدخل  ضريبة 
 %50 من  السينمائية  الصناعة 

من ضريبة الدخل.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -2
االجازة  والتجارة  االقتصاد 
االتفاق  بطريقة  التعاقد  للوزير 
بالرتاضي مع شركات وأشخاص 
لزوم تنظيم مشاركة لبنان يف 
سيقام  الذي  الدولي  املعرض 

يف ميالنو-ايطاليا.
3- املوافقة على مشروع مرسوم 
من  اعتماد  حتويل  اىل  يرمي 
العالي  والتعليم  الرتبية  وزارة 
االمناء  جملس  اىل   2014 لعام 
املستحقات  لتسديد  واالعمار 
اخلاصة باملدارس الرمسية اليت 

يقوم بتنفيذها.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -4
قيمة  دفع  والبلديات  الداخلية 
تلزيم مجع ونقل النفايات ضمن 
الزهراني  صيدا-  بلديات  نطاق 
عن الفرتة من 2012/1/1 ولغاية 

. 2014/1/6
مشاريع  على  املوافقة   -5
من  اعتمادات  نقل  مراسيم 
اىل  العامة  املوازنة  احتياطي 
الوزراء  جملس  رئاسة  موازنات 
واالدارات  الوزارات  وبعض 

أساس  لعام 2014 على  العامة 
القاعدة االثنيت عشرية.

6- املوافقة على مشروع مرسوم 
ترفيع مفتشني يف مالك ادارة 
وظيفة  اىل  املركزي  التفتيش 

مفتش يف املالك املذكور.
مشاريع  على  املوافقة   -7
مراسيم ترمي اىل ترفيع بعض 
يف  التعليمية  اهليئة  أفراد 
كليات ومعاهد اجلامعة اللبنانية 

اىل رتبة اكادميية أعلى.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -8
طابعني  إصدار  االتصاالت 
تكرميا  تذكاريني  بريديني 
يف  االستقالل  رجلي  لذكرى 
بشارة  الرئيس   1943 العام 
اخلوري والرئيس رياض الصلح، 
وتكليف وزير االتصاالت تقديم 
اقرتاح اىل جملس الوزراء خالل 
مخسة عشر يوما بإصدار طوابع 
بريدية تكرميا لسائر رجاالت هذا 

االستقالل.
انشاء جملس  على  املوافقة   -9
وزير  يرأسه  االحيائية  للسالمة 
وزارات  فيه  وتتمثل  البيئة 
العامة  والصحة  االقتصاد 
وبعض  واملالية  والزراعة 
اجملالس واهليئات بهدف اختاذ 
السالمة  بشأن  الالزمة  التدابري 

االحيائية.
10- املوافقة على مشروع يرمي 
العائدة  االشغال  اعتبار  اىل 
منطقيت  بني  انفاق  ملشروع 
جون والقبة العقاريتني امللحوظ 
تنفيذها ضمن نطاق مشروع جر 
بريوت  اىل  االولي  نهر  مياه 

الكربى من املنافع العامة.
بعض  على طلب  املوافقة   -11
الوزارات واالدارات قبول هبات 

مقدمة لصاحلها.
بعض  على طلب  املوافقة   -12
الوزارات املشاركة يف اجتماعات 

ولقاءات خارج لبنان«. 

جملس الوزراء شكل جلنة وزارية ملتابعة موضوع سالمة الغذاء

سالم: لعدم املقارنة بني تبادل االسرى االخري 
ووضع العسكريني

املاروني  البطريرك  إستقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكردينال 
االول،  امس  ظهر  قبل  الراعي، 
يف  البطريركي  الصرح  يف 
اجلميل،  سامي  النائب  بكركي، 
على  للتطورات  عرض  وكان 

الساحة اللبنانية.
بعد اللقاء اكد اجلميل ان العمل 
توحيد  إطار  يف  يصب  اليوم 
الكلمة، وأن همه وهم البطريرك 
املسيحيون  يكون  »ان  الراعي 
لبنان  على  للمحافظة  واحدة  يدا 
عادل«،  إنتخابي  قانون  وحتقيق 
يهم  ما  »أكثر  أن  على  مشددا 
صاحب الغبطة ويهمنا هو اإلتفاق 
املساواة  قاعدة  على  دائما 

واملناصفة وحسن التمثيل«.
والتقى البطريرك الوزير السابق 
ان  رأى  الذي  اهلراوي  خليل 
الغبطة املطالبة  »مواقف صاحب 
العمل  وانتظام  الدستور  بتطبيق 
متاما.  حمقة  هي  السياسي 
احلياة  يف  قائمة  فالفوضى 
كذلك  اللبنانية،  السياسية 
ان  الدستور  تطبيق  عن  اإلبتعاد 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  جلهة 
النيابية  اإلنتخابات  لناحية  او 
اليت هي أساس العمل السياسي 
اللبناني«. مضيفا« لذلك يطالب 
الدستور  باحرتام  الغبطة  صاحب 
يف  السياسي  العمل  وانتظام 
لبنان، مع حتميل القوى السياسية 
املسؤولية يف هذا الشأن. فهذه 
واملارونية  الدينية  املرجعية 
التغاضي  ميكنها  ال  والسياسية 
عن هذين األمرين املهمني لكي 
القوى  ال تتحول اىل شريكة مع 
السياسية يف الفوضى السياسية 
هنا  ومن  القائمة.  والدستورية 
الدائمة  الغبطة  صاحب  مطالبة 
اإلقليمي  الوضع  من  التحرر 

النتخاب رئيس للجمهورية«.
القوى  »نطالب  اهلراوي  وختم 
مطالبة  إىل  اإلستماع  السياسية 
أن  ونأمل  البطريرك.  غبطة 
يف  بري  الرئيس  مبادرة  تكون 
اهلل  حزب  بني  احلوار  إطالق 
به  يطالب  ملا  بداية  واملستقبل 
العمل  النتظام  الغبطة  صاحب 
اإلستحقاقات  وتطبيق  السياسي 
البداية  هذه  إمنا  الدستورية. 
جيب أن تشارك فيها كل القوى 
السياسية من 14 و8 آذار، كي 
يف  املسيحية  املشاركة  تكون 

هذا احلوار أساسية«.
الوزير  البطريرك  استقبل  كما 
الذي  الضاهر،  ابراهيم  السابق 
بكركي يف هذه  دور  »ان  اعترب 
ألن  حموري  دور  هو  األوضاع 
واجلميع  جدا،  دقيقة  الظروف 
األزمات  من  خروج  ال  أنه  يدرك 
بدون صاحب الغبطة وخارج هذا 

الصرح«.
ومن زوار الصرح وفد من نقابة 
يف  العمومية  الشاحنات  مالكي 
رئيس  برئاسة  بريوت  مرفأ 
زيارة  يف  صوايا  نعيم  النقابة 
اللتماس بركة البطريرك وإطالعه 
على آخر التطورات املتعلقة مبرفأ 

بريوت.
واشار صوايا بعد اللقاء اىل ان« 
اللجنة  قبل  من  القوانني  خمالفة 
مرفأ  واستثمار  إلدارة  املؤقتة 
بريوت وخمالفة املرسوم اجلمهوري 

من  مسيحية  جمموعات  حتضر 
فرنسا لتتعرف اكثر اىل اجلماعة 
وتكتشف  لبنان  يف  املسيحية 
رحب  لقد  لبنان.  يف  الكنيسة 
غبطته بهذا العمل ومنحنا بركته 
وخصوصا بعدما اوضحنا لغبطته 
اجلمعية ليس مساعدة  ان هدف 
وامنا  لبنان  يف  املسيحيني 
دعمهم للبقاء يف ارضهم وعدم 
تركها مهما كانت األسباب. نريد 
بلدانهم  اىل  للعودة  مساعدتهم 
هلجرتها  مساعدتهم  وليس 

وتركها«.
وأشارت اىل ان »اجلمعية وعلى 
الرغم من كونها مسيحية اال انها 
تقدم املساعدة لغري املسيحيني 
ألن رسالة املسيح واضحة وهي 

حمبة اجلميع«.
احتاد  رئيس  الراعي  واستقبل 
بلديات كسروان الفتوح احملامي 
جملس  رئيس  ثم  نوفل،  نهاد 
ادارة ومدير عام األحباث الزراعية 
ميشال افرام الذي اكد للبطريرك 
ال  الغذاء  سالمة  ملف  فتح  »ان 
اللبنانية  الدولة  وان  عنه  عودة 
الصحيحة يف  السكة  على  تسري 
هذا امللف. ولقد تبني ان خمترب 
الفنار التابع للدولة اللبنانية هو 
بامتياز«.  ناجحة  عامة  مؤسسة 
واوضح افرام ان الزيارة »شكلت 
مناسبة لكي التمس بركة غبطته 
قبل التوجه اىل الواليات املتحدة 
جوائز  إلستالم  وفيينا  األمريكية 
افضل  »جائزة  وهي  دولية 
اجلمعية  قبل  من  للبحوث«  مدير 
األمريكية للعلم والبحث واجلائزة 
اوكسفورد  جامعة  من  الثانية 
يف  فكتوريا  امللكة  جائزة  وهي 
جوائز  وهي  العلوم  تقدم  جمال 
تعطى للمرة األوىل اىل شخصية 

لبنانية وعربية«.
واشار افرام اىل انه »وجه دعوة 
»لتدشني  الغبطة  صاحب  اىل 
مركز وخمتربات لألحباث الزراعية 
انشئ  والذي  عجلتون  بلدة  يف 
البطريركية  وهبتها  ارض  على 
منها  دعما  بكركي  املارونية يف 
املنطقة«،  يف  الزراعي  لالمناء 
مشريا اىل ان »الكنيسة تساهم 
فرص  واعطاء  الريفي  باإلمناء 
األرض  تقدمة  ولوال  للتوظيف 
هلذا  وجود  هناك  كان  ملا 
مع  نعمل  سوف  وحاليا  املركز. 
البطريركية املارونية على امكانية 
تقديم اراضي يف مناطق بشري 
مراكز  إلنشاء  واللقلوق  القبيات 
مركز  غرار  على  عليها  احباث 

عجلتون«.

الراعي استقبل سياسيني ووفودا
سامي اجلميل: همنا اإلتفاق على قاعدة 

املساواة واملناصفة وحسن التمثيل

رقم 9040 من خالل ردم احلوض 
الرابع للمرفأ ستؤدي إىل تهجري 
مجاعي وضرب اإلقتصاد الوطين 
برمته، مما سينعكس سلبا على 
ألن  اللبنانية  العائالت  آالف 
النابض  القلب  هو  احلوض  هذا 
األساسي حلركة املالحة يف مرفأ 

بريوت«.
وتابع: »ان مشروع ردم احلوض 
الرابع املخالف للقانون هو عملية 
اجلمهوية  رئاسة  ملوقع  ختطي 
واستغالل لفراغ املوقع الرئاسي، 
وتالعب بتفسري املرسوم الصادر 
بإنشاء احلوضني الرابع واخلامس 
يف مرفأ بريوت وليس ردمهما. 
هذا  قلب  يف  اليوم  حنن  وها 
ألبينا  نعرض  العريق  الصرح 
الوضع  حقيقة  الراعي  البطريرك 
الصوت  بانه  يقني  على  ألننا 
املظلومني  عن  املدافع  القوي 

فعال وليس قوال«.
وفدا  الراعي  التقى  الظهر  وبعد 
الشرق«  »مسيحيي  مجعية  من 
مؤسسة  برئاسة  الفرنسية، 
بورو،  اليزا  لبنان  يف  اجلمعية 
الياس احلويك، فابيان ابي رميا، 
فالدميري ابوش واليانور دوبريك 
الذين عرضوا للبطريرك األهداف 
الروحية واإلجتماعية هلذه اجلمعية 
والعراق  وسوريا  لبنان  يف 
الروابط  دعم  على  وتركيزها 
ومسيحيي  الغرب  مسيحيي  بني 

الشرق.
وأشارت ابي رميا اىل ان الزيارة 
»اتاحت لنا فرصة عرض التجربة 
اليت عشناها مع مسيحيي العراق 
الذين هجروا اىل اربيل على مدى 

مخسة ايام«.
»هناك  ان  بورو  اكدت  بدورها 
ضرورة إلجياد ودعم روابط قوية 
والغرب  الشرق  مسيحيي  بني 
مهد  هو  الشرق  ان  وخصوصا 
مساعدة  علينا  لذلك  املسيحية. 
الشرق.  يف  املضطهدين  اخوتنا 
ومن هنا نشأت فكرة اجلمعية منذ 
وهي  السنة  ونصف  السنة  حنو 
والعراق  سوريا  يف  تعمل  حاليا 
كذلك يف لبنان. حنن نرتكز يف 
روابط  وخلق  الصالة  على  عملنا 
ومساعدة  الكنائس  خمتلف  بني 
الناحيتني  من  الفقرية  الطبقة 
املادية واإلجتماعية. يف املقابل 
الشرق  نطلب من مسيحيي  حنن 
فان  لذلك  اجلنا  من  يصلوا  ان 
انسانية  ليست  اجلمعية  هذه 
بقدر ما هي للمساعدة املتبادلة 
العاملني  يف  كمسيحيني  بيننا 
الغربي والعربي. وبالتالي سوف 

الراعي مستقبال الجميل

الوزيرجريج
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احلريري : لن حنيد عن اتفاق الطائف ونرفض طرح حزب اهلل حول املؤمتر التأسيسي
احلريري،  سعد  الرئيس  أطل   
يف  اهلواء،  على  مباشرة 
وبثها   ،LDCو  LBCIعرب مقابلة 
من  »املستقبل«،  تلفزيون 
مقر إقامته يف باريس، فأعلن 
للحوار  بالنسبة  مواقف  سلسلة 
الدولية  واحملكمة  واالعتدال 
إىل  باإلضافة  بلبنان،  اخلاصة 
خمتلف الشؤون املطروحة على 
واخلارجية،  الداخلية  الساحتني 

السيما األزمة السورية.
يف  احلريري:«  الرئيس  وقال 
يعيشون  الناس  كل  لبنان 
واالقتصادية  األمنية  اهلواجس 
البلد  أن  ونرى  والنفسية، 
باتت  مرحلة  اىل  يرتاجع 
الذي  التقرير  رأيت  مأسوية. 
واحلياة  األنوار  ورأيت  أعددته 
حلم  لدي  وأنا  باريس،  يف 
أقول  هكذا،  لبنان  يصبح  أن 
نستسلم،  لن  أننا  للبنانيني 
للشباب  خاص  بشكل  وأقول 
أعمارهم  تراوح  الذين  اللبناني 
والذين  سنة  و25   18 بني  ما 
ويهاجرون  البلد  وضع  يرون 
عمل  فرص  وجود  عدم  بسبب 
وانرتنت  أساسية  وخدمات 
وعدم وجود أمن غذائي، أقول 
وأننا  بلبنان  مؤمنون  أننا  هلم 
قادرون على القيام بهذا البلد. 
عندما كانت القذائف تنزل على 
الويالت يف  نرى  وكنا  بريوت 
احلريري  رفيق  كان  لبنان، 

ينّظف بريوت ليعيد أعمارها.
واملخاطر  املشاكل  كانت  مهما 
نعود  يوم  سيأتي  لبنان،  يف 
فيه إىل البلد ونرى لبنان كما 
كان يراه رفيق احلريري، ال أريد 
للناس أن يفقدوا األمل، ممنوع 
موجود  األمل  األمل.  نفقد  أن 
وحلم الشباب والشابات الذين 
نزلوا يف 14 آذار 2005 والذين 
لبنان  رؤية  يريدون  كانوا 
جيب  احللم  هذا  مدنية،  دولة 
نسعى  ما  هذا  ألن  يتحقق  أن 
إليه، هناك أبيض وأسود، حنن 
نريد أن نرى البياض ونوّسعه، 

و«السما زرقا«.
قال:«مهما  سؤال  على  وردا 
إمياني  الن  مشكلة  ال  فعلتم 
ثم  أوال،  وتعاىل  سبحانه  باهلل 
بهذا البلد هو إميان كبري، إمياني 
باللبنانيني الذين استطاعوا أن 
أهلية  حرب  بعد  بالبلد  يقوموا 
البلد  وبنوا  عريضة  طويلة 
نعرف أننا ما زلنا رغم كل هذه 
الصعوبات قادرين أن نعيش.

مسؤول  ألنين  البلد  اىل  أتيت 
أن  تعرف  غريي،  مثل  مثلي 
نزلت  امنية،  هواجس  هناك 
البلد  اىل  راجع  وانا  البلد  اىل 
من  واعمل  البلد  على  ونازل 
املوضوع  هذا  ولكن  البلد، 
وصدقين  انزل،  متى  أقرر  انا 
جدا.غادرت  جدا  قريبا  سيكون 
ألن هناك أمورا أريد متابعتها، 
خصوصا يف ما خيص اهلبة اليت 

تقدمت إىل لبنان.
وعن اهلبة السعودية قال:«ان 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
أطال  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد 
اللبنانيني  فاجأ  بعمره،  اهلل 
والعامل بأنه أعطى لبنان هبة بـ 
للجيش  أوال  دوالر  مليارات   3
بزيارة  ساعد  والذي  اللبناني 

ومن  السعودية،  اىل  هوالند 
كان  املوضوع  هذا  على  ساعد 
فخامة الرئيس ميشال سليمان. 
البعض حاول ان يقول ان هذه 
اهلبة تأخرت او غري ذلك، لكنها 
أننا  تعرف  مليارات.   3 هبة 
معطاة  وقروض  هبات  لدينا 
موضوعة يف  الدول  بعض  من 
عمرها  اللبناني  الربملان  إدراج 
رمبا تسع أو عشر سنوات، هذا 
حتى  دول،  ثالث  بني  اتفاق 
وهذه  االتفاق،  هذا  انتهى 
اهلبة هي لبناء اجليش اللبناني، 
هذه  كل  تنفذ  عندما  اليوم 
اهلبة لدينا جيش لبناني حديث 
وجديد ومتطور، ومن هنا ايضا 
بن  اهلل  عبد  امللك  رأى  عندما 
بعمره،  اهلل  أطال  العزيز،  عبد 
ان أحداث عرسال حصلت رأى 
للبنان ملكافحة  ان هناك حاجة 
املنطلق  هذا  ومن  االرهاب 

قدمت اململكة هذه اهلبة.
فتحنا اعتمادات بـ 400 مليون 
كلها  االمنية  للقوى  دوالر 
والباقي على الطريق وسيكون 
االمنية،  والقوى  للجيش، 
وقوى  العام،  االمن  وقوى 
الدولة  وامن  الداخلي،  االمن 
وضعت  األجهزة  هذه  كل 
االرهاب،  ملكافحة  متطلباتها 
سنة  خالل  سيكون  اهلبة  بعد 
طائرة،   30 تقريبا  ونصف 
االمنية  والقوى  واجليش 
من  احتياجاتها  لديها  أصبحت 
من  نوع  اي  ملكافحة  ذخائر 
ما  كل  وضعت  لقد  االرهاب، 
اجليش  معدات.  من  يلزمها 
هم  االمنية  والقوى  اللبناني 
قالوا ماذا يريدون بعدها اجتهنا 
اىل دول صديقة ووضعنا هذه 
من  االسعار  لتأتي  الطلبات، 
املعنية  والوزارات  الدول  هذه 
فريق  ومع  احلكومة  رئيس  مع 
هذه  لالطالع  قبلي  من  عمل 
واي  واملواصفات  االسعار 
من  عليه  املوافقة  يتم  شيء 
قبل احلكومة اللبنانية ومن قبل 
رئيسها فورا نفتح االعتمادات 
لذلك، لكن هذا يتطلب وقتا، 
من هنا اريد ان أقول ال يصح 
العربية  اململكة  الصحيح.  أال 
تقدم  عمرها  طوال  السعودية 
العربية  اململكة  للبنان،  اخلري 
خادم  رأسها  وعلى  السعودية 
عبد  امللك  الشريفني  احلرمني 
ان  جيب  العزيز،  عبد  بن  اهلل 
نقول شكرا للملك عبد اهلل بن 
وباسم  وبامسي  العزيز،  عبد 
نقول  ان  جيب  اللبنانيني  كل 
القوى  اهلبات ستنقل  ان هذه 
كل  امن  عن  املسؤولة  االمنية 
اللبنانيني لكل الشعب اللبناني، 
من أقصى الشمال اىل أقصى 
كل  خبدمة  ستكون  اجلنوب، 
اللبنانيني. والفرق هنا ان اي 
تقدمه  السعودية  تقدمه  شيء 

لكل لبنان.
قال:«أهم  اإليرانية  اهلبة  وعن 
إيران  تعطيها  ان  ممكن  هبة 
واجليش  اللبناني  للشعب 
اللبناني ان تقول حلزب اهلل ان 

خيرج من سوريا«.
موضوع  اىل  سأعود  اصاف:« 
ودور  االيرانية  واهلبة  احلوار 
حزب اهلل يف سوريا، هناك كالم 

خصوص  يف  »عموالت«  عن 
اريد  ال  السعودية؟انا  اهلبة 
هذه  اجلرائد،  كالم  عن  الكالم 
دوالر،  مليارات  بـ3  اتفاقية 
األمر،  بهذا  استخفاف  هناك 
هذا اتفاق بني 3 دول جيب ان 
اللبناني  اجليش  مبوافقة  حيظى 
وان يقول ماذا يريد، واجليش 
اذا  يقول  ان  جيب  الفرنسي 
واململكة  املطلوب،  لديه  كان 
ان  حريصة  السعودية  العربية 
يكون هذا املشروع موافق عليه 
من قبل الدولة اللبنانية وهذا ما 
حصل.كل الدول الصديقة هي 
لديها  كان  وان  صديقة  دول 
اللبنانية  للدولة  تقدمها  أجهزة 
شرائها  بإمكاننا  اليت  باألسعار 
الن هذه هبة وحنن حناول قدر 
اإلمكان ان حنصل على معدات 
وللقوى  للجيش  اهلبة  بهذه 
ان  على  حريص  انا  االمنية. 
وان  تنافسية  االسعار  تكون 
عموالت،  اي  هناك  يكون  ال 
تكون  ان  على  ايضا  وحريص 

هناك شفافية بهذا املوضوع.
من هذا املنطلق طلبنا من كل 
أصدقائنا، ان كان للجيش او 
واألمن  الداخلي  االمن  لقوى 
أتت  الطلبات  وغريها،  العام 
االمن  وقوى  اجليش  من 
اليت  الدول  هي  من  ورأينا 
واملعدات  األسلحة  هذه  تصنع 
من  وطلبنا  والتجهيزات، 
األشياء،  هذه  تسعري  األجهزة 
املعدات السالح األجهزة، وكل 
ومن  بأسعارها  تقدمت  دولة 
كان اقل حسب املواصفات مت 

فتح االعتمادات.
ان  اهلل  حزب  اراد  اذا  وسأل 
من؟  مع  أمل  حركة  او  يتحاور 
مع بعض؟ يتحاور مع االخصام، 
وانا اذا اردت ان احتاور مع من 
احتاور مع القوات او الكتائب؟ 
العالقات مميزة وممتازة مع كل 
حلفائي املسيحيني ..لذا اعلنت 
مشاورات  محلة  سأطلق  أنين 
القيام  نستطيع  لكي  وطنية 
املخاطر،  وجننبه  البلد  بهذا 
مهم.  احلوار  لنا  بالنسبة  لذلك 
حيصل  ان  جيب  الذي  واحلوار 
لكي نقول ان هناك امورا خنتلف 
عليها. وانا مشكليت االساسية 
مع حزب اهلل دخوله اىل سوريا 
عن  فضال  هناك،  والقتال 
وتسليح  الدولية  احملكمة 

وتصرفات  املقاومة،  سرايا 
خالفات  هناك  احلزب وسالحه. 
موقفي  اغري  ولن  معه  جذرية 
يف هذا املوضوع. فدخوله اىل 
سوريا بالنسبة لي هو »ضرب 
جنون«، ولكن هناك امور تهم 
من  خرجت  عندما  مثاًل  البلد. 
احملكمة الدولية وقلت بأنين مع 
تشكيل حكومة تتمثل فيها كل 
علي  القيامة  وقامت  االحزاب 
وناسنا،  فريقنا  من  وخصوصا 
ولكين كنت ارى ان محاية البلد 
اهم من مصلحة سعد احلريري.
موقفا  آخذ  ان  اريد  انا  اذًا 
مثنه  وادفع  الوطنية  للمصلحة 
فأنا مستعد وال استحي من هذا 
التمديد  موضوع  ويف  االمر. 
وانا  الفراغ  ارفض  بأنين  قلت 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  مع 
وأيا  يوم  واي  حلظة  اي  يف 
احد  لي  يقول  ال  ولكن  كان، 
اننا ذاهبون اىل الفراغ. لذلك 
لست  التمديد.انا  اىل  ذهبت 
مع  وانا  الشعبية  املواقف  مع 
املصلحة  ختدم  اليت  املواقف 
من  املواقف  اختذ  وال  الوطنية 
اجل سعد احلريري وانا ال ابيع 
املصلحة الوطنية كي يكون لي 
موقف شعيب. بالنسبة لي ارى 
مصلحة البلد واختذ قراري على 
اشخاص  هناك  االساس.  هذا 
تروح  بدك  »شو  لي  قالوا 
حتكي معهم وبالسابق كل شي 
اتفقت معهم مل يطبقوه وختلوا 
أمور  هناك  ولكن  عنه، صحيح 
الرئيس  كحكومة  عليها  اتفقنا 
على  نتفق  مل  ولو  سالم  متام 
هذا االمر لكنا وقعنا يف فراغ 
جيب  أمور  هناك  لذلك  كامل. 
علينا ان نتحاور فيها من اجل 

مصلحة اللبنانيني«.
ليس  احلوار،  مع  »أنا  واكد 
حوار  مع  أنا  احلوار.  جملرد 
جدي  أنا  البلد.  ملصلحة  جدي 
بطروحاتي، اريد انتخاب رئيس 
االنتخابات  واجراء  اجلمهورية، 
ينهض  أن  وأريد  النيابية، 
االقتصاد، وأن خنرج من هذه 
الدوامة اليت يغرق فيها البلد، 
جيب أن ننقذ البلد ومؤسساته، 
اريد  احلوار،  اىل  ذهبنا  واذا 
أن يكون احلوار جديًا، حوار مع 

نتائج.
أن  النتائج  تدل  :«هل  وسأل 
حزب اهلل يساعد يف تطبيقها؟ 

االمنية  االعمال  قّلت  هل 
اجليش  دخل  عندما  واخلطف؟ 
القوى  كل  طرابلس  اىل 
السياسية تضامنت معه فدخل 
يف  ليحسم  بالقوة  اجليش 
هذه  وعربا،  وعرسال  طرابلس 
هي املسؤولية. كلنا نعلم انه 
اذا اراد حزب اهلل رفع يده عن 
اخلالفات  قادر.  قهو  اجملرمني 
مع احلزب يف ما خيص سالحه 
ما  ويف  سوريا  ما خيص  ويف 
خيص احملكمة وسرايا املقاومة 
ولكن  خالفية،  نقاط  ستبقى 
هناك انتخابات الرئاسة وقانون 
النواب  وجملس  االنتخابات 
بشأنها.  النقاش  وغريها جيب 
ال  البلد  يف  املزاج  نغرّي  حتى 
بد من خطوات سياسية، وهذه 
اليت  هي  السياسية  اخلطوات 
حتمي البلد. ليس لدي شك يف 
أن احلزب لن يسمع لنا، ولذلك 
ان  ميكن  هبة  افضل  أن  قلت 
تقّدمها ايران هي خروج احلزب 
من سوريا، ألنين اعرف أن هذا 
احلزب.علّي  لدى  ليس  القرار 
ولكن  انا،  اراه  ما  اقول  ان 
بغض النظر، هو يقول هذا، ما 
دون  من  ابقى  ان  ذلك  معنى 

رئيس مجهورية«؟
وتابع:«احلوار سيحصل، وتوجد 
اجندة ستتحضر بيننا وبني حركة 
كان  الذي  جنبالط  وليد  امل، 
االشخاص  االول ومن  الساعي 
اجلميع  على  جيب  قالوا  الذين 
احلوار.  يف  هنا  يتحاوروا.  ان 
ذاهبون  اننا  لي  يقول  احد  ال 
هذا  مجهورية،  رئيس  الختيار 
ليس وظيفة وال هدف احلوار، 
لدينا  انه  السابق  يف  قلنا 
جعجع، صح  وهو مسري  مرشح 
االمور  تنجح  مل  وعندما  ال؟  ام 
والثانية..  االوىل  املرة  يف 
مستعد  انه  جعجع  مسري  قال 
رئيس  هناك  ليكون  ليتنازل 
كتيار  حنن  وقلنا  توافقي، 
فيتو  لدينا  ليس  انه  مستقبل 
على احد، صح؟ هو يقول اننا 
نريد ميشال عون ويضع فيتو 

على كل الناس.
ان  اىل  نسعى  اننا  اقوله  ما 
توافقي،  رئيس  هناك  يكون 
ولكن ال اريد ان اقوم باحلوار 
االن على التلفاز، ما اقوله اننا 
لسنا ذاهبني للحديث باالسم أو 
َمن سيكون رئيسا للجمهورية، 

نذهب لنقول انه جيب ان يكون 
الرئيس التوافقي هو احلل يف 

لبنان.
وهو  اذار   14 يف  شريك  انا 
شريك يف 8 اذار عندها يكون 
 14 وبني  بيننا  تداول  هناك 
اذار ومعهم لنرى احلل، ولكن 
والن  هنا  يقف  النه  نقول  ان 
لديه مواقف يف سوريا، ال نريد 
ان نقوم بشيء بالبلد، ال، حنن 
نريد ان نقوم بشيء يف البلد، 
ونريد  انتخابات،  اجراء  نريد 

اقرار قانون انتخابات«.
احلوار  هذا  انطالق  موعد  وعن 
يوجد  ال  قال:«  يديره  ومن 
اخلري  إىل  نسعى  موعد. 
يسعى  الذي  بري  كالرئيس 
يف هذا املوضوع ووليد جنبالط 
صحيح  اللبنانيني.  كل  واظن 
لبنان،  يف  تعقيدات  يوجد 
هذه  نتجاوز  ان  علينا  وجيب 
اننا  جانبا  ونضع  التعقيدات، 
نتفق  ان  جيب  هنا  خمتلفون 
ما  البلد،  ملصلحة  وهذا  هنا، 
يتمهين  ما  او  احلزب  به  يقوم 

به فلنضعه جانبا«.
عابر  »تيار  اننا  اىل  واشار 
للطوائف مل حنمل السالح يوما 
طريقة  يف  االساس  ودوما 
عهد  منذ  االعتدال  تفكرينا 
ان  واعترب  احلريري.  رفيق 
ليس  اهلل  حزب  به  يقوم  ما 
اهلل  حزب  لبنان.  مصلحة  من 
يقول انه يتجه اىل سوريا ملنع 
االرهابيني، هل منعهم؟حصلت 
مشاكل يف عرسال ام ال؟ هل 
ام  خمطوفون  عسكريون  هناك 
الينا  »البالء«  جلبوا  لقد  ال؟ 
الجئ  كم  مثال،  لك  ساقول 
الجئ  كم  لبنان؟  يف  سوري 
سوري يف االردن؟ وكم الجئ 
هناك  هل  تركيا؟  يف  سوري 
هجوم من قبل داعش واالنصار 
او الفصائل يف االردن ، هل 
االردن  يف  بتفجريات  مسعت 
استيقظ  هل  تركيا؟  يف  او 
فقط  يضرب  ان  وقرر  داعش 
هناك  الن  ام  لبنان،  يف 
لبناني دخل يف احلرب  فصيل 
نفسه  ووّرط  السورية  االهلية 
هؤالء  وجه  يف  لبنان  ووضع 
تدخل  من  نعاني  كنا  حنن  ؟ 
ماذا  االهلية  سوريا يف احلرب 
موقف  لدينا  حنن  حنن؟  نفعل 
مع  اننا  وهو  سياسي  انساني 
الشعب السوري ومع املعارضة 

السورية.
سئل: لكن عتبك على املعارضة 

وكأنك تنسحب؟
بأي  يقومون  عندما  ال  أجاب: 
وعندما  سأقوله،  خاطىء  أمر 
َس من  أرى ان مصلحة لبنان متمُ
كانوا  إن  أسكت،  لن  اي كان 
أصدقائي.  غري  أو  أصدقائي 
لبنان  مصلحة  هو  يهمين  ما 
مستعد  انا  لذلك  واللبنانيني، 
ضحى  كما  بنفسي  اضحي  ان 
من  بنفسه  اهلل  رمحه  الوالد 
اللبنانيني.حنن  مصلحة  اجل 
وحريتهم  السوريني  دعم  مع 
اقوله  ما  ولكن  النظام،  وضد 
مع  حوارا  جديا  حوارا  نريد  اننا 

نتائج«.
احتقان  يوجد  كان  اذا  وعما 

الحريري خالل املقابلة
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احلريري : لن حنيد عن اتفاق الطائف ونرفض..

رد:  لبنان؟  يف  شيعي  سين 
درجة  اىل  يصل  مل  »لكن 
وظائف  إحدى  احلرب.إذا 
اي  حنتوي  ان  هو  احلوار  هذا 
احتقان سين شيعي، هذا من 
اىل  للذهاب  االسباب  اهم 
الرئيس  سألت  وإن  احلوار، 
ووليد  ذلك،  يرى  ايضا  بري 

جنبالط ايضا«.
واعترب أن »على احلزب معرفة 
أسباب االحتقان السين الشيعي 
واألخذ بها، وهذا املوضوع من 
أهم مواضيع احلوار. ثم هناك 
مسألة انتخاب رئيس مجهورية 
الناس  النيابية.  واالنتخابات 
الرئاسية  لالنتخابات  تذهب 
نواب  جملس  النتخاب  وبعدها 
الغري  ألن  هنا  اخلالف  وسيقع 
رئيس  انتخاب  على  قادر 
قادر  غري  حتما  هو  مجهورية 
جملس  رئيس  انتخاب  على 
نواب. حق كل رئيس مجهورية 
أن يطرح ما يريد، خوفنا على 
أجل  من  وناضلنا  املسيحيني 
احلرب  أنهى  والطائف  الطائف 

األهلية«.
لن  أننا  حرفيا  اضاف:«قلت 
هذا  الطائف.  اتفاق  عن  نزيح 
اللبنانيني  مئات  قدم  االتفاق 
عليه  للحفاظ  معارك  وخضنا 
حول  اهلل  حزب  طرح  ورفضنا 
تاما  رفضا  التأسيسي  املؤمتر 
دستور.  ولوجود  حاجته  لعدم 
وأي دستور يف أي بلد اذا مل 
مقتنعة  السياسية  القوى  تكن 
وفقها  وتعمل  بدميقراطيته 
مشكلة  هناك  سيكون  حتما 

كبرية.
وتابع الرئيس احلريري: »كان 
خيارنا بالنسبة للحكومة الرئيس 
متام سالم وكان هناك أمساء 
أخرى من التيار، حصل تشاور 
مع وليد حنبالط ووصلنا حنن 
متام  الرئيس  أن  نقطة  اىل 
سالم لديه الصرب ولديه القدرة 
ليكون رئيسا للحكومة. بالنسبة 
لي شخصيا مل حيدثين أحد من 
أي  على  فيتو  ووضع  اململكة 
مل  السعودية  مطروح،  اسم 
واحدة  مرة  اال  بلبنان  تتدخل 
وكل  الطائف  اتفاق  وهي 
عبارة  كانت  األخرى  التدخالت 

عن مساعدات ودعم للبلد«.
وقال: »أي مرشح أكان أمني 
اجلميل أو بطرس حرب او من 
14 آذار يستطيع احلصول على 
النصاب،  وإكتمال  صوتا   70
جعجع  مسري  ان  تظن  فهل 
سيحزن؟ حنن شركاء وقلت مل 
نذهب إلنتخاب عون ألن ليس 
هنا اتفاق عليه ضمن 14 آذار، 
توافق،  حيصل  ومل  حاورناه 
هل يقبل 8 آذار بسمري جعجع، 
 8 أن  حني  يف  حاورناه  حنن 
اجلنرال  جعجع.  حتاور  مل  آذار 
عون لديه مشكلة مع 14 آذار 
القوى  هذه  يف  خالف  ويوجد 

على شخصيته«.
املعيب  »من  انه  اىل  وأشار 
اننا ال نستطيع انتخاب رئيس 
وضع  عون  مجهورية.ميشال 
نفسه يف موقع مرتبط عضويا 
أستطيع  ال  وانا  اهلل  حزب  مع 

تقبل ذلك. كالم باسيل حول 
عدم انسحاب اجلنرال عون ألي 
منطقيا  ليس  توافقي  رئيس 
ان  أقول  وأنا  حقه  ولكنه 
اجلنرال عون باستطاعته تقديم 
للبنان أكثر بكثري من أن يكون 

رئيسا«.
وقال:«نريد مرشحا يوافق عليه 
مجيعا  ندعمه  مرشح  اجلميع، 
للنهوض بالبلد وال نعرقل عمله 
ويرى  املشاكل  ويستطيع حل 
شيء.  أي  قبل  لبنان  مصلحة 
 8 طرف يف  هو  عون  اجلنرال 
على  آذار   8 توافق  فهل  آذار 
أو  اجلميل  أمني  على  اإلتفاق 
بطرس حرب، أمتنى ذلك ولكن 
اإلجتماع  ذلك. يف  لن حيصل 
مع عون مل نتحدث رئاسيا بل 
وما  بعيد  من  آتون  أننا  قلنا 
نسعى اليه اننا حناول تقريب 
حصل  ما  وهذا  النظر  وجهات 
يف اإلجتماع األول ثم الشباب 
ذهبوا اىل إجتماع ثان واتفقنا 
على أمور وطنية وأتينا للناس 

حبكومة ومبحافظني«.
وعن العالقة مع بكركي قال: 
بكركي  مع  تارخيية  »عالقتنا 
نتفق  أمور  هناك  كان  واذا 
عليها او خنتلف على بعضها ال 

يعين أننا خونة«.
وشدد الرئيس احلريري: »ال 
نريد رئيسا يتفاهم مع بشار 
بشار  لي  وبالنسبة  األسد 
نظام غري موجود وهو  األسد 
يتعاون مع ايران لوضع خاليا 
العراق  يف  املنطقة  خترب 
والبحرين  واليمن  وسوريا 
وما نريده من ايران أن تغري 
سياستها وتتعاون مع الشعب 
السوري  النظام  السوري. 
عاجال ام آجال سينتهي وليس 
طبيعيا أن نظام فعل كل ما 
انه  وأؤكد  يبقى  ان  فعله 

سينتهي«.
واعترب أن »الشريك األساسي 
أصبحت  األهلية  احلروب  يف 
وهي  اخلطورة  وهذه  ايران 
على  السيطرة  على  قادرة 

الشعوب«.
أو  جعجع  ومسري  وقال:«انا 
وفخامة  أنا  أو  فريق  وأي  أنا 
وقفوا  الذين  اجلميل  الرئيس 
»أزعل«  ال  أنا  التمديد  ضد 
املوقف  يأخذون  هم  بل  منهم 
14آذار  به.  يقتنعون  الذي 
هي الناس وهي أكرب من كل 
األحزاب املوجودة وهذه احلقيقة 
ونبض الناس هو 14 آذار وهذا 
ما ظهر يف اإلنتخابات النقابية 

والطالبية«.
وأضاف: »لو حصلت انتخابات 
من دون وجود رئيس لكن األمر 
كارثة بالنسبة لنا. بالنسبة لي 
وأمتنى  امتحان  هي  اإلنتخابات 
أن حتصل إنتخابات لريى الناس 
ولنذكر  املستقبل  تيار  هو  ما 
كل مل قيل عن عربا وطرابلس 
تبني  التطرف  حول  حديث  من 
هم  والناس  كذب  كله  أنه 
احلديث  أحب  ال  إعتدال.  أهل 
جزء  ألنه  السين  االعتدال  عن 
وهناك  اللبناني  اإلعتدال  من 
هم  السنة  أن  البلد  يف  جو 
السنة  كان  فهل  دواعش، 
الرئيس  اغتيال  بعد  متطرفني 

أو هل هناك تطرف  احلريري؟ 
بعد نهر البارد أو بعد عربا أو 
أو طرابلس؟ أهل  بعد عرسال 
هذه املناطق هم مع الدولة«.

واوضح »يعتقد البعض أن كل 
من يربي حلية هو ارهابي وهذا 
حماربة  يريدون  صحيح  غري 
نوايا الناس مع العلم أن معظم 
اإلرهابيني ال يربون حلى وهم 
نصابون. ال نريد حماضرات وال 
شهادات من أحد عن اإلعتدال 
إعتدال  أهل  هم  السنة  أهل 
وأنا  أحد  من  حباجة  وليسوا 
يتحدث  شخص  أي  أن  قلت 
عن اجليش من تيار املستقبل 
الكالم  هذا  وقلت  منه  أتربأ 
املرعيب  وملعني  ضاهر  خلالد 
ضد  وليسوا  انتقادات  لديهما 

اجليش«.
ورد  عما  سؤال  على  وردا 
مروان  النائب  شهادة  يف 
كلمة  كل  »أتبنى  أكد:  محادة 
قاهلا النائب مروان محادة يف 
شهادته أمام احملكمة والزلزال 
الزلزال  ألن  يقال  ما  ليس 
الرئيس  اغتيال  هو  احلقيقي 
الطريق  اخرتنا  وحنن  احلريري 
احملكمة.  هو  الذي  الصعب 
عمل  هناك  يكون  أن  ضد  أنا 
نرى  وحنن  اهلل  حلزب  إرهابي 
مع  نتحاور  أن  ميكننا  كيف 
رغم  البلد  أجل  من  خصمنا 
وجود احملكمة وعودة اإلغتيال 
ال يعين أننا سنقف عن احملكمة 

وعن النهوض بالبلد«.
بأغلى  ضحينا  »حنن  وتابع: 
الرئيس  الذي هو  شيء عندنا 
الشهيد رفيق احلريري. اجليش 
كنا  وهل  عليه  هو  مبا  قام 
نتمنى أن يقوم باألفضل طبعا، 
حنن ما يهمنا اننا مع اجليش. 
وال  أحد  على  فيتو  لدي  ليس 

على جان قهوجي«.
قال:«قانون  سؤال  عى  وردا 
عليه  اتفقنا  الذي  اإلنتخاب 
مع القوات واحلزب اإلشرتاكي 

ملتزمون فيه«.
التنسيق  ضد  اضاف:«أنا 
هو  األسد  وبشار  سوريا  مع 
التنسيق،  أردنا  وإذا  اإلرهاب 
التحالف  مع  التنسيق  مع  حنن 
اهلل  شاء  وان  التطرف،  ضد 
ضد بشار األسد الذي ال يريد 
اخلري للبنان ولو أراد ملا طلب 

من حزب اهلل مساعدته«.
وعن الطعن الدستوري من قبل 
التمديد  بقانون  الوطين  التيار 
جمللس النواب :«حنرتم أي قرار 
قبول  كان  لو  حتى  دستوري 
الدستوري  الطعن يف اجمللس 
ووقتها نقرر موقفنا السياسي 
االنتخابات.  اجراء  موضوع  من 
اذا اجلنرال عون يريد أن يصبح 
جيب  البلد؟  يعطل  هل  رئيسا 

ان يسري البلد«.
اهلل  حزب  مع  املشكل  وقال 
مصاحل  ضمن  يتصرف  انه 
مصلحة  اين  ولكن  إقليمية 
اتفق  ان  اتوقع  ال  لبنان. 
االمور  كل  على  اهلل  حزب  مع 
ولكن دعونا نتفق على مصلحة 
اللبنانيني... حزب اهلل تصرف 
معادلة  وفق  األسرى  مبوضوع 
لغريي«  حيق  ال  ما  لي  »حيق 
موضوع  اقرتح  عندما  فرأينا 

املقايضة موقفه وكيف تصرف 
والرد األساسي على ما حصل 
املخطوفني  أهالي  موقف  هو 
بالنسبة للمقايضة وال أعتقد أن 
هناك أصدق من ذلك.هل رأينا 
يف بلد يف هكذا ملف يتحدث 
الدولة  تركيا  أكثر من شخص 
الكل  وهنا  تصرفت  من  هي 
ينظر أنا مع موقف الدولة بعيدا 
عن من تفوض وأنا بالنسبة لي 
العسكريني  عودة  يهمين  ما 
شيء  أي  لتغطية  ومستعد 
بالنسبة للحكومة. أخذتا ملبادرة 
مبلف أعزاز الن الدولة مل تكن 
تتدخل.. جيب ان تأخذ الدولة 
املخطوفني  بشأن  جريئا  قرارا 
وحنن ندعم الرئيس سالم يف 

هذا املوضوع«.
النازحني  مشكلة  »ان  ورأى 
جهة  فمن  مأساوية  البلد  يف 
سوري  ونصف  مليون  هناك 
كل  وتركوا  منازهلم  تركوا 
شيء وهم مهددون يف بلدهم 
هلم،  دعمنا  كان  هنا  ومن 
وبالنسبة لنا املشكلة يف البلد 
هناك  ألن  متفقني  لسنا  أننا 
العلم  مع  املخيمات  من  خوفا 
أن الفلسطيين ليس لديه بلد 
بينما  فلسطني  اىل  يعود  كي 
وسيعود  بلده  لديه  السوري 
اليه. االمور يف سوريا معقدة 
جدا ومن يقول أنه يعرف احلل 
فهو خمطئ واحلل الذي تضعه 
املعارضة السورية أؤيده لذلك 
لبنان أساسية  أقول ان محاية 
وعلينا البحث كيف حنمي لبنان 
األسد  بشار  أن  لي  شك  وال 
سيسقط وحنن نعلم كيف يعمل 
هذا النظام هو يشرتي الوقت 
وافق على جنيف األول ومل ينفذ 
شيئا ووافق على جنيف 2 ومل 
يتصرف  وهكذا  شيئا،  يفعل 
أما اليوم فهناك حتالف دولي 
بالعراق قبل ذهاب  مل يتحرك 
املالكي ولن ينهي داعش.وأنا 
كذاب،  األسد  بشار  أن  أعرف 
كذب على كل الناس ونهايته 
الذين قامت  الرؤساء  كما كل 
»ان  الناس«.واكد  عليهم 
الشباب اللبناني ليس متطرفا، 
هناك جمموعة اخرتقها التطرف 
وحصل ما حصل وهناك %99 
من الناس ضد التطرف وأقول 
الرئيس  حلم  أن  للشباب 
احلريري النهوض بالبلد وأقول 
لكن  بصعوبات  مررنا  كلنا 
واقول  بالبلد  النهوض  املهم 
تفقدوا  ال  املهم،  األمل  هلم 
العزمية ومن حياول أخذكم اىل 
التطرف هو جمرم حبقكم وحنن 
من  مغرتب  لبناني  بكل  نفتخر 
أعمال  ورجال  وحمام  طبيب 
حيلم بالعودة اىل البلد وسنعمل 
على حتقيق حلمهم ... سنأخذ 
قرارات صعبة من أجل البلد«.

رفيق  دون  يوم  »كل  وختم 
وغياب  سنة  مثل  احلريري 
رفيق احلريري هو غياب اآلمال 
الشخص  وغياب  لي  بالنسبة 
يف  به  أتلطى  جباًل  كان  الذي 
ايام  واليوم  الصعبة  األيام 
صعبة  سنوات   10  ... صعبة 
رفيق  غياب  على  وطويلة 

احلريري«.

اىل  صباح  الكبرية  الفنانة  تنقل 
الثرى   يف  لتوارى  االخري  مثواها 
غدا االحد يف مسقط رأسها، بعد 
ان يوّدعها االصدقاء واالحباء على 
أنغام فرقة موسيقى اجليش اليت 
أعلنت مشاركتها يف يوم الوداع 

الكبري. 
التوالي  على  الثاني  ولليوم 
فندق  اىل  املعزين  توافد  تواىل 
كما  احلازمية،  يف  كومفورت 
احلزن  عن  عربت  مواقف  صدرت 
وزير  فنعى  خلسارتها،  واالسى 
الفنانة  فرعون  ميشال  السياحة 
كالم،  أي  ينفع  ال  قائال:  صباح 
مهما عال شأن قائله ومهما كان 
الفنانة  غياب  حدث  ملنح  بليغا، 
صباح حقه، فهي صاحبة التاريخ 
الفرح  زرع  الذي  الطويل  الفين 
نفوس  يف  الوطنية  واملشاعر 
اللبنانيني، باإلضافة اىل ما تتمتع 
به من صفات إنسانية نالت احرتام 
من عرفها عن قرب. اضاف: إن 
لبنان الرمسي والشعيب حزين على 
الفنانة صباح، ويشعر بأنه خسر 
فردا من عائلته، وهذه اخلسارة ال 
تعوض نظرا لقيمة الراحلة الفنية، 
إال أن ما يعّوض فقط عن قساوة 
أثر  من  لنا  تركته  ما  الغياب هو 
رمسية  عناية  ينال  أن  جيب  فين 

ليكون تكرميا الئقا للراحلة.
كبرية  اليوم  ننعي  إننا  وختم 
مساهمات  هلا  كانت  لبنان  من 
وطنية كثرية، على الصعد الفنية 
والثقافية والسياحية، وهي حتمل 
املهرجانات  على  خالدة  بصمات 
بهية  صورة  أعطت  كما  اللبنانية 
فرمحة  اخلارج.  يف  لبنان  عن 
اىل  احلارة  والتعازي  عليها،  اهلل 
أسرتها الصغرية كما اىل أسرتها 
أرجاء  يف  املنتشرة  الكبرية 

العامل.
ارسالن

واعترب رئيس احلزب الدميوقراطي 
ارسالن  طالل  النائب  اللبناني 
جانيت  صباح  الفنانة  غياب  ان 
شحرور  وادي  ابنة  فغالي، 
الوطنية،  بطاقاتها  الغنية  البلدة 
قلوب حميب  على  باحلزن  سريخي 
الفن األصيل الذي يذكرنا بلبنان 
وسياحيا،  وثقافيا  فنيا  املعافى 
واليت كانت صباح وجهه اجلميل 
الصايف  وديع  كان  كما  متاما 

عمالقه املغرد طربا.
وسأل عن االهمال الذي يتعّرض 
له كبار الفنانني يف شيخوختهم، 
ومسؤوليه  لبنان  على  حق  وهلم 
وموافاة  الالئقة  احلياة  لناحية 
داعيا  وعزة،  بكرامة  املوت 
سياسات  وضع  اىل  املسؤولني 
يف  املبدعني  لتكريم  جديدة 
وتوجه  مماتهم.  قبل  حياتهم 
بالتعازي احلارة من عائلة الفقيدة 
شحرور  وادي  أهل  ومن  الكبرية 

واللبنانيني مجيعا.
الخازن

العام  اجمللس  رئيس  ونعى 
وديع  السابق  الوزير  املاروني 
صباح  الكبرية  الراحلة  اخلازن 
ة قال فيها منذ زمن  ُمعربرِّ بكلمة 
بعيد، وعلى امتداد سنني عديدة، 
الراحلة الكبرية صباح يف  لت  مَحَ
الوطن  هذا  وَشعَّ  لبنان  قلبها 
من  يعكسه  مبا  َشَفَتْيها  على 
فرح العطاء واحلياة لتغمر بشالل 
ودنيا  لبنان  يف  حمّبيها  أغانيها 
العرب وعامل اإلنتشار. وصبحية 
استسالمها  َهْدأة  ويف  األربعاء 
يف الفراش، جاءها مالك املوت 
ليؤّمن رحلتها األخرية إىل السماء 
عن  الغناء  بأهازيج  مألتها  اليت 
أغانيها  من  أغنية  تكاد  ال  وطٍن 

ختلو من التغيّن بعشقه.
رعيلها  وعن  عنها  قلنا  فمهما 
الذي سبقها إىل دار اخللود من 
الصايف ال يفيها  رحابنة ووديع 
َلت  مَحَ ألّنها  التكريم  من  حّقها 
دنيا  إىل  بصوتها  بلدها  رسالة 
لتنشر  اإلنتشار  وعوامل  العرب 
يف الربوع اليت حّلت فيها البهجة 
واحلبور ومضت تاركًة هذا اإلرث 
الثمني يف خدمة األجيال املقبلة 
يف  أحّبته  لوطٍن  وفاء  وديعَة 

أفراحه وأتراحه.
غصن

وقال الوزير السابق فايز غصن 
ان خسارة لبنان والوطن العربي 
بغياب الكبرية صباح فادحة وال 
الذي  واجلرح  تعّوض،  أن  ميكن 
من  قلوب  يف  الغياب  حفره 
ال  جدا  عميق  وعايشها  عرفها 

ميكن أن متحوه السنون.
الغياب،  حضرة  يف  وتابع: 
عن  التعبري  عن  الكلمات  تعجز 
من  بغياب  وتأثرنا  أملنا  حجم 
احلياة،  وعشقت  العمر  أحبت 
األمل  قهرت  اليت  العمالقة  تلك 
االيام  باحلب، واستهزأت مبرارة 
مفعمة  حلوة  بضحكة  وسوادها 
أيتها  بسالم  ارقدي  باحلياة. 
العزيزة الغالية فأنت خالدة خلود 
أرز لبنان الذي احببت، وان رحل 
الغياب  يف  فستبقني  جسدك 
صباحاتنا  وستبقى  مشرقة، 
مطعمة بنكهتك احللوة واملميزة.

سفري مصر
لبنان  يف  مصر  سفري  واعرب 
حممد بدر الدين زايد عن تعازيه 
واللبناني  املصري  للشعبني 
الكبرية  اللبنانية  الفنانة  لرحيل 
تركت  اليت  صباح  السيدة 
احلياة  اثرت  عظيمة  اسهامات 
الفنية يف مصر والعامل العربي، 
الكبرية  الراحلة  ان  اىل  مشريا 
يف  وبارزا  مهما  جسرا  كانت 
بني  والثقايف  الفين  التواصل 

مصر ولبنان.

موسيقى اجليش تشارك األحد بوداع الشحرورة

مزيد من املعزين بالفنانة صباح
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لبنانيات

عقدت جلنة التواصل النيابية املكلفة 
النيابية  االنتخابات  قانون  درس 
اجمللس  يف  االول  امس  جلسة 
النيابي برئاسة النائب روبري غامن، 
وحضور النواب: جورج عدوان، امحد 
فتفت، سامي اجلميل، اميل رمحة، 
علي  فياض،  علي  القادري،  زياد 
بزي، االن عون، آغوب بقرادونيان 

وسريج طور سركيسيان.
ولدى دخوله اجمللس النيابي، قال 
النائب فتفت: حنن ملتزمون جبدول 
االعمال وحناول ادخال تعديالت على 
اقرتاح الرئيس نبيه بري، وال نعترب 
الرئيس  بكالم  مقصودين  انفسنا 

بري.
اما النائب بزي الذي اشار اىل ان 
على جدول االعمال االقرتاح املقدم 
هناك  قال:  بزي،  علي  النائب  من 
فرق بني مناقشة االقرتاح وان تضع 
على الطاولة االقرتاحات االخرى, ما 
التينة  عني  يف  عليه  االتفاق  مت 
واال  قبلنا  من  املقدم  االقرتاح  هو 
ماذا نكون قد فعلنا، فال غريه على 

الطاولة.
اؤيد بري كليًا

النائب عدوان فقال: اؤيد كل  اما 
كلمة وكل حرف وكل فاصلة قاهلا 

الرئيس بري ومعه حق.
اضاف: سيأتي الوقت الذي برأيي 
يعرف  ان  العام  الرأي  حق  من  انه 
أدق التفاصيل، وأعتقد انه سيكون 
الن  الثالثاء،  يوم  اجتماع  هناك 
اليوم  يأت  مل  االشرتاكي  املندوب 
فيجب ان يكون موجودا، وجيب ان 
ومن  بري  الرئيس  اقرتاح  نناقش 
لديه مالحظات فليقدمها. واكثريتنا 
ان  املمكن  القانون  ان  اتفقنا على 
واذا  املختلط،  هو  التوافق  يشكل 
انطلقنا من املختلط ندخل التعديالت 
من كل الفرقاء بشكل يكون القانون 

متوازنا.
مثال،  الدوائر  موضوع  يف  وتابع: 
ان  علينا  درزية  خصوصية  هناك 
حنرتمها ومن يريد عنزة ولو طارت 
فالعنزة ال تطري، هذا اذا كنا نريد 
ان نتوصل اىل حل. ومن يريد عنزة 
العودة اىل  ولو طارت وكأنه يريد 
قانون  يريد  ومن  الستني،  قانون 
اهليئة  يف  ذلك  فليتحمل  الستني 

العامة للمجلس.
اما النائب فياض فقال: اوال، حنن 
اتفقنا على عدم التصريح، سنكمل 
بالنقاش لنجد الطريق الحداث خرق 
النقاش  نتيجة،  اىل  والوصول  ما 
وال  متباعدة  النظر  ووجهات  معقد، 
أرضية  اىل  للوصول  البحث  من  بد 

ما.
اضاف: ما وضعنا به الرئيس بري 
اللجنة اىل  عندما دعا  انه  باالمس، 
وحيدا  بندا  هناك  ان  قال  االجتماع 
االقرتاح  امسه  االعمال  جدول  على 
املختلط املقدم منه، واي تعديالت 
القانون  هذا  على  تدخل  ان  جيب 
مقدسا،  ليس  فهو  فستناقش، 
ادخال  قرآنا وميكن  او  اجنيال  ليس 
نعيد  ان  ال جيوز  اذ  عليه  تعديالت 
النقاش السابق مبعنى ليس اقفال 
الباب امام اي مقرتحات من أرضية 

اقرتاح الرئيس بري.
وتابع: حنن سنعمل جبد، وال بد من 
تصور  لبلورة  ما  أرضية  عن  البحث 
البحث  نعيد  ان  ميكن  وال  مشرتك، 

باالقرتاحات السابقة.
ان  اىل  عون  آالن  النائب  ولفت 
وجيب  مفصلي  هو  اليوم  اجتماع 
اليت  املنهجية  وضع  من  االنتهاء 

سنسري عليها.
غانم

جلنة التواصل النيابية تابعت درس قانون االنتخاب وغامن اكد اخذ 
هواجس وخصوصية الطوائف يف االعتبار

باسم  غامن  أدىل  االجتماع  وبعد 
اللجنة بالتصريح االتي: تابعت جلنة 
اليوم  جلستها  النيابية  التواصل 
االعضاء  كل  مبدئيا،  حضور،  يف 
محادة  مروان  الزميل  باستثناء 
الذي هو خارج لبنان، واعتذر لعدم 
متكنه حضور هذه اجللسة. واكرر ما 
تصرحيي يف  لساني يف  على  ورد 
اجللسة املاضية، حنن نبدأ مبناقشة 
بزي كما طلب  الزميل علي  اقرتاح 
ومن  بري،  نبيه  الرئيس  دولة  منا 
واالفكار  اآلراء  نطرح  االقرتاح  هذا 
وميكن ان نصل اىل توافق او ميكن 
االقرتاح  هلذا  تعديل  اىل  نصل  ان 
بالتوافق. وعندها نكون قد وصلنا 
اىل نتيجة ما مع العلم ان هذه اللجنة 
قرار،  جلنة  وال  تقرير  جلنة  ليست 
العامة  اهليئة  عن  سيصدر  فالقرار 
شهر  آخر  يف  النواب  جملس  يف 
كانون اول، باالضافة اىل ان معظم 
االعضاء تقدم بآرائه ومالحظاته حول 
كيفية ولوج املنهجية، طبعا آخذين 
خصوصية  او  هواجس  باالعتبار 
الوضع  الشيعي،   - السين  الوضع 
وخصوصية  اجلبل،  يف  الدرزي 
الوضع املسيحي وان هذه اهلواجس 
او هذه اخلصوصيات جيب ان تؤخذ 
اقرتاح  اي  مقاربة  يف  باالعتبار 

قانون او اي مشروع قانون.
القرتاح  بالنسبة  انه  غامن  وأعلن 
علينا  متنى  فقد  بزي،  علي  النائب 
بعض الزمالء ان نرجئ اجللسة املقبلة 
حتى  املقبل  االسبوع  منتصف  اىل 
حاضرا  محادة  مروان  الزميل  يكون 
بالدرجة  املعين  انه  سيما  وال  معنا 
وعندها  املقاربة،  هذه  يف  االوىل 
الدوائر.  موضوع  يف  ونبدأ  نقرر 
املواد  معاجلة  حنن  مهمتنا  الن 
االوىل والثانية والثالثة واليت تعنى 
واالكثري،  النسيب  وبآلية  بالدوائر 
وعندما نبدأ مبناقشة الدوائر، ونتفق 
على هذه الدوائر او ال نتفق، فاذا 
اتفقنا يصبح بامكاننا البدء يف حبث 
كل  يف  واالكثري  النسيب  موضوع 
اىل احملافظات  ننتقل  ومنها  دائرة 
املقبلة  اجللسة  وستكون  وسواها، 
املقبل،  االسبوع  منتصف  يف 
واالرجح الثالثاء أو االربعاء بانتظار 

حضور الزميل مروان محادة.
املهلة  االنتهاء ضمن  باالمكان  هل 
نبيه  اجمللس  رئيس  حددها  اليت 
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بري؟
موجودة.  النية  كانت  اذا  اكيد،   -
لدى  جدية  نية  هناك  ان  واعتقد 

مجيع الزمالء.
اضاف غامن: أود ان أضيف شيئا، 
ليس بصفيت رئيسا للجنة التواصل 
وكمواطن،  كنائب  امنا  النيابية 
الكالم  يكثر  مواضيع  على  واؤكد 
عدم  على  اتفقنا  اننا  علما  عنها، 
مناقشات  تبقى  وان  التسريبات 
ان  اريد  اللجنة.  اطار  اللجنة ضمن 
اؤكد على موضوع خصوصا انه قد 
وصلنا بعض التعليقات عن امكانية 
القبول بالنسبية او عدم القبول بها 
دستور  ان  علما  هنالك،  ما  واىل 
الطائف عندما وضع يف العام 1990 
مل يقل انه يريد ان يعد املوارنة او 
االرثوذكس او الكاثوليك، او السنة 
الدوائر  ان  يذكر  ومل  الشيعة،  او 
الطوائف  هذه  عدد  حبسب  تقسم 
واملذاهب امنا قال فقط باملناصفة. 
فهذا  باملناصفة  قال  انه  وجمرد 
يعين ان مبدأ النسبية أقر يف هذا 
ما  وهذا  املنطق  هو  هذا  الدستور، 
جيب التأكيد عليه، ويبقى علينا ان 
جند اآللية لتظهري هذه النسبية يف 
واجب  االنتخابات، وهذا هو  قانون 

كل نائب بالتأكيد عليه.
وختم: ويف النتيجة، أكرر ان هذه 
اللجنة ليست جلنة قرار امنا هي جلنة 
القرار  النظر ويبقى  تقارب وجهات 

النهائي للهيئة العامة للمجلس.
النائب بقرادونيان  من جهته، قال 
االجتماع  يف  انطلقنا  اجللسة:  بعد 
من احرتام التوازنات واخلصوصيات 
وخصوصا السنية والشيعية والدرزية 
والتمثيل املسيحي. وكما حنرتم حنن 
كل اخلصوصيات نتمنى يف املقابل 
احرتام  االطراف  بقية  ونطالب 
وخصوصية  االرمنية  اخلصوصية 
القوى السياسية االرمنية يف مناطق 

تواجد االرمن.
غانم

اعمال  غامن  وصف  ثانية  جهة  من 
اللجنة باجلدية، وهناك انفتاح على 

كل اآلراء.
وعلى صعيد آخر، لفت غامن اىل ان 
الفرعية  لالنتخابات  حمددا  موعد  ال 
يف جزين، ومبدئيا وحسب القانون، 
الن  االنتخابات  هذه  تتم  ان  جيب 
جملس  والية  من  املتبقية  املدة 

صدر عن املديرية العامة لقوى 
االمن الداخلي - شعبة العالقات 
»نتيجة  التالي:  البالغ  العامة، 
قوى  بني  والتنسيق  للمتابعة 
االمن الداخلي والشرطة الفرنسية 
بواسطة قيادة الشرطة القضائية 
السفارة  لدى  االرتباط  وضابط 
الفرنسية يف لبنان، متكن مكتب 
مكافحة جرائم السرقات الدولية 
بناء على اشارة القضاء املختص 
ضبط  من   2014/11/21 بتاريخ 
بريوت  مرفأ  يف  مستوعبني 
سيارات  مثاني  على  حيتويان 
من الطراز احلديث »رانج روفر« 
قصها  جرى  دبليو«،  ام  و«بي 
بعد  وتوضيبها  نصفني  اىل 
سرقتها يف فرنسا ليتم ارساهلا 

اىل لبنان.
كما مت توقيف كل من:

 1967 عام  )مواليد  أ.ب.   -
لبناني(

 1974 عام  )مواليد  ج.ك.   -
لبنان(

بأنهما  اعرتفا  معهما  بالتحقيق 
على عالقة بأفراد عصابة لسرقة 
السيارات يف فرنسا قامت خالل 
االشهر السبعة بسرقة اكثر من 
فرنسا  يف  حديثة  سيارة   40
وقد  لبنان،  اىل  ارساهلا  ومت 
اوقفت الشرطة الفرنسية افراد 
سبعة  وعددهم  العصابة  هذه 

اشخاص.
القضاء  بإشراف  جار  التحقيق 

املختص«.

ضبط مستوعبني يف املرفأ فيهما سيارات مسروقة 
بالتنسيق مع الشرطة الفرنسية وتوقيف متهَمني

نفذت قطعات من قيادة سرية 
وفرع  االقليمية  عكار  درك 
املعلومات ومفرزة حلبا القضائية 
بناء  الشمال،  يف  واالستقصاء 
عكار  حمافظ  من  طلب  على 
عماد لبكي، يوما أمنيا مشل كل 
أقيمت  حيث  العكارية،  املناطق 

أوراق  يف  تدققت  ثابتة  حواجز 
السيارات وركابها.

 17 توقيف  احلصيلة  وكانت 
حبث  بالغ   24 وتنفيذ  شخصا 
وحتر، وحترير 81 حمضر خمالفة 
نارية  دراجة   45 وضبط  سري، 

خمالفة. 

يوم أمين يف عكار حصيلته توقيف 17 وتنفيذ 
24 بالغ حبث وحتر

صدر عن قيادة اجليش - مديرية 
التوجيه، البيان اآلتي:

 17,30 الساعة  عند  »بتارخيه 
اجليش  مراكز  أحد  تعرض 
املنتشرة يف حملة حي الشراونة 
نارية  رشقات  إلطالق  بعلبك   -
اخلفيفة،  احلربية  باألسلحة 

اجليش  قوى  ردت  الفور  على 
ونفذت  النريان،  مصادر  على 
احمللة،  يف  واسعا  إنتشارا 
دهم  عمليات  بتنفيذ  وباشرت 
النار  مطلقي  ألماكن  واسعة 
لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء 

املختص«.

إنتشار للجيش يف حي الشراونة بعد تعرض احد 
املراكز إلطالق نار

إستقبل املدير العام لقوى األمن 
الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، 
مكتبه  االول يف  امس  ظهر  بعد 
املدير  العام،  املقر  ثكنة  يف 
العام ل«األونروا« باإلنابة هيلي 
املستشارة  ترافقها  أوزيكيال، 
القانونية املسؤولة عن العالقات 
اخلارجية ماري شبلي، يف زيارة 
البحث  خالهلا  جرى  تعارف، 
بني  التعاون  سبل  تفعيل  يف 
األمن  وقوى  »األونروا«  منظمة 

بصبوص استقبل وفدين من االونروا ومن قيادة 
حتالف القوى الفلسطينية

الداخلي.
وإستقبل اللواء بصبوص وفدا من 
قيادة حتالف القوى الفلسطينية 
يف لبنان، ضم، أمني سر التحالف 
مصطفى،  رامز  حسن،  غازي 
مشهور عبد احلليم، حسن زيدان، 
ياسني، يف  منور وحممد  حمفوظ 
زيارة مت خالهلا البحث يف تفعيل 
كما  والتنسيق،  التعاون  سبل 
املخيمات  ألوضاع  عرض  جرى 

واألوضاع العامة يف البالد.

بصبوص خالل استقباله الوفد

النواب تتخطى الستة أشهر، مشريا 
اىل ان حتديد موعد الفرعية قد يكون 
مربوطا بقرار اجمللس الدستوري من 
الطعن يف التمديد. اال انه أكد ان 
هذه املسألة ليست من صالحياتنا، 

بل تعنى بها وزارة الداخلية.
ومواطن،  كمسؤول  انين  وأوضح 
مبدأ  عن  يقال  ما  على  وردا 
النسبية، أذّكر انه أقر يف الطائف، 
عني  يف  يأخذ  مل  ُوضع  وعندما 
املناصفة  ينب  ومل  العدد  االعتبار 
مببدأ  ُأقر  اذًا،  العدد.  اساس  على 
النسبية، ويبقى علينا اجياد آلية يف 
النسبية  لتظهري  االنتخاب،  قانون 
من  جيعل  الذي  السليم  بالشكل 
التمثيل الصحيح مبدأ لكل مكونات 
الذين  املسيحيني  سيما  الوطن 
اىل  بالنسبة  هواجس  لديهم  كانت 

الفرتة السابقة.
بري  الرئيس  من  مكلفون  حنن 
انطالقا  انتخابي  قانون  عن  البحث 
بزي،  علي  النائب  اقرتاح  من 
على  مالحظات  للبعض  تكون  وقد 
لكن  مواقف حنرتمها،  او  االقرتاح، 
وسنأخذ  ما،  مكان  من  البدء  جيب 
السنية  اخلصوصية  االعتبار  يف 
لبنان  جبل  وخصوصية  والشيعية 
املسيحي  والوضع  للدروز  بالنسبة 

لناحية التمثيل األسلم هلم.
وعن جتاوب ممثل التيار الوطين احلر 
مع أعمال اللجنة أو ربطه املشاركة 
فيها بشرح املادة 24، قال غامن مل 
نتطرق اىل هذا املوضوع يف اللجنة. 
حنن نناقش ولسنا جلنة قرار، هدفنا 
النظر، فاذا  حماولة تقريب وجهات 
نقاط  يف  التقريب  اىل  توصلنا 
انتجنا  واذا  جيد،  أمر  فهذا  معينة، 
تعديليا  اقرتاحا  أو  جديدا،  قانونا 
لطرح بزي، يكون االمر جيدا أيضا، 
العامة وهي  وإال نذهب اىل اهليئة 
اليت تبّت. والقانون املعتمد ستقرره 

االكثرية ويفّسر املادة 24. 
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عرمون  دوحة  مساجد  بعض  حتّولت 
منابر  إىل  املاضية  األشهر  يف 
للتكفري والتحريض على غرار منابر 
اجلماعات  السورية.  الّرقة  مدينة 
العمل  إىل  انتقلت  التكفريية 
الّسري مستفيدًة من خطب التكفري 
يكاد  ال  فيما  السكاني،  واالكتظاظ 
األجهزة  فيه  وتعلن  إال  أسبوع  ميّر 
أو  املطلوبني  أحد  توقيف  األمنية 

املشتبه بهم يف أعمال إرهابية.
مل يغب خّط الساحل اجلنوبي لبريوت 
عن مشهد األحداث األمنية على مدى 
استعرت  حني  املاضية.  السنوات 
حزب  بيئة  على  التكفرييني  حرب 
اهلل، بعد حسم اجليش اللبناني حالة 
الفار أمحد األسري يف عربا،  الشيخ 
كان خّط الساحل مركزًا النطالق عدٍد 
من السيارات املفخخة واالنتحاريني 
يف اجتاه الضاحية اجلنوبية، ومالذًا 
أمنية  وخلاليا  األسري،  مجاعة  لبقايا 
مرتبطة بناشطي القاعدة كـ »كتائب 
النصرة«  و«جبهة  عّزام«  اهلل  عبد 
شّكلت  فيما  »داعش«.  وتنظيم 
التالل املشرفة على الضاحية واخلّط 
الساحلي، من بسوس وعيتات إىل 
لقصف  منطلقًا  وعرمون،  بشامون 
ومع  »غراد«.  بصواريخ  الضاحية 
اإلسالمية  الرايات  »فورة«  أن 
وخلدة  عرمون  دوحة  شوارع  يف 
صعود  رافقت  اليت  والسعديات، 
بشكل  احنسرت  قد  األسري،  جنم 
وعلم  اللبناني  العلم  وبات  عام، 
تيار املستقبل مرفوعني فوق متثال 

الشهداء يف دوحة عرمون.
تعلن  ال  أسبوع  ميّر  يكاد  ال  أنه  إاّل 
أحد  توقيف  األمنية  األجهزة  فيه 
املطلوبني أو املشتبه بهم يف أعمال 
الساحل.  خّط  طول  على  إرهابية 
من  الفار  النقيب  املوقوفني  وآخر 
اخلليف  علي  عمار  السوري  اجليش 
ــ اختصاصي دفاع جّوي،  )القصري 

مواليد 1982،.
كان حيمل هوية مزورة باسم زياد 
رّحال(، الذي أوقفه جهاز أمن الدولة 
مع شقيقه يف خلدة بتهمة االنتماء 
إىل تنظيم إرهابي والتحريض على 

اجليش.
انتقلت  األخرية،  اآلونة  ويف 
العمل  من  التكفريية  اجلماعات 
وتشكيل  الّسري  العمل  إىل  العلين 
اخلاليا النائمة؛ مستفيدًة من الكثافة 
الساحل  خط  متيز  اليت  السكانية 
خصوصًا،  عرمون  ودوحة  عمومًا 
املساجد  أئمة  من  عدٍد  واعتماد 
والتحريض.  التكفري  خطاب  على 
السّكاني واالختالط  ويشكل املزيج 
واللبنانيني  الفلسطينيني  بني 
وتضّخم  طوائفهم،  خمتلف  على 
بدء  منذ  السوريني  النازحني  أعداد 
املسؤولية  وتوّزع  السورية،  األزمة 
بني  عرمون  دوحة  يف  اإلدارية 
بيئة  وعرمون،  الشويفات  بلدييت 
مناسبة لتخّفي هذه اجلماعات. علمًا 
اىل  تشري  الرمسية  املعلومات  أن 
أن عدد قاطين الشويفات وعرمون 
ودوحتها وبشامون ودوحتها ودوحة 
ألف   628 يعادل  وخلدة،  احلّص 

نسمة!
إىل  إضافة  العوامل،  هذه  كل 
وأعمال  السابقة  األمنية  الصدامات 
يف  واالحتقان  الطرقات  قطع 
املنطقة عند كل مناسبة منذ اغتيال 
جعلت  احلريري،  رفيق  الرئيس 
الدوحة مالذًا آمنًا ملطلوبني خطرين 
يف تفجريات الضاحية وأعمال أمنية 
أخرى، وخاليا من لبنانيني وسوريني 
تضّطلع مبهام إرهابية على األراضي 
السورية. وال يغيب عن بال األجهزة 

عدة  املقاومة  أمن  وجهاز  األمنية 
من  عددًا  تؤوي  سكنية  جتمعات 

املطلوبني.
يف التقييم األمين، يشري أكثر من 
بدوحة  معين  رمسي  أمين  مصدر 
عرمون إىل أن »اخلطر ال يتعّدى حاليًا 
قيام اجلماعات التكفريية باستعمال 
ألعمال  منطلقًا  اختبائها  أماكن 
للتحرك  اخلاليا  وتشكيل  إرهابية 
مستقباًل، مع غياب األفق يف حتقيق 
وتعزو  كاملة«.  سيطرة  مناطق 
املصادر ارتياحها إىل أن »أي حتّرك 
الرصد،  للتكفرييني هو حتت  جدي 
أي  حسم  يتهاون يف  لن  واجليش 
تأثري  وجود  عن  فضاًل  حترك«، 
لقوى سياسية كاحلزب الدميوقراطي 
واحلزب  املستقبل  وتيار  اللبناني 
الرغم  على  االشرتاكي،  التقدمي 
وتراجع  املستقبل،  دور  ضمور  من 
يف  لالشرتاكي  التارخيي  التأثري 

الدوحة.
غري أن القلق يكرب حني احلديث عن 
دور بعض أئمة مساجد دوحة عرمون 
أنه  رغم  والتكفري،  التحريض  يف 
سبق الستخبارات اجليش أن نّبهت 
هؤالء مرارًا إىل ضرورة التوّقف عن 
مساجد  بعض  يزر  ومن  التحريض. 
الدوحة أيام اجلمعة، ميكن أن يسمع 
الصّديق،  بكر  أبو  مسجد  إمام  من 
»داعش«  أمراء  خطب  يشبه  خطابًا 
أن  عن  فضاًل  الّرقة.  مدينة  يف 
املسجد الذي حضر افتتاحه ابن أخ 
األسري وعدٌد من أفراد آل نبعة ممن 
يدورون يف فلك تنظيم »القاعدة«، 
إذ  فحسب،  للصالة  مكانًا  ليس 
تشري املعلومات إىل أنه يضم عددًا 
من غرف املنامة، ويقطنه عدٌد من 

املتشددين.
أفضل  احلسن  مسجد  يبدو  وال 
من  )مقّرب  إمامه  يلقي  إذ  حااًل، 
خطابات  واإلصالح(  اإلرشاد  مجعية 
حتت  أخرى،  مذاهب  ضد  حتريضية 
يف  املظلومني  عن  »الدفاع  عنوان 
املسجد مساعدات  ويقدم  سوريا«. 
من  بتمويل  السوريني  للنازحني 
دول خليجية. كما يرتّدد عليه عدد 
ينسى  ال  فيما  املتشددين.  من 
إمام مسجد احلياة )مقّرب من مفيت 
جبل لبنان حممد علي اجلوزو، وقبل 
أيار، كان أمني سّر لقاء  أحداث 7 
اإلسالمية(  والشخصيات  اجلمعيات 
يف كّل خطب اجلمعة أن يسأل »أما 
ينتفض؟«.  أن  السين  للمارد  آن 
خطابات إمام مسجد اإلميان )مقّرب 
اآلخر،  هو  اإلسالمية(،  اجلماعة  من 
ليست بعيدة عن التكفري . فضاًل عن 
يقومون  املسجد  مرتادي  بعض  أن 
حبراسات ليلية حوله من دون سالح 
رفض  شهرين،  حنو  وقبل  ظاهر. 
طلب  مع  التجاوب  املسجد  إمام 
رئيس بلدية عرمون فضيل اجلوهري 

ختفيف حّدة خطابه.
وإىل جانب أئمة املساجد الدائمني، 
مساجد  بني  غ.  م.  الشيخ  يتنّقل 
خطب  إللقاء  وبشامون،  عرمون 
برتدده  معروف  والشيخ  حتريضية. 
بوزير  وبعالقته  تركيا،  إىل  الدائم 
السابق  الكوييت  واألوقاف  العدل 
نايف العجمي الذي أبعد من منصبه 
يف  اإلرهاب  بتمويل  اتهامه  بعد 
بـ«مجعية  امسه  يرتبط  كما  سوريا. 
التوجهات  ذات  اإلسالمي«  االحتاد 
عن  انشقت  واليت  الوهابية، 
للشيخ  التابعة  التقوى«  »مجعية 
معلومات  وذكرت  قاطرجي.  حسن 
»احلركة  أمري  أن  رمسية  غري  أمنية 
خميم  يف   « اجملاهدة  اإلسالمية 
عني احللوة الشيخ مجال خّطاب بدأ 

العمل مع »مجعية االحتاد اإلسالمي« 
خاصة  عسكرية  نواة  لتشكيل 

باجلمعية.
والتكفري،  التحريض  مقابل  ويف 
املصطفى  مساجد  أئمة  يكتفي 
وغريها  وكريدية  واألزهر  واملكّحل 
بالتوعية واإلرشاد الديين. وحني ميّر 
الشيخ طارق املدني والشيخ خليل 
اخلطيب  حممود  والشيخ  الشعراوي 
على الكالم السياسي، يدعو هؤالء 
واالبتعاد  الفتنة  نبذ  إىل  املصلني 

عن العنف والقتل.
املستقبل  تيار  يف  عرمون  منّسق 
أن  على  يشّدد  كّب  زهري  الدكتور 
يف  والتحريض  التكفري  »خطاب 
وحنن  مقبول،  غري  عرمون  مساجد 
وأهالي  به،  نقبل  وال  معتدل  تيار 
الكالم،  هذا  يناسبهم  ال  الدوحة 
وسبق  الناس،  لكّل  هي  واملنطقة 
عن  التوّقف  املشايخ  من  طلبنا  أن 
التحريض من دون جدوى«. ويؤّكد 
أن »التيار يعمل بالتنسيق مع دار 
الفتوى لوقف هذا النوع من اخلطب«. 
فيما يقول وكيل داخلية الشويفات 
يف احلزب االشرتاكي جالل اجلردي 
اإلمكان  قدر  حياول  »احلزب  إن 
عدم الصدام مع املشايخ على رغم 
بتوصيات  عماًل  التكفريي،  خطابهم 
الرئيس وليد جنبالط، ونعّول على 
البيئة املعتدلة ألهالي الدوحة وتيار 
املستقبل«. ويشري اجلردي إىل أن 
»احلزب يتعاون مع خمابرات اجليش 
عمل  أي  لرصد  املعلومات  وفرع 
أن  من  ختّوفه  خيفي  وال  إرهابي«. 
»استمرار التحريض على هذا النحو، 
يؤثر سلبًا يف منطقة خمتلطة وهادئة 
وتعترب جزءًا من اجلبل«. ومن جهتها، 
حتّذر مصادر احلزب الدميوقراطي من 
أن »خطاب التحريض يف ظّل وجود 
النائمة  واخلاليا  املطلوبني  بعض 
سيشّكل خطرًا يف املستقبل، ما مل 

يتم تداركه اآلن«.

سرايا املقاومة وخّط الساحل
من  واحٌد  هو  اجلنوبي  الساحل  خّط 
أكثر خطوط التماس النائمة وضوحًا 
اهلل،  وحزب  التكفريية  اخلاليا  بني 
كما  املقاومة«.  »سرايا  بـ  ممّثاًل 
أنه يشّكل بالنسبة إىل االستخبارات 
»منطقة  اإلسرائيلية  العسكرية 
اهتمام«  »منطقة  وليس  عمليات« 
فحسب، ملا يشّكله من معرب رئيسي 
للمقاومة حنو جبهات اجلنوب، وسبق 
أن استعمل كمنطقة لوضع »الربيد 
برية  امليت« وإلنزال عمالء وقوات 
يف  حصل  ما  غرار  على  ومدرعة 
نظر  يف   .1982 عام  لبنان  اجتياح 
حزب اهلل، قطع طريق الساحل على 
اجلنوب  إىل  املقاومة  إمداد  خطوط 
الضاحية  وحماصرة  أمحر،  خّط 

اجلنوبية من اخللف كذلك.
املقاومة«  »سرايا  تعمل  وللغاية، 
على طول خّط الساحل، وضمنًا يف 
خّطني:  على  عرمون  ودوحة  خلدة 
كبرية  جمموعة  احتضان  هو  األول 
تركوا  أن  سبق  الذين  الشبان  من 
وفلسطينية،  لبنانية  تنظيمات 
والثاني  املستقبل،  تيار  وبينها 
هو العمل على حتييد جمموعة أخرى 
االلتحاق  عن  األحياء«  »أمراء  من 
باملال.  طمعًا  اإلرهابية  باجلماعات 
من  مقّربة  مصادر  تقول  ما  وعلى 
»استطعنا  »األخبار«:  لـ  السرايا 
عمل  على  الطريق  قطع  اآلن  حتى 
خلدة  منطقة  يف  التكفريية  اخلاليا 
الشبان  من  الكثري  وهناك  تقريبًا، 
من مذاهب وأديان خمتلفة يتطّوعون 

للعمل مع السرايا«

دوحة عرمون: أئمة تكفري وخاليا إرهابية نائمة
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غيب املوت، فجر االربعاء، أسطورة الغناء صباح 
عن عمر يناهز 87 سنة يف مقر إقامتها يف فندق 
بعد مسرية  لبنان(،  جبل  ــ  )احلازمية  »برازيليا« 
فنية طويلة سّطرت خالهلا جزءًا من تاريخ لبنان 

الفين.
ولدت جانيت جرجس الفغالي يف وادي شحرور 
وكانت   ،1927 )نوفمرب(  الثاني  تشرين   10 يف 
الثالثة بني إخوتها، وتلّقت تعليمها يف »مدرسة 

القلب األقدس« يف )اجلميزة ــ بريوت(.
يف  الفنية  بدايتها  يف  اكتسبتها  اليت  الشهرة 
اللبنانية  السينمائية  املنتجة  انتباه  لفتت  لبنان، 
األصل آسيا داغر اليت كانت تعمل يف القاهرة. 
قيصر  لبنان  يف  وكيلها  إىل  األخرية  أوعزت 
أفالم  ثالثة  على  »صباح«  مع  لالتفاق  يونس 

دفعة واحد.
مصر  يف  أسيوط  إىل  الغناء«  »شحرورة  ذهبت 
السنباطي  رياض  امللحن  وُكّلف  والديها،  برفقة 
بتدريبها على الغناء، ووضع األحلان اليت ستغنيها 
يف فيلم »القلب له واحد« )قصة هنري بركات 

وبديع خريي، وإخراج بركات أيضًا(.
يف رصيدها 83 فيلمًا بني مصري ولبناني، و27 
مسرحية لبنانية، وما يزيد عن 3000 أغنية مصرية 
ولبنانية. وقفت صاحبة أغنية »زي العسل« على 
أهم املسارح العاملية، مثل »األليمبيا« يف باريس، 
األوبرا« يف  نيويورك، و«دار  و«كارناغري« يف 
و«قاعة  بلجيكا،  يف  الفنون«  و«قصر  سيدني، 
ألربت هول« امللكية يف لندن، وغريها. إىل ذلك، 
مثل  اللبنانية  املهرجانات  من  كثري  شاركت يف 

بعلبك، وجبيل، وبيت الدين.
ومن املسرحيات اليت قدمتها من أعمال األخوين 
 ،)1960 ــ  )بعلبك  العز«  »موسم  نذكر  رحباني 
و«دواليب اهلوا« )بعلبك ــ 1965(، و«القلعة«. 
هناك  طّبارة  وسيم  السابق  زوجها  أعمال  ومن 
 .)1977( )1973(، و«حلوة كثري«  الكل«  »ست 
آخر مسرحّياتها كانت »كنز األسطورة« إىل جانب 
جوزف عازار وزوجها السابق فادي لبنان، وكريم 

أبو شقرا، وورد اخلال، واألمري الصغري.
ابنها  )والد  مّشاس  جنيب  من  صباح  تزوجت 
صباح(، ومن ثم خالد بن سعود بن عبد العزيز 

وماتت صباح... مطربة كّل 
العصور

أنور  املصري  الكمان  عازف  وبعده  سعود،  آل 
املصري  واملذيع  هويدا(،  ابنتها  )والد  منسي 
أباظة،  رشدي  املصريني  واملمثلني  فراج،  أمحد 
اللبناني  النائب  إىل  إضافة  شعبان،  ويوسف 
يوسف محود، والفنانني اللبنانيني وسيم طبارة، 

وفادي لبنان.
فندق  يف  األخرية  سنواتها  »الصبوحة«  قضت 
»برازيليا«، ورافقتها يف هذه الفرتة ابنة أختها 

املخرجة اللبنانية كلودا عقل.
عرب  »الشحرورة«  نعى  من  أّول  عقل  وكانت 
منذ  هلا  خصصتها  اليت  الفايسبوكية  الصفحة 
فرتة، ونشرت عبارات تلّخص وصّيتها: »قالتلي 
قوليلن حيطو دبكة ويرقصوا بدي ياه يوم فرح 
مش يوم حزن. بدي ياهن داميًا فرحانني بوجودي 
وبرحيلي متل ما كنت داميًا فّرحن. وقالتلي قلكن 
وحبوها  تذكروها  ضّلوا  وإّنه  كتري  بتحبكن  إّنه 

داميًا«.
عشرة  احلادية  الساعة  عند  جثمان صباح  يسّجى 
»كاتدرائية  يف  )غدا(  األحد  يوم  ظهر  قبل  من 
املارونية« )وسط بريوت(، وحيتفل  مار جرجس 
بالصالة لراحة نفسها عند الساعة الثانية من بعد 
ظهر اليوم نفسه يف مأمت شعب، وتوراى يف الثرى 
يف مسقط رأسها يف بدادون )جبل لبنان(. تقبل 
التعازي يف يوم الوداع، ويومي االثنني والثالثاء 
احلادية  الساعة  من  املذكورة،  الكاتدرائية  يف 

عشرة قبل الظهر، وحتى السادسة مساء.
يذكر أّن آخر إطالالت »الصبوحة« اإلعالمية كانت 
اليت  التكرميية  احللقة  مرور سريع يف  عبارة عن 
خّصتها بها اإلعالمية رميا جنيم على قناة mtv يف 

حزيران )يونيو( 2014.

فراس الشويف
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فضيحة  ترددات  تنتِه  مل 
الئحة  بعد.  الفاسدة  األطعمة 
مواد  تبيع  اليت  املؤسسات 
غذائية وال تستويف الشروط 
بعد.  تكتمل  مل  الصّحية 
حول  تطرح  مل  عديدة  أسئلة 
املعطاة  العاملية  الشهادات 
لعدد من املطاعم اليت ذكرها 
وزير الصّحة وائل أبو فاعور.

اليت  الشهادات  تلك  أوىل 
حيملها عدد من تلك املطاعم 
هي شهادة الـ ISO أو شهادة 
املنظمة الدولية للمعايري اليت 
وحده.  الغذاء  بسالمة  ختتص 
 ISO الـ  شروط  اجتماع  إن 
 ISO الـ  فروع  أحد   ،9001
نظام  شروط  مع  األساسية، 
أي   )HACCP( »هاسب«  الـ 
ونقاط  املخاطر  حتليل  نظام 
يطّبق  الذي  احلرجة،  التحّكم 
خالل  األطعمة  إدارة  على 
سيمنح  تصنيعها،  مراحل 
الـ شهادة  الغذائية  الشركة 
جمموعة  وهي   22000  ISO
تتعلق  رفيعة  دولية  معايري 

بسالمة الغذاء.

 ISO أين شهادات الـ
22000؟

وفق  التصنيع  أن شروط  مبا 
 ،22000  ISO الـ  شهادة 
الغذاء  بسالمة  املختصة 
دقيقة جدًا، فإنه غري منطقي 
أو  بتاتًا أن تكون مثة مطاعم 
الشهادة  هذه  حتمل  شركات 
ضمن  أمساؤها  ظهرت  قد 
تبيع  اليت  املؤسسات  الئحة 
تستويف  ال  غذائية  مواد 
اليت كشف  الصحية  الشروط 
إذا  فاعور.  أبو  الوزير  عنها 
كيف حصلت هذه املؤسسات 
 22000 ISO على شهادات الـ
وهل تستويف فعليًا شروطها 

كاملًة؟
عدة  إىل  اجلواب  يتشّعب 
احتماالت. رمبا تكون املؤسسة 
اشرتتها  بأغذية  تزّودت  قد 
من مؤسسات غري حاصلة على 
شهادة الـ ISO 22000، ذلك 
احلصول  ُيلزم  ال  لبنان  أن 
وليس  الشهادة  هذه  على 
املصدر  يلتزم  أن  ضروريًا 
بها. االحتمال اآلخر أن تكون 
وزارة  أجرتها  اليت  الفحوص 
منتجًا  طاولت  قد  الصحة 
فاسدة.  منتجات  كمية  ضمن 
ولو أن الشركات كانت تقوم 
خبطوة املتابعة الدقيقة، لكان 
باستطاعتها سحب هذا املنتج، 
وضمان سالمة غذائها واألمن 
تتطلب  للناس.  الغذائي 
من   22000  ISO الـ  شروط 
التصنيع  متابعة  املؤسسات 
وفق تقنية تسجيل كل إصدار 
تسلسلي  رقم  حتت  غذائي 
هذا  بسحب  للمؤسسة  يسمح 
صنف  أو  فئة  عن  اإلصدار 

معّي من األسواق.

الـ »هاسب« ووكالة 
»الناسا« وباقي الشروط

فضيحة األغذية تابع... أين شهادات الـ ISO؟

أدى تسّمم طاقم وكالة الناسا 
إىل  أفراده  ووفاة  األمريكية 
وضع نظام الـ »هاسب« يف 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
بعملية  الغذاء  ملرور  تفاديًا 
تصنيع غري سليمة تؤدي إىل 

إفساده.
وعلم  التغذية  اختصاصية 
تفّند  غاريوس  مايا  الغذاء 
»هاسب«  الـ  نظام  شروط 
الـ  شروط  مع  تتكامل  اليت 
»احلفاظ  وهي:   22000  ISO
وسالمته  الغذاء  نظافة  على 
كاحلفاظ  التصنيع  خالل 
واللحوم  الدجاج  حرارة  على 
املكان  ونظافة  املطلوبة، 
النفايات  إبعاد  مثل  احمليط 
الطعام،  حتضري  أمكنة  عن 
الالزمة  املعدات  وصيانة 
أثناء  األماكن  بي  والفصل 
السليم  والتوضيب  الطهي، 
مصانع  خصوصًا  للمنتجات 
املتابعة  واللحوم،  الدجاج 
على  واحلفاظ  للمنتج  التامة 

النظافة الشخصية للعمال.
»أن  إىل  غاريوس  وتلفت 
يف  يساهم  اليدين  غسيل 
اجلراثيم  من  نسبة  أكرب  إزالة 
الضروري  من  أنه  موضحًة 
قبل  للماء  اليدين  تعريض 
وضع الصابون لغسلهما. هذا 
حتضري  على  ينطبق  الشرط 
يف  أو  املنزل  يف  الطعام 
وتتطلب  عامة«.  مؤسسة  أي 
لغاريوس،  وفقًا  الشروط، 
حبيث  العاملي  بي  الفصل 
يقوم أحدهم أو أكثر بتحضري 
الينء،  الدجاج  أو  اللحم 
االهتمام  آخرون  يتوىّل  فيما 
بالشواء، لئال تنتقل باكترييا 
تلك  إىل  النيئة  املادة  من 

املشوية.

أسئلة مفتوحة على احتماالت 
خطرية

يف الواقع اللبناني مثة مفهوم 
القطاعات.  معظم  يسود 
املعاينة  عن  فلنتحدث 
امليكانيكية، أال يلجأ املواطن 
قد  إىل شخص  كثرية  أحياًنا 

يكون »مسسارًا« أو ميكانيكيًا 
يساعده على تطبيق الشروط 
خالل  بنجاح  للمرور  املطلوبة 
امتحان املعاينة بشكل ظريف؟ 
إىل  يلجأ  املطاعم  بعض 

الطريقة نفسها.
شهادة  على  احلصول  بهدف 
الـ ISO العاملية، يلجأ املطعم 
شروط  يتقن  مستشار  إىل 
يف  فيساعده  الشهادة  هذه 
على  للحصول  املطعم  جتهيز 
وصول  قبل  الشهادة،  هذه 
الشركات  من  القادم  املدقق 
 ISO للـ  املاحنة  املرخصة 

.22000

شركات الـ ISO تردّ!
اإلدارّية،  التفاصيل  يف 
تسّجل شركات خدمات اجلودة 
الـ  لشهادة  واملاحنة  املدقّقة 
ISO، وسواها من الشهادات 
وزارة  يف  عنها  املنبثقة 
وكياًل  وتكون  االقتصاد، 
إلحدى الشركات العاملية اليت 
على   ISO الـ  شهادات  متنح 
لبنان  يف  العاملي.  الصعيد 
8 شركات مّرخصة تقوم بهذا 
يف  حصرية  ال  لكن  التدقيق 
املؤسسة  ميكن  إذ  املوضوع 
أن تقّدم طلب احلصول على 
الـ ISO إىل شركة عاملية غري 

موجودة يف لبنان.
يؤكد الدكتور حممود لبابيدي، 
 »TQSCI« شركة  مدير 
اجلودة،  خلدمات  الدولية 
اللبنانية  الشركات  إحدى 
 ISO الـ  لشهادات  املاحنة 
مراجعة  الواجب  من  »أنه 
وليس  كافة  األطعمة  مصادر 
املعين  املطعم  عند  التوقف 
هي  املياه  أن  كما  وحده. 
أنواع  بعض  مسببات  إحدى 
يف  املذكورة  الباكترييا 
وتاليًا  الصحة،  وزارة  تقارير 
تتحمل الدولة مسؤولية توزيع 
العلم  مع  الصاحلة  املياه غري 
الكبرية  الشركات  بإمكان  أنه 
حتليل  آلة  على  االستحواذ 
كما  سالمتها.  لضمان  املياه 
أن احلليب قد يكون سببًا آخر 

املضبوطة  الباكترييا  لوجود 
داخل عينات الفحص«.

لبابيدي،  الدكتور  حبسب 
قبل  من  التدقيق  متابعة  إن 
شركات خدمات اجلودة تلزمها 
أو  ثالث  أو  مرتي  باملرور 
مهام  خلطورة  تبعًا  أربع  حتى 
املؤسسة الغذائية للتأكد من 
شهادة  شروط  على  حفاظها 
الـ ISO. ويضيف »داخل كل 
شركة مثة موظف مبثابة مراقب 
التدقيق  بعملية  يقوم  دائم 
من  تقصري  أي  وإن  يوميًا، 
الناحية لن تكون شركة  هذه 
مسؤولة  اجلودة  خدمات 

عنه«.
على  احلصول  إلزامية  وعن 
يف  العاملية  الشهادة  هذه 
لبنان يوضح الدكتور لبابيدي 
قائاًل: »إن إلزام قطاع األغذية 
الشهادة  هذه  على  باحلصول 
القطاعات  باقي  إلزام  سيليه 
واالستشفاء  كالصناعة 
العديد  يطرح  ما  وسواهما، 
املتاحة  غري  الصعوبات  من 

حاليًا«.

 ISO هل سيتمّ سحب الـ 
22000؟

شهادة  على  احلصول  يكّلف 
الـISO مبلغ 4000 دوالر، وإن 
أي شركة قد تعبت الستيفاء 
شروط الـ ISO فإنه من غري 
ما  إىل  ترتاجع  أن  املنطقي 
فبعد  الشروط.  تلك  دون 
عناء تدريب موظفيها واحلفاظ 
الشروط املطلوبة كاملة  على 
حتافظ  أن  البديهي  من  فإنه 
على تلك الوترية والنوعية من 

العمل.
 ISO الـ  شهادة  سحب  وعن 
من املؤسسات غري املستوفية 
الشروط العاملية يقول الدكتور 
عن  كشفنا  »لدى  لبابيدي: 
أي خلل داخل منظومة الغذاء 
إنذارًا،  هلا  نوجه  الشركة  يف 
ختتلف درجاته وفق املخالفة، 
شهر  مهلة  الشركة  فُتعطى 
حال  ويف  أخطائها.  لتصحيح 
وجود خطأ فادح، خصوصًا يف 
املراقب  فبإمكان  األطعمة، 
فورًا  اجلودة  شهادة  سحب 
من املؤسسة وإبالغ املؤسسة 
العاملية التابع هلا ليتم سحب 
لوائحها  من  املؤسسة  إسم 

ومواقعها اإللكرتونية«.
الـ  نظام  اليوم  حتى 
يف  إلزامي  غري  »هاسب« 
اللبناني  لبنان، وسالمة غذاء 
األول  فّكي.  بي  واقفة 
تبيع  اليت  املؤسسات  لوائح 
والثاني  فاسدة  غذائية  مواد 
أن  جيب  إصالحية  إجراءات 
تطال  وأن  بالتنفيذ  تقرتن 
املصادر األساسية الفاسدة. 
فما مصري الشهادات العاملّية 
تهدف  اليت  اجلودة  لضمان 
إىل تطمي الزبون على صّحة 
غذائه وهل سيتّم سحبها فعليًا 
طبعًا  هذا  ماحنيها؟  قبل  من 
من دون إغفال دور املال يف 

شراء تلك الشهادات أصاًل.

املصدر: »النهار«: إيلده الغصني

بات مؤكدًا أن املطلوب شادي 
احللوة،  عي  يف  بات  املولوي 
من  سبقه  من  اىل  لينضم 
اجليش  قيادة  املطلوبي. 
حسمت أمرها وحّذرت الفصائل 
من أن االجهزة االمنية الرمسية 
التعاون  من  »اقل  تقبل  ال 

وتسليم املطلوبي«.
ممثلي  اجليش  قيادة  أبلغت 
عي  الفلسطينية يف  الفصائل 
شادي  املطلوبي  أن  احللوة 
ورمبا  األسري  وأمحد  املولوي 
فضاًل  حبلص،  خالد  الشيخ 
متوارون يف  عن فضل شاكر، 
املخيم. وطلب مدير االستخبارات 
يف اجلنوب العميد علي شحرور 
»حتمل  والفصائل  القوى  من 
الوضع  وضبط  مسؤولياتها 
اقرتب  حيث  املخيم  يف  األمين 
اخلطر باجتاهه أكثر من ذي قبل، 
بوجود هؤالء الذين حيتمون بي 
إرهابية  ألعمال  وخيططون  أهله 
على  اعتدوا  أن  بعد  جديدة 
الوطنية«،  والسيادة  اجليش 
مشددًا على أن االجهزة االمنية 
من  »أقل  تقبل  ال  الرمسية 

التعاون وتسليم املطلوبي«.
وفد الفصائل الذي زار العميد 
صيدا،  يف  مكتبه  يف  شحرور 
الوجوم.  من  كثري  مع  خرج 
كرات  أيديهم  رمى يف  اجليش 
رميها،  يستطيعون  ال  نار 
كان.  كيفما  ستحرق  ألنها 
قيادة  تواجه  اليت  واالسئلة 
بقدرتها  أواًل  تتعلق  الفصائل 
ونقلهم  املطلوبي  توقيف  على 
ردود  وهل حتتمل  اخلارج،  إىل 
ليس  ضدها،  املتوقعة  الفعل 
اليت  املتشددة  اجلماعات  من 
فحسب،  املخيم  يف  حتتضنهم 
يف  »إخوانهم«  من  أيضًا  بل 
األجهزة  تعتقد  وخارجه؟  لبنان 
ميكنها  الفلسطينية  القوى  بأن 
اجلدد  املطلوبي  أمر  حسم 
الضنية  جمموعة  مع  فعلت  كما 
برئاسة أمحد سليم ميقاتي عام 
2002 عندما فرضت فتح وعصبة 
األنصار على أفرادها إما الرضوخ 
وكما  املغادرة،  أو  لسيطرتهما 
سلمت بديع محادة »أبو عبيدة« 

يف العام نفسه.
القيادة  عقدت  الزيارة  بعد 
اجتماعًا  الفلسطينية  السياسية 
فتح  حركة  سر  أمي  برئاسة 
فتحي أبو العردات وممثل حركة 
قوات  وقائد  بركة  علي  محاس 
األمن الوطين الفلسطيين صبحي 
أبو عرب وأمري احلركة اإلسالمية 

والناطق  خطاب  مجال  اجملاهدة 
اإلعالمي يف عصبة األنصار أبو 
شريف عقل. يف بيانهم، أكدوا 
املخيمات  أمن  »على  حرصهم 
وأمنه،  لبنان  لوحدة  ودعمهم 
العليا  األمنية  اللجنة  وكلفوا 
بالتحقيق يف ما تردد عن دخول 
ومتسكوا  املخيم  إىل  مطلوبي 
بالتنسيق مع الدولة اللبنانية«.

ليست  املخيم  اجواء  أن  على 
انفجار  من  قلق  وهناك  جيدة. 
ما  يتذكرون  والناس  كبري. 
جرى يف خميم نهر البارد مشااًل. 
إصرار  مع  تتفاقم  واملشكلة 
القوى األمنية على وجود املولوي 
واألسري يف املخيم مقابل نفي 
قيادات الفصائل ذلك. وخرجت 
أصوات تنتقد أداء الدولة اليت 
»ترمي عجزها علينا وحولتنا إىل 
مضافة لإلرهابيي«، متسائلي 
وقبله  املولوي  استطاع  »كيف 
إىل  الدخول  وشاكر  األسري 
اجليش  حبواجز  احملاصر  املخيم 
يوميًا  ساعات  توقفنا  اليت 
وتفتيش  هوياتنا  يف  للتدقيق 
يتعّرف  مل  وقت  يف  سياراتنا، 
عناصره على املولوي حبجة أنه 

حلق حليته؟«.
أكثر  مبطلوبي  مليء  املخيم 
واملولوي  األسري  من  خطورة 
من قيادات »القاعدة« و«جبهة 
وتشري  و«داعش«.  النصرة« 
املعلومات االمنية اىل أن شادي 
حي  يف  حاليًا  يقيم  املولوي 
أبرز  النعيم،  نعيم  لدى  حطي 
عباس  نعيم  املوقوف  مساعدي 
وأحد  عزام  عبداهلل  كتائب  يف 
وجوه التيارات املتشددة الدائرة 
املخيم.  يف  القاعدة  فلك  يف 
اإلسالمي  ضيافة  من  بانتقاله 
مل  النعيم،  إىل  الشعيب  هيثم 

يشعر أهل املخيم به.
من جانبه رأى إمام مسجد القدس 
املولوي  أن  محود  ماهر  الشيخ 
»لن يستطيع التحرك كما كان 
الطرابلسي،  حميطه  يف  يفعل 
األنظار  حتت  سيكون  ألنه 
فضاًل  واألمنية،  السياسية 
بيئة  ليس  احللوة  عي  أن  عن 
حاضنة لفكره املتشدد«. ولفت 
الفاشلة  التجارب  أن  إىل  محود 
وعرسال  عربا  يف  لإلرهابيي 
ملن  درسًا  »تشكل  وطرابلس 
جديدة،  مبغامرة  القيام  يريد 
خصوصًا بعد تقلص املتعاطفي 
بسبب  املتطرفة  اجلماعات  مع 

سلوكها املتوحش«.

الدولة تنذر عني احللوة: نريد املطلوبني فورًا

قلق يف مخيم عني الحلوة من انفجار كبري )مروان طحطح(

آمال خليل
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السكين  اجملمع  اقتحامها  بعد 
متّددت  صنعاء،  يف  األمحر  آلل 
مجاعة احلوثيني جنوبًا إىل مدينة 
تعز. وشن  من  القريبة  القاعدة 
وزير الدفاع اليمين اللواء حممود 
أعنف  االول  أمس  الصبيحي 
هجوم له على اجلماعة منذ توليه 
تسليم  إىل  ودعاها  منصبه، 
وضعت  اليت  الدولة  مؤسسات 
بتنفيذ  وااللتزام  عليها،  يدها 
والشراكة«.  »السلم  اتفاق 
وشدد على أن صنعاء تعّرضت 
هلزة عميقة أساءت إليها بسبب 
وعدم  عليها،  اجلماعة  سيطرة 
»الشرف  عن  اجليش  دفاع 
كيف  واستغرب  العسكري«. 
قوات  شعبية«  »جلان  تفّتش 

اجليش.
الدفاع  وزارة  كشفت  ذلك  إىل 
أن  اإللكرتوني  موقعها  على 
عملية  استبق  »القاعدة«  تنظيم 
لتحرير رهائن، نفذتها قوات من 
مكافحة اإلرهاب االثنني املاضي، 
ونقل أمريكيًا وبريطانيًا وجنوب 
احتجزهم  كهف  من  إفريقي 
مكان  إىل  حضرموت  يف  داخله 
غري معروف. وأكدت مقتل سبعة 
وحترير  العملية  خالل  مسلحني 
مينيني  ستة  رهائنة،  مثاني 

وسعودي وإثيوبي.
الدفاع  وزير  تصرحيات  وجاءت 
غداة سيطرة املسلحني احلوثيني 
على اجملمع السكين آلل األمحر يف 
صنعاء األربعاء، ومتددهم جنوبًا 
القريبة  »القاعدة«  مدينة  إىل 
من تعز والتابعة إداريًا حملافظة 
نقاط  مجاعتهم  ونشرت  إب. 
واستولت  املدينة  يف  تفتيش 
بعض  ومنازل  املؤسسات  على 
املناوئني  العسكريني  القادة 

للجماعة.
وجتددت أمس االول يف حمافظة 
مأرب اهلجمات على خطوط نقل 
تفجري  على  يوم  بعد  الطاقة 
لتصدير  الرئيسي  األنبوب 
مصادر  وقالت  اليمين.  النفط 
اجليش  من  قوات  إن  قبلية 
آل  عرق  منطقة  يف  اشتبكت 
شبوان مع املخربني الذين حالوا 
دون إصالح األضرار النامجة عن 

اهلجوم.
يف غضون ذلك كشف مستشار 
املتحدة  لألمم  العام  األمني 
بنعمر،  مجال  اليمن  إىل  مبعوثه 
القوى  مع  اجتماعات  عقد  أنه 
األمنية  والقيادات  السياسية 
اخلطوات  يف  البحث  سياق  يف 
»السلم  اتفاق  لتنفيذ  الالزمة 
مع  املوّقع  الوطنية«  والشراكة 
احلوثيني، مبا فيه امللحق األمين. 
وقال بنعمر: »االتفاق نص على 
جديدة  حكومة  تشكيل  فور  أنه 
أقيمت  اليت  املخيمات  ُتزال 
ونقاط  وداخلها،  صنعاء  حول 

زحف احلوثيني يقرتب من تعز

للدولة  التابعة  غري  التفتيش 
ورّكز  وحميطها،  العاصمة  يف 
كل  تأكيد  على  األمين  امللحق 
سيادة  بسط  ضرورة  األطراف 
الدولة واستعادة سيطرتها على 

أراضيها كافة«.
على  احلوثيني  سيطرة  وأثارت 
منازل آل األمحر يف صنعاء حليف 
اليمين  التجمع  حزب  األمحر،  آل 
املسلمني(،  )اإلخوان  لإلصالح 
اللهجة  بيان شديد  إذ دان يف 
و  احلريات«  احلوثيني  »انتهاك 
ودافع  للمنازل«.  »اقتحامهم 
احلزب ألول مرة عن اجلنرال الفار 
علي حمسن األمحر والقيادي يف 
احلزب عضو الربملان اهلارب من 

اليمن محيد األمحر.
تهديد  من  ختلو  ال  نربة  ويف 
احلوثيني  مجاعة  احلزب  ذّكر 
وطالب  دول«،  األيام  »أن  بـ 
احلياة  حق  »احرتام  بـ  قادتهم 
النتهاكات  حد  ووضع  واحلرية 
ضد  الصارخة  ميليشياتهم 
تعذيب  ووقف  اإلنسان،  حقوق 
قسريًا  واملخفيني  املخطوفني 
ونقل  فورًا  وإطالقهم   )...(
بعضهم إىل مستشفيات لتلقيهم 
العالج العاجل من آثار التعذيب 

الوحشي«.
الدفاع  وزير  دعا  ذلك،  إىل 
اجلماعة  الصبيحي  حممود  اللواء 
املؤسسات  كل  »تسليم  إىل 
السلم  باتفاق  وااللتزام 
والشراكة الوطنية«. وقال خالل 
تفّقده أمس الوحدات العسكرية 
مركز  عتق،  مدينة  يف  املرابطة 
االتفاق  إن  شبوة«،  حمافظة 
حقًا  احلوثيني  مجاعة  »يعطي 
أن  هو  واجبًا  عليهم  ويفرض 
الدولة  مؤسسات  كل  يسلموا 
واملسؤولني«.  احلكومة  إىل 
على  وجدنا  »لألسف  وزاد: 
من  حراسات  املعسكرات  بعض 
أن  ووجدنا  احلوثيني  ميليشيا 
يستطيع  ال  الوزارات  من  كثريًا 
وجود  بسبب  يديرها  أن  أحد 
امليليشيا، وحيز يف النفس أن 
نرى طاقمًا عسكريًا تفتشه جلان 
شعبية، فهذا مل حيصل يف كل 

جيوش العامل«.
أن  على  وزيرالدفاع  وشدد 
واألمنية  العسكرية  »املؤسسة 
يف صنعاء تعرضت هلزة عميقة 
يف  حتدث  اإلساءة  من  ونوٍع 
تارخيها للمرة األول بسبب عدم 
العسكري«،  الشرف  الدفاع عن 
العاصمة  يف إشارة إىل تسليم 
مقاومة  دون  من  للحوثيني 
مناطقها  اجتياحهم  أثناء  تذكر 
املاضي.  )سبتمرب(  أيلول  يف 
لكنه لفت إىل أهمية »استيعاب 
أجهزة  يف  احلوثيني  املسلحني 
حصوهلم  بعد  واألمن  اجليش 

على التدريب الالزم.

مجموعة من مقاتلي الحوثيني

اإلماراتي  اخلارجية  وزير  شدد 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، 
بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي 
على  االول  أمس  العبادي  حيدر 
دعم بالده بغداد يف حربها على 

»داعش«.
العراقي،  اجليش  حرر  وفيما 
»احلشد  و  العشائر  مع  بالتعاون 
القرى  من  عددًا  الشعيب«، 
تنظيم  من  دياىل  حمافظة  يف 
املال  وزير  طالب  »داعش«، 
هوشيار زيباري بإجراء »إصالحات 
يف  الفساد  على  للقضاء  عميقة 
صفوف القوات املسلحة«، مقرتحًا 
ختصيص ربع املوازنة البالغة 100 

بليون دوالر لألمن والدفاع.
وكان الشيخ عبد اهلل وصل عصر 
األربعاء إىل بغداد، يف زيارة غري 
الذي  العبادي،  والتقى  معلنة، 
بغداد يف  اىل  »جميئكم  إن  قال 
بادرة  احلساس،  الظرف  هذا 
ترحيبنا  موضع  وزيارتكم  طيبة، 
العراق  أن  خصوصًا  واعتزازنا، 
ال  وخطرًا  وجوديًا  حتديًا  يواجه 
يهدده وحده وإمنا يهدد كل دول 
التعاون  إىل  يدعونا  ما  املنطقة، 
السياسية  اجملاالت  كل  يف 
واألمنية واالجتماعية لدحر اإلرهاب 

املتمثل بعصابات داعش«.
»احلكومة  أن  بيان،  يف  وأضاف 
املكونات  كل  تضم  العراقية 
والعشائر  السياسية،  والكتل 
تقاتل مع القوات املسلحة، وحنن 
أمل  إشارة  نعمل جاهدين إلعطاء 
إىل الشعب العراقي بوجود حياة 
حترير  جانب  اىل  وإعمار  طبيعية 
النازحني  إلعادة  ونسعى  املدن، 

اىل ديارهم معززين مكرمني«.
نقل  الذي  اهلل،  عبد  الشيخ  أما 
رسالة من ولي عهد أبوظيب نائب 
املسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
اإلماراتية الشيخ حممد بن زايد آل 
نهيان إىل العبادي، ودعاه لزيارة 
أبو ظيب، قال: »نتطلع إىل جتذير 
بلدينا،  بني  العالقات  وتطوير 
والتحديات  لنا،  جناح  فنجاحكم 
املنطقة  تواجه  اليت  الصعبة 
خمتلف  على  التعاون  علينا  حتتم 

املستويات«.
أن  إاّل  نستطيع  »ال  وأضاف: 
ندعم  وحنن  العراق،  مع  نكون 
كبريًا  أماًل  أعطت  اليت  حكومتكم 
إىل العراقيني«، مؤكدًا »ضرورة 
االجتماعية  العدالة  قيم  تكريس 
مشاعر  تزيل  اليت  واملساواة 

اليأس والتهميش«.

اجمللس  أكد  آخر،  صعيد  على 
حترير  تبة  قرة  ناحية  يف  البلدي 
»داعش«،  سيطرة  من  الناحية 
رحيم  اجمللس  رئيس  وقال 
من  مشرتكة  »قوات  إن  عزيز، 
أكرب  نفذت  والشرطة  البيشمركة 
الناحية  عملية عسكرية يف تاريخ 
من حماور عدة للقضاء على جيوب 
يف  متناثرة  زراعية  قرى  يف 

احمليط الغربي واجلنوبي«.
األمنية  »القوات  أن  وأضاف   
جنحت بعد مثاني ساعات متواصلة 
من حترير 27 قرية والقضاء على 
بعد قتل عدد  كل جيوب داعش 

من قادته وعناصره«.
)رويرتز( ختصيص  زيباري  أعلن 
املوازنة  من  املئة  يف   23 نسبة 
املقرتحة لعام 2015 البالغة 100 
بليون دوالر، للدفاع واألمن عند 
طرحها على جملس الوزراء »قريبا 
قوات  أن  على  وشدد  جدًا«. 
للتصدي  الدعم  »تستحق  األمن 
لتنظيم داعش«، لكنه قال: »من 
أكثر  ضوابط  فرض  الضروري 
صرامة. وسنوصي بضرورة إجراء 
املؤسسة  يف  عميقة  إصالحات 
العسكرية ملكافحة الفساد. وجيب 
اجلنود  عديد  من  اجليش  تطهري 
سوء  من  ذلك  وغري  الوهميني 
اإلدارة«. واجلنود الوهميون أمساء 
يف قوائم املؤسسة العسكرية ال 
يظهر أصحابها وال يشاركون يف 
القتال، لكن رواتبهم تدخل جيوب 
الظاهرة  هذه  واتضحت  القادة. 
تنظيم  أمام  اجليش  انهيار  خالل 
مشال  يف  اإلسالمية«  »الدولة 

العراق.
وتابع زيباري: »بكل تأكيد ال بد 
مراجعة  ومن  ضوابط.  وجود  من 
كل التشكيالت من حيث عديدها، 
جيب أال يكون هناك جنود وهميون 
وجتب  اجليش،  صفوف  يف 
الوحدات  عن  املسؤولني  حماسبة 
والذخرية  واملرتبات  واألسلحة 
ال  أساسية  أمور  وهذه  والغذاء، 
وال  لفهمها.  عبقري  إىل  حتتاج 
فهذا  سحرية  نتائج  أحد  يتوقع 

سيستغرق وقتًا«.
وال حيتاج زيباري إىل النظر بعيدًا 
اإلرهابية  التنظيمات  خطر  لتذكر 
مثل تنظيم »القاعدة« الذي خرج 
»داعش« من عباءته، فقد أسفر 
تفجري شاحنة ملغومة قرب وزارة 
عام  اآلن  يشغلها  اليت  املالية 
2009 عن سقوط 28 قتياًل على 

األقل.

ربع موازنة العراق لألمن والدفاع

نشرت وزارة الداخلية الربيطانية 
عناصر شرطة سلحتهم برشاشات 
هجمات  اي  ملنع  حماولة  يف 
ارهابية قبيل فرتة األعياد بعدما 
الربملان  على  احلكومة  أحالت 
التشدد  مشروع قانون ملكافحة 
إىل  حتديدًا  يهدف  واإلرهاب 
»اجلهاديني«  لظاهرة  التصدي 
إىل  للقتال  يسافرون  الذين 
متشددة،  تنظيمات  جانب 
اإلسالمية«  »الدولة  خصوصًا 
والعراق.  سورية  يف  )داعش( 
اليت  اجلديدة  اإلجراءات  لكن 
على  موقتًا  حظرًا  تتضمن 
للقتال  يسافرون  الذين  عودة 
جوازات  سحب  أو  اخلارج  يف 
على  قيود  وفرض  سفرهم، 
»املتطرفني«،  الدين  رجال 
حقوقيني  من  حتفظات  لقيت 
خيشون حتّول بريطانيا إىل دولة 
اجلالية  أبدت  كما  بوليسية، 
اإلسالمية قلقها من استهدافها 
حني  يف  األمنية،  باإلجراءات 
قال خرباء إن ما أعلنته احلكومة 

ال ميكن تطبيقه قانونيًا.
اليت  اإلجراءات  حزمة  وتتضمن 
اليت  الداخلية  وزارة  أعلنتها 
لتصبح  الربملان  سيناقشها 
حظرًا  إقرارها،  حال  يف  نافذة 
موقتًا لسنتني على األكثر، على 
جبماعات  يلتحقون  الذين  عودة 
متشددة، ومنح سلطات احلدود 
سحب  صالحية  الربيطانية 
جوازات السفر )ملدة 30 يومًا( 
فيهم،  املشتبه  اإلرهابيني 
على  الطريان  شركات  وإرغام 
بركابها  مسبقة  لوائح  تقديم 
اجلهاديني(،  عودة  )ملنع 
وإلزام شركات اإلنرتنت بتقديم 
معلومات عن نشاطات زبائنها، 
خيرق  من  عقوبة  ومضاعفة 
 - )تي  احلركة«  »تقييد  قانون 
بيم( الذي ُيفرض على أشخاص 
متكن  ال  لكن  فيهم،  مشتبه 

حماكمتهم العتبارات أمنية.
اإلجراءات  تتضمن  كما 
اجلامعات  إلزام  للجدل  املثرية 
الدين  رجال  حماضرات  منَع 
املدارس  وإلزام  املتشددين، 
لظاهرة  التصدي  والكليات 
وتدريب  الطالب  بني  التشدد 
عالمات  رصد  على  موظفيها 
لإلبالغ  التالميذ  بني  التشدد 
التأمني  شركات  ومنع  عنهم، 
من دفع فديات لتأمني اإلفراج 

عن رهائن لدى إرهابيني.
رجل  أندرسون،  ديفيد  لكن 
كّلفته  الذي  البارز  القانون 
احلكومة مراجعة قوانني اإلرهاب، 
كامرون  ديفيد  حكومة  إن  قال 

إجراءاتها  إعالن  قبل  تفّكر  مل 
تطبيقها،  كيفية  يف  اجلديدة 
)على  احملاكم  تغييب  منتقدًا 
الداخلية(. ولفت  حساب وزارة 
اليت  اإلجراءات  أهم  أن  إىل 
مبنع  يتعلق  احلكومة  هلا  رّوجت 
قال  لكنه  »اجلهاديني«،  عودة 
األمر  هذا  إن  نيابية  جلنة  أمام 
جيب أاّل ُيسّمى »منع العودة« بل 
»تنظيمها أو تقييدها«، موضحًا 
الداخلية  وزارة  أعلنته  ما  أن 

»ليس عمليًا أو مشروعًا«.
ورحبت منظمة »كويليام« ملكافحة 
التشدد حبذر باملقرتحات الواردة 
اإلرهاب  مكافحة  »قانون  يف 
حتديدًا  مرحبة  اجلديد،  واألمن« 
مبادتي منع شركات التأمني من 
وإلزام  لإلرهابيني  فدية  دفع 
شركات الطريان باإلبالغ مسبقًا 
وقالت  املسافرين.  لوائح  عن 
إىل  »احلاجة«  على  توافق  إنها 
احلركة«  »تقييد  قانون  تشديد 
)تي - بيم( حبيث ُيسمح بنقل 
للعيش  فيهم  مشتبه  إرهابيني 
يف مناطق أخرى بعيدة من مناطق 
اململكة  داخل  األصلية  سكنهم 
مثل  إن  قالت  لكنها  املتحدة، 
هذا اإلجراء جيب أن يصدر عن 
الداخلية.  وزارة  وليس  حماكم 
كما عربت »كويليام« عن قلقها 
املعابر  ملوظفي  التصريح  من 
احلدودية مبصادرة جوازات سفر 
وقالت  باإلرهاب،  املشبوهني 
»إىل  يقود  أن  ميكن  ذلك  إن 
الذي  اإلثين«  التمييز  تكرار 
بسبب  السابق  كان حيصل يف 
إساءة الشرطة استخدام قانون 
الذي  والتفتيش«  »التوقيف 
أنهم  من  املسلمون  اشتكى 

كانوا أكثر من ُأخضع له.
وخيشى رئيس الرابطة اإلسالمية 
للدفاع عن حقوق اإلنسان مسعود 
شجرة أن يسبب القانون مزيدًا 
من  مزيدًا  وليس  »اخلالف  من 
من  حمّذرًا  جمتمعنا«،  األمن يف 
التحول  إىل  تتجه  بريطانيا  أن 

»دولة بوليسية«.
الدولية  العفو  منظمة  ووصفت 
»بالغة  بأنها  اجلديدة  اإلجراءات 

التشدد«.
مديرة  شكرباتي  شامي  وقالت 
احلقوقية:  »ليربتي«  منظمة 
كنا  مما  أسوأ  القانون  »هذا 
أن  عرفنا  باألمس  خنشاه. 
فشلت  )األمنية(  السلطات 
على  فيهم  مشتبه  تعّقب  يف 
من سلطات  لديها  ما  كل  رغم 
تريد  واليوم  واستخبارات، 
جتعل  كي  السلطات  من  مزيدًا 

مّنا مجيعًا مشبوهني«.

استنفار يف لندن و»تقييد حركة« أنصار »داعش«

رجال أمن بريطانيان عند مدخل احدى محطات مرتو األنفاق يف لندن أمس االول. 
)أ ف ب(

الرئيس الفرنسي فرنسوا  حذر 
قمة  من  يومني  وقبل  هوالند 
الفرانكوفونية يف دكار، القادة 
الدستور  تعديل  من  األفارقة 
يف بالدهم للبقاء يف السلطة، 
الفتًا اىل سقوط بليز كومباوري 

يف بوركينا فاسو.
وقال هوالند لشبكيت التلفزيون 
يف  تي  و«   »24 »فرانس 
فرنسا  إذاعة  و«  موند«   5
القسري  الرحيل  أن  الدولية« 
ميكن  السلطة  من  لكومباوري 
للكثري  درس  مبثابة  يكون  أن 

يف  ليس  الدول،  رؤساء  من 
العامل  يف  بل  وحسب  إفريقيا 
ال  أن  أّنه جيب  أمجع، مضيفًا  
الدستوري  النظام  تغيري  يتم 

بدافع املصلحة الشخصية.
الدول  حول  سؤال  على  وردًا 
البقاء  فيها  للقادة  ميكن  اليت 
حتديد  دون  من  السلطة  يف 
والكامريون  تشاد  مثل  زمين 
والغابون أو توغو، اعترب هوالند 
يتعني  احلاالت  هذه  يف  أّنه 
حرة  االنتخابات  أن  من  التأكد 

ومتعددة ودميوقراطية«.

هوالند حيذر القادة األفارقة من تغيري 
النظام للبقاء يف السلطة
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نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة.. نفتح 
7 أيام يف األسبوع

الميب  جاكي  السيناتورة  اعلنت 
باملر  حزب  من  استقالتها 
يونايتد وانضمامها اىل صفوف 
الشيوخ  جملس  يف  املستقلني 
يف  يصب  ما  على  والرتكيز 

مصلحة سكان  والية تزمانيا.
الميب  السيناورة  اقدمت  فقد 
وقدمت  متوقعا  كان  ما  على 
استقالتها من حزب باملر يونايتد 
بعد  وذلك  االثنني  يوم  صباح 
نزاع مرير مع زعيم احلزب السيد 
كاليف باملر تداول خالله االثنان 
طيلة  الذعا  وكالما  اتهامات 

لألسبوع املاضي.
جمللس  الميب  السناتور  وقالت 
لديها  ليس  ان  الشيوخ 
االتهامات«،  »تبادل  لـ  الوقت 
مسقط  يف  للناخبني  واعتذرت 
حلالة  تزمانيا  والية  يف  رأسها 
بها  تسببت  اليت  اليقني  عدم 

هذه االنقسامات.
النافذة  استقالتها،  ان  وقالت 
حرة  تركتها  الفور،  على 
حول  احلكومة  مع  للتفاوض 
النقاش بالنسبة لتقليص هدف 
الطاقة املتجددة وإلغاء مؤسسة 
وهذه  النظيفة،  الطاقة  متويل 
باملر  حزب  كان  املسألتان 
ميثله  الذي   ،)PUP( يونايتد 
اربعة اعضاء يف جملس الشيوخ 
)االن ثالثة بعد استقالة الميب( 

قد سعى ملنعهما.
وقالت السناتور الميب انها »لن 
احلكومية  للتغيريات  تصّوت« 
التعليم  رسوم  على  املقرتحة 
العالي ومشاركة الدفع املشرتك 
للمرضى لدى زيارة املمارسني 

العامني )7 دوالرات(.
الميب  السناتور  واستعملت 
الشيوخ  جملس  إىل  كلمتها 
طوني  الوزراء  رئيس  لدعوة 
أبوت إىل إعادة النظر يف أجور 
قوة الدفاع االسرتالية اليت هي 

ادنى من التضخم.
الميب  السيناتور  وحتدثت 
اثريت  مواضيع  حول  بصراحة 
يف األسابيع األخرية وكانت من 
اسباب انفصاهلا عن حزب باملر 

يونايتد.
»كما  الميب  السيناتورة  وقالت 
ملناشدة  الفرصة  هذه  أغتنم 

رئيس الوزراء إلعادة النظر يف 
الظلم الالحق بأجر الرجال والنساء 

يف قوة الدفاع أسرتالية«.
ورأت »انه )ابوت( ارتكب خطأ 
أساسي  بشكل  قوض  فادحا 
أسرتاليا.«،  يف  القومي  األمن 
االسرتاليني  أن  مضيفة 
إذا  ابوت  السيد  »سيساحمون« 
خصص مبلغ 121 مليون دوالر 
واعادة  العرض  لزيادة  إضايف 
اجازات عيد امليالد واستحقاقات 

السفر ألفراد قوة الدفاع.
انه  الميب  السناتورة  وقالت 
حزب  يف  عضوا  كانت  كونها 
باملر يونايتد فان هذا قد منعها 
من التصويت يف جملس الشيوخ 
بالطريقة اليت تشعر انها أفضل 
مالحظاتها  واستخدم  لتزمانيا 
انتقادات  عن  للحديث  اخلتامية 

علنية من السيد باملر.
لدي  »ليس  قائلة  واوضحت 
ميكن  اليت  الطاقة  أو  الوقت 
تبادل  مسابقة  يف  استخالصها 
االتهامات السياسية الوسخة«.

واعلنت »سوف لن اجنّر إىل لعبة 
الشخصية  اهلجمات  على  الرد 

املؤذية والكاذبة.«
وقال السناتور الميب أنه بعد ان 
ستظل  السياسي  الغبار  استقر 
باملر  حزب  لكتلة  فرص  هناك 
يونايتد السابقة للعمل معا »من 

اجل املصلحة الوطنية«.

فيما املعارك الكالمية بني الميب  وباملر تتصاعد واالخري يتهمها بانها »ُأرسلت للتسبب مبتاعب«

جاكي الميب تعلن استقالتها من حزب باملر يونليتد وتنضم اىل صفوف املستقلني

السيناتورة جاكي المبي لدى اعالن استقالتها من حزب باملر يونايتد

انعكاسات  االنفصال   وهلذا 
كبرية على قدرة  احلكومة على 

التفاوض مع املستقلني.
الميب  السيناتور  اعالن  وقبل 
االثنني،  يوم  صباح  استقالتها 
نيك  املستقل  السناتور  قال 
زينوفون ان احلكومة واملعارضة 
جيب أن تعمل جبد لكسب تأييد 

املستقلني.
واعلن السيناتور زينوفون »كل 
ما حدث اآلن هو أن هناك مرونة 

أكثر يف جملس الشيوخ«.
وقال »هذا يعين أن على احلكومة 
اجلهد  ببعض  العمل  واملعارضة 
من  املستقلني  الزمالء  إلقناع 
حيث املزايا أو غري ذلك لناحية 
التشريعات ألنه بدال من التعامل 
مع كتلة من أربعة  فاننا نتعامل 

اآلن مع جمموعة من ثالثة.« 
»املعارك  حدة  تزايدت  وكانت 
الكالمية« بني زعيم حزب باملر 
باملر  كاليف  السيد  يونايتد 
حيث  الميب،  جاكي  والسيناتور 
سناتورة  باملر  السيد  اتهم 
قبل  »ُأرِسلت من  بأنها  تزمانيا 

شخص ما لتسبب املتاعب«.
ان  بعد  االتهام  هذا  ويأتي 
مع  الميب  السيناتور  التقت 
وليامز  غلني  التزماني  احملامي 
حول  االسبوع  هذا  اعالنها  قبل 

مستقبلها.
لربنامج  باملر  السيد  وقال 

تعرضه  اليت   Sunrise صنرايز 
السابعة  التلفزيونية  احملطة 
أنها تعتقد نفسها أكرب  »أعتقد 

من أسرتاليا«.
ما  يونايتد  باملر  حزب  ويشكل 
يشبه بيضة القبان يف  التصويت 
يف جملس الشيوخ، حيث تعتمد 
الصغرى  األحزاب  على  احلكومة 
واملستقلني لتمرير تشريعاتها.

انقسام  أي  ان  املعروف  ومن 
يكون  أن  احلزب ميكن  هذا  يف 
حكومة  على  كبرية  آثار  له 
مترير  على  القدرة  جلهة  أبوت 

تشريعاتها.
االحزاب  ان  باملر  السيد  وقال 
الكبرية حتاول  حتطيم احلركات 
السياسية اجلديدة، حيث صرح 
»إنهم  قائال   ABC لراديو 
حياولون  الكبرية(  )االحزاب 
)االحزاب  إليها  التسلل 

الصغرية( وتفجريها« .
مت  »إنه  باملر  السيد  وقال 
ما  شخص  قبل  من  إرساهلا 
هذه  أعتقد  مبتاعب،  للتسبب 

حقيقة ما جيري.«
التوتر  تصاعد  من  أسبوع  فبعد 
بأن  وتكهنات  كانبريا  يف 
تنفصل  قد  الميب  السيناتور 
ذهبت  يونايتد،  باملر  حزب  عن 
يف  رأسها  مسقط  اىل  الميب 
والية تزمانيا يف عطلة االسبوع 

املاضي.
الميب  السيناتورة  ذهبت  وقد 
والدتها  مع  خشيب  كوخ  إىل 
وفقا  هاتفها«،  و«أغلقت 
ملتحدث بامسها. وقال املتحدث 
أيضا ان السيناتور الميب بصدد 

القيام بتحول.
السيناتورة  وصلت  ذلك،  ومع 
الربملان وسط ضجة  اىل  الميب 
وجتنبت  االثنني  يوم  قليلة 

احلديث اىل وسائل اإلعالم.
يف  الحق  وقت  يف  وُشوهدت 
لقاء مع السيد ويليامز، احملامي 
تزمانيا  يف  اخلشخاش  وُمزارع 
يف   جديدا  العبا  أصبح  الذي 
تتكشف  الذي  املسلسل  هذا 

فصوله.
حذفت  سابق  وقت  ويف 
صفحتها  من  الميب  السيناتور 
على شبكة االنرتنيت أي إشارة 
يونايتد وبدوره  باملر  إىل حزب 
من  امسها  باملر  السيد  ازال 
شبكة  على  حزبه  صفحة  على 
اجلرة  ان  يعين  مما  اإلنرتنت، 

انكسرت بني االثنني.
الكالمية  املعارك  مشلت  وقد 
باملر  السيد  اتهام  االثنني  بني 
الربملان  على  كذبت  بأنها  هلا 
عندما ادعت أنه حاول ختويفها، 
جملس  يف  بدورها  والتدخل 

الشيوخ.
أيضا  باملر  السيد  جّرد  وقد 
منصبها  من  الميب  السيناتورة 
كنائبة لرئيس احلزب يف جملس 
يف   عضويتها  وعلق  الشيوخ 
اياها  واصفا  احلزب  اجتماعات 

باها ملكة الدراما.
العمالي  السناتور  وكان وصف 
 ،Dastyari داستياري  سام 
الذي ساعد السيناتور الميب يف 
التغيريات  لتفكيك  التصويت 

الميب  السيناتورة  احلكومية، 
بالنزاهة  يتمتع  »شخص  بانها 

واحلشمة والصدق«.
من  األخرية  اهلجمات  إن  وقال 
قبل حزب باملر يونايتد واحلكومة 
على السيناتور الميب غري عادلة 
فألنها  احلزب  تركت  إذا  وانها 

ُطردت منه.

»يف  داستياري  السيد  وقال 
السياسة  قضايا  من  العديد 
لدينا اختالفات جوهرية ضخمة.. 
ولكن، إذا جاكي اختذت القرار 
باملر  حزب  عن  لالنفصال 
انه  واضحني  فلنكن  يونايتد.. 
هذا  قبل  من  طردتها  مت  قد 

احلزب.«

رحب كاليف باملر باستقالة جاكي 
يونايتد  باملر  حزب  من  الميب 
واصفا ذلك بأنه »نتيجة جيدة« 
وبأنها »استبقت« أي حترك من 
قبل احلزب إلجبارها على ذلك.

ان  اىل  تشري  عالمة  يف  لكن 
الدم الفاسد بني االثنني مرشح  
لالستمرار، اتهم قطب التعدين 
كانت  بأنها  تسمانيا  سيناتورة 
مجاعات ضغط  قبل  من  مقودة 
ملصلحة  التصرف  من  بدال 

التزمانيني.
وقال السيد باملر: »ال أعتقد أن 
الكثري  ستحقق  الميب(  )جاكي 
الشيوخ  جملس  يف  كعضو 

عموما«.
انه ال يشعر  أيضا  باملر  واعلن 
تصويت  إضعاف  بشأن  بالقلق 

كتلة حزبه يف جملس الشيوخ.
امام  الميب  السناتورة  وقالت 
جملس الشيوخ يوم االثنني انها 
تركت احلزب بعد أسبوع ونصف 
خالله  تداولت  االضطراب  من 
على  التهجمات  باملر  السيد  مع 

املأل.
اتهم  باملر  السيد  وكان 
السيناتورة الميب بأنها حمطة مت  

إرساهلا إلثارة التوترات.
لوسائل  احلزب  زعيم  وقال 
اعالم فريفاكس يوم االثنني ان 
استبقت  قد  الميب  السيناتورة 
باستقالتها أي عمل جيري اختاذه 
موضحا  احلزب،  داخل  حبقها 
اإلجراءات  بعض  هناك  »كانت 

وكانت جاكي على علم بها«.
وقال باملر ان رحيل السيناتورة 
ترحيب  »موضع  هو  الميب 
للحزب  وميكن  لنا«،  بالنسبة 
ان يركز اآلن على »وضع قدما 

سياساتنا اخلاصة ألسرتاليا«.
وتابع يقول »أعتقد أنك ميكن أن 
نتيجة  استقالتها هي  أن  تفهم 
وجهات  بسبب  للحزب  جيدة 
لوجهات  املتناقضة  نظرها 
انتخبوها  الذين  املواطنني  نظر 

لالهتمام بهم«.
وهاجم شخصية عامة السيناتورة 
لسكان  بطلة  باعتبارها  الميب 

تزمانيا.
تأت  »مل  انها  باملر  وقال 
باقرتاح واحد لقدامى احملاربني 
احلزب  اجتماع  إىل  لتزمانيا  أو 
طيلة االشهر الستة اليت كانت 

فيها هنا«.
السيناتورة  احلزب  زعيم  واتهم 
انها  قائلة  بالنفاق،  الميب 
فرص  تعزيز  عن  علنا  تتحدث 
زعم  ولكنه  للتزمانيني،  العمل 

انها ليس لديها اي تزماني يف 
عداد موظفيها.

أنا  أعرف،  ال  »أنا  باملر  وقال 
لست حماميا«، عندما سئل عما 
اذا كانت هناك اي آثار قانونية 
عضوة جملس  باستقالة  مرتبطة 

الشيوخ الميب من احلزب.
رصد  احلزب  ان  واوضح 
حزب  اختذها  اليت  اإلجراءات 
العمال الدميقراطي، الذي أعلن 
جون  السيناتور  سيقاضي  أنه 
ماديغان يف احملكمة العليا على 
خلفية مقعده بعد استقالته من 

احلزب.
العمال  حزب  »كان  وقال 
الدميقراطي بصدد اختاذ إجراءات 
مضيفا  ماديغان«،  السيد  ضد 

»حنن نبحث يف ذلك.«
وقال ان السيناتورة الميب ليس 
مدينة له شخصيا بأي مبلغ من 

املال.
باملر  السيد  انتقد  ثم  ومن 
موظفيها  رئيس  مع  عالقاتها 
ُمزارع  واحملامي  ماسينجر  روب 
الذي  وليامز،  غلني  اخلشخاش 
للسيناتور  املشورة  يقدم  كان 
سبقت  اليت  األيام  يف  الميب 

استقالتها.
وقال باملر »غلني وليامز وروب 

ماسنجر هما عامال ضغط«.
انها   الواضح  »من  واضاف 
تسعى وراء رزمة كبرية والكثري 
مع  متاما  يتفق  وهذا  املال  من 
ضغط«  مجاعات  عمل  وجود 
اىل  واضحة  اشارة  يف  وذلك 
اجرتها  صباحية  اذاعية  مقابلة 
وقت  يف  الميب  السيناتورة 

سابق من هذا العام.
عدد  اخنفاض  من  الرغم  وعلى 
الشيوخ،  جملس  يف  كتلته 
يزال  ال  انه  باملر  السيد  ادعى 
التصويت وانه ال  لنتائج  حمورا 
مع  للدعم  اتفاقية  على  يزال 

.Motoring Enthusiast Party
ضمن  زلنا  ما  »اننا  واضاف 

توازن القوى«.
يف  حزب  أكرب  »لدينا  وقال 

اجملموعة املؤلفة من مثانية.«

مرحبا باستقالته من احلزب
باملر: الميب لن تنجز الكثري كمستقلة

باملر
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طالب رئيس الوزراء طوني ابوت 
»املنرفزين«  الغاضبني  النواب 
الداخلي  باحلفاظ على االنضباط 
متويل  حول  اجلدل  مواجهة  يف 
ABC ونتائج استطالعات الرأي 
سُيخِرج  انه  وطمأنهم  السيئة، 
اثنني من السفينة«  أو  »واحدا 

قبل عيد امليالد.
رئيس  تعليقات  اثارت  وقد 
بصدد  بأنه  تكهنات  الوزراء 
من  اثنني  او  بند  عن  التخلي 
حتظى  ال  اليت  موازنته،  بنود 
بتأييد شعيب، واليت ليس هناك 
لتمريرها يف جملس  فرصة  أي 
الشيوخ قائال ان احلكومة فقدت 
وهي  »جلدها«  من  يكفي  ما 

حتاول متريرها حتى اآلن.
كانت  احلزب  وحدة  ولكن 
بالفعل حتت ضغط يوم الثالثاء 
مالكومل  االتصاالت  وزير  مع 
 4.9 ان  اعرتف  الذي  تورنبول 
»كفاءة  ما يسمى  او  املئة  يف 
مغلف  من  ُمستخرجة  أرباح« 
متويل ABC، تشكل اقتطاعات، 
ودعا النائب االحراري، من غرب 
رئيس  الوندي،  كريغ  سيدني، 
الوزراء اىل التخلي عن »اجلمباز 
الكالم(  على  )اللعب  اللفظي« 

بشأن هذه املسألة.
أسابيع  مخسة  من  أقل  فمع 
متبقية حتى يتم تسليم املوازنة 
احرار  نواب  يشعر  املقبلة، 
مركزية  جوانب  أن  من  بالقلق 
يف املوازنة احلالية ال تزال قيد 
سياسي  مجود  وسط  املناقشة 

كبري.
يتوقع  انه  الوزراء  احد  وقال 
ان يقوم رئيس الوزراء خبفض 
خسائر  احلكومة مبا خيص بعض 

املشاكل غري املرغوب فيها.
طاولة  على  اليت  البنود  ومن 
وفقا  عنها  االستغناء  حبث 
ملصادر مطلعة، الدفع املشرتك 
للمرضى  دوالرات(   7( النقرتح 
لدى زيارة املمارسني العامني، 
املتاحة  أخرى  خيارات  وهناك 
التنازل  مثل  ابوت  السيد  امام 
املدفوعة«  األبوة  »إجازة  عن 
نطاق  على  واملنبوذة  املقرتحة 
الوقود   ضريبة  كذلك  واسع، 

وزراء يف احلكومة ينتقدون أبوت بشأن القرار حول  ABC و SBS  وحديث عن 
احتمال اجراء تعديالت وزارية يف املقاعد األمامية

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

أبوت خالل رده على االنتقادات يف الربملان

سدني

Master License No: 409566317

اجلامعية  الرسوم  وحترير 
اعانات  حظر  عن  والتخلي 
عن  )السنرتلينك(  الرفاهية 
من  يستفيدون  الذين  الشباب 
)نيو ستارت( يف األشهر الستة 

األوىل لبحثهم عن عمل.
حصول  الوزراء  بعض  ويراقب 
يف  هامة  حقائب  يف  تعديل 
مناقشة  أثار  مما  أبوت،  حكومة 
من سيكون الفائز أو اخلاسر من 
التغيريات يف الفريق احلكومي.

مطلع  وزاري  ملصدر  فوفقا 
على بواطن األمور يف احلكومة، 
حدوث  الوزراء  بعض  يعتقد 
أمامية  حكومية  مقاعد  يف  هزة 

مما  أسبوعني،  غضون  يف 
مبكافأة  ابوت  للسيد  يسمح 
مثل  قويا  أداء  حققوا  وزراء 
وزير اهلجرة سكوت موريسون، 
الذين  أولئك  يستبعد  حني  يف 
أن  احملتمل  غري  من  سيكون 
ينافسوا من جديد على مقاعدهم 
بعد  باقتطاعات  القيام  أو 
االنتخابات املقبلة على افرتاض 

بقاء االئتالف يف احلكم.
املخضرمني  الوزير  احد  ان  غري 
تعديل  اي  عن  احلديث  رفض 

قائال ان ذلك »من اخليال«.
ففي االجتماع احلزبي قبل األخري 
تلقى  السنة،  هذه  لالئتالف 

مباشرة  انتقادات  ابوت  السيد 
بسبب رفضه يف األيام األخرية 
وعد  قد  كان  بأنه  االعرتاف 
صراحة بعدم اجراء أي ختفيضات 
للـ ABC وSBS عشية انتخابات 
2013 ولكنه اآلن مت قطع 254 
مليون دوالر من موازنة هاتني 
)التابعتني  العامتني  الشبكتني 
للحكومة( من صفقة متويل ملدة 

مخس سنوات.
إىل  الرفض  هذا  أدى  وقد 
مشاهد هزلية يف الربملان يوم 
املعارضة  إمطار  مع  االثنني 
األسئلة  من   بفيض  احلكومة 
سبق  ووعود  بكالم  مدّعمة 

واطلقها السيد ابوت.
ويوم الثالثاء، ومع نزيف الدعم  
للحكومة يف مواجهة نكث واضح 
ابوت  السيد  رضخ  لوعودها، 
أخريا واعلن »بالطبع أنا ادليت 
تصفيق  وسط  الكالم«  بهذا 
وصيحات االستهجان والسخرية 

من خمتلف أحناء الغرفة.
يوم  من  سابق  وقت  ويف 
ابوت  السيد  قال  الثالثاء، 
حتقق   مبا  سعيد  انه  لزمالئه 
خالل سنة يف احلكم، معلنا انه 
كان على علم بأن هناك بعض 
حل  إىل  حتتاج  اليت  املشاكل 

قبل العطلة الصيفية.
احلكومي يف  الدعم  تدهور  فمع 
استطالعات  الرأي خالل األشهر 
بعض  يعتقد  املاضية،  العشرة 
النواب من االحرار والوطين أنه 
جيب إجراء تغيريات على النهج  

قبل نهاية العام من أجل البدء 
يف 2015، بسجل نظيف.

يف  ابوت  السيد  حث  وقد 
حمافل  ويف  خاصة  حمادثات 
احلكومة ملواجهة تلك السياسات 
خرقت  انها  الناخبون  يرى  اليت 
قطعت  اليت  بالوعود  ونكثت 
يف  كان  )عندما  االئتالف  من 
النزاهة  الستعادة  املعارضة( 
»احلكومة   ان  خالل  من  والثقة 
ما  وتفعل  تعين  ما  تقول 

تقول«.
وقال أحد كبار النواب لفريفاكس 
ميديا انه حث السيد ابوت على 
بشأن  القرار  أن  القول صراحة 
للتمويل،  قطعا  كان   ABC
بهدف  الوعود  نكث  وبالتالي 
الضروري  من  كان  ملاذا  شرح 

نظرا لوضع املوازنة.
الصمت  هذا  النائب  ووصف 
 )I farted( الضرا..  »مثل  بأنه 

يف املصعد«.
ويف مقابلة بعد ظهر يوم الثالثاء 
وزير  اعلن   نيوز،  سكاي  مع 
تورنبول  مالكومل  االتصاالت 
التظاهر  ميكن   ال  انه  بوضوح 
كان   ABC بشأن  القرار  ان 
بصرف  القطع،  غري  آخر  قرارا 
)ابوت(  زعيمه  تردد  عن  النظر 

حول هذا املوضوع.
هناك  »بالتأكيد  وقال 
قال  ابوت  السيد  ختفيضات، 
 ،SBS أو ABC ال ختفيضات للـ
أو   ABCلـ ختفيضات  هناك 

».SBS
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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

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 

267 Church St, Parramatta  

 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

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz
Solicitor/ Migration Agent

MARN; 1382887

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

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

Saturday 29 November 2014  2014 الثاني  تشرين   29 Page 12السبت 

الدليل التجاري
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أو  السياسي  التنظري  يف  النواب  بعض  انهماك  موازاة  يف 
التشريعي، جيتهد أشقاؤهم اجتماعيًا ومهنيًا لتأمني مقومات 
النيابي يف منازهلم. ويبدو واضحًا يف  احلفاظ على الكرسي 
أكثر من أسرة أن شقيق النائب هو النائب احلقيقّي، أو هو 

أحق من شقيقه بالكرسي النيابي.
يبذل أشقاء بعض النواب، مثل عضوي كتلة الوفاء للمقاومة 
ــ عن قصد  حممد فنيش وحسني املوسوي، كل ما يف وسعهمـ 
أو غري قصد ـــ إلحراج أشقائهم وتشويه صورتهم أمام الرأي 
آخرين كل قدراتهم  نواب  العام. ويف املقابل، يضع أشقاء 
الغرائزية  رغبتهم  قامعني  أشقائهم،  استمرارية  تصرف  يف 
باجللوس حملهم، رغم »نّق« الزوجات واألبناء واالمهات أحيانًا، 

وحق بعضهم الطبيعي بوراثة كرسي األسرة النيابي.
البداية من عكار: جيلس عضو كتلة املستقبل النيابية هادي 
حبيش على كرسي شقيقه زياد. زياد أكرب من هادي بعامني. 
قاد، قبيل والية والدهما النيابية اليتيمة )دورة 1996( وبعدها، 
الناخبني  سنوات  عشر  طوال  استقبل  االنتخابية.  املاكينة 
املفرتضني ليتابع عرب والده تلبية مطالبهم، مثبتًا لالستخبارات 
السورية أن بيتهم أحق بالنيابة من غريه ألنه أنشط من كل 
اآلخرين يف احلفاظ على مصاحل السوريني يف عكار ومحايتها 
بشتى الوسائل، على حساب عالقته بأبناء بلدته وحرية هؤالء 
وادي  يف   1999 أيلول   28 يف  خيطب  هو  وها  وكرامتهم. 
خالد، يف مناسبة العيد الثالثني لثورة الفاتح الليبية، مشيدًا 
الثورة  بتآخي  منوهًا  األسد،  حافظ  اخلالد  الرئيس  بفتوحات 
القذافية مع الثورة البعثية ودعمهما للبنان. أما األهم من هذا 
بعيد  السياسية،  البيوتات  بعشرات  عالقته  توطيد  فهو  كله 
اكتشافه أهميتها يف توسيع اآلفاق االقتصادية والسياسية. 
وبناًء عليه، كانت كل الظروف مؤاتية إلكمال زياد دبكة والده 
السياسية، إال أن ظروفًا ـــ يقول بعض املطلعني إنها قانونية 
ـــ حالت دون ترشحه عام 2005. وقد استطاب هادي النيابة، 

وراء كل نائب »عظيم«... أخ!
غسان سعود

نواب بقوّة أشقائهم )هيثم املوسوي(

يف  يكون  يكاد  التاريخ. 
كل بيت سياسي شقيقان 
وبشري  أمني  يتصارعان: 
ودوري  داني  اجلميل، 
ومعن  عمر  مشعون، 
وفيصل  طالل  كرامي، 
وغربيال  ميشال  إرسالن، 
الصراع  يبقى  املر. 
خيرج  أو  اجلدران  داخل 
تتوارثه  السطوح،  إىل 
آل  حالة  كما يف  األجيال 
واخلوري  وفرجنية  حلود 
واملر  واجلميل  ومشعون 

وغريهم.
يف عمشيت ينشط أشقاء 
إىل  اخلوري  وليد  النائب 
كرسيه  محاية  يف  جانبه 
اجلبيلي خدماتيًا، من دون 
أن يتقدم أحد منهم عليه. 
فالثالثة يعملون بالطريقة 
لعديل  مسّلمني  نفسها، 
يف  بالنيابة.  افرام  آل 
املنت الشمالي كان صراع 
اجلميل  سامي  النائب 
بيار  الوزير  وشقيقه 
استشهاد  قبيل  اجلميل، 
األخري، حيتكر املشهد. أما 
اليوم، فالصورة خمتلفة: 
شقيق  كنعان  بول  كان 
النائب ابراهيم كنعان جنم 
العائلة السياسي لسنوات 
الشديد  قربه  حبكم 
إده،  رميون  العميد  من 
الرئيسي  الدور  وأدائه 
واألبرز يف ماكينة النائب 
ويف  خميرب.  ألبري  الراحل 
النائب كنعان  وقت كان 
وغريها  بريطانيا  يكد يف 
لتوطيد دعائم إمرباطورية 
متسليًا  املالية،  أسرته 
أوقات  يف  بالسياسة 
يعمق  بول  كان  فراغه، 
بتوليه  احلزبي  انتماءه 
اإلعالمية  املسؤولية 
الكتلة  حزب  يف  األوىل 

كيف اختري نديم إلكمال جزء من مسرية والدهما. يشري أحد 
الكتائبيني إىل أن نسبة ما يقرأه نديم يوميًا، مثاًل، ال يتجاوز 
التطورات  واحدًا يف املئة مما تقرأه مينى. األخرية تستوعب 
ببعض،  بعضها  املختلفة  العناصر  وتربط  وحتللها  السياسية 
باإلشارات.  والده  تقليد  حماواًل  املرآة  أمام  يقف  نديم  فيما 
هي أّمنت لشقيقها النفوذ الصغري وسط كتائبيي األشرفية، 
وتتوسط على مدار الساعة لدى أصدقاء والدها حتى يستوعبوا 
وعالقات  اجلميل  بشري  مؤسسة  وهي  فأكثر،  أكثر  شقيقها 
أن  رمبا،  الوحيدة،  مشكلتها  احمللية.  السياسية  أسرتها 
لتغدو  صورتها  تعديل  عن  عجزت  اإلعالمية  آذار   14 ماكينة 
مماثلة لصورة بشري يف محلتها الرتوجيية للشهداء املرشحني 

لالنتخابات النيابية.
بقاعًا، استسهل النائب السابق امساعيل سكرية تسليم مقعده 
حتافظ  فيما  سكرية،  الوليد  احلالي  النائب  لشقيقه  النيابي 
»الفتوشية« السياسية على توزيعها الذكي لألدوار، من دون 
شعور أشقاء النائب نقوال فتوش بأي غنب جراء احتفاظ األخري 

لنفسه بالكرسي النيابي أكثر من ربع قرن.
ختامًا كان ميكن القوى السياسية تأجيج احلساسيات الطبيعية 
بني األشقاء لو كانت املعارك االنتخابية متقاربة إىل حد يتأثر 
وخصوصًا  األخرى،  الالئحة  على  شقيقه  برتشح  املرشح  فيه 
أنه ما من متاٍه سياسي مطلق بني السياسيني السابق ذكرهم 
وأشقائهم، لكن ما من انتخابات أواًل، وما من معارك انتخابية 
فما  وأخريًا،  ثالثًا  أما  ثانيًا.  انتخابات  حصول  حال  جدية يف 
من كميل مشعون اليوم، وهو املسؤول عن انقسام عشرات 

البيوتات السياسية على نفسها لتحقيق أهدافه االنتخابية.

يف موازاة انهماك بعض النواب يف التنظري يجهد أشقاؤهم إلبقائهم يف كراسيهم )هيثم املوسوي( 
الوطنية، مطلعًا عرب ماكينة خميرب على كل خفايا املنت الشمالي 
وخباياه االنتخابية. رغم ذلك، نشط بول بعد ترشح شقيقه يف 
ماكينته من دون أي احتجاج، واضعًا كل عالقاته يف تصرفه. 
ثقته  اخلاصة  جمالسه  يؤكد يف  املتين  النائب  أن  العلم  مع 
املطلقة بشقيقه، وال يشكك أبدًا يف مزامحته له، برغم جتنبه 
تأييد شقيقه يف خالفاته مع بعض رؤساء اجملالس البلدية، أو 
دعمه له يف رئاسته لنادي األنوار، مما أدى إىل حتقيق الفريق 

نتائج غري مسبوقة يف سوئها.
ضمن األسرة املخيربية، ال يبدو أن الشيخ بول هو املظلوم 
رئيس  نائب  بقرب  عرف  »احلكيم«  عايش  من  الوحيد، فكل 
بلدية بيت مري السابق سامي خميرب منه. يكرب األخري شقيقه 
النائب غسان خميرب بعدة سنوات؛ وهو على غرار عمه طبيب 
خدماتّي بامتياز. ال تنقصه سوى املواقف السياسية السيادية 
حتى يكون نسخة طبق األصل عن النائب الراحل ألبري خميرب. 
اجتماعيّا، طيب، صريح ويذهب يف تعامله مع  »حِرك«  فهو 
الطب كرسالة إنسانية إىل أبعد احلدود. مع العلم أن سامي 
كان دائم احلضور بقرب عمه، فيما كاد يقتصر حضور غسان 
العائلة  تسليم  بعد  أما  فقط.  القانونية  احملطات  على  خميرب 
مع  مكماًل  الوراء،  إىل  خطوة  فرتاجع سامي  لغسان،  مشعلها 
شقيقه اجلزء األكرب مما كان يقوم به مع عمه، من دون طموح 
النائب خميرب يوحي  شخصي هذه املرة. وال شيء يف حركة 
بأنه يفكر يف التنازل لشقيقه عن كرسي عمهما، بعدما شغله 

دورتني ونصف دورة انتخابية وأربع سنوات متديد.
أما يف األشرفية، فال ميكن من يرى حترك مينى بشري اجلميل 
بديناميكية وود غري مصطنع وسط احمليطني بها سوى التساؤل 

ملعظم النواب 
أشقاء يعملون 

يف الظل لتدعيم 
بقائهم على 

كراسيهم

صاحبه  إىل  كرسيه  بإعادة  يفكر  فلم 
عامي  حتى  وال   2009 عام  املفرتض 
2013 و2014 حني تقدم برتشيحه. رغم 
هذا، يرتضي الشيخ زياد االستمرار يف 
أداء الدور الذي كان يؤديه أيام كان 
والده نائبًا: يوفر األموال لألسرة، يدير 
الناخبني  يستقبل  االنتخابية،  املاكينة 

بشبكة  النيابي  األسرة  كرسي  محاية  على  ويسهر  ويودعهم 
عالقات سياسية وأمنية وطيدة.

أما ربيع ضاهر، فقد شّب فيما كان الشيب يغزو شعر شقيقه 
النائب خالد ضاهر. يتمتع حبرية احلركة، فيما شقيقه مقّيد. 
على  شقيقه  جوالت  تقتصر  فيما  عكار،  يف  وجيول  يصول 
التنقل بني غرف منزله يف طرابلس. هو يف عكار إذًا، فيما 
»خالد  إن  يقول  يعرفهما  من  كل  طرابلس.  يف  عكار  نائب 
رجل أقوال، فيما ربيع رجل أفعال«. »ربيع املاكينة االنتخابية 
اجملموعات  ضمن  وتنظيمهم  املتحمسني  وجتنيد  والتعبئة 

املنضبطة يف كل بلدة« يشرح أحد املطلعني.
لكن برغم السوداوية احمليطة بالنائب الصاروخ وانقطاعه عن 
التواصل املباشر مع ناخبيه، آثر عدم االنسحاب أخريًا لشقيقه 
ألن  ليس  النيابي.  للمجلس  التمديد  ظل  ترشيحًا يف  ولو   –
املالك مل يبشر والده بشقيقه ربيع وحسب؛ بل ألن جنل خالد 
بات قاب قوسني من محل مشعله، كما يقول أصدقاء االبن.

النائب  بإصرار  اليوم  املشهد  تصر  خيخُ يكاد  طرابلس،  يف 
حممد كبارة على اجللوس فوق الكرسي نفسه ألكثر من ربع 
قرن، حارمًا شقيقه عبد الغين كبارة جتربة اجللوس على هذا 
هذا  يف  املطلعني  أحد  ويشري  واحدة.  لدورة  ولو  الكرسي 
السياق إىل عدم إجياد تيار املستقبل شخصية طرابلسية يف 
نفوذ خدماتي  الغين من  عبد  به  يتمتع  تتمتع مبا  املدينة  كل 
ووعي سياسي وعالقات وطيدة مبختلف العائالت الطرابلسية، 
نظرًا اىل تفرغه لصيانة هذه مجيعها منذ انتخب شقيقه نائبًا. 
عامي  بني  املدينة  يف  املستقبل  لتيار  منسقًا  تعيينه  وبعد 
أمامه  التحرك  هامش  احلريري  الرئيس  وّسع  و2009   2005
النائب  أن  إال  املدينة.  الوحيد لشؤون  تعيينه مستشاره  عرب 
كبارة يفرتض أن طموح شقيقه السياسي، بعد تسلقه السلم 
إىل  النيابة  فوق  يقفز  أن  جيب  املستقبل،  لتيار  التنظيمي 
الوزير  على سعي  الطرابلسي  النائب  التفاف  فبدل  الوزارة. 
أشرف ريفي حملاصرته وسلبه مناصريه، عرب تسليم الشعلة 
أجل  من  القتال  يواصل  املستقبل،  تيار  القوّي يف  لشقيقه 

كرسيه النيابي حتت أنظار شقيقه حتى نفسهما األخري.
الرئيس سليمان فرجنية وشقيقه محيد  فعليًا دخلت قصص 
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اجمللس  أقره  قانونًا  الغذاء  سالمة  موجة  تشمل 
يقضي  الصحة،  وزارة  اقرتاح  على  بناًء  النيابي 
وائل  الوزير  ينوي  فهل  امللح.  فلورة  بإلزامية 
هذا  لتعديل  قانون  مبشروع  التقّدم  أبوفاعور 
املادة  هذه  أن  فاتضح  الصحي؟  غري  القانون 
املشاكل  من  مسبوق  غري  عدد  عن  مسؤولة 
قرن  نصف  قبل  ذاع  الذي  وصيتها  الصحية، 

كمادة مكافحة للتسوس مل يكن صحيحًا.
بقانون  صدرت  اليت  للملح  اجلديدة  املواصفات 
مستهلك.  لكل  إلزامية  باتت  عدة  سنوات  قبل 
وإذا كانت زيادة اليود إىل امللح مفيدة للوقاية 
من أمراض الغدد بإمجاع طيب واضح، فإن زيادة 
الفلوريد أو الفيلور إىل امللح مسألة فيها وجهتا 

نظر.
بعد رحلة ماراثونية بدأت يف جملس الوزراء قبل 
آب   ٢٩ يف  النواب  جملس  أقر  سنوات،  مخس 
الرقم 178 ينص على  قانونًا جديدًا محل   ٢011
إلزامية أن حيتوي امللح املعّد للمائدة أو للمطبخ 
 )kI( البوتاسيوم  أيودور  مادة  على  لبنان،  يف 
أو ايودات البوتاسيوم ) KIO3( ومادة فليورور 
 KF٢ البوتاسيوم  فليوراد  أو   )Fk( البوتاسيوم 

.H٢O
رقم  املرسوم   ٢014 أيار   ٢٢ بتاريخ  وصدر 
11841 الذي يلزم أصحاب معامل وحمامص امللح 
ملغ   ٢50 بنسبة  الفلور  مادة  بزيادة  لبنان  يف 
مادة  واسترياد  إدخال  ومنع  الواحد  بالكيلوغرام 
امللح ما مل تكن مفلورة )وميودة(، على أن يبدأ 

تطبيقه بعد سنة من تارخيه!
أنصار فلورة امللح، وعلى رأسهم العميد السابق 
لكلية طب األسنان يف اجلامعة اللبنانية الربوفسور 
منري ضومط واملدير العام لوزارة الصحة د. وليد 
 60 عمرها  جتربة  امللح  فلورة  أن  يؤكدون  عمار 
األوروبية  الدول  من  وغريها  سويسرا  يف  سنة 
وقد تبنتها منظمة الصحة العاملية، وأن الدخول 
املنتظم لكمية قليلة من الفلور يساعد على تراجع 
الفت بنسبة 60٪ لتسّوس األسنان، وخصوصًا 
أن معدالت التسوس عند األطفال يف لبنان هي 

األعلى يف العامل.
لبنان  يف  اخلرباء  من  العديد  يرى  باملقابل، 
وحول العامل أن خماطر جدية حمدقة تهدد صحة 
اىل  »الفلورايد«  مادة  أضيفت  إذا  اإلنسان 
امللح، ويذهب هؤالء اىل حد اعتبار مادة الفيلور 
سامة، وقد انضمت إليهم يف هذه احلملة مجعية 
محاية املستهلك اليت قدمت لوزير الصحة وائل 
أبوفاعور طلبًا رمسيًا بتجميد العمل بالقانون رقم 
على  ينص  والذي   ،  ٢011 عام  الصادر   178
أو  الفليورور  ومادة  اليود  مادة  إضافة  إلزامية 
لبنان  املعد يف  امللح  اىل  البوتاسيوم  فليورايد 

حبجة مكافحة تسوس األسنان.
بريوت  يف  السوبرماركات  من  عدد  على  جولة 
باتت  املستورد  امللح  أصناف  مجيع  أن  أظهرت 
على  ويرد  اجلديدة،  اإللزامية  املواصفات  حتمل 
املستوعب عبارة »ملح ميود ومفلور«، يف حني ال 
تزال معامل تكرير وحتميص امللح يف لبنان وهي 
أربعة معامل موجودة يف أنفة والقلمون يف مشال 
لبنان تتجهز إلدخال مادة الفيلور اىل امللح الذي 
يستورد خامًا من مصر ويغسل وحيمص يف أفران 

قبل أن يطرح يف األسواق ويباع للمستهلك.
جيمع اخلرباء على أن الفلورايد مادة خطرة وتتطلب 
االستعانة بها أو إضافتها اىل املنتجات )كمعجون 
جدًا  دقيقة  معايري  امللح(  أو  املياه  أو  األسنان 
ونظام مراقبة، إىل درجة أن معاجني األسنان اليت 
التسمم  من خطر  تتضمن حتذيرًا  الفلوريد  حتوي 

يف حال ابتالع املعجون.
أن  أكد  حمفوظ  عماد  العامة  الصحة  يف  اخلبري 
قبل  الصحة  وزارة  إليها  استندت  اليت  املعايري 
مل  امللح  لفلورة  جديد  قانون  إلقرار  عامًا   15
ينابيع  ذلك  على  مثااًل  ويعطي  مكتملة،  تكن 
الوزارة يف  فحصتها  اليت  العينة  إن  إذ  املياه، 
للمياه، مت  أكثر من 16 مصدرًا  أن  بينت  حينها 
فحصها، حتوي نسبة من الفيلور تزيد على 0.5 
ملغ، وهذا حيتم على من يشرب هذه املياه أن 
خلطر  تعرض  وإال  الفيلور  مادة  جسمه  تدخل  ال 
لألسنان.  الفلوري  األنسام  مبرض  اإلصابة 

محلة سالمة الغذاء: ماذا عن قانون فلورة امللح؟
بسام القنطار

يف السنتني املاضيتني، تأخر تعيني مئات الناجحني 
مالية  ألسباب  املدنية  اخلدمة  جملس  مباريات  يف 
وطائفية وسياسية وجنسية. هذا التجاوز للقوانني 
واالنظمة وحاجات االدارات واملؤسسات العاّمة ترك 
الباحثني عن فرصة عمل  الشباب  ضحايا كثرا من 
نظامية، وعزز امليل إىل االستنجاد بالواسطة والوالء 
للزعيم. يكفي ان 11400 شاب وشابة تقّدموا يف 
عام ٢011 )على سبيل املثال( اىل 31 مباراة لتعيني 

٩65 موظفا وموظفة فقط
ال  اإلداري  القضاء  واجتهادات  املوظفني  نظام 
تولي الناجحني يف مباراة جملس اخلدمة املدنية حقًا 
اإلدارة  به  تتمسك  السالح  هذا  بالتعيني،  مكتسبًا 
أو املؤسسة العامة يف كل مرة تريد فيها التنصل 
من تعيني ناجحني يف مباراة تكون هي نفسها قد 
طلبت من اجمللس تنظيمها بناًء على احلاجة وأخذت 
موافقة جملس الوزراء عليها. السؤال هو كيف تقرر 
خزينة  كبدت  مباريات  بنتائج  األخذ  عدم  اإلدارة 
وتعويضات  القرطاسية  جلهة  كثرية  أموااًل  الدولة 
اللجان واالعالنات وسواها؟ وملاذا ُتنظم املباريات 
اذا كانت ال حتتاج اىل تعيني الناجحني وفق ترتيب 

عالماتهم؟
السنتني  املعنية يف  اإلدارة  قدمتها  اليت  الذرائع 
توافر  بعدم  تذرعت  فتارة  عديدة،  املاضيتني 
املراسيم  جلهة  وخصوصًا  للتعيني،  االعتمادات 
إىل  املوازنة  احتياط  من  اعتماد  نقل  تطلبت  اليت 
إحالة  مثل  استثنائية  ظروف  وحدثت  اإلدارات، 
على  قباني  خالد  القاضي  اخلدمة  جملس  رئيس 
التقاعد يف شباط ٢013 واستقالة حكومة الرئيس 
جنيب ميقاتي يف ٢٢ آذار ٢013، وصار األمر جيري 
استنسابيًا يف حكومة تصريف األعمال جلهة تسيري 
آخر عهده  ميقاتي يف  وّقع  أن  إىل  العام،  املرفق 
وطورًا  سياسية...  ضغوط  نتيجة  مراسيم  جمموعة 
الستقبال  مهيئة  غري  بأّنها  تتذرع  اإلدارة  كانت 
الناجحني لعدم وجود أماكن الستيعابهم. أما السبب 
األكثر تداواًل، فهو أن الناجحني ال حيققون التوازن 
وأحيانًا  واملسيحيني،  املسلمني  بني  الطائفي 
أحيانًا  حيدث  هنا  الواحدة.  الطائفة  داخل  املذهيب 
أن يتأخر التعيني أشهرًا عدة قد تتجاوز يف بعض 
املرات مفعول النجاح، إذ إّنه حبسب نظام املوظفني 
)املرسوم االشرتاعي 11٢(، يعمل بالئحة الناجحني 
املباراة حيدد  مرسوم  أّن  ومع  فقط.  ملدة سنتني 
عدد املطلوبني تبعًا للحاجة اليت تتحقق منها إدارة 
األحباث والتوجيه يف جملس اخلدمة املدنية، حيصل 
على  لتعيينهم،  الفائضون  الناجحون  يضغط  أن 
خلفية أن تأخري تنظيم املباراة والتعيني خيلق حاجات 

مستجدة. وهذا شائع حتديدًا يف قطاع التعليم.
بالنسبة إىل اجمللس يندرج ذلك يف إطار التحايل 
السنوات  يف  الحظ  األخري  إّن  بل  القانون،  على 
إجراء  النصوص اخلاصة اليت تطلب  األخرية ظاهرة 
واملؤسسات  اإلدارات  لبعض  حمصورة  مباراة 
مباراة  ضد  املبدئي  اجمللس  موقف  برغم  العامة، 
كهذه، ملخالفتها أحكام نظام املوظفني القائم على 
تنظيم مباراة مفتوحة أمام اجلميع وحق كل مواطن 
باالشرتاك فيها. ال يزال كثريون يذكرون مرسوم 
حمصورة  مباراة   ٢005 عام  أحيا  الذي  حممد  أم 
التعليم.  مالك  لدخول   1٩85 عام  أجريت  باأللقاب 
وأم حممد هذه هي زوجة مدير تعليم ثانوي سابق. 
قانون  مشروع  إعداد  اليوم  جيري  أّنه  املفارقة 
الثالثة  الدفعة  ميثلون  ثانويًا  أستاذًا  لـ51٢  جديد 
تأخر تعيينهم  الناجحني يف مباراة عام ٢008،  من 
4 سنوات لعدم توافر التوازن الطائفي. يف جمال 
آخر، يرتيث جملس اخلدمة يف إجراء املباراة املفتوحة 
لتعيني 1٢٢3 شخصًا يف وظيفة أستاذ تعليم ثانوي 
احلاجة  حول  وموضوعية  علمية  دراسة  وجود  لعدم 
احلقيقية إىل األعداد املطلوبة، وتوافر االعتمادات 

الالزمة للتعيني املطلوب.
الرتبية  وزارة  عاتق  على  يقع  أّنه  فاملعلوم 
بتاريخ   630 القانون  من   3 املادة  ألحكام  تطبيقًا 
٢004/11/٢0، وعند حتديد حاجة املدارس الرمسية 
إجراء دراسة  أو مدرسني،  أو معلمني  أساتذة  إىل 
تبني حاجة الثانويات الرمسية إىل أساتذة، وارسال 
نسخة عن هذه الدراسة إىل املفتشية العامة الرتبوية 
عند  الذي مل حيصل  األمر  املركزي،  التفتيش  يف 
املوافقة على املباريات مبوجب قرار جملس الوزراء 

رقم ٢5 بتاريخ 3/4/٢01٢.

مباريات اخلدمة املدنية: النجاح ال يكفي للتعيني
فاتن الحاج

إقليم  مثل  املناطق  بعض  أن  يؤكد حمفوظ  كما 
نسبة  بوجود  ينابيعها  متتاز  الشوف  يف  اخلروب 
عاليه من مادة الفيلور، وهذا يعين أن هؤالء إذا 
تناولوا ملحًا مفلورًا بشكل إلزامي ومل يكن لديهم 
اخليار لتناول األطعمة اليت ال حتتوي على امللح 
املفلور فسوف يعانون من األمراض على املديني 
عن  »ماذا  حمفوظ  ويضيف  والطويل.  املتوسط 
مينع  الفئتان  فهاتان  واحلوامل،  الرضع  األطفال 
عليهما تناول امللح املفلور، من أين سيأكلون؟ 
وكيف تستطيع املرأة احلامل جتنب امللح املفلور 
مل  السؤال  هذا  احلمل؟  من  أشهر  تسعة  طوال 

جتبنا عنه وزارة الصحة إىل اليوم.
ودعا حمفوظ اىل إعادة النظر بالقانون، وخصوصًا 
أن جامايكا هي الدولة الوحيدة اليت تلزم فلورة 

امللح، يليها لبنان.
الفلور  إضافة  خطورة  على  عدة  دراسات  وتؤكد 
املواقع  عشرات  وتنشط   ، املياه  أو  امللح  اىل 
لكن  للفلور.  املضادة  الدعاية  يف  اإللكرتونية 
عن  الصادرة  تلك  هي  األبرز  العلمية  الدراسة 
جامعة هارفرد واليت خلصت اىل وجود رابط بني 
الفلور  مادة  دخول  ونسبة  األطفال  ذكاء  معدل 

اىل أجسامهم.
امللح يف  قصر  معمل  مدير  دعبول  طوني  يؤكد 
أنفة استعداده لاللتزام بقانون فلوره امللح، رغم 
حتفظاته على إلزامية هذا اخليار. ويعتب دعبول 
حول  إرشاده  اىل  تبادر  مل  الصحة  وزارة  لكون 
يف  حصل  ما  غرار  على  املادة،  هذه  خلط  آلية 
التسعينيات عندما فرضت زيادة مادة اليود اىل 
امللح. اختار دعبول أن جيري اختبارًا يف معمله، 
قبل  امللح  اىل  السائلة  الفلور  مادة  فأضاف 
التحميص وأرسل العينة اىل خمترب غرفة التجارة 
أنه يف حال  والصناعة يف طرابلس، وهو يؤكد 
فإنه  التحميص  قبل  الفيلور  إضافة  فشل جتربة 
التحميص،  بعد  إضافتها  لتجربة  استعداد  على 
لكنه يؤكد أن دقة العيار حتتاج اىل إشراف من 

خمتصني وهو ما مل حيصل بعد.
بدورها، تشري سعاد هيكل صاحبة معمل نبتون 
للملح اىل أنها ليست على استعداد إلضافة مادة 
من  مالية  معونة  تتلق  مل  ما  امللح  اىل  الفيلور 
وزارة الصحة، وأنه يف حال إلزامها بإضافة هذه 
املادة سوف تغلق املعمل الذي يعاني أساسًا من 
يكرر  كان  الذي  الوحيد  املعمل  لكونه  املضاربة 
امللح بدل غسله وحتول منذ مدة اىل غسل امللح 
وحتميصه بدل تكريره لكي يستطيع املنافسة يف 

السوق.

****
يؤكد الدكتور عمر عبيد من اجلامعة األمريكية يف 
بريوت خماطر إلزامية إضافة مادة الفيلور اىل امللح 
الرقابة وانفالت  لبنان، وخصوصًا مع غياب  يف 
واملواصفات.  باملقاييس  االلتزام  من  السوق 
ويشري عبيد اىل وجود مادة الفيلور بكمية كبرية 
يف الشاي وهي مادة يشربها اللبنانيون بكثرة، 
األمر الذي يعين أن فلورة امللح ستؤدي اىل زيادة 
نسبة تناول الفيلور بنسبة كبرية عند اللبنانيني 

وهو ما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

مخاطر محدقة تهدد الصحة إذا أضيفت مادة 
الفلورايد إىل امللح )مروان بو حيدر(

أّن  التعيني  عدم  الذريعة يف  كانت  لو  ماذا  لكن 
عدد الفائزات يفوق عدد الفائزين؟ هذا ما حصل 
بالتحديد مع الناجحني يف مباراة مراقب مساعد يف 
مالك إدارة اجلمارك يف وزارة املال، اليت صدرت 
ُيعنّي  مل  اآلن  حتى   .٢011/1٢/٢8 يف  نتائجها 
أن  مطلوبًا، حبجة   ٢80 أصل  من  مراقبًا   60 سوى 
وجسدية  بدنية  مواصفات  تتطلب  الوظيفة  طبيعة 
املباراة هم  الفائزين يف  من   ٪ 80 فيما  معينة، 
مينع  مل  املباراة  مرسوم  نص  أن  يذكر  نساء. 
هذه  نتائج  وتعطيل  فيها،  املشاركة  من  النساء 
الناجحون  املباراة ينطوي على متييز جنسي فاقع. 
بوظيفة كاتب ـ فئة سادسة يف الصندوق الوطين 
للضمان االجتماعي يف مباراة جملس اخلدمة املدنية، 
يسابقون الوقت، من أجل تعيينهم، وخصوصًا أن 
املقبل،  األول  كانون  يف  ينتهي  جناحهم  مفعول 
أّن  ومع   .٢01٢/1٢/٢8 النتائج صدرت يف  إّن  إذ 
بلغت  املباراة  أساسها  على  أجريت  اليت  احلاجة 
1٢6 كاتبًا، فقد ُعني من أصل 310 فائزين ٢0٢ 
مستخدمني على دفعتني، إذ ضمت الدفعة األوىل 
180 مستخدمًا، والثانية ٢٢ مستخدمًا، وبقي 103 
مستخدمني ينتظرون مصريهم. حجة املنتظرين أّن 
حصلت  الصندوق  إدارة  لكون  إليهم  حاجة  هناك 
الفئة السادسة ليصبح  على موافقة لتعديل مالك 
عدد املستخدمني فيها 584 بداًل من 478 مستخدمًا. 
التوازن  توافر  عدم  فهي  التعيني  عدم  ذريعة  أما 

الطائفي يف الناجحني املتبقني.
ومل جيد ٢٢0 مرشحًا ناجحًا يف مباراة وظيفة حماسب 
املال  وزارة  باستثناء  العامة،  اإلدارات  مالك  يف 
طريقهم إىل التوظيف بعد، فقرار تعيينهم بات يف 
أدراج رئاسة احلكومة، بعدما حتول إليها من جملس 
اخلدمة منذ شهر ونصف شهر فقط، علمًا بأّن نتائج 
املباراة صدرت يف ٢014/٢/7. وتشري معلومات إىل 
أّنه ليست هناك مشكلة يف استيعاب هؤالء، الذي 
سيحصل قبل نهاية العام. وكان تأخري التعيني قد 
طاول مباريات عدة أجريت بني عامي ٢011 و٢014، 
قبل أن يعني الناجحون قبيل مدة السنتني. هذا ما 
حصل مع ٩٩ ناجحًا من أصل ٢00 طلبتهم مؤسسة 
كهرباء لبنان، يف مباراة صدرت نتائجها يف نيسان 
٢013. وقد مضت أشهر عدة قبل أن يوافق وزير 
الطاقة السابق جربان باسيل على تعيني الناجحني 
يف مباراة مللء الشواغر يف املصلحة الوطنية لنهر 
الليطاني، ألن نتائج املباراة مل تتوافق مع املصاحل 
يف  جنحوا  مهندسني   10 يعرف  ومل  السياسية. 
املباراة ملصلحة مديرية املوارد الكهربائية واملائية 
يف وزارة الطاقة واملياه ملاذا بقي مشروع مرسوم 
تعيينهم أسري أدراج رئاسة احلكومة امليقاتية وتأخر 
تعيينهم حنو٢0 شهرًا، برغم توافر االعتمادات يف 
موازنة الوزارة. وما جرى يف إدارة اإلحصاء املركزي 
ليس خمتلفًا، إذ عني الناجحون أيضًا بعد أكثر من 
سنة ونصف سنة، حبجة عدم وجود اعتمادات، علمَا 

بأّنه جنح 47 متقدمًا من أصل 65 مطلوبًا.
االمتحانات  يف  اللبنانيني  من  اآلالف  يشارك 
الوظيفية اليت جيريها جملس اخلدمة املدنية، باعتبار 
استقرارًا  هلم  تؤمن  العام  القطاع  الوظيفة يف  أنَّ 

وظيفيا وضمانا صحيا ومعاش تقاعد.ش
جملس  تقرير  يف  الواردة  االحصاءات  آخر  وتشري 
اخلدمة لعام٢011، إىل أّن دائرة املباريات أجرت 31 
مباراة اشتملت على ٩65 فرصة عمل. وقد بلغ عدد 
املسجلني 11400 شخص، وعدد املقبولني للمشاركة 
املشرتكني  عدد  بلغ  فيما   11٢00 املباريات  يف 
بلغت  وقد  شخصًا.   1٢54 الناجحني  وعدد   8٩٩3
نسبة عدد الناجحني إىل عدد املشرتكني اإلمجالي 
13.٩4 ٪ مع اإلشارة إىل أنه خالل عام ٢011 أحيل 
 14٩1 مستقياًل  اعترب  أو  استقال  أو  التقاعد  على 
موظفًا من السلك اإلداري والتعليمي واخلارجي ومن 
والرابعة  والثالثة  والثانية  األوىل  الفئات  خمتلف 

واخلامسة.
مل يزل التصرف يف اإلدارات العامة واملؤسسات 
العامة، كما يقول رئيس جملس اخلدمة السابق خالد 
قباني، كأنها اقطاعات للطوائف واملناطق واألحزاب 
تقامسها،  مقتنيات، جيري  بل  السياسية،  والقوى 
بالتوافق طبعًا، ومن ثم استتباعها، والتصرف بها، 
العامة،  واملصلحة  العامة  اخلدمة  مفهوم  بعيدًا عن 
وما يتضمنه مفهوم املرفق العام، من احرتام ملبدأ 

املساواة بني املواطنني.
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العلمية  األحباث  مصلحة  خمتربات 
بالعاملني،  مكتظة  اليوم  الزراعية 
اليت  العينات  بآالف  مليئة  براداتها 
يتوقف  ال  العمل  فحصها.  ُينتظر 
العطل، فاملسؤولية كبرية  أيام  حّتى 
هاجس  أصبح  الغذائي  والفساد 
اللبنانيني. يتوّزع املوظفون على غرف 
إلضاعة  جمال  هناك  ليس  املخترب، 
يوميًا  تصل  اليت  فالعينات  الوقت، 
وبالتالي  االستيعابية،  القدرة  تفوق 

على العمل أن يبقى متواصاًل.
يعلم هؤالء منذ زمن بعيد حجم الفساد 
األمر  البلد،  يف  املستشري  الغذائي 
ليس جديدًا عليهم، حنن –املواطنني 
بالنتائج.  »فوجئنا«  فقط  العاديني- 
ميشال  للمصلحة  العام  املدير  يقول 
افرام »هذه النتائج كّنا نعلنها سنويًا 
الوزراء  مجيع  إىل  نرسله  تقرير  عرب 
والنواب، لكنها مل تأخذ هذا االهتمام، 

ألنه مل يكن هناك غطاء سياسي«.
اي  باالهتمام؟  حيظى  ال  الذي  ما 
وجيري  اللبنانيني  صّحة  تهدد  خماطر 

اهماهلا؟
ان  «االخبار«  لـلزميلة  افرام  كشف 
الدجاج يف السوق  عينات جديدة من 
 .campylobacter اظهرت وجود بكترييا
منتشرة  اخلطرية  البكترييا  هذه 
شبيهة  عوارض  وهلا  املزارع  يف 
إذ تؤدي  أقوى،  بالساملونيال ولكنها 
إىل التهاب يف الدماغ وشلل األطفال 
واإلسهال  الدموية  )وااللتهابات 
ايضا(. سيعلن وزيرا  اللثة  والتهاب 
هذه  وجود  قريبًا  والزراعة  الصحة 
البكترييا وآلية مكافحتها. وقال افرام 
يف حديث مع »االخبار« ان الوزارتني 
بدأتا بإجراء مسح شامل جلميع مزارع 
الدجاج كي تبدأ التنظيف من املصدر، 
اتبعها  اليت  وذلك وفق االسرتاتيجية 

الوزير وائل ابو فاعور اخريًا.
امللتوية  البكترييا  ان  املعروف 
عدة،  بطرق  تنتقل   Campylobacter
على  املطهو  الدجاج غري  تناول  منها 
خالل  من  او  نيء(  )نصف  جيد  حنو 
اختالط الدجاج الينء املصاب بالعدوى 
هذا  خطورة  وتكمن  اخرى.  باطعمة 
املرض يف انه قادر على العيش يف 
عليها  يظهر  ان  دون  الدجاجة  جسم 
حوصلة  ومتثل  الوهن.  او  املرض 
االمكنة  )السودا(  وكبدها  الدجاج 

االمثل الستيطان البكترييا.
عادة  العدوى  انتقال  أعراض  تظهر 
هذا  انتقال  ويعد  أيام.   7-5 خالل 
االنسان  اىل  احليوانات  من  املرض 
طريق  عن  فقط  ليس  شائعًا،  امرًا 
طريق  عن  ايضًا  بل  اللحوم،  تناول 
مثل  املصابة  احليوانات  براز  ملس 
الكالب والقطط. وميكن لكمية قليلة 
جدًا من هذه البكترييا )اقل من 500 
خلية( ان جتعل االنسان مصابا، وهذا 
يعين ان كمية قليلة من عصارة حلم 
االنسان  الينء كافية الصابة  الدجاج 
الطريقة  تكون  ولذلك  بالعدوى. 
االكثر شيوعًا لالصابة هي باستخدام 
الينء  الدجاج  لتقطيع  نفسه  املكان 
ومن ثم تقطيع اخلضر او غريها من 
االطعمة النيئة او القليلة الطهو، كما 
تنتقل العدوى بني دجاجة واخرى عن 
من  تنتقل  كما  املاء،  شرب  طريق 
االمعاء اىل اللحم بعد الذبح، وتنتقل 
العدوى ايضا اىل احلليب غري املبسرت 
إذا التقطت البقرة العدوى عن طريق 
احلليب  تلويث  جرى  إذا  أو  الضرع، 

خمترب الدولة: إنتظروا األسوأ! 
بكترييا يف الدجاج أقوى من الساملونيال

إيفا الشويف
يقّدر كبري االقتصاديني يف اإلسكوا عبد 
اهلل الدردري قيمة األصول الرأمسالية 
العراق  يف  احلروب  دمرتها  اليت 
بني  يراوح  مبا  وليبيا  وغزة  وسوريا 
150 و500 مليار دوالر، وأن مثة حاجة 
حتى  االقتصاد«  هيكل  إعمار  »إلعادة 
يف الكيانات اليت مل ُتصبها احلروب. 
حبسب الدردري، فاملهمة تتطلب إنشاء 
بنك عربي لإلعمار والتنمية، يعيد توجيه 
العربي  الداخل  العربية حنو  التوظيفات 
األجنبية،  املالية  األسواق  من  بداًل 
وميّثل خطوة حنو »التكامل اإلقليمي«، 
الذي بات »حاجة« إىل العرب. الطرح 
ممتاز، من حيث املبدأ، لكن من يصدق 
العاملي  النظام  مؤسسات  إحدى  أن 
التنمية  حيقق  للتكامل  منوذجًا  ستطرح 

املستقلة عن مراكز النظام؟
رأت »اإلسكوا« يف تقرير بعنوان »مسح 
التطورات االقتصادية واالجتماعية يف 
أطلقته   »2014-2013 العربية  املنطقة 
نسبة  خفض  أن  املاضي  األسبوع 
العربية  البالد  النصف يف  البطالة إىل 
مسألة حيوية للملمة االنفجار االجتماعي-
العربي«،  »الربيع  امُلسمى  السياسي 
لعدد  املطلوب  النمو  معدل  فاحتسبت 
من الدول العربية لتحقيق هذا اهلدف، 
وأيضًا لزيادة التمويل املطلوب لتحقيق 
من  لكل  املستهدفة  النمو  معدالت 
الدراسة، وهي األردن  الدول موضوع 
السورية  العربية  واجلمهورية  وتونس 
واملغرب  ومصر  ولبنان  والسودان 
لواضعي  املتاحة  و«اخليارات  واليمن، 
يف  النقص  سد  أجل  من  السياسات 

متويل التنمية«.
قلة  بسبب  ليست  التمويل«  »فجوة 
املوارد، بل بسبب خروج كمية أموال من 
املنطقة يف عام واحد تفوق حجم جممل 
الفجوة، حبسب كبري االقتصاديني يف 
جيزم  الذي  الدردري،  عبداهلل  اإلسكوا 
بأنه ال ميكن إعادة توزيع املوارد العربية 
خلدمة التنمية بغري استحداث بنك عربي 
ما  غرار  على  والتنمية،  اإلعمار  إلعادة 
وسائر  وأفريقيا  وآسيا  أوروبا  فعلت 
لتحقيق  والعمل  بل  العامل،  أقاليم 
مصري  »ترابط  يفرضه  إقليمي  تكامل 
)كيانات املنطقة( يف جماالت رئيسية 

مثل األمن واالستقرار االجتماعي«.
القول إن رساميل الريع البرتولي تذهب 
إىل اخلارج ليس فيه أي جديد، وطرح 
جيد  املنطقة  يف  منها  جزء  استثمار 
من حيث املبدأ، لكن »القرار سياسي 
غالبية  أن  جتاهل  ميكن  وال  بامتياز، 
النخب العربية مستزملة للغرب، وختضع 
له بالكامل يف خياراتها«، يقول الباحث 
أن  إىل  الفتًا  داغر،  ألبري  االقتصادي 
املسألة الفصل هي وجهة االستثمارات 
املنتظرة: ففيما يسفه التقرير سياسة 
»دعم  مقرتحًا  الواردات،  استبدال 
أن  داغر  يرى  بدياًل،  الصادرات« 
الثالث  العامل  يف  حصل  ما  »أفضل 
برغم  الواردات،  استبدال  سياسة  هو 
نقص التجربة وعثراتها«، وأن التجربة 
مع  يتعارض  مبا  وطنية«،  دواًل  »بنت 
توجهات املؤسسات الدولية كاإلسكوا، 
واشنطن«. يشري  »إمجاع  اليت حيكمها 
داغر إىل أن األخري حياول بأدبياته أن 
»حيرف املسألة عن حمورها األساس«، 
إنتاج  على  القدرة  إىل  الوصول  وهو 
الوطنية،  التكنولوجية  باملقدرة  اآلالت 
عرب بناء ومحاية صناعات حملية مستقلة 
وتتيح  والتعلم«،  »بالتجريب  تتطور 
قادرة  وطنية  عسكرية  تكنولوجيا  بناء 
على صد العدوان، »على غرار النموذج 

«؛  ني ا ير إل ا
ملنطقة  فا
بية  لعر ا
فة  مستهد
ن  ا و لعد با
منذ  الغربي 
القرن التاسع 
عشر، أي منذ 
أن بدأ الغرب 

»التكامل االقتصادي العربي«: أي منوذج تريده اإلسكوا؟

بالسماد.
وهي  مستمرة،  احلملة  ان  افرام  اّكد 
قريبًا  إذ ستطاول  التوّسع،  يف طور 
اللبنانيون  سيكتشف  اليت  القهوة 
مطابق  غري  منها  كبريًا  جزءًا  أّن 
ان  افرام  كشف  كذلك  للمواصفات. 
يتعّلق  قليلة  أيام  منذ  ُفتح  آخر  ملفا 
باملضادات احليوية واهلرمونات، وقد 
اجلمعة  نهار  جُترى  التحاليل  بدأت 
»هناك  أّن  افرام  وقال  الفائت. 
للحد  للحيوان  ُتعطى  حيوية  مضادات 
تصيبه،  أن  ميكن  اليت  األمراض  من 
لتسريع  ُتستخدم  هرمونات  وهناك 
احليوية  املضادات  هذه  احليوان،  منو 
واهلرمونات إذا بقيت ترسبات منها يف 

األكل، فإنها تضر بصحة اإلنسان«.
ال يقتصر عمل املصلحة على العينات 
تدخل  بل  الوزارات،  من  تأتيها  اليت 
على  الكشف  عملية  مهماتها  ضمن 
البضائع املستوردة واملصدرة، وهنا 
البضاعة  ختضع  الكربى.  الفضيحة 
إىل  لبنان  من  تصديرها  يراد  اليت 
الدول األوروبية لفحوص يف خمتربات 
تقبل  ال  الدول  هذه  ألن  املصلحة، 
سوى إفادة صحية منها. يكشف افرام 
أنه »إذا أتت نتائج الفحوص سلبية، 
فهذا يعين أنها غري صاحلة للتصدير 
ألنها فاسدة، لكن ما حيصل هو أنه 
ما من قانون مينع استهالكها حمليًا، 
السوق  إىل  التجار  حيّوهلا  وبالتالي 
يأكله  ال  ما  إذًا،  هكذا  اللبنانية«. 
املواطن  يأكله  األوروبي  املواطن 
االسترياد،  على صعيد  أما  اللبناني! 
إىل  يدخل  ما  »كل  أن  افرام  فيؤكد 
لبنان بالطرق القانونية، خيضع لكافة 
الفحوص، وال ميكن أن يدخل إىل البلد 
اجتيازه  بعد  لكن  فاسدًا«،  كان  إذا 
الفحوص، إذا ُنقل بطريقة خاطئة، أو 
وضع يف مستودعات وسخة ... فهو 
بالتأكيد سيفسد، إال أن هذا ال يعين 
أنه ليس هناك بضائع فاسدة تدخل 
افرام  يقسم  الشرعية.  غري  بالطرق 
املرّبد  قسمني:  إىل  املستورد  اللحم 
لـ 60 يومًا فقط، وبعد  الذي يصلح 
ذلك جيب تالفه، واملثلج، الذي يصلح 
»عندما  أنه  هي  املشكلة  اشهر.  لـ6 
يتجاوز اللحم املربد مهلة الـ 60 يوما 
خطأ  وهذا  تثليجه،  إىل  التجار  يعمد 
على  افرام  يرّد  فاسدا«.  أصبح  ألنه 
»إن  فيقول  النتائج  يف  املشككني 
سلبية ختضع  نتيجتها  تأتي  عينة  أي 
منها«،  للتأكد  فحص  إلعادة  تلقائيًا 
أما عن سبب اللجوء إىل خمترب اجلامعة 
األمريكية، فيلفت إىل أنه »يف ذلك 
وهو  عينة   1100 إلينا  وصلت  اليوم 
عينة   100 ُحّولت  لذلك  هائل،  عدد 

فقط إىل اجلامعة«.
مل تعد مصلحة األحباث العلمية الزراعية 
امسًا جمهواًل، بل باتت اليوم من أشهر 
سوى  تنافسها  ال  الدولة،  مؤسسات 
ملف  عرب  فتحت،  اليت  الصحة  وزارة 
الدولة  اىل  أبوابا  الغذاء،  سالمة 
»احملتملة«. قد تكون إحدى إجيابيات 
محلة الوزير أبو فاعور- غري احلفاظ على 
سالمة الغذاء وضرب منظومة الفساد 
الغذائي- هي أّن هناك معادلة جديدة 
بفعالية،  احلملة  أكملت  إذا  تتبلور، 
للوجود،  قابلة  الدولة  بأّن  مفادها 
فسادا  اكثر  اخلاص  القطاع  وبأن 
رمسية  مؤسسات  هناك  وان  منها، 
فستخدم  واجباتها،  تؤدي  ُتركت  لو 

مصلحة املواطن بطريقة ما.

فراس أبو مصلح

املواطنني العرب(.
الدخل  الفوارق )يف معدالت  »اتسعت 
جملس  بلدان  جمموعة  بني  والنمو( 
العربية  والبلدان  اخلليجي  التعاون 
بني  فيما  الفوارق  من  أكرب  األخرى 
بلدان جملس التعاون نفسها«، يقول 
الدول  أن  إىل  خبجل  مشريًا  التقرير، 
معاهدات  من  العديد  »توّقع  العربية 
توافق  ال  لكنها  الثنائية،  االستثمار 
مما  العكس  على  بعد«،  فيما  عليها 
مع قوى  املعاهدات  توقيع  عند  حيدث 
عاملية مهيمنة كالواليات املتحدة، حيث 
الغالب  يف  املعاهدات(  )هذه  »تدخل 
حيز التنفيذ«! ترى اإلسكوا يف تقريرها 
اسرتاتيجية  وضع  إىل  واضحة  »حاجة 
يف  املتزايد  التفاوت  خلفض  شاملة 
الدخل بني بلدان املنطقة، باعتبار ذلك 
شرطًا أساسيًا لتحقيق اإلنصاف وإرساء 
والسياسي«،  االجتماعي  االستقرار 
إطار  وضع  الضروري  »من  أّن  وترى 
التكامل  حتقيق  مستوى  إىل  يرقى 
التزام  ترسيخ  يتطلب  ما  اإلقليمي، 
التنسيق السياسي واحلد من االعتماد 
على املساعدة اإلمنائية الرمسية كأداة 
ملمارسة النفوذ السياسي« حصرًا، إذ 
»التخفيف  على  هذه  املساعدات  تركز 
من حدة الفقر، ال على توليد املوارد، 
ما يبقي أثرها حمدودًا على توليد فرص 
العمل«. ويف سياق التفاوت بني دول 
البالد  وسائر  اخلليجي  التعاون  جملس 
العربية، يشري التقرير إىل تراجع حصة 
االستثمارات  من  اخلليجية  غري  البلدان 
األجنبية املباشرة مما يزيد على %80 
عام 2001 إىل 13% عام 2009، فيما 
املباشرة  االستثمارات  وجهة  حتولت 
عربية املنشأ إىل دول جملس التعاون 
اخلليجي، الذي بات يتلقى يف األعوام 
األخرية نسبة تراوح بني 75% و%85 
منها، بعدما كانت البلدان العربية غري 
عام  منها   %80 حنو  تتلقى  اخلليجية 

.2001
على سبيل املقارنة، يورد التقرير أن 
وقت  منذ  »أدرك  األوروبي  االحتاد 
طويل أن جناح التكامل اإلقليمي يتوقف 
بني  اإلمنائية  املستويات  تقارب  على 
ميزانيًة  فخصص  األعضاء«،  البلدان 
مليار   50 بلغت  اإلقليمي  للتعاون 
اإلقليمي،  للتقارب  منها   %82 يورو، 
و16% لرفع القدرة التنافسية للبلدان 
األعضاء، و2% للتعاون اإلقليمي. يف 
النمذجة  قسم  رئيس  يشري  املقابل، 
إىل  بشري  هادي  اإلسكوا  يف  والتنبؤ 
تونس  يف  مّول  األفريقي  البنك  أن 
العربية  الصناديق  مولته  ما  ضعف 
جمتمعة، وأنه مول بنحو نصف ما فعلت 
مصر.  يف  جمتمعة  العربية  الصناديق 
لضخامة  نظرًا  اإلسكوا،  ترى  هنا  من 
متطلبات التمويل يف املنطقة العربية، 
السيادية  الصناديق  لتجميع  حاجة 
إقليمي  بنك  إطار  يف  العربية  للبالد 
متويل  على  قادر  والتنمية،  لإلعمار 
املشاريع الكبرية بقروض ميسرة، لكن 
لن حيصل التكامل االقتصادي العربي 
إرادة  دون  لألسواق،  األمر  ُترك  »إذا 
غارسيا،  خوسيه  يقول  سياسية«، 
املسؤول يف إدارة التنمية االقتصادية 
والعوملة يف اإلسكوا. التكامل »عملية 
طويلة وتدرجيية« تتطلب تقارب الدول 
الساعية للتكامل ماليًا، يقول غارسيًا، 
املنطقة  سري  دون  حيول  عما  سائاًل 
العربية على هذا الدرب، »وخاصة مع 
وجود روابط جيواسرتاتيجية قوية فيما 

بني )كياناتها(«؟

يرى داغر أن 
»أفضل

ما حصل يف العالم 
الثالث

هو سياسة 
استبدال الواردات«

والبناء  التحديث  حماوالت  بضرب 
ثم  علي  حممد  بتجربة  بدءًا  املستقل، 
مجال عبد الناصر يف مصر، وصواًل إىل 
التدمري املمنهج للعراق وسورية اليوم، 

يقول داغر.
كانت البلدان املشمولة بالدراسة حتتاج 
دوالر  مليار   111,117 إىل   2011 عام 
التنمية«  متويل  يف  النقص  لـ«سد 
إىل  البطالة  معدالت  خلفض  الالزمة 
تتلق منها سوى 56,248  النصف، مل 
يف  نقصًا  فسجلت  دوالر،  مليار 
دوالر،  مليار   54,926 قدره  التمويل 
حبسب التقرير، وُتظهر أرقام اإلسكوا 
أن »موارد املنطقة العربية )يف السنة 
نفسها( كانت كافية لسد النقص يف 
اإلمجالي  اجملموع  بلغ  وقد  التمويل، 
واالستثمارات  املالية  للتحويالت 
األجنبية املباشرة واملساعدات اإلمنائية 
املنطقة  من  خرجت  اليت  الرمسية، 
مرات   1,4 أي  دوالر،  مليار   78,169
التحويالت  وكادت  النقص؛  حجم 
 53,528 والبالغة  وحدها،  املالية 
لتغطية  كافية  تكون  أن  دوالر،  مليار 
النقص كاماًل«، فيما مل تتلق البلدان 
ويالحظ  منها!   %29 سوى  العربية 
التقرير أن التحويالت تلك »ال ُتستخدم 
يف  تستخدم  ما  بقدر  االستثمار  يف 
االستهالك، فتبقى قدرتها على توليد 
التقرير  العمل حمدودة«. يشري  فرص 
»نقيض  هي  »الظاهرة«  هذه  أن  إىل 
ما شهدته بعض بلدان جنوب آسيا، إذ 
تلقت مبالغ كبرية من التحويالت املالية 
بلغت  وقد  اخلليج؛  بلدان  من  الواردة 
مليار   33 حواىل  وحدها  اهلند  حصة 
متجاوزة  التحويالت،  تلك  من  دوالر« 
سجلت  البينية!  املالية  التحويالت 
التحويالت املالية املرسلة من املنطقة 
منوًا بوترية »جتاوزت التحويالت املالية 
مبا  مرات«،  بثالث  )العربية(  البينية 
كتل  السائد يف  النمط  مع  »يتعارض 
اقتصادية إقليمية أخرى، حيث سجلت 
التحويالت البينية ضمن الكتلة الواحدة 
نسبًا أعلى بكثري من جمموع التحويالت 
الذي  التقرير  حبسب  منها«،  املرسلة 
الذي يربر  يسأل واضعوه برباءة، »ما 
املالية  التحويالت  مستوى  اخنفاض 

داخل املنطقة العربية«؟
عن  احلديث  اإلسكوا  تستطيع  ال  رمبا 
األنظمة  أمن  املتحدة  الواليات  التزام 
القرن  سبعينيات  مطلع  منذ  اخلليجية 
عن  أو  تقدير،  أقل  على  املاضي 
املباشرة  األطلسية  العسكرية  اهليمنة 
»حرب  منذ  العرب  جزيرة  شبه  على 
التسعينيات،  مطلع  الثانية«  اخلليج 
إعادة  اخلليج  حكومات  الغرب  وإلزام 
يف  النفط  ريع  من  حصتهم  تدوير 
واألوروبية  األمريكية  املالية  األسواق 
وشراء كميات ضخمة من السالح بأمثان 
اخنفاض  التقرير  يعزو  بل  باهظة، 
داخل  املالية  التحويالت  مستوى 
أخرى  مبناطق  مقارنة  العربية  املنطقة 
البينية  اهلجرة  مستوى  اخنفاض  إىل 
أساسًا )أو باألحرى احلواجز اليت ترفعها 
النفطية يف وجه سائر  العربية  الدول 
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
مريض ذهاني »حياكم نفسه« مبحاولة قتل عسكريني

وصلت  اليت  »الرسالة«  الدائمة،  العسكرية  احملكمة  »خالفت«    
يف  السجن  من  سيخرج  بأنه  تبلغه  السماء  من  رضا.م  للموقوف 
العام 2019 وبالتحديد يف الشهر اخلامس من العام املذكور، على 

أبعد تقدير.
رضا الذي حياكم جبرم حماولة قتل عسكريني وجرح عنصرين يف 
تشهدها  قلما  استثنائية  حالة   ،2011 العام  خالل  القامسية  حملة 
احملكمة العسكرية الدائمة، فهو مصابًا مبرض الذهان، ويعاني من 
اضطراب عقلي خطري، ما دفع باحملكمة برئاسة العميد الركن الطيار 
خليل ابراهيم إىل اختاذ قرار بوضعه يف مأوى احرتازي كونه يشكل 
خطرًا على اجملتمع، وذلك بعدما حكمت عليه بالسجن سبعة أعوام 

وجتريده من حقوقه املدنية.
فى على الناظر إىل رضا أثناء مثوله امام احملكمة بأنه يعاني  وال يخُ
من مرض ما، فكيف باحلري إذا نطق، ما قطع الشك باليقني بأنه 
مصاب مبرض الذهان من دون احلاجة إىل الرجوع إىل تقرير الطبيب 
حبالة  مصاب  »أنه  خالصته  تقريرًا،  ووضع  عاينه  الذي  النفسي 
الذي  والشهر  العام  نفسه حمددًا  على  حكم  عقلي«، حني  ذهان 

سيخرج فيه من السجن.
سب إليه: »ربنا حكم علّي  يبادر رضا إىل القول لدى سؤاله عما نخُ
بالسجن حتى العام 2019«. وأضاف: »الرسالة وصلت، وهو الذي 
سيخرجين من السجن«، متوجهًا إىل رئيس احملكمة بالقول: ال انَت 
وال دولتك كلها، أطلب منها ما أريد، فأنا ال أطلب من احملكمة 
إياه  الوعد الذي وعدني  إنه  وإذا أردت ذلك فسأطلب من ربنا، 
بأنه سيعمل على إخراجي من السجن يف العام 2019 ويف الشهر 

اخلامس منه »ماكسيموم«، وفق تعبري رضا.
القاضي فادي عقيقي جتريم  العامة  النيابة  أن طلب ممثل  وبعد 
من  بتكليف  شلحة  عليا  احملامية  وكيلته  ترافعت  املتهم،  وإدانة 
احملكمة، فرأت أنه من خالل أقوال موكلها، فإنه ال ميكن احلكم على 
أي متهم إذا أقدم على فعلته من دون إرادة أو وعي. وأكدت أن 
تقرير الطبيب النفسي الذي عاينه أفاد بأنه مصاب حبالة من الذهان 
العقلي ويشكل خطرًا على اجملتمع، واعتربت أنه جيب معاجلته بعد 
إعفائه من العقاب، طالبة من احملكمة تطبيق املادة 231 عقوبات 

اليت تنص على تطبيق حالة اجلنون على املتهم.

أحكام لـ«العسكرية« جبرائم إرهابية

  أصدرت احملكمة العسكرية برئاسة العميد الركن الطيار خليل 
مسعد  حممد  خالد  الفار  الفلسطيين  حبق  غيابيًا  حكمًا  ابراهيم 
جبرم انتمائه اىل تنظيم »جبهة النصرة« والقيام بأعمال ارهابية 
االشغال  يف  مسعد  بوضع  احلكم  وقضى  املتفجرات.  بواسطة 
الشاقة املؤبدة وجتريده من حقوقه املدنية وتنفيذ مذكرة القاء 

القبض الصادرة حبقه.
من جهة أخرى، حكمت احملكمة على املوقوفني بالل خلف وفرحان 
غنام بالسجن مدة عام جبرم االخنراط يف عصابة مسلحة بهدف 
القيام بأعمال ارهابية. كما قضى احلكم بالسجن اشغااًل شاقة 
من  وجتريدهما  فليطي،  ووائل  خلف  امني  الفارين  حبق  مؤبدة 

حقوقهما املدنية.
حيث  املوقوفني  استجوبت يف وقت سابق  قد  احملكمة  وكانت 
مادي  بدل  لقاء  بسيارته  اسلحة  بنقل  خلف  بالل  االول  اعرتف 
نافيًا قيامه باي عمل أمين. أما غنام فنفى ما هو منسوب اليه أو 

بعملية نقل االسلحة.
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي جتريم 
ضاهر،  عارف  احملامي  خلف  وكيل  ترافع  وادانتهم،  املتهمني 
فلفت اىل ان موكله اعرتف يف كافة مراحل التحقيق بنقل اسلحة 
اىل  عرسال  من  اشخاص  بنقل  قام  كما  أجر،  لقاء  يف سيارته 
طرابلس، وان احدهم طلب منه نقله من دون املرور على حاجز 
التحقيقات  صدقية  يؤكد  ذلك  ان  اىل  مشريًا  فرفض،  أمين 
االولية. كما أكد ضاهر ان موكله مل يقدم على القيام باي عمل 
أمين، وقد اعرتف بنقل هوية كان سيسلمها اىل املتهم فليطي. 
وانتهى اىل طلب ابطال التعقبات حبقه من اجلرائم املسندة اليه 
واعتبار فعله ينطبق على املادة 72 اسلحة ومنحه اسبابًا ختفيفية 

باالكتفاء مبدة توقيفه.
ال  موكله  ان  اىل  امين درويش فأشار  غنام احملامي  أما وكيل 
علم له مبوضوع نقل االسلحة، موضحًا ان سبب ورود رقم هاتفه 
من ضمن الئحة االتصاالت يعود اىل كون موكله يقوم بشحن 
ان  الذي سبق  الرز  درويش  املطلوب  لدى حمل  اخللوي  هاتفه 
استعمل هاتف موكله. كما أكد ان السيارة اليت قامت بتهريب 
االسلحة ال تعود ملوكله واليت كانت تاريخ نقل السالح موجودة 
اىل  وانتهى  حادث سري.  بسبب  السيارات  لتصليح  كاراج  يف 
تطبيق  التجريم  حال  يف  واستطرادًا  موكله  براءة  اعالن  طلب 

املادة 72 أسلحة.

عدد عمليات إحداها المس املئة

عصابات سلب وسرقة يف قبضة القوى األمنية
 مل يهنأ ف.م مببلغ األلف دوالر الذي »جناه« من بيعه سيارة يف 
بريتال كان قد سلبها اجلمعة املاضي وفّر بها بعد إلقاء القبض على 
أثناء حماولتهما سلب امرأة يف اجلميزة،  شريكه باجلرم املشهود 

حيث ألقي القبض عليه بعد يوم من ذلك يف حملة شتورا.
يف املقابل، جنحت القوى األمنية يف إلقاء القبض على سارق كاد 
عدد عملياته يصل إىل املئة، كما متكنت من توقيف أحد السالبني 

استخدم وشريكه الفار دراجة نارية لعملياتهما.
ففي حادثة اجلميزة، أوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي 
أنه بتاريخ 2014/11/20 حصلت حماولة سلب إحدى املواطنات من 
قبل شخصني يؤلفان عصابة نشل وسلب، وقد مت توقيف أحدهما 
باجلرم املشهود من قبل دورية عائدة ملخابرات اجليش وضبطت 
سيارته، يف حني متكن شريكه من الفرار بواسطة سيارة من نوع 
»نيسان ميكرا«، سلبها من إحدى السيدات، بعدما أصيب يف 
رجله. ونتيجة للمتابعة والرصد الدقيق، متكنت دورية من مكتب 
القضائية،  الشرطة  وحدة  الدولية يف  السرقات  جرائم  مكافحة 
بتاريخ 2014/11/21 من توقيفه يف ساحة شتورا، ويدعى: - ف. 
م. )23 عامًا(، وهو مطلوب للقضاء جبرائم: سرقة، سلب، نشل 
وتأليف عصابة لسرقة السيارات. وبالتحقيق معه اعرتف بقيامه 
بعدة عمليات سلب ونشل كان آخرها يف حملة اجلميزة مبشاركة 
أنه  آخر )أوقف باجلرم املشهود يف حينه(، كما اعرتف  شخص 
باع السيارة املسلوبة إىل أحد األشخاص يف بلدة بريتال البقاعية 
مقابل مبلغ ألف دوالر أمريكي ضبط حبوزته، باإلضافة إىل ضبط 

إجازة سوق مزورة.
وطلبت املديرية من الذين تعرضوا ألعمال مماثلة وتعرفوا إليه، 
يف  الدولية  السرقات  جرائم  مكافحة  مكتب  مركز  إىل  احلضور 
أو  مشعون،  كميل  بوليفار  ضاهر  جوزف  الشهيد  العقيد  ثكنة 
اإلتصال على أحد الرقمني: 01/292724 أو 01/289000، متهيدا 
وبعد حصول  املقابل،  الالزمة«. يف  القانونية  اإلجراءات  إلختاذ 
عمليات سرقة من داخل سيارات ومنازل وحمال جتارية من قبل 
ونتيجة  اجلنوب،  بلدات خمتلفة من قرى  أشخاص جمهولني يف 
للتحريات واإلستقصاءات املكثفة، متكنت مفرزة إستقصاء جبل 
لبنان يف وحدة الدرك اإلقليمي، من توقيف أحد الفاعلني بتاريخ 
واملشتبه  اجلنوبية،  /الضاحية  الليلكي  حملة  يف   2014/11/21

بقيامه حبواىل 99 عملية سرقة ويدعى أ.د )26 عامًا(.
وبالتحقيق معه اعرتف بقيامه بعدة عمليات سرقة باإلشرتاك مع 
للقضاء  مطلوب  أنه  تبني  وقد  لتوقيفهما(،  جار  )العمل  آخرين 
مبوجب عدة مذكرات وأحكام عدلية جبرائم: سلب بقوة السالح، 
سرقة موصوفة وسرقة، إطالق نار، ضرب وإيذاء وصدم وتسبب 

بإيذاء.
وطلبت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بناء إلشارة القضاء 
املختص، من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، احلضور 
الشباك  فرن  حملة  يف  لبنان  جبل  إستقصاء  مفرزة  مركز  إىل 
األرقام:  على  اإلتصال  أو  غاوي،  بيار  الرائد  الشهيد  ثكنة 
اإلجراءات  إلختاذ  متهيدا   01/292921  01/292898  ،01/292923

القانونية الالزمة.
إلشارة  بناء  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  املديرية  عممت  كما 
بعدة  لقيامه  عامًا(   28( م.ع  املوقوف  املختص صورة  القضاء 
عمليات سلب طالت عماال سوريني يف حملة طريق املطار بواسطة 
سكني على منت دراجة نارية صغرية احلجم باإلشرتاك مع شخص 

آخر العمل جار لتوقيفه.
وقعوا ضحية  الذين  واملقيمني  املواطنني  من  املديرية  وطلبت 
إليه احلضور إىل مركز مفرزة الضاحية اجلنوبية  أعماله وتعرفوا 
القضائية يف االوزاعي ـ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو 
متهيدا  01/842403أو01/842405،  الرقمني  أحد  على  اإلتصال 

إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

حادث سري يف عكار حيصد قتياًل
  قضى حممد علي مجال )61 عامًا( يف حادث سري مروع 
وقع صباح االثنني عند مفرتق بلدة جديدة القيطع بني سيارة من 
نوع مرسدس 300 وهوندا أكورد، كان يقودها القتيل. كما أدى 
احلادث إىل جرح مخسة أشخاص عرف منهم رواء العويسي. وعمل 
عناصر الدفاع املدني على نقلهم إىل املستشفيات للمعاجلة فيما 
مت فتح حتقيق بأسباب احلادث. وأفادت غرفة التحكم املروري 
على  وانقالبها  بشجرة  اصطدام سيارة  نتيجة  جريح  عن سقوط 

طريق احلازمية، ومت نقله إىل املستشفى.
كما أفادت عن سقوط 4 جرحى حبادث تصادم بني سيارتني على 
طريق عام طراطيش باجتاه أميون، وجريح نتيجة اصطدام سيارته 

بعمود إنارة على طريق امليناء طرابلس.

جريح بإشكال عائلي يف ببنني
  وقع إشكال فردي يف بلدة ببنني، بسبب خالف على مرياث بني 

أشقاء من آل املصري، تطور إىل إطالق نار.
وأدى احلادث إىل إصابة ن. مصري جبروح نقل على اثرها اىل 

احد املستشفيات للمعاجلة.

سرقة مطعم مبفتاح مستعار يف شتورا
  ادعت مديرة مطعم املاكدونالدز - فرع شتورا عبري عاصم باظ 
لدى خمفر شتورا، أن جمهوال اقدم ليال ومبفتاح مستعار على سرقة 

مبلغ 11 مليون لرية من داخل اخلزنة يف املطعم.

قتيلة باشتباك مسلح يف برج الرباجنة
  وقع صباح أالثنني اشتباك مسلح يف خميم برج الرباجنة صباح 
اليوم، بني جمموعتني من حركة »فتح« االوىل تابعة للمدعو حكمت 
الرشاشة  االسلحة  خالهلا  استخدمت  غضية،  حملمد  والثانية  عكر 
واصابة  نازحة سورية،  مقتل  اىل  ادى  ما  الصاروخية،  والقذائف 
شقيق عكر وآخرين.ووقع االشتباك على خلفية قيام جمموعة غضية 
باحراق دراجة نارية عائدة لعكر، وتركزت يف جورة الرتاشحة حيث 
يقع منزل عكر ومنزل غضية. وتعرضت سيارة تابعة ملستشفى حيفا 
يف مجعية اهلالل االمحر الفلسطيين إلطالق نار، خالل االشتباكات، 
خارج  اىل  رجله  مصابا يف  عكر  آل  من  شخصا  تقل  كانت  النها 
مبذكرات  مطلوب  النه  للخارج  نقله  رفضت  عائلته  لكن  املخيم، 

توقيف.

القبض على مصّور لسرايا حلبا
  أوقف عناصر سرية درك عكار بإمرة املقدم ماجد األيوبي خ.أ 
من بلدة القيطع الذي كان يقوم بتصوير مداخل السرايا احلكومية 
على  يضعه  الذي  اجلوال  بهاتفه  هلا  الرئيسي  والبهو  وخمارجها 
البهو  أحدًا ما، وقام بتصوير احلركة داخل  أنه حيادث  أذنه حبجة 
احدى  أنه مهاجر اىل  األمنية واالجراءات املتخذة مدعيًا  والعناصر 
الدول العربية، وما فعله ليس سوى من باب احلشرية والتطفل. 
وعلى الفور جرى إبالغ األجهزة املختصة اليت ألقت القبض عليه 
وصادرت هاتفه وباشرت التحقيق معه. من جهة أخرى، وعلى أثر 
عملية مداهمة ملكتب مكافحة اإلرهاب يف الشمال يف منطقة حلبا 
مبحيط شركة كهرباء عكار، اوقف ر.م املطلوب مبذكرات عدة حيث 

اقتيد إىل طرابلس للتحقيق معه باجلرائم املنسوبة إليه.

خطف إثيوبية واغتصابها..وابتزازها
  انتحل م.إ. )31 عامًا( صفة رجل أمن وأقدم على خطف إثيوبية 
من الدورة واغتصابها يف شكا، وراح يبتّزها، بعدما قام بتصويرها 
عارية. وقد متكنت دورية من »شعبة املعلومات« من توقيفه يف 

اليوم نفسه حيث اعرتف بفعلته.
وأفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أنه بتاريخ 2014/11/23 
أقدم م.إ. على خطف سيدة من التابعية األثيوبية تدعى هـ. م. 
من حملة الدورة حبجة عدم حيازتها أوراقًا ثبوتية منتحاًل صفة رجل 
أمن، ثم نقلها إىل حملة شكا حيث عمل على اغتصابها وتصويرها 
عارية بواسطة هاتفها اخللوي، كما طلب منها االتصال بأصدقائها 
 /250/ بقيمة  الدفع  تعبئة خلوي مسبقة  إرسال بطاقات  وإبالغهم 

دوالرًا أمريكيًا إىل رصيده، لقاء حمو الفيديو، فرضخوا له.
ونتيجة للمتابعة والرصد متكنت إحدى دوريات شعبة املعلومات من 

توقيفه بالتاريخ ذاته يف شكا، وقد اعرتف مبا نسب إليه.
أودع القضاء املختص بناء على إشارته.

هجوم بالسكاكني ... يف الدورة
هوجم  حني  الدورة،  حملة  يف  حلادثه  )م.ك.(  املواطن  تعرض 

بالسكاكني والعصي من قبل أربعة سوريني.
ويف التفاصيل، ترجل )م.ك.( من سيارته، وإذا بأربعة سوريني 
وهم  ميلك،  ما  ليعطيهم  بالسكاكني  ويهّددونه  طريقه  يقطعون 

وشيك مصريف. عبارة عن $700 
ومتكن  سوريني  ثالثة  فهرب  األثناء،  هذه  يف  سيارة  ووصلت 
ما  الدفاع عن نفسه واسرتداد  )م.ك.( من ضرب واحد، حماواًل 

رق منه. سخُ
وأثناء التحقيق، مل يبلغ السوري عن رفاقه، وأخلي سبيله لعدم 

وجود املسروقات حبوزته، وأحيل امللف اىل النيابة العامة.

 إحالة موقوف من جمموعة ميقاتي
  

املختص  القضاء  على  أمس  ظهر  قبل  املخابرات  مديرية  أحالت 
املوقوف مصعب مجال االيوبي الذي ينتمي اىل اجملموعة املسلحة 
االيوبي  اعرتف  وقد  امليقاتي،  امحد  املوقوف  يقودها  كان  اليت 
مبشاركته باالعمال االرهابية اليت نفذتها اجملموعة املذكورة، وبانه 

كان على علم باملخططات اليت كانت حتضرها ملدينة طرابلس.
وكانت قوة من خمابرات اجليش قد اوقفت األيوبي قبل اسبوع يف 

حملة القلمون يف الشمال.
األمن  قوى  يف  املعلومات  شعبة  من  دورية  اوقفت  جهتها،  من 
قلحات،  بلدة  يف  أ.أ  وشقيقه  ح.أ  السوري  الكورة  يف  الداخلي 
اخللوية،  هواتفهما  خالل  من  داعش،  لتنظيم  بتأييدهما  لالشتباه 

وذلك بناء إلشارة القضاء املختص.
وقد أحيل املوقوفان على التحقيق وما لبث أن أخلي سبيل الثاني 

فيما أخُبقي على ح.أ موقوفًا.
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أقامت اجلامعة اللبنانية الثقافية يف نيو ساوث ويلز حفال تكرمييا 
على شرف الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية اليخاندرو 
املاضي يف  االربعاء  يوم  بعد ظهر  فارس وذلك  اخلوري  أنور 

مطعم االصيل يف غرينايكر.
حضر املناسبة، اضافة اىل رئيس اجلامعة يف نيو ساوث ويلز 
العام يف  لبنان  قنصل  االدارية،  اللجنة  واعضاء  قزي  وسام 
سيدني االستاذ جورج البيطار غامن، النائب طوني عيسى، رئيس 
دير مار شربل ومدير املعهد االب جوزيف سليمان، نائبة رئيس 
بلدية كنرتبري فدوى كيب، رئيس التجمع املسيحي والي وهبه 

حزب  رئيس  عبيد،  اسرتاليا طوني  اللبنانية يف  القوات  حزب 
بو هارون،  ايلي  املردة  تيار  رئيس  البطي،  االحرار كلوفيس 
حركة  رئيس   املري،  عبد  اسرتاليا  املستقبل يف  تيار  رئيس 
االستقالل، رئيس حزب الدميقراطيني االحرار رميون ابو عاصي، 
الكوميدي الفنان جان خضري، وعدد من رجال االعمال منهم جو 
خطار وسامل سكر، الدكتور مصطفى علم الدين، الدكتور ممدوح 

مطر وعدد من فعاليات اجلالية وممثلي االعالم.
قدم املناسبة الزميل سايد خمايل وحتدث فيها النائب طوني 
عيسى، احملامي ستيف ستانتون، رئيس اجلامعة يف نيو ساوث 

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف نيو ساوث ويلز تومل على شرف الرئيس العاملي اليخاندرو اخلوري فارس

اخلوري  اليخاندرو  الضيف  العاملي  والرئيس  ويلز وسام قزي 
فارس وقد اشادت الكلمات بدور اجلامعة على صعيد االغرتاب 
اللبناني وربط لبنان املغرتب بلبنان املقيم كما اشادت مبناقبية 
الرئيس العاملي احلالي وقبله والده املرحوم انور اخلوري فارس 

ودورهما يف مسرية اجلامعة.

الزميل سايد مخايلالنائب طوني عيسىاملحامي ستيف ستانتونالرئيس وسام قزيالرئيس اليخاندرو انور الخري فارس

النائب طوني عيسى، كال عصفور وسعيد الدويهيبيرت مارون، فدوى كبي، جو خطار وحضوراالب سليمان، فارس، قزي، القنصل  غانم، عريضة وستانتون

صورة جامعة على شرفة املطعمالدويهي، طوني عبيد، ابراهيم الخوري والزميالن بو رزق ومخايلبيرت مارون، لودي فرح مع الرئيسني فارس وقزي

جانب من الحضورطربيه، املري، وهبه، جعجع، بعيني وحضور

سالم سكر ولودي فرح

ايلي بو هارون، ريمون بو عاصي، طوني خطار وحضورمخايل، خضري، الشعار، البطي، د علم الدين و د مطر
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احتفلت قنصلية لبنان العامة يف سيدني بعيد 
استقالل لبنان حبضور رمسي وشعيب كبري وذلك 
مساء السبت املاضي يف قاعة رينيسانس يف 

لديكمب.
عيسى  طوني  النائب  الوالية  رئيس  مثل  وقد 
وزعيم املعارضة النائبة باربرة بريي، ومن بني 
احلضور سفري اسرتاليا السابق يف لبنان ورجال 

اعمال وفعاليات وعدد كبري من ابناء اجلالية.
الدكتور  الشاعر  فقراتها  قدم  اليت  واملناسبة 
النائب  من  كل  فيها  تكلم  الدويهي،  مجيل 
اخلتام  ومسك  بريي،  باربرة  والنائبة  عيسى 
كانت كلمة لقنصل العام االستاذ جورج البيطار 

غامن وجاء فيها:
إنه ليوم عظيم أن نلتقي كلبنانيني ومتحدرين 
إطاللة  يكون  بأن  أمل  وكلنا  لبناني  أصل  من 
عهد جديد على وطننا احلبيب لبنان، هذا البلد 
راية  الذي رفع  بأبنائه،  الكبري  الصغري حبجمه، 
األرز حتت كل مساء، والذي لنا شرف اإلنتماء 
لدينا  وكلنا  التحرر،  يوم  إنه  وقالبًا.  قلبًا  إليه 
يف  الوطن  وحب  املواطنة  روح  غرس  مهمة 
قلوب أبنائنا لكي ال ينسوا وطنهم األم وأرض 
أجدادهم، إنه لتحٍد لنا أن نـُعّلمهم كيفية اإلنتماء 

إىل جمتمع لبناني ليكونوا عناصر فعـّالة فيه. 
هذا اجملتمع الراقي، الذي صّدر املعرفة والعلم 

واحلضارة من شواطئه إىل العامل أمجع. 
األكثر  الفصل  يشّكل  اللبناني  اإلغرتاب  ولعل 
جاذبية ومدعاة للزهو يف قصص النجاح الباهر 
هلذا البلد، إذ لطاملا كان اللبنانيون يف االنتشار 
إهلام  ومصدر  حمنته،  حلظات  يف  للبنان  سندًا 
من  بدورها  ختُل  مل  اليت  تعافيه  أيام  يف  له 

التحديات.

ولطاملا مسع املغرتب اللبناني الكثري من األدبيات 
السياسية اليت تتحدث عن »جناحي لبنان، املقيم 
واملغرتب«. ولقد آن األوان لكي خنرج من ثنايا 

الشعر السياسي إىل حنايا الواقع، 
وال  التحليق،  إرادة  دون  لألجنحة  معنى  ال  إذ 
إستيالد  دون  لفظية  طموحات  أية  من  جدوى 

القنصلية اللبنانية العامة يف سيدني حتتفل بعيد االستقالل حبضور رمسي وشعيب حاشد

خطط عمل جدية وعمالنية تسعى لتحقيقها.
من هنا، ولدت فكرة إقامة أول مؤمتر إغرتابي من 
نوعه حتت إسم« لقاء الطاقة اإلغرتابية اللبنانية«، 
أيار املنصرم،  ُعقد يف بريوت يف شهر  الذي 
وحضره حوالي مخسماية شخصية، تنوعت ما بني 
اهلدف  إن  لبناني.  أصل  من  ومتحدرة  إغرتابية 
الذي سعت وزارة اخلارجية واملغرتبني من وراء 
تنظيم هذا املؤمتر، هو يف رغبتها توجيه لفتة 
يف  الالمعة  اللبنانية  للكفاءات  ُمستحقة  اعتبار 
عامل االنتشار، وتوفري فرصة مؤاتية إلطالق عجلة 
الطاقات  وتفعيل  تكثيف  إىل  الرامي  مسعاها 
عملية  وتسريع  لبنان،  ملصاحل  خدمة  اإلغرتابية 
ملستحقيها  اجلنسية  ونيل  املغرتبني  تسجيل 
»لوبي«  وصناعة  لبناني،  أصل  من  املتحدرين 
لبناني فاعل ومؤثر حول العامل وتعزيز التبادل 
والسّيما  الدول،  وسائر  لبنان  بني  التجاري 
أسرتاليا، اليت نسعى معها، وبالتعاون مع غرفة 
اللبنانية، إىل اإلتفاق على  التجارة األسرتالية – 
تصدير الكرز اللبناني العريق جبودته وبيعه يف 
أسواقها، ليكون باكورة مثار هذا املؤمتر، الذي 
من املقرر أن يعقد لقاءه الثاني يف شهر آذار 

من العام 2015.
البطريرك  غبطة  لزيارة  كانت  آخر،  جانب  يف 
رأس  على  الراعي  بشارة  الكاردينال  املاروني 
األثر  أسرتاليا،  إىل  األوىل  وهي  مرافق،  وفد 
العميق يف نفوس أبناء اجلالية اللبنانية فيها، 
وال سيما يف والية نيو ساوث ويلز، اليت مكث 
البلد.  هذا  يف  إقامته  مدة  ثلثي  نيافته  فيها 
فقد أدخل حضوره وتواضعه البهجة يف صفوف 
مع  مؤثرة  لقاءات  له  املعطاءة، وكانت  جاليتنا 
خمتلف ممثليها ومكوناتها، وتركزت عظاته على 
ضرورة تسجيل وقوعات األحوال الشخصية من 
األراضي  بيع  عن  واإلمتناع  ووالدات  زجيات 
واملمتلكات يف لبنان واحلفاظ على اللغة العربية 
الرابط  يبقى  لكي  الطالعة،  لألجيال  وتعليمها 
مع الوطن األم قائمًا بشكل مستمر، مما ُيدّعم 
وهنا،  اللبنانية.  باهلوية  والتمّسك  التواصل 
على  القّيمني  مجيع  أشكر  أن  سوى  يسعين  ال 

التحضري هلذه الزيارة التارخيية، وخاصة أبرشية 
سيادة  راعيها  بشخص  املارونية  أسرتاليا 
املطران أنطوان شربل طربيه مع سائر معاونيه، 
العمل على  بارز ومشكور يف  ملا هلم من دور 

إجناحها.
بأن  علمًا  أحيطكم  أن  يسّرني  أخرى،  جهة  من 
قنصلية لبنان العامة يف سدني قد أجنزت أعمال 
ترميم وتصليح وصيانة وإعادة تأثيث دار سكن 
اإلهمال  من  تعاني  كانت  اليت  البعثة،  هذه 
املزمن، بالرغم من كونها الوحيدة اليت متتلكها 
العام 1955.  اللبنانية يف أسرتاليا منذ  الدولة 
صالوناتها  ألحد  جديدة  مفروشات  شراء  فتم 
ولتسرب  للنش  عرضة  كان  الذي  الرئيسية 
إلستقبال  وفتحه  ترميمه  أعيد  والذي  املياه 

الضيوف وتكريم املستحقني.
عنها،  ونيابة  اللبنانية  احلكومة  بإسم  وإنين، 
من  اجلزيل  بالشكر  أتقّدم  الشخصي،  وبإمسي 
املشروع  هذا  متويل  دعم  يف  ساهم  من  كل 
وحتقيقه من أبناء جاليتنا الكرمية والوفّية لوطن 

األرز، 
شـُّكلت  اليت  اللجنة  أعضاء  بالشكر  أخّص  كما 
جلمع  حثيثة  مساٍع  من  بذلوه  ملا  الغاية،  هلذه 
وجتاوب  التربع  حفلي  تنظيم  وإجناح  األموال 
وتعاون اجلالية مبختلف شرائحها معهم، إضافة 

إىل املهندسني والبّنائني الذين أشرفوا وساهموا 
بأعمال الرتميم.

أيها احلضور الكريم،
إن وطنكم جزء من هذا العامل وهو كبري بكم، 
إذ إن وجودكم يف هذا البلد جيعل لبنان حاضرًا 
من  نشهده  ما  ظل  ويف  لذلك،  أسرتاليا.  يف 
أحداث تصبح املسؤولية كبرية، وبالتالي ُيصبح 
اإللتفاف حول الوطن األم من أكرب الواجبات عرب 
تعاون هيئاتكم ومجعياتكم األهلية مع مؤسسات 

دولتكم.
وأن  وطنكم  مبستقبل  تثقوا  أن  إليكم  نداؤنا 

تتذكروا دائمًا أنكم من أرٍض كرمية قّدستها 
بلد  من  وأنكم  الزكية،  الدماء  ورَوتها  السماء 
وطنكم  إن  العاملية.  احلضارة  بناء  يف  ساهم 
حباجة إليكم كما أنتم حباجة إليه، فالوطن يتنفس 
برئتيه، بأبنائه املقيمني واملنتشرين. وهؤالء ال 
دة  القوة املوحَّ حياة هلم بدون وطنهم، فكونوا 
يف مؤسساتكم وقلوبكم وحمبتكم لوطنكم يُكن 
املستقبل لكم. إن وطنكم كان دائمًا أكثَر من 
جمرد وطٍن، إنه صيغة فريدة لتالقي الثقافات 

واألديان وتفاعلها. إنه رسالة.
خبري                                                                        وأنتم  عام  كل 
أسرتاليا                                                                                عاشت  عشتم، 

وعاش لبنان

القنصل غانم يصافح سالم سكر ويبدو شحادة وليناالقنصل غانم واملطران طربيه مع خطار واوينز وحربالنائبة باربرة برييالنائب طوني عيسىالقنصل جورج البيطار غانم

املطران طربيه مع وفد القوات اللبنانيةالقنصل غانم والنائب عيسى مع ريتشارد طنوس وعالم القنصل غانم والنائب عيسى مع بسام دكان وأيلنيالقنصل العام جورج البيطار غانم والحاج حافظ قاسم

القنصل جورج البطار غانم مع علي كرنيبالقنصل غانم مع بو هارون واملردة القنصل غانم مع البطي واالحرارالقنصل العام غانم مع طوق ودرباس وباسيل وحضور

القنصل غانم يصافح د مصطفى علم الدينالقنصل غانم يصافح د عماد برو ويبدو سالم سكر
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مـلحمة ومـطعم الـجّنة 
للـحم الـحالل

بــإدارة
الـحاج أبو ربـيع يوشع
واملعلم عـمر املـصري

جميع أنواع لحوم 
الغنم والبقر والدجاج 
طازجة يوميًا وبنوعية 

عالية الجودة
تأمني وتوصيل الطلبيات لكافة أنواع 

املناسبات )50 دوالرا وما فوق(

نـشّك اللـحم للـزبائن حـسب الـطلب

نشوي كافة أنواع الستايك 
والشقف والكفتة

خربة 
طويلة

نظافة
تامة

معاملة 
صادقة

أسعار 
منافسة

نـفتح  7  أيـام يف األسبوع
من االثنني حتى اجلمعة: من 7 صباحا حتى الـ 6 مساء

السبت: من 7 صباحا حتى الـ 4 بعد الظهر
األحد: من 9 صباحا حتى الـ 2،30 بعد الظهر

8744 9642 02لإلتصال: 
0475 611 335
0435 711 744

Email; al-jannah_butchery@hotmail.com

Address; 339 Waterloo Rd, Greenacre

)BBQ( 
TAKEAWAY

مـشاوي

لـحوم ومـنتجات جملدة
Frozen Products
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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االفتتاح الكبري
ملـــؤسسة

ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني.
البنائني  تزود  النوعية  من  متقدمة  درجة  على  هي  شركتنا  ان 

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

Direct to Builders, Architects, designers
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre
Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre 

(Next door to Jeep car yard)

مباشرة للبنائني - املهندسني - املصممني

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole 
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of 
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies 
whole sale prices in Australia 

 :)Showroom( صالة العرض
من االثنني حتى الجمعة من 8،30 صباحا حتى 5 بعد 

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

:)Trades Centre( املركز التجاري
 من االثنني حتى الجمعة من 6 صباحا حتى 5 بعد الظهر..

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

1.5mm and 3mm tile spacers 
5mm, 10mm and 12mm tile 
spacers 
15 L water proofing  
Nova Flex 20kg 
Super Nova 20kg 
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg  
K-10 water proof  
Powder
Fibre glass roll  
And much much more
 
We also hold 
•	 Davco
•	 ASA	Bostic	
•	 Mapei
•	 Nova	tex
•	 Ardex	 شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 
لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

اسـتقامة
يف الـعمل

صـدق يف 
الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

Client 
Negotiator Magazine ed. #00 
This LOW RESOLUTION PDF is supplied for 
client approval only and must not be used for 
any other purpose. 
The Coupon Magazine Group P/L

THREE QUARTER PAGE

P: 9637 7445 
F: 9760 0317

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

*On the same or an equivalent tyre. †Valid only at stores listed above. Price includes GST. Offer excludes fleet, commercial and account customers. Offer ends 31.07.10. Not available in conjunction with any other offer. †Popular 
makes and models only. Imported, 4WD and luxury models may be subjected to a surcharge.  Tread pattern may vary to photos.  Present coupon to redeem offer. Offers expire 30.06.10. HMD-163-MTH -HILLS

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

www.tyrehouse.com.au
BURWOOD  . . . . . . 9745 6007
CASTLE HILL . . . . 9894 7777  
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

MERRYLANDS  . . 9637 0511
PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
WINDSOR . . . . . . . 4577 6262  

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

HMD-163-MTH.indd   1 23/6/10   4:39:00 PM

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

*Conditions apply. Must present coupon. Expires 07/11/14

SAVE 
$80!

TM

453 Merrylands Rd, Merrylands email: sales@tyresexcel.com

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

خربة طويلة.. أسعار منافسة..
دقة يف العمل.. صدق يف املعاملة نفتح 6 أيام يف األسبوع
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»املعلم األجري« .. وسام على صدر حرية الكلمة وعار على جبني الظاملني صوفية الوصل

أسطورٌة كالشمس هندسة السماْء
صحو البنفسج للندى
والروح يا سر اهلدى

تعبري فلسفٍة تقول لك البقاْء
يف الغيب أنت حبيبيت
يف الصحو أنت حبيبيت

يف برزخ الظمأ املهاجر ماخرًا
لقتاميت

ليقول أنت بداييت
ويقول أنت نهاييت

ولك انتماْء
ماذا إليك يعيدني ؟
أدمي وأنت خضابه

أم عطر روحك يف الفضاْء
أم قطرٌة..

بقيت تراوح بيننا
لتصري حبرًا من قداسة عشقنا
يفضي بشارة عامٍل حر الضياْء

أم حتمك املكتوب يف ورق الرجاْء
يا قصًة ال تنتهي ..إن تنتهي

 أو أنتهي
إال لرجٍع أخضٍر ما بيننا

ما بيننا..
هو سر قداس العبري صديقيت

وشقيقيت .. وحبيبيت .. وأمريتي
ما شئت قولي واهمسي

فاهلل شاْء
صوفية الوصل الذي 

يسري لُه
رعش اشتياقي يف طقوس الروح 

حيث الروح تنتظر النماْء
عيناك لي وضح الرؤى

والقلب حيرتف التوسل للحقيقة
يف ضمريك أن تقري

بوحك املخفّي يف منفى اإلباْء
ماذا إليك يعيدني ؟

أشفاعة احلضن الذي أسكنتين
فملكتين

أم هلفيت لنداء عاصفة الوثري 
بلحظٍة فيه استقر العمر من هلف النداْء

أم أن عشقي النهمارك واضٌح
أرجو اجلواب وال جواب سوى 

الرتقب لّلقاء وحينها             
سأقول أني قد بعثت جمددًا

لظالل وحيك عندها ..
سيكون عشقك راجحًا

حتى على عمري املؤطر 
يف خطى قدميك يا ذات 
انهماٍر جامٍح للماء أنتظر

السماء جمددًا 
والعشق ماْء

محمد عامر األحمد
   أبو العال الشماء

من رميون ابي عراج
صّدق او ال تصّدق

هذه االبيات من القصيدة العصماء »املعّلم 
انطوان  االستاذ  بصرف  تسّببت  االجري« 
السبعالني من معهد الفرير على يد املدير 
االخ اللبناني اميل غقيقي يف العاشر من 

مّتوز 1984

الفرنسيني  »الفريرات«  على  اهلل  رمحات 
من  وغريهم  جوزيف  و  واندريه  جورج 
السبعالني  يقّدرون  كانوا  الذين  العمالقة 
للمعّلمني.... نقيبا«  به  يفتخرون  و 
رئيسا«  اللبناني عقيقي  االخ  جاء  ان  اىل 
ملعهد الفرير ليلّطخ تاريخ املعهد و يفعل 

فعلته..........

انتهزها فرصة الجدد شكري للسيدة هدى 
شديد لالءضاءة عرب شاشة ال-بي-سي على 
هذه القضية الساخنة رغم مرور الزمن.....
أناصر  السبعالني  النقيب  تالمذة  من  فأنا 

العدل يف كل مكان و كل زمان......

القدامى  السبعالني  لطاّلب  شكر  ألف 
و  الدنيا  أصقاع  مجبع  من  املستنفرين 
خدمة  و  متابعة  انفسهم يف  جّندوا  الذين 

هذه القضية اهلامة....

آمال اجلميع معّلقة بصاحب احلق و العدل و 
الغبطة البطريرك الراعي و عيوننا حتّدق يف 

النور اآلتي من عمق النفق....

فيما يلي القصيدة التارخيبة بكاملها:

ُم اأَلجرْي« علِّ  »َأمْلُ
           --1

يا حضرَة املديْر،ماذا تريْد؟
تريُد َأْن َأكوْن

ماًً َأجريا َأْن َأكوَن ُمعلِّ
ه؟ َأْن َأبيَعَك احلريَّ
يا حضرَة املديْر،

ُأْعذْرني...
رٍة ُأْعذْرني ألَف مَّ

َأنا ال أستطيْع
ال َأستطيُع َأْن َأكوَن َأجريا

ال أستطيْع 
ه َأْن َأبيَعَك احلريَّ

– -2     
َمْن َأنَت يا مديْر،

كْي َتعَل الضوَء َأسريا
كْي تعَل احلرَّ َأجريا؟

املاُل يا مديْر
ذليلٌٌ ذليْل

َقَدمي على املاِل الذليْل
املاُل يا َحْضرَة املديْر،

ه ال يشرتي احلريَّ
--3    

رُق يا مديْر، َألشَّ
رُق العجيُب الغريْب! َألشَّ

ه! رقيَّ اولُة الشَّ َألطَّ
 بقايا أمرِي املؤمننْي

ه والدولِة الرتكيَّ
ْع أمرَي مؤمننْي!  َتَربَّ

اُب َيْنَتظروْن َأحُلجَّ
ُشعراُء الَبالِط َيْنَتظروْن

ه اولِة القويَّ يا َضعيَف الطَّ
ه خطريٌة خطريٌة هَي القضيَّ

َأنا يا أمرَي املؤمننْي، 
ه لْن أبيَعَك احلريَّ

--4    
َمْن َأنَت يا مديْر؟

ه! َألَلْهجُة فوقيَّ
َواملعمُل كبرْي

ه َالشركُة تاريَّ
َأتْشرتيين باخُلْبِز والدواْء

ه؟ يف َوطِن احلريَّ
هذا ِسْعري َأنا اإلنساْن

ه! يف َوطِن احلريَّ
َاملاُل يا مديْر،

َذليلٌٌ ذليْل
َقدمي على املاِل الذليْل

ُأعذْرني ألَف مرٍة
ال أستطيْع

مًا أجريا َأْن أكوَن معلِّ
ال أستطيْع

ه َأْن َأبيَعَك احلريَّ
--5    

يا حضرَة املديْر،
ه مْتَك الدولُة العليَّ َعلَّ

يين َأجريا أْن ُتَسمِّ
كتبِت ْامسي أََجريا

وعلى األعياِد
ْتين َأمريا! َغنَّ

ه َخطريٌة َخطريٌة هَي القضيَّ
ه! ما َأصغَر الدولَة العليَّ

ه! ما َأصغَر الطاولَة الشرقيَّ
َقلمي

ه َقلمي َوحَدُه احلريَّ

--6    
مُيكنَك يا مديْر،

ه أْن تطرَدني مْن دولِتَك العليَّ
ِمَن املعمِل الكبرْي،
ه، َألشركِة التجاريَّ

َألقانوُن معَك يا مديْر،
مُيكنَك أْن تساوْم

على خبِز أوالدي الصغاْر،
َدواِء أوالدي الصغاْر،

على ُمستقبِل الصغاْر...
ه! َألقانوُن غابُة الدولِة العليَّ

مُيكنَك يا مديْر،
ه، يا َضعيَف الطاولِة الشرقيَّ

واملاِل الذليْل،
والسيجاِر،

اِب، ُشعراِء الَبالْط واحُلجَّ
لكْن يا حضرَة املديْر،

ال تستطيْع
َأْن متنَعين الزواْج،

ِقراءَة اجلريدْه،
ِإجناَب األوالْد،

و »شرَب« السيجارْه.
َأْن متنَعين

َتقبيَل املرأِة اليت أشاْء
َأنا َأشاْء

َقلمي َيشاْء
ه أنا احلريَّ

ه َلْن َأبيَعَك احلريَّ
َأنَت واملاُل الذليْل

ال شيَء ال شيَء
يا مديْر،

ه عنَد احلريَّ

--7
يا حضرَة املديْر،

ماذا تريْد؟
ٍة ُأْعذْرني ألَف مرَّ

ال أستطيْع
مًا َأجريا َأْن َأكوَن ُمعلِّ

قْد تراني غدًا
َسائَق تاكسي،

َفالَّحًا،
اَح َأْحذيْه، َمسَّ

تراني مثَلهم َأمريا
اْفهْمين يا أمرَي املؤمننْي،

َأملاُل الذليْل
َيْشرتي القصوَر واجلواري،

َوليالْي باريَس اجلميَله،
َت »ِهتلْر«، َيْشرتي خَيْ

ِإيواَن ِكسرى ،
ال َيْشرتي

ه ال َيْشرتي َقصيدًة َأبيَّ
ه. ال َيْشرتي احلريَّ
يا حضرَة املديْر،

ه َوحَدها احلريَّ
ه ٌة قويَّ َقويَّ

--8
ه َقصْيدتي األبيَّ

غاْر،  َمْكتوبٌة اَلْعنُيِ الصِّ
غاْر، َأْوالدي الصِّ

غاْر، َأْوالِد لبناَن الصِّ
ه وَن القصيدَة األبيَّ هْم حُيبُّ أَلنَّ

وَن اهلَل، حُيبِّ
ه! ْمَس واحلريَّ َوْالشَّ

انطوان السبعالني
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اعالنات ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

Saturday 29 November 2014  2014 الثاني  تشرين   29 السبت 
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Melbourneملبورن

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

 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

Saturday 29 November 2014  2014 الثاني  تشرين   29 السبت 

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

أصدرت القوات  اللبنانية يف ملبورن بيانا أكدت فيه انها مل 
تشارك يف احتفال اجلمعية

اليت يرتأسها بشارة طوق وقد متثل  األسرتالية   - اللبنانية 
مكتبها يف االحتفال الذي اقامه فرع اجلامعة الثقافية  يف 
ملبورن والذي رعاه الريس العاملي اليخندرو خوري فارس ، 
وجاء يف البيان : »لكي  ال يتم تضليل اجلالية اللبنانية يف 
ملبورن ومنعا الي التباس، مل تشارك القوات اللبنانية يف 
ملبورن يف احلفلة اليت اقامتها اجلمعية اللبنانية االسرتالية  
برئاسة بشارة طوق ليل ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٤ ، ال حضورا 
، وان عملية  اليها  ، حيث مل تكن مدعوة اصال  وال متثيال 
قبل  من  سهوا  وقعت  تكون  قد  احلفلة  يف  بها  الرتحيب 

القيمني عليها ، ولن نضعها يف اي اطار اخر.«. 

بيان صادر عن مكتب 
القوات اللبنانية يف ملبورن 

عندما تدخل  حمالت البلحة للحلويات العربية يستوقفك اكثر 
ان  حيث  التامة  الالئق..النظافة  االستقبال  عنوان..  من 

احللويات داخل زجاج مغلق.
وتصنع حلويات البلحة مجيع أنواع احللويات العربية املتعددة 
االصناف.. من مفروكة وكاتو ومنورا واقراص متر واقراص 
جوز وبقالوة وبييت فور وبوظة مشكلة ومجيع أصناف احللويات 
متخصص  طاقم  يد  على  الشميسي  حالوة  وخاصة  العربية 

بصنع احللويات.
السيد طارق أفيوني ال يفّرق بينه وبني العاملني عنده بل 

يشعرون وكأنهم شركاء معه بل عائلة واحدة.
ولعل ما مييز حلويات البلحة تلك االبتسامة اليت ال تفاق وجوه 
العاملني فيها والضحكة النابعة من القلب والـ »اهال وسهال« 

اليت يستقبلون بها زبائن وضيوف احملل.

تتميز باخلربة الطويلة والنظافة التامة واملعاملة الودودة واخلدمة السريعة

حلويات البلحة يف سيدني رود برونزويك بادارة طارق أفيوني

البلحة االسم االول يف عامل احللويات يف فيكتوريا.. حركة 
دائمة داخل احملل وعلى مدار االسبوع حيث ذاع صيتها يف 

سائر احناء الوالية.
كلمة حق جيب ان تقال هي ان السيد طارق أفيوني اسس 
هذه احملالت بتعبه وعرق جبينه بعيدا عن املال املشبوه لذلك 

كان اهلل معه ومن يتكل على اهلل فاهلل لن يرتكه.
سر  هو  وهذا  وصدق  واخالص  بأمانه  يعمل  أفيوني  طارق 
جناحه وال نبالغ اذا قلنا ان حلوياته اصبحت حديث اجلالية 
اللبنانية والعربية وتتناوهلا االلسن والشفاه لدى الكالم عن 

اطيب حلويات يف فيكتوريا.

761 - 763 Sydney Rd, Brunswick
Tel: 03 9383 3944

واجهة املحالت من الخارجالحلويات من الداخل

بعض انواع الحلوياتبعض أصناف البقالة
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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

 ملبورن

Saturday 29 November 2014  2014 الثاني  تشرين   29 السبت 

فقدت النجمة األمريكية الشابة »سيلينا غوميز« 
السيطرة على دموعها أثناء أداء أغنيتها اجلديدة 
حفل  يف   The Heart Wants What It Wants
على  امُلقام  األمريكية  املوسيقى  جوائز  توزيع 
مسرح Nokia . فعندما بدأت بالغناء بدا صوتها 

وكأنها ختتنق بالدموع واتسم أداؤها باحلزن.
 هذا ويرتدد أن تلك األغنية حتكي مبضمونها 
»جاستني  الشاب  الكندي  املغين  مع  قصتها 
انهمرت  الغناء  »غوميز«  أنهت  فعندما  بيرب«. 
صديقتها  حباهلا  شعر  من  أكثر  وكان  دموعها، 
املقّربة »تايلور سويفت« اليت حضرت احلفل، إىل 
جانب جنيفر لوبيز وغريهما من النجوم، علمًا أنها 
سبق واعرتفت مؤخرًا على  اهلواء يف حواٍر هلا مع 
املذيع »ريان سيكريست« أن »بيرب« ُأعِجَب كثريًا 
باملعربة  وصفها  اليت  وموسيقاها  األغنية  بهذه 
جدًا. وقال هلا أيضًا أنه شعر بقليٍل من الغرية حنو 

The heart wants what it wants أّدت أغنيتها اجلديدة
سيلينا غوميز تفقد السيطرة على دموعها يف حفل توزيع جوائز املوسيقى األمريكية

قررت املمثلة األمريكية »أجنلينا جولي« إمتالك 
منزل يف لندن هلا ولعائلتها على الرغم من أنها 
فرنسا،  وآخر يف  أجنلوس،  لوس  بيتًا يف  متلك 
ولكنها تود أن يكون هلا مكان خاص تستقر به 
 20 قدرها  ميزانية  حددت  وقد  أيضًا  لندن  يف 

مليون جنيه أسرتليين من أجل منزهلا اجلديد.
ويف أطار حبثها فقد شاهدت قصرًا للصيد يف 
منطقة Marylebon  ، ومل يتضح حتى اآلن ما إذا 
كانت ختطط   هي وزوجها  لإلنتقال مع أطفاهلما 
ال.  أم  دائم  بشكل  لندن  يف  لإلستقرار  الستة 
فرنسا،  الواقع يف  اآلن  الرئيسي  منزهلم  ويعد 
والذي يسمى Chateau Miraval والذي يبلغ عدد 
غرفه 35 غرفة، وقد أقام الزوجان حفل زفافهما 

فيه وحضره 22 شخصًا فقط.
»جورج  األمريكي  املمثل  صديقهما  أن  يذكر 
كلوني« قد أشرتى الشهر السابق منزاًل لزوجته 

أجنلينا جولي وبراد بيت يبحثان عن منزل يف لندن

من  البالغ  كلوني«  »جورج   العاملي  النجم  قرر 
العمر 53 عامًا باإلتفاق مع زوجته اللبنانية األصل 
علم  »أمل  اإلنسان  حقوق  يف  الناشطة  واحملامية 
العمر 36 عامًا أن يتبنيا طفاًل   البالغة من  الدين« 
مشردًا من أحد البالد املنهكة باحلرب. وذكر موقع 
Daily mail أن الثنائي يريدان تسليط الضوء على 
احلرب  يف  العائلة  فقدان  يعانون  الذين  األطفال 
مثل سوريا.هذا وأضاف مصدر مقرب من »كلوني« 
أنه يريد جتربة األبوة بالتبين مثل أصدقائه »مات 
جولي«  »أجنلينا  كورفورد«،  »سيندي  دامون«، 

و«براد بيت«.
يف  تزوجا  الدين«  و«علم  »كلوني«  أن  ُيذكر 
واألصدقاء  األهل  حبضور  املاضي  سبتمرب)أيلول( 
»كلوني«  أن  علمًا  بأيطاليا،  البندقية  مدينة  يف 
كان قد ذكر يف حواره مع جملة People األمريكية 
منذ العام 2006 أنه متشوق لتكوين عائلة ووجود 

جورج كلوني وأمل علم الدين خيططان لتبين طفل من بالد احلرب

الرجل الذي أّدى دور حبيبها يف الفيديو كليب.
أطفال، باعتباره أن تبين ولد وبناء العائلة تصرفًا 

واعيًا ومسؤواًل.

من  حالًة  وعائلتها  ستون  شارون  النجمة  تعيش 
»كولن  املدعو  »شقيقها«  إبن  فقدان  بعد  احلداد 
ستون« الذي رحل يف عمر 22 عامًا بسبب جرعة عالية 
من املخدرات. وُعِثَر عليه ميتًا يف وقٍت سابق من هذا 
الشهر، علمًا أن تقرير الطب الشرعي يف والية لوس 
أجنلوس قد أشار ألنه ُوِجَد متوفيًا يف منزله يوم 10 
من  عالية  جرعًة  تناوله  نتيجة  األول(  نوفمرب)تشرين 
املخدرات، إال أن التحاليل ستحدد نوعها مع ترجيح 

اهلريوين.
»الراحل  أن  بيان،  العائلة يف  أفراد  هذا وصّرح 
ستون« كان شخصًا رائعًا وموهوبًا جدًا، ولكن اإلدمان 
مع  حبياته،  أودى  حتى  عليه  وسيطر  منه  متكن  قد 
اإلشارة ألن العائلة ستفتقده كثريًا، وستصلي ألجله 

شارون ستون تعيش احلداد على إبن شقيقها

دومًا. ودعت العائلة يف »البيان« كل األّسر لتكون 
حريصًة على أبنائها كي ال يقعوا يف اإلدمان.

باململكة  شاير  أكسفورد  يف  الدين«  علم  »أمل 
األوسكار  على  احلائزة  املمثلة  وأيضًا  املتحدة، 
»جنيفر لورانس« قد أشرتت بيتًا هلا يف لندن يف 

.Belsize حي حديقة
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اجلامعة االسرتالية اللبنانية يف ملبورن حتتفل بعيد استقالل لبنان

احتفلت اجلامعة االسرتالية اللبنانية يف ملبورن بعيد استقالل لبنان 
وذلك مساء السبت املاضي يف صالة كنيسة القديس جاورجيوس 
حيث حضر املناسبة قنصل لبنان العام يف فيكتوريا غسان اخلطيب 
والنائب نزيه االمسر وحشد من ابناء اجلالية وفعالياتها السياسية 
واالقتصادية واالعالمية حيث التقت الول مرة 8 آذار و14 آذار يف 

مناسبة واحدة وهذا ما عمل عليه رئيس اجلامعة بشارة طوق.
بالنشيدين  اياه  مستهال  الزيبق  زاهي  الزميل  احلفل  برنامج  قدم 
برئيس  ومشيدا  االستقالل  معنى  عن  متحدثا  واللبناني  االسرتالي 

اجلامعة ومسريته اليت متتد على مساحة سنني طويلة.
والقى رئيس اجلامعة بشارة طوق كلمة هذا بعض ما جاء فيها:

قال الفيلسوف يا ليتين سنبلة قمح يف ارض اجدادي وقال ايضا 
لو مل يكن لبنان وطين الخرتت لبنان وطنا لي.

ايها احلضور الكريم، تتشرف اجلامعة االسرتالية اللبنانية يف ملبورن 
باستقبالكم هنا ومشاركتنا بذكرى استقالل لبنان الـ 71  وبالرغم 
من املرحلة الصعبة اليت مير بها وطننا  ورغم االنشقاق السياسي 
لبنان  بوطننا  متسكنا  على  قاطع  دليل  وهذا  صامدا  لبنان  بقي 
واليت   1975 العام  يف  اندلعت  اليت  احلرب  واستقالله.  وسيادته 
مجيع  واستعملت  املؤامرات  انواع  مجيع  فيها  ارضنا  على  مورست 
انواع االسلحة مل تركعنا ومل تبق دولة اال وهلا عمالؤها على ارضنا 
وقد جربوا مجيع انواع االسلحة وتكاثرت املؤامرات ومورس التعصب 
الطائفي والسياسي وانباعت بعض الضمائر وشيء واحد خناف منه 
هو ان ندع اليأس يتسرب اىل نفوسنا ونستسلم له ونتكل على 
الغري ونشّهر ببعضنا البعض. اننا اتوجه اليكم بندائي ان حتافظوا 
على الوحدة الوطنية يف هذا الوطن.. اجتمعتم بهذه الذكرى اجمليدة 

ذكرى استقالل لبنان وهنا يطيب لنا ان نردد مع الشاعر:

اثنان اعيا الدهر ان يبليهما       لبنان والعزم الذي ببنيه
نشتاقه واالرز فوق هضابه     حنييه وبالدم والروح نفديه

اني اشكر اجلميع واخص قنصل لبنان العام غسان اخلطيب والنائب 
اللبنانية  اجلالية  مجال  وملكة  روبرت سكوت  والنائب  االمسر  نزيه 
التيار  االشرتاكي،  الكتائب،  اللبنانية..  واملؤسسات  اسرتاليا  يف 
من  شباب  امل،  منظمة  امل،  حركة  املستقبل،  تيار  احلر،  الوطين 

الزميل زاهي الزيبق يقدم الربنامجطوق يلقي كلمة االستقالل

طوق يكرم ملكة جمال الجالية

حزب الكتائب

رئيس الجامعة يكرم بخعازي

طوق يكرم الدكتور ابو الحسن

طوق يكرم حداد

جمعية سيدة زغرتاالتيار الوطني الحر

سيدة  مجعية  مورا،  ومارت  زحلة  بشري،  ورابطة  اللبنانية  القوات 
زغرتا، امليه وميه، عشاش، وفد شباب زغرتا وممثلي االعالم كميل 
مسعود وايلي نداف وزاهي الزيبق وحممد صبح وحسام شعبو والذين 

حضروا ملشاركتنا.
فنيا احيا احلفل الساهر املطرب بديع مظلوم واملطرب لويس كتورة 
باالشرتاك مع فرقة موريس مدور املوسيقية وكل عام وانتم خبري.
تصوير استديو عبوشي

بشارة طوق وعقيلته وروبرت سكوت

بشارة طوق )الصغري( وعقيلته
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 وصل اىل ملبورن بعد ظهر اجلمعة يف ٢١ تشرين الثاني ، الرئيس 
اليخندرو اخلوري فارس، بدعوة من اجلامعة  الثقافية  العاملي للجامعة 

يف والية فكتوريا. 
وأقام القنصل اللبناني يف ملبورن غسان اخلطيب حفل كوكتيل على 
شرفه فور وصوله ، كما أقام رئيس دير مار شربل االب شارل حيت 
عشاء على شرف فارس، شارك فيه املونسينور جو طقشي والراهبات 
الوالية  جملس  رئيس  يعقوب،  طوني  القاري  الرئيس  االنطونيات، 

يوسف سابا وأعضاء اجمللس والرئيس العاملي السابق
ترأس  فارس، يف ملبورن السبت ، االجتماع القاري للجامعة يف حضور 
يعقوب،  طوني  القاري  والرئيس  عريضة  جو  العاملي  الرئيس  نائب 
والية  جملس  رئيس  سابا،  يوسف  فيكتوريا  والية  جملس  رئيس 
نيوساوث ويليز وسام قزي، رئيس فرع كانربا داني خوري، املستشار 
القانوني احملامي ستيف ستاننت، الرئيسني السابقني ميشال الدويهي 
والزميل  داغر  بو  لبنان فادي  إدارة هيدا  بعيين ورئيس جملس  وجو 

سايد خمايل.
بداية دقيقة صمت عن أرواح شهداء اجليش، ثم أدار االجتماع األمني 
وعريضة  ويعقوب  سابا  من  كل  وحتدث  كرم،  طوني  القاري  العام 
الشؤون  بعض  حول  مداخلة  كانت  كما  وستاننت،  وبعيين  والدويهي 

الداخلية قدمها وسام قزي.
ورحب املتكلمون بالرئيس العاملي يف اسرتاليا ومتنوا له التوفيق يف 
أنور خوري يف خدمة اجلامعة  الراحل  مهمته واثنوا على دوره ووالده 
ولبنان. كما شددوا على »ضرورة محاية اجلامعة من كل التدخالت«، 
فيما مل يغب اهلم الوطين عن كلماتهم حيث شددوا على »ضرورة محاية 
استقالل لبنان وسيادته وانتخاب رئيس للجمهورية والتحضري الجراء 

انتخابات نيابية ودعم اجليش«.
والقى فارس كلمة شكر فيها جملس والية فيكتوريا على الدعوة كما 
اجلامعة،  يف  والسابقني  احلاليني  واملسؤولني  القاري  الرئيس  شكر 
وقال: »حنن هنا من اجل مناقشة شوؤن اجلامعة ومن اجل متابعة دعمنا 
للبنان وسيادته واستقالله وحرية شعبه«. وشدد على »ضرورة انتخاب 
رئيس للجمهورية ودعم اجليش«، مؤكدا ان »لبنان هو األرض النهائية 

جلميع اللبنانيني املقيمني واملنتشرين حول العامل«.
ثم جرت مناقشة شؤون اجلامعة الداخلية، وقدم فارس درع اجلامعة اىل 

رجل األعمال مازن تابت تسلمته نيابة عنه ديانا األمسر .
البيت اللبناني

وافتتح فارس بعد ذلك »البيت اللبناني« يف فكتوريا الذي قدمه رجل 
األعمال كلود وردان »لذكرى والدته الراحلة نبيها وردان«، يف حضور 
القنصل اللبناني غسان اخلطيب، رئيس اجمللس التشريعي يف الوالية 

النائب  املعارضة  زعيم  ممثال  عيدي  خليل  النائب  أتكنسون،  بروس 
ويعقوب  وعريضة  فامفاكينو  ماريا  الفيدارلية  النائبة  اندرو،  دانيال 
وسابا وقزي وشخصيات اسرتالية ولبنانية وممثلي احزاب ومؤسسات 

ومجعيات.
قدم املناسبة جو أوسطا وحتدث على التوالي كل من أتكنسون واخلطيب 
وعيدي، كما القت كلوديت وردان كلمة العائلة. وشكر اخلطباء وردان 

واعتربوا ان »البيت اللبناني سيكون البيت اجلامع جلميع اللبنانني«.
عيد االستقالل

ومساء شارك الرئيس العاملي للجامعة يف االحتفال الذي نظمته اجلامعة 
حضور  يف  االستقالل،  عيد  ملناسبة  سابا  يوسف  برئاسة  الوالية  يف 
النشيدين  وبعد  اللبنانية.  اجلالية  من  وفاعليات  اسرتالية  شخصيات 
جو  ألقى  يعقوب،  إيف  من  وتقديم  واالسرتالي  اللبناني  الوطنيني 
عريضة كلمة رحب فيها بفارس وحتدث عن دور اجلامعة الثقافية يف 
احلياة اللبنانية واالغرتابية، وشدد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية 

ودعم اجليش اللبناني.
ختلل االحتفال توزيع شهادات لألشخاص الذين قدموا مساعدات إلجناز 

أعمال التجديد يف »البيت اللبناني«. 
قداس األحد 

وشارك الرئيس العاملي للجامعة الثقافية اليخندرو اخلوري فارس   يف 

للمسنني حيث  بول  دار سانت  زار  ثم  لبنان  األحد يف سيدة  قداس 
كانت يف استقباله مديرة املركز  األخت سالم معوض والراهبات  . 
وجال فارس يف ارجاء املركز واثنى على ما تقدمه الراهبات من خدمات 
للمسنني وقدم مساعدة مادية للمركز . وبعد شارك فارس يف الباربكيو 
الذي دعا اليه فرع اجلامعة الثقافية  يف ملبورن برئاسة يوسف سابا  
يف حضور الرئيس  القاري للجامعة  طوني يعقوب  ، نائب الرئيس 
العاملي  جو عريضة ، الرئيسني السابقني ميشال الدويهي جو بعيين 

األمني العام القاري طوني كرم .  
الدويهي  من  كل  املناسبة  وحتدث يف  باحلضور  يعقوب  إيف  ورحبت 
وبعيين وكرم وملكة مجال االغرتاب يف ملبورن سريين قطب والرئيس 
العاملي ومت توزيع شهادات تقدير على ١٣ طالبا وطالبة حبضور مدير 
البنك العربي فيكتوريا نعيم ملحم . وألقت رجا نور الدين كلمة باسم 

الطالب . 
غرفة التجارة 

وأقام رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية - األسرتالية يف فكتوريا 
القنصل  حضور  يف  فارس  اخلوري  شرف  على  عشاء  الزوقي  فادي 
اللبناني غسان اخلطيب ورئيس فرع سيدني يف اجلامعة وسام قزي 
ورئيس جملس إدارة هيدا لبنان فادي بو داغر والزميل سايد خمايل. 

وقدم فارس اىل الزوقي ميدالية اجلامعة الثقافية. 

زيارة الرئيس العاملي للجامعة الثقافية  اليخندرو انور اخلوري فارس اىل ملبورن

الرئيس اليخندرو فارس يقدم ميدالية الجامعة الثقافية لرئيس غرفة التجارة يف فيكتوريا فادي الزوقيالرئيس فارس يقطع الشريط ويبدو الشيخ مبشال الدويهي والنائب خليل عيدي واتكنسون وحضور

فارس يتوسط الراهبات ويبدو الدويهي وبعيني وحضورفارس، القزي، الدويهي، بعيني، يعقوب وآخرون وقوفاالرئيس فارس يغرس شجرة ويبدو بروس اتكنسون

فارسن الزوقي، قزي، مخايل وحضورفارس ويعقوب مع ملكة جمال الجالية
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تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

 مل يبق فنان وفنانه من الوطن العربي اال حضروا اىل اسرتاليا واحيوا احلفالت للجالية العربية 
يف كافة املدن االسرتالية وبدوري كنت قد اجريت معهم، وما زلت، املقابالت الصحفية ومن 
هؤالء النجوم املطرب الشعيب املصري حكيم الذي يقدم اللون املصري الشعيب بأمجل ما حياكي 
أحاسيس اجلمهور باسلوب الفت ويف كل مرة التقي به من خالل املقابالت واللقاءات الصحفية 
كان يقول لي أخي أكرم ما يسعدني باجلالية العربية يف اسرتاليا هو حبها للفن العربي وتعلقها 

به رغم املسافات البعيدة وخاصة بالنسبة للمولودين هنا ..
ومن أغنياته الشعبية هذه األغنية اجلميلة :

بيين وبينك خطوة ونص ....ال بتسلم وال تبص ..
إمشي وال الكون على بالك ...يا جمنن الناس جبمالك ..

يعجبين حسنك ومجالك ...يعجبين فيه نظرة عينك ..
بيين وبينك يا اال انت ...قلبك مش عادي حن عليه ..

املرة دي هطلبك هواك لية ..مش راضي بيين وبينك خطوة ونص ..
ال بتسلم وال تبص ..

إسأل عنا ياال هاجرنا ...بيين وبينك خطوة ونص ..ال بتسلم وال تبص ..

املطرب الشعيب حكيم :بيين بينك خطوة ونص 

  النجم حكيم  يتحدث إىل الزميل أكرم املغوّش يف مقابلة صحفية يف سيدني )إرشيف (

الشاعر اخلالد مسيح القاسم :لبين معروف أقول 
لتظل رؤوسكم عالية بتارخيكم، بنضالكم، بشهدائكم 

وتضحياتكم أنتم يف قلب األمة وطليعة النضال العربي 
كتب : أكرم برجس املغوّش 

الفلسطينية  املقاومة  شاعر  زال  وما  كان 

قلوبنا  القاسم يف  اخلالد مسيح  البطل  القائد 

وقلوب االحرار الشرفاء يف فلسطني واجلوالن 

وهو  والعامل  العربي  الوطن  احناء  وسائر 

حتدى  الذي  الكبري  املناضل  والشاعر  القائد 

معه  املوت  وقهر  وقهره  الصهيوني  العدو 

أجل  من  وقوفًا  يستشهدون  واألحرار  حر  النه 

وهو  االحرار  والشرفاء  الصحيحة  العروبة  عزة 

البطل الذي سار على خطى األباء واالجداد بين 

معروف االشاوس بقيادة قادة احلرية واألجماد 

سلطان باشا االطرش وكمال جنبالط وشكيب 

قادة  من  وأمثاهلم  العيسمي  وشبلي  ارسالن 
الرأي يف بين معروف وإذا كان بعض السفلة 
واخلونة يرمون التهم الكاذبة حبق بين معروف 
االشاوس وهم أهل اجلهاد والنضال فاننا نريد 
أن نسمعهم بعضا من أحاديث وأجوبة للشاعر 
»كل  يقول  الذي  القاسم  البطل مسيح  القائد 
شعب تتعرض أرضه لالحتالل له مطلق احلق يف 
الكامل  الواجب  عليه  ذلك  من  وأكثر  املقاومة 
يف التصدي للعدوان واالحتالل بكل الوسائل 
وال  ميلكها،  اليت  الطاقات  وبكل  ميتلكها  اليت 
ميكن أن نلوم الضحية إذا رشقت وجه اجلالد 
حبلية دم، اللوم كل اللوم على املعتدي، على 
االستعمار  أمريكا وحوش  خنازير  على  احملتل، 
االحتالل  ويشجعون  العدوان  يشجعون  الذين 
ويتصرفون باستعالء همجي على دماء الشعوب 

وكرامات الشعوب«.

يف  الدروز  املوحدين  لوضع  ..وبالنسبة 
القاسم  البطل مسيح  فيقول  احملتلة  فلسطني 
»ببساطة أواًل أنا لست طائفيا وأقول ال توجد 
طائفة تستطيع أن تعري أختها ومن كل طائفة 
يوجد كفاية من املتعاونني والعمالء، اسرائيل 
الطوائف  أخذت  تسد.  فرق  سياسة  انتهجت 
عدد  وكان  االجبارية  للخدمة  العدد  الصغرية 
الدروز عام 1948 حواىل 15 الف نسمة وشاركوا 
بكافة الثورات ضد احملتلني االنكليز والصهاينة 
وقدموا الشهداء ومع هذا باقي الطوائف تتطوع 

يف رتب عاليه يف جيش احملتل الصهيوني .
فلسطني  يف  االبطال  حنيي  فخر  وبكل 
واجلوالن يف جمدل مشس وبقعاثا وعني قنيه 
للجنسية  ورفضهم  صمودهم  على  ومسعده 
االسرائيلية واقول: لبين معروف االبطال لتظل 
رؤوسكم عالية بتارخيكم، بنضالكم، بشهدائكم 
وتضحياتكم وأنتم دومًا يف قلب األمة وطليعة 

النضال العربي« ..

الشاعر الخالد سميح القاسم

قداسا  سيدني  يف  االستقالل  حركة  اقامت 
استشهاد  على  عاما   25 مرور  احتفاليا ملناسبة 
وذلك  ومرافقيه  معوض  رينيه  الرئيس  فخامة 
يف  شربل  مار  كنيسة  يف  املاضي  االحد  يوم 

بانشبول.
االبرشية  راعي  الذبيحة االهلية سيادة  ترأس 
فيها  وعاونه  طربيه  شربل  انطوان  املطران 
رئيس الدير االب جوزيف سليمان واالب انطوان 

طعمه.
عيسى  طوني  النائب  القداس   حضر  وقد 
والقنصل العام جورج البيطار غامن ومسؤولو قوى 
الرئيس  عائلة  من  وحشد  آذار يف سيدني   14

الشهيد وابناء زغرتا والزاوية واالصدقاء.
طربيه  أنطوان-شربل  املطران  سيادة  والقى 

عظة باملناسبة جاءت كالتالي:
أيها األحباء، 

بشارة  بأحد  اليوم  املارونّية  كنيستنا  حتتفل 
خلالص  اهلل  مبخطط  معًا  متأملني  مريم  العذراء 

اإلنسان والذي هو باألساس وعٌد وحتقيق.   
بالبشارة ملريم ظهر خمطط اهلل اخلالصي، الذي 
باخلالص  اهلل  وعدهم  لقد  البشر.  مجيع  يشمل 
اخلطيئة،  يف  وحواء  آدم  وقوع  بعد  ومبخلص 
يف  ونقرأ  اخلالق.  اهلل  وصية  عصيان  خطيئة 
سفر التكوين ما قاله اهلل للحّية، رمز الشيطان 
املرأة،  وبني  بينك  عداوًة  »أضع  الكذب:  أبي 
بني نسلِك ونسلها، وهو يسحُق رأَسك، وأنِت 
هو  النسل  هذا   .)٣/15 )تك  عقبه«  ترتبّصني 
املسيح إبن اهلل املتجسد من مريم العذراء - حواء 
اجلديدة- خلالص كل انسان، والبشرية برمتها. 
أما أن تسمي مريم نفسها يف حدث البشارة، 
الرب«  أمة  »أنا  اليوم،  إجنيل  يف  مسعنا  كما 
الكامل خلدمة  فهي عّبت بذلك عن استعدادها 
إليه  تقود  حبيث  يسوع،  ابنها  وخدمة  اخلالص 
يف التواضع والصب مجيع البشر. وبقبول مريم 
العذراء باحلبل اإلهلي حتّقق خمطط اهلل اخلالصي 
عن طريق البشارة ملريم »املباركة يف النساء«. 
إنها البكة اليت غمر بها اهلل اآلب يف املسيح 

البشر أمجعني.
من هنا نفهم أن البشارة ليست حدثًا ينتهي 
للبشرية،  املاضي، بل هي بشرى مستمّرة  يف 
النهائية ليست لقوى  الكلمة  بأن  أيضًا  ونفهم 
الذي خلق  الشّر والظالم، مهما عظمت، بل هلل 
وتواصٌل  الوحيد،  ابنه  بدم  وافتداه  الكون، 
بنا  تشفع  اليت  الفادي،  أم  مريم،  لوساطة 
مجيعًا، حنن إخوة ابنها يف اإلنسانية، خصوصًا 
عندما نتخبط بأمواج هذا العامل وحمنه الكثرية، 
السماوي  الوطن  إىل  هنا  حياتنا  بعد  نبلغ  حتى 

السعيد، رجاء حياتنا ومبتغانا.

أيها األحباء،
هذه  معًا يف  نلتقي  أيضًا،  البشارة  أحد  يف 
 - شربل  القديس  كنيسة  املباركة،  الكنيسة 
ونقدم  الصلوات  لنرفع  والعامل،  لبنان  قديس 
إستشهاد  على  سنة    25 ذكرى  يف  القرابني 
رئيس اجلمهورية املنتخب املرحوم رينيه معوض 
الذي أراق دماءه الذكية على مذبح الوطن واحلرية 
والسيادة واإلستقالل يف الثاني والعشرين من 
شهر تشرين الثاني سنة 1989، وقد إستشهد 

معه العديد من مرافقيه - رمحهم اهلل.
اللبناني  الوطن  ونهائية  اللبنانية  القضية 
لإلصالحات  وفقًا  وأنظمته  وميثاقه  بدستوره 
الوطين  الوفاق  السياسية اليت تضمنتها وثيقة 
الصادرة عن إتفاق الطائف، كانت برنامج عمل 
أعلن  قد  وكان  األول،  وهّمه  الشهيد  الرئيس 
حكمه  من  يومًا  عشر  الثمانية  خالل  تباعًا  عنها 

للبالد.
فخامة  أجله  من  ناضل  الذي  اآلخر  واهلّم 
القوية  الدولة  قيام  كان  الشهيد  الرئيس 
القادرة، وبسط سلطة الشرعية بقوتها الذاتية 
لبنان ومجع كل سالح  أرض  على كل شٍب من 
خارج القوات املسّلحة الشرعّية اللبنانّية ووضعه 

ترأسه سيادة املطران أنطوان شربل طربيه
قداس وجناز حاشد مبناسبة مرور 25 سنة على 

استشهاد الرئيس رينيه معوض ومرافقيه

بتصرف اجليش اللبناني ألن الدولة هي الضامنة 
واحلامية للجميع.

الدولة  السّيد املستقّل وهّم  احلّر  الوطن  هّم 
القوية والقادرة محلهما الرئيس الشهيد طوال 
حياته وعمل جاهدًا من أجل حتقيقهما معتبًا أن 
األول  والوالء  اللبنانيني  الوطنية بني  املصاحلة 
املرحلة  إىل  املدخل  يشكالن  للبنان  والنهائي 
اجلديدة من حياة وتاريخ لبنان. »فاملصاحلة ال 
تستثين أحدًا فهي ملٌك للجميع وتتسع للجميع« 

كما قال رمحه اهلل.
الذاكرة  وتنقية  املصاحلة  األحباء،  أيها  نعم 
ألنه  اجلديدة،  املرحلة  إىل  املدخل  هما  الوطنية 
من دونهما ومن دون الوالء الصادق واحلقيقي 
سيستمر  اللبنانيني،  بني  والتفاهم  للبنان 
املشهد على ما هو عليه، ويبقى اجملال واسعًا 
تارًة  بنا،  للتحكم  الظالم   ولقوى  لبنان  ألعداء 
بإغتيال رئيٍس منتخب للجمهورية وطورًا بتعطيل 

إنتخاب رئيٍس جديٍد للدولة اللبنانية.
النهائية  الكلمة  بأن  إميان  كلنا  حنن  ولكن 
هي ليست لقوى الشر والظلم، امنا هي للحق، 
مطالبتنا  ثابتون يف  أننا  طاملا  سينتصر  واحلق 

به، ومستمّرون حبمِل رايته أينما كنا وحّللنا.
التعزية  وبامسكم  األحباء  أيها  معكم  جنّدد 
اليت  نائلة  السيدة  األسبق  األوىل  اللبنانية  إىل 
أخذت على عاتقها محل شعلة هذا اإلرث الوطيّن 
ومتابعة املسرية مع جنلها العزيز ميشال الذي 
أخذ على نفسه محل هّم الوطن وهّم الدولة مبا 

يعتمر قلبه من حّب لبنان.
اللبنانيني،  كل  إىل  أيضًا  بالتعزية  ونتوجه 
إهدن  أبناء  منهم  وخنّص  ومسيحيني،  مسلمني 
الذين  اوسرتاليا،  يف  خصوصًا  األحباء  زغرتا 
يتذكرون هذا احلدث األليم يف عيد اإلستقالل، 
ونشكر حركة اإلستقالل يف اوسرتاليا بشخص 
هذا  تنظم  واليت  بركات  أسعد  السيد  رئيسها 
القّداس السنوي، الذي نعيش فيه أبعاد الرجاء 
وبذل  اإلستشهاد  معاني  أمام  ونقف  املسيحي 
من  أجل  من  اإلهلّي  املعّلم  مثال  على  الذات 

حنب.
احلقيقيني،  اللبناني  الوطن  شهداء  اهلل  رحم 
ومحى وطننا اوسرتاليا من كل مكروه، وأعطانا 
لبشرى  قلوبنا  نفتح  أن  مريم  العذراء  بشفاعة 
بالرجاء وسط احملن، وأن  اخلالص وأن نتشدد 
يعّم السالم العامل أمجع خصوصًا الشرق األوسط 

ولبناننا احلبيب. آمني.          
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متفرقات

Saturday 29 November 2014  2014 الثاني  تشرين   29 السبت 

 توفيت الفنانة اللبنانية 
فجر  صباح،  الكبرية 
ناهز  عمر  عن  األربعاء، 

الـ87 عاما.

اجلرس  موقع  ونعاها 
اللبناني "صباح يف ذمة 
نامت  ساعة  منذ  اهلل. 
رحلت  لألبد،  صباح 
املالك  مثل  غافية  وهي 

نامت. الكل مرتبك وصباح يف غرفتها هادئة دون نفس، والعائلة 
ابن  يقرره  الدفن  موعد  وقرار  ولديها،  باستدعاء  تفكر  الصغرية 
واملراسم  الواجب  بالنعي  املعنية  اهليئات  تقوم  أن  وبعد  عمها، 

الالزمة لقامة فنية مبستوى صباح".

يذكر أن الفنانة الراحلة أثرت السينما املصرية بأفالمها اخلالدة، 
كما متيزت بصوتها اجلميل.

الفنان  أزواجها  أشهر  وكان  عددة،  زجيات  الشحرورة  وتزوجت 
املصري الراحل رشدي أباظة الذي تزوجته ليلة واحدة.

وفاة الفنانة الكبرية صباح 
عن عمر يناهز 87 عامًا

لبناني اشتاق المه فنبش قرب ها 
والتقط »سيلفي معها«

انتشرت صور "سيلفي" عدة على مواقع التواصل االجتماعي، منها 
الغريبة أو املضحكة ولكن حارس املقابر اللبناني،  ديب سيقلي، 
كسر كل القواعد وابتكر نوعا جديدا من الـ"سيلفي" وهو املرعب 
"سيلفي"  صورة  والتقط  أصبحت  كيف  لريى  أمه  قرب  نبش  إذ 

معها.
استضافت إحدى الفضائيات اللبنانية هذا الشاب األعزب والعازف 
عن الزواج وحاورته بوجود أخصائية نفسية، لكن الشاب بدا طبيعي 
جدا بل وظهرت على األخصائية مالمح االستغراب والتعجب من هذه 
احلالة الفريدة من نوعها، فقد قال ديب أنه يعشق األموات وحيبهم 

ويفضل العيش معهم على معايشة األحياء ألنهم مساملني.
له عروس وعرضت عليه  أخرى بل وتقدمت  أعمال  وعرض عليه 
 السفر معها إىل أمريكا لكنه رفض وأكد أنه ال يريد مفارقة األموات.
يتفقد  أنه  قال  الرجل،  هذا  بها  يقوم  اليت  الغريبة  األمور  وعن 
ما،  أمر  حباجة  كانوا  إذا  ويسأهلم  معهم  ويتحدث  دائما  املوتى 
وأضاف بأنه التقط أكثر من "سيلفي" مع أكثر من جثة لكنه مل 
حيتفظ إال بصورته مع أمه، وأكد أن السبب وراء هذه الـ"سيلفي" 
املرعبة هو اشتياقه ألمه وأراد االطمئنان عليها وكان لديه نوع من 

الفضول أن يرى كيف أصبح شكلها.
وأكد ديب أنه ال خياف من مالحقة أمن الدولة، فهذه مهنته وهو 
يعرف متاما ما يفعل، وطمأن اجلميع قائال أن املقابر ال ختيف وأن 
سكانها مساملني وألطف من األحياء، وهو ال يعرف ملا ختاف الناس 

من املقابر.
وأكد ديب أنه يطمئن على املوتى لسبب منطقي، فبعد أن دفن 
عجوز فقرية بفرتة مات أخوها، فحينما أراد دفنه وجد جثة العجوز 
قد حتركت وجلست جبوار باب القرب، فقال "على األرجح دفناها 
حية، وحينما استيقظت ووجدت نفسها يف املقربة حاولت اخلروج 

لكن دون جدوى فماتت".

 يسقط من الطابق الـ11 على سطح 
سيارة متحركة ويبقى حيًا

سطح  على  الـ11  الطابق  من  املباني  نوافذ  تنظيف  عامل  سقط 
مصاب  لكنه  احلياة،  قيد  على  يزال  ال  أنه  حظه  سيارة، وحلسن 

جبروح خطرية.

النظافة  عامل  أن  فرانسيسكو  سان  مدينة  إعالم  وسائل  وأفدت 
اختل توازنه عندما كان يضبط غسيل النوافذ على جانب املبنى، 

فسقط على سيارة متحركة.

لقناة  فرانسيسكو  سان  بشرطة  كارلو  دي  إد  اللفتنانت  وقال 
"كيه تي يف يو" إن الرجل كان مصابا جبروح خطرية، ولكن على 
قيد احلياة عندما وصلت الشرطة ملكان احلادث. وذكر التقرير أن 

سائق السيارة تعرض لصدمة لكنه مل يصب بأذى على ما يبدو.

 كشفت دراسة أمريكية حديثة 
كبار  من  األشخاص  إصابة  عن 
الزوجية  العالقات  يف  السن 

السيئة، وخصوصًا الزوجات،
بأمراض  اإلصابة  مبخاطر   
مقارنة  أعلى  بنسبة  القلب، 
الزوجية  العالقات  يف  بالنساء 
السعيدة. وسعت الدراسة اليت 
الوطين  املعهد  قبل  من  مولت 
يف  مؤخرَا  ونشرت  للشيخوخة، 

جودة  ارتباط  مدى  معرفة  إىل  االجتماعي،  والسلوك  الصحة  جملة 
تأثري  عن  فضاَل  القلب،  بأمراض  اإلصابة  مبخاطر  الزوجية  احلياة 

اجلنس والعمر على العالقة بني الزواج وصحة القلب.
االجتماع يف جامعة والية  الدراسة أستاذ علم  ومجع املشرف على 
جامعة  يف  االجتماع  علم  وأستاذة  ليو،  هيو  األمريكية  ميشيغان 
مخس  وايت،  ليندا  الدراسة  يف  املشاركة  والباحثة  شيكاغو 
متزوجني،  وامرأة  رجل  ألف  من  أكثر  من  البيانات،  من  سنوات 
والصحة  االجتماعية  الوطنية  احلياة  مشروع  يف  شاركوا  والذين 
بني  الدراسة  يف  املشاركني  أعمار  وتراوحت  والشيخوخة. 
الزواج،  حالة  حول  بيانات  املستطلعون  وأنهى  عامًا.  و85   57
ومن  القلب،  بصحة  املرتبطة  واملعلومات  املخربية،  والفحوصات 
القلبية. والنوبات  الدم،  ضغط  وارتفاع  الدماغية،  السكتة   بينها 
الزواج السيء يسبب املزيد من الضرر على  أن  الباحثون   ووجد 
صحة القلب مقارنة بالزواج اجليد والذي يوفر فوائد إجيابية لصحة 
القلب واألوعية الدموية. وتزيد هذه املخاطر لدى األشخاص األكرب 
رمبا  خصوصًا،  النساء  على  كبري  بشكل  تأثريها  عن  فضاًل  سنًا، 

بسبب ميلهم إىل استيعاب التعاسة أكثر.

الّزواج الّسيئ.. حيّطم القلب فعلياً!

 »نانسي« تصل بعد »ميشا« وناشطو مواقع التواصل يتخّوفون وصول »أحالم« !
بعد املنخفض اجلوي الذي ضرب 
وأطلق  األسبوع،  بداية  املنطقة 
عليه اسم "ميشا"، تصل العاصفة 
ان  املتوقع  من  حيث  "نانسي" 
اىل  برياٍح تصل سرعتها  تتسبب 

80 كيلومرتًا يف الساعة.
"ميشا"  السابقة  العاصفة  ومحلت 
واألمطار  الباردة  الرياح  معها 
املنطقة،  إىل  الرعدية  والعواصف 
وتسببت مبوجة برٍد مشلت املنطقة 
بشكٍل عام، وأثرت على الالجئني 
السوريني يف خميمات اللجوء يف 

الدول اجملاورة بشكٍل خاص.
الغزيرة  األمطار  تسببت  وفيما 
بغرق عدٍد كبرٍي من خيام الالجئني 
أي  غيب  مع  املتشكلة  بالسيول 
اجراءات حتّد من الكارثة الطبيعية، 
اإلغاثية  اجلمعيات  احتاد  أعلن 
أول  وفاة  لبنان،  يف  والتنموية 
طفلة سورّية بشتاء هذا العام يف 
عرسال من  الالجئني يف  خميمات 

شدة الربد.
 ومن املتوقع أن تكون العاصفة 
بكتٍل  مصحوبًة  "نانسي"  القادمة 

رعدية  وعواصف  باردة  هوائيٍة 
دون  وما  1500م  على  وثلوج 
دفع  ما  وهو  شديدة،  رياح  مع 
املنظمات  مناشدة  إىل  الناشطني 
أجل  من  يلزم  ما  الختاذ  الدولية، 
يف  السوريني  الالجئني  محاية 

املخيمات اللبنانية
الفنانة  استثمرت  جهتها،  من 
تسمية  عجرم،  نانسي  اللبنانية 
تغريدة  عرب  بامسها  العاصفة 
حسابها يف  على  نشرتها  صغرية 
"مسعت  فيها:  قالت  "تويرت"، 

نانسي  امسا  عاصفة  يف  إنو 
مواقع  لتشتعل  مظبوط؟"،  جايي 
مبديح  االجتماعي  التواصل 
العاصفة اليت اعتربوا أنها ستكون 

"اإلعصار األكثر مجالل ونعومة".
آخرون  مستخدمون  ليتناقل 
تعليقاٍت ساخرٍة، تتخّوف من تتابع 
بذلك  لتصل  العواصف  سلسلة 
يف  "أحالم"،  اسم  حتمل  عاصفٌة 
إشارٍة منهم إىل الفنانة اإلماراتية 
أحالم، مبا حتمله من صفاٍت خشنٍة 

ومثريٍة للجدل، حبسب وصفهم.

نشر أحد املواقع اإللكرتونية صورا للمغنية مادونا من دون رتوش، 
الفارق  بسبب  اإلنرتنت  أدهشت مستخدمي   ،  2010 عام  التقطت 

الكبري بينها وبني مظهر املغنية.

يبدو من املقارنة بني الصورة واألصل كم من الوقت احتاج مصور 
يظهرها  لكي  هلا،  خمصصة  الصور  كانت  اليت   ،Interview جملة 
باملظهر الالئق. لقد "مسح" املصور كافة التجاعيد اليت يف وجه 
تقاسيم  على  التعديالت  بعض  وأجرى  املشهورة  املغنية  ورقبة 
األسود  اللونني  إىل  ملونة  من  الصور  هذه  حول  كما  وجهها، 
واألبيض، وكانت النتيجة ظهور مادونا وكأن عمرها أقل من الواقع 

بعشر سنوات على أقل تقدير.

هذا ومل تعلق مادونا أو أحد من املقربني هلا بشيء بشأن نشر 
هذه الصور. 

مادونا من دون رتوش

هيفاء وهيب ترد على املنتقدين 
ببيت شعر لنزار قباني على يدها

الفنانة  رد  بعد 
على  وهيب  هيفاء 
اإلنتقادات  موجة 
الواسعة اليت طالتها 
جراء  أيام  منذ 
فستان  إرتدائها 
أسود شفاف كشف 
من  الكثري  عن 
برنامج  يف  مفاتنها 
أكادميي"  "ستار 
صاحبة  ترتدد  مل 
هيفا"  "أنا  أغنية 
جبماهلا  التغزل  من 
وشم  عرب  وذلك 
يدها.  على   "تاتو" 

هيفاء إختارت أن تنقش »التاتو« على يدها عبارة عن بيت شعر 
من كلمات نزار قباني يقول فيه :«فإذا وقفت أمام حسنك صامتًا، 

فالصمت يف حرم اجلمال مجال«. 

متابعو الفنانة اللبنانية إنقسموا بني من اعترب أن »هيفاء تستأهل 
التغزل حُبسنها« وبني من وصفها بالغرور والكربياء، فيما ذّكرها 

البعض بعمليات التجميل اليت تصنع املعجزات!. 

وهيب  هيفاء  اللبنانية  النجمة  أشعلت  ثانية،  ناحية  من 
مجعتها  جديدة  تصوير  جبلسة  االجتماعي  التواصل  مواقع 
السنة. رأس  يف  معًا  حلفلهما  للرتويج  كفوري  وائل  بزميلها 
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تتــمات

احلريري يطلق االشارة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يف قضايا اساسية وال سيما منها تورطه يف احلرب السورية.
تناول احلريري أوال واقع التعقيدات االمنية والسياسية واالقتصادية 
يف لبنان لكنه جزم »بأننا لن نستسلم مهما كانت املشاكل وممنوع 

ان نفقد االمل«.
وأكد أنه سيعود اىل لبنان يف وقت »قريب جدًا«. وشرح جمريات 
انه  تنفيذ اهلبتني السعوديتني للجيش والقوى االمنية، الفتًا اىل 
مت فتح اعتمادات بـ400 مليون دوالر من هبة املليار دوالر للجيش 
والقوى االمنية االخرى والباقي على الطريق، وسيكون للجيش 30 
طائرة وذخائر متعددة ملكافحة االرهاب. وقال إن اململكة العربية 
للملك  نقول  ان  وجيب  للبنان  اخلري  تقدم  عمرها  »كل  السعودية 

عبداهلل بن عبد العزيز شكرًا«.
واعترب يف املقابل ان »أهم هبة ميكن ان تقدمها ايران للبنان هي 
اخراج حزب اهلل من سوريا«. أما يف موضوع احلوار، فأكد احلريري 
ان »هناك مشاكل جذرية بيننا وبني حزب اهلل ولكن هناك أمور تهم 
البلد ومحاية البلد أهم من مصلحة سعد احلريري«. وذّكر مبوقفه من 
التمديد جمللس النواب لرفضه الفراغ وتشديده على أولوية انتخاب 
رئيس اجلمهورية، وأضاف: »انا لست مع املواقف الشعبية، انا مع 
املصلحة الوطنية... أنا مع حوار ليس جملرد احلوار بل مع حوار جدي 

ملصلحة البلد وانقاذه«.
وشدد على »أننا نريد رئيسًا توافقيًا واجراء انتخابات نيابية ومن 
الشيعي«. وأشار اىل  أهم وظائف احلوار احتواء االحتقان السين – 
موضوع  ويف  نصراهلل«.  حسن  السيد  لقاؤه  جدا  املبكر  »من  أنه 
ونسعى  أحد  على  فيتو  »ال  ان  احلريري  أعلن  الرئاسية  االنتخابات 
لالتيان برئيس توافقي ولن نتناول أمساء يف احلوار«. وأوضح أن 
كل الدول مبا فيها ايران »تقول إن على املسيحيني أن يتفقوا على 

اسم«.
وأوضح انه يف حال حصول أي مرشح آخر من 14 آذار على أصوات 
أكثر من تلك اليت ناهلا الدكتور مسري جعجع، لن منانع يف ذلك«. 
متسائال: »هل اذا حصل الرئيس امني اجلميل أو الوزير بطرس حرب 

على 75 صوتًا سيزعل جعجع؟« 
وقبيل اطاللة الرئيس احلريري ردد رئيس جملس النواب أمام زواره 
انه يفرتض يف احلوار بني »حزب اهلل« و »تيار املستقبل« أن يبدأ 
قبل نهاية السنة. وأكد ان موضوع سالح املقاومة ومشاركة احلزب 
يف سوريا ليسا على جدول األعمال. واذا كانت مثة ملفات كثرية 
موضع خالف بني الطرفني، أال يعقل االتفاق على مواضيع تكون حمل 

اتفاق والتشديد عليها؟«.
ارتضى  اذا  وأنا على استعداد  »ال معنى حلوار بشروط.  وأضاف: 
الفريقان ان تتم جلسات احلوار بينهما يف عني التينة او يف جملس 
النواب او يف اي مكان حيددانه. وسيتمثل كل طرف بالشخصيات 
اليت تكون أقرب اىل الرئيس احلريري والسيد حسن نصراهلل بغية 

االستفادة من الوقت والتواصل معهما«.
وتردد يف هذا االطار ان احلوار سيضم النائب مجال اجلراح ومدير 
»املستقبل«،  عن  احلريري  نادر  السيد  احلريري  الرئيس  مكتب 
عن  خليل  حسني  اهلل«  لـ«حزب  العام  لألمني  السياسي  واملعاون 

احلزب. )التفاصيل الكاملة للمقابلة ص 4 و5(
وقد تزامنت مقابلة احلريري مع استقبال الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هوالند مساء امس االول يف االليزيه للرئيس ميشال سليمان الذي 
تناول معه مسار تنفيذ اهلبة السعودية لدعم اجليش. كما علم ان 
سليمان متنى على اجلانب الفرنسي ان يقدم هبة فرنسية لتسليح 

اجليش.
ملف املخطوفني

يف غضون ذلك، سجلت يف قضية العسكريني املخطوفني تطورات 
تصعيدية أدت اىل قرار اختذه أهالي العسكريني مساء امس االول 
بقطع طريق الصيفي املؤدي اىل وسط بريوت اعتبارًا من الثامنة من 
صباح اليوم ورمبا قطع طرق اخرى يف بريوت. وجاء هذا القرار عقب 
اصدار »جبهة النصرة« بيانًا وصفته بأنه »االنذار االخري«، وهددت 
فيه بقتل أحد املخطوفني العسكريني اللبنانيني بعد 24 ساعة من 
صدور بيانها ما مل »تثبت احلكومة جديتها يف متابعة املفاوضات 
عمليًا واطالق )املوقوفة( مجانة محيد كمبادرة حسن نية ومن ثم البدء 

بتنفيذ االقرتاح الذي اختارته احلكومة يف عملية املبادلة«.

وعلم ان مداخلة رئيس الوزراء مّتام سالم يف جلسة جملس الوزراء 
أجنزها  اليت  التبادل  صفقة  موضوع  تناول  يف  الفتة  كانت  امس 
»حزب اهلل« إلطالق أسري له يف سوريا. ومما قاله يف هذا الصدد إنه 
حصل يف اليومني األخريين إطالق عنصر لـ«حزب اهلل« الذي أحدث 
املخطوفني  أهالي  أثار  اخلطوة، مما  هذه  حول  إعالمية كربى  ضجة 
العسكريني. وأكد ان احلكومة تتابع االتصاالت لتحرير العسكريني، 
مرحلة  املبذولة يف  اجلهود  تزال  وال  كاف  غري  لكنه  تقدم  وهناك 
صعبة. وبعد ذلك كانت للوزيرة أليس شبطيين مداخلة سألت فيها: 
هل هيبة الدولة يف موضوع املفاوضات كانت مصونة عندما جرى 
التفاوض خارج الدولة ومن دون علمها؟ فرد الوزير حممد فنيش 
بأن كل ما يف االمر ان هم »حزب اهلل« كان استعادة أسريه عندما 

الحت الفرصة.
املخطوفني  أهالي  مع  جرت  اتصاالت  إن  وزارية  مصادر  وقالت 
العسكريني لعدم التصعيد اليوم، لكن البيان املتشدد الصادر عن 
»جبهة النصرة« كانت الغاية منه إعادة إثارة االهالي ودفعهم اىل 

التصعيد جمددًا.

االتحاد االوروبي
أجنلينا  لبنان  االوروبي يف  االحتاد  بعثة  رئيسة  توقعت  ذلك،  اىل 
إخيهورست ان حتقق زيارة الرئيس سالم لربوكسيل االثنني املقبل 
»أهدافًا كثرية«. ووصفت هذه الزيارة اليت هي االوىل من نوعها 
لرئيس الوزراء بأنها »مهمة« من ناحيتني: تغيري االدارة يف االحتاد 
االحتاد  اىل  الزيارة  رسالة  ان  وأضافت  اجليدة.  العالقات  ومتتني 
هي »ال تنسوا لبنان«. وأفادت ان مدخل البحث يف ملف الالجئني 
السوريني سيكون االمن واالقتصاد يف لبنان الذي هو أكرب مضيف 
لالجئني يف العامل. وعما أثارته ورقة العمل احلكومية من مالحظات 
توجيه  جلهة  وخصوصًا  السوريني  الالجئني  ملف  مع  التعامل  على 
االحتاد  إن  قالت  املضيفة،  اجملتمعات  اىل  املساعدات  من  قسم 
االوروبي وقبل نشوء االزمة السورية كان يركز على تلبية حاجات 
املناطق الفقرية يف الشمال والبقاع واجلنوب واليت تبلغ نسبة الذين 
يعيشون فيها حتت خط الفقر 30 يف املئة من عدد السكان ولكن ال 

خطة تنمية ميكن من خالهلا تقديم املساعدات.
وسألت إخيهورست عن مصري مشاريع قوانني موجودة يف جملس 
النواب متهد للشركة بني لبنان واالحتاد. كما سألت: »كيف يدار 

البلد وهو بال موازنة عامة منذ عام 2005؟«.

خامنئي: واشنطن...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املفاوضات اليت دارت بني اجملموعة الدولية 51 وإيران يف فيينا 
حول امللف النووي اإليراني، عن أن طهران عرضت خالل املفاوضات 
جتميد أنشطتها النووية لفرتة ترتاوح ما بني 3 إىل 7 سنوات، على 
أن تعاود فيما بعد إمداد مفاعل بوشهر مبا حيتاجه من وقود نووي، 
بدعوى أن عقدها مع روسيا اليت متوهلا بالوقود حاليًا ينتهي عام 
2021.وأوضحت مصادر أن الدول الغربية رفضت االقرتاح اإليراني، 
من  حتتاجه  مبا  إيران  إمداد  روسيا  تواصل  أن  بضرورة  متمسكة 
السعودية.  األوسط  الشرق  صحيفة  حبسب  وذلك  نووي،  وقود 
املفاوضات،  األساسية يف  العقبة  أن  التسريبات عن  كما كشفت 
متثلت يف رفض إيران وقف عمليات ختصيب اليورانيوم بنسبة %5، 
حظر  اتفاقية  ضمن  هلا  يسمح  الذي  القانوني،  حقها  إىل  استنادًا 

انتشار األسلحة النووية بالتخصيب بتلك النسبة.
ينظر  انه  الرجياني  علي  االسالمي  الشورى  جملس  رئيس  وقال 
باجيابية اىل املفاوضات النووية بني ايران وجمموعة 51، معتربًا ان 

الوقت قد حان ليتخذ الغرب القرار الصائب.
وقال الرجياني يف حشد من علماء وطلبة العلوم الدينية يف حمافظة 
يزد وسط: ان بعض القضايا واملشاكل الداخلية جنمت عن احلظر 
اال ان املفاوضات جرت بصورة جدية خالل العام االخري وان ابعاد 
القضية اصبحت واضحة للطرفني االن. واضاف، يبدو ان الوقت قد 
حان ليتخذ الغربيون القرار الصائب، وليس امامهم سوى طريقني 
يف مسار اختاذ القرار هذا، إما انهم راغبون بان تستمر ايران يف 
انشطتها النووية يف اطار الرقابة الدولية وإما ان جيعلوا ايران نادمة 

على خوضها املفاوضات.
عن  الغرب  ختلي  ضرورة  االسالمي،  الشورى  جملس  رئيس  واكد 
الصراع مع ايران الن طريق التفاوض مفتوح، ونظرا لفتوى قائد 
الثورة االسالمية حول حرمة امتالك واستخدام اسلحة الدمار الشامل 
وراء  تسعى  ان  ميكنها  ال  ايران  بان  هلم  الواضح  من  اصبح  فقد 
السالح النووي لذا ينبغي عليهم عدم وضع العراقيل الن ذلك ليس 

يف مصلحتهم.

اجليش االسرائيلي يطلق ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يف  اخلفيف  وقطار  القدس  يف  القدم  لكرة  تيدي  استاد  منها 
املدينة.

وكشف جهاز االمن العام االسرائيلي الشاباك عن تفكيكه بالتعاون 
مع قوات جيش االحتالل االسرائيلي بالضفة الغربية جمموعات وخاليا 
عسكرية حلركة محاس بالضفة الغربية خالل الشهر االخري وان بعض 

هذه اخلاليا كان مسلحا.
وقال الشاباك قوله انه بعد رفع احلظر عن النشر فان جهاز االمن 
وجه  االسرائيلي  اجليش  مع  وبالتعاون  الشاباك  االسرائيلي  العام 
من  الغربية  بالضفة  العسكري  وجهازها  حلركة محاس  قوية  ضربة 

خالل تفكيك جمموعات وخاليا مسلحة كانت احلركة تعيد بناءها.
واشار الشاباك ان التحقيقات اليت اجريت مؤخرا ادت اىل الكشف 
عن خاليا وجمموعات عسكرية جيري اعدادها لتكون جزءا من كتائب 
عز الدين القسام اجلناح العسكري حلركة محاس بالضفة وان عدد 
الذين اعتقلوا مؤخرا يف اطار هذه التحقيقات بلغ ثالثني شخصا من 
عدة مناطق فلسطينية خمتلفة. واشار اىل ان جمموعات من اخلاليا 
كانت مسلحة وانه مت ضبط بندقيتني ام 16 حبوزة احد اخلاليا، كما 
مت ضبط اسلحة اخرى حملية الصنع ومتفجرات وذخرية لدى بعض 

اخلاليا االخرى.
املصادر  قالت  تنفيذها  اخلاليا  تنوي  كانت  اليت  املهمات  وحول 
وتفجري  نار  إطالق  عمليات  بتنفيذ  مكلفة  كانت  انها  االسرائيلية 
تنفيذ عمليات  الغربية و  الضفة  إسرائيلية يف  أهداف  عبوات ضد 
داخل فلسطني احملتلة 1948 والسعي خلطف إسرائيليني يف الداخل 
واخلارج وتنفيذ عملية سيارة مفخخة اىل جانب تدريب عناصر يف 

األردن بهدف التسلل لتنفيذ عمليات داخل فلسطني احملتلة.
وأطلق اجليش اإلسرائيلي نريان اسلحته الرشاشة، باإلضافة إىل عدد 
من القذائف املدفعية، جتاه أراٍض زراعية، جنوب شرق خميم الربيج 

وسط قطاع غزة، احملاذي للسياج الفاصل بني القطاع وإسرائيل، 
ردا على هجوم تعرضت له سيارة عسكرية.

السياج  من  بالقرب  العاملة  قواته  إّن  اإلسرائيلي  اجليش  وقال 
احمليط بقطاع غزة تعّرضت إلطالق نار عصر امس اخلميس. وأضاف 
اإلسرائيلي  للجيش  تابعة  قوات  على  غزة  من  النريان  إطالق  مت 
بالقرب من السياج، وردا على ذلك أطلقت قوات اجليش قذيفة على 
مصدر إطالق النريان. وأوضح اجليش أّن إطالق النار تسبب بأضرار 
ملركبة تابعة له. ومل تعلن أي جهة فلسطينية، يف قطاع غزة، تبينها 

للهجوم الذي حتدث عنه اجليش اإلسرائيلي.
وكشف دبلوماسيون إسرائيليون وغربيون أن االحتالل اإلسرائيلي 
والواليات املتحدة حتاوالن منع عقد مؤمتر للدول املوقعة على ميثاق 
جنيف الرابع الذي سيناقش األوضاع يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

والقدس احملتلة.
سعي  يوضح  تقريرا  االسرائيلية  أحرنوت  يديعوت  صحيفة  ونقلت 
الواليات املتحدة، إىل جانب كندا وأسرتاليا ملساعدة إسرائيل يف 
وعلى  املؤمتر.  عقد  إلحباط  ممارسة ضغوطات شديدة، يف حماولة 
حد قول دبلوماسيني إسرائيليني، نقلت عنهم صحيفة هآرتس فإن 
األمريكيني رغم أنهم مل يتخذوا بعد قرارا رمسيا يف هذا الشأن، 
تقرر  إذا  املؤمتر  سيقاطعون  بأنهم  السويسرية  للحكومة  أوضحوا 

عقده. ورسالة مشابهة نقلتها كندا أيضا.
وقالت يديعوت إن االحتالل اإلسرائيلي، عارض عقد املؤمتر، حيث 
وجنيف،  برين  إىل  مرات  عدة  كبار  إسرائيليون  دبلوماسيون  توجه 
يف حماولة إلقناع اخلارجية السويسرية بعدم عقد املؤمتر، وأنه يف 
حال عقده فإن إسرائيل ستقاطع، بدعوى أن عقده يشجع الطرف 
الفلسطيين على القيام خبطوة من جانب واحد، تهدف إىل اإلساءة 

إلسرائيل، ومناكفتها يف الساحة الدولية.
يذكر أنه يف بداية نيسان املاضي، وردا على تأجيل إسرائيل إطالق 
سراح الدفعة الرابعة من السجناء الفلسطينيني إضافة إىل إعالنها 
عن بناء 700 وحدة سكنية جديدة يف املستوطنات مبدينة القدس 
احملتلة، وقع رئيس السلطة الفلسطينية، حممود عباس، باسم دولة 
من  وكان  إليها،  االنضمام  طالبا  دوليا  ميثاقا   15 على  فلسطني 
بينها ميثاق جنيف الرابع الذي ُيعنى بالدفاع عن املدنيني يف مناطق 

القتال أو يف املناطق احملتلة.

الشرطة االمريكية ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

قليال.
واتالنتا  أجنليس  ولوس  ونيويورك  بوسطن  يف  االحتجاجات  جاءت 
العنف يف ضاحية فريجسون يف  ثانية من  ليلة  أخرى يف  وأماكن 
مدينة سانت لويس بوالية ميسوري حيث لقي مايكل براون 18 عاما 
حتفه برصاص ضابط الشرطة دارين ويلسون يف التاسع من اب.

جرائم  45 شخصا يف فريغسون يف  اعتقلت  انها  الشرطة  وقالت 
ترتاوح بني التجمهر غري املشروع ومهامجة ضباط شرطة. وأضافت 
الشرطة أن 30 شخصا من الذين اعتقلوا سجلوا عناوين يف ميسوري 

وشخص واحد من برلني يف املانيا.
ويف مدن اخرى سار متظاهرون يف شوارع املدينة وعرقلوا يف بعض 
يف  الشرطة  وقالت  الشرطة.  مع  واشتبكوا  املرور  حركة  االحيان 
بوسطن ان 45 شخصا اعتقلوا باحتجاجات يف الليلة السابقة شارك 

فيها أكثر من ألف متظاهر.
وقالت الشرطة انه يف نيويورك حيث استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل 
للسيطرة على احلشد بعد ان حاول املتظاهرون اغالق نفق لنكولني 
ان  السلطات  وقالت  متظاهرين.  عشرة  اعتقال  مت  ترايبارا  وجسر 
احملتجني يف لوس اجنليس القوا زجاجات املياه وأجساما أخرى على 
الضباط خارج مقر الشرطة ويف وقت الحق أغلقوا الطريق السريع 

يف االجتاهني حبواجز مؤقتة وانقاض.
البلدية ان شرطة اتالنتا اعتقلت 24 شخصا بعضهم  وقال رئيس 
كان ضمن جمموعة من حنو 150 شخصا انفصلت عن احتجاج سلمي 
املرور يف طريق  حركة  وعرقلوا  ألف شخص  من  أكثر  فيه  شارك 
بوالية  البلدة. وساد اهلدوء معظم شوارع فريغسون  سريع بوسط 

ميسوري األمريكية بعد ليلتني من اإلضطرابات العنصرية.
ويبدو أن الطقس الشتوي أدى إىل تراجع االحتجاجات يف فريجسون 
الشرقي  والساحل  األوسط  الغرب  أحناء  خمتلف  أخرى يف  وأماكن 
املسريات  أكرب  من  واحدة  لكن  الشكر  عيد  عطلة  عشية  األمريكي 
املدينة  مئات يف وسط  عدة  حيث سار  أجنليس  لوس  نظمت يف 
ورددوا هتافات مثل ال عدالة ال سالم. وامتدت مظاهرات التعاطف 
تلفزيونية  لقطات  االخبارية  سي.إن.إن  شبكة  واذاعت  لندن  إىل 
عليها  مكتوب  والفتة  مشاة  أنه ممر  بدا  ما  على  يتدفقون  لشباب 

أرواح السود تهم.
وأشارت روسيا اىل أحداث الشغب يف فريغسون واالحتجاجات يف 
واشنطن  يف  السياسيني  ان  على  كدليل  املتحدة  الواليات  ارجاء 
منافقون وال حيق هلم ان يعطوا موسكو دروسا يف حقوق االنسان.

بشأن  بيانني  اصدرت  -اليت  الروسية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
االضطرابات يف يوم واحد- إن الواليات املتحدة جيب عليها ان تركز 
على املشاكل الداخلية الواسعة النطاق مع محاية حقوق االنسان بدال 
من ان تعظ االخرين. واضافت الوزارة قائلة مثل هذا التفجر اهلائل 
انفاذ  أجهزة  جانب  من  املتناسب  غري  الفعل  ورد  العام  للغضب 
القانون يؤكد مرة اخرى ان هذا ليس حادثا منعزال لكنه خطأ منهجي 
يف الدميقراطية االمريكية اليت أخفقت يف التغلب على انقسام عرقي 

عميق ومتييز وعدم مساواة. 
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تناول  إىل  الناس  معظم  يلجأ 
جرعة  على  للحصول  القهوة، 
عند  وخاصة  النشاط  من 
االستيقاظ يف الصباح، ورغم 
أن هذا املشروب الشعيب ميد 

اجلسم بكمية من الطاقة، 

كبرية  كميات  تناول  أن  إال 
الصحة  على  سلبيًا  يؤثر  منه 
الحتوائه على مادة الكافيني.

ويوجد العديد من الوسائل الطبيعية األقل ضررًا من الكافيني 
الالزمة خالل  بالطاقة  إمداده  على  تساعد  اإلنسان،  على صحة 
بعضًا  األمريكية  بوست  هافينغتون  صحيفة  أوردت  النهار، 

منها.

1- متارين التمدد
الفقري قاسية بعض  والعمود  العضالت  تكون  االستيقاظ  عند 
الشيء، وحتتاج إىل بعض التمارين البسيطة اليت تساعد على 
استعادة مرونتها، وميكن القيام بتمارين التمدد يف السرير بعد 

االستيقاظ من النوم مباشرة.

2- تناول حبة تفاح
من املناسب بداية اليوم بتناول حبة تفاح تساعد على استقرار 
نسبة السكر يف الدم، وتزود اجلسم بالفيتامينات والنشويات 

اليت حيتاجها

3- املشي وممارسة الرياضة
لزيادة  الصباحية،  املشي  بتمارين  اليوم  يبدأ  أن  يفضل 
األدرينالني  البدني عن طريق حترير هرمونات  النشاط  مستوى 
على  ساعة  لنصف  باملشي  األطباء  وينصح  والنورأدرينالني، 

األقل يوميًا لزيادة النشاط واحلفاظ على صحة القلب.

4- احلصول على اهلواء النقي 
بالنعاس،  الشعور  يسبب  األوكسجني  نقص  أن  املعروف  من 
لذلك ينصح جبولة صباحية يف اهلواء الطلق الذي يساعد على 
استعادة النشاط واحليوية، باإلضافة إىل ضرورة التعرض ألشعة 
الشعور  إنتاج فيتامني د وتعاجل  اليت حتفز  الصباحية  الشمس 

باإلجهاد واالكتئاب.

5- - محام املاء البارد
الدورة  وتسريع  اجلسم  تنشيط  على  البارد  املاء  محام  يساعد 
الدموية، كما يعطي شعور باالنتعاش واحليوية، عن طريق زيادة 

عملية التمثيل الغذائي وزيادة مستويات الطاقة يف اجلسم.

6- تناول كميات كبرية من املاء
ينصح األطباء باستبدال املشروبات احلاوية على الكافيني، بتناول 
كميات كبرية من املاء تنشط اجلسم وتساعد على التخلص من 
السموم املسببة للخمول والكسل، كما أن اجلفاف يسبب تباطؤ 
العديد من العمليات احليوية يف اجلسم مما يعطي شعورًا بالتعب 

خالل النهار.

7- الشاي
على الرغم من أن الشاي حيتوي على نسبة من الكافيني، إال أنها 
تظل أقل بكثري من حمتوى القهوة من هذه املادة، عالوة على أن 
الشاي ميتلك فوائد عديدة من بينها تعزيز نظام املناعة وخفض 

ضغط الدم وغريها من الفوائد األخرى.

8- حمادثة األهل واألصدقاء
يساعد إجراء حمادثة ودية عرب اهلاتف أو وجهًا لوجه عند الصباح، 
الفرصة  ويعطي  والتعب،  باإلجهاد  الشعور  من  التخلص  على 

الستعادة احليوية والنشاط.

9- - مّساج األذنني
ينشط الضغط على احلواف اخلارجية من األذنني كامل أعضاء 
عرب  متر  اجلسم  يف  الطاقة  مسارات  مجيع  ألن  وذلك  اجلسم، 

صيوان األذن اخلارجية.

10- مساع املوسيقا
وجد الباحثون أن الغناء ومساع املوسيقا يزيد من معدالت الطاقة 
يف اجلسم، ويقلل من التوتر وحيسن من نظام الدورة الدموية 
يف اجلسم، وينصح بتجنب مساع األحلان واألغاني احلزينة اليت 

تزيد من اإلحباط.

 وسائل متد اجلسم بالطاقة اليت 
حيتاجها لتنشيط اجلسم عند الصباح

السلمون والتونة من مصادر الفيتامني
"ب12"  فيتامني  ُيعَرف 
وهو  الكوباالمني،  باسم 
املاء،  يف  للذوبان  قابل 
يف  رئيسيًا  دورًا  ويلعب 
احلمراء،  الدم  خاليا  إنتاج 
النووي،  احلمض  وتركيب 
الغذائي،  والتمثيل 
واحلفاظ على سالمة اجلهاز 

محض  مع  جنب  إىل  جنبًا  "ب12"  فيتامني  يعمل  كذلك  العصيب. 
الفوليك وفيتامني "ب6" على خفض املستويات العالية من احلمض 

األميين اليت تسبب أمراض القلب والشرايني.

حيتاج اإلنسان البالغ 2.4 ميكروغرام من فيتامني "ب12" يوميًا

األعراض الدموية. يتم امتصاص فيتامني"ب12" يف املعدة واألمعاء 
بواسطة بروتني يوجد يف املعدة، وعند نقص هذا الربوتني حيدث 
وزيادة  التعب،  الدم:  فقر  أعراض  أهم  من  األنيميا.  أو  الدم  فقر 
وضعف  اجللد،  وشحوب  التنفس،  وضيق  القلب،  ضربات  معدل 
العضالت، وخدر األطراف، وقلة الشهية، وفقدان التوازن مع مشاكل 

يف املشي.

األعراض العصبية. يتعرض املرضى الذين لديهم مستويات منخفضة 
والقدمني،  اليدين  ووخز  خدر  مثل  ألعراض  فيتامني"ب12"  من 
وصعوبة احلفاظ على التوازن، وفقدان الذاكرة، واالكتئاب، وتغريات 

يف الشخصية مثل االرتباك.
والتهاب  والتقيؤ،  الغثيان  أيضًا  "ب12"  فيتامني  نقص  يسبب 

املعدة، وتأخر النمو عند األطفال.
احتياجات اجلسم من الفيتامني. حيتاج اإلنسان البالغ 2.4 ميكروغرام 
اللحوم  له  الغذائية  املصادر  أهم  من  يوميًا.  فيتامني"ب12"  من 
والتونة،  والبيض،  واحملار،  والدواجن،  السلمون،  ومسك  احلمراء، 

واحلبوب الكاملة.
قد يتعرض كبار السن لنقص هذا الفيتامني بدرجة أكرب، وأيضًا من 
يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا كاماًل. جيد كبار السن صعوبة يف امتصاص 
فيتامني "ب12" بسبب التغريات املرتبطة بالعمر يف اجلهاز اهلضمي، 

وحيتاجون إىل تناول مكمالت غذائية حتتوي على الفيتامني.

 عالجات منزلية ختلصك من السعال ؟ 
حيصل السعال عندما تتسّبب 
البكترييا،  الفريوسات، 
املواد  من  وغريها  الغبار، 
بتهّيج النهايات العصبية يف 
احللق  بني  اهلوائية  الشعب 

والرئتني.
 وعلى الرغم من أّن السعال  
اجلسم  من  حماولة  هو  
اهلوائية  املمرات  لتنظيف 
ال  لذلك  جّدًا  مزعج  أّنه  إاّل 
بّد من أن جند عالج السعال  
راحتنا.  الستعادة  املناسب 
ال تبحثي كثريًا فنحن سنقّدم 

إليك عالجات منزلية عديدة من 
شأنها أن ختّلصك من سعالك:

- العسل: تناولي العسل الطبيعي للتخّلص من السعال أو امزجي 
ملعقة من العسل مع القليل من زيت جوز اهلند أو عصري الليمون 

وتناولي املزيج عندما تشعرين باإلنزعاج.
 

لعالج  السوس  عرق  جذور  استخدمت  لطاملا  السوس:  عرق   -
السعال  فهي تساهم يف احلّد من التهابات احللق والسعال يف 
آن معًا. إغلي عرق السوس واتركيه لينتقع ملدة 24 ساعة وبعدها 

تناولي النقيع عند احلاجة.
 

- الربتقال واللوز: يساهم اللوز يف التخفيف من اضطرابات الشعب 
اهلوائية، مبا يف ذلك الكحة. ولتحضري عالج الكحة هذا، قومي خبلط 
5 مالعق صغرية من اللوز املطحون بشكل ناعم مع كوب من عصري 

الربتقال، واشربي اخلليط عدة مرات يف اليوم.

كنت  إذا  مفيدًا  العالج  هذا  سيكون  والعسل:  االسود  الفلفل   -
الفلفل  شاي  حّضري  اجلاف.  وليس  الرطب  بالسعال  مصابة 
والعسل مبجّرد خلط ملعقة صغرية من الفلفل األسود املطحون مع 
ملعقيت طعام من العسل وبعد ذلك أضيفي اخلليط إىل املاء املغلي 
وقومي بتغطية الكوب. وبعد مرور حواىل ربع ساعة، قومي بتصفية 

الشاي واشربيه عندما تزعجك القحة. 

الزبيب.. حلوى متنع تسوس األسنان
العنب  أو  الزبيب  مينح 
احللوى  أصناف  اجملفف 
نكهة مميزة ويفضل البعض 
اجلوز  مع  أو  مبفرده  تناوله 
بطعمه  األطفال  ويستمتع 
يهتم  فيما  وألوانه  احللو 
الصحية  بفوائده  اخلرباء 

والغذائية املتنوعة فهو يسهم خبفض ضغط الدم ويقي من أمراض 
القلب وهشاشة العظام ويقوي الذاكرة وينقي الدم ومينع تسوس 

األسنان.
التغذية  اختصاصية  حسب  الطازج  العنب  فوائد  الزبيب  وحيمل 
أحالم املوسى فهو حيتوي على البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم 
الكربوهيدراتية  واملواد  واأللياف  واحلديد  والنحاس  واملغنيسيوم 
وفيتامني ب وج إضافة اىل انه غين بالسكريات واملواد املضادة 
التنفسي  اجلهازين  أمراض  عالج  يف  كبري  دور  وله  لألكسدة 

واهلضمي.
ويساعد الزبيب وفقا لالختصاصية على خفض ضغط الدم ومستوى 
الكوليسرتول بالدم والوقاية من أمراض القلب وسرطان القولون 
إضافة إىل أنه مضاد لألكسدة وخيلص اجلسم من السموم ومينع 
واملعدة  والكبد  الطحال  ويقوي  األسنان  على  البالك  طبقة  تكون 

والذاكرة.
ويفيد الزبيب كما تذكر املوسى كملني ومنق للدم ومصف للصوت 
وملطف للسعال من خالل غليه وشرب حملوله كما انه يعمل كطارد 
للبلغم ومقاوم للميكروبات والفريوسات ويقي العيون من االلتهابات 
مشرية إىل دوره يف الوقاية من هشاشة العظام لدى النساء لذلك 

من الضروري تناوله بكثرة من قبلهن والسيما يف منتصف العمر.
والبواسري  اإلمساك  عالج  يف  املوسى  تبني  كما  الزبيب  ويسهم 
والتهاب اللثة ألنه حيتوي على حامض أولينوليك فيمنع من تسوس 
أيضا  ويفيد  احللويات  على عكس  الضارة  البكترييا  ومنو  األسنان 
واملرارة  الكبد  وأمراض  املفاصل  والتهاب  الروماتيزم  معاجلة  يف 
وسوء التغذية ونقص الوزن والتهاب احللق وأمراض الرئة والصدر 
والكلى واملثانة واملالريا وداء النقرس والشقيقة والريقان وفقر 
الدم وأمراض املعدة ومحوضتها والنزالت املعوية واهلرش واحلكة 

واجلدري.
يوميا ملا  منه  أطفاهلم كمية  بإعطاء  األهل  التغذية  وتوصي خبرية 
كما ميدهم  النمو  مرحلة  أجسامهم يف  تغين  فيتامينات  من  حيتويه 
بالطاقة الحتوائه على كمية جيدة من السكريات حتتاجها أجسامهم 

نظرا حلركتهم املستمرة طوال اليوم.

 أبعدوا املوز عن باقي الفواكه
نّوهت خبرية التغذية األملانية هايدرون شوبرت إىل أنه من األفضل 

عدم وضع مثار املوز الناضجة جبوار الثمار األخرى.

وأوضحت شوبرت، اخلبرية لدى مركز محاية املستهلك مبدينة ميونيخ 
األملانية أن مثار املوز الناضجة ينبعث منها قدر كبري من غاز اإليثيلني 
الطبيعي الذي يساعد على اإلنضاج، والذي يتسبب بدوره يف عطب 

أو جفاف الفاكهة األخرى قبل األوان. 

وأشارت خبرية التغذية األملانية إىل أن مثار التفاح أو املانغو الناضجة 
خترج هي األخرى غاز اإليثيلني، لذا ينبغي عدم وضعها جبوار الفواكه 

األخرى. 
ومن ناحية أخرى، تنصح شوبرت أيضًا بعدم حفظ الفاكهة بالقرب 
من النباتات اخلضراء أو يف الغرف الدافئة حيث أن ذلك يتسبب يف 

سرعة عطبها. 

 خرباء تغذية يكشفون عن أفضل 
طعام للمحافظة على الرشاقة

أعلن خرباء التغذية عن مخس مواد غذائية تسد الشهية وال تسبب 
اإلصابة بالتخمة.

األكل  للمبالغة يف  ويضطر  دائما  باجلوع  يشعر  َمن  اخلرباء  وينصح 
ويريد، مع ذلك، أن يبقى رشيقا، بتناول املواد اخلمس التالية: توت 

الُعّليق وعشب البحر والفستق والفول والبيض.
وأظهرت الدراسة أن َمن يعاني من التخمة يتخلص منها سريعا عندما 
يأكل الفول وعشب املاء، بينما ميثل البيض أفضل مصدر للربوتني 
الدقيقة  العناصر  من  هائلة  كميات  على  الفستق  حيتوي  حني  يف 
املغذية الناجعة، فيما حيتوي توت العليق على كمية كبرية من املادة 
.C اليت تتكون منها اخلليات النباتية وعلى كمية كبرية من فيتامني
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 بعد 39 عاما يف السجون األمريكية 
بانتظار إعدامه...جاكسون يعانق احلرية

عانق األمريكي ، ريكي جاكسون، احلرية بعد 39 عاما قضاها يف 
وظل  اإلعدام.  حكم  فيه  ينفذ  الذي  اليوم  يرتقب  وهو  زنزانته 
األخرية  اللحظة  حتى  برباءته  متمسكا  املدة  هذه  طيلة  جاكسون 
اليت غادر فيها السجن بعد أن أدين باالشرتاك يف جرمية قتل 
مل يرتكبها أبدا. وساهم تراجع شاهد عن تصرحياته للشرطة يف 

عودته إىل احلياة الطبيعية من جديد.

ويدعى هذا الرجل ريكي جاكسون، وهو يف السابعة واخلمسني 
من العمر، وقد أدين جبرمية قتل يف العام 1975 وارتكز احلكم 
بإدانته وقتها على شهادات مغلوطة أدىل بها فتى يف الثانية 
عشرة من العمر، ثم عاد وأقر أنه كذب وأنه مل يشاهد شيئا مما 

شهد به.

املغلوطة،  الشهادة  هلذه  باهظا  مثنا  دفع  جاكسون  ريكي  لكن 
فأمضى ردحا من الزمن وراء القضبان ينتظر تنفيذ حكم املوت.

وكانت السلطات القضائية حكمت يف العام 1975 بإعدامه إلدانته 
باالشرتاك مع شخصني آخرين يف ضرب رجل وإلقاء محض عليه 

وقتله بالرصاص.

وحكم على شريكيه املفرتضني باإلعدام ثم جرى ختفيض احلكم إىل 
السجن املؤبد ثم ناال حكما بالرباءة. وقال مصدر قضائي لوكالة 
األنباء الفرنسية "أسقطت كل التهم عنه، وقد أطلق سراحه صباح 
االثنني". ومل يكن ذلك ليتم لوال أن الشاهد، الذي كان فتى يف 

الثانية عشرة من عمره، تراجع عن أقواله، وفق املصدر.

بأي  يشعر  ال  إنه  ريكي  قال  احملكمة،  قاعة  من  اخلروج  ولدى 
ضغينة جتاه شاهد الزور الذي ضيع حياته يف السجن. وأضاف 
ذلك  فعل  لكنه حني  راشد،  كرجل  اليوم  إليه  ينظرون  "الناس 
زجنا يف  تريد  كانت  اليت  الشرطة  لضغوط  استجاب  طفال  كان 

السجن".

عن  الرتاجع  عاما يف  اليوم مخسني  البالغ  الشاهد  رحلة  وبدأت 
أنه  إليه  وأسر  كاهن،  أمام  أوال  بذلك  اقر  حني  الزور  شهادته 

يشعر برغبة يف "فعل ما ينبغي فعله".

ولدى وقوع اجلرمية، كان الشاهد ويدعى ادي فرينون يف حافلة 
متر قرب املكان، فسمع صوت إطالق النار.

وضغط  حوله،  حتكى  كانت  اليت  املغلوطة  األخبار  دوامة  لكن 
ريكي  إنه شاهد  يقول  جعلته  معلومات  على  للحصول  احملققني 
وصديقيه يرتكبان اجلرمية، وهو مل يكن رآهما من قبل أن يعرضا 

عليه عند التحقيق.

وهو  ريكي  تربئة  عن  أسفرت  اليت  اجللسة  يف  فرينون  وقال 
أتلقى  وال  احلي، فقريا  أسود يف  "كنت طفال  غارق يف دموعه 
التعليم، قتل رجل أبيض يف احلي، مل أكن أعرف شيئا عن النظام 
الثانية عشرة من عمره  القضائي، هل كان يف وسع طفل يف 
أن يصمد أمام صراخ رجال الشرطة يف وجهه؟"، حبسب ما نقل 

احملامي عن وقائع اجللسة.

وطيلة السنوات املاضية، متسك ريكي برباءته، وبعد 15 ألف ليلة 
أمضاها يف السجن خرج وليس يف جيبه قرش واحد.

هو  ريكي  فان  اإلعدام،  عقوبة  حول  املعلومات  مركز  وحبسب 
الشخص الثامن واألربعون بعد املئة الذي يربئه القضاء بعد احلكم 

عليه باإلعدام، منذ العام 1973.

ويف آذار/مارس املاضي، أطلق سراح رجل  آخر بعد ثالثني عاما 
أمضاها بانتظار تنفيذ حكم اإلعدام يف لويزيانا )جنوب.

نشرت عارضة األزياء اإليرانية ماهالغا جابري صورة جديدة على 
قمة  يف  فيها  وتظهر  "إنستجرام"،  موقع  على  الرمسي  حسابها 

أنوثتها مباكياج ترابي وفستان يظهر رشاقتها.

الفستان"،  هذا  قائلة:"أحب  الصورة  على  ماهالغا  وعلقت 
اإللكرتوني   "Showpo" متجر  من  اقتنته  إنها  إىل  مشرية 
أناقتها  بكامل  الصورة  يف  ماهالغا  وبدت  اإلنرتنت،  عرب 
األسفل  اجلزء  حني  يف   ، األبيض  باللون  أكمام،  بال  بفستان 
األسود. باللون  الدانتيل  من  بطبقة  مغطى  الفستان   من 

كما متيز فستان ماهالغا بتمصيمه الفريد،، فهو قصري من األمام 
مل  بينما  عال،  بكعب  حبذاء  طلتها  وأكملت  اخللف،  من  وطويل 
تتزين بأي نوع من االكسسوارات، وتركت شعرها منسدال خلف 
حول  متابع  ألف   11 عن  يزيد  ما  إعجاب  الصورة  ونالت  ظهرها، 

العامل.

أمجل نساء األرض يف صورة جديدة 
بقمة أنوثتها

صور  على  تعليقها  بعد   
العارية  كاردشيان  كيم 
تقلدها،  بأنها  واتهامها 
"جينيفر  النجمة  عاودت 
من  السخرية  أنيستون" 
كيم كارشيان، وذلك أثناء 
الربنامج  فى  استضافتها 
الساخر "إلني دجيينرز شو" 

أمس االثنني.

صور  على  تعليقها  بعد   
العارية  كاردشيان  كيم 
تقلدها،  بأنها  واتهامها 
"جينيفر  النجمة  عاودت 
من  السخرية  أنيستون" 
وذلك  كارشيان،  كيم 

أثناء استضافتها فى الربنامج الساخر "إلني دجيينرز شو" أمس 
االثنني.

أن  احللقة وقالت لدجيينرز  أثناء  وارتدت جينيفر صدرية ضخمة 
تلك هى نسختها من كيم كاردشيان. 

يذكر أن أنيستون علقت من قبل على صور كاردشيان العارية 
على غالف جملة "بيرب" والتى أثارت اجلدل على مواقع التواصل 
االجتماعى، قائلة إنها قد فعلتها من قبل عام 1996، لذا تعترب هى 

األصل وكيم التقليد.
"جاسنت  خطيبها  من  زفافها  أنيستون  تقيم  أن  املنتظر  من 

ثريوكس" قريًبا، ولكنها حتى اآلن تتكتم تفاصليه وموعده.

جينيفر أنيستون تسخر من كيم 
كاردشيان بارتداء محالة صدر ضخمة

السلطات  قررت   
عجوز  منح  الفرنسية 
من  تبلغ  بريطانية، 
عاما، وسام   93 العمر 
الشرف«،  »جوقة 
يف  وسام  أعلى  وهو 
بعد  وذلك  فرنسا، 
أن كشفت عن دورها 
من  فرنسا  حترير  يف 

االحتالل النازي.
التور  فيليس  وكانت 
دويل )93 عاما(، نزلت 

يف  لفرنسا  أملانيا  احتالل  أثناء  العدو«،  خطوط  »خلف  باملظلة 
 135 إلرسال  حبياتها  وخاطرت  املاضي،  القرن  من  األربعينيات 
رسالة مشفرة إىل بريطانيا، حول مواقع القوات األملانية، وفقا 

لصحيفة »ديلي ميل« الربيطانية.
وحصلت دويل على العديد من األومسة الربيطانية، ولكن مل يتم 
اإلعالن عن ذلك، حفاظا على السرية، إال أنها ارتدها مؤخرا بعد 
الكشف عن طبيعة عملها يف اجليش الربيطاني أثناء احلرب العاملية 

الثانية.
مبنح  املقبل،  الثالثاء  نيوزيلندا،  الفرنسي يف  السفري  وسيقوم 
السبعني  الذكرى  مبناسبة  االحتفاالت  من  كجزء  لدويل  الوسام 
قوات  يد  على  باريس  بتحرير  انتهت  واليت  نورماندي،  ملعركة 

احللفاء.

جاسوسة بريطانية تعرتف بعد 70 عاما

شعبة العالقات العامة البالغ  صدر عن املديرية العامة لقوى االمن الداخلي – 
التالي:

»بناء ملعلومات توافرت ملكتب مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة الشرطة 
وباز  الكبتاغون  حبوب  تصنيع  يف  الكيميائي  اخلبري  دخول  عن  القضائية 
األمفيتامني املدعو ب. كاربوزوف )مواليد 1967، بلغاري( إىل لبنان، وهو 
ُيعد من أخطر املصنعني يف العامل، وذلك بطلب من الفلسطيين م. خلف 
)مواليد 1962( والسوري س. القناص )مواليد 1974(، بهدف طبخ وتصنيع 

حبوب الكبتاغون املخدرة والعمل على تهريبها إىل إحدى الدول اخلليجية«.

السلطات  مع  وبالتنسيق  والرصد  واإلستقصاء  املتابعة  »بنتيجة  وأضاف: 
القضاء  إلشارة  وبناء  الشقيقة،  السعودية  العربية  اململكة  يف  األمنية 
متكن  الشهرين،  حلوالي  استمرت  وإستباقية  نوعية  عملية  ويف  املختص، 
بأماكن  مداهمتهم  بعد  توقيفهم  من   2014/11/23 بتاريخ  املذكور  املكتب 
باقي  هوية  معرفة  إىل  باإلضافة  والبقاع،  واجلنوب  بريوت  يف  تواجدهم 
أعضائها الدوليني الذين ينتمون إىل جنسيات عديدة والعمل جار لتوقيفهم 
مستمر  والتحقيق  املختصة«.  السعودية  األمنية  السلطات  مع  بالتعاون 

بإشراف القضاء املختص.

أحد أخطر مصنعي الكبتاغون يف العامل بقبضة القوى 
األمنية اللبنانية!
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GONSKI FUNDING 
FLOWS FOR NSW PUB-
LIC SCHOOLS

• The NSW Liberals & Na-
tionals Government is 
investing $664 million in 
NSW public schools to 
help students with the 
greatest need.

• The funding is being dis-
tributed under the needs-
based Resource Alloca-
tion Model (RAM) and it 
includes an additional $97 
million being delivered in 
2015 as a result of the 
Gonski agreement.

• As a result of this pack-
age 84 per cent of NSW 
public schools will receive 
increased needs-based 
funding under the 2015 
RAM, with 658 schools 
receiving an increase of 
more than $50,000.

• It will be up to principals 
and school communities 
across the State to decide 
how best to use this fund-
ing to support their stu-
dents.

G20 RECOGNISES SYD-
NEY AS INFRASTRUC-
TURE HOT-SPOT

• A decision by the world’s 
leading nations to estab-
lish a Global Infrastruc-
ture Hub in Sydney has 
been described as a vote 
of confidence in Austra-
lia’s global city by NSW 
Premier Mike Baird.
• G20 leaders agreed to 
establish the Hub in Syd-
ney to increase global 
investment in infrastruc-
ture. It will coordinate the 
infrastructure plans and 
activities of governments, 
the private sector, banks 
and other organisations.
• The Global Hub is ex-
pected to unlock an addi-
tional $2 trillion in global 
infrastructure capacity to 
2030 and will further ce-
ment the city’s reputation 
as the world’s infrastruc-
ture capital.

• Mr Baird said the G20 
has recognised how much 
expertise is already lo-
cated in NSW as we push 
ahead with gigantic proj-
ects such as Barangaroo, 
the North West Rail Link 
and WestConnex.

ITALIAN PRIME MINIS-
TER VISITS NORTH WEST 
RAIL LINK SITE

• Italian Prime Minister 
Matteo Renzi has inspect-
ed major construction 
work on the North West 
Rail Link’s Kellyville Sta-
tion, where Italian-based 
consortium Salini Impre-
gilo is building the $340 
million skytrain.  

• NSW Premier and Min-
ister for Western Sydney 
Mike Baird and Minister 
for Transport Gladys Be-
rejiklian hosted Mr Renzi 
at the site.

• The skytrain project is 
supporting more than 
170 local jobs, with an-
other 75 workers to be 
recruited as construction 
ramps up over the com-
ing months. 

• There are now 13 con-
struction sites in full 
swing along the route, 
and three tunnel boring 
machines are digging out 
Australia’s longest tun-
nels, as the NSW Gov-
ernment works flat-out to 
open the train line to cus-
tomers in the first half of 
2019.

NSW AGRICULTURE – 
PRIMED FOR FUTURE 
GROWTH

• The NSW Government 
has unveiled the highly 
anticipated Agriculture 
Industry Action Plan – 
a strategic roadmap to 
ensure the continued 
growth of the State’s $12 
billion primary industries 
sector.

NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 21 November 2014
• The plan identifies prior-
ities and opportunities for 
the industry and outlines 
strategies to drive inno-
vation and cements the 
NSW Government’s com-
mitment to grow the sec-
tor by identifying global 
opportunities, including 
in Asia.

• This is the first time in 
the State’s history that the 
Government has worked 
so closely with industry 
to develop a clear agricul-
tural action plan that will 
achieve the best results 
for NSW producers and 
the economy, over the 
next 10 years.

• For more information or 
to view the Agriculture In-
dustry Action Plan visit: 
www.dpi.nsw.gov.au

SIMPLER PLANNING 
MEANS MORE CERTAIN-
TY

• The NSW Government 
has announced a suite 
of improvements to how 
state significant devel-
opment proposals are 
processed, speeding up 
the planning system and 
providing more certainty 
to communities and busi-
ness.

• We have listened to com-
munities and to industry 
who have highlighted 
their concerns about as-
sessment delays and un-
certainty. 

• We expect councils to 
assess development ap-
plications without delay, 
so we should hold our-
selves to the same stan-
dards.  The NSW Govern-
ment’s commitment is to 
reduce the average time 
it takes to process state 
significant developments 
by up to 170 days.
• To rebuild NSW we need 
a planning system that’s 
nimble and predictable, 
providing business and 
the community certainty 

about the process and 
timeframes.

BAYS SUMMIT A SUC-
CESS FOR SYDNEY

• The world’s greatest 
minds in the field of urban 
regeneration converged 
on Sydney for a two-day 
summit, which examined 
the best ways to revitalise 
the area of Sydney Har-
bour known as The Bays 
Precinct.

• This area, which is four 
times the size of Baranga-
roo, has been described 
as an urban wasteland. 
We are ensuring the fu-
ture of the entire area is 
developed through a ho-
listic rather than a piece-
meal approach.

• This summit provided 
an outstanding forum 
for Government, experts, 
policymakers and the 
community to think, hear, 
discuss and learn about 
successful large-scale 
urban transformation 
projects from around the 
world.

• The outcomes of the 
summit will now help 
shape the ambition and 
overarching principles for 
the transformation of this 
key part of Sydney Har-
bour.  

NEW NATIVE VEGETA-
TION CODES REFINED 
AND RELEASED

• The NSW Government 
has released three self-
assessable native vegeta-
tion codes which place 
trust in landholders to 
manage their land sus-
tainably while protecting 
the environment.

• We are continuing to 
reform native vegetation 
management and these 
codes are an important 
part of that process. 
• The codes will cut red 
tape and help to make life 

easier for farmers to pro-
duce the food and fibre 
the state relies upon, and 
at the same time include 
environmental protec-
tions.

• These codes are a vital 
step in the NSW Govern-
ment’s ongoing commit-
ment to deliver a sensible 
set of changes that strike 
the right balance between 
conservation and efficient 
agricultural management.

WORKS UNDERWAY ON 
NEW BYRON CENTRAL 
SITE

• Health Minister Jillian 
Skinner today said work is 
well underway on the site 
of the new Byron Central 
Hospital, with bulldozers 
paving the way for the 
facility which is valued at 
more than $80 million.

• The NSW Liberals 
& Nationals Government 
is forging ahead with the 
construction of the new 
Byron Central Hospital 
after 16 years of hollow 
pledges under Labor. 

• The project is al-
ready providing opportu-
nities for local business-
es, with locally engaged 
consultants on site as 
well as fencing, signage 
and civil works contrac-
tors from the Byron re-
gion.

• The NSW Liberals & 
Nationals Government 
is committed to ensur-
ing regional communi-
ties have access to first-
class health care closer 
to home. 

SYDNEY ANNOUNCED 
AS SETTLEMENT HUB 
FOR RENMINBI 

• NSW Premier Mike Baird 
has welcomed the an-
nouncement from the 
Australian and Chinese 
Governments that Syd-
ney would become an off-

shore settlement hub for 
the Chinese currency, the 
Renminbi.

• Central bank gover-
nors from both countries 
signed a Memorandum of 
Understanding following 
after the announcement 
was made by Federal 
Treasurer Joe Hockey.

• The NSW Government 
had been a major driver 
behind the push for Syd-
ney to become a Renmin-
bi (RMB) settlement hub. 
Mr Baird launched the 
Sydney for Renminbi ini-
tiative in Shanghai earlier 
this year.

• This announcement re-
flects the growing friend-
ship between NSW and 
China over the past three 
years. China is our num-
ber one trading partner 
and this development will 
make it easier for Austra-
lian firms to move funds 
and do business with 
China.

NSW TO BAN BUTTS IN 
NATIONAL PARKS

• The NSW Government 
will ban smoking in the 
State’s national parks to 
reduce the risk of bush-
fires and reduce litter in 
national parks. 

• The NSW Government 
is serious about reduc-
ing fire risk and littering 
in NSW and this move will 
reduce litter and help to 
keep communities safer.

• The ban will apply to 
all picnic areas, camp-
grounds, beaches, look-
outs, walking tracks and 
roads within national 
parks.

• We have 860 national 
parks in NSW which pro-
tect our most beautiful 
and most popular natural 
areas. We want to make 
sure they are safe and 
healthy for everyone.
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Senator Lambie told the 
Senate she had no time 
for «mud-slinging» and 
apologised to voters in 
her home state of Tasma-
nia for the uncertainty the 
divisions had caused.
She said her resignation, 
effective immediately, left 
her free to negotiate with 
the government over the 
scaling back of the renew-
able energy target and 
the abolition of the Clean 
Energy Finance Corpora-
tion, moves which the for-
mer PUP bloc of four had 
sought to block.
Senator Lambie said she 
would «never vote» for the 
government’s proposed 
changes to higher educa-
tion fees or for a GP co-
payment.
Senator Lambie used her 
address to the Senate 
to call on Prime Minister 
Tony Abbott to reconsider 
a below inflation pay rise 
for the Australian Defence 
Force.
It was Senator Lambie>s 
outspokenness on the 
subject in recent weeks 
that proved the catalyst 
for her split with the Palm-
er United Party.
«I also take this opportu-
nity to plead with the PM 
to reconsider his unfair 
pay offer to the men and 
women of Australia’s De-
fence Force,» Senator 
Lambie said.
«He has made a terrible 
mistake which funda-
mentally undermined 
Australia>s national secu-
rity.»
Senator Lambie said Aus-
tralians would «forgive» 
Mr Abbott if he allocated 
an extra $121 million to 
increase the offer and re-

store Christmas leave and 
travel entitlements for de-
fence personnel.
Senator Lambie said be-
ing a member of the PUP 
had prevented her from 
voting in the Senate in a 
way that she felt was best 
for Tasmanians and used 
her closing remarks to 
address public criticism 
from Mr Palmer.
«I don>t have the time or 
the energy to be drawn 
into a political mud-sling-
ing contest,» she said.
«I will not be drawn into 
the game of responding to 
hurtful and false personal 
attacks.»
Senator Lambie said that 
after the political dust had 
settled there would still 
be opportunities for the 
former PUP bloc to work 
together «in the national 
interest».
The split has significant 
implications for the gov-
ernment’s ability to ne-
gotiate with the cross 
bench.
Before Senator Lambie>s 
announcement on Mon-
day morning, independent 
senator Nick Xenophon 
said the government and 
opposition would have to 
work harder to gain the 
support of cross bench-
ers.
«All that has happened 
now is that there>s going 
to be a more fluid situa-
tion in the Senate,» Sena-
tor Xenophon said.
«That means that the gov-
ernment and the opposi-
tion have to work that lit-
tle bit harder to convince 
cross bench colleagues 
in terms of the merits or 
otherwise of legislation 
because instead of deal-

Jacqui Lambie resigns from Palmer United Party
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ing with on bloc of four, 
they>ll need to deal with 
the three groups of peo-
ple.»
The stoush between 
Palmer United Party lead-
er Clive Palmer and Sena-
tor Jacqui Lambie has 
escalated, with Mr Palmer 
accusing the Tasmanian 
senator of having an inflat-
ed ego and being a plant 
“sent in there by someone 
to cause trouble”.
It comes as Senator Lam-
bie meets with Tasmanian 
lawyer Glynn Williams 
before an announcement 
this week about her fu-
ture.
“I think she thinks she’s 
bigger than Australia,” Mr 
Palmer told Seven’s Sun-
rise program.
The Palmer United Par-
ty wields strong voting 
power in the upper house, 
where the government 
depends on minor par-
ties and crossbenchers to 
pass legislation.
Any fracturing of the party 
could have significant im-
plications for the Abbott 
government’s ability to 
pass legislation. 
Mr Palmer said the es-
tablished parties try and 
wreck new political move-
ments.
“They try to infiltrate it 
and to blow it up,” he told 
ABC radio.
“She’s been sent in there 
by someone to cause 
trouble, I think that’s the 
reality of it.”
After a week of rising 
tension in Canberra and 
speculation that Senator 
Lambie might part ways 
with PUP, the MP went to 
ground in her home state 
of Tasmania over the 
weekend.
Senator Lambie went to a 
log cabin with her mother 
and “switched off her 
phone”, according to a 
spokesman. The spokes-
man also said Senator 
Lambie was undergoing a 
makeover.
However, Senator Lam-
bie arrived at Parliament 
House with little fanfare 
on Monday and without 

Senator Jacqui Lambie announces her resignation from the Palmer United 
Party. Photo: Alex Ellinghausen

Clive Palmer has wel-
comed Jacqui Lambie’s 
resignation from the Palm-
er United Party describing 
it as a “good outcome” 
and one which “pre-empt-
ed” any move by the party 
to force her out.
But in a sign that the bad 
blood between the pair is 
set to continue, the min-
ing magnate accused the 
Tasmanian senator of be-
ing driven by lobbyists 
instead of acting in the in-
terests of Tasmanians.
Mr Palmer also said he 
was not worried about the 
weakening of his party’s 
voting bloc in the Senate.
Senator Lambie told the 
Senate on Monday she 
was quitting the party af-
ter a turbulent week and a 
half in which she and Mr 
Palmer have publicly trad-
ed blows.
Mr Palmer had accused 
Senator Lambie of being a 
plant sent to stir tensions 
and said the PUP had a 
team of people investigat-
ing her.
He told Fairfax Media on 
Monday that Senator Lam-
bie had pre-empted any 
action being taken by the 
party by resigning.
 “There were certain pro-
cedures under way which 
Jacqui was aware of,” Mr 
Palmer said.
 “Rather than have that 
continue, we think she’s 
pre-empted the party.”
 Mr Palmer said Senator 
Lambie’s departure was 
a “welcome thing for us” 
and the party could now 
focus on bringing “for-
ward our own policies for 
Australia”.
“I think you can under-
stand that it’s a good 
outcome for the party 
because her views are in 
conflict with what the peo-
ple who elected her care 
about,” he said.
“I don’t think she’ll 
achieve very much as a 
senator generally.”
He attacked Senator Lam-
bie’s public persona as 
a champion for Tasma-
nians.
“She’s not brought one 
proposal for veterans or 
Tasmania to the party-

Jacqui Lambie pre-empted action by 
Palmer United Party by quitting party 
first, says Clive Palmer

room in the six months 
she’s been here,” Mr 
Palmer said.
He accused her of hypoc-
risy, saying she publicly 
speaks about promoting 
jobs for Tasmania, but al-
leged she had no Tasma-
nians on her staff.
“There’s no jobs for Tas-
manians on her staff,” he 
claimed.
Mr Palmer said “I don’t 
know, I’m not a lawyer”, 
when asked if there were 
legal implications associ-
ated with Senator Lam-
bie’s resignation from the 
party.
He said the party was 
monitoring action being 
taken by the Democratic 
Labor Party, which an-
nounced it would take 
Senator John Madigan to 
the High Court for his seat 
after he resigned from the 
DLP.
“The DLP said they were 
taking action against Mr 
Madigan,” he said.
“We’re looking at that.”
He said Senator Lambie 
owed him no money per-
sonally.
Mr Palmer then criticised 
her relationships with her 
chief of staff Rob Mes-
senger and lawyer and 
poppy farmer Glynn Wil-
liams, who had been ad-
vising Senator Lambie in 
the days leading up to her 
resignation.
“Glynn Williams and Rob 
Messenger are lobbyists,” 
Mr Palmer said.
“Obviously she likes a 
big package and plenty 
of money - that’s totally 
consistent with having a 
lobbyist work for her,” he 
added, in an apparent ref-
erence to a breakfast radio 
interview Senator Lambie 
gave earlier this year.
Despite the reduction in 
his voting bloc, Mr Palmer 
claimed he was still cen-
tral to voting outcomes in 
the Senate and still had 
an agreement for support 
from the Australian Motor-
ing Enthusiast Party.
“We’re still within the bal-
ance of power,” he said.
“We’ve got the biggest 
party within that group of 
eight.”

the much-hyped new look. 
She avoided addressing 
the media.
She was later seen meet-
ing with Mr Williams, a 
barrister and poppy farm-
er from Tasmania who 
has become a new player 
in the unfolding saga.
Earlier in the week Sena-
tor Lambie stripped her 
webpage of any reference 
to the PUP and Mr Palmer 
removed her name from 
his party’s website.
A stoush between the pair 
has included his accusa-
tion that she lied to par-
liament when claiming he 
tried to intimidate her and 
interfere with her role in 
the Senate.
Mr Palmer has also demot-
ed Senator Lambie from 
her position as deputy 
Senate leader and deputy 
whip of PUP, suspended 
her from party meetings 
and labelled her a drama 
queen.
Labor Senator Sam Dast-
yari, who helped secure 
Senator Lambie’s vote 
to dismantle government 
changes to Labor’s Free-
dom of Financial Advice 
laws, described the sena-
tor on Monday as a “per-
son of integrity, decency 
and honesty”.
He said recent attacks by 
the PUP and the govern-
ment on Senator Lambie 
were “actually beneath 
comtempt” and if she left 
the party it was because 
she had been driven out.
“Let’s be clear, you don’t 
get two more different 
people than someone 
who grew up in rural and 
regional Tasmania and 
someone like myself, who 
grew up in migrant com-
munities in western Syd-
ney,” Senator Dastyari 
said.
“On many policy issues 
we have huge fundamen-
tal differences.
“But, if Jacqui makes the 
decision today to part 
ways with the Palmer 
United Party, let’s be 
clear, she has been driven 
out, she has been driven 
out by that party.”
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Prime Minister Tony Ab-
bott has privately con-
ceded defeat on his 
controversial budget 
proposal to introduce a 
new $7 co-payment on 
bulk-billed GP visits and 
will formally shelve the 
policy before the end of 
the year.
The decision is a recog-
nition of the reality that 
it had no chance of pro-
gressing through a hos-
tile Senate in the face 
of trenchant opposition 
from Labor, the Greens, 
and a majority of the 
crossbench.
It represents a clearing-
away of the first and 
perhaps biggest political 
“barnacle” clinging to the 
hull of the government 
ship – a description Mr 
Abbott used earlier in the 
week to describe policies 
causing resistance to the 
Coalition in public opin-
ion polls. But it may not 
be the last barnacle.  
Mr Abbott’s own signa-
ture paid parental leave 
scheme will be targeted 
by senior government 
figures as another prime 
candidate for a haircut as 
the government prepares 
for a dire mid-year budget 
statement in December, 
and looks to rebuild its 
damaged reputation with 
voters going into 2015.
Until now, the Prime Min-
ister has let it be known 
he is not for turning.
But some ministers be-
lieve the time might be 
right to reapply pressure 
on their leader to con-
sider a significant scaling 
back of the $5.5 billion 
non-means-tested pro-
gram – which is yet to be 
legislated – arguing it is 
a luxury that cannot be 
afforded, and that it is a 
major to the political mes-
sage of fiscal restraint.
The ministers believe 
a re-examination of the 
scheme is justified by 
new conditions forced on 
the government by a bot-
tom line being made ma-
terially worse by Senate 

intransigence and by fall-
ing commodity prices.
If it is scaled back with the 
application of a means 
test, it will represent a 
significant backdown by 
Mr Abbott who has con-
sistently maintained it 
is both affordable – be-
cause much of the cost 
will be met by a company 
tax levy on big business – 
and desirable because it 
will enable women to exit 
and re-enter the work-
force more easily when 
having children.
Another option being 
considered for a trim or 
benching is the univer-
sity deregulation agenda. 
It also is blocked in the 
Senate. However, the gov-
ernment believes there is 
still some scope for ne-
gotiation with the cross-
bench, and intends to use 
up all of the available sit-
ting time in parliament in 
“a last ditch attempt” to 
gain ground.
Among the possible sup-
porters in the Senate is 
the former Palmer United 
Party senator, Jacqui 
Lambie, whom Mr Abbott 
will meet next week.
Being considered in dis-
cussions is a reversion 
to a lower interest rate 
for student loans than 
proposed in the origi-
nal package in line with 
an amendment being 
pushed by South Austra-
lian crossbench senator, 
Bob Day.
But while reducing the 
paid parental leave 
scheme would remove 
a political barnacle be-
cause the scheme is in-

Federal government to shelve $7 GP co-payment policy

consistent with an aus-
terity agenda, the other 
changes, such as scrap-
ping the GP-tax and 
agreeing to a lower inter-
est rate to make student 
loans more affordable, 
would represent a further 
hit to the budget.
The move to junk unpop-
ular policies has been 
welcomed by worried co-
alition MPs as the govern-
ment languished several 
percentage points behind 
the opposition in recent 
opinion polls and faces 
an economy many fear is 
softening.
Some have been urging 
the government to dump 
policies they see as ideo-
logically driven and get 
back to a model of poli-
tics based on what is pos-
sible given the parliament 
as currently configured.
In recent days the gov-
ernment has weathered 
a storm over its decision 
to make a serious cut to 
ABC funding in stark con-
tradiction to a promise by 
Mr Abbott made on elec-
tion eve 2013, that there 
would be no funding cut.
Mr Abbott was encour-
aged by at least one fed-
eral MP, Craig Laundy, 
to admit he had broken 
a promise so as to en-
able him to argue more 
effectively, why that had 
become necessary.
Treasurer Joe Hockey is 
likely to release his Mid-
Year Economic and Fis-
cal Outlook snapshot of 
the budget around De-
cember 15.
Opposition leader Bill 
Shorten used a National 
Press Club address on 
Wednesday to slam Mr 
Abbott over his policy 
agenda.
“We should look at what 
Tony Abbott’s lack of vi-
sion has done to Austra-
lia’s economy,” he said.
“Growth has slumped, the 
deficit has doubled, we’ve 
reached a 12-year high in 
unemployment and a 13-
year high in youth unem-
ployment.”

Prime Minister Tony Abbott has 
shelved the policy - until the end of 
the year. Photo: Andrew Meares 

Defence Minister David 
Johnston has expressed 
“regret” over his extraordi-
nary remark that he would 
not trust the government’s 
shipbuilder ASC to “build 
a canoe”.
Despite backing away 
from the remark, Sena-
tor Johnston defended it, 
however, as “a rhetorical 
flourish”.
His expression of regret 
– which stopped short of 
an apology – came after 
Prime Minister Tony Ab-
bott distanced himself 
from Senator Johnston’s 
original remark on Tues-
day afternoon and the 
Minister’s South Austra-
lian colleagues erupted in 
fury.
“Regrettably, in rhetori-
cal flourish, I did express 
my frustrations in the past 
performance of ASC. In 
these comments I never 
intended to cause offence 
and I regret that offence 
may have been taken,” 

Senator Johnston told the 
Parliament on Wednesday 
morning.
“And I of course was di-
recting my remarks at a 
legacy of issues and not 
the workers in ASC, whom 
I consider to be world 
class.”
Opposition Leader Bill 
Shorten moved a motion 
in the lower house on 
Wednesday morning for 
Mr Abbott to sack Senator 
Johnston.
He said the minister had 
trashed the reputation of 
local submarine makers.
“(It’s) a shocking insult to 
thousands of Australian 
men and women work-
ing at the Australian sub-
marine corporation,” Mr 
Shorten told Parliament.
The ASC is centrally in-
volved in the $8 billion 
project to build three Air 
Warfare Destroyers, which 
will be the Royal Austra-
lian Navy’s most powerful 
ever warships. It is also re-

Defence Minister David Johnston ‘regrets’ 
his shipbuilder ‘canoe’ comments

sponsible for the sustain-
ment of the Collins Class 
submarine.
But the destroyer project 
is running over time and 
over budget by at least 
$350 million and likely 
more than $600 million.
The Minister had in his 
original remarks lambast-
ed the Adelaide-based 
ASC’s performance over 
the destroyer project.
“You wonder why I’m 
worried about ASC and 
wonder what they’re de-
livering to the Australian 
taxpayer? You wonder 
why I wouldn’t trust them 
to build a canoe?” he said 
on Tuesday afternoon.
This appeared to dash 
hopes that Australia’s 
new fleet of submarines to 
replace the Collins Class 
will be built in Australia.
Mr Abbott quickly dis-
tanced himself from that 
remark, saying the ASC 
“plays a vital role support-
ing the Royal Australian 
Navy and our key naval 
capabilities”.
He said the firm, which 
includes former Coalition 
MP and industry spokes-
woman Sophie Mirabella 
as a board member, had 
“transformed its subma-
rine maintenance pro-
gram” and “improved the 
availability of our Collins 
Class fleet to defend our 
national interests”.
And the Prime Minister 
said the government was 
confident the ASC and its 
partners would “success-
fully turn the corner on 
this important build”.
Defending himself on 
Wednesday morning, Sen-
ator Johnston said frus-
tration over the ASC’s per-
formance on the destroyer 
program were well known 
and “cannot be denied”.
He said he was committed 
to fixing the problems with 
ASC. And the government 
had made no decision on 
the next fleet of subma-
rines.

Expressing regret: Defence Minister David Johnston delivers short statement to 
Senate on Wednesday morning. Photo: Alex Ellinghausen

Opposition Leader Bill Shorten moved a motion in Parliament on Wednesday, 
calling for Prime Minister Tony Abbott to sack Senator Johnston.. Photo: An-
drew Meares 
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The Abbott government’s 
budget deficit could blow 
out by billions of dollars 
more than already expect-
ed, according to an analy-
sis by the Parliamentary 
Budget Office.
The PBO has released an 
analysis of the “sensitiv-
ity” of three main drivers 
of the Australian economy 
that are key to the govern-
ments’ medium-term bud-
get projections.
Those key drivers are la-
bour productivity growth, 
the labour force participa-
tion rate, and the terms of 
trade.
It has found that labour 
productivity is more likely 
to decline than improve 
over coming years and that 
this will hurt revenues.
It also found the terms of 
trade – the price we receive 
for our exports compared 
to the price we pay for im-
ports – are likely to have a 
bigger negative impact on 
the budget than forecast.
Australian government 
revenues could fall by 
$32.4 billion by 2024-25 
if the labour productiv-
ity grows by less than the 
annual average rate of 1.3 
per cent over the next 10 
years. Personal income 
tax would account for 
$20.6billion of the fall in 
2024-25.
It also found government 
revenues could fall by $10 
billion by 2024-25 if world 
mining commodity prices 
fell by 35 per cent.
The warning comes just 
two weeks after an inde-
pendent economic con-
sultancy found the falling 
iron ore price and political 
deadlock in the Senate had 
blown a $51 billion hole in 
Treasurer Joe Hockey’s 
first budget.
The Canberra-based con-
sultancy Macroeconomics 
says the Abbott govern-
ment’s deficit will likely hit 
$47.8 billion this financial 
year, and then slip to a still 
high $24billion in 2017-
18. The Treasury had ex-

pected a budget deficit 
of $29.8billion this finan-
cial year, sliding to just 
$2.8billion in 2017-18.
The PBO analysis, pro-
duced with help from for-
mer Treasury officials, 
says the results of its 
analysis do not apply to 
the tax cap of 23.9 per 
cent of GDP as shown in 
the 2014-15 budget.
It also says the focus of 
the impact of the analy-
sis is on the federal bud-
get, so the impact on the 
budgets of the states and 
territories has not been 
modelled. However, the 
analysis would still have 
implications for their medi-
um-term fiscal positions.
Between 2002-03 and 
2014-15, variations to fed-
eral budget parameters 
have accounted for a total 
absolute change of $360 
billion in federal govern-
ment revenue estimates. 
Over the same period, 
policy decisions have ac-
counted for an absolute 
change of just $154 billion 
in the revenue estimates.
Treasurer Joe Hockey will 
deliver an update on his 
budget position, the so-
called Mid-Year Economic 
and Fiscal Outlook, in the 
week beginning Decem-
ber 15. It will have to ac-
count for the dramatic fall 
in commodity prices in re-
cent months.
The iron ore price has now 
hit a five-year low, and ex-
perts think it could fall fur-
ther.
The PBO analysis says it 
has modelled the poten-
tial economic shocks of 
labour productivity, labour 
force participation, and the 
terms of trade individually, 
but it is feasible that “a se-
ries of shocks could occur 
simultaneously.”
It says that the cumulative 
impact of one or more si-
multaneous shocks has 
not been modelled and 
cannot be derived by add-
ing the impacts of each in-
dividual occurrence.

Tony Abbott budget to 
blow out by billions more 
than expected
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The Immigration Minister 
Scott Morrison the Assis-
tant Immigration Minister 
Michaelia Cash have spent 
nearly $120,000 monitor-
ing the media for mentions 
of their names and the im-
migration portfolio, eclips-
ing Cabinet colleagues 
including Foreign Minister 
Julie Bishop.
According to documents 
from the House of Repre-
sentatives, Mr Morrison 
spent $62,484.30 in me-
dia monitoring and print 
clipping services, while 
Michaelia Cash, the assis-
tant minister for Immigra-
tion spent $54,788.16 from 
September 7, 2013 and 
September 3, 2014. This 
includes monitoring news-
paper clippings, televi-
sion and radio transcripts 
through the Australian As-
sociate Press and the me-
dia company iSentia.
This is in contrast to Ms 
Bishop whose office spent 
$6728.69 on media clip-
pings between September 
7, 2013 to September 17, 
2014. According to sepa-
rate documents Social 
Services Minister Kevin 
Andrews spent $2619.33 
between September 1, 
2013 to July 31 this year.
Labor MP Pat Conroy, 
who is chair of Labor’s 
Waste Watch Committee, 
said it was ironic that the 
most “secretive minister 
in the history of the Com-
monwealth” was spending 
hundreds of thousands of 
money monitoring what 
the media was saying 
about him.
“Media monitoring is nec-
essary, but how can Scott 
Morrison justify spending 
20 times the amount Julie 
Bishop spends on what 
is presumably monitoring 
the same media sources,” 
Mr Conroy said.
But iSentia spokesman 
Patrick Baume said media 
tracking was an important 
part of a democracy, to en-
sure that an open media 
and public debate is not 
ignored.
“Whether they do it in 
house or use a third party 

supplier, it’s part of the job 
of all government depart-
ments to stay informed on 
issues that are relevant to 
their portfolio,” Mr Baume 
said.
Labor’s immigration 
spokesman Richard Mar-
les joined the debate say-
ing: “This is an awful lot of 
tax payer money to spend 
when you say very little.”
A spokesman for Mr Mor-
rison said: “The Coalition 
Government has spent 
less on media monitoring 
for the Minister and Assis-
tant Minister for Immigra-
tion and Border Protection 
than the average Labor 
Minister and their Parlia-
mentary Secretary spent 
over their last four full fi-
nancial years in Govern-
ment.”
It is not the first time Aus-
tralian governments have 
been questioned about 
how much taxpayers’ 
money is being spent on 
media services.
In June this year Senate 
documents revealed that 
Mr Morrison’s departments 
hired 95 communications 
staff and spin doctors, 
costing taxpayers at least 
$8 million a year.
Details released showed 
the departments of Immi-
gration, Border Protection 
and Australian Customs 
had 85 permanent and 10 
other staff responsible for 
media monitoring, internal 
communication and public 
relations.
In July it was then revealed 
the Abbott government 
had created a hub of 37 
communication and social 
media specialists to over-
see media within the De-
partment of Prime Minister 
and Cabinet, including In-
digenous Affairs and the 
Office for Women, costing 
taxpayers almost $4.3 mil-
lion a year.
Labor’s Rudd government 
was heavily criticised in 
2009 for spending more 
than $49 million on 418 
media advisers, media 
monitoring and PR spin in 
his first year as Prime Min-
ister. 

Immigration Minister Scott Morrison 
defends media monitoring spend

The Abbott government 
has been accused of 
“complacency gone mad” 
over plans to abolish the 
National Water Commis-
sion amid the threat of El 
Nino-like drought condi-
tions and unresolved is-
sues between the states.
The Senate is expected 
to vote next week on the 
abolition of the indepen-
dent commission, set up 
by the Howard government 
in 2004 to advise state and 
federal governments on 
national water issues.
We’ll have no focus at a 
national level on water. 
South Australia’s Liberal 
Senator Simon Birming-
ham said the purpose of 
the commission had been 
fulfilled and its roles would 
be taken over the Produc-
tivity Commission, saving 
the budget $20.9 million 
over four years. Much of 
the savings will be ab-
sorbed by an aid agency to 
help other nations improve 
their water management.
“Nowadays it’s nothing 
more than a government-
funded commentary organ-
isation,” Senator Birming-
ham told Fairfax Media. The 
Productivity Commission 
will provide “more robust, 
more independent, more 
fearless criticism than the 
NWC has shown the likeli-
hood to do to date”.
But critics of the abolition 
plan point to submissions 
to a Senate inquiry that 
were overwhelming in sup-
port of retaining the AWC.
“It’s complacency gone 
mad,” said Adam Lovell, 
executive director of the 
Water Services Associa-
tion of Australia, which 
supports the commission. 
“We’ll have no focus at a 
national level on water.”
Stuart Khan, an Associate 
Professor at the School of 
Civil Environmental Engi-
neering at the University of 
NSW, said the government 
had “severely stripped” 
funding from the commis-
sion, undermining its role.
“Simon Birmingham’s as-

sertion that ‘the purpose of 
the NWC has been fulfilled’ 
is akin to saying ‘water 
management in Australia 
is fixed and there’s noth-
ing more to do’,” Dr Khan 
said. “This is a patently 
ridiculous assertion ... and 
the looming east coast 
drought will make that 
clear for all.”
Stream flows into the Mur-
ray Darling Basin and most 
other river systems in 
eastern Australia are dwin-
dling as rainfall levels over 
the region have been well-
below average for the past 
two years.
The Bureau of Meteorology 
said low stream flows were 
recorded at 53 of 74 loca-
tions in October and the 
near-El Nino conditions 
in the Pacific may lead to 
more months of relatively 
dry conditions.
Dr Khan said the Baird 
government’s infrastruc-
ture plan with $1 billion 
earmarked for water secu-
rity unveiled on Tuesday 
underscored the need for 
an independent, specialist 
agency.
“The NSW government’s 
vision for addressing pro-
jected water shortages is 
simply to build more dams 
and extract more water 
from stressed rivers,” Dr 
Khan said. “This is while 
the report itself forecasts 
reduced rainfall in many 
areas of the state” because 
of climate change, he said.
“Inevitably, some of these 
increased NSW river ex-
tractions will affect other 
states such as Victoria and 
South Australia,” Dr Khan 
said. “The National Water 
Commission could have 
played a valuable role in 
providing national over-
sight of this water plan-
ning.”
Senator Birmingham said 
the Productivity Com-
mission would conduct 
three-yearly audits of the 
National Water Initiative 
and five-yearly audits of 
the Murray Darling Basin 
Plan.

Abbott government plans to scrap 
the National Water Commission as 
drought looms
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TOURING AUSTRALIA 
STARTING 31 JAN 2015 

TICKETS 
ON SALE NOW!

5,000 YEARS OF CIVILISATION. LIVE ON STAGE!

ALL-NEW 2015 SHOW  | WITH LIVE ORCHESTRA

“Incredible” -MSNBC   

“Breathtaking” -CurtainUp   

“Absolutely Beautiful” 
- Robert Stromberg, production designer of Avatar

“Don’t see it once, see it twice!” -WVOX

“5,000 years of Chinese music and 

dance in one night!”  —The New York Times

“Demonstrating the highest realm in 
arts, Shen Yun inspires the performing 
arts world.”  -- Chi Cao, lead actor in Mao‚s Last 
Dancer, and  principal dancer with Birmingham Royal 
Ballet

MILLIONS OF PEOPLE have seen Shen Yun. Sold-out shows and 
standing ovations at the world’s top theaters have made Shen Yun a 
global phenomenon.

Thousands of hours of training and rehearsals culminate each winter 
in a remarkable achievement — a completely new production every 
year.  The divine culture now returns to Sydney in Feb 2015. 

Don’t miss this opportunity!

ShenYun.com
Presented by Falun Dafa Association of Australia Inc

Gold Coast
31 January – 1 February
The Arts Centre Gold Coast
Box Office:
07 5588 4000

Brisbane
3 - 4 February
Concert Hall Qpac
Ticketing:
 136 246

Sydney
6 - 15 February 
Capitol Theatre
1300 558 878
Ticketmaster.com.au

Adelaide
20 - 22 February
Adelaide Festival Theatre  
132 246
www.bass.net.au

Melbourne
25 - 28 February
Arts Centre of Melbourne
1300 136 166  
Ticketmaster.com.au
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املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية
تنقل أكثر من 240 قناة عربية اىل منازلكم

تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية
 ثمن الجهاز450 دوالرا.. سعر خاص ألول 100 مشرتك بـ 330 دوالرا فقط
ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا 

بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز
تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا
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لالتـصال:

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن
اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية
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تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

WAYNAK TV

كما عودتكم انرتفيجن.. استفيدوا من التخفيضات الكبرية حاليا على االجهزة من 650 دوالرا اىل 500 دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تقّطع أو تأثر بالعوامل الطبيعية.. حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات

ميزات ليست متوفرة يف أي جهاز آخر:            - بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد
  - اذا فاتتك نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة، مثال، بإمكانك مشاهدته من جديد 

257 Wًoodville Road- Merrylands NSW -  Tel; 1300 922 788 - Web: www 
intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com - Email: efs_1@optusnet.com.au

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 

- عالج بالتنويم املغناطيسي
* عضور عدة جمعيات روحانية وفلكية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au - Email: alaa.alawadi@gmail.com
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