نتعهد كافة املشاريع من األبنية
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم
الخريطة إىل تسليم املفتاح
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e-mail: info@meherald.com.au

الرئيس تمام سالم يهم بدخول قاعة جلسات مجلس الوزراء يف قصر بعبدا
أمس االول( .إبرهيم الطويل)
ان ترتك انعكاسات مهمة
بل مفصلية على مصائر
الرئاسيني
املرشحني

ومسار االستحقاق ك ًال.
والقت اخلطة االمنية اليت
أقرها جملس الوزراء واليت

مصر:السيسي يف جداول الناخبني متهيداً لرتشحه
االول أمام الرئيس املوقت
عدلي منصور ،خطا سلفه
عبدالفتاح السيسي خطوة
إضافية باجتاه الرتشح

تعديل
بطلبه
للرئاسة
مهنته يف أوراقه الثبوتية
ليتمكن من إدارج امسه يف
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بإدارة :آدي سركيس

هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
many more
والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

We also offer traineeships
benefiting
Trades
Assessment.both employers and workers
Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training
Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality

وقائع الجلسة

السعودية:
جنيف  2تعثرت وانتخاب األسد لن
األمري مقرن
يكون شرعيا
ولياً لولي
العهد
واشنطن لن تسمح مبالذات لإلرهاب يف سوريا:

ستكون أمام اختبار التنفيذ
احلاسم يف االيام القريبة
وجاءت مثرة توافق سياسي
من خالل توصيات جملس
تأييدًا
األعلى،
الدفاع
من مجيع الوزراء بعدما
استغرق نقاشها وقتًا
غري قصري ،وكان الفتًا
يف اجللسة تكرار رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان
انه ما دام اجليش يشكل
قوة فصل يف طرابلس
فسيبقى معرضًا هلجمات
وهو أمر غري مقبول وبات
يف حاجة اىل معاجلة.

Confined Spaces
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تثبيت نصاب الثلثني واجللسة قبل  15أيار

يف
الدفاع
الفريق
اليمني

Sydney: Unit 11A,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186

Fax:(02) 87648062

«قرار كبري» يغ ّطي اخلطة األمنية اجلديدة

وقت أدى وزير
املصري اجلديد
أول صدقي صبحي
القانونية أمس

www.southwestbuilders.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281

جنحت حكومة الرئيس متام
سالم يف اجللسة األوىل
جمللس الوزراء بعد نيلها
الثقة يف جتاوز مطبات
املواضيع اخلالفية اليت
أدرجت على جدول اعماهلا
فخرجت بامجاع على خطة
للمناطق
حمكمة
امنية
اليت تسودها التوترات
وال سيما منها طرابلس
وعرسال ،مبا يوحي بقرار
سياسي كبري لوضع حد
للتفاقم االمين يف هاتني
املنطقتني .أما على حمور
االستحقاق الرئاسي فإن
سجل أمس
تطورًا بارزًا
ّ
االول يف تثبيت هيئة
النواب
جملس
مكتب
ألكثرية الثلثني لنصاب كل
جلسة انتخابية يف معادلة
اجرائية توافقية من شأنها

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

حمضر
اىل
واستنادًا
جلسة جملس الوزراء،
عرض الرئيس سليمان
يف مستهل اجللسة نتائج
قمة الكويت وطلب من
جربان
اخلارجية
وزير
باسيل اعداد خطة تنفيذية
ورفعها اىل الرئيس سالم
كي تتقدم احلكومة بطرح
لطلب
عينية
مشاريع
املساعدات .ثم تطرق اىل
موضوع االمن واخلطة اليت
اقرها جملس الدفاع االعلى
وفيها قرارات معلنة وأخرى
سرية من أجل احلفاظ على
سالمة التنفيذ .وتوقف
ظاهرتي العنف ضد
عند
ّ
املرأة واالطفال وأشاد
بتحرك وزارة الرتبية،
موضوع
أيضًا
وأثار
الفساد ،مستشهدًا مبلف

امللكي
الديوان
أعلن
السعودي يف بيان أمس
االول (اخلميس) اختيار
األمري مقرن بن عبدالعزيز
وليًا لولي العهد ،مع
ثانيًا
نائبًا
استمراره
لرئيس جملس الوزراء،
ومبايعته وليًا للعهد يف
حال خلو والية العهد ،كما
يبايع ملكًا للبالد يف حال
خلو منصيب امللك وولي
العهد يف وقت واحد ،على
أن يقتصر منصب ولي
ولي العهد يف البيعة على
احلالتني املنوه عنهما.

سياسة
تعرضت
الرئيس االمريكي باراك
اوباما حيال النزاع يف
سوريا النتقادات شديدة
وسخرية الذعة االربعاء من
االعضاء القياديني يف جلنة
العالقات اخلارجية مبجلس
الشيوخ لدى مثول مساعدة

وزير اخلارجية السفرية آن
باترسون امامها ملناقشة
عملية
ومصري
االزمة
تفكيك الرتسانة الكيميائية
السورية.
احلاد
السجال
وبدأ
عندما سئلت باترسون
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الرئيس األمريكي يف الرياض:
زيادة فعالية الدعم للمعارضة السورية

مين املقرر ان يكون قد
توجه الرئيس باراك أوباما
امس اجلمعة اىل الرياض
بعد شهور من التحضريات،
مسؤولني
حبسب
أمريكيني .وذلك من اجل

تنسيق مكثف يف امللفات
االقليمية من ايران اىل
سورية اىل مصر وعملية
السالم.
وأكد مسؤول يف البيت

التتمة صفحة 31

IMPRESSIVE BUILT-IN

WARDROBES

Custom design to suit your needs at FACTORY PRICES
Ceiling Height 2400cm High

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

لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275

Special

$888

in
between
walls

inc GST

3600 cm wide

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

10 YEARS GUARANTEE
• OPEN 7 DAYS

Special
in
between
walls

$588
inc GST

2400 cm wide

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

15 YEARS EXPERIENCE

Visit our showroom at 54 Canterbubry Road, Bankstown

Fax 9796 3355
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Ceiling Height 2400cm High

مطلوب
عمال للعمل
يف مصانع
ألبان وأجبان شتورا

Ph 9796 1022

www.impressivewardrobes.com.au

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو
ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم
الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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اعالنات

Spiritual Healer

املــعاجل الروحــاني
مسرت كاجنو
Mr. KANJOU

معاجل روحاني

FAROUK

An international African spiritual healer and
clairvoyant with 20 years experience inherited from
family with a very good reputation of helping people
all over the world. I strongly believe i can solve your
problems in the quickest way even if you have been
let down by other people.
Are you suffering from influence, blockage,
unknown deseases, or an unhappy situation, sexual
problem, bad luck, business matters, black magic,
exams, court cases, unhappy marriage, relationship
;problems.... Please Do Not Hesitate to call

0406 281 985

Mr. KANJOU; 0405 901 564

زورونا وستذهلكم النتائج
نعاجل مشاكل :احلب ،الزواج ،العائلة ،الصحة ،العمل،
السحر األسود ،احلظ السيئ ،الضغوط ،االحباط وغريها

معاجل روحاني افريقي عاملي لديه  20عاما خربة ورثها عن عائلته اليت لديها سجل
ممتاز يف مساعدة أشخاص من سائر احناء العامل.
هل تعانون من إحباط أو ضغوط أو مشاكل جنسية أو أوجاع ظهر أو مشاكل صحية
أو عملية ..هل تعانون من السحر االسود او دعاوى قانونية او زواج غري سعيد او
مــشاكل يف الـعالقات..

ال تعاني من الصمت
خربة  27عاما ..نتيجة مضمونة %100

إتصلوا بالسيد كاجنو على الرقم
0405 901 564
خــربة  20عـاما
نتيـجة مـذهلة ومـضمونة %100

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس

صـدق يف الـمعاملة

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

اسـتقامة يف الـعمل

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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%20

هذا االعالن واحصل
ع
ل
ى
ر
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فـرع أول :سـيدني

بادارة محمد هوشر

ثـان :ملـبورن
فـرع ٍ

تــنزيالت كـبرية جــدا بــمناسـبة فـصل الـصيف
تتوفر لدينا تشكيلة واسعة
جدا ومميزة من املفروشات
اخلارجيةوالبالط والفانييت
واهلدايا
نفتح من االثنني حتى الجمعة من  9صباحا
حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى  4بعد الظهر
االحد من  10صباحا حتى  3بعد الظهر

فرع سيدني
204 B Hume Highway, Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417
Next to Anzac ST

زورونا واستفيدوا من
تنزيالتنا الكبرية
www.wickedwickerhome.com.au
sales@wickedwickerhome.com.au

أسعار
ال
تنافس
وصدق
يف
املعاملة

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

سليمان :املعاجلة باتت ملحة واالمر مل يعد مقبوال..جملس الوزراء كلف اجليش وقوى االمن تنفيذ خطة لضبط االمن
قرر جملس الوزراء يف اول
جلسة له بعد نيل احلكومة الثقة
تكليف اجليش وقوى االمن
املختلفة
واالجهزة
الداخلي
تنفيذ خطة لضبط الوضع
االمين ومنع الظهور املسلح
واستعمال السالح بكل أشكاله،
ومصادرة خمازن السالح يف
طرابلس واحيائها وجبل حمسن
وتنفيذ االجراءات كافة لتوقيف
املطلوبني وتنفيذ االستنابات
القضائية يف هذه االعمال ويف
عمليات اخلطف واالبتزاز وسرقة
السيارات وعمليات التزوير يف
مناطق البقاع الشمالي ،وضبط
االوضاع االمنية يف هذه القرى
واستعمال كل الوسائل الالزمة
لتنفيذ هذه اخلطة.
كذلك مت تكليف وزيري الدفاع
اقرتاحاتهما
رفع
والداخلية
حباجات اجليش وقوى االمن
الداخلي للتطويع ،متهيدا الختاذ
بشأنها،
الالزمة
القرارات
كما كلف جملس الوزراء وزير
اخلارجية واملغرتبني وضع آلية
ملتابعة خالصات جمموعة الدعم
الدولية والقرارات الصادرة
عن القمة العربية والصندوق
االئتماني.
وكان رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان أكد خالل
افتتاحه اجللسة اليت عقدت قبل
ظهر امس االول يف قصر بعبدا
أن الوضع االمين بات يستوجب
معاجلة جذرية ،وما دامت القوى
العسكرية واالمنية يف موقع
الفصل بني املتقاتلني ،فإنها
عرضة أكثر فأكثر للهجوم عليها،
لذلك باتت املعاجلة ملحة ،واالمر
مل يعد مقبوال.
وحتدث عن مؤمتر القمة العربية

يف الكويت ،مشريا اىل انه كان
اجتماعا للبنان بامتياز ،حيث
اعلنت القمة تضامنها مع لبنان
يف موضوع النازحني والالجئني
الفلسطينيني ودعم اجليش
واجملموعة الدولية لدعم لبنان
وتبين اعالن بعبدا ،واحملكمة
وموضوع
اخلاصة
الدولية
مقاومة االحتالل ،الفتا اىل ان
البيان اخلتامي للقمة دعا الدول
القادرة اىل ان تقتدي باململكة
العربية السعودية لدعم اجليش.
املعلومات الرمسية
وبعد اجللسة أذاع وزير االعالم
رمزي جريج املعلومات الرمسية
اآلتية :بناء على دعوة رئيس
جملس الوزراء ،انعقد جملس
الوزراء صباح اليوم امس يف
القصر اجلمهوري برئاسة فخامة
رئيس اجلمهورية ويف حضور
دولة رئيس احلكومة والوزراء.
افتتح فخامة الرئيس اجللسة
باالشارة اىل اجتماع القمة العربية
يف الكويت ،مشريا اىل انه كان
اجتماعا للبنان بامتياز ،حيث
اعلنت القمة تضامنها مع لبنان
يف موضوع النازحني السوريني
والالجئني الفلسطينيني ودعم
الدولية
واجملموعة
اجليش
لدعم لبنان وتبين اعالن بعبدا،
وموضوع
اخلاصة
واحملكمة
مقاومة االحتالل.
وقال فخامته انه كان هناك
تركيز على هذه املواضيع،
مشريا اىل أن االمور تبدأ بكلمة
او بقرار ،وبعد ذلك يفرتض
املتابعة .وطلب فخامة الرئيس
من وزير اخلارجية واملغرتبني
وضع آلية لعرضها على رئيس
احلكومة ملتابعة تنفيذ هذه
القرارات ،سواء الدولية منها او

قرارات القمة العربية ،حتى اننا
دعونا يف البيان اخلتامي للقمة
الدول القادرة اىل ان تقتدي
باململكة العربية السعودية لدعم
اجليش.
وتناول فخامة الرئيس الوضع
االمين الذي مت ختصيص جلسة
له مع القادة االمنيني ،وكذلك
جلسة للمجلس االعلى للدفاع
أمس االول ،اختذ فيها قرارات
تبقى سرية وتوصيات ترفع اىل
جملس الوزراء ،ألن واجبات
اجمللس االعلى للدفاع اختاذ
االجراءات لتنفيذ السياسة العامة
اليت يقرها جملس الوزراء.
وشدد فخامته على أن الوضع
االمين بات يستوجب معاجلة
جذرية ،مشريا اىل استشهاد
مؤهل يف اجليش أمس،
والفتا اىل أنه ما دامت القوى
العسكرية واالمنية يف موقع
الفصل بني املتقاتلني ،فإنها
عرضة أكثر فأكثر للهجوم عليها
لذلك املعاجلة ملحة واالمر مل يعد
مقبوال.
وتطرق اىل موضوع العنف ضد
املرأة وضد االطفال طالبا
باحلزم الكامل يف هذا املوضوع،
الفتا اىل أنه علينا اظهار الوجه
احلضاري يف هذا املوضوع.
وأشار فخامة الرئيس اىل
موضوع الفساد الذي ظهر أخريا
يف الضمان وكذلك يف موضوع
االدوية مؤكدا أن الضابط الوحيد
هلذه املخالفات هو الدولة عرب
االجهزة واملؤسسات املختصة.
ثم تكلم دولة رئيس جملس
الوزراء ،فأشار اىل أن املوضوع
االمين جيب أن يكون االولوية
من بني اهتمامات احلكومة،
وانه تناول هذا االمر مع الوزراء

املعنيني ،وجيب ان ترافق
املعاجلة االمنية خطة إمنائية،
كما تناول دولة الرئيس موضوع
النازحني السوريني ،موضحا أنه
ال بد من إعتماد سياسة عامة
حول موضوع النزوح.

جدول االعمال

بعد ذلك ،انتقل جملس الوزراء
اىل املواضيع الواردة على
جدول اعماله ،فجرت مناقشتها
من الوزراء الذين أبدوا وجهة
نظرهم ،وبنتيجة التداول اختذ
جملس الوزراء القرارات التالية:
أوال :يف ما يتعلق بتوصيات
اجمللس االعلى للدفاع حول
ضبط االوضاع االمنية ،ناقشت
االحداث
تداعيات
احلكومة
العسكرية املتكررة اليت حصلت
يف طرابلس وعمليات اخلطف
واالبتزازات والسرقة والتزوير
املتكررة اليت حتصل يف خمتلف
املناطق وال سيما مناطق البقاع
الشمالي واستمعت من الوزراء
تقاريرهم
اىل
املختصني
واملعلومات املتوفرة حول أوضاع
املناطق واستعرضت توصيات
اجمللس االعلى للدفاع الذي
انعقد باالمس واختذت القرارات
اآلتية:
 -1تكليف اجليش وقوى االمن
املختلفة
واالجهزة
الداخلي
تنفيذ خطة لضبط الوضع
االمين ومنع الظهور املسلح
واستعمال السالح بكافة اشكاله
ومصادرة خمازن السالح يف
طرابلس واحيائها وجبل حمسن
وتنفيذ االجراءات كافة لتوقيف
املطلوبني وتنفيذ االستنابات
القضائية يف هذه االعمال ويف
عمليات اخلطف واالبتزاز وسرقة

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

السيارات وعمليات التزوير يف
مناطق البقاع الشمالي وضبط
االوضاع االمنية يف هذه القرى
واستعمال كافة الوسائل الالزمة
لتنفيذ هذه اخلطة.
 -2تأكيد التزام متابعة تنفيذ
املشاريع اليت حتتاجها طرابلس
ومنطقتها ،واليت خصص هلا
مبلغ  100مليون دوالر واملقررة
ضمن خطة امناء خمتلف املناطق
اللبنانية ،وتفعيل العالقة مع
اهليئات االقتصادية واجملتمع
املدني إلعداد ورقة عمل تفصيلية
جملموعة من املشاريع والربامج
اليت تؤمن اخنراط الشباب يف
تنفيذها ،مبوازاة العمل إلقرار
تعيني جمالس ادارة مرفأ
طرابلس ومعرض رشيد كرامي
الدولي واملنطقة االقتصادية
اخلاصة وتطوير انظمتها مبا
القطاعات
مبشاركة
يسمح
املختلفة يف انطالقتها.
كما تعيد احلكومة تأكيد استكمال
وتطوير برنامج دعم الزراعات
البديلة واملشاريع املرتبطة بها
وصرف املخصصات املقررة هلا
ملناطق البقاع مبا يؤمن معيشة
واستقرار ابناء املنطقة.
 -3تكليف وزيري الدفاع
اقرتاحاتهما
رفع
والداخلية
حباجات اجليش وقوى االمن
الداخلي للتطويع متهيدا الختاذ
القرارات الالزمة بشأنها.
القرارات املناسبة
ثانيا :يف ما يتعلق بسائر
املواضيع الواردة على جدول
االعمال واملواضيع الطارئة اختذ
جملس الوزراء بصددها القرارات
املناسبة واهمها:
 -1اجراء مناقصة مفتوحة للفحص
الفين للمركبات واآلليات ومتديد

العقد ملدة أقصاها ستة أشهر.
 -2املوافقة على الربوتوكول
التنفيذي التفاقية اهلبة القطرية
للمكتبة الوطنية.
 -3تشكيل جلنة وزارية برئاسة
رئيس جملس الوزراء إلعداد
املقرتحات الالزمة للخطة الوطنية
الصلبة،
للنفايات
الشاملة
على أن ترفع تقريرها خالل
اسبوعني.
 -4تكليف وزير اخلارجية
واملغرتبني وضع آلية ملتابعة
خالصات جمموعة الدعم الدولية
والقرارات الصادرة عن القمة
العربية والصندوق االئتماني.
 -5تكليف رئيس جملس الوزراء
تأليف اللجنة الوزارية املكلفة
موضوع النازحني السوريني يف
ضوء املستجدات الطارئة على
هذا الصعيد.
 -6ويف اخلتام تقرر عقد اجللسة
املقبلة جمللس الوزراء يف الساعة
اخلامسة من يوم االثنني املقبل
يف  2014-3-31يف قصر بعبدا.
ثم دار بني جريج والصحافيني
احلوار اآلتي:
ماذا حصل بالنسبة اىل بند حتويل
فرع املعلومات اىل شعبة؟
 هو من البنود اليت أرجئ البحثفيها اىل اجللسة املقبلة.
داتا
موضوع
عن
ماذا
االتصاالت؟
 هو من القرارات اليت اختذتجلهة متديد العمل بالقرار السابق
جمللس الوزراء.
اين ستعقد اجللسة املقبلة؟
 يف القصر اجلمهوري يفبعبدا.
وسبق اجللسة لقاء بني رئيسي
اجلمهورية وجملس الوزراء مت
خالله عرض االوضاع العامة.
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لبنانيــات

كتلة املستقبل استغربت جتاهل اخلارجية
العتداءات النظام السوري آملة أن تنجح النائب خوري :ترشيح عون مل يبحث بعد قاسم :االسرتاتيجية الدفاعية مل تقرر بعد
احلكومة باستعادة هيبة الدولة وملء الشواغر
رأى نائب األمني العام ل يساعد على إنتاج سلطة سياسية
لفت عضو تكتل التغيري واإلصالح بطرس الراعي.
بكركي ال تفرض رأيها بل حتدد الثوابت

استغربت كتلة املستقبل النيابية
جتاهل وزارة اخلارجية واملغرتبني
االعتداءات واخلروق اليت نفذتها
قوى النظام السوري ضد
السيادة اللبنانية بالرغم من
طلب رئيس اجلمهورية اعداد
ملف كامل عنها ،وطالبت بوضع
خطة أمنية تشمل كل مناطق
التوتر ،آملة أن تنجح احلكومة بعد
نيلها الثقة يف استعادة هيبة
الدولة وتعبئة الشواغر االدارية
وتسيري أعمال املواطنني.
فقد عقدت كتلة املستقبل
اجتماعها يف بيت الوسط برئاسة
الرئيس فؤاد السنيورة وعرضت
االوضاع يف لبنان واملنطقة
من خمتلف جوانبها ويف نهاية
االجتماع أصدرت بيانا تاله
النائب زياد القادري ،يف ما
يلي نصه:
توقفت الكتلة امام مرحلة ما
بعد نيل حكومة املصلحة الوطنية
الثقة وقد شددت على النقاط
التالية:
 - 1مع نيل احلكومة اجلديدة ثقة
اجمللس النيابي وانطالقها حنو
العمل يف املهلة الزمنية القصرية
املتاحة هلا ،فان الشعب اللبناني
يأمل يف ان تنجح احلكومة يف
اعادة بث روح الثقة باملؤسسات
والعمل على استعادة هيبة
الدولة وتعبئة الشواغر االدارية
اليت مل تعد حتتمل التأجيل
وتسيري اعمال املواطنني والبت
بامللفات املرتاكمة والعالقة
واليت تتعلق بشؤون الناس،
والعمل على حتريك عجلة
االقتصاد ووقف حالة التدهور
االداري واالقتصادي خاصة وان
املخاطر املرتتبة عن فرتة الركود
السابقة هي خماطر كبرية وجدية
ال ميكن جتاهلها والقفز عنها.
معاجلة التسيب األمين
 - 2من الضروري ان تسارع
احلكومة اىل معاجلة التسيب
االمين الذي ينعكس اشكاالت
واشتباكات واعتداءات يف اكثر
من منطقة وخباصة يف مناطق
البقاع والشمال وصوال اىل
بريوت وبالتالي بات من امللح
تطبيق خطة أمنية متماسكة
وواضحة لضبط االوضاع االمنية
يف مناطق القلق والتوتر املتعددة
يف مناطق عرسال وعكار ومدينة
طرابلس اليت مل يعد جائزا
تركها عرضة للتسيب واعمال
القتل اجملاني والتدمري املنهجي
للعمران .ان كتلة املستقبل تعترب
ان حق مدينة طرابلس على الدولة
ومؤسساتها واالجهزة االمنية ان
تنعم باالمن واالمان والتنمية و
تلبية حاجاتها فاملدينة تتعرض
لالنتهاك والتسيب والتفلت
االمين ما يهدد استقرارها
وعيشها الواحد واقتصادها
وحياة مواطنيها .ان الكتلة تقف
اىل جانب اهالي مدينة طرابلس
وهيئات اجملتمع املدني باملطالبة
امللحة خبطة امنية متماسكة
وجدية واجراءات امنية نهائية
تنزع السالح غري الشرعي من
املدينة وتنزل العقاب حبق كل
من خيالف القانون اذ مل يعد
مقبوال تكرار جوالت القتال اليت
بلغت ال  20جولة واليت ذهب
ضحيتها مئات القتلى وآالف

اجلرحى ودمرت أحياء عدة يف
املدينة وأصبحت تشكل تهديدا
كبريا للمدينة وباقي لبنان.
 - 3ان احلكومة مطالبة بالبحث
والتحضري خلطة أمنية متقدمة
لنشر اجليش اللبناني على احلدود
الشرقية والشمالية مع سوريا،
الطوارىء
قوات
ومبساندة
الدولية حلماية لبنان وحتصينه
من االنعكاسات اخلطرية اليت
تشهدها سوريا نتيجة الصراع بني
النظام واعوانه من جهة والشعب
السوري من جهة ثانية.
 - 4تستنكر الكتلة اشد االستنكار
ما شهدته منطقة الطريق
اجلديدة ليل السبت املاضي من
اشتباكات مسلحة واعتداءات
على االمنني من السكان من
قبل مسلحني من تنظيمات
جرى تفرخيها ،بعضهم من ما
يسمى سرايا املقاومة اليت هي
جمموعات من الشبيحة واخلارجني
عن القانون واليت ال عمل هلا إال
حتريك الفنت .وتستغرب الكتلة
ظهور بعض اخلارجني عن القانون
على شاشات التلفزة للحديث عن
االشتباكات يف بريوت وطرابلس
واطالق التهديدات من دون
حترك القضاء واالجهزة األمنية.
التهيئة لالستحقاق الرئاسي
 - 5ان احلكومة والقوى السياسية
كافة مطالبة باالسهام يف تهيئة
لالنتخابات
املالئمة
االجواء
الرئاسية املقبلة لكي ينتقل لبنان
اىل مرحلة جديدة وينعم بفرصة
واعدة يف جتديد مؤسساته
الدستورية وااللتزام بتداول
السلطة فالبالد تنتظر رئيسها
اجلديد لكي تعرب معه اىل مرحلة
من االمان واالستقرار ،حيث
تستطيع احلكومة اللبنانية حينها
اعتماد سياسة النأي بالنفس
وتعمل على حتييد لبنان عن
االتون السوري وجتهد من أجل
احلفاظ على االستقالل والسيادة
الوطنية وتعمل على تطبيق اعالن
بعبدا وعما ميكن البالد من التطلع
حنو املستقبل بثقة.
 - 6ان حزب اهلل الذي يشارك
يف احلكومة مطالب باملبادرة اىل
وقف تورطه يف القتال الدائر
يف سوريا وسحب ميليشياته
املسلحة وانقاذ ارواح شباب
لبنان اليت تزهق كل يوم يف
معركة ال دخل له فيها ،وخصوصا
أن هذا التورط يلحق االضرار يف
عالقات لبنان مع الدول العربية.
ثانيا :تستغرب الكتلة أشد
االستغراب جتاهل وزارة اخلارجية
االعتداءات واخلروق اليت نفذتها
قوات النظام السوري ضد
السيادة اللبنانية بشكل متكرر
وفاجر يف اكثر من منطقة
حدودية ،وال سيما أن فخامة
الرئيس طلب ،وبشكل عاجل ،من
وزير اخلارجية واملغرتبني اعداد
ملف كامل للخروق واالعتداءات
على السيادة اللبنانية .إن
انعقاد القمة العربية يف الكويت
ودعمها املشكور للبنان كان
مناسبة الثارة هذه االعتداءات
املرفوضة واملستنكرة امام
القادة العرب وتضمينها البيان
اخلتامي ،لكي ال تتفاقم ولكي
حيتفظ لبنان حبقه يف شكوى اىل
جملس االمن.

النائب وليد خوري اىل ضرورة
ان يعاجل رئيس اجلمهورية
االقتصادية
األزمة
العتيد،
واألزمة األمنية ...وأشار اىل أنه
يف آخر خلوة عقدها التكتل يف
دير القلعة يف بيت مري اختذنا
قرارًا باإلنفتاح على اجلميع ،عرب
خطى واثقة جلمع اللبنانيني.
ويف حديث اىل وكالة أخبار
حدد خوري أبرز صفات
اليومّ ،
رئيس اجلمهورية العتيد وهي ان
قوته تكمن يف مجع اللبنانيني،
وهذا ما قاله باألمس العماد
ميشال عون.
وأوضح خوري ان رئيس جملس
النواب نبيه بري ال مييل اىل
التوافق على شخص الرئيس ،بل
يهمه هو عقد جلسة اإلنتخاب،
ما ّ
وبالتالي توفري النصاب اي
ّ
مذكرًا انه يف
حضور  86نائبًا،
نهاية عهد الرئيس إميل حلود
عدة
دعا الرئيس بري لعقد
ّ
جلسات انتخاب إال أن النصاب
مل يتأمن وقتذاك ،بسبب عدم
قبول اآلخر بني اللبنانيني.
وأضاف :حناول معاجلة األمر كي
نتفادى املقاطعة ،وال نعمل على
قاعدة حنن او ال أحد ،مشددًا على
أهمية لبننة اإلستحقاق ،خصوصًا
وان الفرصة متوفرة اليوم.
واعترب انه ال ميكن حل مشاكل
لبنان قبل اإلستحقاق الرئاسي،
مشريًا اىل أن َمن يطرح مواضيع
مثل معاجلة سالح حزب اهلل
ال يريد إجراء اإلنتخابات يف
موعدها.ودعا خوري اىل اإلحتكام
اىل الدميوقراطية ،واملرشح الذي
حيظى بأكرب عدد من األصوات
يفوز ،وهذا ما دعا اليه
البطريرك املاروني مار بشارة

من جهة أخرى ،أشار خوري اىل
أن بكركي ال تفرض رأيها يف
موضوع اإلستحقاق الرئاسي،
حتدد الثوابت واخلطط
بل هي
ّ
العريضة دون الدخول يف
تفاصيل األمساء .ولفت اىل أن
لدى بكركي خريطة طريق يف
هذا اجملال وتعترب ان أول خطأ
حصل كان يف التمديد للمجلس
النيابي ،حيث كان تكتل التغيري
واإلصالح الكتلة الوحيدة اليت
رفضت األمر.
وقال :كما أن بكركي ختشى عدم
انعقاد اجمللس النيابي إلنتخاب
الرئيس ،مضيفًا :لقد ثبت ان
املسيحيني او القوى املسيحية
تستجيب لدعوة البطريرك ،ولكن
السياسة ال عالقة هلا بالدين،
وبالتالي لكل فريق موقفه
السياسي.
من جهة ثانية رأى النائب خوري
يف حديث اىل اذاعة صوت لبنان:
ان اعالن النائب العماد ميشال
عون ترشحه لالنتخابات الرئاسية
مل يبحث بعد وسيكون يف وقته،
مشريا اىل ان العماد عون مطمئن
لدعم الشعب اللبناني الذي اثبت
يف االنتخابات النيابية انه االقوى
على الساحة املسيحية ،وهو ميد
يده للتواصل مع االفرقاء كافة،
آمال بأن يؤدي التقارب بني
االفرقاء اىل الوصول لرئيس
جديد للبالد.
وشدد خوري يف حديث اذاعي
على ضرورة الوصول برئيس
قوي يوفق بني اللبنانيني للبدء
ببناء لبنان اجلديد ،الفتا اىل ان
املطلوب اليوم اجراء انتخابات
دميوقراطية مع اشخاص هلم
حيثيتهم.

اسود يرسم خريطة طريق رئاسية
حدد عضو تكتل التغيري واالصالح
ّ
النائب زياد اسود اطارا معينا
للماروني القوي وللوطين القوي
كي ال يساق االستحقاق الرئاسي
باآلراء امللتوية واالرادات الغريبة
اليت تصدر من جهات سياسية
حزبية خمتلفة او اليت تتحكم
باستحقاق وطين داخلي.
واعترب يف بيان ان التوازن
املطلوب يف دور الرئيس
وشخصه جيعل من اللزوم
وحتت عنوان الشراكة الصادقة
ان تكون نصوص الدستور
املوضوعة بني يديه صاحلة
للتطبيق الصحيح لدولة حيكمها
حامي الدستور ،وهو رأس قوي،
بدور قوي ومتماسك ،حر اإلرادة
ال ممسوك القرار ،له بعده الوطين
ال املذهيب ،قادر على املبادرة،
ال ينتظر توجيها ليتخذ القرار وال
يتخذه باملواربة واملماحكة خالفا
للدستور ،بعده محاية اجلميع ال
التآمر على فريق ،عادل ومتساو
يف عمله مع نفسه قبل غريه،
سلوكه حر وانضباطه متوازن،
حمفز على الشراكة ال مشارك يف
االلغاء ،مقاوم مناضل ال قاتل
مهجر ،حيمل على كفيه اوجاع
الناس وعلى ضمريه مصري

الوطن وليس دماء الناس ،يفتح
االفاق وليس املقابر اجلماعية،
يطوي صفحة بسالم الشجعان
وال يعيش على احقاد املاضي
يعدم الشلل والفراغ وال يعدم
البشر واالطفال ،يشجع على
صد العدوان عن لبنان ،يقيم
العالقات للمصلحة العامة وال
ينسحق امام الغريب ،عمله
شرفه وعمالته عاره ،ال يوقع
قبل ان يقرأ وال يتعهد سلفا وال
يغري تعهداته وينكل بها ،شعبه
معه ومنه يستمد قوته ودوره
وصالحياته ،عليه يتكل وبه
يعتمد من اجل فرض التوازنات
قبل االصالحات ،والتعديالت
قبل احملاصصات.
وختم مسألة االلتزام بهذه
املبادئ ليست ترفا عند
املسلمني واملسيحيني يف هذا
البلد ،وال هي مسألة وجهة نظر
وانتقائية انها عمود استمرار
وشراكته
بتعدديته
الوطن
وميثاقه واحرتام اآلخرين وقبوهلم
ورضوخهم العفوي واحلتمي
كشركاء
البعض
لبعضهم
فعليني مبمثليهم احلقيقيني على
ارض واحدة ومصري واحد ومسار
واحد ،هذا هو الرئيس القوي.

رأى ان االولوية ملواجهة اخلطرين االسرائيلي والتكفريي

حزب اهلل الشيخ نعيم قاسم،
يف حفل إطالق برنامج أنا يف
أسرتي بدعوة من بلدية حارة
حريك ،ان احلكومة اللبنانية
تشكلت بعد معاناة طويلة ،ولو
صفت النيات واعرتف األطراف
باحلقائق والوقائع لتشكلت هذه
احلكومة قبل سنة ،ولكن كان
هناك معاندة وتضييع للجهود
ومراهنات خارجية ،كلها أدت
إىل التأخري ،احلمد هلل اآلن هذه
احلكومة قد تشكلت.
واعترب أن هذه احلكومة هي
نتيجة تفاهم سياسي ،داعيا اىل
انتهاز فرصة التفاهم السياسي
لتعميمه من أجل أن نتفاهم على
قضايا أخرى خصوصا وأننا يف
وضع ال ميكن أن نراهن فيه
ال على التطورات اإلقليمية وال
الدولية .وقال :اليوم املنطقة
يف حالة انعدام وزن ،واألزمات
مفتوحة وستبقى مفتوحة إىل زمن
طويل ،بل بالعكس هي تفتح
أزمات جديدة ،فإذا ربطنا لبنان
باألزمات املفتوحة هذا يعين أن
نضيف إىل أزماتنا أزمات أخرى،
أما إذا حاولنا متتني التفاهم
السياسي فهذا ما يساعدنا على
سلوك الطريق الصحيح.
وأعلن ان هذا التفاهم جيب أن
يكون مبنيا على مخسة أمور:
أوال :أن نعرتف بوجود خالف
سياسي بيننا يف بعض القضايا
وأن نتفاهم على تنظيم هذا
اخلالف ،وأن حيرتم بعضنا
بعضا ،وأن ننتقد آراءنا املختلفة
بلياقة وأخالقية وموضوعية من
دون املس بالشخصي ،على
قاعدة أن االختالف حق وأن هذا
البلد لنا مجيعا وال يستطيع أحد
أن يستأثر نيابة عن اآلخرين أو
أن مينع اآلخرين من التعبري عن
قناعاتهم.
ثانيا :هناك مصلحة للبنان
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
بأن تعاجل بعض القضايا اليت
تهم الناس ،علينا أن نعمل
لتيسري أمور الناس يف هذه
القضايا اليت تشمل اجلميع ،ال
أن نأخذ احلكومة مطية لتحقيق
بعض املكتسبات اخلاصة على
حساب البلد.
ثالثا :أن نعمل إلجناز االستحقاقات
وعلى رأسها االستحقاق الرئاسي
والتهيئة لالستحقاق النيابي،
وإقرار قانون نيابي عادل يعطي
املختلفة
والفئات
الطوائف
حقوقها بالتمثيل الصحيح ،فهذا

جديدة تطمئن الناس.

االسرتاتيجية الدفاعية

رابعا :أن نلتفت أن اإلسرتاتيجية
الدفاعية مل تقرر بعد ،وأن هناك
أطرا ملناقشة هذه اإلسرتاتيجية
الدفاعية ،فإىل حني إقرارها ال
داعي ألن يسقط البعض رأيه
يف اإلسرتاتيجية وكأنها حتصيل
حاصل أو أمر مقرر ومفروغ
منه ،ثم يبدأ الشحن اإلعالمي
األطراف
ضد
والسياسي
األخرى اليت ال تؤمن بقناعاته
وآرائه .حنن خمتلفون على
اإلسرتاتيجية الدفاعية ،وهناك
حمل ملناقشتها ،علينا أن ننتظر
نتائج هذا النقاش إىل أن نصل
إىل نتيجة .هناك واقع عملي
امسه قوة لبنان مبقاومته وجيشه
وشعبه ،علينا أن حنافظ على هذه
القوة وأن حنرتمها إىل حني نرى
طرقا أخرى الستبدال هذه القوة
أو إلقرار إسرتاتيجية دفاعية
ختتلف عن الواقع احلالي الذي
ننطلق منه لالسرتاتيجية العملية
اليت نواجه بها العدو اإلسرائيلي.
ألننا أمام خطر إسرائيلي ،كيف
نواجه خطر إسرائيل؟ هل يواجه
هذا اخلطر بالكلمات أو باألمم
املتحدة أو جملس األمن!؟ أبدا،
اخلطر اإلسرائيلي على لبنان
واملنطقة ال ميكن مواجهته َّ
إال
بالسالح واملقاومة وهذا ما
أثبتته التجربة ،ولوال املقاومة
ملا حترر لبنان .وهذه حقائق
جيب أن نعمل هلا.
خامسا :عدم ربط لبنان بأزمات
املنطقة ،يعين ال نربط احللول
حبلول املنطقة ،ألن أزمات
املنطقة طويلة وال أحد يعلم كم
تستمر ،وهنا أريد أن ألفت النظر
إىل أننا أمام خطرين كبريين:
واخلطر
اإلسرائيلي
اخلطر
التكفريي .وهذان اخلطران هلما
أولوية املواجهة .لذا جيب أن
نعمل كل ما يؤدي اىل مواجهة
اخلطر اإلسرائيلي واىل التحرير
واحلماية ،وإىل منع انتشار
اإلرهاب التكفريي وتوفري األمن
يف مواجهته.
واكد ان هذه مسؤوليتنا مجيعا،
وحنن واثقون أن أصحاب احلق
منتصرون ،ولذا ال نفاجأ أبدا أن
حنقق االنتصار تلو اآلخر ،وأن
نؤمن بأننا فائزون يف نهاية
املطاف يف كل امللفات ألننا
على حق وسيسقط الباطل ولو
بعد حني.

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
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لبنانيات

ريفي تسلم من وفد عكاري مذكرة مطلبية :سنواكب االجراءات
استقبل سفرية هولندا والتجمع النسائي الدميقراطي
األمنية ونغطي اجليش شرط أن تكون العدالة متوازنة

جعجع :دعا الفنانني اىل اسرتداد
املمثلني واملسرحيني السياسيني
التقى رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع يف
معراب امس االول ،وفدا من
التجمع النسائي الدميقراطي
اللبناني ،الذي يقوم جبولة
على القيادات السياسية.
وحسب بيان للمكتب االعالمي
لرئيس احلزب ،فقد عرض
اجملتمعون ملوضوع الكوتا
النسائية داخل األحزاب ويف
اجمللس النيابي ،وتناولوا
املغرتبني
اقرتاع
مسألة
اللبنانيني والسيما أن الذين
تسجلوا يف السفارات اللبنانية
يف اخلارج ومل ترد أمساؤهم
على لوائح الشطب ليتمكنوا
من االقرتاع يف االنتخابات
املقبلة .ووعد جعجع الوفد
مبتابعة هذا امللف من أجل
السماح للمغرتبني باالقرتاع.
وحبث جعجع مع سفرية هولندا
يف لبنان هيسرت سومسن يف
سبل التعاون بني البلدين،
وتطرقا اىل موضوع النازحني
السوريني وتداعياته على
الصعيد االمين واالجتماعي
واالقتصادي .وشددا على
أهمية مساعدة الدول الصديقة
يف ختفيف االعباء اليت يتحملها
لبنان يف هذا اجملال ملعاجلة
هذه املعاناة االنسانية.
ندوة معاناة املسرح
وحضر جعجع ندوة بعنوان
معاناة املسرح اللبناني يف
معراب كما حضرها النائب
فادي كرم وحشد من الفنانني
واالعالميني والسياسيني.
بعد كلمة ترحيبية من رئيس
جهاز االعالم والتواصل يف
القوات ملحم الرياشي ،قدمت
ّ
فضول حملة
االعالمية جويل
تارخيية عن املسرح اللبناني
منذ تأسيسه حتى اليوم.
ُ
استهلت الندوة،
ومن ثم
اليت أدارتها االعالمية وفاء
الشدياق ،بكلمة للفنان رفعت
طربيه الذي قال :مل ولن أندم
عملت يف املسرح
يومًا أنين
ُ
اللبناني الذي هو واحة فكرية
وابداع وخلق ،وغدًا لناظره
قريب اذ لن يبقى يف لبنان
إال مبدعيه.
كذلك حتدث كل من املخرج
جهاد األندري والفنان غدي

الرحباني.
وقدم الناقد املسرحي عبيدو
باشا جلعجع أول موسوعة عربية
جبزءين حتت عنوان :تياترو
العرب :املسرح العربي على
مشارف األلفية الثالثة ،واليت
تتناول تاريخ املسرح العربي
من وجهة نظر عربية وليس
قدمت
بدورها،
مشرقية.
املمثلة ليليان منري كتابها:
ملا الروح بتحكي جلعجع
والذي يتضمن رسائل ،خواطر
وحنني.

كلمة جعجع

بالفنانني
جعجع
ورحب
املشاركني ووصف املسرح
بأنه عبارة عن متنفس للشعب
اللبناني.
ولفت اىل أننا حباجة اىل مقاومة
مسرحية حيث أن اجملتمع مل يعد
ّ
حيتمل انتاج مسرحي بسبب
الظروف الراهنة اليت نعيشها
ومتر بها البالد ،على أمل ان
نتخطى هذه املرحلة اىل مرحلة
جديدة وأيام أفضل.
ومازح جعجع احلضور بالقول:
يف عاملنا السياسي يوجد
عدد ال بأس به من املمثلني
ٌ
لو
حبذا
واملسرحيني،
تستطيعون اسرتدادهم من
عندنا ،فيكون هذا العمل
أفضل لكم ولنا...
وقد ختلل الندوة تكرميًا
للمخرج املسرحي رميون جبارة
واملمثلة القديرة رينيه الديك،
حبيث قدم هلما جعجع درعني
تقديرين لعطاءاتهما الفنية.
1جبارة شكر مبادرة حزب
القوات اللبنانية ،وقال :أنا
متنيت أن
مل اخرت الفن بل
ُ
أكون مسكريًا ،ولكن الفن
قدر فهو الذي اختارني وأنا ال
ٌ
أجيد العمل سوى يف املسرح،
مشريًا اىل أن االبداع يولد
من الوجع واألمل .بينما الديك
نوهت بالتكريم يف معراب،
ّ
ّ
اجلنة
وقالت :ان املسرح هو
ُ
أقطف منها احلياة ،فحني
اليت
مل تكن النساء ُتشاركن أو
تتجرأن على خوض التجربة
املسرحية سنحت لي الفرصة
فعشت
خبوضها بكل حرية،
ُ
ُ
أتوق اليها
كنت
احلياة اليت
ُ
كنت أشتهي...
كما
ُ
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قال وزير العدل اللواء أشرف
ريفي اننا سنواكب االجراءات
األمنية ونغطي اجليش شرط ان
تكون العدالة متوازنة.
فقد استقبل الوزير ريفي أمس
االول ،يف مكتبه يف الوزارة،
وفدا عكاريا ضم النواب :نضال
طعمة ،معني املرعيب وخالد
زهرمان ومنسق عام تيار املستقبل
يف عكار سامر حدارة ورجال دين
وفاعليات من احملافظة ،سلمه
مذكرة مبطالب املنطقة.
وعلى االثر ،قال ريفي :تشرفت
باستقبال وفد من اهلي يف عكار
حامال بعض املطالب يف ما خص
العدالة وبعض اهلموم واهلواجس
يف ما خص اخلطة االمنية اليت
يزمع املباشرة بها .وقد طمأنت
االهالي بقناعتنا انه ال ميكن ان
يكون عدالة اال عدالة متوازنة وال
خطة امنية اال خطة متوازنة ،فنحن
ننظر اىل كافة املواطنني سواء
أكانوا يف منطقة التبانة او يف
جبل حمسن بعني واحدة وبنفس
املعايري واملقاييس.
أضاف :إن اللحظة مؤاتية للخروج
من النفق املظلم ودوامة العنف
واملوت والدمار العبثي ،فال جيوز
ان نرتك طرابلس وملدة ثالث
سنوات ضمن  15جولة عنف متتالية
كل شهرين أو ثالثة ،فقد دمرت
املدينة وتعطل اقتصادها وكل
احلياة فيها .يف هذه اللحظة جيب
ان حنمي الوطن العزيز من كافة
اشكال العنف واجلرائم اليت تعطل
حياته االقتصادية واالجتماعية،
فمن حق أطفالنا ونسائنا العيش
بأمان مثل باقي اطفال ونساء
لبنان ،يكفي عنفا ودمارا.
وتابع :نؤكد لكل اللبنانيني اننا

سنواكب االجراءات االمنية للجيش
وقوى االمن الداخلي وحنن نغطي
اجليش بشكل كامل بشرط حنن
وضعناه وهو أن تكون العدالة
متوازنة واالجراءات متوازنة والكل
يعامل بنفس املعايري واملقاييس.
وحنن واثقون متاما بأن قيادة
اجليش ستعد باالتفاق مع قوى
االمن الداخلي وكافة االجهزة
االمنية ،خطة تأخذ باالعتبار التوازن
واملساواة .وانا سأواكب شخصيا
كافة التفاصيل ومطمئن متاما
لالجراءات ،فاليوم العدالة حتمي
من الثأر واالنتقام والعدالة البطيئة
وغري املتوازنة ليست عدالة.
بدوره ،قال املرعيب :أتينا لنبارك
ملعالي وزير العدل بهذه الوزارة
الكرمية ،اذ اننا نعتربه بفخر ممثال
لعكار ،هو واالخوان االخرين الذين
لنا ملء الثقة بهم ،ونأمل ان تكون
عكار يف أولويات احلكومة وخاصة
وزارة العدل لناحية تعيني القضاة
الذين حنن بأمس احلاجة هلم
لتحقيق العدل الذي يعترب اساس
امللك يف اي دولة ،اذ ليس
هناك دولة وال نظام اذا مل يتوفر
العدل ،وحنن كأبناء عكار نقول
بأننا نريد الدولة واملؤسسات،
كل املؤسسات العسكرية واالمنية
العادلة ،وأشدد على كلمة العادلة،
واملساواة .ونطالب بتعيني قضاة
وحمامني عامني للمنطقة ،كما نريد
من معالي الوزير ان يوصل صوتنا
يف عكار اىل جملس الوزراء وفخامة
رئيس اجلمهورية ،فنحن ما زلنا
نطالب بتطبيق القرار الدولي 1701
على احلدود اللبنانية الشمالية
والشرقية ونشر اجليش اللبناني
مع االحتياط فيه اىل جانب قوات
أممية حلماية احلدود والناس.

استشهاد مؤهل يف اجليش برصاص ملثمني يف طرابلس
وجناة عريف يف قوى من مسلحني كمنوا له
سبقت اعمال القنص واالشتباكات
َ
بني باب التبانة وجبل حمسن،
اخلطة
االمنية املخصصة لطرابلس ،واليت
اقرها جملس الوزراء امس االول،
على ان يبدأ اجليش والقوى االمنية
يف تطبيقها يف الساعات املقبلة.
فقد أقدم شخصان ملثمان يستقالن
دراجة نارية يف حملة البولفار -
طرابلس ،على إطالق النار من
مسدس حربي ،قرابة الساعة 6,15
من صباح امس االول ،يف اجتاه
املؤهل فادي جبيلي من عناصر
اجليش اللبناني أثناء توجهه إىل
مركز عمله ،ما أدى إىل إصابته
جبروح خطرية ما لبث أن استشهد
متأثرا بها .وباشرت قوى اجليش
التقصي والبحث عن اجملرمني،
فيما تولت الشرطة العسكرية
التحقيق يف احلادث ،كما افادت
قيادة اجليش يف بيان.
ومسع قبل الظهر ،اطالق عيارات
نارية يف حملة حمرم يف املدينة،
تبني انها ناجتة عن قيام وحدات
اجليش بدهم ومطاردة مشتبه
بهم ،باطالق الرصاص على املؤهل
جبيلي .واشارت املعلومات اىل ان
اجليش القى القبض على السوري
عقبة حاميش وهو من اطلق النار
على الشهيد اجلبيلي.
وقد نعت قيادة اجليش املؤهل
جبيلي .وهو من مواليد 1974/1/1
احلدادين  -طرابلس ،متأهل وله
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قائد اجليش وتهنئته مرات عديدة،
ورقي اىل الرتبة االعلى بعد
االستشهاد.
وقد شيعت طرابلس عصر امس
االول ،املؤهل الشهيد فادي
جبيلي حبضور ممثل عن قائد
اجليش العماد جان قهوجي العقيد
توفيق يزبك وممثل عن رئيس فرع
املخابرات يف الشمال العميد الركن
عامر احلسن املقدم امحد عدرة.
وصلي على جثمانه يف مسجد
طينال وشاركت فرقة من موسيقى
اجليش يف التشييع حيث عزفت
موسيقى احلزن ،واقيمت مراسم
التشييع الرمسية.
اىل ذلك،
سجلت اعمال قنص
ّ
على جسر امللولة بعد الظهر ،أقفل
اجليش جراءها الطريق على دوار
ابو علي .كما سقط جرحيان يف
اطالق رصاص استهدف السلم
العريض يف جبل حمسن ،هما حييى
وعلي ضاهر.
كما اطلق جمهولون النار من مدافن
باب الرمل يف طرابلس ،على
العريف يف قوى االمن الداخلي
سامر دندشي من دون ان يتمكنوا
من اصابته والذوا بالفرار.
وسجل امس اطالق رصاص يف
ّ
اهلواء يف منطقة باب التبانة ،خالل
تشييع الطفل أمحد السيد الذي
قضى ليل االربعاء جراء اصابته
برصاصة نتيجة تبادل اطالق النار
بني جبل حمسن والتبانة.

جلنة بري زارت اجلميل وعون
واملر واالثنني يف بكركي
الستمزاج رأي الراعي
استهلت اللجنة النيابية اليت
شكلها الرئيس بري من
اجل استمزاج اراء القيادات
ورؤساء الكتل النيابية مبوضوع
جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية
نشاطها امس االول بلقاء مع
النائب ميشال املر يف مكتبه
بالعمارة على مدى ساعة
ونصف من الوقت والذي اكد
انه دائما ينسق مع الرئيس
بري يف موضوع الرئاسة
االوىل وكل املواضيع الوطنية
املهمة .ولفت اىل ان اللقاء
متحور حول لبننة االستحقاق
الرئاسي ،واىل ان االجتماع
االمساء
استعراض
شهد
املتداولة على كافة انتماءاتها
السياسية ،لكن مل يكن هناك
اسم حمدد مت الرتكيز عليه كون
االمور ال تزال يف بداياتها ومل
حيسم االفرقاء السياسيون ان
يف  8آذار او  14آذار امساء
مرشحيهم وال حتى املستقلني.
وعليه سيكون هناك لقاء
االثنني املقبل على هامش
طاولة احلوار بني الرئيس بري
وبيين استكماال ملا بدأنا به من
تنسيق ولرؤية ما آلت اليه
اتصاالت اللجنة ولقاءاتها من
نتائج حول املوضوع.
واكد املر انه من حمبذي
احلضور اىل جملس النواب فور
تعيني اجللسة وان ال مشكلة
لديه مع اي مرشح جدي ان
كان من  8آذار او  14آذار
او مستقل .املهم ان حيظى
املرشح باحلد االقصى من
التوافق الوطين عليه.
وشدد على ان مداوالت اليوم
متحورت حول امكانية عقد
جلسة نيابية النتخاب رئيس.
وكرر انه من حمبذي احلضور
اىل جملس النواب برفقة
حفيدته النائب نايلة التويين
عندما توجه الدعوات.
اما النائب ياسني جابر فقال:
تشرفت بلقاء الرئيس املر
الذي لديه خربة غنية جدا يف
صناعة معارك الرئاسة يف
لبنان وسننقل كل اآلراء القيمة
اليت زودنا بها وهو بالطبع
خزان كبري يف املعلومات
واآلراء حول هذا املوضوع.
املر قال بدوره ،اراد زميلنا
اختصار املوضوع على طريقته،
وهذا اللقاء مل يكن من اجل
اختيار مرشح للرئاسة ،بل
المكانية عقد جلسة يكتمل فيها
النصاب وقد اكدت للزمالء،
ان التنسيق دائم وقائم بيين
وبني الرئيس بري يف الرئاسة
االوىل وغريها .وكنت صرحيا
معهم اننا سنعمل من اجل تلبية
الدعوة اذا ما وجهت النتخاب
رئيس يف اسرع وقت.
وردا على سؤال حول ترشيح
جان عبيد قال املر :هو صديق
واعتز بصداقته وهو مرشح
جدي لكن ليس االسم الوحيد
املطروح .هناك كثري من

املرشحني من كل االطراف،
يف  8و  14وهناك اجلنرال
عون ننتظر ان حيسم خياره
بالرتشيخ ايضا هو صديق
ويف  14آذار مرشحون جديون
ننتظر ان حيسموا خياراتهم
ويتفقوا على مرشح واحد.
وزارت اللجنة مساء رئيس
تكتل التغيري واالصالح العماد
ميشال عون يف دارته يف
الرابية الستمزاج رأيه .ثم
زارت رئيس حزب الكتائب
الرئيس امني اجلميل يف دارته
يف بكفيا للغاية نفسها.
ومت خالل اللقاء التأكيد على
اهمية االستحقاق الرئاسي
وامتامه يف موعده قبل انتهاء
املهل الدستورية على ان تأخذ
االمور جمراها الطبيعي ،وعلى
هذا االساس يتم التشاور مع
كل الكتل النيابية النضاج
انعقاد اجللسة .وقد ابدى
استعدادا
الكتائب
حزب
للتعاون مع مجيع االفرقاء من
اجل احملافظة على املؤسسات
الدستورية وعلى رأسها رئاسة
اجلمهورية.

االثنني يف بكركي

وكان النائب جابر قال يف
حديث اىل اذاعة صوت لبنان
ان جلنة التنمية والتحرير سوف
تتوجه االثنني اىل بكركي.
وقال :ان اللجنة الثالثية اليت
شكلها الرئيس نبيه بري لن
تلتقي تيار املستقبل ،ألن
الرئيس بري كان قد التقى
السنيورة
فؤاد
الرئيس
الثالثاء املاضي .وان اللجنة ال
تبحث يف األمساء املرشحة بل
يف ضرورة ان حيضر النواب
اىل جلسة انتخاب رئيس،
وال نريد الدعوة جللسة ال
جمال إلنعقادها او قبل تأمني
الظروف املالئمة.
ولفت جابر اىل ان مهمة اللجنة
لن تتعدى األيام وقد اعدت
جدول لقاءات مكثفا وسوف
حتاول العمل يف أسرع وقت
ممكن ،مشريا اىل ان الرئيس
بري بدأ جهوده لتأمني اجواء
مالئمة جللسة ناجحة ،وهل
جيب عقد جلسة جملرد الدعوة
هلا وال تنعقد؟
أضاف :كلنا نقدر اننا حباجة
إلنتخاب رئيس لكن علينا ان
نؤمن الظروف ،ومن هنا يأتي
اللقاء املطول بني الرئيسني
بري والسنيورة واللقاءات اليت
يستطيع الرئيس بري عقدها
مباشرة فستحصل ،مذكرا ان
عشرين دعوة إلنتخاب الرئيس
وجهت عام  2008ومل تنعقد
اي جلسة منها.
وختم :ما زلنا يف اليوم
األول من مهلة الشهر للدعوة
للجلسة ،وإذا اخذت اللجنة
مهلة يومني أو ثالثة فهذا لن
يضر ولنفسح للمجلس القيام
بواجبه التشريعي.
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لبنانيات

اليخندرو خوري فارس رئيساً عاملياً للجامعة اللبنانية بري عرض مع هيئة مكتب اجمللس أعمال اجللسة التشريعية
كنعان بعد اجتماع التكتل:
ومحادة أعلن أن السلسلة غري مدرجة لعدم اقرارها
لعبور آمن اىل االستحقاق الرئاسي واالمن
اختتم اجمللس العاملي للجامعة

وسلسلة الرتب اولويات احلكومة واجمللس
عقد تكتل التغيري واالصالح
اجتماعه االسبوعي يف الرابية
برئاسة دولة الرئيس العماد
ميشال عون ومت البحث يف
امللفات السياسية واالمنية
واالقتصادية واالنسانية.
حتدث امني
وعقب االجتماع
ّ
سر التكتل النائب ابراهيم
كنعان فقال:
«من نتائج اجناز االستحقاق
احلكومي ،بدء العمل يف
التشريعية
السلطتني
والتنفيذية وهو امر مهم يف
ظل الوضع االمين الذي حيتاج
اىل عناية فائقة من سلطة
تكونت من خمتلف القوى
ّ
هلا قدرة غري
السياسية،
اعتيادية حملاولة ضبط الوضع
قدر املستطاع من خالل
دعم اجليش والقوى األمنية
واعطائها الغطاء الالزم يف
والشمال
وبريوت
البقاع
لتأمني االستقرار الذي ينتظره
املواطنون .وعلى مستوى
السلطة التشريعية ،متت
الدعوة جللسة للجان املشرتكة
لدرس واقرار مشروع سلسلة
الرتب والرواتب الذي درسته
اللجنة الفرعية واصدرت
تقريرًا يف شأنه .وملا كنا
شهدنا ذلك ،لوال اجناز
االستحقاق احلكومي ،الذي
هو خطوة على طريق استعادة
لبنان مصداقيته وثقة العامل
به وبأننا قادرون على
االضطالع بشؤوننا ،ال بالتمديد
او الفراغ او بانتظار الفرج
الذي لن يأتي ّ
اال من خالل
حتمل اللبنانيني مسؤولياتهم
ّ
وحتريك املؤسسات والنظام
السياسي .وهذا النموذج
احلكومي هو منوذج اول ،نتمنى
ان يستمر لنصل اىل عبور آمن
لالستحقاق الرئاسي».
وتابع« :نعرف ان صالحيات
انتخاب
النيابي
اجمللس
الرئيس ،ولكن تأمني املناخ
التوافقي واالمين والسياسي
واالجتماعي من صالحيات
احلكومة .لذلك ،نطالب بأن
تؤخذ هذه االولويات جبدية يف
اجتماعات جملس الوزراء ويف
اجمللس النيابي حيث سيكون
النواب على موعد مع استحقاق
مهم الواحدة والنصف بعد ظهر
اجلمعة ،آخذين يف االعتبار ان
هناك حقوقًا وايرادات جيب
ان تؤمن ،واالهم السري
باالصالحات املطلوبة .هناك
اذًا ثالثية علينا احلفاظ
عليها لتبقى الدولة مستمرة
واملؤسسات قائمة هي احلقوق
وااليرادات واالصالحات».
اضاف « :كذلك ،اعترب التكتل
ان هناك قضية انسانية هي
قضية املعتقلني او املفقودين
او املخفيني قسرًا .بالنسبة اىل
العماد ميشال عون والتكتل،
فهذه القضية ليست مسألة
سياسية ،بل مسألة انسانية
بامتياز .وعندما حاول البعض
استغالل امللف ،كنا نقول إنه

حيل ّ
ّ
اال بنظرة انسانية،
ال
ومن دولة اىل دولة .وكانت
لدينا بصمات اساسية بدأت
يف وضع امللف على الطريق
الصحيح ،من خالل مبادرة
حكومية قام بها وزير العدل
السابق شكيب قرطباوي من
خالل صدور مرسوم النشاء
لضحايا
الوطنية
اهليئة
االخفاء القسري .كذلك،
كانت هناك مبادرة نيابية
قام بها النائب حكمت ديب
بتقدميه عن التكتل اقرتاح
ّ
يتعلق
قانون هلذه الغاية،
بانشاء بنك ال DNAوكشف
مصري املفقودين بالتعاون
مع اهليئات االنسانية احمللية
والدولية .لذلك ،جيب ابعاد
هذا املوضوع عن اي استغالل
سياسي رخيص ،والشروع
يف احلل الذي بدأناه نيابيًا
وحكوميًا .وندعو احلكومة
واجمللس النيابي للبت بهذه
االقرتاحات كأولوية ،الن هذه
القضية االنسانية والوطنية
تتطلب احلل ال االستغالل،
السيما ان بعض ما اشيع
وسرب يف اآلونة األخرية على
ّ
مواقع الكرتونية ،هي معلومات
قدمية غري جديدة عمرها اكثر
من سنة ،بينما التكتل يتابع
وجبدية وصمت
املسألة يوميًا
ّ
مع املراجع الرمسية الجياد
حل هلذا امللف يريح ضمرينا
واهالي املخفيني قسرًا».
وتطرق التكتل اىل ما حيصل
ّ
يف مدينة كسب السورية،
وقال كنعان «هناك كوارث
انسانية حتصل يف سوريا.
وهناك هجوم ارهابي طاولة
مدينة كسب ذات الغالبية
االرمنية .اننا نضع الرأي العام
العربي والدولي واحمللي امام
مسؤولياته ،السيما انه قد مت
اعتماد مواقفنا اخلارجية يف
احملافل العربية والدولية ،ان
جلهة دعم اجليش او مواجهة
االرهاب ومكافحته باالمجاع .
فهذا االرهاب الذي يطاول
اناسًا مساملني جيب اال يستمر
ويلقى الدعم .فكل ارهاب
يأتي بالتطرف واالرهاب يأتي
بالتطرف».
وختم كنعان بالقول «نتوجه
اىل اللبنانيني لدعوتهم اىل
استكمال هذا املسار خبطوات
ثابتنة مهما كانت الصعوبات
اىل معرب آمن الكتمال عقد
النظام السياسي يف لبنان
الدستورية
املواعيد
يف
احملددة«.

اللبنانية الثقافية يف العامل
مؤمتر أعماله الثامن عشر يف
قاعة احملاضرات يف فندق
انرتكونتيننتال يف العاصمة
ايرس،
بيونس
االرجنتينية
بانتخاب اليخندرو خوري فارس
رئيسًا عامليًا للجامعة اللبنانية
خلفًا للرئيس السابق يف حضور
السفري اللبناني يف االرجنتني
انطونيو عنداري ،راعي االبرشية
املارونية املطران يوحنا حبيب

شامية ،مسؤولي القارات العاملية
يف اجلامعة.
ثم انتخب نواب الرئيس الستة:
جنيب خوري (افريقيا) جو عريضة
(اسرتاليا) ألربتو شاكر (أمريكا
الالتينية) جورج خوري (الربازيل)
جورج املر (كندا) ورجيه هاني
(اوروبا) كما عني طوني قديسي
أمينًا عامًا للجامعة اللبنانية بعدها
انتخب الرئيس األسبق للجامعة
ايلي حاكمة (الربازيل) رئيسًا
جمللس األمناء والياس كساب
(كندا) نائبا للرئيس كما مت
انتخاب نسرين أسرب (تشيلي)
رئيسة للشبيبة ومت تعني طوني
قديسي امينًا عامًا للجامعة
اللبنانية.
والقى الرئيس املنتجب كلمة
شكر فيها اعضاء اجلامعة على
الثقة اليت منحوها له ،عارضا
برناجمه ،مشددا على اهمية
اجلامعة ودورها ،مستذكرا كالم
والده مؤسس اجلامعة الراحل
انور اخلوري بان االغرتاب هو
الشريان الوحيد خلالص لبنان،
الن اللبنانيني املوجودين يف
لبنان ال يستطيعون التعبري
عما يعانونه حبرية تامة .واكد
ان اجلامعة الثفافية يف العامل
ستبقى املدافع االول عن لبنان
ليبقى وطن احلرية والديقراطية
والرسالة واالنفتاح وطنا سيدا
حرا مستقال.
وفور اعالن النتائج هنأ الدويهي
خلفه واالعضاء ،داعيا اياهم
للعمل سوية من اجل مصلحة
اجلامعة وختم« :معكم سأظل

واىل جانبكم سأكون ،النكم جزء
عزيز من لبنان االرز ومن االنتشار
العزيز ،وبدون االنتشار ال حاجة
لنا وال قيمة ،فاجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل وجدت لتبقى
وتستمر وتشمخ بابنائها «.
واكد نائب الرئيس العاملي يف
اوسرتاليا جو عريضة ان اعضاء
اجلامعة برهنوا يف هذه العملية
االنتخابية اليت حصلت بروح
االجيابية على اخالصهم لبعضهم
البعض وللمؤسسة والقضية اليت
يعملون هلا ومن اجلها ،اال وهي
رفع علم لبنان يف كافة احناء
دول العامل.
هذا وختمت اجلامعة مؤمتر أعماهلا
باملشاركة بالقداس الذي ترأسه
راعي أبرشية االرجنتني املارونية
املطران يوحنا حبيب يف كنيسة
مار شربل يف بيونس إيريس
وبعده أقامت اجلامعة حفل
عشاء.
وقد شارك من اسرتاليا يف
املؤمتر كل من ميشال الدويهي
مع زوجته ،جو عريضة ،طوني
كرم ،هادي اخلوري ويوسف
سابا مع زوجته.
باملناسبة ،يتقدم اجمللس القاري
للجامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل السرتاليا ونيوزيلندا من
اجمللس املنتخب بأحر التهاني
القلبية طالبني له التوفيق
والنجاح والتقدم .كما نشكر
الرئيس السابق للحفاظ على
وحدة اجلامعة والتضحيات يف
سبيلها ونشكر الوفد الذي شارك
يف املؤمتر من اسرتاليا.

مقتل سامي األطرش أحد أبرز املطلوبني يف
التفجريات اإلرهابية

قتل سامي األطرش أحد أهم املطلوبني للجيش اللبناني ّ
بتهم التورط
يف عمليات إرهابية .وأفيد أن دورية الستخبارات اجليش دهمت منزل
حممد بشري عزالدين حيث كان يتواجد األطرش الذي بادر اىل إطالق
ردت باملثل فقتل إثرها األطرش فيما
النار على عناصر الدورية اليت ّ
أصيب سوري كان برفقته .كما حتدثت أنباء عن اعتقال لبناني ضمن
اجملموعة.
ومتهم بتفخيخ السيارات وإرساهلا
1972
عام
مواليد
من
هو
واألطرش
ٌ
إىل عدد من املناطق اللبنانية من بينها السياراتان اللتان انفجرتا يف
بئر العبد والرويس باإلضافة إىل جتهيز سيارات أخرى لتفجريها.
محيد
كذلك فإن األطرش متهم مع جمموعته بقتل عسكريني يف وادي ّ
قبل حواىل عام واملشاركة يف قتل ضابط ورقيب يف اجليش اللبناني
قبل عام ونصف يف عرسال .باإلضافة إىل قتل شباب من آل أمهز
وآل جعفر يف البقاع.

ترأس رئيس جملس النواب
نبيه بري يف عني التينة ظهر
أمس االول اجتماع هيئة مكتب
اجمللس حبضور النواب :مروان
محادة ،ميشال موسى ،امحد
فتفت ،انطوان زهرا ،وسريج
طورسركيسيان واالمني العام
للجملس عدنان ضاهر ،وجرى
عرض جدول اعمال اجللسة
التشريعية اليت دعا اليها الرئيس
بري ايام  1و 2و 3نيسان املقبل
نهارا ومساء .وكذلك مت البحث
يف شؤون جملسية اخرى.
وقال محادة بعد اجللسة :عقدت
هيئة مكتب اجمللس برئاسة
الرئيس بري ،وتطرقت اىل
جدول اعمال اجللسة اليت ستنعقد
يف  1و 2و 3نيسان املقبل اي
بعد يوم من جلسة احلوار الوطين
يف بعبدا .امام اهليئة العامة
للمجلس جمموعة كبرية من
مشاريع واقرتاحات القوانني.
فهناك حوالي  22مشروع قانون،
وحوالي  30اقرتاح قانون درستها
اللجان ووافقت عليها بشكل من
االشكال مع بعض التفاوت،
وهناك جمموعة كبرية اخرى من
اقرتاحات القوانني ضمن اجلدول
وفق وبعد هذا الرتتيب.
أضاف :من ضمن مشاريع
القوانني املهمة هناك مشروع
التعليم العالي ،وحق التشريع
يف احلقل اجلمركي ،وهناك
مشروع يهم اللبنانيني ،بل كل
اللبنانيات والقسم االكرب من
اللبنانيني وهو مشروع قانون
محاية النساء من العنف .كذلك
هناك قانون االجيارات ،وهو
مشروع اساسي ،وهناك مشاريع
قوانني حول اعفاءات معينة واليت
نتخذ قرارات يف شأنها .هناك
مشاريع قوانني تتعلق باالتفاقات
مع الصناديق العربية والكويتية
ومع البحر املتوسط وايضا تتعلق
بتنقية املياه يف البقاع الغربي،
وغريها من املشاريع .ومن
بني اقرتاحات القوانني املهمة
اقرتاح يتعلق بكتاب العدول
وآخر يتعلق بإنشاء نقابة هلؤالء
الكتاب ،وهناك ايضا ما يتعلق
بقانون محاية املستهلك وبعض
االعفاءات والتعديالت ،وهناك
ايضا طابع املختار ،واقرتاح يتعلق
باملديرية العامة للدفاع املدني.
ولقد اعطى دولة الرئيس بري
تعليماته إلدارة اجمللس يتوزيع
اجلدول ،ومل حيصل اي خلل،
بل على العكس كان اجلو جيدا
جدا ،وهذا جدول اعمال جديد.
وقد تطرقنا اىل مواضيع اخرى
وهي مواضيع ملحة ومواضيع
الساعة .طبعا غدا اللجان النيابية
املشرتكة ستدرس سلسلة الرتب
والرواتب ،وحنن يف هيئة مكتب
اجمللس ال نستطيع أخذ قرار
بإدراج اي شيء على جدول
االعمال دون ان يكون هناك

رأي للجان املشرتكة ،وطبعا
ايضا رأي رمبا للحكومة اجلديدة
يف هذا املوضوع خصوصا جلهة
الواردات.

انتخاب الرئيس

وختم محادة :كذلك حبثنا يف
موضوع الساعة وهو انتخاب
رئيس جديد للجمهورية يف لبنان
وقر الرأي ،كما طرحه دولة
الرئيس بري واصر عليه واكد
عليه يف جلسة اهليئة العامة اليت
اعطت الثقة حلكومة الرئيس متام
سالم ،وهو انه يف كل االوقات
النصاب يف جلسة انتخاب رئيس
اجلمهورية ،جلسة اوىل ،ثانية،
ثالثة ،اخل ...ويف كل االوقات
النصاب هو ثلثا اجمللس ،ويتم
االقرتاع يف املرة االوىل على
اساس الثلثني اما يف باقي
املرات االقرتاع يتم بالنصف
زائدا واحدا.
هل هناك اجتاه اجيابي بالنسبة
لسلسلة الرتب والرواتب؟
 ال استطيع ان اتوقع مناآلن ،هذا مرهون مبواقف الكتل
واملالية واحلكومة اجلديدة اليت
رمبا تريد ان تطلع على بعض
البنود املتعلقة بالواردات .كل
ذلك سيناقش غدا يف جلسة
اللجان اليت اعتقد ان الرئيس
بري سيرتأسها.
واستقبل الرئيس بري رئيس
جلنة املال واملوازنة النائب
ابراهيم كنعان وحبث معه سلسلة
الرتب والرواتب واجواء اجللسة
التشريعية املقررة.

اجلسر وكبارة

وكان بري استقبل النائبني مسري
اجلسر وحممد كبارة ،وعرض
معهما االوضاع العامة والوضع
يف طرابلس.
وقال اجلسر بعد اللقاء :تشرفنا
مبقابلة دولة الرئيس بري
وأطلعناه على اجوء الوضع االمين
يف طرابلس وتداعياته على
االوضاع العامة يف املدينة من
اقتصاد ووضع اجتماعي وغري
ذلك .طبعا كانت اآلراء متطابقة
حول وجوب فرض االمن يف
املدينة باحلجم املطلوب وبعدالة
قبل كل شيء بشكل ان تستعيد
املدينة دورها الطبيعي التارخيي
وتراثها ،وكذلك دورها الوطين
بطبيعة احلال.
اضاف :شدد دولة الرئيس بري
على وجوب ان يكون هناك خطة
امنائية موازية للخطة االمنية،
وعلمنا انه اعطى توجيهاته
يف هذا اخلصوص اىل الوزراء
املعنيني لتسهيل هذا االمر يف
اقصى احلدود .ونأمل ،إن شاء
اهلل ،ان تستعيد طرابلس عافيتها
وكذلك كل لبنان .واود االشارة
اىل ان دولته اكد وجوب توفري
مبلغ املئة مليون دوالر من ضمن
خطة التنمية للمدينة ،وهو يدعم
بالكامل اخلطة االمنية واالمنائية.

سالم حبث واهليئات االقتصادية التأثريات السلبية
ملشروع السلسلة

استقبل رئيس احلكومة متام
سالم يف مكتبه يف السراي أمس
االول ،النائب قاسم هاشم ،ومت
البحث يف االوضاع والتطورات.
ثم استقبل سالم وفدا من
اهليئات االقتصادية برئاسة
الوزير السابق عدنان القصار،

وجرى البحث يف التأثريات
السلبية القرار مشروع سلسلة
الرتب والرواتب على االقتصاد
اللبناني.
ومن زوار السراي الوزير السابق
فارس بويز ،ثم وفد من شركة
ستاندر اند بورز.
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اسرتاليات

البشارة عيد التالقي من أجل السالم
بدعوة من جملس كنائس
الشرق األوسط يف أوسرتاليا
وباستضافة املطران أنطوان
–شربل طربيه
أخوي جامع بني الطوائف
لقاء
ّ
واملذاهب
الوطنية
على غرار املناسبة
ّ
املسلمني
بني
اجلامعة
واملسيحيني يف لبنان مبناسبة
عيد سيدة البشارة .بدعوة من
جملس كنائس الشرق األوسط
يف أوسرتاليا وباستضافة راعي
املارونية
أبرشية أوسرتاليا
ّ
ّ
صاحب السيادة املطران أنطوان
–شربل طربيه ّ
الذي أعاد إطالق
املبادرة يف أوسرتاليا ،ومن
تنظيم املركز املاروني للدراسات
األبرشية ،وبالرغم
واألحباث يف
ّ
وعشية عيد
من الطقس املاطر،
ّ
سيدة البشارة ،أقيم عند الساعة
ّ
أخوي مجع
الرابعة والنصف لقاء
ّ
الروحية
خمتلف رؤساء العائالت
ّ
أوسرتاليا.
يف
املوجودة
وحبضور األساقفة :نيافة األنبا
دانيال أسقف سدني وتوابعها
األرثوذكسية؛
القبطية
للكنيسة
ّ
ّ
كساب راعي
املطران جربايل
ّ
أبرشية الكلدان يف أوسرتاليا؛
ّ
فضيلة الشيخ مالك زيدان
ّ
ممثل دار اإلفتاء؛ مساحة الشيخ
مجعية امل ّربات
يوسف نبها رئيس
ّ
اخلريية يف أوسرتاليا؛ قنصل
ّ
لبنان العام يف سيدني األستاذ
جورج بيطار غامن؛ قنصل مصر
السيد أمحد فريد؛
يف سيدني
ّ
ّ
ممثلي
النائب طوني عيسى؛
الشرقية؛ لفيف من
الكنائس
ّ
رؤساء
والراهبات؛
الكهنة
البلدية يف
وأعضاء اجملالس
ّ
مقاطعة NSW؛ رؤساء وأعضاء
اللبنانية يف أوسرتاليا؛
األحزاب
ّ
ّ
وممثلي وسائل
رؤساء حترير
اإلعالم املكتوبة واملسموعة،
الزمالء :جوزف خوري ،سايد
ّ
خنول؛ عائلة
غسان
خمايل،
ّ
اإلهلية ومجهور من
الكلمة
ّ
املؤمنني.
متحورت الكلمات اليت ألقيت
أهمية هذا اللقاء ودوره
حول
ّ
األخوة
يف توطيد أواصر
ّ
والتعاون بني اجلميع .وعلى
ّ
لكل
دور العذراء مريم اجلامع
تكرمها
الديانات حبيث مجيعها
ّ
أم املسيح ،وهي
وتعتربها ّ
والنقية واليت محلت
الطاهرة
ّ
بابنها من الروح القدس .وعلى
الدعوة للجميع من أجل السالم
وأيضا ّ
ً
ركزت
واحلوار والتالقي.
على املبادرة اليت أطلقت يف
حممد
لبنان من خالل الشيخ
ّ
النقري األستاذ احملاضر يف
ّ
جامعة احلكمة ومقدامني من
قدامى مدرسة اجلمهور ومن
جملس احلوار اإلسالمي /
ّ
اليت
املسيحي يف لبنان،
بدوره محلها إىل جملس الوزراء
اللبناني وعرضها هذا األخري يف
جلسته ّ
ومتت املوافقة عليها يف
18شباط  ،2010على إعتبار عيد
سيدة البشارة الواقع فيه 25
ّ
جامعا بني سائر
رمسيا
عيدا
أذار ً
ً
ً
ً
عطلة
اللبنانية ،ويكون
الطوائف
ّ
رمسيًة.
ّ
قام بتقديم هذا اللقاء األب
ّ
وختلله تراتيل
طوني موسى

دينية للعذراء مريم من الطقس
ّ
قامت
املاروني
السرياني
ّ
كل من األخت لور
بأدائها
ّ
خطار؛
والسيدة مريي ّال
عطية
ّ
ّ
ترتيلة للعذراء مريم من الطقس
البيزنطي قام بأدائها األب
قرآنية
إبراهيم؛ وجتويد آيات
ّ
للعذراء من سورة مريم قام
بتالوتها فضيلة الشيخ أمحد
وتتب ًعا كانت الكلمات
عامر.
ّ
على الشكل التالي:
املطران أنطوان –شربل طربيه :مسرية
جديدة تبدأ من أوسرتاليا وطننا الثاني
عنوانها اإلعتدال والتالقي من أجلك يا لبنان
ً
ً
ترحيبية
كلمة
بداية كانت
ّ
صاحب
املبادرة،
لصاحب
أنطوان
املطران
السيادة
–شربل طربيه بإسم جملس
كنائس الشرق األوسطّ ،
ركز
أهمية هذا اللقاء
من خالهلا على
ّ
التضامين املشرتك بني أصحاب
«وأن
والسماحة.
السيادة
ّ
األديان مل توجد فقط خلدمة
وتقدمه ،بل
اإلنسان وخريه
ّ
احملبة والسالم.
لتساهم بنشر
ّ
من أجل إعطاء اإلنسان معنى
حلياته ووجوده».
كما ورفع مناجاة من أجل
ِّ
َّ
واملعذب ،حيث
املعذب
«شرقنا
نرفع الصالة من أجل السالم
ّ
وكلنا أمل أن يكون هذا
فيه،
العيد إنطالقة ملسرية جديدة
تبدأ من أوسرتاليا وطننا الثاني
عنوانها اإلعتدال والتالقي من
أجلك يا لبنان ،فنسهم ببناء
السالم على قاعدة رفض العنف
ّ
التعقل
واإلرهاب والعودة إىل
ّ
حلل املشاكل
ولغة واحلوار
العالقة وبناء مستقبل أفضل
لبلدان وشعوب منطقة الشرق
األوسط».
القنصل العام يف لبنان األستاذ جورج بيطار
غانم :أناديكم بأن يكون ّ
كل واحد منـّا
مريم ،يبني ح ًقا جسور التالقي واملحبة.
وكلمة لسعادة القنصل العام
للبنان يف والية  NSWاألستاذ
جورج بيطار غامن عبرّ من خالهلا
عن الفرح ّ
الذي يغمر أبناء وبنات
لبنان بهذه املناسبة السعيدة،
الفرح جبمع مشلهم ،الفرح بأن
أمهم مريم العذراء.
جتمعهم ّ
أهمية مريم يف
وبعد ذكره
ّ
القرآن الكريم وذكر أمسها 34
مر ًة وختصيص سورة كاملة،
ّ
ّ
ركز على دور لبنان/الرسالة،
وطن احلرف ودولة التعايش
النموذجية،
واملشرتك ورسالتها
ّ
حبنا ملريم
ثم إنتقل على
ّ
أهمية ّ
ّ
فألن
حنب مريم
إذ قال »:أن
ّ
ّ
حنب مريم
أحبت اهلل ،وأن
ّ
مريم ّ
ّ
ومسيحيون
ألننا حنن مسلمون
ّ
ألن
حنب اهلل .وأن
حنب مريم ّ
ّ
ّ
أحبنا ...فاهلل أصطفاها
اهلل
ّ
أما للمسيح وهذه
لتكون
ًّ
السابقة مل حتظى ال من قبلها
أي إمرأة على
وال من بعدها ّ
اإلطالق».
يوجهها
كما وأعلن عن رسالة ّ
»:بأن هناك سب ًال
لبنان ،وهي
ّ
اإلجتماعية
أكرب من النواحي
ّ
اإلقتصادية ميكنها أن
أو
ّ
جتمع املسلمني واملسيحيني،

روحية للتالقي
هنالك مفاهيم
ّ
والتفاهم واملشاركة ...إحدى
الروحية املشرتكة
هذه السبل
ّ
ّ
وحث علماء
هي العذراء» كما
الفقه كما الالهوت على إجياد
روحية مشرتكة ويلزمنا
قواسم
ّ
أن نتعاون ونقبل اإلختالف حتى
العقائدي منه ،ومن بني هذا
ّ
احلوار احلقيقي ،حوار الروح».
وجه نداء  »:بأن
ومن بعدها ّ
يكون ّ
كل واحد ّ
منا مريم  -اليت
هي اجلسر ّ
يوحد قلوب
الذي
ّ
لننب جسور التالقي
املؤمنني-
ِ
ّ
بكل
واحملبة ونذهب إىل اآلخر
ّ
غنانا لنعود حاملني منه غناه».
سماحة الشيح يوسف نبها:
أن نعمل من أجل السالم ونقصي ّ
كل
فكر إرهابيّ إقصا ًء تامًّا .واجب علينا
ٍ
كرؤساء طوائف أن نعيش على مستوى
الشعب لنث ّقف أنفسنا.
ومن ثم تلتها كلمة لسماحة
مجعية
الشيخ يوسف نبها رئيس
ّ
اخلريية يف أوسرتاليا،
امل ّربات
ّ
«
أعلن فيها،
أن نكون هنا ،يف هذا العيد،
يصح أن
يف هذا اليوم ،الذي
ّ
ً
مباركا للمسلمني
يوما
يكون
ً
ّ
أن «من
واملسيحيينّ .
وأكد ّ
يعيش مع مريم ،يعيش معها
رحابة السالم والطهر واإلخالص
والتفاني هلل ،ألننا حباجة إليها،
أن رسالتها كما رسالة
حيث ّ
التأمل والفكر
ولدها تبعث على
ّ
واحلوار واللقاء والسالم».
كما وصف العذراء مريم،
ّ
>النفاعة<
«باملباركة واليت تعين
أي الناشرة ،للخري والربكة
والسالم إىل من حوهلا .وعلينا
واجب أن نكون على مثاهلا».
كما ّ
كشيعي ال أجد
وأكد» أنا
ّ
ً
السين ّ
ّ
ألني
فارقا بيين وبني
ألتقي معه يف اإلسالم .كما
ً
املسيحي ّ
ألني
فارقا مع
ال أجد
ّ
ألتقي معه يف نشر رسالة اخلري
والسالم واجلمال واحلب يف
اللقاء .علينا ّ
كلنا أن نكون مع
السالم واحلوار واللقاء».
مشولية
فكرة
وأوضح
ّ
مسلما،
اإلسالم »:أن أكون
ً
سُل َم الناس من يدي
يعين من َ
ّ
وحد اهلل
وكل من
ولساني،
ّ
وتوجه إليه وتفانى يف خدمته
ّ
وخدمة الناس ...يعين ذلك ،أنا
ّ
الكل».
ألتقي مع
ونقض ّ
وعائق مينع
كل فكر
ٍ
الروحية ّ
ألنها
مثل هذه اللقاءات
ّ
مناسبة جتتمع حول اإلنسان،
ّ
مقدس
أي
ّ
الذي هو أعظم من ّ
آخر.
ونبذ ّ
كل فكر إرهابي « ،علينا
تاما .هذا ما
إقصاء
إقصاؤه
ً
ً
نعاني منه اليوم يف لبنان كما
يف سوريا كما يف ّ
كل شرقنا،
حيث حماوالت القتل تكون بإسم
الدين ،والدين منه براء».
أهمية
مثنيا على
وختم،
ً
ّ
هذه اللقاءات اجلامعة« ،حيث
من الواجب علينا كرؤساء
طوائف أن نعيش على مستوى
ّ
ثم
الشعب
لنثقف أنفسنا ومن ّ
ّ
نثقف من حولنا .ولنستفد من
ً
سلوكا
هذه اللقاءات لنرتمجها
وعم ًال».
األنبا دانيال :الشرق األوسط ينزف

دمًا ويئنّ ويصرخ أملًاتعايش الشعوب
بمحبّة يف األرض لهو شيء يفرح قلب
اهلل
وجاءت كلمة نيافة األنبا
دانيال السامي اإلحرتام أسقف
للكنيسة
وتوابعها
سدني
األرثوذكسية ،اليت
القبطية
ّ
ّ
أثنى من خالهلا على الشكر
السيادة
لصاحب
العميق
املطران أنطون -شربل طربيه
ّ
ّ
تفضل وطرح هذه
»:الذي
املبادرة الكرمية يف جلسة
جملس مطارنة كنائس الشرق
األوسط بأوسرتاليا املاضية
بتاريخ  18مارس  ».2014وهي
مبادرة إحتفال بعيد البشارة مع
إخوتنا املسلمني نسبة للقديسة
املكرمة يف ّ
كل
الطاهرة مريم
ّ
أن
األديان
السماوية ،حيث ّ
ّ
املسكوني وفكر اإللتقاء
الفكر
ّ
مع أديان أخرى يف مناسبات
مثل هذه هلو فكر ٍ
آت من رجل
ذو رؤية واضحة ورسالة سامية
لبث السالم بني الشعوب،
إنين أشكر املطران طرابيه
ّ
وأمتنى أن يكون
مرة أخرى
سنويا ملا له
هذا اإلحتفال
ًّ
من معاني سامية يف نفوس
ّ
كل األديان ».وبعد
شعوب
حتدث بإسهاب عن السالم
أن
ّ
وعن السيد املسيح ّ
أنه مبعث
املسرة»،
السالم «يف األرض
ّ
علي يوم ولدت
و»السالم
ّ
حيا»،
ويوم أموت ويوم أبعث ّ
شدد على ّ
أنه من املفروض أن
ّ
تعيش شعوب األرض بسالم
ألن
وتتعايش مبحبة يف األرضّ ،
هذا لشيئ يفرح قلب الذي خلق
تلك الشعوب .وختم ّ
بأنه «جيب
ّ
نصلي من أجل صناعة
علينا أن
وأي
السالم يف الشرق األوسطّ ،
إن
صناعة ليست بأمر السهلّ .
ويئن
الشرق األوسط ينزف دما
ّ
ً
أملا ،فهناك الصراع
ويصرخ
الدموي يف سوريا والعراق
ّ
ومصر وغريها من البالد اليت
شعوبها حباجة اىل السالم الذي
ّ
يتأتى بشفاعة والدة
سوف
اإلله ،القديسة الطاهرة مريم
وبصالة القديسني».
فضيلة الشيخ مالك زيدان :خنق شرّ
التعصّب يف عروقه ،ووأد أيّ فتنة ّ
تطل
برأسها لغة العنف تصادر لغة السالم
آخرا كانت كلمة
ً
وأخريا وليس ً
لفضيلة الشيخ مالك زيدان
ّ
ممثل دار اإلفتاء يف
احملرتم
أوسرتاليا .أعرب من خالهلا عن
شكره لسيادة املطران أنطوان
–شربل طربيه إلستضافته هذا
األخوي ،وعبرّ عن سعادته
اللقاء
ّ
للمشاركة يف هذه الصالة
املوحدة واجلامعة.
ّ
وبعد إسهابه عن عرض
تتحدث عن
القرآنية اليت
اآليات
ّ
ّ
مريم العذراء يف القرآن الكريم،
ً
إياها ّ
بأنها فوق نساء
واصفا ّ
بأشد العقوبات
العاملني .نزل
ّ
التعصب واستشراسه
شر
ّ
على ّ
يف عاملنا املعاصر ويف بالد
خاصًة ،ودعا»:
الشرق األوسط
ّ
إىل خنقه يف عروقه والقضاء
ّ
تطل برأسها
أي فتنة
عليه ووأد ّ
بني الناس أمجعني ».ومن بعدها
تطرق »:إىل الظلم ّ
الذي يطال
ّ

املناطق اليت
تتعرض ألبشع
ّ
ّ
الذل والقهر حيث ال قيمة
أنواع
لإلنسان والكرامات املنتهكة
ولغة الفنت اليت تصادر لغة
السالم».
وختم بالدعاء ملريم العذراء،
ّ
ّ
ليحل
لتطل وتبارك بصالتها
السالم يف منطقة الشرق
األوسط املوجوع ،ويف ّ
كل بقاع
األرض« .كوننا ّ
كلنا أبناء اهلل،
دعاة سالم ،ومن يسري يف
بد له من أن
هدى السالم ال ّ
يصل إىل نهاية الطريق».
ثم كانت صالة اخلتام
و من ّ

من أجل السالم يف الشرق
لصاحب
والعامل
األوسط
جربايل
املطران
السيادة
كساب .وتلتهتا كلمة الشكر
ّ
للدكتور جان طربيه ،شكر فيها
احلضور ودعاهم لتناول «لقمة
الشراكة».
عسى أن حيظى عيد البشارة
يف لبنان كما يف أوسرتاليا
موح ًدا
رمسيا
عيدا
ويكون ً
ً
جامعاّ ،
ًّ
يف بالد احرتام حقوق الشعوب
كما أراده صاحب اإلستضافة
صاحب السيادة املطران أنطوان
–شربل طربيه.
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مؤتمر صحايف

الوزير صحناوي لالعالم العربي :للجالية دور كبري يف دعم الوطن

الوزير نقوال صحناوي يجيب على اسئلة الحضور

كتب :اكرم املغوش
عقد وزير االتصاالت السابق
الدكتور املهندس نقوال
صحناوي مؤتمراً صحفياً
لالعالم العربي تحدث فيه
عن الوضع القائم يف لبنان،
وأكد على النهوض بالوطن
والتالقي مع كافة اطياف
املجتمع اللبناني النه ال يجوز
أن تبقى الخالفات متجذرة
بني الشعب ونحن اليوم يف
حكومة واحدة وكفى ظلماً
للناس الذين ال مشكلة وال
مشاكل لهم مع أحد فقط
يدفعون الخسائر الروحية
واملادية لخالفات السياسني
الذين يختلفون متى ارادوا
ليلة
بني
ويتصالحون
وضحاها.
وكان سعادة الوزير قد اجاب
على جميع االسئلة التي لم
تكن اسئلة بقدر ما كانت
تحامال على التمثيل الذي

يعني الوزير الكريم.
وكنت قد وجهت ملعاليه عدة
اسئلة حول االغرتاب والعمل
على دعوة الشخصيات
اللبنانيه يف العالم الذين
يحركون عواصم القرار من
رؤساء جمهورية ووزراء
ونواب وما اشبه ،واخذ
باالقرتاح وكان مسروراً .
كما توجهت ملعاليه بطاب
نزع السالح وازالة البؤر
االمنية التي توجه سالحها
اىل املواطنني العزل ،وقد
اشاد الوزير الضيف بسالح
املقاومة وتدوره يف تحرير
الجنوب.
حقا كان انطباعنا ممتازاً عن
وزير عصري يتكلم بثقه
عاليه وكأني به يناغم القائد
الفلسوف املعلم كمال جنبالط
( اذا خريت بني حزبك
وضمريك فاخرت ضمريك).
نعم الوزير السابق الدكتور

جانب من الحضور

الوزير صحناوي يتوسط طوني طوق واكرم املغوش

الوزير صحناوي يتوسط الفنانة ندى فريد وسالم سكر

نقوال صحناوي وهو اشبه ما
يكون حكيماً احتصاصيا يف
السياسه يعالج االمور بحكمة
ولو قدر له وتجاوب معه اهل
السياسه ملا كان هناك اي
خالف الن السياسة بالنسبة
له محبة واهلل محبه وهو بعيد
كل البعد عن التشنجات
املذهبية والطائفية وحتى
الحزيبة.

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

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة ..نفتح
 7أيام يف األسبوع
Tel: 98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands

تصوير اراكس

الوزير صحناوي يتوسط الحاج مسلماني ،حسني الحج ،أحمد
ديب ،محمد رمال ،عباس بو عبداهلل وحضور

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد
Ph: 9709 8081

Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200
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اسرتاليات

سجن طومسون ثالثة أشهر بتهم اخلداع والفساد
مت احلكم على النائب السابق
كريغ طومسون بالسجن ملدة
ثالثة أشهر على خلفية عشرات
تهم اخلداع والفساد الستخدامه
أموال نقابة اخلدمات الصحية
لدفع بدل االباحية والدعارة.
وقد وقف طومسون حكما
بالسجن  12شهرا ،مع وقف
التنفيذ تسعة أشهر.
تشارلي
القاضي
وقال
 Rozencwajgلطومسون« :إن
حكم السجن هي العقوبة
الوحيدة املناسبة».
Rozencwajg
السيد
وقال
ان جرائم طومسون «أظهرت
غطرسة وقحة وشعورا حبرية
التصرف واالمتالك» ،الذي كان
«يقوده اجلشع واألنانية».
واضاف القاضي يقول «على
الرغم من أن مبلغ املال
(املنفق) قد ال يكون األكرب،
غري انك كنت يف منصب يقوم
على الثقة والعمل ألعضائك
(اعضاء النقابة)» .
ويأتي هذا احلكم بعد مخس
سنوات على مزاعم بأنه اختلس
مئات اآلالف من الدوالرات
باالستخدام الشخصي أموال
نقابة اخلدمات الصحية.
وقد حضر املخربان كاثي
جاكسون وماركو بوالنو حماكمة
طومسون.
ويف صميم هذه املزاعم ان
طومسون استخدم ،عندما كان
رئيس نقابة اخلدمات الصحية،
األموال لدفع بدل مضاجعة
واألفالم
اهلوى،
بائعات
املرتفعة الثمن ،والسفر مع
زوجته واشياء شخصية أخرى.
باستمرار
طومسون
ونفى
هذه املزاعم ،متهما آخرين
باستخدام بطاقاته االئتمانية
الصادرة عن النقابة مدعيا أنه
كان ضحية مصيدة من قبل
منافسيه يف النقابة.
حتى بعد ان وجهت إليه أكثر
من 170تهمة يف كانون الثاني
من العام املاضي ،واصل
طومسون إنكار املزاعم علنا.
Rozencwajg
السيد
ووجد
ُ
الشهر املاضي طومسون مذنبا
بـ  65جرمية خيانة أمانة ،منها
الدفع للعاهرات من أموال
النقابة ودفع بدل نفقاته
الشخصية وسحوبات نقدية
غري مصرح بها وغري قانونية..
املدعون يطلبون سجنه،
اآلن
ّ
جمادلني انه مل « يتلفظ بكلمة
ندم واحدة».
ولدى تسليمه احلكم قال السيد
 Rozencwajgانه ليس لديه
شك ان طومسون يعرف انه
ليس لديه السلطة الستخدام
البطاقات ألعمال ال ختص
االحتاد.
وتابع يقول انه سيكون
«إهانة للحس السليم والعام»
االعتقاد ان انفاق أموال النقابة
على خدمات املرافقة (بائعات
اهلوى) وقع يف «منطقة رمادية
(اي متت لفلفة املسألة)» .
وقدم خالل جلسة استماع
مطولة عشرات الشهود أدلة
ضد طومسون.

طومسون قبل دخوله اىل قاعة املحكمة

يصرح لالعالم واىل جانبه زوجته زوي
وتعرض اجلميع الستجواب من
قبل حماميه ،قاضي احملكمة
العليا السابق البارز والـ QC
يف نيو ساوث ويلز غريغ
جيمس.
واتفق اجلميع تقريبا على أنه
ال توجد سياسات مكتوبة عن
كيفية استخدام اموال النقابة
حني كان طومسون مسؤوال ما
بني اعوام  2002و .2008
ولكن كان من املقبول على
نطاق واسع أن أموال النقابة
كان جيب استخدامها فقط
ملساعدة األعضاء.
وكشفت زميلته السابق يف
 Nurten Ungunان
النقابة
طومسون قال لألعضاء انها
نفقات متعلقة بالعمل».
وقالت  Ungunان طومسون
وجه تأنيبا ذات يوم هلا
الستخدامها بطاقة االئتمان
لرحلة سفر جوي وبدل إقامة
شخصية.
وقالت  Ungunأنها سددت
املال للنقابة قبل ان تستقيل
يف اليوم التالي.
وقالت احملاسبة يف النقابة
بليندا اورد يف وقت الحق
ان طومسون اوعز هلا كتابة
بشأن
التوجيهية
املبادئ
استخدام بطاقة االئتمان.
وكانت بعض األدلة ضد
طومسون دامغة دون منازع.

ومت اسقاط عشرات البيانات
عن طريق االتفاق بني أعضاء
النيابة العامة و حمامي الدفاع،
ومل يشملها االستجواب .
وكان من بني البيانات بيان
لعاهرة سابقة تدعى ماري
بالتفصيل
ذكرت
مسيث
سلسلة من االجتماعات مع
طومسون ،وقالت «املرات
اليت التقينا فيها فقط عندما
أراد خدمة جنسية».
وقالت مسيث ،اليت استخدمت
امسا مستعارا يف عملها ،انها
التقت طومسون يف عدة
مناسبات عندما كانت تعمل يف
وكالة مرافقة خدمات الغرفة يف
ضاحية سري هيلز يف سيدني
بني عامي  2007و .2008
واعلنت انه قدم نفسه باسم
«كريغ» ،وهو حمام من سنرتال
كوست يف نيو ساوث ويلز.
وقالت ان»اجلنس كان حيصل
دائما على السرير وكان يستحم
قبله وبعده».
واضافت تقول «ويف مناسبات
عندما كنا نلتقي كريغ وأنا
كجزء من خدماتي كان يقدم
لي كأسا من الشمبانيا ،وكما
اذكر كان بالفعل الشمبانيا
جاهزا يف الغرفة».
وقالت السيدة مسيث انه بعد
ان التقيا عدة املناسبات سأهلا
طومسون عن رقمها املباشر

حتى يتمكن من جتاوز الوكالة
يف حجز موعد معها.
ويف حني صرحت أنها شعرت
بعدم االرتياح جتاه االقرتاح،
قالت انها وافقت ،كاشفة
انهما اجتمعا يف حوالي ست
مناسبات.
وقالت « الحظت انه مل يلبس
خامت الزواج ،ومل يتحدث عن
وجود زوجة أو ما إذا كان
مرتبطا يف أي شكل من أشكال
العالقة».
وكشفت انه «كان واحدا
من ثالثة رجال كانوا زبائن
يطلبونين بشكل منتظم».
وقالت مسيث أن السيد
طومسون كان ميدد بانتظام
وقت احلجز ،ولكن مل يكونا
ميارسان اجلنس مرتني يف
حجز واحد ،وغالبا ما كنا منضي
الوقت املدد بالكالم فقط.
واعربت السيدة مسيث ،بعد
أن ترك صناعة اجلنس يف عام
 ،2008عن صدمتها من رؤية
طومسون على شاشة التلفزيون
ينفي استخدام مرافقات.
واعلنت «بعد رؤيته على شاشة
التلفزيون  ...أدركت ان كريغ
الذي كنت اراه كمرافقة
هو بالتأكيد كريغ طومسون
السياسي».
وقالت«لقد صدمت لرؤية هذا
الوضع حيدث ولكن رأيته على
شاشة التلفزيون ويف وسائل
اإلعالم ينكر أنه استخدم خدمات
البغايا ..انه يكذب ..ليس
لدي شك يف أن كريغ الذي
قدمت له عددا من اخلدمات
اجلنسية لفرتة من الزمن هو
كريغ طومسون السياسي».
وجراء تداعيات هذه املزاعم ان
فقد النائب السيد طومسون
مقعد دوبيل  Dobellاالنتخابي
يف االنتخابات الفيدرالية يف
العام املاضي.
كما تعرضت عائلة طومسون
الستباحة يف اخلصوصية ال
نهاية هلا كذلك قضت على
آماله املهنية.

تورنبول لسيدة ريفية :غادري منزلك!
العنكبوت
(ترمجة:
اسرتاليا
االلكرتوني)  -يف إجابة مثرية
للجدل عرب حسابه على موقع
التواصل االجتماعي «تويرت»
طلب مالكومل تورنبول وزير
االتصاالت األسرتالي من امرأة
ريفية االنتقال إىل العيش
يف منطقة تتوفر فيها وسائل
االتصال باإلنرتنت ،بعد أن
اشتكت من عدم وجود خدمة
«بروباند» أو «كابل» أو «دي
إس إل».
وبدأ األمر عندما طرحت مواطنة
ريفية تدعى جوليا كيدي سؤاال
عرب تويرت وجهته إىل مالكومل
تورنبول قالت فيه« :لقد
اشرتيت منزال يف «أوشني
غروف ..ال يوجد يف املنطقة
برودباند ،أو» كابل» ،أو «دي
إس إل».
وكتب ترينبول معقبا على ذلك
التساؤل « :إذا كان االتصال
باإلنرتنت حيوي جدا بالنسبة لك،
ملاذا قميت بشراء منزل يف منطقة
ال توجد بها خدمة الربودباند»؟
وبعبارة أخرى ،أراد مالكومل
القول « :انتقلي إىل مكان آخر إذا
أردتي استخدام الربودباند».
وبالنسبة ملن ال يعلم ،فإن
مالكومل ترينبول هو الرجل
املفرتض أنه مسؤول عن
توصيل شبكة الربودباند القومية
عرب أرجاء أسرتاليا ،ال سيما إىل
هؤالء الذين يقطنون يف منازل
ريفية.
ويف وقت مبكر من الشهر وعد

ناثان ريس« :أسرتاليان ووتر» شلة من احملتالني
(ترمجة:
اسرتاليا
سيدني,
العنكبوت االلكرتوني)  -علمت
املفوضية املستقلة ملكافحة
الفساد أن رئيس حكومة نيو
ساوث ويلز األسبق ناثان
ريس اعتاد اإلشارة إىل شركة
«أسرتاليان ووتر هولدينغز»
اليت امتلكت فيها «عائلة عبيد»
أسهما سرية ،بأنها تضم «شلة
من احملتالني».
وقالت كريي شوت ،الرئيس
التنفيذي السابق لشركة «سيدني
ووتر» يف شهادتها االثنني
أمام مفوضية الفساد إن هيئة

احلكومة تزيد بدالت
املعاش والبطالة

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -بداية من
اخلميس القادم سيتم تفعيل
زيادات جديدة يف الدعوم
االجتماعية ،تتمثل يف زيادة
بدل املعاش لغري املتزوج
مبقدار  14.30دوالر كل
أسبوعني ليصل إمجالي ما
يتحصل عليه سنويا إىل
 19916دوالر ،وزيادة البدل
للمتزوج مبقدار  21.60دوالرا
كل أسبوعني ،ليصل قيمة ما
يتقاضاه إىل  33036دوالر.
وكذلك زاد بدل البطالة
بالنسبة للشخص العاطل
غري املتزوج  9.5دوالرا
كل أسبوعني ،ليبلغ إمجالي
ما يتقاضاه  13273دوالرا

مالكومل بإتاحة اتصاالت بنظام
األلياف إىل املناطق الريفية،
مثل تلك اليت تقطن فيها جوليا
كيدي ،لكن مل تتحقق تلك
الوعود.
ويقول ترينبول إن شبكة برودباند
هو طريق املستقبل ،ولكن يبدو
أنه يقصد مناطق معينة ،وليس
كافة أحناء أسرتاليا.
وعقبت املرأة على إجابة الوزير
األسرتالي الصادمة بقوهلا:
«ببساطة ،هذا املنزل هو من
استطعنا حتمل تكاليفه.
وليست هذه املرة األوىل اليت
يكسر فيها تورنبول وعوده
االنتخابية ،فقد وعد سابقا
أن يتمتع كافة األسرتاليني
بسرعة  25ميغابايت حبلول عام
 ،2016لكن حاليا أقل من نصف
األسرتاليني لديهم تلك السرعة،
وهي مشكلة لن يتم حلها من
خالل انتقال العائالت من منزل
إىل منزل.
وكتبت مستخدمة تدعى جينا
غويلوم يف هلجة تهكمية واضحة
خماطبة تورنبول « :إذا كان
إيقاف مراكب طاليب اللجوء مهم
جدا بالنسبة لكم ،ملا تعيشون
يف بلد تدخلها تلك املراكب؟».
والسؤال الذي يطرح نفسه،
ما هي اآلمال اليت ميكن التطلع
إليها بشأن شبكة برودباند ،إذا
كان الرجل املسؤول عن نقل
البالد إىل العصر الرقمي يقرتح
االنتقال للسكن يف منطقة بها
خدمة برودباند؟!.

سنويا.
وتعين الزيادات اجلديدة زيادة
الفارق السنوي بني دعوم
صاحب املعاش املتزوج،
وصاحب بدل البطالة غري
املتزوج إىل  13273دوالرا.
ويبدأ تفعيل الزيادات اجلديدة
اخلميس القادم ،وستظهر
تأثريها بشكل جزئي يف
مدفوعات  3أبريل ،لكن
التأثري الكامل هلا سيبدأ يف
 17أبريل املقبل.
وكانت حكومة راد عام 2009
قد تسببت يف زيادة الفجوة
بني بدل البطالة وبدل املعاش،
عندما رفع قيمة بدل املعاش
بنسبة  ،% 27.7مع بقاء بدل
البطالة بنفس القيمة.

املياه احلكومية بالوالية كانت
لديها عالقة «مشحونة» بشركة
أسرتاليان ووتر هولدينغز.
وحتقق مفوضية الفساد يف
ادعاءات امتالك عائلة عبيد
ألسهم سرية بنسبة  % 30يف
الشركة املذكورة ،باإلضافة إىل
قيام عبيد بالضغط على زمالء له
لصاحل الشركة.
ووصفت شوت مسودة العقد
الذي مينح «أسرتاليان ووتر»حق
البنية التحية لـ «سيدني ووتر»
باإلهمال.
وتابعت شوت أن الشكوك
انتابتها حول ماليني الدوالرات
اليت تطلبها «أسرتاليان ووتر»
من «سيدني ووتر» ،بينها أربعة
سيارات ليموزين بسائقني،
وتربعات للحزب الليربالي بنيو
ساوث ويلز.
وأضافت شوت ،أن ناثان ريس،
عندما كان وزيرا للمياه بالوالية
ألسرتاليان
اإلشارة
اعتاد
ووتر بأنها تضم «شلة من
احملتالني».
ووجه جيفري واتسون املستشار
قائال:
للمفوضية
املساعد
«شلة من احملتالني؟ ماذا كان
يفكر؟» ،فأجابته قائال « :أعتقد
أن ذلك التفكري كان مبنيا بشكل
جزئي على النصيحة اليت قدمتها
«سيدني ووتر» للوزير حول
توجس بشأن إنفاق «سيدني
ووتر».
وذكرت تقارير أن ايدي عبيد
الوزير العمالي األسبق بوالية نيو
ساوث ويلز سبق وأن خاطب
زميال له بقوله «افصل تلك
العاهرة» يف إشارة إىل شوت،
لوقوفها ضد مصاحله.
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اسرتاليات

أبوت :سينودينوس خادم خملص
للربملان
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -قام رئيس
الوزراء توني أبوت الثالثاء
املاضي بدعم مساعد وزير
سينودينوس
آرثر
اخلزانة
واصفا إياه باخلادم املخلص
للربملان الذي خدمه أمدا
طويال.
يذكر أن سينودينوس كان
مديرا لشركة أسرتاليان ووتر
هولدينغز اليت تدور حوهلا
شبهات حتقق فيها مفوضية
الفساد ،وكان يتلقى 200
ألف دوالر راتبا سنويا ألسباب
أرجعها املستشار املساعد
للمفوضية بأنها تتمثل يف
فتح أبواب اتصاالت مع احلزب
الليربالي.
وركز أبوت على أن املسائل
املتعلقة بسينودينوس حدثت
قبل دخوله للربملان.
ويف سياق مشابه ،كشف
حتقيق جتريه املفوضية أن
شركة أسرتاليان ووتر هولدينغز
اليت كانت ذات صلة بالوزير
العمالي األسبق بوالية نيو
ساوث ويلز ايدي عبيد قامت
بالتربع مببلغ  10آالف دوالر إىل
اللجنة االنتخابية جلو هوكي،
الذي يشغل حاليا منصب وزير
اخلزانة الفيدرالي.
وحققت املفوضية يف ادعاءات
مفادها قيام الشركة بتقديم
العديد من التربعات للحزب

الليربالي ،يف إطار سعي
الشركة للحصول على خدمات
سياسية.
ومن بني التربعات املباشرة اليت
قدمتها الشركة املذكورة ،مبلغ
عشرة آالف دوالر إىل اللجنة
االنتخابية جلو هوكي عام،2010
قبل أسابيع من االنتخابات اليت
أقيمت يف ذلك العام.
ويعد ذلك التربع إىل اللجنة
سيدني
لشمال
االنتخابية
من أكرب تربعات الشركة من
الشركة ،باإلضافة إىل تقدميها
هدية بقيمة  10آالف دوالر إىل
احلزب الوطين بأسرتاليا ،الذي
يقع مقره يف كانبريا ،وتربع 30
ألف دوالر إىل احلزب الليربالي
بنيو ساوث ويلز.

حمامي كريغ طومسون :ال تسجنوا موكلي «املكتئب»
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -قال احملامي
األسرتالي غريغ جيمس إن
موكله عضو الربملان الفيدرالي
السابق كريغ طومسون املدان
يف قضية تبديد أموال نقابة
اخلدمات الصحية للصرف على
عاهرات ،وأمور شخصية أخرى،
جيب أن يتم إعفاؤه من عقوبة
السجن ،نظرا للمعاناة اليت
ناهلا بسبب وصمة العار اليت
طالته ،وتركيز اإلعالم على
قضيته ،مبا أصابه باالكتئاب،
ال سيما وأنه ظل فرتة طويلة
خيدم اجملتمع.
وأضاف جيمس أن طومسون
وافق على رد مبلغ 24538
دوالر كان قد اختلسها من
البطاقة االئتمانية للنقابة،
مشريا إىل استعداد موكله
للسفر من نيو ساوث ويلز

إىل فيكتوريا والقيام «بأعمال
جمتمعية» بدال من عقوبة
السجن.
ويأتي ذلك يف ظل مطالبات
حبس
بضرورة
االدعاء
طومسون ،حيث قالت ليسلي
تايلور إن عقوبة احلبس
هي العقوبة اليت يستحقها
طومسون بسبب «انتهاكه
املستمر لألمانة ،وغطرسته
اليت بلغت احلد األقصى».
وتابعت تايلور أن طومسون
مل ينبس بكلمة واحدة تشري
إىل تأنيب الضمري ،بالرغم
من إدانته يف اتهامات
عديدة ،وتابعت « :إنه مل خين
فقط نقابة اخلدمات الصحية
وأعضاءها ،لكنه خان احلركة
النقابية بأسرها».
وأمام احملكمة وقف مسؤوال
نقابة اخلدمات الصحية كاثي

احلكومة تقرر إلغاء منصب «مراقب اإلرهاب»

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -خيطط رئيس
الوزراء األسرتالي توني أبوت
املستقلة
املراقبة
إللغاء
لقوانني اإلرهاب.
وتعتزم حكومة أبوت إلغاء
منصب «املراقب املستقل
لتشريعات األمن القومي»،
الذي مت استحداثه عام 2010
يف عهد حكومة جوليا غيالرد.
وترى احلكومة احلالية أن
الوظيفة تتعارض مهامها مع

منظمات أخرى.
الوظيفة
مهام
أن
يذكر
املذكورة متثلت يف إجراء
مراجعات مستمرة للقوانني
األسرتالية املتعلقة مبكافحة
اإلرهاب ،والتيفن من احتوائها
على ضمانات حلماية حقوق
األفراد.
ويتقلد املنصب حاليا برت
ووكر الذي تساءل يف تقريره
األخري عن كفاءة قوانني
اإلرهاب ،وأوصى بإنهاء بعض

املمارسات اخلاطئة.
وقال توني أبوت أن إلغاء
املنصب األربعاء القادم سوف
يتضمن إلغاء أكثر من  9500من
القواعد غري الضرورية ،مشريا
إىل أن احلكومة العمالية السابقة
جتاهلت كافة التوصيات.
لكن مارك دريفوس املدعي
العام يف حكومة الظل اعترب
أن إلغاء املنصب يعين «متزيق
وسائل محاية يعتمد عليها
األسرتاليون».

جاكسون وماركو بوالنو الذين
كانا من أوائل الذين علموا
بانتهاكات طومسون ،بعد
مراجعة مالية ،حيث قال بوالنو
إن إنكار طومسون لالتهامات
حتت نطاق احلماية الربملانية،

واتهامه لبوالنو باالفرتاء عليه،
وضعه مع عائلته حتت وطأة
ضغوط هائلة ،وهدد مستقبله
الوظيفي.
ويواجه طومسون عقوبة احلبس
كحد أقصى  5سنوات.

«ميشيال موندي» تفضح عورات «جنوب أسرتاليا»
ادياليد ,اسرتاليا (ترمجة:
العنكبوت االلكرتوني)  -أثار
انتحار املراهقة ميشيال موندي
يف  9متوز /يوليو  2012الكثري
من اجلدل بشأن العيوب
اجلوهرية يف نظام معاجلة
األمراض العقلية بوالية جنوب
أسرتاليا ،وهو ما كشفه حمقق
أسباب الوفاة مارك جونز.
وسلم جونز نتائج تقريره بشأن
مالبسات وفاة موندي يف
التاسع من يوليو عام .2012
وخالل تقرير النتائج ،قال جونز
إن موندي وعائلتها مل يتلقوا
املستوى الالزم من الرعاية
النفسية عندما طلبت العائلة
املساعدة.
وأضاف أن «خدمات الصحة
العقلية لألطفال والبالغني»
جيب أن يتم توجيهها للتيقن
من عدم وقوعها جمددا يف
األخطاء اليت ساهمت يف انتحار
موندي».
وتابع أن اهليئة املذكورة يلزمها
املزيد من األطباء النفسيني.
«املوظفون
وأضاف:
االجتماعيون بال شك ذوو فائدة
يف التعامل مع حاالت االكتئاب

اخلفيفة ،لكن الوضع احلالي
بوجود العديد من املوظفني
االجتماعيني مقابل شح يف
املتخصصني النفسيني ليس
مالئما».
وأمام احملكمة ،طالبت والدة
موندي ،إنغرد كينج احلزبني
الرئيسيني يف انتخابات الوالية
السبت القادم منح األولوية
لتحديث خدمات الصحة العقلية
لكافة املواطنني ،بغض النظر
عن العمر ،وتابعت أن األمر
دائما يتعلق بنقص التمويل
الالزم هلذا القطاع املهم.
وبدأ جونز يف سبتمرب من العام
املاضي االستماع إىل مالبسات
انتحار موندي طالبة مدرسة
«سيمور كوليدج» ،حيث علم
أن موندي كانت تتنتقل بني
منزل والديها ومدرسة داخلية،
فقدان
ملرض
وتعرضت
الشهية ،واكتئاب ،وميول
انتحارية ،وحماولة إحلاق األذى
بالنفس ،لكن «خدمات الصحة
العقلية لألطفال والبالغني»
صنفت حالة موندي وقتها
بأنها من «منخفضة إىل
متوسطة».

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846
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F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

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

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

51 Philip St, Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

PERFECT INCOME TAX P / L
ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager
)(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

For all your glazing needs

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

BG

Glass & Glazing

للخياطة الرجالية

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

تسعرية مجانية

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0414 606Ave786
على الرقم:

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر
لألفراد والشركات
نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف جميع حاجاتكم الضريبية
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozmail.com.au
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مقاالت وتحقيقات

مياهنا يف خطر ..يف اليوم العاملي للمياه :اخلداع لتسويق مشروع Blue Gold
يواصل «ملتقى التأثري املدني» محلته الدعائية
لتسويق مشروعه  .Blue Goldيدعو املواطنني
إىل التصويت له من دون ان يعرض امامهم
ّ
اخلطة الفعلية ،عدا «كتاب» ُيباع بعشرة دوالرات
يف املكتبات هو اقرب اىل كتب التسويق منها
اىل الدراسات العلمية ...هذا اللوبي الذي يضم
رجال أعمال وتدعمه شركات مالية وجتارية خطف
اليوم العاملي للمياه ،واجتاح قاعات اجلامعات
يف هذا االسبوع ،ليقول ان احلل ملشكالت املياه
هو بتسليمها اىل رجال االعمال وحتويلها اىل
سلعة جتارية مرحبة على حساب حقوق اللبنانيني
ومصاحلهم.
خطف «ملتقى التأثري املدني» االهتمام ملناسبة
«اليوم العاملي للمياه» حبملة إعالمية وإعالنية
توجها يف األسبوع األخري
ضخمة هائلة التكاليفّ ،
بسلسلة لقاءات تروجيية ملشروعه «الذهب
األزرق»  Blue Goldيف تسع من أبرز جامعات
لبنان ،حملاولة إضفاء الطابع األكادميي على
التسويق الدعائي .غاب النقاش العلمي للخطة يف
اجلامعات غيابًا كليًا ،وطغت اخلطابات وعروض
املواد البصرية ،واإلشارة إىل ما مساه زياد
الصايغ ،املدير التنفيذي لـ»امللتقى»« ،الكتاب
التواصلي» بوصفه «خطة» ،فيما مل يطلع
األساتذة والطالب اجلامعيون على اخلطة الفعلية،
أسوة ببقية اجلمهور املتلقي للسيل اإلعالني،
فبقيت مناقشة اخلطة امتيازًا لـ»اخلرباء» ،برغم
القرع املتواصل لرؤوس الناس مجيعًا بعبارة
«صوتوا لبلو غولد»!
يف «يوم بلوغولد» أمس يف «جامعة بريوت
سوق رئيس اجلامعة عمرو جالل
العربية»،
ّ
العدوي ملشروع «الذهب األزرق» بوصفه «احلل
األمثل ملشكلة املياه» يف لبنان ،الذي ال يعاني
نقصًا يف امليزان املائي ،بل يعاني اهلدر فقط.
«سيجد امللتقى كل املؤازرة من اجلامعة» ،أكد
عدوي ،و»حنن نشاركه االحتفال»! فاللقاء كان
بالفعل «احتفا ً
ال» ،أو «مهرجانا انتخابيا» ،على
حد وصف محدي سيف ،أستاذ اهلندسة يف
اجلامعة ،على عكس ما ُيتوقع من الندوة اجلامعية
اليت مل تشذ عن سياق اللقاءات الرتوجيية
يف اجلامعات األخرى على مدى األسبوع .أغرق
خطاب سيف يف السياسة ،بدل النقاش العلمي
األكادميي ،فأشاد بأن «اخلطة من أبناء الوطن ،ال
احلكومة ،يقودهم فريق من املتخصصني» ،وأنها
«متثل ح ًال وطنيًا من خارج اللعبة السياسية؛ وما
دخلت السياسة شيئا إال أفسدته» ،كما رأى
أن «السياسة مدمرة لكل العالقات اإلنسانية»!
«جمموعة بلو غولد جبهة إنقاذ أرسلها ربنا» (!)،
حتدث «االكادميي» محدي سيف ،وتابع «لن
هكذا ّ
َّ
ينفذ مشروع إال من خالل التأثري املدني البعيد
عن السياسة» ،أسوةبـ «أوروبا وأمريكا»! كما
متنى سيف أن يصبح املشروع «مطلبًا شعبيًا
يتوحد حوله مليون مواطن» يف إطار اجلمعيات
املدنية ،قبل أن خيتم بالتشديد على ضرورة
إنشاء حمطات حتلية مياه البحر على طول الساحل
ماء نشربه ،ولو أن ذلك مل يِرد
«وإال فلن جند ً
يف كتاب الذهب األزرق» .أليس معيبًا أن تكون
اللقاءات اجلامعية فرصًا للرتويج وحصد أصوات
الطالب عند خروجهم من «املهرجانات االنتخابية»،
بدال من أن تكون حيزًا للنقاش العلمي؟

رجال أعمال «مالئكة»

عرض زياد الصايغ املواد الدعائية البصرية اليت
ألفها الناس على غالبية القنوات التلفزيونية،
ويف أوقات الذروة حتديدًا« :األحزاب السياسية
تفرق» ،قالت الفيديوهات ،أما مشاريع رجال
ّ
األعمال فتوحد! األكيد أن األخرية توحد رجال
األعمال من خمتلف ألوان الطيف السياسي،
وبالتالي توحد معظم املنابر اإلعالمية والشركات
اإلعالنية واجلامعات ،فمن املنطقي أن يتوقع
«امللتقى» أن ينجرف الناس مجيعًا ،ومن
خمتلف ألوان الطيف السياسي أيضًا ،يف سيل
الدعاية.
يدعو الصايغ لـ «استعادة دور اجملتمع املدني
يف رسم السياسات» ،وإعتماد صيغة «الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص» على حنو واسع
يف املشاريع العامة« ،بالشراكة مع املواطنني».
آلية إشراك املواطنني هذه مل تتبلور بعد ،يقول

الصايغ يف حديث لـ»األخبار» ،معلنًا أن وضعها
من مسؤولية «اجمللس الوطين للمياه» الذي
يطرح «امللتقى» تأليفه مناصفة من ممثلني
عن القطاع اخلاص و»اجملتمع املدني» من جهة،
ومسؤولني حكوميني من الوزارات املعنية من جهة
أخرى .إذًا يصوت املواطنون على خطة مل يروها،
و»سيشاركون» يف مشاريع اخلطة وفق صيغة
ستوضع بعد إقرار األخرية ،بفضل أصواتهم!
«نعول على الرأي العام لنقول إن اخلطة خطة
ّ
اللبنانيني ،ال خطة «ملتقى التأثري املدني»»،
يقول الصايغ! لكن معظم اللبنانيني ال يعرفون
من اخلطة غري الدعاية التلفزيونية واللوحات
اإلعالنية على الطرقات ،ونسبة قليلة منهم
اطلعت على «الكتاب التواصلي الدعائي» الذي
يوصف زورًا بـ «اخلطة» ،فيما اطلع عدد حمدود
جدًا من األشخاص على اخلطة الفعلية ،فكيف
تكون تلك «خطة اللبنانيني»؟
يقول الصايغ يف حديثه لـ «األخبار» بوجود «فصل
تام بني الدور التجاري واملالي لرجال األعمال
(الذين يتألف منهم «امللتقى») ،والتزامهم
القضايا الوطنية» ،وتأسيسهم «امللتقى»! هل
من عاقل يقتنع بهذا الكالم؟ وهل من عاقل
يقتنع بأن متويل املصارف للمشاريع املقرتحة،
واملقدر بـ 5مليارات دوالر ،هو «تورط للقطاع
اخلاص والكتلة االقتصادية إلنقاذ لبنان» ،على
حد قول الصايغ ،أي هو عمل إنساني تطوعي ،ال
يدفعه الربح التجاري الوفري من الفوائد املرتفعة
اليت ستتحقق من السيطرة على املياه وحتويلها
اىل سلعة مرتفعة الثمن كما حصل يف كل الدول
«تطوع» رجال االعمال يف استثمار
اليت جربت أن
ّ
مياه الناس؟

التخطيط الستثمار «العجز املائي»

أما اإلشكالية األكرب اليت تقفز فوقها دعاية
«الذهب األزرق» ،فهي ادعاؤها إمكان حتقيق
فائض يف املياه قدره « 500مليون مرت مكعب،
إذا أحسنا اخلزن السطحي واجلويف» ،خالفًا لنتائج
دراسات علمية عديدة حول املوضوع ،تؤكد أنه
«لن يكون مثة فائض إذا أخذنا باحلسبان النمو
السكاني والتغري املناخي الذي أصبح جليًا،
والطلب املتزايد على الزراعة والصناعة واملشاريع
اإلمنائية املنتظرة» ،حبسب بسام همدر ،رئيس
قسم االقتصاد يف اجلامعة األمريكية للعلوم
والتكنولوجيا ،الذي يتوقع أن يتجاوز الطلب
على املياه  4مليارات مرت مكعب يف عام ،2025
واصفًا تقديره هذا بـ»احملافظ» ،فيما يعرض
دراسات عديدة «أممية» تؤكد أن حاجة لبنان من
املياه «ستتضاعف» حتى ذاك العام ،ما سينتج
عنه عجز حتمي يف امليزان املائي ،حتى لو ُأجنزت
كل مشاريع السدود وبرك جتميع املياه وحمطات
التغذية االصطناعية للمياه اجلوفية ،وسواها من
مشاريع حصاد املياه!
«ال أرى إشارات إىل فائض ،وأؤكد أن لبنان
حباجة لكل قطرة ماء لإلمناء والتوسع يف الزراعة»،
يتابع همدر ،موضحًا أنه ليس متشائمًا« ،بل
واقعي ،وكل ما أقوله مسنود بأرقام دراسات
حملية وعاملية ،فكل املؤسسات العلمية والباحثني
يؤكدون أن الطلب على املياه يف لبنان يتجاوز 3
مليارات مرت مكعب حاليًا ،و 4.5-4مليارات مرت
مكعب مستقب ًال ،فيما يعتمد القائلون بفائض يف
املياه على دراسات تقول إن الطلب على املياه
يقل عن  2مليار مرت مكعب ،وهذا غري صحيح».
قد يتحول لبنان إىل «قصر للمياه» فعليًا إذا
ما عملنا على ترشيد االستهالك وحصدنا مياه
املتساقطات «بإدارة فعالة مميزة؛ أقول «قد»،
وال أستطيع التفوه بفائض إال عندما ننجز
املشاريع اإلمنائية والزراعية والصناعية احليوية،
وعندها نرى إن كان مثة فائض» ،يوضح همدر.
رمبا ما زال يعيش القائلون بالفائض و»لبنان
قصر املياه» يف سنوات اخلمسينيات والستينيات
من القرن املاضي ،يقول همدر ،موضحًا أن
املتساقطات املائية حينها كانت تتجاوز 1000
مرت مكعب للفرد يف السنة ،وكان نصيبه منها
يتجاوز  2000مرت مكعب .اخنفضت حصة الفرد
من املياه يف السبعينيات إىل  1350مرت مكعب،
ويف وقتنا احلاضر ،تدنى نصيب الفرد إىل أقل
من  700مرت مكعب يف السنة! «حنن نعاني أزمة

شح ،على نقيض ما يقال عن فائض ميكن أن
ُيستعمل كثروة اقتصادية كما الثروة النفطية؛
اإلحصاءات تبني احلقيقة ال الشعر والتمنيات».
ال يوافق همدر على الدراسات اليت «تقزم حاجة
لبنان من املياه» كي تربر القول بوجود فائض،
«فاألرقام املتداولة من دراسات ميدانية وعاملية
تقر بأن الزراعة حباجة إىل ملياري مرت مكعب،
واإلنسان حيتاج اىل مليار مرت مكعب ،والصناعة
 300مليون مرت مكعب ،ما يعين أن لبنان ،دون
احتساب حاجة النازحني السوريني ،حباجة إىل 3.3
مليارات مرت مكعب من املياه يف السنة» .ذلك
واقع الطلب على املياه ،أما بالنسبة إىل العرض،
فيشرح همدر أن حجم املتساقطات سنويًا «9
مليارات مرت مكعب ،خيسر لبنان  %50منها
بالتبخر ،ويذهب قسم آخر إىل الطبقات الصخرية
وتتفجر منه الينابيع .ويف احملصلة النهائية ،ال
تتجاوز الثروة املائية كلها  3مليارات مرت مكعب،
فيما تضع دراسات أخرى هذا الرقم عند  2.7أو
 2.8مليار مرت مكعب» .تبلغ احلاجة إىل املياه
حواىل  3.3مليارات مرت مكعب إذًا ،فيما يبلغ
العرض حواىل  3مليارات مرت مكعب ،ما يعين
أننا يف لبنان «يف حالة شح وعجز حبواىل 300
مليون مرت مكعب سنويًا ،دون احتساب املشاريع
اإلمنائية ومتطلبات الزراعة والنمو السكاني ،الذي
يبلغ  1.7إىل  %2سنويًا .كل ذلك سيزيد الطلب
على املياه يف املستقبل القريب إىل ما يتجاوز
 4مليارات مرت مكعب ،فأين الثروة املائية اليت
يتحدثون عنها؟» .يرى همدر أن إنشاء املزيد من
السدود والربك االصطناعية ،وكذلك حفر اآلبار،
لن يؤدي «يف احلد األقصى إىل تلبية أكثر من
 %10من احلاجة اللبنانية للمياه» ،إذ ليس عندنا
موضوعيًا إمكان إلنشاء سدود ضخمة «كالسد
العالي أو سد أتاتورك».
كالم همدر املستند اىل الوقائع ،يكشف عن
هدف ربط الرتويج ملشروع «بلو غولد» بالفائض
املائي ،فهذا الربط بوضعه يف اطار الشراكة
مع القطاع اخلاص ،ينبئ حبقيقة املشروع
«الوحشي» ،ففيما ّ
حيذر اخلرباء من ازمة مياه يف
لبنان ،يسارع «الرأمساليون» إىل حتويل الندرة
اىل جمال لتحقيق ارباح هائلة إذا جنحوا بالسيطرة
على املياه الشحيحة.

املقوالت التجارية خطرية

يرى النائب السابق ناصر نصر اهلل ،رئيس جملس
إدارة مصلحة الليطاني سابقًا ،ورئيس مجعية
«أصدقاء إبراهيم عبد العال» ،يف القول إن لبنان
«قصر مياه» ويتمتع بفائض ميكن االستثمار فيه
وبيعه جتاريًا «مقوالت خطرية ُتطرح عن حسن
نية أو ألهداف غري واضحة وضمنية»« .علميًا،
وحبسب أرقام امليزان املائي حاليًا ،وبالقدرات
املائية احلالية من متساقطات أو ينابيع سطحية أو
بناء على
مياه جوفية ،وإذا طبقنا برناجمًا صحيحًا ً
دراسات حقيقية وصحيحة كي نؤمن املياه لكل
القطاعات ،فهل تؤمن هذه الكميات املتوافرة من
املياه حاجة القطاع املنزلي من مياه لالستعمال
وللشرب ،وحاجة القطاعات الصناعية والزراعية،
فض ًال عن حاجة معامل الطاقة الكهرومائية؟
الكالم عن بيع املياه واالستثمار التجاري فيها
مرفوض كليًا» ،جيزم نصر اهلل ،مشريًا إىل
تركز التجمعات السكانية على الشريط الساحلي
للبنان ،واضطرار هذه التجمعات السكانية إىل
تلبية اجلزء األكرب من احتياجاتها املائية عرب حفر
اآلبار جوفية ،اليت ختتلط مياهها مبياه البحر على
طول الساحل« ،مياه غري صاحلة لالستعمال
البشري ،لكن الناس جمربون على استعماهلا،
ألن مؤسسات املياه كافة ال تستطيع تغطية
حاجة الناس للمياه على حنو كامل».
«يف لبنان أربعة ماليني إنسان زائدا مليونا ونصف
مليون سائح يف األحوال العادية ،أو رقم مماثل
من املهجرين ،كما يف الظروف احلالية .حنتاج
إىل أربعة مليارات مرت مكعب من املياه سنويًا
لسد احلاجات الفعلية ،فهل تتوافر هذه الكمية؟
لدينا معدل وسطي  850ملم من متساقطات
املياه سنويًا ،على مساحة  10452كلم مربع ،ما
يعين أن لدينا حواىل  8مليارات مرت مكعب من
واردات املياه .نسبة التبخر يف لبنان من أعلى
النسب يف املنطقة ،حيث ال تتجاوز أيام الشتاء

 40إىل 50يومًا ،واأليام الباقية أيام تبخر ،ويعين
ذلك أن نسبة التبخر تراوح بني الـ 50و ،%55أي
إن الكمية الباقية بالكاد تسد حاجة اللبنانيني.
ال مياه كافية تصل للقطاع املنزلي وال للقطاع
الزراعي ،والعديد من املؤسسات الصناعية تؤمن
املياه عن طريق اآلبار ،فالكالم أن يف لبنان
فائضا من املياه غري صحيح ،وأشدد على ذلك،
وإذا كنا نريد فع ًال تغطية حاجات اللبنانيني من
ٍ
صاف».
عجز
املياه ،يصبح لدينا
ً

نظرة عاملية إىل واقع املياه

يف العامل  1360مليون كيلومرت مكعب من
املياه 38 ،مليون كيلومرت مكعب منها مياه
عذبة ،وحواىل  200ألف كيلومرت مكعب مياه
ينابيع ،و 8ماليني كيلومرت مكعب مياه جوفية،
يقول األستاذ اجلامعي بسام همدر ،وعلى حنو
أوضح %3« ،فقط من كل املياه املوجودة يف
العامل صاحلة لالستعمال البشري» ،أي للشرب
واخلدمات ،و %75من الـ %3من هذه املياه
الصاحلة لالستعمال البشري يف الكرة األرضية
«موضوعة يف بنوك مستقبلية يف القطبني
املتجمدين الشمالي واجلنوبي» .يوضح همدر هنا
أنه يف الكثري من دول العامل ،كالواليات املتحدة
األمريكية والعديد من الدول األوروبية ،ال فرق
بني ماء الشفة وماء اخلدمة ،إذ جيب أن تكون
األخرية سليمة ونظيفة متامًا ،مشريًا إىل أن نسبة
غري قليلة من الفاتورة االستشفائية يف لبنان
مردها إىل استعمال املياه امللوثة للخدمة.
يتابع همدر أن نصيب الفرد من املياه يف كندا
يقارب  120ألف مرت مكعب سنويًا ،ويف أمريكا
الشمالية يبلغ نصيب الفرد  24ألف مرت مكعب،
ويف أمريكا اجلنوبية  22ألف مرت مكعب ،بينما ال
تتجاوز حصة الفرد من املياه يف األردن 300
مرت مكعب ،ويف غزة تتدنى احلصة إىل  65مرت
مكعب فقط! حياول همدر تفسري الفارق الكبري
يف احلصص ،فيشرح أن يف املنطقة العربية
 %5من سكان العامل ،بينما  %80من مساحتها
أراض شبه صحراوية« .موارد املاء
صحارى أو
ٍ
شحيحة وهناك أزمات كثرية تنتظرنا ،فحصتنا
من الثروة املائية العاملية ال تتعدى ،%0.9
بينما ميثل عديدنا  %5من سكان العامل ،ويزداد
تصاعدًا؛ يراوح معدل عام الزيادة السكانية يف
املنطقة العربية بني  3.4و ،%3.7وتبلغ النسبة
يف لبنان حواىل  ،%1.7ما يعين أن الطلب على
املياه سيزداد باطراد ،بينما يزيد يف هذا املنحى
التغيري املناخي؛ كما أن توسع الصناعة والزراعة
يضغط عاليًا على املوارد املائية« ،وبغض
النظر عما يقال ،هذه نظرة واقعية ،وإن كانت
تشاؤمية ،للثروة املائية يف املنطقة العربية».

آفاق الطاقة الكهرو ـ مائية يف لبنان

إنتاج الطاقة الكهربائية من املعامل الكهرومائية
يف لبنان «ليس سه ًال» ،يقول رئيس مصلحة
الليطاني السابق ناصر نصراهلل« ،فكميات املياه
املتوافرة قليلة ،واألنهار ضعيفة ،وخزانات
املياه صغرية جدًا ،الفتًا أن القدرة األعلى ملعامل
مشروع الليطاني جمتمعة يف الوقت احلالي ال تزيد
على  195ميغاوات» ،وذلك «إذا وصلت واردات
املياه من املتساقطات إىل حدها األعلى».
حبكم طبيعة التضاريس ،ليس يف أي مكان
آخر من لبنان إمكان إلقامة مشاريع مشابهة من
حيث احلجم والطاقة اإلنتاجية ملشروع الليطاني،
فـ»مهما أنشأنا من سدود وحبريات ،ال قدرة يف
العام الذي يسقط فيه مطر وفري على إنتاج أكثر
من  400ميغاوات» ،واألمر دائمًا خيضع لتقلبات
املناخ« .جيب إذًا تغطية احلاجة الكاملة للكهرباء،
مع زيادة  %20إلتاحة هامش ألعمال الصيانة،
من املعامل احلرارية»« .الطاقة البديلة» عندنا
هي يف حقيقة األمر «طاقة رديفة» إذًا ،نظرًا إىل
ارتباطها بالتقلبات املناخية ،والصعوبات والكلفة
العالية يف ختزين الطاقة.
ال ميكن تأمني حد أدنى غري متقطع من التيار
الكهربائي من املعامل الكهرومائية ،يقول نصر
اهلل ،مشريًا إىل أن معامل الليطاني الثالثة
متوقفة تقريبًا هذا العام بسبب شح األمطار،
إذ يعمل معمال األولي وجون ساعتني يف اليوم
كحد أقصى!

فراس أبو مصلح
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مقاالت وتحقيقات

يوم وليلة على رفحّ :
وقفوني ع احلدود
الفلسطينيون ضيوف غري مرغوب فيهم
يف مصر .حال تزداد حدة مع تزايد
اتهامات احلكم املصري اجلديد ألهل
غزة ،و»محاس» على وجه خاص ،بتنفيذ
«عمليات إرهابية» يف الداخل املصري.
لعل أبلغ تعبرياتها ذاك الذي تشهده
عند معرب رفح ،واملأساة أن اإلذالل ال
يقتصر على اجلانب املصري فقط.
رفح | أنتم اآلن على حافة القارتني
ال
وأفريقيا،
آسيا
الكبريتني:
تستطيعون العبور إىل القارة السمراء؛
ألن حاجزًا للجيش املصري مينعكم من
الدخول ،كذلك ال ميكنكم العودة إىل
الشق احملاصر (غزة)؛ فبوابة معرب رفح
أغلقت بأمر من املخابرات.
كانت كلمة «أنتم» موجهة إىل 64
فلسطينيًا قرروا مغادرة قطاع غزة
ألغراض متنوعة ،كالعالج أو الدراسة
أو جتديد اإلقامة يف اخلارج ،واملتحدث
هو منسق سفارة «دولة فلسطني»
يف مجهورية مصر العربية داخل أحد
«باصات الرتحيل» العالق بني احلاجز
واملعرب.
هي قصة تكرر نفسها ،وذات فصوهلا
َ
سية شباط الباردة،
بدأت يف أحد أ ْم َ
حني منح املصريون جرعة من التنفس
االصطناعي لغزة :ثالثة أيام يفتح
فيها املعرب .سجل للخروج  5000آالف
يعلمون مسبقًا أنه لن حيق إال لـ800
منهم اخلروج فقط ،فمن يفز يف سباق
الوصول خيرج ،والباقون إىل «كشوف
املرجعني».
مجيلة هذه الكلمة «املرجعون» ،ألنها
متنح أصحابها شعورًا بأنهم أصحاب
أولوية يف اخلروج حني يفتح املعرب
مرة أخرى (مرة كل أسبوعني على أقل
تقدير) .ويشاركهم هذا الشعور ،بل
يسبقهم فيه «محلة التنسيقات» الذين
يدفعون مبالغ كبرية حلساب ضباط
يف املخابرات املصرية حتى يضمنوا
سفرهم.
كشوفًا
املخابرات
ترسل
هؤالء
بأمسائهم إىل اجلانب الفلسطيين الذي
متثله حكومة «محاس» ،بل تشرتط
ُ
األوىل إلدخال باصات املسافرين مرور

أصحاب التنسيق قبل أو مع دخول
الباصات ،وبسيارات خاصة أحيانًا،
وإال فسيغلق املعرب .متوسط املبلغ
الذي ميكن دفعه من أجل التنسيق
هو  1500دوالر للشخص بعد أن
كان سابقًا (قبل عزل الرئيس حممد
مرسي) ال يتجاوز  500دوالر ،ومع
حسبة بسيطة فإن يومًا وحيدًا كفيل
بأن يدخل للضباط املنسقني ما ال يقل
عن  70ألف دوالر.
يتندر
كما
رفح»،
على «حمشر
ّ
املواطنون ،إن مل تكن من محلة
التنسيقات أو املرجعني ،فأنت أمام
خيارين :أن تمُ نح إذنًا بدخول مصر
لإلقامة أو «الرتانزيت»  72ساعة ،وإما
أن تنتظر  8ساعات واقفًا على قدميك
حتى يأتي دورك للرتحيل إىل مطار
القاهرة.
هذان اخلياران  -الدخول أو الرتحيل
 يأتيان بعد استثناء منعك أمنيًا منالسفر أو السجن لصعوبة نقلك إىل
داخل مصر ،وفق مصدر خاص.
معادلة صعبة فرضتها ظروف احلكم
اجلديدة يف مصر ضد الفلسطينيني؛
حساباتها
ضمن
تصنفهم
فهي
السياسية وأجندتها اإلعالمية «ضيوفًا
غري مرغوب فيهم لتورطهم يف أعمال
إرهابية مع مجاعة اإلخوان احملظورة».

هاني إبراهيم

ال يقيم الجانب املصري أي اعتبار لظرف الفلسطيني اإلنساني (أ ف ب)
هكذا يدفع شعب باجلملة ضريبة
اجتاهات سياسية اختارها «احلكم
اإلسالمي يف غزة» الذي حيسب نفسه
ضمن االمتداد اإلخواني يف املنطقة ،أو
إنها احلظوظ السيئة اليت خلقت إعالمًا
يهوى شيطنة اآلخر.
حتى على اجلانب الفلسطيين ،قد
تواجهك مشكالت معينة كأن ُتوقف
لرتاجع سريتك الذاتية ألنك
نصف ساعة
َ
متوجه إىل بريوت ،فالعاصمة اللبنانية
ال تزال جزءًا من احملور الصعب :طهران
 دمشق  -بريوت ،والتوجه إليها لغريالسياحة أو الدراسة لن يكون حممودًا
لدى «محاس» حاليًا.
بعد التأكد من سالمة نية التوجه -
فلسطينيًا  -عليك اختبار قدراتك يف
الركض؛ ألنه ـ مث ًال ـ قد تتجاوزك
احلافلة اليت حتمل حقائبك ،فتجري
مئيت مرت يف دقيقة حتى تصل البوابة
املصرية األوىل.
هناك حيبذ أن تلقي ساعتك جانبًا ،ألن
وقت الفلسطيين عند املصريني ليس
من معدن الذهب ،بل من مشتقات
الفعل «يذهب» من دون اعتبار ألي
ظرف إنساني .أيضًا عليك أن تلقي
مشاعر الكرامة جانبًا ،متامًا كاحلقائب
اليت ُترمى على األرض بعد مرورها على
أجهزة الفحص.
يتكرر مشهد مشابه ملا يكون على
احلواجز اإلسرائيلية« :اخلع قشاطك –
حزامك – بسرعة وارمي فلوسك وجوالك
على الطاولة وعدي من جهاز الفحص»،
يصرخ ضابط مصري.
بالتأكيد ،حتاول حني حزم أمتعتك
للسفر أال تنسى شيئًا ،ولكن لن خيطر
ببال كثريين أنهم سيحتاجون أقالمًا
على املعابر املصرية ،فالنظام اليدوي
القديم يف التسجيل ال يزال معتمدًا.
رغم ذلك ،يبقى «اليدوي» أفضل
بكثري من شبكة احلواسيب اليت تتعطل
دون مربر واضح ،وهذا يف حال حدوثه
يعين إرجاع املسافرين جمددًا.
يف كل األحوال عليك أن تطيل صمود
قدميك يف االنتظار ،ليس لفقدان
الكراسي ،بل ألن هناك مكانني
متباعدين للمناداة على املسافرين:
األول غرف املخابرات ،والثاني شبابيك
املغادرة ،وال وجود ملكربات صوت،
فالنداء باحلناجر أفضل وسيلة إلظهار
وحدتهم.
جدية الضباط
ّ
عدة جوالت ميكنك أن تنتقل فيها
بني املكانني ،على أن تبقي عينيك
على حقائبك كي ال تسرق ،وعلى

األذن أن تكون هي األخرى متيقظة؛
ألن املصريني يتقنون نطق األمساء
بـ»قرط» حرف أو اثنني من كل كلمة.
يرتدد الواقفون يف تأكيد حجوزات
تذاكر طائراتهم أو شراء شرحية اتصال
مصرية ،ألنهم ال يعلمون مصريهم:
إىل الرتحيل أو العودة أو الدخول؟
فقد تكرر كثريًا مشهد العناق والوداع
ألولئك الذين منعتهم املخابرات من
العبور ،وخياف اجلميع أن يكونوا يف
اللحظة نفسها بعد دقائق.
حالة القلق تكرب ،وال سيما مع جهاز
التشويش املصري الذي يقطع إرسال
شبكة احملمول الفلسطينية داخل
الصالة ،وال تزال األمساء ُتنادى بعصبية
زائدة ،وال ساعة معلقة ضمن خدمات
املعرب ،حتى تنسى الوقت فع ًال.
مضت  7ساعات طويلة .بدأت قلوب
الواقفني ترجف خوفًا من اخليار
الصعب .يأتي خرب مفاده إدخال 6
باصات فقط وإغالق املعرب .من بعض
النصائح الذهبية اليت تتلقفها أذناك
يف حديث املسافرين أن هناك ضباطًا
فلسطينيني من حكومة «محاس»
يعملون على اجلانب املصري ،وما عليك
إال املراقبة جيدًا.
زي مدني «مهندم»،
يكفي أن يظهر ّ
ثم هلجة غزية ثقيلة .هذا هو الضابط.
«هل أنت أبو حسن أم أبو إبراهيم أم
أبو أسامة؟ هل أنت فلسطيين؟» ،جييب
بكل هدوء« :نعم» .كل الطلبات تتمحور
حول االطمئنان إىل مصري اجلواز الذي
غاب طوي ًال ،وبعد جوالت من احلوار
مع الضباط املصريني يطمئن الرجل
َ
املتأخرة عليهم «الباسبورات» إىل أنهم
على «قيد باصات الرتحيل».
يتنهد الواقفون بالتدريج ،ويواسون
ّ
«أخف الضررين ...ترحيل وال
أنفسهم:
الرتجيع» ،ثم يبدأون جتهيز أنفسهم
لرحلة أكثر صعوبة :اجلزء األول
منها  10ساعات لعبور سيناء اليت ال
تستغرق قياسيًا الساعات اخلمس،
والثاني يومان أو ثالثة داخل غرفة
احلجز يف املطار.
ال حيمل الفلسطينيني على الصرب سوى
استماع بعضهم ألوجاع بعض ،بعدما
يؤدون تعارفًا قصريًا وسريعًا ،ثم
فن اخرتاع املربرات للسفر
ميارسون ّ
أو اهلجرة ،وال بد أخريًا من الدعاء بأن
تفرج األوضاع قريبًا.
حلظات ويأتي دور املرحلني« .انت ،ليه
هوا يف
رايح ع بريوت ...للدراسةّ ...
جامعات هناك؟ ...آه موجود ...طيب

على «محشر رفح» أنت أمام خيارين :أن تُمنح إذناً بدخول مصر أو «الرتانزيت»
وإما الرتحيل (أ ف ب)

العالقون عند رفح ال يعلمون مصريهم :الرتحيل أو العودة أو الدخول؟ (أ ف ب)
روح اقعد» ،تقف قلي ًال ثم يسألك مل
ْ
مل جتلس ،فتجيبه« :شكرًا» .قابلها
ً
بصمت ،لكن يبدو أن كلمة شكرا قد ال
تعود أن يكون «جلفًا»
يفهمها ضابط ّ
يف وجه الفلسطينيني .يستعد الباص
الذي خصصته السفارة الفلسطينية
ويدفع تكلفته مواطنوها للرتحيل،
فتتهلل وجوه احلاضرين .يوقف انطالقه
أول حاجز للجيش املصري ،ويدور حوار
حتى نصف ساعة :اجليش يرفض مرور
احلافلة حتت دعوى أن هناك حظرًا
يصر
للتجوال يف سيناء ،والفلسطيين
ّ
على إكمال الطريق على عاتقه .يقطع
احلوار أصوات رصاص صوب االثنني،
فتعود احلافلة أدراجها حنو املعرب
حبمولتها الزائدة والثقيلة أو املثقلة
خبيبة الطريق .لكن البوابة ال تفتح،
فإدارة املعرب ختمت اجلوازات للخروج،
وال جمال للدخول جمددًا إال بإذن من
املخابرات.
«وقفوني ع احلدود» ،هذه الدندنة
اليت تسمع على لسان الشباب داخل
الباص رغم خوف األطفال والنساء،
عجلت بالتنسيق
لكن أصوات الرصاص ّ
لفتح البوابة ،والعودة لقضاء ليلة باردة
خميفة يف صالة االنتظار ،دون ماء أو
طعام أو اتصاالت أو مكان للنوم ،أو
حتى مكان لقضاء احلاجة!
مع انتظار الصباح تسري الدقائق بطيئة،
فجأة حتولت طاولة ضباط التحقيق إىل
«كانتني» يبيعون فيه بعض الطعام
واملاء بـ 5أضعاف السعر احلقيقي .فع ًال

يتقن هؤالء الضباط متثيل اجلدية صباحًا
مساء ،فهم األقوى ألن
وحتصيل الرزق
ً
يف حوزتهم اجلوازات وختم «مرجع».
قلي ًال من الوقت وخترج بعض
«الصوبات» للتدفئة وتكوين حلقات
ّ
األسئلة عن رأي املسافرين يف
واملصريني،
ومحاس
«السيسي»
محام الضباط لقضاء احلاجة
ثم يفتح ّ
والوضوء ،لكن مبقابل مالي.
مع انبالج الفجر ،تنتهي ليلة طويلة
من الربد وحرمان النوم ،لتنطلق
احلافلة وتصل املطار عصرًا ،ثم ينزل
املسافرون يف غرف الرتحيل حتى حتني
مواعيد طائرتهم ،وال بد هناك من
بعض اإلكراميات للضباط حتى يتيسر
خروج أحدهم سريعًا.

عودة بعد غياب

الفرحة الكربى أن ترى جواز سفرك
بعد غيابه يومني وهو يف أيدي
الضباط ،ثم يأتي ختم اخلروج بطريقة
غري متوقعة ،فمهمة الضابط املصري
ومنسق السفارة الفلسطينية تنتهي مع
صعودك إىل الطائرة ،لذلك لن يكون
أحدهما معنيًا ببقائك طوي ًال ،ليس حبًا
فيك ،بل تعجيل يف اخلالص من وجودك
يف عهدتهما.
هنا يف بريوت ،ال يزال موظفو املطار
حيتفظون بقليل من االبتسامة رغم
سوداوية األخبار القادمة من بالد
األرز .هذه االبتسامات تعيد لك شعور
املسافر الذي طار ساعة على مقاعد
الدرجة السياحية يومًا ما.
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متفرقات

الرئيس الرتكي ينتقد حجب
احلكومة ملوقع «تويرت»
انتقد الرئيس الرتكي عبد اهلل غول ،يف حسابه على «تويرت»
حجب موقع التواصل االجتماعي من قبل احلكومة برئاسة رجب
طيب أردوغان الذي يواجه فضيحة فساد.
وكتب الرئيس الرتكي يف تغريدة «ال ميكن املوافقة على
احلجب التام لشبكات التواصل االجتماعي  ...آمل أال يستمر
هذا الوضع طوي ًال».
وعب غول ،الذي عارض أردوغان قب ًال عندما هدد األخري حبجب
رّ
«فيسبوك» و»يوتيوب» الشهر املاضي ،عن اختالفه معه.
وتابع غول« :كما قلت مرات عدة يف السابق ،يف الواقع ،من
املستحيل حجب الوصول بشكل تام إىل املنصات االجتماعية
مثل تويرت» ،مشريًا إىل أن بعض املواقع اليت يستهدفها
القضاء ميكن أن يتم إغالقها فقط.
كذلك ،تقدم حزب «الشعب» اجلمهوري ،أبرز قوى املعارضة
يف الربملان ،ورئيس نقابة احملامني الرتكية متني فايز أوغلو،
اليوم ،بشكوى أمام القضاء للمطالبة بتعليق تنفيذ هيئة
االتصاالت الرتكية لقرار حجب موقع «تويرت».
وكانت تركيا قد حجبت ،مساء أمس ،موقع «تويرت» للتواصل
االجتماعي ،بعد ساعات على تهديد وجهه رئيس الوزراء رجب
ردًا على نشر تسجيالت هاتفية
طيب اردوغان حبظر املوقع ّ
تظهر تورطه يف فضيحة فساد.
وكان أردوغان قد صرح أمام آالف املؤيدين يف جتمع انتخابي
قبل عشرة أيام من االنتخابات البلدية املقررة يف  30آذار/
مارس «سنلغي تويرت وال يهمين ما سيقوله اجملتمع الدولي»،
وأضاف «سريون عندها قوة تركيا».
كذلك ،أورد موقع االتصاالت الرتكية أربعة قرارات للقضاء
حتت عنوان «تويرت.كوم» ،ما يوحي بأن قرارًا رمسيًا خُ
اتذ يف
شأن حظر املوقع.
ويؤكد أحد هذه القرارات األربعة أن «إجراء وقائيًا قد اختذ إزاء
موقع تويرت.كوم ،إثر قرار ملكتب املدعي العام يف اسطنبول
وتطبقه هيئة االتصاالت».
إال أن مسؤولي خدمة املشرتكني على موقع «تويرت» أوردوا
على املوقع كيفية االلتفاف على قرار احلجب من خالل إرسال
رسائل قصرية من اهلواتف النقالة.
ومنذ أواسط كانون األول/ديسمرب يواجه أردوغان ،الذي يتوىل
السلطة يف تركيا منذ  ،2002فضيحة فساد تطال العديد من
املقربني له.
نددت املفوضة األوروبية املسؤولة عن التقنيات
من جهتهاّ ،
اجلديدة نيلي كروز بشدة ليل أمس ،بقرار حجب «تويرت» يف
تركيا.
وقالت كروز إن «قرار حجب تويرت قرار جبان ال أساس وال
مربّ ر له» .وتابعت يف تغريدة هلا على «تويرت» ،إن «الشعب
الرتكي واألسرة الدولية سينظرون إىل القرار على أنه إجراء
رقابة وهو فع ًال كذلك».
وهدد يف مطلع آذار/مارس احلالي
وكان أردوغان قد سبق
ّ
حبظر مواقع التواصل «فيسبوك» و»يوتيوب».
وصرح أردوغان يف مقابلة تلفزيونية آنذاك «إننا مصممون
على عدم ترك الشعب الرتكي يتحول إىل أسري لفيسبوك
ويوتيوب» ،قائ ًال« :سنتخذ اإلجراءات الضرورية أيًا كانت مبا
فيها اإلغالق».
إال أن الرئيس عبد اهلل غول استبعد تهديد أردوغان وقال قبل
أسبوع يف الصحف إن «يوتيوب وفيسبوك منصتان معروفتان
يف مجيع أحناء العامل ومن غري الوارد حظرهما».
ويتهم أردوغان حلفاءه السابقني من مجاعة الداعية «فتح
اهلل غولن» اإلسالمية اليت حتظى بنفوذ كبري يف الشرطة
والقضاء ،بالوقوف وراء حتقيقات طالت عشرات من املقربني
منه ،وبالسعي لإلطاحة به عشية االنتخابات البلدية املقررة
يف  30آذار/مارس ،واالنتخابات الرئاسية يف العاشر من آب/
اغسطس.
وشددت احلكومة الرتكية أخريًا قيودها على االنرتنت حبجة
الدفاع عن اخلصوصية ،إال أن منتقديها قالوا إن القوانني
اجلديدة هي حماولة للتغطية على مزاعم الفساد اليت تنتشر
بشكل كبري على مواقع التواصل االجتماعي .وتعترب املنظمات
غري احلكومية املدافعة عن احلريات تركيا من أكثر الدول قمعًا
جلهة الرقابة على االنرتنت.
كما رأت مجيعة «انرتنت بابليشرز اسوسييشن» الدولية لدور
نشر على االنرتنت ،أن حظر «تويرت» هو حماولة «للقضاء على
حرية التعبري».
وصرحت اجلمعية يف بيان «لرئيس الوزراء السلطة يف حجب
تويرت لكن ذلك سيؤكد أن تركيا دولة دكتاتورية».

كمال جنبالط

زعيم املعارضة يدعو لطاولة حوار مع
اإلعالم العربي يف برملان نيو ساوث ويلز

شوقي مسلماني
( 1هامش)
حبثت عن اإلسرائيلي فوجدته يقف خلف ذلك اخلطاب!.
ُ
**
(ثريا عاصي)
2
ّ
الصدقية ،إذ كيف
«ال تستأهل هذه اجلماعة الثقة ،وال متتلك
ّ
هلذه اجلماعة أن حتافظ على وحدة البالد واستقالهلا وأن تضع
عصرية وهي اليت تعتمد
دستورية لدولة
مؤسسات
ركائز
ّ
ّ
ّ
يف قتاهلا من أجل السلطة على املرتزقة ،فض ًال عن ّ
أنها
ّ
التدخل مباشرة لقلب
طلبت أكثر من مرة من القوى الغربية
عدلت الواليات
نظام احلكم .كم كانت خيبتها كبرية عندما ّ
األمريكية عن ّ
العسكرية ،باإلضافة إىل هذا
خطتها
املتحدة
ّ
ّ
ً
مجاهرييًا حتالفت قيادته مع
ا
حراك
أن
نعلم
ال
حنن
املعطى
ّ
املستعمرين جلب األمن واالزدهار ،بل على العكس كانت
جرت الوبال على الناس».
احلصيلة دائمًا مناذج ّ
**
( 3كمال جنبالط)
ينهض الربيع فينا ّ
الوردي على
كلما ذكرناه ،ويزدهر احللم
ّ
عتبات التغيري .هو الفكرة النبيلة ،والفكرة النبيلة تنتصر،
حبة القمح اليت غاصت يف
وهو القدوة بالصرب واألناة ،وهو ّ
الرتبة كي متأل البيادر غال ً
ال.
كمال جنبالط مدرسة .هو ِ
العلم الذي ّ
العزة.
تفتح يف مشاتل
ّ
سرطانية تنمو يف جسم
غدة
ساءه أن يرى
«احملسوبية» مثل ّ
ّ
ّ
تستعر الرشاوى .ساءه أن تمُ تهن الكرامة.
أن
الدولة .ساءه
ّ
أعلن برناجمه املرحلي لإلصالح باعتباره اجلسر املمكن إىل
ّ
تفقس اخلوف والغنب.
وطن ال إىل مزارع
ّ
ولكننا أيضًا
امتدت إليه يد الغدر
حني
جنبالط
افتقدنا كمال
ّ
الوصية« :لبنان وطن للجميع».
نقرأ
ّ
ّ
أحب فاغتالوه.
املعلم الذي
السالم على
ّ
ُ
(نشرت سنة )»!!»1983
**
( 4لك األرض ولن يرثها املفسدون)
«للطوائفيني مكان ينامون فيه فأين ننام حنن»؟
احلب
كنت
ودفء التالقي،
والنهر والسواقي
كنت املدى
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ٍ
حلياة ال
واألمل املرجتى
األحبة،
وجوه
شطره
مت
مي ْ
ُ
الذي ّ
ّ
َ
القلب
أنت وهكذا
سيد .وهكذا
كنت وهكذا َ
َ
ُ
مسود فيها وال ّ
أنهم ّ
أرحب من مساء .ال معنى الختالف البشر ّ
إال ّ
كلهم بشر،
وال يعرف معنى احلدود سوى ّ
ِ
ملزمة يف عامل هو
إنها غري
أنت.
كنت وهكذا
أوسع من طموح فرد أو مجاعة .وهكذا
َ
َ
َ
ُ
ِ
األحداق يف زمن
ضاقت
العامل اجلنون ،إذا
مس
اص ْرب إذا
ّ
الطوائف .اص ْرب إذا رموك حبجر ّ
ِ
املثمر .اص ْرب
ألنك الشجر
ّ
كنت األمل أقوى من
وقلة الزاد والصديق.
لوحشة الطريق
َ
كنت الشعلة وكانوا العناكب واألفاعي.
ليلهم وما يأمثون.
َ
وأنك ّ
أنهم كثريون ّ
يروعنك ّ
ّ
قلة .لك األرض ولن يرثها
ال
املفسدون.
ُ
(نشرت سنة .)1985
**
( 5حصار)
ّ
صياد
فاجأهم
عندما
البحر
يف
يسبحون
كانوا
هم
إن
قال لي
ّ
مسك ورمى شبكته عليهم ،وفيما علق واحد وأصيب اآلخرون
الصيادين
بالذعر كانت سفينة صيد مسك تعرب .ورأى كبري
ّ
الصياد فأيقن ّ
إنه عند صيد وفري .وصرخ برفاقه:
انهماك
ّ
«القوا الشباك ،وحاصروا ّ
كل املنطقة»!.
**
( 6أنسي احلاج)
ّ
َ
عباد
التاريخ كتاب السفاحني والضحاياَ ،وضع فيه نفر من ّ
الوحشية.
قناع اجملد على وجه
الطغاة
َ
ّ
**
( 7ال)
املسألة مرتاكمة
ليست صنيع ّ
رقة
ْ
بل صنيع آالت وخز.

Shawki1@optusnet.com.au

روبرتسون ،لينش ،مسلماني ،زنغاري ،الزميل املغوش وحضور

زنغاري ،روبرتسون ،الزميل املغوش وحضور

الزميل املغوش ود العشي وحضور

زعيم املعارضة روبرتسون يتوسط الزميل املغوش ود العشي
كتب اكرم برجس املغوش

دعا زعيم املعارضة العمالية يف والية نيو ساوث النائب جون
روبرتسون اإلعالم العربي ورؤساء التحرير واملصورين اىل طاولة
حوار يف برملان الوالية يف سدني لالطالع على القضايا اليت تهم
اجلاليه العربية ومناقشتها لتكون من ضمن برنامج حزب العمال
للعام  ،2014وذلك حبضور وزير الظل للمواطنة واجلاليات االثنيه
السيد غاي زنغاري ونائب الكمبا
السيد روبرت فارولو ونائب ليفربول السيد بول لينش وعضو
اجمللس التشريعي السيد شوكت مسلماني ونائب رئيس جملس
حزب العمال ملنطقة سانت كلري الناشط د .غسان العشي ونائب
ماكواري فيلد السيد أندرو ماك دونالد ومتثل اإلعالم العربي مبدير
العالقات العامة يف جريدة اهلريالد الزميل أكرم املغوش.
وقد تناول زعيم املعارضة السيد جون روبرتسون سياسة حكومة
الوالية واقتطاعها الكثري من اخلدمات يف جمال التعليم والصحة
واملواصالت واخلدمات القانونية وازدياد العاطلني عن العمل نتيجة
اقتطاع الكثري من الوظائف .
كما دار النقاش حول سياسة حزب العمال يف إعادة البناء واإلمناء
للكثري من اخلدمات يف حال الفوز يف االنتخابات القادمة يف الواليه
واليت ستجري يف مطلع العام القادم .
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
صقر يطلب مبطالعته يف «تفجريي طرابلس»

إتهام  21شخصاً بينهم عيد
ومنقارة

أجنز مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر
صقر أمس مطالعته يف ملف تفجريي التقوى والسالم يف
طرابلس اللذين وقعا يف  23آب من العام املاضي وأديا اىل
مقتل اكثر من  55شخصا وجرح املئات.
وأحال صقر مطالعته اىل قاضي التحقيق العسكري رياض
ابو غيدا طالبًا اتهام  21شخصا احدهم عراقي وبينهم ستة
موقوفني جبرائم القيام بأعمال ارهابية والقتل والتدخل بهذه
اجلرائم وكتم معلومات وتهريب مطلوبني يف امللف ،وذلك يف
القرار االتهامي الذي سيصدره وحييل مبوجبه املتهمني امام
احملكمة العسكرية الدائمة ملباشرة احملاكمات.
وتشمل مطالعة صقر  16شخصيًا بينهم مخسة موقوفني هم
امحد غريب ومصطفى حوري ويوسف دياب وأمحد علي وشحادة
شدود اتهموا بالقيام بأعمال ارهابية وخصوصًا يف منطقة
الشمال عرب جتهيز عبوات ناسفة وتفخيخ سيارات ووضعها يف
أماكن حمددة وأمام مراكز دينية بغية قتل واغتيال شخصيات
سياسية ودينية مناوئة لسياسة املتهمني الفارين حممد علي
علي وهو نقيب يف املخابرات السورية والسوري خضر لطفي
العريوني.
وطلب صقر يف مطالعته من القاضي ابو غيدا ادانة اربعة
اشخاص بينهم األمني العام للحزب العربي الدميوقراطي علي
عيد املوقوف غيابيًا ،واملوقوف حسن جعفر باخفاء مطلوبني
وتهريبهم اىل سوريا ومنهم املتهم الفار امحد مرعي احد
منفذي التفجريين.
كذلك طلب صقر إدانة الشيخ هاشم منقارة جبرم كتمه
معلومات أخرب بها عن التفجريين اللذين استهدف املسجدين
وعدم ابالغه السلطة باألمر لتفادي وقوعهما .وقد سبق
للقاضي ابو غيدا ان ترك منقارة بعد استجوابه يف القضية
بسند اقامة ،وصادقت حينها حمكمة التمييز العسكرية على
قراره ،بعد استئنافه من قبل النيابة العامة العسكرية ،وذلك
بعد ثالثة ايام من توقيف منقارة.

قتيالن حبادث سري يف صور
سقط ليل الثالثاء قتيالن يف حادث سري مروع وقع بني
سيارة رابيد وآلية تابعة لقوات اليونيفيل الغانية وذلك يف
منطقة البطيشية الواقعة بني بلدتي الضهرية وعلما الشعب
احلدوديتني ،وهما علي سامي االسعد من بلدة يارين وحممد
ديب عبيد من بلدة ام التوت التابعة ملروحني ،وشيع القتيالن
امس يف مسقط رأسيهما حبضور حشد من ابناء املنطقة فيما
كانت فرق من اليونيفيل واجليش اللبناني جتري حتقيقاتها
بظروف احلادث.
أوضح الناطق الرمسي باسم «اليونيفيل» اندريا تيننيت
تعليقا على احلادث الذي وقع يف بلدة الضهرية ان ظروف
احلادث هي قيد التحقيق واليونيفيل تتعاون بشكل كامل مع
السلطات اللبنانية ملعرفة مالبسات هذا احلادث املأسوي».
وأعرب القائد العام لليونيفل اللواء باولو سبريا «عن عمق
تعازيه للعائالت املفجوعة».
وأصيب حممد ديب الذيكان ( 23عاما) جبروح اثر اصطدام
دراجته النارية بسيارة يف بلدة يونني وقام الصليب األمحر
بنقله اىل احدى املستشفيات.
كذلك ادى انقالب آلية عسكرية تابعة للوحدة النيبالية العاملة
يف اطار «اليونيفيل» يف بلدة بليدا احلدودية اىل جرح اربعة
جنود .وعلى الفور حضرت فرق االسعاف ووحدات من اجليش
اللبناني واليونفيل وبدأت حتقيقًا باحلادث.

انتحرت من الطابق الثاني
ألقت ا.ع.ا.ن .بنفسها من الطبقة الثانية من مبنى بالقرب من
مستشفى دالعة يف صيدا ،ما أدى إىل وفاتها على الفور.

قنبلة حبوض أزهار يف امليناء
عثر صباح أالربعاء على قنبلة يدوية يف حوض أزهار يف شارع
بور سعيد يف منطقة امليناء يف طرابلس.

وقد عملت وحدة من اجليش على رفع القنبلة من املكان.

مقتل طفل واصابة مواطن قنصا يف التبانة
ادى رصاص القنص الذي يستهدف باب التبانة ،اىل مقتل
الطفل امحد السيد ( 11سنة) ،واصابة حممود فخر الدين
برأسه ونقل اىل املستشفى للمعاجلة.

توقيف  9مطلوبني
أوقفت مفرزة استقصاء بريوت تسعة مطلوبني بينهم ثالثة
سوريني ومصريان اثنان وفلسطيين ،جبرائم خمتلفة .كما
حجزت  5دراجات نارية و 5سيارات خمالفة.
ففي حملة الرملة البيضاء ،مت توقيف م.ع.م املطلوب مبوجب
بالغ قرار جزائي واملصريني خ.ح.ع.أ.س وم.م.ر بعدما
ضبط حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف والسوري م.ح.أ وهو
مطلوب مبوجب قرار جزائي وج.خ.أ وهو مطلوب مبوجب بالغي
خالصة حكم والسوري ه.ج.ج وأ.ج.أ بعدما ضبط حبوزتهما
كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة احلمرا ،مت توقيف ر.س.م بعدما ضبط حبوزته كمية
من احلبوب املخدرة.
ويف حملة الروشة ،مت توقيف ج.ف.أ املطلوب مبوجب قرار
جزائي.

مائة شاب لبناني يف قلعة احلصن مصريهم
جمهول
حنو مئة شاب لبناني من املنتمني إىل تنظيمات إسالمية
متطرفة شاركوا يف معركة قلعة احلصن إىل جانب املعارضة
السورية ،وما يزال مصريهم جمهوال ،وتعيش بعض قرى
الشمال وبلداته ومعها طرابلس على وقع معلومات متضاربة
عن مصري عشرات الشبان اللبنانيني ممن كانوا يقاتلون
إىل جانب صفوف املعارضة السورية يف بلدة الزارة وقلعة
احلصن ،واليزال مصريهم جمهوال بالرغم من مرور أقل من
أسبوع على سقوط قلعة احلصن وفرار كل من فيها باجتاه
األراضي اللبنانية أو إىل العمق السوري.
ويفرض هذا اللغط احلاصل والناتج من انقطاع التواصل مع
الداخل السوري ،حاال من اخلوف لدى أهالي هؤالء الشبان
الذين تقدر أعدادهم بنحو  100شاب ،من احتمال أن يكونوا
قد قتلوا أو أسروا أو أصيبوا.
وتبدي مصادر متابعة هلذا امللف خشيتها من أن يكون هناك
موقوفون لدى اجليش السوري أو جرحى مت إلقاء القبض
عليهم ،ما سيؤدي إىل إعادة التوتر إىل املدينة كما حصل مع
قتلى جمموعة تلكلخ ،حيث شهدت املدينة حينها توترات أمنية
وحتركات للمطالبة بإعادة اجلثامني وإطالق سراح املوقوف
الوحيد من اجملموعة الذي بقي على قيد احلياة.

«التمييز العسكرية» تردّ طلب علي عيد
السرتداد مذكرة التوقيف

عليهما .وقد ختلفا عن احلضور ما استدعى اصدار مذكرتي
توقيف غيابيتني حبقهما يف ملف متفرع عن امللف االساسي
بعدما تقرر ضمهما لعلة التالزم.
وأحال القاضي عويدات امللف بعد ختم التحقيقات االستنطاقية
اىل النيابة العامة املالية البداء مطالعتها قبل اصدار قراره
الظين.

موقوف يفشل يف الفرار أثناء سوقه إىل
«عدلية طرابلس»
حاول املوقوف حممد هالل أثناء سوقه االثنني للمحاكمة إىل
قصر العدل يف طرابلس الفرار ،غري أن القوى األمنية متكنت
ّ
ختللها إطالق
من توقيفه بعد مطاردته قرب سرايا طرابلس
نار.

توقيف  45مطلوباً
أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي واملديرية العامة
لألمن العام عن سلسلة توقيفات طالت مطلوبني يف عدد من
املناطق جبرائم خمتلفة.
أوقفت مفرزة استقصاء بريوت ستة مطلوبني بينهم سوري.
كما حجزت  14دراجة نارية و 4سيارات خمالفة.
ففي حملة احلمرا مت توقيف ح.ح.ك .املطلوب مبوجب بالغي
حبث وحتر جبرم تعاطي املخدرات وخمالفة انظمة ادارية وضبط
حبوزته كمية من حشيشة الكيف.
ويف احلمرا مت توقيف السوري ح.ي.خ .املطلوب مبوجب بالغ
خالصة حكم جبرم مقاومة رجال السلطة وضبط حبوزته كمية
من حشيشة الكيف.
ويف الرملة البيضاء مت توقيف م.أ.غ .وم.ح.م .وع.م.أ.
بعدما ضبط حبوزتهم حشيشة كيف.
ويف الطريق اجلديدة مت توقيف ي.ح.خ .بعدما ضبط حبوزته
خمدرات.
وقامت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل
الفرتة املمتدة من تاريخ  2014/3/15لغاية ،2014/3/24
وبإشراف النيابات العامة ،بتوقيف عدد من االشخاص بتهم
ارتكاب افعال جرمية وذلك على الشكل اآلتي:
ـ ثالثة وعشرون شخصًا جبرم تزوير واستعمال جوازات سفر
واقامات اجنبية واختام مزورة الستعماهلا لالنتقال بها من
لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
ـ مخسة اشخاص جبرم تشكيل عصابات مسلحة والقيام بأعمال
إرهابية.
ـ مثانية اشخاص جبرم خمالفة نظام االقامة وحماولة مغادرة
البالد بطرق غري شرعية وانتحال صفة.
ـ ثالثة اشخاص جبرم اطالق نار وخمدرات واثارة النعرات
الطائفية .بعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعًا اىل
القضاء املختص.

دعس على رأس القتيل يف طرابلس !

ردت حمكمة التمييز العسكرية طلبًا تقدم به األمني العام
للحزب العربي الدميقراطي علي عيد السرتداد مذكرة التوقيف
الغيابية الصادرة حبقه عن قاضي التحقيق العسكري األول
رياض أبو غيدا بعد اتهامه بتهريب أحد املطلوبني أمحد مرعي
يف «تفجريي طرابلس».
وكان املوقوفون اخلمسة يف القضية قد استأنفوا أمام
رد اخالء سبيلهم ،بعد أن ختم القاضي أبو
احملكمة قرارات ّ
غيدا حتقيقاته يف امللف وأحاهلا اىل النيابة العامة العسكرية
إلبداء املطالعة قبل إصدار قراره االتهامي.

توقيف جنلَي بشري يف «ملف اإلغاثة»
اصدر قاضي التحقيق االول يف بريوت غسان عويدات االثنني
ثالث مذكرات توقيف غيابية حبق جنلي االمني العام السابق
للهيئة العليا لالغاثة ابراهيم بشري ،الشقيقني سامي ووسام
بشري .كما اصدر مذكرة مماثلة حبق امحد جابر جبرائم اختالس
اموال اهليئة وتهريبها اىل اخلارج وتبييض االموال.
وكان عويدات قد سبق ان استمع اىل افادة وسام بشري
كشاهد ،واستدعي امس اىل التحقيق مع شقيقه بصفة مدعى

أفاد مندوب «الوكالة الوطنية لالعالم» يف طرابلس عبد
الكريم فياض ،ان جمهولني اطلقوا النار على املدعو حسن
مظلوم وهو موظف يف وزارة الداخلية من أبناء جبل حمسن،
داخل سيارته أمام فرن الريداني يف طرابلس ما ادى اىل
مقتله واحنراف السيارة حيث اصطدمت بامرأة كانت متر يف
املنطقة وتوفيت على االثر ،ونقال اىل املستشفى االسالمي
يف طرابلس.
وقد انتشرت صورة للقتيل واحدهم دعس حبذائه على
رأسه!
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مقاالت

اخلاسرون يف سوريا يض ّحون بـ «قادة احملاور»

اشتباك الطريق اجلديدة :أول الغيث؟
فراس الشويف

تـُرك املقاتلون حتى نفدت ذخريتهم من دون أي تدخل للسياسيني (أرشيف)

ّ
ّ
توقف االشتباكات يف عاصمة
ترتنح .رغم
اهلدنة يف طرابلس
ّ
تتضمن
املسلحة من تسوية
يتوجس قادة اجملموعات
الشمال،
ّ
ّ
تصفيتهم .على عكس جوالت القتال السابقة ،يتململ «قادة
احملاور» من ترك ساسة املدينة هلم وغسلهم أيديهم منهم ،من
دون بذل أي حماولة للملمة الوضع.
ّ
ٌ
اشتباك يف طرابلس حتى يندلع آخرُ .جرح املدينة
يتوقف
ال يكاد
اليت تغلي على مجر األحداث السورية مل يندمل بعد ،لكن مسلسل
باب التبانة املتكرر بات مملاًّ  .األحداث ُتعيد نفسها ،فيما اخلاسر
األكرب األبرياء الذين يسقطون بالعشرات دومًا .هذه املرة ،كانت
جولة االشتباكات األخرية خمتلفة عن سابقاتها .وجديدها كان مقتل
مشاركني يف عمليات أمنية استهدفت أفرادًا ينتمون إىل الطائفة
العلوية بإطالق النار على أرجلهم وقتلهم أحيانًا.
يف هذه اجلولة اليت قدح شرارتها اغتيال أحد أبناء بعل حمسن
ّ
ّ
القناصنيُ ،قتل كل من مصطفى النحيلي وعمر
التهامه بأنه أحد
ّ
املتهمني بالضلوع يف عمليات قتل
بلح ويوسف مراد ،وهم من
ّ
دق ناقوس اخلطر لدى قادة
أبناء اجلبل .استهداف الثالثة
ّ
مبيتة لدى األجهزة
املسلحة الذين
اجملموعات
ّ
«نيات ّ
يتخوفون من ّ
ّ
املسلحني يف
األمنية والسياسيني إلطاحتنا» ،حبسب ما يقول أحد
طرابلس لـ»األخبار».
للتبدل يف خطوات احتواء الوضع اليت كانت ُت ّتخذ
ينقل آخر قراءته
ّ
ّ
تتمثل يف اتصال السياسيني أو
سابقًا ،إذ يتحدث عن عادة جرت
ّ
والقيمني عليهم إلنهاء االنفالت يف الشارع،
باملسلحني
املشايخ
ّ
بعد يومني أو ثالثة على أبعد تقدير من بدء االشتباكات .لكن ،هذه
املرة ُتِرك هؤالء حتى كادت تنفد ذخريتهم كي يوقفوا إطالق النار
ّ
مبفردهم .ويف املسار نفسهُ ،و ِ
ضع التسجيل الصوتي ألحد قادة
ّ
شن
اجملموعات
املسلحة الذي ُيعرف بـ»أبو تيمور الدندشي» الذي ّ
مهددًا بتصفيتهم ،مستثنيًا
هجومًا شرسًا على سياسيي املدينة
ّ
كبارة.
النائب حممد ّ
ّ
املسلحني
ووضع مراقبون هذا التسجيل يف خانة «تسمني
وتضخيم تهديدهم ،لتكبري فاتورة الدفع عند نضوج التسوية ،أو
رمبا للتعجيل فيها باعتبار أن أوانها قد حان» .كذلك كان الفتًا،
ّ
املسلحني اإلسالميني عن املشاركة.
يف هذه املعركة ،غياب
ويف هذا اخلصوص ،تنقل املصادر أن «الطرف اإلسالمي صار
يف اآلونة األخرية حيرص على احلياد عن معركة التبانة ـــ اجلبل،
باستثناء مشاركات فردية ،يف انتظار اشتداد عوده ،للقيام
باملواجهة منفردًا إذا أراد» .وتكشف املصادر أن القيادي املؤثر
صر على رفض املعركة
يف اجملموعات اإلسالمية حسام الصباغ ُي ّ
نية احلسم ضد جبل حمسن».
مع جبل حمسن «يف ظل غياب ّ
وتشري املصادر إىل ّ
أنه إىل جانب الصباغ ،يربز كل من الشيخ
كمال البستاني والشيخ خالد السيد بوصفهما صاحيب قرار احلرب
ٍ
ألحد غري هؤالء الثالثة قدرة
التبانة ،مستبعدة أن يكون
والسلم يف ّ
ّ
املسلحني .وتعزو املصادر عدم
على التأثري يف الشارع أو يف
ّ
املسلحة
اختاذ «قرار احلسم» حتى اآلن إىل «افتقاد اجملموعات
الغطاء احلقيقي للقيام بعمل كهذا ،لذلك يكتفون باملعارك
ّ
املتقطعة وضرب القذائف واهلاون» .إزاء ذلك ،ووسط معركة
مل يصدر القرار بانتهائها ،يستمر سقوط عناصر اجليش يف هذه
االشتباكات واحدًا تلو اآلخر باعتبارهم «كبش احملرقة» الوحيد.
إضافة إىل ما سبق ،يفاقم االحتقان االنهيار النفسي الناتج من
ّ
املسلحة،
اهلزائم املتالحقة اليت ُمين به مشروع املعارضة السورية
مع من مُت ّثل ،يف كل من منطقة القلمون وتلكلخ ،وحتديدًا يف
الزارة وقلعة احلصن .فاحلصن كان هلا ،على مدى أكثر من سنة
ّ
أن
ونيف ،دور أساسي
ومؤثر يف أحداث طرابلس ،ال سيما ّ
ّ
يتحصنون فيها شاركوا يف
املسلحني الذين كانوا
عشرات من
ّ
ّ
املسلحون
معظم جوالت القتال ضد أبناء اجلبل الذين يرى فيهم
امتدادًا للنظام السوري .وبانهيار هذه القلعة ،سقط رأس احلربة
والقاعدة اخللفية لـ»اجلهاد الطرابلسي» ،وفقد الشمال وعاصمته
عشرات الشبان اللبنانيني الذين كانوا ُيقاتلون ملصلحة مشروع
ّ
يتبناه السواد األعظم من سلفيي املدينة.

رضوان مرتضى

ّ
توقفت اشتباكات الطريق اجلديدة على تهدئة .سيناريو طرد
شاكر الربجاوي من مكتبه يف الطريق اجلديدة مل يتكرر يف «احلي
الغربي» ،بعد مفاجأة عناصره عناصر تيار املستقبل والسلفيني
برد حاسم .ال أحد يريد طرابلس جديدة يف بريوت .لكن األمور
ّ
مل تنته هنا.
مل يرتك رئيس حزب التيار العربي شاكر الربجاوي شاشة تلفزيونية،
ً
مبادرة
يف اليومني املاضيني ،إلاّ ظهر عليها .بدا كمن يستعيد
خسرها يوم خرج من مكتبه يف ساحة أبو شاكر ،يف قلب الطريق
اجلديدة ،قبل أقل من عامني .يف املرة املاضية ،خرج «أبو بكر»
من املنطقة اليت ولد وترعرع وقاتل وأصيب فيهاُ .أحرق مكتبه،
وسقط ضحيتان من حمازبيه ،بعد هجوم عنيف ّ
شنه مسلحون من
«مجعية التقوى» وتيار املستقبل وعدد من اإلسالميني.
ومل يعد خافيًا على أحد أن األجهزة األمنية اللبنانية واجليش ،وحتى
غضت النظر يومها عن اهلجومّ ،
قوى  8آذارّ ،
عل خروج الربجاوي
عم
بالطريقة تلك يوقف احلركات االحتجاجية وقطع الطرقات الذي ّ
كرد فعل على مقتل الشيخ أمحد عبد
مناطق وجود تيار املستقبل،
ّ
الواحد يف عكار برصاص اجليش.
الرواية عن االشتباك األخري لدى قوى  8آذار والربجاوي نفسه
ال ختتلف كثريًا عن تلك املتوافرة لدى األجهزة األمنية .كلتا
الروايتني ّ
تؤكدان أن يف الطريق اجلديدة «قلوبًا مليانة» ،انتظرت
حادثًا فرديًا بني حمازبني مقربني من الربجاوي وسرايا املقاومة
من جهة ،وبني سلفيني من املنطقة ،لتشعل حربًا ال يبدو أن هذه
اجلولة ستكون األخرية فيها .حتى مصادر تيار املستقبل ال ختفي
أن املنطقة ترقد فوق بركان ،وباتت تتحدث عن وجود جمموعات
سلفية تسرق الشارع منها.
قبل دقائق من السادسة مساء السبت ،تالسن رائد ع .ومسري م.
(من حزب التيار العربي) وعالء ر .وأشقاؤه (حمسوبون على التيار
السلفي) يف منطقة زاروب الباشا ،وسرعان ما حتول التالسن
املقرب من التيار
إىل اشتباك مسلح ،أصيب على أثره ف .س،.
ّ
السلفي بدوره.
مل تقف األمور عند هذا احلد .بعد ساعة ،حاصر مسلحون منزل رائد
الرد
ع .وأمطروا البيت بالرصاص .بعدها عمد حمازبو الربجاوي إىل
ّ
توجه
بالنريان لتأمني خروج رفيقهم وعائلته .بعد منزل رائد عّ ،.
املقرب بدوره من الربجاوي وسرايا
املسلحون إىل منزل علي ف،.
ّ
املقاومةُ ،
ون ّفذ السيناريو نفسه ،ومتكن األخري من اخلروج وعائلته
من املنزل حتت غطاء ناري من حمازبي التيار العربي .حادثة اهلجوم
على منزلي األخريين ّ
يعلق عليها الربجاوي بالقول إنها من «ضمن
سياق تهجري كل من خيالف تيار املستقبل واحلركات السلفية
الرأي ،كما حصل قبل أشهر مع أبو سعيد مشلة ،الذي أخرج من
منزله يف اليوم الذي حاصر فيه مسلحون املفيت حممد رشيد قباني
يف جامع اخلاشقجي ،ومل يعد إىل بيته حتى اآلن».
دخول اجليش إىل احلي الغربي بقي خجو ً
ال ليل السبت .وعند
الساعات األوىل من فجر أالحد ،حشد السلفيون وتيار املستقبل
أكثر من مئة مسلح ،وبدأوا هجومًا على مكتب الربجاوي ،لتندلع
معارك باألسلحة اخلفيفة واملتوسطة والقذائف الصاروخية يف
حميط املكتب ،دامت أكثر من ساعة ونصف الساعة .وعلى ما
تقول مصادر أمنية يف قوى  8آذار ،فإن «مسلحي املستقبل
ّ
رد عناصر
يتوقعوا أن يتم
والسلفيني مل
صد هجومهم» ،و»بعد ّ
ّ
ّ
الربجاوي عليهم بدأوا بالرتاجع» .وتؤكد مصادر أخرى أن اجليش
اللبناني رفض الدخول إىل احلي أثناء االشتباك ،حرصًا على
ّ
مفض ًال الدخول بعد االتفاق على
عناصره من نريان الطرفني،
اهلدنة ،ووقف إطالق النار ،والتوصل إىل تهدئة سياسية تسمح
أدت االشتباكات إىل مقتل خليل
له بتوقيف مطلقي النار .وقد ّ
احلنش ،وسقوط أكثر من  14جرحيًا.
يف الشكل ،يشري أكثر من مصدر يف قوى  8آذار إىل أن حماوالت
نقل املعارك وخطوط التماس من طرابلس إىل بريوت ،بعد ظهور
ما يسمى بـ»قادة احملاور يف الطريق اجلديدة»« ،هدفها إرباك
اجليش يف أكثر منطقة» ،و»الضغط على حزب اهلل عرب االستفراد
جلره إىل معارك جانبية وحماولة توريطه
حبلفائه ،واستفزازه
ّ
للردّ ،
و»شد عصب القوى املوالية اليت تشعر
يف الداخل اللبناني»،
ّ
باإلحباط بعد سلسلة اهلزائم يف سوريا» .وتقول املصادر إن
«ما حدث يف طرابلس ليس مقبو ً
ال أن حيدث يف بريوت ،ومن
حق الربجاوي وأهالي الطريق اجلديدة الدفاع عن أنفسهم ،يف ظلّ
ّ
اعتداءات املسلحني عليهم».
يف املعطيات امليدانية ،تشري املصادر األمنية إىل أن املسلحني
يتوزعون على جمموعات يتبع بعضها
الذين هامجوا مكتب الربجاوي
ّ
تيار املستقبل وبعضها اآلخر للتيار السلفي الذي يدور عدد من
ّ
وتؤكد املصادر أن من بني
ناشطيه يف فلك «مجعية التقوى».
املهامجني عددًا ال بأس به من الفلسطينيني والسوريني .وتتقاطع
مصادر قوى  8آذار مع مصادر أمنية رمسية على أن أبو عمر ق،.
وهو أحد مسؤولي اجملموعات يف زاروب الديك ،وشريف هـ .كانا
من بني القيادات اليت ّ
تولت اهلجوم .كذلك تشري املصادر إىل

وجود أحد القياديني السلفيني ،وهو جزائري ،على رأس جمموعة،
إضافة إىل املدعو أبو بكر ص ،.وجمموعات طارق الدنا وأبو خالد
وحتمل مصادر قوى  8آذار العميد حممود
سالق.
ّ
الظاظا وفؤاد ُ
اجلمل ،املسؤول العسكري يف تيار املستقبل ،مسؤولية قيادة
عدد من املسلحني .وبدا واضحًا أن قوى  8آذار كانت «على
السمع» طوال الوقت .وتشري املعلومات إىل أن «قرار احلفاظ على
مكتب التيار العربي يف احلي الغربي هو قرار حاسم».
من جهتها ،نفت مصادر املستقبل لـلزميلة «األخبار» أن يكون
أي من حمازبيها شارك يف االشتباك ،وأكدت أن «العميد اجلمل
ّ
مكلف من قبل التيار بضبط العناصر واألهالي ،وحنن ال نؤمن
ّ
وتؤكد املصادر أن «اهلجوم قام
خبيار السالح ،بل خبيار الدولة»،
لتحولوا إىل
به سلفيون ،ولو ترك اجلمل الشباب من دون رعاية
ّ
ّ
يتنقل مع عناصر
التيار السلفي» .وينقل شهود أن اجلمل كان
اجليش أثناء دخوهلم إىل احلي بعد ّ
توقف االشتباكات صباح أمس.
وقد مر تشييع احلنش بعد ظهر االحد من دون أحداث ُتذكر،
على رغم أجواء ّ
نية
توتر سادت قبل التشييع ،مع معلومات عن ّ
السلفيني واجملموعات املسلحة معاودة اهلجوم على مكتب حزب
التيار العربي.
حتى اآلن ،جيمع تيار املستقبل وقوى  8آذار على أن ال مصلحة
لكن األحداث
ألحد يف أن تدخل بريوت العصر «الطرابلسي»،
ّ
ّ
ّ
توقفت مؤقتًا ،يف ّ
ظل
يؤكد أكثر من طرف،
األخرية ،على ما
إصرار دخول العنصر اإلسالمي على قرار الطريق اجلديدة ،ومناطق
أخرى يف العاصمة ،بينها قريطم وساقية اجلنزير وعائشة ّ
بكار.

إىل دولة الرئيس نبيه ب ّري:

قنرب موىل اإلمام علي (ع) وليس
اسم «اليهودي»
النواب للبيان الوزاري ،واستوقفتنا مداخلة
إستمعنا اىل مناقشة
ّ
النائب خالد الضاهر وما دار فيها من جتاذبات وتعليقات ،ومن
مجلتها ما قام الرئيس بري بتفسريه وبيانه من مضمون خطاب
السردي ،حيث ذكر النائب الضاهر يف سياق حديثه
النائب الضاهر َّ
قصة اإلمام علي (ع) مع اليهودي يف وقوفه أمام القاضي حيث
ّ
ومسى اليهودي (يا إسحاق  ..يا فالن)..
كناه بقوله (يا أبا احلسن)
ّ
وطبعًا ذكر النائب الضاهر( يا إسحاق ..يا فالن) ..على حنو الرتدد
مصححًا
والشك ألنه ال يعرف اسم اليهودي .فأجابه الرئيس بري
ّ
(املهم،
مبينًا (اليهودي كان إمسو قنرب) فأجابه النائب الضاهر:
ّ
ّ
بارك اهلل فيك دولة الرئيس) .ويف هذه اللحظة تعلو ضحكات نواب
عرف ما جهله النائب
بري الذي ّ
األمة ويرتفع تصفيقهم للرئيس ّ
ّ
ونكره .ومع احرتامنا للسادة النواب
عممه
وبي
الضاهر
نّ
ّ
وفصل ما ّ
ولنباهة رئيسهم ،فإن قنرب هو موىل اإلمام علي(ع) وخادمه املخلص
الذي جاء ذكره يف رواية مع اإلمام احلسن (ع) ويف أخرى مع اإلمام
احلسني (ع) يف معرض شهادتهم بالدرع أمام القاضي .وبعيدًا عن
ضعفه البعض فض ًال عن اإلختالف والرتدد
سند هذه الرواية حيث
ّ
بني اليهودي والنصراني وعبد اهلل بن قفل التميمي ورجل استعدى
على اإلمام علي (ع) او يف ان القاضي هو شريح او اخلليفة الثاني
عمر بن اخلطاب والكثري خيلط بني جمموع الروايات ،ولكن من املؤكد
بري ان اليهودي مل يكن امسه (قنرب) ،بل قنرب
يا دولة الرئيس ّ
املقرب ،وأخال يا دولة الرئيس
وخادمه
(ع)
علي
هو موىل االمام
ّ
وأنت األديب األملعي وشاعر البديهة حتفظ عن ظهر قلب قصيدة
السيد اهلندي (الكوثرية) حيث يقول  :قاسوك أبا حسن بسوا
الذر ّ
أنى ساووك مبن ناوو 		
ك وهل بالطود يقاس
ّ
ك وهل ساووا َ
نعل ْي قنرب فحرصًا ّ
منا على تقويم اخلطأ وتصويبه
ونشر املعرفة الصحيحة اقتضى التنويه يف هذه املقالة على أمل من
اإلخوة يف هيئة التبليغ الديين يف اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى
بأن ال حييلوا دولة الرئيس بري إىل النيابة العامة ألنه ( لكل جواد
كبوة ولكل حكيم هفوة)!!..
(هامش  :للمراجعة  :الكايف للكليين ج 7ص  385باب شهادة الواحد
وميني املدعي
وسائل الشيعة للحر العاملي ج 27ص  265باب ثبوت الدعوى...
السنن الكربى للبيهقي ج 10ص136
شرح نهج البالغة البن أبي احلديد ج  17ص )65

الشيخ يوسف نبها
إمام مسجد الرحمان
سدني أسرتاليا
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أعالنات

جلنة ادارية جديدة حلركة الشباب املسلم العلوي

خليل ابراهيم وعلي ابراهيم (الشمالي)

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

حسني االسود :مسؤول املركز
جرى انتخاب لجنة ادارية جديدة لحركة الشباب أحمد منصور :نائب أمني السر
تتقدم اللجنة االدارية الجديدة بالشكر من اللجنة
املسلم العلوي يف سيدني جاءت على الشكل التالي :علي ابراهيم (الشمالي) :أمني الصندوق
ً
السابقة على االنجازات التي قامت بها معاهدة أعضاء
رحـّال رحـّال :نائب أمني الصندوق
خضر ابراهيم :رئيسا
عادل ديـّوب :نائب الرئيس
خليل ابراهيم وطالل عمران :مسؤوال الرياضة وجمع الحركة والطائفة االسالمية العلوية الكريمة على
مواصلة العمل خدم ًة للحركة والطائفة وملا فيه خري
املال ()Fund Rising
معني الحربوقي :نائب الرئيس
طالب مع ّ
علي حبيب :مسؤول االعالم
ال :أمني السر
الجميع.

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل
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مقابلة

مدير فرع بنك سيدني يف باراماتا السيد باتريك جباني لـ «اهلريالد»:

اصدر البنك بطاقة ائتمان اسوة بالبنوك االسرتالية الرئيسية ملساعدة زبائنه وتسهيل أمورهم

أضع امكانياتي وخرباتي يف خدمة أبناء اجلالية ومساعدتهم يف كل حاجاتهم املالية واملصرفية
العلم واالخالق والتواضع عناصر ال بد منها لنجاح اي انسان يف
مسريته العملية والحياتية.
ومدير فرع بنك سيدني يف باراماتا السيد باتريك بجاني
تتوفر لديه كل هذه العناصر واكثر ..فهو مجاز بالفلسفة وعلم
النفس من الجامعة اللبنانية ..أخالقه دمثة  ..والتواضع ميزة
تالزم شخصيته.
مسريته العملية يف اسرتالية فيها العديد من املحطات التي
يستحق التوقف عندها حيث عمل يف عدة مؤسسات مالية
وبنكية كان آخرها العمل ملدة اربع سنوات متواصلة يف ويستباك
بنك يف كامبسي ليتسلم بعدها ادارة فرع بنك سيدني يف
باراماتا ،ويف الوقت نفسه تابع تحصيله العلمي حيث حصل
علىدبلوم يف الخدمات املالية.
وقال السيد بجاني ان تعيني السيدة جولي اوينز مديرة عامة
للبنك اعطاء نـَ َفسا جديدا وروحية جديدة كما انعكس تحسينا
على خدماته املالية والبنكية.
وكشف السيد بجاني لـ «الهريالد» ان فائدة البنك هي 5،20
يف املئة على القروض املنزلية ما بني  100و 500ألف دوالر
و 5،10يف املئة وعلى القروض التي تزيد على  500ألف
دوالر اضافة اىل اعفاء رسم  395دوالرا السنوي على السنتني
االوليني من مدة القرض.
اما عن معاملة البنك لزبائنه فقال انها تتميز باالحرتام والتفهم
كما ان رفع السواتر الزجاجية بني املوظف والزبون يجعل االخري
يشعر كأنه يف منزله وضمن اسرته.
التقت «الهريالد» مدير فرع بنك سيدني يف باراماتا السيد
باتريك بجاني يف مكتبه وكان لها معه هذا الحوار:
*هل لنا ببطاقة هوية خمتصرة
ملدير بنك سيدني ،فرع باراماتا
السيد باتريك جباني؟
 من مواليد جونيه /متأهل وليولدان والثالث (عا الطريق)،
تلقيت دروسي االبتدائية
والتكميلية والثانوية يف معهد
مار يوسف يف عينطورة ،اما
املرحلة اجلامعية فكانت يف
اجلامعة اللبنانية يف الفنار -
فرع اآلداب اذ حصلت على
اجازة يف الفلسفة وعلم
النفس وذلك عام .2003
سافرت اىل اسرتاليا عام 2004
حيث عملت مع عدة مؤسسات
كان آخرها ويستباك بنك -
فرع كامبسي الذي عملت فيه
ملدة اربع سنوات ،ويف الوقت
نفسه تابعت التحصيل العلمي
وفزت بدبلوم يف اخلدمات
املالية.
* متى انتسبت اىل اسرة بنك
سيدني وملاذا؟
 بدأت العمل مع بنك سيدنييف كانون الثاني من العام
احلالي وتسلمت ادارة فرع
باراماتا.
وكوني لبنانيا وحديث اهلجرة
فقد قررت توظيف امكانياتي
وخرباتي يف اجملالني املالي
واملصريف خلدمة وطين واخواني
املغرتبني يف اسرتاليا .كما
اعترب ان بنك سيدني حيمل
رسالة لبنانية اىل االغرتاب

* ما الذي مييز بنك سيدني
عن غريه من البنوك جلهة
معاملة الزبائن؟
 انضمام السيدة جوليايليوت ذات اخلربة البنكية
الطويلة كمديرة عامة لبنك
سيدني أعطى البنك َن َفسًا
جديدا وروحية جديدة وأسفر

يشعر وكأنه يف منزله وضمن
اسرته.
* هل من كلمة أخرية يود
السيد باتريك جباني توجيهها
للجالية؟
انين اعاهد اجلالية ان اضعكل امكانياتي وخرباتي يف
امورها
وتسهيل
خدمتها

السيد باتريك بجاني والزميل أنطونيوس بو رزق

مدير بنك سيدني يف باراماتا السيد باتريك بجاني

حاوره أنطونيوس بو رزق

ذلك عن حتسينات يف معامالته
وعروضه ومنتجاته مما يعود
بالفائدة على الزبائن ومبزيد
من التطور والتحديث للبنك
الذي احتل املركز الالئق به
والذي يستحقه على الساحة
املالية والبنكية يف اسرتاليا.

املالية واملصرفية يف بنك
سيدني ،كما اعاهد بالعمل
على تطوير خدماتنا املصرفية
لتلبية حاجاتها املالية سواء
جلهة القروض السكنية أو
التجارية وكافة حاجاتها املالية
اليومية.

اللبناني يف اسرتاليا ،كذلك
أجد نفسي معنيا باملساهمة
يف ايصال هذه الرسالة من
واىل الوطن.
كما ان من اسباب انضمامي
اىل البنك هي حاجة اجلالية
عاداتها
يتفهم
لشخص
وتقاليدها وحاجاتها املالية
واملصرفية ولذلك فانين اضع
خرباتي يف خدمة هذه اجلالية
يف كل املسائل البنكية.
* هل فاز بنك سيدني
(بريوت هيلينك بنك سابقا)
بأي جوائز او تنويهات؟
 حصل البنك عام  2012علىجائزة أفضل حسابات ايداع
طويلة االجل من جملة Money
االختصاصية
Magazine
املعروفة ،كما فزنا يف
DIY
العام نفسه جبائزة
 ، Super Savings A/Cكذلك
صّنف البنك بدرجة مخس
ُ
جنوم حلسابات االيداع Five
،CanstarsTeam
Account
اضافة اىل تنويهات وجوائز
أخرى.
* ما هو العرض الذي يقدمه
البنك حاليا لناحية الفوائد على
القروض السكنية والتجارية
وغريها؟
 أود ان اشري اىل ان بنكسيدني اصدر مؤخرا بطاقة
ائتمان لزبائنه مما يساعدهم

اسرة بنك سيدني يف باراماتا ...على استعداد لخدمتكم
بالبنوك
اسوة
ليصريوا
االسرتالية الرئيسية االخرى
وكذلك ملساعدتهم.
وانوه هنا ان الفائدة على
القروض املنزلية هي 5،20
يف املئة على املبلغ الذي
يرتاوح ما بني  100ألف و500
ألف دوالر و 5،10يف املئة

على املبلغ الذي يزيد عن 500
ألف دوالر وهذا العرض يتبع
Expect More Home Loan
 Packageحيث العرض اخلاص
احلالي يشمل توفري الكلفة
السنوية وهي  395دورا
للسنتني االوليني فقط من
مدة القرض.

وال شك ان البنك بكامل
فروعه يوفر بيئة شبيهة
بالبيئة اللبنانية لناحية التعامل
مع زبائنه من حيث االحرتام
والتفهم واخلدمة ،كما ان
تصميم فروع البنك لناحية رفع
احلواجز والسواتر الزجاجية بني
املوظف والزبون جيعل االخري

وكوني مديرا لفرع البنك يف
باراماتا فانين على استعداد
لزيارتكم يف منازلكم واماكن
عملكم للوقوف على حاجاتكم
املالية.وبامكان من لديه اي
استفسار االتصال بي شخصيا
على الرقم:
0428 215 223
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حبضور الوزير السابق نقوال صحناوي ممثال دولة الرئيس العماد عون

حفل سنوي ناجح للتيار الوطين احلر يف سيدني

املطران طربيه

طوني عيسى

الوزير نقوال صحناوي

باربرة بريي

طوني طوق

طوني رزق

جوني مرعب

النائب عيسى ،املطران طربيه ،الوزير صحناوي والقنصل غانم

وسام قزي يتوسط آدي سركيس وعقيلته ريما وعماد العجوز

الوزير نقوال صحناوي يتوسط كال عصفور وآدي سركيس

طوني جوارو وحضور

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

الوزير صحناوي يتوسط الزميلني أكرم املغوش وأنطونيوس
بو رزق

نسيب الهاشم وحضور
اقام التيار الوطين احلر يف سيدني حفله
السنوي مساء السبت املاضي يف صالة
البلفيو يف بانكستاون.
وقد حضر املناسبة ،اضافة اىل وزير االتصاالت
السابق نقوال صحناوي ،املطران انطوان شربل
طربيه ،قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ
جورج البيطار غامن ،النائب طوني عيسى ممثال
رئيس الوالية باري اوفارول ،النائبة باربرة
بريي ،رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف
نيو ساوث ويلز وسام قزي ونائب الرئيس
عضو بلدية هولرويد آدي سركيس وعقيلته
رميا ،رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور،
رئيس بلدية هولرويد نصر كفروني ،رئيس

انطونيوس بو رزق وعقيلته منى ،علي وهبه واكرم املغوش
الرابطة املارونية توفيق كريوز ،املنسق العام
للتيار يف اسرتاليا روبري خبعازي ونائبه نهاد
شهدا ،منسق التيار يف ملبورن شربل راضي،
رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية السابق يف
فيكتوريا رجل االعمال سايد حامت والسيدة
جانيت عقيلته ،رجال دين وعدد كبري من
ممثلي تيارات واحزاب ومجعيات وحشد من
مناصري التيار كما حضر الزميالن أنطونيوس
بو رزق واكرم املغوش.
قدم املناسبة مسؤول االعالم يف التيار جوني
مرعب الذي ،وبعد الوقوف اكراما للنشيدين
االسرتالي واللبناني ،قدم سيادة املطران
انطوان شربل طربيه ليبارك الطعام ،ثم القى

جمال زريقة وحضور

النائب طوني عيسى كلمة رئيس الوالية باري
اوفارول باالنكليزية كما تكلم بالعربية.
بعده القى نائب منسق التيار يف سيدني السيد
طوني رزق كلمة رئيس الوزراء الفيدرالي
طوني ابوت لتتحدث بعده النائبة باربرة بريي
كذلك حتدث نائب املنسق العام للتيار نهاد
شهدا.
وكان مسك اخلتام لوزير االتصاالت السابق
نقوال صحناوي الذي القى كلمة حتدث فيها
عن دور االغرتاب يف دعم االقتصاد اللبناني
حيث يضخ سنويا ما يقارب  7مليارات دوالر،
موضحا ان التيار اول من طالب حبق اللبنانيني
يف االقرتاع يف اماكن انتشارهم داعيا اجلالية

الوزير صحناوي وندى فريد وحضور يرقصون
اىل احملبة والوحدة وااللفة فيما بينها ،معربا
عن شعوره انه بني اهله واسرته ،مبديا تفاؤله
مبستقبل لبنان.
وكانت ادارة البلفيو ساهرة على راحة احلضور
جلهة اخلدمة السريعة واملمتازة.
ومت التقاط الصور التذكارية للحضور مع الوزير
الضيف.
تصوير أراكس
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حركة أمل تكرم الوزير الضيف نقوال صحناوي

الوزير نقوال صحناوي

عباس ابو عبد اهلل يقدم املناسبة ويبدو احمد ديب ومحمد رمال

الوزير صحناوي يتوسط الحاج مسلماني وطوني طوق

خضر ابراهيم ،الوزير صحناوي ،طوق ،بو ملحم ،الحدشيتي ومرعي

فؤاد األشوح ،طوني بو ملحم ،علي الشمالي وخضر ابراهيم

السيناتور مسلماني يتوسط الشدياق وحريكي ومرعي

موسى ،ابو يوسف ،مرعي ،االمني ،مسلماني ،صحناوي وطوق

حضور

بو ملحم ،ابراهيم ،الشمالي ،راضي ،شهدا ،بخعازي ورزق

أقامت حركة أمل يف اسرتاليا مأدبة تكريمية على شرف وزير االتصاالت
السابق الضيف االستاذ نقوال صحناوي مساء االحد املاضي وذلك يف
منزل رئيسها الحاج كامل مسلماني.
وقد حضر املأدبة السينانور شوكت مسلماني ،منسق عام التيار يف
اسرتاليا روبري بخعازي ومنسق التيار يف ملبورن شربل راضي ،منسق
التيار الوطني الحر يف سيدني طوني طوق ونائبه طوني رزق ،املطرب
لحود الحدشيتي وملحم بو ملحم ،مسؤول حزب االحرار فؤاد االشوح،
رئيس مجلس الجالية علي كرنيب ونائب الرئيس طوني بو ملحم وعدنان
مرعي وعلي مراد ،رئيس حركة الشباب املسلم العربي خضر ابراهيم
وشقيقه خليل ابراهيم ،رئيس جمعية الزهراء الحاج حسن بزي ،امني
سر حركة امل حسني الحاج ومسؤول االعالم يف الحركة عباس ابو عبد
اهلل ،عن الحزب السوري القومي عادل موسى واحمد االيوبي ،عن حزب
البعث فوزي االمني ،عن تيار املردة الياس الشدياق وماما حريكي ،ألسيد
أحمد ديب ،رجل االعمال محمد رمال وعدد من مناصري حركة امل والتيار
واالصدقاء.
عرّف املناسبة مسؤول االعالم يف حركة أمل عباس ابو عبد اهلل فقدم
الوزير نقوال صحناوي الذي القى كلمة مختصرة تحدث فيها عن الوطن
وهموم املواطن وعن الجالية ودورها يف انعاش االقتصاد اللبناني.
ثم افسح املجال لألسئلة التي دارت حول املشاكل الطائفية التي يعاني
منها لبنان وان الحل الوحيد يكون بالعلمانية او املجتمع املدني وكذلك حول
مسألة النازحني السوريني اىل لبنان الذين فاق عددهم ثلث عدد سكان
لبنان بكل ما يشكلون من اعباء اقتصادية وامنية واجتماعية على لبنان
وشعبه وايضا حول ما كان يسمى بـ «الطابق الثاني» الذي كاد ان يؤدي
اىل صدامات مسلحة وكذلك مشكلة الداتا التي طاملا طالب تيار املستقبل
الوزير صحناوي بتسليمها اىل االجهزة االمنية وخاصة جهاز املعلومات.
وقد أجاب الوزير صحناوي على هذه االسئلة بكل وضوح وشفافية
مستفيضا يف الشرح عن الهبة الصينية لوزارة االتصاالت والتي اصبحت
تُعرف بـ «الطابق الثاني» وكذلك مسألة تسليم الداتا التي تم االحتكام

فيها اىل ثالثة من كبار القضاة الذين حكموا بعدم تسليمها لالجهزة االمنية
نظرا ملا تشكل من انتهاك لخصوصية اللبنانيني من مسؤولني سياسيني
ودينيني وأمنيني خاصة ولعموم الشعب عامةن وقال انه سلم مئات الداتا
اىل االجهزة االمنية.
اما بخصوص النازحني السوريني والخوف من تحولهم اىل نازحني مثل

الفلسطينيني فقد عوّل صحناوي على تشكيل حكومة بعد انتخاب رئيس
جمهورية تتحرك ملعالجة هذه املشكلة.
وقال ان هذه الحكومة مهمتها ايقاف االعمال االرهابية وانتخاب رئيس
جمهورية .وكانت مأدبة غنية باملأكوالت الخفيفة والفواكه واملرطبات
والحلويات.

الحركة الشباب املسلم العلوي تكرم الوزير نقوال صحناوي

الوزير نقوال صحناوي خضر ابراهيم وطوني طوق وحضور
استقبلت حركة الشباب املسلم العلوي وزير االتصاالت السابق
نقوال صحناوي ،حبضور منسق التيار يف سيدني طوني طوق
وذلك يف مركز احلركة يف ماركفيل.
وقد حضر االجتماع الرئيس اجلديد للحركة خضر ابراهيم ونائبا
الرئيس عادل ديوب ومعني احلربوقي ومسؤول الرياضة ومجع

رياض جمعة ،علي اسكندر ،عادل ديـّوب وسليمان اسكندر

املال ( )Fund Risingخليل ابراهيم وعضو بلدية ماركفيل
سليمان اسكندر وعلي اسكندر وهاشم ابراهيم ورئيس
احلركة السابق علي ابراهيم (الشمالي) .وقد وجرى احلديث
عن االوضاع على الساحتني اللبنانية والسورية وخاصة اوضاع
سكان جبل حمسن الذين يتعرضون هلجمة تستهدف وجودهم.
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مـقابلة

صاحب ورئيس جملس ادارة شركة  Impressive Wardrobesمارون دغيم لـ «اهلريالد»:

نص ّدر االبواب اخلشبية من فرعنا يف أندونيسيا اىل الواليات املتحدة ودول عدة وخدماتنا مكفولة لـ  10سنوات

لدينا ثالثة فروع يف اسرتاليا ولبنان وأندونيسيا يعمل فيها حواىل  500موظف وعامل
هاجر من بلدته البحرية اىل افريقيا ومنها اىل اسرتاليا ويف قلبه تصميم ال يـُحد وطموح نحو األفضل ..انه صاحب ورئيس
مجلس ادارة  Impressive Wardrobesالسيد مارون دغيم.
منذ وصوله اىل اسرتاليا عمل يف مجال تصنيع وتركيب خزائن الحائط ملدة سنتني ليفتتح بعدها مصلحته الخاصة Impressive
 Wardrobesيف العام  1991يف بانكستاون التي يديرها ،حاليا ،ولداه جوزيف وشربل والتي يعمل فيها حواىل  40موظفا
وعامال وتشمل خدماتها وأعمالها سائر الواليات االسرتالية.
وألن طموحه كبري ،شأنه شأن كل لبناني ناجح ،لم يكتفِ بأن تبقى شركته مقتصرة على اسرتاليا بل عمل على توسيعها فقام
بافتتاح فرع لها يف أندونيسيا يعمل فيه حواىل  400شخص ويصدّر األبواب الخشبية لخزائن الحائط اىل اسرتاليا ولبنان
كما يقوم بتصدير سائر أنواع األبواب الخشبية اىل الواليات املتحدة ودول الشرق األوسط.
يقول السيد مارون دغيم لـ «الهريالد» ان شركته تستورد أبواب خزائن الحائط الخشبية من فرعها يف أندونيسيا اىل فرع
الشركة األم يف اسرتاليا الذي يسلمها بدوره لزبائن الجملة بأفضل األسعار.
وأضاف السيد دغيم يقول ان «شركتنا تقوم بتصنيع وتركيب خزائن الحائط من األخشاب وكذلك األملنيوم وان خدماتنا
وأعمالنا مكفولة لـ  10سنوات».
وقال السيد مارون دغيم لـ «الهريالد» ان الشركة فازت بجائزة  Australian Award Designلعامي  2007و،2011
ومنذ شهر تقريبا فزنا بجائزة .The Best Customer Service Award
ولالطالع على املزيد من أعمال شركة  Impressive Wardrobesوخدماتها قصدت «الهريالد» املركز الرئيسي للشركة يف
بانكستاون وكان لها هذا اللقاء مع صاحبها ورئيس مجلس ادارتها السيد مارون دغيم:

حاوره أنطونيوس بو رزق
* من هو صاحب ورئيس
شركة
ادارة
جملس
Impressive
Wardrobes
السيد مارون دغيم؟ ومتى
هاجر اىل اسرتاليا؟
 من مواليد البحريي عام ،1966متزوج ولنا أربعة
شباب ،تلقيت دروسي
االبتدائية يف مدرسة الفرير
يف زغرتا وتابعت دراسيت
يف مهنية زغرتا يف اختصاص
االلكرتونيات والكهرباء.
عام  1986سافرت اىل
نيجرييا وبقيت هناك حواىل
سنتني ألسافر بعدها اىل
اسرتاليا يف أوائل العام
.1988
* كيف بدأت حياتك العملية
يف اسرتاليا؟
ككل مهاجر تكون بدايةحياته يف اسرتاليا مليئة
بالصعوبات خاصة وان على
االنسان أن يبدأ حياته من
جديد اي من الصفر معتمدا
على اميانه وتصميمه لتحقيق
حياة أفضل.
فبعد وصولي اىل اسرتاليا
عام  1988عملت يف شركة
لتصنيع وتركيب خزائن
احلائط حواىل سنتني ألفتتح
اخلاصة
شركيت
بعدها
 Impressive Wardrobesاليت
أمتلكها حاليا عام .1991
* ما هي اخلدمات اليت
تقدمها شركتكم واالعمال
اليت تقوم بها؟
 نقوم بتصنيع وتركيبمجيع أنواع خزائن احلائط
حيث نستورد كافة متطلبات
خزائن احلائط من دول عدة

صاحب شركة  Impressive Wordrobesمارون دغيم

الزميل أنطونيوس بو رزق يحاور السيد مارون دغيم

رجل االعمال مارون دغيم ونجاله جوزيف وشربل دغيم
باجلملة

ونسلمها لزبائننا
بأفضل االسعار.
وتعترب شركتنا من أهم
الشركات اليت تعمل يف هذا
اجملال يف نيو ساوث ويلز
حيث اننا نفتح سبعة أيام
يف األسبوع وخدماتنا تشمل
سائر احناء سيدني وباقي
الواليات االسرتالية.
فقط
تستعملون
*هل
تصنيع
يف
االملنيوم
اخلزائن؟
 ال ،حنن نقوم بتصنيع أبواباخلزائن اخلشبية يف فرعنا
يف أندونيسيا
ونصدرها
ّ
اىل شركتنا يف سيدني اليت
تقوم بدورها بتوزيعها على
الزبائن باسعار اجلملة.
* متى تأسس فرع أندونيسيا
وملاذا؟

 تأسس فرع أندونيسياعام  2009ألن تكلفة أبواب
اخلزائن اخلشبية هناك متدنية
مقارنة باسعارها يف اسرتاليا
سواء لناحية أسعار البضاعة
أو اليد العاملة.
اضافة اىل االخشاب نستعمل
االبواب واجلوانب االملنيوم
وذلك حسب طلب الزبون.
*خالل مسريتكم العملية اليت
جتاوزت  22عاما من النجاح،
هل حصدت شركتكم اي
جوائز؟
 فازت شركتنا بعدةمنها
وتنويهات
جوائز
جائزة التصميم االسرتالية
Australian Award Design
عام  ،2007وفزنا باجلائزة
نفسها جمددا عام ،2011
ومنذ حواىل الشهر رحبنا

جائزة أفضل خدمة للمستهلك
The Best Customer Service
.Award
* هل يقيت أعمالك مقتصرة
على اسرتاليا وأندونيسيا؟
الذي
للنجاح
نظرا
رافق أعمالنا يف اسرتاليا
وأندونيسيا قامت شركتنا
بافتتاح فرع هلا يف شكا -
لبنان الشمالي عام 2004
حيث تقوم مبمارسة عملياتها
هناك بنجاح.
* من يتسلم ادارة اعمال
الشركة يف لبنان؟
 احب ان اشري اىل اناعمال شركتنا يف اسرتاليا
يشرف عليها
ولدي جوزيف
ّ
وشربل ،ويف أندونيسيا
هناك شريك يتوىل ادارة
الفرع .اما يف لبنان فيدير

اعمال الشركة شقيقاي ألبري
ووسام دغيم ،وانا أتنقل
بني اسرتاليا وأندونيسيا
ولبنان لالشراف على سري
االعمال.
* كم هو عدد املوظفني
والعمال يف مركز الشركة
االم يف اسرتاليا؟
 يعمل يف شركتنا يفبانكستاون حواىل  40شخصا
بني موظفني وعمال ،كما ان
بعض أعمال الشركة أسلمها
ملتعاقدين فرعيني Sub
.Contractors
اما يف لبنان فيبلغ عدد عمال
وموظفي الشركة حواىل 33
شخصا.
ويف أندونيسيا يعمل يف
الشركة حواىل  400شخص
حيث ،اضافة اىل تصدير
ابواب خزائن احلائط اىل
اسرتاليا ،نقوم بتصدير مجيع
أنواب االبواب اخلشبية اىل
الواليات املتحدة االمريكية
ودول الشرق االوسط.
* على ماذا تعتمد شركتكم
يف جناحاتها؟
 -ال شك ان هناك عاملني

ضروريني لنجاح اي عمل..
العامل االول اخلربة اليت
بدونها ال ميكن النجاح
الصدق
الثاني
والعامل
واالخالص واالستقامة يف
املعاملة والدقة يف تنفيذ
العمل ،فمن ناحية اخلربة فان
خربتنا تفوق  24عاما ..ومن
جهة املعاملة ايضا فقد اولينا
أهمية خاصة للزبائن اذ لدى
الشركة موظفون متفرغون
لتلبية خدمات الزبائن بعد
اجناز العمل ،فمن املهم
لدينا ارضاء الزبائن حيث
ان أعمالنا مكفولة ملدة عشر
سنوات.
* كلمة اخرية تود قوهلا؟
 ال بد لي من شكر ابناءاجلالية على وضع ثقتهم بنا
فلوال هذه الثقة ملا وصلت
الشركة اىل ما وصلت اليه
من جناح ونعاهدهم ان نبقى
نتعامل معهم بكل صدق
واستقامة وحمبة ،واشكر
اهلريالد على هذا اللقاء.
وحنن بدورنا نتمنى لكم
ولشركتكم مزيدا من التألق
والنجاح.
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حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و Spas
و  Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد
زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

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:
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اعالنات ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع

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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..
101 Lygon St, Carlton,
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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Melbourne

ماذا فعلت مروى لحماية نفسها من التحرش الجنسي ؟
مازالت ذاكرة املطربة اللبنانية ،املثرية للجدل ،مروى ،حتمل
ختوفات تعرضها للتحرش اجلنسي من جديد يف مصر ،وذلك
بعد حادثتها الشهرية منذ عامني على شاطئ مدينة «العجمي»،
عندما تعرضت للتحرش اجلنسي ،ومزقت مالبسها ،خالل إحدى
حفالتها ،األمر الذي جعلها ختتار مالبسها بعناية ،خالل حفالتها،
حتى ال تتعرض لذلك من جديد.
ختوفات «مروى» ،دفعتها للظهور يف إحدى احلفالت مبدينة
«الغردقة» ،على ساحل البحر األمحر ،مبالبس ملتزمة كثريًا،
مقارنة مبا قبل ،وقامت بتأجري جمموعة من احلراس الشخصيني،
ملصاحبتها خالل حضورها احلفل وجتوهلا بني اجلمهور ،وغنائها
على املسرح.
وأقيم احلفل يف منطقة املمشى السياحي وشارك فيه ،الفنان
شريف عبد املنعم ،جنم برنامج «صوت احلياة» ،املطرب الشعيب
أمحد العيسوي ،الذي قدم أغنية خاصة ملصر ،إضافة جملموعة
مميزة من األغاني اليت أشعلت محاس اجلمهور.
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برعاية دولة الرئيس
الجنرال ميشال عون
يمثله

معالي الوزير نقوال صحناوي

يتشرف التيارالوطني الحربدعوتكم
لحضورحفلته السنوي
دعماً ملسرية التيار يف بناء الدولة
اللبنانية على اسس العدالة والحرية ..
يف صالة
وكان ملروى إطاللة خاصة ،حيث أشعلت املسرح بأغانيها
وتفاعلها الكبري مع اجلمهور ،الذي ظل يغين معها ويطالبها
باملزيد من األغاني ،ويف نهاية االحتفال مت تكريم الفنانني
الثالثة ،باإلضافة إىل جمموعة من املساهمني يف جناح وتنظيم
االحتفال.

GREENVILLE RECEPTIONS
13 - 15 GREEN STREET
,THOMASTOWN
) (Off Settlement Rd
وذلك بتاريخ  29اذار  2014الساعة
الثامنة والنصف مسا ًء
ثمن البطاقة  70دوالرا
نأمل تشريفكم ودعمكم
بمثلنا ينهض لبنان
التيار الوطني الحر -ملبورن
للمراجعة الرجاء االتصال

شربل راضي 0413416046:
سليمان ابو خاطر 0409140506:

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل  -جملس والية فيكتوريا

تكريم الطالب املتفوقني

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة بالبيض
وأصنافا أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية..اللحوم
واخلضار طازجة يومياً ..نظافة تامّة وخدمة مميزة

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر
عشرات السنني يف خدمة الجالية
خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وجميع املناسبات
تصويرفيديو وفوتوغراف  ..صورة نقية وصوت صافٍ
استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن

لالتصال0413101539 :

يف إطار نشاطها الثقايف اهلادف لتشجيع الشبيبة اللبنانية
املتفوقة ،يدعو رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
– فيكتوريا يوسف سابا مع اللجنة التنفيذية ،مجيع الطالب
اللبنانيني أو املتحدرين من أصل لبناني واحلاصلني على
نسبة  %90وما فوق من جمموع العالمات يف شهادة ال
VTACللعام  ،2013للمشاركة يف حفل التكريم وبدعم من
البنك العربي.
وهلذا تطلب اجلامعة اللبنانية من أولياء الطالللمزيد من
املعلومات حول االشرتاك يرجى االتصال
روزين 0412842382 :او إيف0433773766 :

جلنة ملكة مجال االغرتاب اللبناني لعام 2014
بدعم من اجمللس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل وبدعم من اجمللس القاري السرتاليا ونيوزيلندا
تدعو اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – فيكتوريا
فتيات اجلالية اللبنانية من عمر  25 - 18سنة
للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف
ملبورن اسرتاليا لعام 2014
حيث ستتوج ملكة العام  2014مع وصيفة أوىل وثانية
يف مهرجان مجالي وفين بامتياز ،يف شهر حزيران 2014
حكيم
حبضور ملكة مجال لبنان للمغرتبني لعام  2013ريتا
ّ
من كندا
وملكة مجال لبنان اسرتاليا لعام  2013جيسيكا منصور
هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات النهائية مللكة
مجال االغرتاب الذي سيقام يف لبنان يف شهر آب 2014
برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية
وسيتم نقل االحتفال من على شاشة MTV
ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل  28آذار 2014
على األرقام التالية :غولدا  – 0447176293إيف 0433773766
جيسيكا  – 0422863747كوزات 0401969915

أمانة االعالم :إبراهيم شربل
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االسد أقفل باب التفاوض والسالم
سيعود اىل سورية
كاتب سياسي

دخلت احلرب على سورية عامها الرابع حيث كانت الغاية
االساسية منها حتقيق اصالحات يف النظام واعطاء الشعب
حقوقه ،وقد جتاوب الرئيس االسد مع هذه املطالب اليت
اعتربها من حقوق الشعب السوري من جهة وقطع الطريق
امام املتظاهرين واحملتجني من جهة ثانية قبل ان تتسلل
عدوى ما يسمى الربيع العربي الذي اصاب بعض الدول
العربية اىل سورية.
اال ان املعارضة السورية مل تكن لتكتفي باالصالحات
اليت قام بها الرئيس االسد بل راحت تطالب باملزيد حتى
وصلت اىل حد املطالبة بتنحي االسد اي اسقاط النظام
بكامله ومنعه من السفر وحماكمته كما حصل يف بعض
الدول العربية حتت شعار الربيع العربي.
قرر االسد معاجلة االمور بالطرق الدبلوماسية والسياسية..
وملا مل يعد للصرب حدود واصبح اخلطر يدق كل باب يف
سورية بكل ما يف ذلك من اعتداءات على امن الدولة
وعلى اجليش وتفخيخ سيارات وقطع طرق ومنع الناس من
الوصول اىل اعماهلم وضرب املؤسسات احلكومية واالعتداء
على املدارس العامة واخلاصة وغريها من اعمال ارهابية
مل توفر حتى املستشفيات وكي ال تعم الفوضى كامل
االراضي السورية اضطرت الدولة للضرب بيد من حديد.
اجلامعة العربية دخلت على اخلط وزار املبعوث العربي
والدولي االخضر االبراهيمي سورية عدة مرات يف حماولة
الجياد حل للنزاع القائم بني النظام واملعارضة ولكنه فشل
يف كل حماوالته بسبب تعنت املعارضة..
وقد لعبت الواليات املتحدة االمريكية دورا كبريا يف دعم
املعارضة الطالة امد النزاع يف سورية وكان وزير خارجيتها
جون كريي حيرض املعارضة ويشد على يدها كي تبقى
صامدة مؤكدا هلا ان االمور ستسري لصاحلها.
وعلى عكس كريي لعب وزير اخلارجية الروسي سريغي

الفروف دور االطفائي للنار امللتهبة حماوال اجياد حلول
ترضي النظام واملعارضة اال ان االخرية رفضت باملطلق
اي حل ال يكون لصاحلها بالكامل مصرة على رحيل الرئيس
االسد مستندة يف تعنتها هذا على الوعود االمريكية..
وكان الرئيس اوباما يف كل اطاللة تلفزيونية له يصرح ان
على الرئيس االسد الرحيل.
ومؤخرا اخليت سجون بعض الدول العربية وسجون يف
امريكا وبريطانيا وبعض الدول االوروبية من اجملرمني
كجبهة النصرة وداعش والقاعدة وغريها وقذفت بهم
اىل سورية السقاط النظام وكان هؤالء يتبنون العمليات
العسكرية والقاء املتفجرات وتفخيخ السيارات ضد النظام
ومؤسسات الدولة واجملتمعني املدني والديين فهامجوا
املدارس واملستشفيات واالماكن الدينية من كنائس
ومساجد واعتقلوا الراهبات (اللواتي اطلق سراحهن)
واملطرانني اللذين ال يزاالن خمطوفني وجمهولي املصري.
وقد تبني مؤخرا ان اخلطر داهم اجليش احلر على يد داعش
وجبهة النصرة وغريهما من اجلماعات االسالمية اليت قامت
مبهامجة مواقعه واعدام العديد من ضباطه وعناصره.
وكانت يربود القريبة من احلدود اللبنانية وكذلك بلدات اخرى
يف حمافظة القلمون بؤرة ارهاب كان يلجأ اليها االرهابيون
حيث اكتشفت فيها ،بعض استعادتها من قبل اجليش
السوري ،معامل ومصانع لتفخيخ السيارات وارساهلا اىل
لبنان واىل سورية طبعا.
انا شخصيا اعتقد ان الرئيس االسد قد اقفل باب التفاوض
من اي جهة اتى وبالتأكيد انه لن يتوانى بعد اليوم من
مالحقة فلول املرتزقة واجملرمني واالرهابيني على مجيع
االراضي السورية حتى القضاء عليهم بالكامل العادة
احلياة على االراضي السورية اىل طبيعتها وليتمكن الشعب
السوري من العيش بأمان وسالم.

إشرتى بيضة بـ 13
ألف دوالر فاتضح له أن
قيمتها  33مليون دوالر
كشفت صحيفة "دايلي تليغراف
" أن تاجر خردة معدنية عثر
على بيضة نادرة يف السوق،
وشعر أنها ال تشبه أي بيضة
أخرى ،فقرر أن يشرتيها
مببلغ  13ألف دوالر أمريكي
إذ كان يشعر شعورًا كبريًا
أنها تستحق أكثر من ذلك.
وقد اتضح بعد شرائه للبيضة
أنها قطعة من الفن تستحق
حنو  33مليون دوالر أمريكي،
ألنها كانت من مقتنيات القيصر الكسندر الثالث يف روسيا،
وقد فقدت خالل الثورة الروسية ،وهي واحدة من عدد قليل من
« بيض فابرجيه « األصلي اليت ال تزال موجودة يف العامل.
فبعد أن اشرتى التاجر البيضة ،ذهب إىل منزله
حبث على اإلنرتنت ،فوجد تقريرًا يعود إىل عام
اىل أنه يتم البحث عن بيضة تشبه تلك اليت
أن تبني بيعها يف مزاد يف مدينة نيويورك

وقام بإجراء
 2011يشري
اشرتاها بعد
عام .1964

جيدر الذكر ان بيرت كارل فابرجيه هو صانع جموهرات روسي ،اشتهر
بتصميم «بيضة فابرجيه» على منط بيض الفصح العادي ،ولكن
باستخدام معادن مثينة وأحجار كرمية بد ً
ال من املواد العادية .وقد
أعلنت إدارة متحف «لشتنشتاين» يف فادوز بنهاية العام 2013
املاضي عن عرضها لبيضة للفنان فابرجيه نادرة جدا مأخوذة من
جمموعة عائلة كيلش للمرة األوىل ضمن اجملموعة الدائمة للمتحف.

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
Master License No: 409566317

CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*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

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :
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فصل  3عناصر أمن من حراس رئيس
صورة وزير اخلارجية اللبناني يف دعوى ترفع يف كازاخستان ضد
الشورت تهيج مشاعر النشطاء حقوقي اعتدى على قاض بقاتلة ذباب الوزراء الباكستاني بسبب قط

"عقد لقاء بدون ربطات عنق" .عبارة تبدو عادية مبعناها لكنها
حتمل مغزى حني يدور احلديث عن اجتماعات جيريها سياسيون
معان أخرى حول ماهية
وقادة دول ،إذ تكتسب هذه العبارة
ٍ
هذا اللقاء .لكن يبدو أن قاموس املصطلحات السياسية بصدد
اكتساب عبارة جديدة بفضل وزير اخلارجية اللبناني جربان باسيل ..
هي عقد اللقاء يف الشورت .فقد حظي الوزير اللبناني باهتمام
متزايد من ِقبل صحفيني وإعالميني يقومون بتغطية االجتماع
التحضريي للقمة العربية املنعقد يف الكويت ،وذلك حني ظهر
الوزير بشورت يف صالة فندق "هيلتون" حيث تدور اجتماعات
وزراء اخلارجية العرب ،وذلك يف طريقه (باسيل) ملمارسة رياضة
املشي .وفيما سلط دبلوماسيون أنظارهم على الوزير اللبناني وقد
أدهشهم تصرفه غري املألوف ،انتهز عدد من الصحفيني الفرصة
لاللتفاف حول الوزير والتقاط الصور التذكارية معه ،ومن ثم
نشرت هذه الصورة عرب مواقع االنرتنت لتلقى رواجا بني شرحية
عريضة من النشطاء العرب .تفاعل كثري من النشطاء مع الصورة
من خالل التعبري عن إعجابهم جبربان باسيل وتصرفه الرياضي على
ثان أنه ال يليق بسياسي على مستوى
سجيته ،يف حني رأى فريق ٍ
عال أن يظهر بالطريقة اليت ظهر بها الوزير اللبناني ،فيما رأى
ٍ
فريق ثالث أن األمر ال يستحق أي نوع من ردود األفعال ،سواء
املؤيدة أم املعارضة.

رفعت دعوى جنائية ضد يفغيين تانكوف احلقوقي من مدينة قره
غندا الذي ضرب القاضي بقاتلة الذباب ،ووجهت التهمة له وفق
املادة  341من القانون اجلنائي الكازاخستاني اليت تقضي يف
حالة االثبات باحلبس ملدة تصل اىل مخس سنوات كحد اقصى.
يقبع تانكوف حاليا يف السجن االحتياطي على ذمة التحقيق.
يقول شهود العيان إن تانكوف تقدم من القاضي أثناء احملاكمة
يف حلظة ما ووجه إليه عدة ضربات بقاتلة الذباب ،معربا بذلك
عن عدم موافقته على بعض القرارات اليت اختذها القاضي.
اشتهر تانكوف يف مدينته قره غندا بتصرفاته غري العادية،
منها أداء الطقوس السحرية بغرض استحضار األرواح أمام
دار العدل ،ورفع دعوى على قسم العدل لقاء رفض القسم
تسجيل قيد "مجعية دعاة العبث املتهورين" ،ومطالبة احملكمة
باشياء خترج عن نطاق العقل واملنطق مثل استدعاء الكاردينال
ريشيليو والقديس سيباستيان إىل احملكمة ..وغري ذلك من
املشاغبات.

مسكة القرش تالحق قارب الرحال
الروسي

وتنفيذا لقرار الوزير سحبت الرخصتان من فندق "Sharm Holiday
 "Resortو" ،"Hilton Sharks Bay Resortاملصنفني بـ  4و 5جنوم
على التوالي .هذا وكانت شركات سياحية أوربية كبرية قد
لوحت يف وقت سابق بتجميد نشاطها يف مصر ،وبوقف التعاون
مع اجلانب املصري "بسبب تزايد حاالت التحرش اجلنسي".
يف الشأن ذاته يذكر أن مندوبي وممثلي ما يزيد عن  150وكالة
سياحية يف شرم الشيخ تلقوا شكاوى من سائحات تعرضن للتحرش
اجلنسي من ِقبل موظفي الفنادق ،فيما مت توثيق  3حاالت اغتصاب.
إىل ذلك شدد الوزير املصري هشام زعزوع على أنه سيبذل
قصارى جهده لوضع حد لظاهرة التحرش اجلنسي بالسائحات
اليت تلحق ضررا كبريا بسمعة مصر السياحية .ومن اإلجراءات
املعتمدة يف هذا اإلطار ،باإلضافة إىل سحب الرخصة من
الفندق حيث تقع حوادث كهذه ،فرض حظر على أخصائيي
املساج الرجال حيول دون مزاولتهم هذا العمل يف صالونات
الـ "سبا" املخصصة للنساء.

حتولت هذه احلادثة إىل فضيحة بالنسبة جلهاز أمن قصر
رئيس الوزراء ،وأفاد رجال األمن املكلفني حبمايته والبالغ
عددهم  21عنصرا ،بأنهم مل يتوقعوا أن ينجح القط بالتغلب
على الطاووس األكرب منه حجما .كما شدد هؤالء على أنهم
كانوا يراقبون القط باستمرار وأن أعينهم مل تغفل عنه،
بل كشفوا أن القط هاجم الطاووس ،لكنهم فضلوا عدم
التدخل يف الصراع جمهول األسباب بينهما ،رمبا ظنا منهم
أنهما سيتمكنان من التوصل إىل حل يرضي الطرفني.
لكن املسؤولني عن عناصر أمن القصر الواقع يف مدينة الهور،
ثاني أكرب املدن الباكستانية ،رأوا أن  3فقط استحقوا العقوبة،
إذ أنهم كانوا املناوبني ساعة وقوع "املأساة" فتم فصلهم.
يبدو أن احليوانات باتت جزء ال يتجزأ من احلياة السياسية يف
عدد من الدول يف اآلونة األخرية ،إذ لعب كلب كولوميب دورا
حموريا تسبب بفضيحة دبلوماسية ،وحال دون تعيني نائب
رئيس البالد سفريا لدى الربازيل.

« .. »OKالكلمة األكثر شيوعا يف
العامل تدخل عامها 176

«السياحة» املصرية تسحب رخصتني من فندقني
بسبب التحرش بسائحات واغتصاب أخريات
أصدر وزير السياحة
املصري هشام زعزوع
يوم  25مارس/آذار
قرارا بسحب رخصتني
من فندقني يف شرم
الشيخ ،بسبب حترش
بسائحات
موظفيهما
واغتصاب
أجنبيات
بريطانيات جئن إىل
مصر بهدف االستجمام.

فقد  3رجال أمن باكستانيني وظائفهم يف حراسة قصر رئيس
الوزراء نواز شريف ،ولذك بسبب إهماهلم مراقبة قط الرجل الثاني
يف الدولة .أدى هذا اإلهمال إىل أن القط األليف هاجم طاووسا
يبدو أنه أليف أكثر من الضرورة أثناء فرتة تنزه األخري يف بستان
القصر ،ما ّ
مكن األول من التهام الثاني ،وهو ما مت اكتشافه بفضل
تنبه حارس البستان الذي عثر على بقايا الطاووس املسكني.

كتب فيودور كونيوخوف الرحال الروسي الذي قرر قطع احمليط
اهلادئ يف قارب جتذيف على صفحته يف شبكة فيسبوك
للتواصل االجتماعي أن مسكة قرش يبلغ طوهلا  1.5مرت تالحقه
يف رحلته يوما بعد يوم .يف البداية حاول فيودور إبعاد السمكة
املفرتسة بالضرب باجملذاف ولكنها مل تنصاع اليه  ،مع أن
الرحال املشهور غري منزعج ،على ما يبدو ،بهذه املرافقة.
ومما يسعد كونيوخوف هو واقع أنه يتقدم على جدوله الزمين
املوضوع للرحلة .أحبر فيودور كونيوخوف من شواطئ تشيلي
إىل احمليط املفتوح منذ ثالثة أشهر ،وخيطط قطع احمليط
اهلادئ يف قارب التجذيف خالل  200يوم ،حيث سيصل يف
نهاية املطاف إىل ميناء بريسبني يف أسرتاليا.

ألعالناتكم معنا اتصلوا
مبكاتبنا على األرقام:

=(02) 87648186
(03)94604281

احتفى العامل يف 23
مارس/آذار مبرور 175
على استحداث "الكلمة"
األكثر شيوعا واستخداما
يف العامل ،وهي "،"OK
اليت باتت أول الكلمات
كل
بني
املفهومة
شعوب العامل على اختالف لغاتهم ،كما أصبحت كلمة مبعنى
مشرتك يف كافة الثقافات .استخدمت " "OKأول مرة يف
صحيفة " "The Boston Morning Postيف عام  ،1839وكانت
تنشر تقارير عسكرية عن احلروب اليت تشنها بريطانيا ،حبيث
يكتب عدد القتلى مرفقا حبرف  Kيف إشارة إىل كلمة .killed
فإذا كان عدد القتلى  2على سبيل املثال كتب يف التقرير
 ،2killedأما يف حال كان العدد صفر فتكون الصيغة .0killed
وكما هو معروف يستعيض الناطقون باللغة اإلنكليزية حبرف O
بدال عن كلمة  zeroيف اللفظ ،ورمبا يعترب املسلسل األمريكي
الشهري " "0-5 hawaiiأحد أبرز األمثلة على ذلك أيضا.
لكن مثة العديد من النظريات األخرى حول أصل كلمة "،"OK
منها أن املرشح للرئاسة يف الواليات املتحدة مارتن فان
بيورن املولود يف Kinderhookبوالية نيويورك ،اختار لنفسه
يف عام  1840لقب  old Kinderhookالذي اختصر الحقا بأول
حرفني من الكلمتني .كما هناك رأي آخر يتعلق برئيس أمريكي
آخر هو أندرو جاكسون الذي كان يستخدم أول حرفني من
ّ
كلميت " "all correctكما يسمعهما ،وذلك للموافقة على بعض
قرارات إدارية ،فأصبح هذا اللفظ رديفا للموافقة حسب هذه
النظرية.
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القائد العظيم سلطان باشا االطرش :إن كأس
احلنظل بالعز أشهى من ماء احلياة مع الذل

أكرم املغوّش

عرش املظامل انهدم
والعز طب بالدنا
راحت عليكم يا عجم
خوض املعارك دابنا
احنا محاتك يا علم
بارواحنا واكبادنا
وبعد هذه االنتصارات على العثمانيني
وطردهم من سوريه ولبنان ودخول املستعمر
الفرنسي واستشهاد وزير الدفاع البطل
يوسف العظمة يف ميسلون ومعه كواكب
من اجليش العربي مبعارك غري متكافئة هب
الشعب البطل وكانت الثورة السورية الكربى
بقيادة القائد العام البطل وابو الثورات
العربية العظيم اخلالد سلطان باشا االطرش
وهزم الفرنسيني يف مواقع الكفر واملزرعة
والسويداء واملسيفرة وصلخد وخلخلة وشهبا
والسجن وجنران ومسيع وكافة احناء اجلبل
والغوطة واجلوالن وحاصبيا وراشيا وسائر
احناء البالد ،وحرر سوريه ولبنان وعاش فالحًا
زاهدًا يعمل يف أرضه ويأكل من خرياتها
بيديه الطاهرتني (قدس اهلل سره).
اين احلكام االقزام املستعربون من
نضاالت وجهاد مساحة قائدنا العظيم سلطان
باشا االطرش ورفاقه امليامني الذين فضلوا
االستشهاد بشرف على حياة الذل والعبودية،
(ان كاس احلنظل بالعز اشهى من ماء احلياة
مع الذل).
نعم القائد العظيم سلطان باشا االطرش
كان وما زال مدرسة لالبطال االحرار الشرفاء
حيث تربى على الفروسية واالباءوالشجاعة
والكرم ومحاية املستجري وهذا ما فعله يوم
التجأ اىل عرينه اجملاهد اجلنوبي البطل
ادهم خنجر واعتقله املستعمر الفرنسي
الغاشم قبل صوله العرين فهاجم املصفحات
ودمرها فنقل الفرنسي الظامل البطل ادهم
بالطائرة واعدموه يف بريوت فقال القائد
العظيم سلطان باشا االطرش (ال حيلة لنا
يف السماء أذل اهلل الغادرين).
والقائد العظيم سلطان مل يعرف الراحة

اعداد :أكرم املغوّش

اجلامعيه روضه الغافري
عمانيه متثل الوجه املشرق

مع اطاللة الذكرى العظيمة للقائد العظيم
اخلالد البطل سلطان باشا االطرش القائد
العام للثورة السورية الكربى وشيخ اجملاهدين
االكرب طيب اهلل ذكراه الذي ارتفع إىل دار
اخللود بتاريخ  26آذار عام  1982وهو القائد
السموح الذي قاد الفرسان االبطال يف
الثورات العربية وانطلق على رأس فيالق
اجملاهدين االشاوس من جبلنا االشم جبل بين
معروف الطائفة الالطوائفية اىل دمشق حمررًا
بتاريخ  30أيلول عام  1918والثوار االشاوس
يرددون مع القائد البطل والشاعر الفارس
الشهيد معذى املغوش بن الشهيد الشيخ
محد والد الشهيد سعيد وشقيق الشهيد
سليم املغوش وقائمة االبطال اخلالدين من
اهلنا وبين معروف طويلة:
وسعوا املرجه ترى املرجه لنا
وسعوا املرجه لتلعب خيلنا
وشامنا فرجه وهي مزينا
وخيلك يا سلطان تسابق خيلنا
زينوا سوريا وسوريا لنا
وفرسانك يا سلطان عز ابطالنا
وزينوا الساحه واملرجه لنا
وابطال بين معروف خنب رجالنا
وحتول هذا احلداء الشعيب إىل أغنية تراثيه
كما وانشد البطل الفارس معذى املغوش
إثناء رفع العلم العربي على دار احلكومة
بدمشق والفرسان يرددون معه:

وجــــه
االســـبوع

مطلقًا اال بتحرير البالد والعباد من الطغاة
كانوا مستعمرين اوغادا او انظمة فاسدة ال
تقل خطرًا عن املستعمرين ألنهم استعمار
داخلي بغطاء مستعرب ومثال لنظام
الشيشكلي البائد.
وكان البطل العظيم سلطان قد سبقه
والده الزعيم البطل ذوقان االطرش اىل
عامل اخللود بشهر اذار عام  1911مع الزعماء
االبطال الشيخ محد املغوش وحييى ومزيد
عامر وحممد القلعاني وهزاع عز الدين الذين
شنقهم غدرًا الوالي املستعرب اللعني سامي
الفاروقي يف ساحة املرجة ( الشهداء)
بدمشق يف أول كوكبة من الشهداء العرب
وقبل شهداء السادس من ايار خبمس
سنوات تناساهم بعض املؤرخني احلاقدين
لغايات يف نفوسهم احلقريه مثلهم مثل
الذين ميثلون على شعبهم ومن ميثل بهم
وحيولون الصغار إىل كبار ولسان حال ابناء
واحفاد ابطال اجملد والكرامه حنن نرفض ان
متثلوا على أجدادنا االشاوس ابطال التحرير
احلقيقيني بل مثلوا على من يتمثل عليه
النكم مثلهم جتار وطنية زائفة يف مسلسالت
وهميه جتاريه وملفقه.
ويف سجل اخلالدين آالف الشهداء االحرار
االبرار الذين رمسوا خريطة سورية ولبنان
وفلسطني بارواحهم ولونوها بدمائهم وهم
ينشدون مع البطل معذى املغوش:

يتوافد الطالب قاصدو التحصيل العلمي
إىل اجلامعات االسرتاليه من مجيع دول
العامل تقريبا.
وكنت التقيت بالشابه روضه الغافري
اليت كانت متثل قنصلية سلطنة عمان يف
مؤمتر اجمللس االسرتالي التجاري العربي
يف مبنى والية نيو ساوث ويلز (سيدني)
حبضور مجيع اعضاء السلك الدبلوماسي
العربي يف اسرتاليا وشخصيات رمسية
اسرتالية ومنهم نواب ووزراء من اصل
عربي االستاذه باربره عبود بريي وشوكت
مسلماني وطوني عيسى وجون عجاقه.
والشابه روضه الغافري طالبه يف كلية
هندسة النفط يف جامعة نيو ساوث ويلز،
وفدت من مدينة عربي من سلطنة عمان مع
بعثة طالبية من اجل التحصيل العلمي يف
كافة االختصاصات حيث النهضة العلمية
يف السلطنة على قدم وساق.
والطالبة املتفوقة روضة شابة طموحة
واثقة من نفسها مثقفة حتب الشعر فتقرأ
لنزار قباني وحممود درويش ،وتستمع
للسيدة فريوز وتقول ان صوتها مالئكي..
وهي كرمية الشاعر سامل الغافري والسيدة
زوينة الغافري وهي مولودة يف بيت علم
وثقافة ومجيع اخوتها واخواتها جمازون
باهلندسة والتعليم.
تقول روضة:
انا سعيدة جدًا يف سيدني اجلميلة

واسرتاليا الرائعة املتعددة احلضارات
والثقافات  ،وجئت مع وفد طالب وطالبات
من اجل التخصص والتحصيل العلمي يف
اجلامعات االسرتاليه الراقيه ويهمين ان
اتقدم خبالص الشكر الكبري من صاحب
اجلاللة السلطان قابوس وحكومة بالدنا اليت
تسهر علينا وتقدم لنا كل السهيالت من
اجل ان يتعلم شعبنا ويأخذ مكانه الالئق.
نسأل اهلل ان يوفقين مع مجيع طالب
وطالبات البعثة وحنصل على الشهادات
اليت ختولنا العمل على نهضة بالدنا الغاليه
ان شاء اهلل ويطيب لي ان اردد:
يا رضى اهلل ورضى الوالدين
الشابه الرائعه روضه الغافري صبيه
مجيله يف تفكريها وثقافتها واالنتماء اىل
وطنها سلطنة عمان ومسقط رأسها مدينة
عربي اليت ولدت وترعرعت فيها وهي متثل
بكل فخر صورة وطنها الغالي الذي تعتربه
الوطن املثالي املضياف وهذا ما تصر
عليه الن االخالق العلم واالخالص للوطن
هي السمات املثاليه لوطن رائد ومواطن
كريم.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجمة املتألقة ماجدة الرومي  :كلمات ليست كالكلمات

تربة وطنا وما نبيعا بالذهب
ودم االعادي جتبلوا برتابها
ومهما كتبنا مل ولن نقدر ان نفي حق القائد
االكرب للثورات العربية البطل املكرم سلطان
باشا االطرش ورفاقه امليامني االحرار االبرار
الذين انتصروا على العثمانيني والفرنسيني
والصهاينة وما زال االبناء واالحفاد يقدمون
الشهيد تلو الشهيد من أجل حترير فلسطني
واجلوالن ،كما قال الشاعر زكي قنصل يف
حتيته لقائد االجماد والتاريخ سلطان باشا
االطرش ( أبو الفوارس)
حسامك ..ام هو املوت الزؤام
وصوتك أم قضاء ال ينام
ووجهك أم كتاب من نصال
له بدء ولبس له ختام
امري السيف سيفك يف سقام
حيز اضالعي هذا السقام
تأكله القراب وكم رقاد ال
عليه يكره السيف اهلذام

النجمة املتألقة ماجدة الرومي تتحدث اىل الزميل أكرم املغوّش
وفدت إىل سيدني النجمة املتألقة ماجدة الرومي مع كامل فرقتها املوسيقية وأحيت حفلة كربى
يف القاعة االوملبية حضرها عدة آالف أبدعت فيها باغنياتها الرائعة اليت لونتها ببصمات الشاعر
الكبري نزار قباني ومنها (كلمات ليست كالكلمات) وغريها من أغنيات مجيلة أطربت احلضور
كعادتها واملشهود هلا بتحريك اجلمهور الذي تفاعل ويتفاعل معها على أكمل وجه.
وكانت قد أكدت لي إثناء املقابلة الصحفية اليت أجريتها معها حيث قالت السيدة ماجدة :
اسعدني جدًا سؤالك استاذ أكرم عن تفاعلي املميز مع الشاعر االستثنائي الكبري نزار قباني
الذي أضفى على مسريتي الفنيه مسحه استثنائية اسعدتين واسعدت مجهوري العزيز  ..بكلمات
ليست كالكلمات ..واضافت لقد خسرنا كثريًا برحيل االستاذ نزار ألنه رمحه اهلل ..كان جمددًا
ومعطاء ويبقى خالدًا وهو كذلك بأعماله اخلالده واملخلده.
ً
وهذا غيض من فيض مما قالته لي النجمة الكبرية السيدة ماجدة الرومي وحنن ننشر هذه
املقتطفات من مقابلة كبريه مع كبريه يف ذكرى الشاعر اخلالد الكبري نزار قباني .
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منوعات

عندما حتولت كيم كارداشيان إىل فتاة
مجعت كل معامل القبح

مع أجنلينا جولي اخليال يصبح
حقيقة

مأكوالت شهية  ..ال ميكن اكلها !!

عملت النجمة األمريكية،
أجنيلينا جولي ،ومصممة
األزياء ،ستيال مكارتين،
أستوديوهات
مع
لتحويل
«ديزني»
القصص اخليالية إىل
حقيقة ملموسة ،من خالل
جمموعة أزياء لألطفال
مستوحاة من شخصيات
«األمرية النائمة».

بفعل حتوالت املاكياج انتقلت كيم كارداشيان من خانة أكثر
املشاهري إثارة ،إلي فتاة جتمع معامل القبح ،فقد استبدلت شعرها
الناعم بشعر مستعار جمعد ،وأسنانها املثالية بأسنان جاحظة ملتوية
باإلضافة نظارة طبية علي عينيها ...حتى أن شقيقتها كورتين
عجزت عن التعرف عليها.
كانت جنمة تلفزيون الواقع قد ظهرت يف برنامج ويندي
ويليامز التلفزيوني  ، Celebrities Undercoverالذي يصطنع
ويستنسخ من النجوم أشخاصا آخرين باستخدام املاكياج إلخفاء
هويتهم احلقيقية بهدف اختبار مدي إقبال مشجعيهم وحمبيهم.
كيم تشابهت بشكل كبري بعد املاكياج مع الشخصية التلفزيونية
بييت القبيحة وهي بطلة مسلسل درامي كوميدي ،حيث
أطلقت عليها مقدمة الربنامج أسم سينثيا ومن ثم شرعوا يف
حماولة خلداع ثالثة من معجبيها اإلناث« ،سينثيا» تصرفت مع
معجبات كيم يف مقابلة عمل وهمية كمساعدة لنجمة برنامج
الواقع التليفزيوني» .« Keeping Up With The Kardashians
خضع حمبو كيم أو»سينثيا» لعديد من املهام الختبار والئهم ،ولكن
دون علم منهم أنهن كن جيري تصويرهن على الكامريات السرية،
حيت تفاجئن يف نهاية احللقة أن «سينثيا» ما هي إال جنمتم احملبوبة
مما أصابهن حبالة من الذهول.

صافيناز :معنديش مانع «أتباس»
من عادل إمام ألني حببه أوي

أكدت الراقصة االستعراضية صافيناز ،أنها ال متانع تقبيل
الزعيم عادل إمام ،هلا ،أثناء تقدميها وصالت الرقص فى
مسلسله اجلديد "صاحب السعادة" ،حيث قالت الراقصة،
"معنديش مانع أتباس من عادل إمام ألنى حببه أوى".
وأضافت الراقصة يف حديث مع صحيفة «اليوم السابع» ،قائلة
«أقدم فى مسلسل صاحب السعادة  4رقصات ،ومن املقرر أن
أبدأ فى تصويرها خالل األيام املقبلة».
«صاحب السعادة» يلعب بطولته النجم الكبري عادل إمام ،ويشاركه
البطولة لبلبة ،أمحد عيد ،خالد زكى ،نهال عنرب ،حممد إمام ،تأليف
يوسف معاطى ،وإخراج رامى إمام.

مكارتين،
وقالت
ملوقع «دبليو دبليو
دي» األمريكي ،إنها
تشاركتا
وجولي،
مع «ديزني» إلطالق
جمموعة أزياء لألوالد
ارتدتها شخصيات يف
فيلم األمرية النائمة
اجلديد « .»Maleficent
وتلعب جولي يف الفيلم
دور امللكة الشريرة ،فيما
تؤدي ،إيل فانينغ ،دور األمرية أوروا.
وأضافت مكارتين «لطاملا كنت من أكرب املعجبات بديزني ،متامًا كما
والدتي ،وقد كربت وأنا أتابع كل األفالم ككل األطفال».
وتابعت «عنما توفرت الفرصة ،ودعتين جولي لزيارة موقع تصوير
الفيلم ،سارعت الغتنامها».
ولفتت إىل أن اجملموعة تضم فساتني وأحذية خمصصة لألمريات،
وقمصانًا وأحذية لصبيان وفتيات ترتاوح أعمارهم بني  4و14
سنة.
يشار إىل أن الفيلم اجلديد ينطلق يف  30مايو املقبل ،فيما يتم
إطالق جمموعة األزياء يف نهاية أبريل  ،2014ويعود ريع 10
باملئة من املبيعات لدعم قرى األطفال اليت تعنى باألوالد األيتام
واحملتاجني.

فتاة تعّري وزيرا اردنيا سابقا
على سكايب !
تعرض وزير أردني
سابق لالبتزاز من
قبل فتاة من إحدى
اجلنسيات العربية،
استدرجته
بعدما
عاريًا،
بتصويره
"سكايب"،
عرب
وطلبت منه على
إثر ذلك أموا ً
ال
للسكوت عليه وعدم افتضاح أمره.
الشرطة األردنية قالت ان الفتاة طلبت من الوزير السابق فتح
الكامريا والتعري إذا أراد أن يراها عارية ،وبالفعل باشر التعري
بالتوازي معها .وعندما فرغا من خلع مجيع مالبسهما ،أخربته
بأنها سجلت له فيلم فيديو بالصوت والصورة ،وأنها ستنشره
ألصدقائه على فيس بوك ،إن مل يدفع هلا مبلغ  5آالف دوالر".
وأضافت املصادر ان « قلة الوعي اإللكرتوني عند الكثريين يسبب
سقوطهم يف فخ االبتزاز».
وأكدت املصادر تعرض عدة مسؤولني لذات القضية خالل
استخدامهم اخلاطئ لإلنرتنت.
وتابعت « :تعرض مدير أحد املستشفيات يف حمافظة جنوبية لنفس
املوقف ،بعد أن أرسلت له فتاة طلبًا للصداقة على فيس بوك،
وطلبت منه ذات الشيء ،وما هي إال حلظات لتباشره بالتهديد،
غري أنه مل خيضع لتهديدها ،فقامت بنشر فيديو له وهو يتعرى
ويتحدث بكلمات جنسية ،ما خلق له مشكلة عائلية ،وصلت إىل حد
الطالق من زوجته».
واضافت املصادر أن الشرطة مل تتمكن لغاية األن من القبض
على هذه الفتيات ،ورجحت أن تكون هذه الفتيات تعمل حلساب
عصابات إلكرتونية.

جمموعة رائعة من الوجبات الشهية اليت يسيل هلا اللعاب
ولكنها يف احلقيقة ليست سوى لوحات زيتية غاية يف االتقان
قام برمسها الفنان العبقري اهلولندي "جتالف سبارني" وقد
القت هذه اللوحات الفنية اعجابا شديدا بسبب االتقان الشديد
الذي يقرتب من الواقع.

كامريات خمفية بغرف تبديل
املالبس النسائية

االردن  :صاحب أحد احملال التجارية املخصصة لبيع االلبسة
النسائية قرب البوابة اجلنوبية جلامعة الريموك يف مدينة اربد،
يواجه دعوى قضائية يف حمكمة صلح جزاء بين عبيد بتهمة "اإلغواء
والتهتك وخرق حرمة األماكن اخلاصة بالنساء".
وحبسب املعلومات املتوفرة  ،فإن القائم على احملل ،مل تعد
أساليب التجسس القدمية املتمثلة باملشاهدة من "ثقب الباب"
واسرتاق النظر جتدي نفعًا أو تروي ظمأه ،فقام برتكيب
أجهزة تصوير دقيقة ،داخل غرف الغيار "تبديل املالبس".
ويبدو أن املتهم صاحب األفكار الشيطانية واخلبيثة واألفعال
املرفوضة شرعا وأخالقا ،سعى البتزاز زبائنه من الفتيات من
خالل تصويرهن داخل تلك الغرف ،فعادة ما يلجأ أصحاب النفوس
الضعيفة من أصحاب حمالت بيع املالبس النسائية للتحرش
بالضحية «املصورة».
ويف جمتمع كالذي نعيش فيه والذي يعد من اجملتمعات احملافظة،
فإن «الضحية» قد تنتهي حياتها عقب خروجها من غرفة الغيار
دون ان تكون على علم مبا جرى وقت دخوهلا اىل غرفة تبديل
املالبس ،فاالسبوع املاضي كان داميا حيث شهدت اململكة 8
جرائم قتل 4 ،منها ارتكبت بداعي «الشرف».
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من هنا وهناك

فندق للطالق طريقة لالنفصال يف يوم واحد ما سر اجنذاب الرجال عند رؤية اللون
األمحر؟

الفندق يقع يف هولندا وهو عبارة عن شركة افتتحت ،يف «عيد
احلب» سنة  ،2011تتعاون مع  6فنادق أخرى ،تتيح للنزالء الطالق
يف غضون يومني.
أمسرتدام  -قد يلجأ بعض األزواج إىل طرق غريبة ومكلفة ال
لشيء إال جملرد احلصول على حريتهم ،وهو ما يقوم به بعض
األمريكان الذين يسافرون خصيصا إىل بلدان أخرى بغية التخلص
سريعا من شريك احلياة.
فندق الطالق يف هولندا هو فندق ليس ككل الفنادق املتعارف
عليها فكل ثنائي متزوج يدخله وخيرج منه منفصال .وهو عبارة
عن شركة افتتحت ،يف «عيد احلب» سنة  ،2011تتعاون مع 6
فنادق منتشرة بأحناء خمتلفة من هولندا ،تتيح للنزالء الطالق يف
غضون يومني (خالل عطلة نهاية األسبوع) ،على أن تبدأ اإلجراءات
بالتحدث إىل وسيط ،قبل أن يبدأ العاملون فيه ،ومن بينهم
مدعون عامون ووسطاء عقارات وخرباء ،لتقييم» املراسم الرمسية
ّ
للطالق وتقدميه للمحكمة للمصادقة عليه رمسيا.
وتصل كلفة اإلقامة بالفندق ،الذي تقتصر خدماته حاليا على
األزواج املقيمني حمليا ،قرابة  4150دوالرا ،وقد متكنت الشركة
إىل اآلن من إكمال إجراءات قرابة  100حالة طالق بنجاح.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ،جيم هالفينز إن «النجاح مضمون
بنسبة  100يف املئة» .وهو يأمل يف توسع شركته بالواليات
املتحدة ،وتقدميه كربنامج يف تلفزيون الواقع.
وتعد عملية تأجري قاض خاص إلكمال عمليات الطالق ممارسة
قانونية ،لكن على حنو ضيق ببعض الواليات األمريكية الصغرية
غري أنها آخذة يف التوسع.
وقالت ليسا هيلفيند ميري ،وهي حمامية بلوس أجنلس ،إن
القاضي يتقاضى ما بني  500إىل  700دوالر يف الساعة ،ورغم
ذلك فإن اللجوء لقاض خاص قد يكون أهون على مستوى سرعة
إكمال اإلجراءات وتوفري أجور احملامني.
وتتبنى احملكمة العليا يف سكرامينتو بكاليفورنيا مشروع برنامج
«طالق يف يوم واحد» ملساعدة األزواج غري القادرين على حتمل
أتعاب احملامني ،ويعمل فيه حمامون متطوعون جبانب طالب
قانون ،خالل أسبوعني من كل شهر ،ملساعدة حنو  10أزواج
للقيام بإجراءات الطالق.
وال يتعدى األمر حتميل االستمارة من اإلنرتنت مقابل  32دوالرا،
وتقدم العديد من مكاتب العون القانوني يد املساعدة بإرشاد
الساعني للطالق لكيفية ملء االستمارة ،وهذه الوسيلة هي
األمثل ،لألزواج ممن ليس لديهم أطفال أو ممتلكـــات للتنـــازع
حوهلا.
ويعترب الطالق قانونيا مبجرد مصادقة احملكمة عليه.

ممثلة «إباحية» فرنسية تظهر على اللوائح
االنتخابية حلزب فرنسي !!؟
ممثلة إباحية فرنسية تظهر على اللوائح االنتخابية حلزب فرنسي
اختار احلزب الفرنسي "اجلبهة الوطنية" ممثلة إباحية فرنسية لتنضم
إىل إحدى لوائحه يف االنتخابات اجلماعية اليت سيتم إجرائها يف
فرنسا يومي  23و  30آذار احلالي.
وكما أفادت األنباء الفرنسية فقد ظهر اسم جاكلني افيس على
الالئحة اخلاصة جبماعة "بيسان" حيث تقيم ،وهي منطقة تقع جنوب
فرنسا ،ويبلغ عدد سكانها  4600نسمة .
وصرح ستيفان ريفويلتا الذي يرتأس الئحة احلزب باجلماعة ،
معلقًا " :نعيش يف دولة دميقراطية  ،وهذه املرأة هي مواطنة
فرنسية فمن حقها أن ترتشح مثل كل املواطنني" .وأضاف" :هل
األفالم اإلباحية ممنوعة؟ ال ،فلذلك السيدة افيس متلك كل احلق
يف أن تكون على الئحة "اجلبهة الوطنية" ،وبإمكان املعرتضني
التصويت جلهة أخرى ".

نشر موقع "فوكس"
األملاني دراسة أجراها
باحثون يف علم النفس
"روشسرت"
جبامعة
األمريكية حول جاذبية
اللون األمحر بالنسبة
للرجال،
وأظهرت االختبارات ،اليت
أجراها الباحثون يف جامعة
"روتشسرت" أن اللون
األمحر عند النساء له
تأثري كبري على الرجال.

ووفقا ملعدي الدراسة
اندرو اليوت و دانييال
نييستا ،فإن هذه اجلاذبية
هلا جذور بيولوجية عميقة،
حيث اكتشف الباحثون أن بعض احليوانات تتصرف بشكل مماثل،
فقردة البابون والشمبانزي على سبيل املثال تنجذب أيضا للون
األمحر ،وهلذا يرى الباحثون بأن تفاعل الرجال مع اللون األمحر هو
أمر بيولوجي وغالبا ما يكون ذلك خارجا عن شعورهم وإرادتهم،
حسب ما جاء يف الدراسة اليت نشرها "موقع" فوكس األملاني.
ومن أجل حتديد تأثري اللون األمحر على الرجال ،قام الباحثون
بتوثيق ردود أفعاهلم جتاه صور نساء خمتلفة ،يرتدين ألوانا
خمتلفة .وأثبتت النتائج بأن الرجال جيدون النساء باللون األمحر
أكثر جاذبية ،حتى عندما تكون القمصان أو الفساتني يف نفس
الشكل.
كما أبدى الرجال أيضا استعدادهم لصرف املزيد من املال عند
موعد غرامي مع نساء ترتدين اللون األمحر ،ولكن رغم جاذبية
اللون األمحر ،إال أنه ال يظهر بعض اخلصائص املهمة يف العالقات
الغرامية مثل اللطف واحلنان والذكاء.

ام صينية استفاقت من غيبوبة استمرت عامني
بعد مساعها اغنية « امي هي االفضل»
يف الصني اصيب االطباء بالدهشة عندما استفاقت هذه املرأة
من غيبوبتها اليت دامت قرابة العامني  ,فاالطباء مل يتوقعوا ان
تستفيق املرأة اليت دخلت يف غيبوبة بعد عملية جراحية خضعت هلا
بسبب نزيف يف الدماغ ..

رفض منصب سفري…بسبب “كلبه”!
صحيفة
اأشارت
بوست»
«واشنطن
إن
إىل
األمريكية
«نائب رئيس كولومبيا،
أنغيلينو غارزون ،رفض
عرضًا قدم له لتسلم
منصب سفري بالربازيل،
ً
الفتة إىل أن «السبب
هو الرغبة بتمضية وقت
أطول مع العائلة» بل خرج حبجة غري معتادة ،وهي قلقه من أن
يشعر كلبه باحلر».
وأشارت الصحيفة اىل ان «غارزون تذرع باحلرارة املرتفعة يف
الربازيل لرفض املنصب ،قائال إن الظروف املناخية لن تكون يف
صاحل كلبه ،وهو من نوع «جريمان شيربد» ،ونقلت عنه صحيفة
حملية قوله إن «كلبه كثيف الفراء ،وميكن بالتالي أن يصاب
بأضرار صحية حبال وجوده بالربازيل».
وأضاف غارزون« :هذا ليس كلب نائب رئيس كولومبيا ،بل هو
كلب األسرة .أينما يذهب أجنيلينو غارزون ،فال بد أن يصطحب هذا
الكلب معه» يف حني ردت وزيرة اخلارجية الكولومبية ،ماريا أجنيال
هولغن ،بالقول إن ذرائع نائب الرئيس لرفض املنصب «حمرجة»
مرجحة وجود أسباب تتجاوز «تأثريات املناخ على الكلب.

صيين يبتلع والعة سجائر ...ليدفع
إجيار شقته

أشارت صحيفة "غلوبال تاميز" الصينية إىل ان "شابًا صينيًا إبتلع
والعة سجائر بعد أن قبل حتديًا بالقيام بذلك ،ما إضطره للخضوع
إىل عملية جراحية"،
ً
موضحة ان "الشاب كان يف مطعم بشرق البالد حني مسع رج َال
ً
يعلن أنه سيمنح  800يوان أي ما يعادل  128دوالرا ملن يبتلع
الوالعة ،مما جعل الشاب يقبل التحدي ألنه كان قلقًا بسبب ختلفه
عن دفع إجيار شقته".
وأضافت ان "زمالء الشاب سارعوا لنقله إىل املستشفى حيث خضع
لعملية جراحية طارئة الستئصال الوالعة ،فيما كشف أحد األصدقاء
أنه مل حيصل على أي مال على الرغم من تنفيذه التحدي".

ضبط لوحة رامربانت املسروقة منذ
 15عاماً

الفضل يف عودة املرأة من غيبوبتها يعود البنتها "سونج ينج" 24-
سنة  -اليت تركت وظيفتها حصلت عليها بعد خترجها من اجلامعة
وقررت رعاية والدتها طيلة فرتة غيبوبتها  ,حيث كانت تطعمها
ومترضها واالهم من ذلك كانت تغنى هلا اغاني شعبية صينية
وخصوصا اغنية " امي هي االفضل "
وتقول االبنة انهم جهزوا كعكة عيد امليالد والشموع لالحتفال
بعيد ميالدها  ,ويف اثناء االحتفال بدات تغين هلا اغنية " امي هي
االفضل " فشعرت اثناء الغناء بوالدتها تضغط على يدها وبعد
قليل فتحت عيونها واستفاقت من الغيبوبة وسط دهشة والدها
واختها اللذان كانا حيضران عيد ميالد االم .

بريطاني حاول تفجري ساعي بريد
إنتقاماً من تسليمه رسائل جاره
قضت حمكمة بريطانية بسجن رجل يف الـ 39من العمر ملدة عامني،
بتهمة حماولة تفجري ساعي بريد إنتقامًا من قيامه بتسليمه رسائل
جاره عن طريق اخلطأ.
فقام الرجل بزرع قنبلة بدائية الصنع حتتوي على مسامري وشفرات
حالقة داخل صندوق الربيد اخلاص مبنزله ،بعد قيام ساعي الربيد
بوضع ما يصل إىل  30رسالة خاطئة فيه كل يوم.

ضبطت الشرطة الفرنسية لوحة رامربانت "كيوبيد مع فقاعة
الصابون" اليت سرقت عام .1999
وأفادت وسائل اإلعالم أن جمهولني كانا يستعدان
لبيع التحفة يف نيس ،حني مت القبض عليهما.
وكانت اللوحة اليت تبلغ قيمتها حوالي  5.4مليون دوالر يف
املتحف الفرنسي ملدينة دراغوينا قبل سرقتها.
رامربانت فان رخين – رسام هولندي عظيم حتظى أعماله بتقدير
عشاق الفن واحلصول عليها فخر ألي متحف ويعترب متحف االرميتاج
االمرباطوري الروسي أثرى املعارض الفنية بلوحات رامربانت ،إذ
ميلك  42لوحة.

صفحة 31

Saturday 29 March 2014

السبت  29آذار 2014

Page 31

تتــمات

زيادة فعالية الدعم...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
األبيض أن ايران وعملية السالم وامللف السوري ستتصدر لقاء
أوباما وخادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز.
وقالت الناطقة باسم جملس األمن القومي األمريكي برناديت ميهان
أن ايران «هي جزء حموري من أجندتنا مع شركائنا يف اخلليج.
ونبقى ملتزمني بأمنهم حتى يف سعينا اىل حل ديبلوماسي حول
امللف النووي» .وأشارت ميهان اىل أن الرئيس أوباما سيطلع
خادم احلرمني الشريفني «على مستجدات مفاوضات جمموعة الدول
اخلمس زائد واحد مع ايران ،وانطالقا من التزامه بالشفافية مع
أقرب حلفائنا وأصدقائنا االقليميني» .وشددت على أن أوباما
سيبلغ امللك «استمرار واشنطن مبواجهة وكبح الدعم االيراني
لالرهاب وعدم ترك أي التباس لقيادة ايران بأن دعم حكومتها
ألفعال خارجة عن السياق القانوني هو أمر غري مقبول من اجملتمع
الدولي».
ويف امللف السوري أكد البيت األبيض أن واشنطن «تشارك
السعودية رغبتها يف حل النزاع يف سورية يف طريقة تتعاطى
مع مجيع زوايا األزمة» .ولفت اىل «أن التنسيق يف املساعدات
للمعارضة مع السعودية يزداد فعالية» .وأشارت ميهان اىل أن
«الرئيس وامللك سيبحثان بزيادة فعالية الدعم للمعارضة املعتدلة
من ضمن ذلك من خالل الدعم العسكري وكيفية تنسيق املساعدات
عرب نفس خط األنابيب حتى وفيما نسعى اىل الدفع مبرحلة انتقالية
سياسية».
كما تبحث القيادات يف «املصاحل املشرتكة يف دعم جريان سورية،
وخصوصا لبنان واألردن اللذين يستضيفان أكثر من مليون ونصف
الجئ ».وأشارت ميهان اىل أن عملية السالم ستكون على طاولة
احملادثات أيضا وأن أوباما سيطلع امللك على مسار املفاوضات،
و»سيشكره على دعمه املستمر للجهود املشرتكة ودوره املهم
من خالل املبادرة العربية للسالم ويف االجتماعات الدورية لكريي
مع وزراء اخلارجية العرب ».وسيشدد أوباما على أهمية «دعم
السعودية للقرارات الصعبة اليت سيتخذها الطرفني الفلسطيين
واالسرائيلي».
ويشري مسؤول أمريكي أن الزيارة مت التحضري هلا منذ شهور ،وبناء
على رغبة مباشرة من الرئيس عرب عنها منذ نهاية العام املاضي.
وزار مسؤولون أمريكيون الرياض ،بينهم وزير الدفاع تشاك هاغل
يف كانون األول (ديسمرب) ووزير اخلارجية جون كريي يف كانون
الثاني (يناير) .ومن ثم الزيارة األخرية ملساعدة كريي واملفاوضة
يف امللف االيراني ويندي شريمان منذ أسابيع .كما شهدت
واشنطن زيارات متعاقبة ملسؤولني سعوديني ،كان أبرزها زيارة
وزير الداخلية االمري حممد بن نايف الشهر املاضي ،وعقده اجتماعات
موسعة مع كبار الوجوه يف االدارة ومع قيادات يف املنطقة كانت
داخل العاصمة األمريكية.
وتسود يف العاصمة األمريكية توقعات بأن يبحث أوباما وامللك عبد
اهلل يف خيارات دعم املعارضة املعتدلة يف سورية .اذ ان هناك
قناعة لدى األمريكيني ،خصوصا بعد األزمة األوكرانية ،بأن تغيري
حسابات الرئيس السوري بشار األسد وأيضا الرئيس الروسي
فالدميري بوتني هي ضرورية للوصول اىل حل يف سورية .وتذهب
القراءة األمريكية اىل االقرار بثقة متزايدة لدى األسد اليوم ،امنا
تتوقع أن يتغري هذا األمر يف املدى األبعد.
ويف امللف االيراني ،تطلع واشنطن اململكة وبشكل دوري على
مسار املفاوضات ،وهي ترى يف أي حل ديبلوماسي هذا الصيف
«يف مصلحة الرياض» كونه سيوقف الساعة النووية االيرانية،
وسيمنع طهران من استخدام ورقة السالح النووي للتعنت بشكل
أكرب يف املنطقة .هناك أيضا فصل أمريكي بني مفاوضات امللف
النووي واليت تسري بشكل جيد ،وبني تصرف ايران على املستوى
االقليمي يف لبنان (من خالل «حزب اهلل») ويف سورية ويف العراق.
غري أن حل املعضلة النووية بشكل ديبلوماسي هو أولوية لدى
واشنطن اليوم ،ويف أسرع وقت ممكن.
وسيسعى أوباما ايضا اىل طمأنة احلليف السعودي حول العالقة
االسرتاتيجية والتزام واشنطن ألمن املنطقة واستقرارها وفتح
الباب أمام تكثيف التعاون الدفاعي ويف مكافحة االرهاب.

مصر :السيسي على...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
امسه يف جداول الناخبني.
ورجح مسؤول قضائي إجراء االنتخابات يف  14ايار (مايو)
املقبل .وينتظر أن تعلن اللجنة العليا املشرفة على الرئاسيات
اجلدول الزمين إلجراءات االستحقاق األحد املقبل.
وظهر السيسي أمس االول يف جملس الوزراء مبالبس مدنية
لتسليم استقالته لرئيس احلكومة إبراهيم حملب وتوديع الوزراء،
قبل أن يغادر حملب مقر احلكومة املوقت يف هيئة االستثمار حلضور
أداء وزير الدفاع اجلديد اليمني أمام الرئيس ،ثم اصطحبه حلضور
جانب من اجتماع احلكومة.
وأصدر الرئيس املوقت قرارًا برتقية رئيس االستخبارت العسكرية
اللواء حممود حجازي الذي تربطه عالقة مصاهرة بالسيسي ،إىل رتبة
فريق وتعيينه رئيسًا ألركان حرب القوات املسلحة خلفًا لصبحي.
وعلم أن تغيريات مرتقبة لقيادات يف اجليش ستتم يف الفرتة
املقبلة.

وقالت مصادر قريبة من السيسي إن األخري «سيعتمد برناجمًا
دعائيًا خدميًا للرتويج لرئاسته فور انطالق الدعاية االنتخابية».
وأوضحت أن «احلملة ستطلب من الراغبني يف دعم السيسي من
املواطنني ورجال األعمال بتنفيذ مشاريع مفيدة للناس بدءا من
تشجري منطقة أو بناء مدرسة أو إنشاء مشروع خدمي».
وكان إعالن السيسي اعتزامه الرتشح للرئاسة أثار ردود فعل
واسعة ،فرحب منافسه احملتمل مؤسس «التيار الشعيب» محدين
صباحي برتشحه ،لكنه دعا إىل انتخابات «دميوقراطية نزيهة شفافة
تضمن حياد الدولة وحق الشعب يف اختيار رئيسه بإرادته احلرة».
وطالب بفرص متساوية يف وسائل اإلعالم الرمسية ،فيما حتفظت
قوى أخرى عن ترشحه.

تثبيت نصاب الثلثني...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
قام به وزير العمل سجعان قزي الذي دعا اىل دعم جهوده فرد
الرئيس سليمان باالجياب .ودعا رئيس اجلمهورية اىل عقد جلسات
متتالية جمللس الوزراء ملناقشة واقرار مشاريع القوانني امللحة
وما تركته احلكومة السابقة من قضايا على جدول االعمال .ثم
حتدث الرئيس سالم فأكد اولوية املوضوع االمين ،مالحظًا اىل
ان ما حيصل ميثل حتديًا هليبة الدولة وسلطتها ،مشريًا ما اختذه
جملس الدفاع االعلى من قرارات من اجل دعم املؤسسات االمنية
والقضائية.
وأوىل مداخالت الوزراء كانت للوزير قزي الذي أكد ان ملف الضمان
ليس مسيسًا وان هناك تعاونًا مع وزير العدل والقضاء من أجل
املضي به حتى النهاية .ثم طرح وزير العدل أشرف ريفي احلاجة
اىل انشاء أربعة سجون يف املناطق وان هناك عروضًا لتمويلها.
ثم طرحت قضية الالجئني السوريني فربزت ثالثة توجهات :االول،
عب عنه وزير الصحة وائل ابو فاعور يقضي بإنشاء خميمات داخل
رّ
عب عنه وزير الدولة لشؤون جملس النواب حممد
لبنان .والثاني ،رّ
فنيش يقضي بانشاء خميمات داخل املناطق اآلمنة يف سوريا.
عب عنه الوزير قزي يقضي بانشاء خميمات مبراقبة دولية
والثالث رّ
يف مناطق املعارضة السورية اآلمنة النصار املعارضة وخميمات
مماثلة يف مناطق النظام النصاره .بعد ذلك طرحت وزيرة املهجرين
اليس شبطيين موضوع  150الف الجئ لبناني كانوا مقيمني يف
سوريا فكان جواب وزير الشؤون رشيد درباس ان عمليات االغاثة
تشملهم.ثم عاد احلديث اىل اخلطة االمنية فشدد الرئيس سليمان
على تنفيذها بغطاء سياسي ،داعيا اىل قيام املؤسسات االمنية
والقضائية بعملها مبؤازرة من كل القيادات السياسية اليت أبدت
تضامنها لكن املطلوب منها مبادرات جديدة .ويف امللفات االدارية
طرح الوزير باسيل بصفته وزيرا سابقا للطاقة مشروع زيادة
تعرفة الكهرباء فلم يستجب له .ثم طرح وزير االتصاالت بطرس
حرب موضوع تسليم كامل «الداتا» اىل االجهزة االمنية ،فجرى
نقاش هادئ يف شأنه وانتهى بتسجيل اعرتاض وزراء «حزب
اهلل» و»التيار الوطين احلر» وحتفظ وزراء حركة «أمل» انطالقا
من ضرورة عدم اعطاء االجهزة االمنية كامل «الداتا» اال عند بروز
احلاجة يف كل قضية على حدة .يف حني كانت اكثرية املواقف
تدعو اىل اعطائها ملدة ستة أشهر من دون توقف .ولوحظ ان بند
حتويل فرع املعلومات اىل شعبة مل يطرح على الوزراء يف انتظار
نضج االتصاالت يف شأنه واليت يقوم بها النائب وليد جنبالط .اما
يف ما يتعلق مبطامر النفايات ،فقد كلفت جلنة متابعته يف ضوء
ما طرحه وزير الدفاع مسري مقبل على هذا الصعيد مدافعًا عن
املشروع .وعندما طرح وزير املال علي حسن خليل موضوع التمديد
لنواب حاكم مصرف لبنان مخس سنوات ،اعرتض الوزراء باسيل
وقزي وارتيور نظاريان انطالقًا من رفضهم اعتماد املفاجآت يف
طرح االمور من خارج جدول االعمال اذا كان يف االمكان عرضها
ضمن جدول االعمال من غري ان يعين ذلك االعرتاض على أشخاص
نواب احلاكم ،فتقرر تأجيل البحث اىل جلسة جملس الوزراء االثنني
املقبل يف قصر بعبدا.
وتتضمن اخلطة االمنية خطوات تعد جذرية يف اطار معاجلة الوضع
يف طرابلس وخصوصًا من حيث مجع السالح من املستودعات وازالة
الظهور املسلح يف كل مناطق التوتر واالشتباكات واصدار االستنابات
القضائية يف حق مجيع املطلوبني مبا يطاول قادة احملاور.
ويشار اىل ان اقرار اخلطة االمنية تزامن مع عمليات دهم قام بها
اجليش أمس يف عرسال وادت اىل مقتل املطلوب سامي االطرش
بعد نقله مصابا جبروح اىل احد املستشفيات .وافاد اجليش ان
االطرش اطلق النار على دورية عسكرية اثناء الدهم فردت عليه
باملثل وقتل الحقا متأثرًا جبروحه .واشار اىل ان «االرهابي القتيل
مطلوب جبرم جتهيز سيارات مفخخة واطالق صواريخ وقذائف هاون
على قرى وبلدات لبنانية واملشاركة يف قتل اربعة مدنيني وقتل
عسكريني».
وصرح وزير الداخلية نهاد املشنوق عن اقرار جملس الوزراء اخلطة
ّ
االمنية« :لقد بدأ العد العكسي ...وأؤكد ان كل القوى االمنية
جسم واحد يف القيام مبهماتها حلفظ االمن ومنع االعتداء واالرهاب
والتفجري والتزوير والقتل واخلطف .وهذه اخلطة تطاول املرتكبني
فقط أيا كانت مناطقهم وطوائفهم وانتماءاتهم وذلك وفقا ملا
يقرره القضاء».
وسئل عن موعد االنطالق يف تنفيذ اخلطة ،فأجاب« :قريبًا».
اىل ذلك ،انتهى اجتماع هيئة مكتب جملس النواب أمس االول
برئاسة رئيس اجمللس نبيه بري اىل توافق على تثبيت نصاب

الثلثني « يف كل االوقات يف جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية»،
كما أعلن اخلالصة النائب مروان محادة .وتزامن ذلك مع شروع جلنة
التواصل النيابية اليت شكلها بري يف جوالتها على رؤساء الكتل
النيابية اذ زارت أمس الرئيس أمني اجلميل والعماد ميشال عون
والنائب ميشال املر ،على ان تزور اليوم النائب طالل ارسالن
ورئيس حزب «القوات اللبنانية» مسري جعجع.
ونقل زوار بري عنه ان مهمة اللجنة االتصال بالكتل املمثلة يف
اجمللس حتى لو كانت من نائب أو اثنني ،أما القوى خارج اجمللس
فال تشملها مهمة اللجنة ،علما ان هذه املهمة ال تتطرق اىل امساء
املرشحني .اما من بني رؤساء الطوائف ،فان اللجنة ستزور فقط
البطريرك املاروني الن القضية طوائفية .واسر بري اىل زواره،
بأنه بعد املشاورات قد يدعو اىل جلسة انتخابية يف واحدة من ثالث
حمطات :بني االول من نيسان والـ  15منه ،أو بني  15نيسان
والـ 30منه ،أو بني االول من ايار والـ 15منه .وكشف بري انه ال
يريد تكرار جتربة  2008بتوجيه دعوات متالحقة اىل اجللسة االنتخابية
لكنه سيوجه الدعوة حتما قبل  15ايار.

جينيف  2تعثرت...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
للحكومة خيارات عسكرية ،فأجابت بأنها ال تريد مناقشة االمر يف
جلسة علنية .ورد عليها السناتور اجلمهوري بوب كوركر بسخرية
واضحة قائال انها تضلل اللجنة حني توحي بوجود خيارات ال ميكن ان
تناقش علنًا .وأضاف« :دعوني اؤكد للعامل انه ليست لدى الواليات
املتحدة خيارات مطروحة على الطاولة» .وردت باترسون بأن لدى
احلكومة سياسة مبنية على دعم أمن الدول اجملاورة لسوريا مثل
لبنان واالردن ،وتوفري االمدادت االنسانية للمعارضة ،والسعي اىل
حل عسكري وحماولة تغيري حسابات النظام السوري على االرض.
لكنها قالت الحقًا« :انا اوافق على ان الكثري من عناصر سياستنا
مل ينجح ،لكنين اعتقد اننا حناول اآلن مراجعة سياستنا».
وبعدما أفادت باترسون ان حكومتها تواصل دعم املعارضة
املعتدلة ،شددت على ان واشنطن لن تسمح للتنظيمات االرهابية
باقامة مناطق آمنة هلا داخل سوريا كما فعلت تنظيمات مشابهة
يف باكستان ،قائلة« :يف باكستان رأينا بوضوح االخطار اليت
برزت حني استطاع االرهابيون انشاء مالذات آمنة ،وكم كان االمر
مكلفا ماليا وباالرواح لطردهم او تدمريهم .هلذا السبب فان منع
اقامة مالذات آمنة ودائمة لالرهابيني هو من أبرز االولويات لنا
يف االزمة السورية ...وبالتعاون مع شركائنا واصدقائنا نعمل
اآلن لتنظيم انفسنا بشكل افضل ملواجهة التحديات املتزايدة اليت
ميثلها املقاتلون املتشددون والعنيفون يف سوريا وتدفق هؤالء
املقاتلني من خارج سوريا .وبالتعاون مع شركائنا ،سوف نستخدم
الوسائل والتكتيكات وافضل املمارسات للتصدي هلذه االخطار
احملتملة والبناء على اسسس التعاون الراهنة».
وأشارت اىل ان عدد املقاتلني املتشددين يصل اىل  32ألف
مقاتل بينهم سبعة آالف من املقاتلني االجانب من جمموع عديد
املعارضة املسلحة الذي يراوح بني  75ألفًا و 110آالف مقاتل.
وعندما سئلت عن عزم الرئيس السوري بشار االسد على الرتشح
لوالية ثالثة ،وما قاله املمثل اخلاص املشرتك لالمم املتحدة وجامعة
الدول العربية يف سوريا االخضر االبرهيمي من ان ذلك قد يقوض
عملية جنيف  ،2أجابت باترسون« :النتائج تعين ان االنتخابات لن
تكون شرعية على االطالق .وليست يف سوريا تاريخ النتخابات حرة
ونزيهة .وال ميكنك اجراء انتخابات بينما هناك ما بني تسعة ماليني
و 10ماليني سوري خارج البالد ،وحني تكون معظم مناطق البالد
معزولة كي يصوت الناس حبرية ،حتى لو ارادوا التصويت...
واعتقد انه سيكون هناك ادراك دولي هلذه املسائل .عملية جنيف
 2تعثرت ،لكنها يف رأينا ال تزال مسألة مهمة كي نبقيها على قيد
احلياة النه يف حلظة ما اذا تغريت احلسابات او املوازين على ساحة
املعركة فانت حتتاج اىل عملية (سياسية) ميكن ان يعود الناس
اليها».

جلنة ادارية جديدة حلركة الشباب املسلم العلوي
جرى انتخاب لجنة ادارية جديدة لحركة الشباب املسلم
العلوي يف سيدني جاءت على الشكل التالي:
خضر ابراهيم :رئيسا
عادل ديـّوب :نائب الرئيس
معني الحربوقي :نائب الرئيس
طالب مع ّ
ال :أمني السر
أحمد منصور :نائب أمني السر
علي ابراهيم (الشمالي) :أمني الصندوق
رحـّال رحـّال :نائب أمني الصندوق
خليل ابراهيم وطالل عمران :مسؤول الرياضة وجمع املال
()Fund Rising
علي حبيب :مسؤول االعالم
حسني االسود :مسؤول املركز
تتقدم اللجنة االدارية الجديدة بالشكر من اللجنة السابقة
على االنجازات التي قامت بها معاهدة أعضاء الحركة
والطائفة االسالمية العلوية الكريمة على مواصلة العمل
خدم ًة للحركة والطائفة وملا فيه خري الجميع.
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صحة ومجتمع

حل ْمية أفضل
بركان الغضب قد يقصف عمرك اللنب والفستقِ ..

أثبتت دراسة هي األوىل من نوعها أجرتها جامعة
"هارفرد" ان نوبات الغضب الشديدة قد تؤدي
بصاحبها اىل املوت.
ووجدت الدراسة أن األشخاص الذين يفقدون
أعصابهم بسرعة وبصفة كبرية هم أكثر عرضة
خبمس مرات لإلصابة بنوبة قلبية.
كما ترتفع لديهم فرص اإلصابة بسكتة دماغية
ثالث مرات يف غضون ساعتني من فورة
الغضب.
وقد أوصى الباحثون بإعطاء سريعي الغضب
أدوية خمفضة للكوليسرتول ومهدئة لألعصاب
للتخفيف من اآلثار السلبية على صحتهم.
وتتعرض النساء من كل األعمار خلطر اإلصابة
جبلطات دماغية أكثر من الرجال ،وينبغي أن
يراقنب ضغط الدم بانتظام ،حبسب توصيات
نشرتها اجلمعية األمريكية للقلب.
وفقًا للجمعية ،فإن املراة تتعرض للجلطات
الدماغية اكثر من الرجل بسبب سرعة اصابتها
بالصداع النصفي واالكتئاب ومرض السكري
وعدم انتظام ضربات القلب.
وتعد اجللطات الدماغية ثالث سبب لوفاة النساء،
بعد أمراض القلب والسرطان ،وخامس سبب
لوفاة الرجال.
وقالت أستاذة علم األعصاب شرييل باشنل
واملشرفة على الدراسة املنشورة يف جملة
"سرتوك" الطبية" :إن النساء يتعرضن ألخطار
إضافية نامجة عن احلمل واستخدام اهلورمونات
مثل حبوب منع احلمل".
وأضافت أن أعراض اجللطة الدماغية لدى النساء
مشابهة هلا لدى الرجال ،ختدير مفاجئ وضعف
يف اليد ،وصعوبة يف الكالم أو فهم ما يقال،
لكن األعراض لدى النساء قد تكون خفية.
وتقع اجللطة الدماغية عندما ينسد شريان يغذي
الدماغ أو ينفجر ،فيؤدي إىل إتالف أنسجة
املخ.
أعلن باحثون تايوانيون يف وقت سابق أن تلوث
هواء املدن ميكن أن يزيد بدرجة كبرية احتماالت
إصابة االنسان بسكتة دماغية.

دراسة
أثبتت
أجرتها
حديثة
جامعة "هارفارد"
أن
األمريكية،
ختفيض الوزن "ال
يعتمد على كمية
السعرات احلرارية
الطعام
يف
خالل
املتناول
احلمية فقط ،بل على سرعة استهالك الطعام من
قبل اجلسم خالل عملية اهلضم الغذائي".

وأظهرت نتائج األحباث اليت أجرتها اجلامعة،
واليت استمرت ألكثر من عشرين سنة حول
األطعمة اليت تساعد على ختفيض الوزن ،وجود
مخسة أطعمة "تساعد من يتناوهلا على ختفيض
وزنه".
وتناقض نتائج الدراسة اليت مشلت أكثر من
 120ألف شخص بعض برامج احلمية الغذائية
اليت تعتمد فقط على حساب السعرات احلرارية.
واحتل اللنب ،أو ما ُيعرف أيضًا بالـ"زبادي"،
املركز األول يف األطعمة اليت تساعد على ختفيض
الوزن .وحبسب الدراسة ،فإن «استهالك كأس
من الزبادي حيتوي على  200سعرة حرارية مث ًال،
أفضل من تناول مشروب الليمون الغازي ،الذي
حيتوي على الكمـيـة نفسـها من السعرات احلرارية".
ويكمن السر بذلك يف أن «عملية هضم الليمون
الغازي «تتم بسرعة» ،األمر الذي تنتج عنه
جمددًا ،وهو ما ال حيدث
«سرعة اإلحساس باجلوع ّ
عند تناول اللنب».
أما املركز الثاني ،فاحتله الفستق بأنواعه،
بالرغم من نسبة الدهون العالية املوجودة فيه.
وذكرت الدراسة أن «تناول كمية معقولة منه
يساعد على ختفيض الوزن ،نظرًا للسعرات
احلرارية اليت يستخدمها اجلسم يف حرقه
أيضًا» .وبقيت الفاكهة يف صدارة املأكوالت
اليت ينصح بتناوهلا خالل اتباع احلمية ،إذ
احتلت املركز الثالث ،بينما كان املركز الرابع
من نصيب القمح ،الذي يساعد على اإلحساس
بالشبع طيلة اليوم .وأخريًا ،جاءت اخلضار يف
املركز اخلامس.
ومن النصائح األخرى اليت وجهها خرباء التغذية
يف «هارفارد» إىل الراغبني يف ختفيض وزنهم،
هي «املزاوجة على األقل بني نوعني من األغذية
اخلمسة املذكورة يف وجبة واحدة» ،باإلضافة إىل
«جتنب تناول األغذية اليت تؤدي إىل السمنة،
كالوجبات السريعة أو احللويات ،مع اإلكثار من
شرب املاء».

املشروب الفرنسي حلرق دهون البطن

بعيدا عن تضييع الوقت يف عيادات التجميل
ً
املكلفة لتحصلني على روشتة ختلصك من
الدهون ،تقدم ِ
لك طريقة حتضري املشروب
الفرنسي املشهور بتأثريه الرائع يف التخلص
من السعرات احلرارية الزائدة يف منطقة البطن
كما يساعد يف نقائ بشرتك وصفائها.

وكشف العلماء يف تايوان وجود عالقة واضحة
بني تزايد مستويات اثنني من امللوثات الشائعة
وبني االصابة بسكتة دماغية وخاصة يف االيام
احلارة.

املقادير :

واعلنت مؤسسة طبية أملانية يف وقت سابق أن
اإلصابة بالسكتة الدماغية ال تقتصر فقط على
الطاعنني يف السن وإمنا ميكن أن تشمل أيضا
األطفال والشباب ،وميكن أن تشمل مضاعفات
السكتة الدماغية الشلل وحتى املوت.

كوب من املاء املثلج
مثرة كيوي
مثرة ليمون
مثرة فلفل حلو
مثرة خيار

وحذرت املؤسسة اخلريية األملانية ملساعدة
مرضى السكتة الدماغية من خماطر السكتة على
صغار السن ،قائلة إن ما يقرب  14ألف شخص
حتت سن اخلمسني و 300طفل صغري يصابون
كل عام بالسكتة الدماغية.

طريقة التحضري:
معا يف حمضر الطعام
 ختلط هذه املكونات ًدون حتلية املشروب بالسكر ،ويشرب فور
االنتهاء من خفقه.

 8طرق حملاربة النعاس
والكسل بعد الغداء

وجبة الغداء من أهم الوجبات التى يستمد منها
اجلسم ماحيتاج إليه من مواد غذائية متد جسمك
بالطاقة والبناء ،وكثري منا يرغب فى النوم بعد
الغداء مباشرة ألنه يشعر بأن جسده قد ثقل
واليستطيع أن يفتح عينيه ،إذا كنت تريد أن
تبقى متيقظا بعد الغداء تابع القراءة:
 -1املشى باخلارج:
جسمك لديه حاجة طبيعية للقيلولة يف فرتة بعد
الظهر ،لكن متشيك لفرتة ولو قصرية بعد الغداء
جيعل السعرات احلرارية حترتق مما يعطى جسمك
كثري من الطاقة والشعور بالنشاط ،والتمشى
فى الشمس ميدك بيفتامني د الذى جيعلك
تستفيد كثريا من الغداء.
للمشى فوائد كثرية منها :زيادة الطاقة،
واملناعة ،واملزاج ،واليقظة ،ويقلل من اإلجهاد،
والتوتر ،وآالم اجلسم ،جيعل اجللد أكثر صحة.
 -2بعض التمارين البسيطة على املكتب:
إذا تناولت غداءك فى مكتبك وشعرت بآالم
الرقبة والظهر ميكنك أن تقوم ببعض التمارين
بتحريك الرقبة والظهر لألمام واخللف ،فهذا
سيقلل كثريا من اإلجهاد املصاحب لنهاية النهار
وتعب العمل.
 -3الغذاء الصحى:
إذا كان غداءك يتضمن الصودا السكر
والكربوهيدرات املصنعة من مطعم للوجبات
السريعة ،ال ينبغي أن نندهش عندما تعطل
الطاقة اخلاصة بك يف غضون ساعة ،بدال من
ذلك تناول وجبة تتضمن الدهون.
الصحية والربوتني مثل :دجاج مشوي أو سلطة
مع ستيك اللوز ،اجلوز ،املكسرات ،واملوز،
والتفاح ،والربتقال ،والتوت ،أو أي نوع من
الفواكة اللذيذة.
 -4غسل وجهك باملاء البارد:
إذا شعرت بالنعاس ميكنك أن تغسل وجهك
باملاء البارد فسيخلصك من النعاس سريعا.
 -5مضغ العلكة:
مضغ العلكة ( اللبان ) يذهب عنك النعاس
 ،عليك أن تبقى بعضها فى مكتبك وحقيبتك
لتناوهلا فى حالة شعرت بامللل أو عدم الرتكيز
أو النعاس.
 -6الضحك:
قبل أن يهجم عليك النعاس ميكنك أن تشاهد
مقطع فيديو مضحك أو تقرأ كتاب مضحكا
فالضحك سيذهب عنك النوم.
 -7إعطاء عينيك اسرتاحة:
الرتكيز فى العمل وخصوصا األعمال املكتبية
كاستخدام جهاز الكمبيوتر جيهد عينيك ،عليك أن
تريح عينيك بضع دقائق كل ساعة حتى التصاب
باإلجهاد.
 -8معرفة سبب تعبك:
أنت حباجة إىل معرفة ملاذا تتعب خالل يومك؟
أسأل نفسك هل حتصل على  8-6ساعات من
النوم كل ليلة؟ هل توفر جلسمك الغذاء الصحي؟
إذا كان هناك شئ من منط حياتك يزيد من تعبك
وإرهاقك طوال اليوم وجيعلك التستطيع إكمال
يومك بنشاط فعليك أن تغريه فورا حتى حتصل
على نتائج مرضية.

اهم عالمات إدمان الطعام
وطرق التحكم يف الشهية

ال خيتلف إدمان الطعام عن إدمان التسوق
أو املخدرات ،فاملدمن يشعر باحلاجة امللحة
والضعف أمام الشيء الذي يدمنه ،وهو ما
حيدث مع األطعمة أيضًا .يؤدي إدمان الطعام
إىل مشاكل السمنة ،وتدمري الصحة ،إىل جانب
مشاكل نفسية .إليك أو ً
ال عالمات اإلدمان على
الطعام:
* التفكري يف الطعام الذي ستأكله يف وقت
الحق وأنت تأكل اآلن.
* ال ميكنك املرور جبانب طعام معني يف الدكان
دون أن تشرتيه ،رغم أنك ذاهب لشراء شيء
آخر.
* أن تكون عاداتك الغذائية ،أو مشرتياتك
املفضلة معروفة لدى البائعني يف الدكان الذي
تشرتي منه.
* أن تأكل من احللوى أو اخلبز الذي اشرتيته
فور وصولك إىل البيت ،دون انتظار حتضري
املائدة.
* أن تأكل الطعام الذي تشتهيه فور شرائه،
سواء كنت يف السوبرماركت ،أو السيارة ،أو
على الطريق.
* أن تعود إىل املطبخ مرة بعد األخرى ألكل
بعض من الطعام املتبقي ،إىل أن ينتهي ما
ّ
تبقى بكامله.
* أن يزيد حجم ما تأكله باستمرار ،أو يتكرر بند
معني من الطعام على مائدتك رغم التحذير من
تأثريه على زيادة الوزن أو على صحتك.
أما األخطار اليت ترتتب على إدمان الطعام
فأهمها:
* االضرار النفسية ،والشعور الدائم بأنك غري
قادر على السيطرة على نفسك.
* تأثريات على الصحة اجلسدية مثل ارتفاع
الضغط ،وزيادة الوزن ،وزيادة نسبة
الكوليسرتول ،وزيادة احلمل على الركبتني
والكاحلني والرقبة والعمود الفقري ،وضيق
التنفس ،وزيادة خماطر اإلصابة بالسكري.
إليك جمموعة من النصائح اليت تساعد على
التغلب على إدمان الطعام:
* عدم تركيز أو متحور املناسبات واالحتفاالت
على الطعام ،وتغري حمورها ليصبح تزيني الغرفة
بديكورات مميزة ،أو أماكن جلوس الضيوف ،أو
املوسيقى اليت سيتم االستماع إليها واإلضاءة.
* عند الذهاب إىل املطعم عليك التفكري فيه
باعتباره امتداد ملطبخك ،مع فرق أن شخصًا
يقوم بإحضار الطعام إليك ،وغسل الصحون بد ً
ال
منك .يف بيتك لن تتناول عصائر يف كل مرة
تأكل فيها ،ولن تتناول كل املوجود يف سلة
اخلبز والزبدة ،ولن تتناول حلويات بعد االنتهاء
من الطعام الرئيسي ،ورمبا لن تشرب قهوة بعد
نهاية الوجبة.
* من أهم عالمات مدمين الطعم أنهم مثاليون
يف حتضري املائدة أو يف الطبخ وحتضري األكالت
املميزة .ينطبق ذلك كثريًا على األمهات ،الالتي
عليهن تذكر أن املثالية ال وجود هلا ،وأنه البد
عند التسوق مث ًال من حتديد اهلدف ،وعدم اخلروج
عن قائمة املشرتيات.
* من املفيد أيضًا تسجيل قائمة الطعام اليت
تناولتها ،والتعرف على وزنك بشكل دوري،
كل يوم أو اثنني ،ملعرفة تأثري الطعام على
الوزن على الفور .سيساعد ذلك على استعادة
السيطرة .مراجعة السجل الغذائي ألطعمة العشاء
اليت تناولتها خالل األسبوع املاضي ستكشف لك
كم ما تناولته دون أن تكون جائعًا بالفعل.
* أخريًا ،تناول الطعام ببطء ،وامضغه ببطء،
وحاول االستمتاع مبذاقه ألقصى حد ممكن مع
التمهل ،وقم باختيار أطعمة متنوعة ،وغري طريقة
حتضري الطعام لكسر أي عالقة إدمان قائمة.
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من هنا وهناك

قداس االربعني للشاعر عقل سليمان خمايل البشر سبب انقراض الطيور الضخمة
يقام قداس
وجناز االربعني
نفس
لراحة
املرحوم

رفعت عائلة مسلمة دعوى قضائية ،ضد الشركة اليت تدير ناطحة
السحاب األمريكية الشهرية“ ،امباير ستيت” وشركة احلراسة
املشرفة عليها واثنني من احلراس ،وذلك بعد تأكيدها على
التعرض لإلهانة على يد احلراس الذين طردوا األسرة لقيامهم
بأداء صالة العشاء خالل زيارة قمة املبنى.

الشاعر عقل
سليمان
مخايل

وقال فهد الرتمذي يف تقرير نشرته شبكة “سي أن أن” اإلخبارية
إنه كان برفقة زوجته أمينة واثنني من أطفاله على قمة املبنى،
يف موقع خمصص للسياح من أجل مشاهدة مدينة نيويورك يف
الثاني من يوليو املاضي ،عندما حان وقت موعد صالة العشاء،
فما كان من أفراد األسرة إال أن تقدموا ألدائها “حبسب ما تقتضيه
شعائرهم الدينية” وفقا للمذكرة اليت قدمها فريق الدفاع.

وذلك يوم
االربعاء الواقع
فيه  26آذار
اجلاري الساعة

امرأة توهم طفلها بإصابته
بالسرطان لتجمع $ 25000

السادسة مساء يف كنيسة مار شربل -
بانشبول.
الداعون:
االهل واالقارب يف الوطن واملهجر.
الدعوة عامة

مل تتوان امرأة أمريكية عن
الكذب على ابنها الطفل،
وإخباره بأنه مصاب بالسرطان،
بغية مجع  25ألف دوالر من
التربعات لعالجه الوهمي.

مصرع سائح بريطاني حتت أقدام فيل يف
أدغال اهلند

لقي املدرس الربيطاني املتقاعد كولني مانفيل من مدينة هافانت
يف مقاطعة هامبشري ( 67عاما) مصرعه حتت أقدام فيل غري
أليف يف أدغال اهلند أثناء التقاطه صورا للطيور .وضرب
الفيل الرجل خبرطومه ثم دهسه يف غابة ماسيناغودي يف والية
تاميل نادو جنوب اهلند .ونقل مانفيل إىل مستشفى ،حيث
لفظ أنفاسه األخرية هناك ،وذلك يف غياب الطبيب املناوب.
وتضم
وحتظى

ماسيناغودي
غابة
بني
بإقبال

أيضا
حميب

حممية
احلياة

للنمور،
الربية.

وذهب مانفيل إىل الغابة مبفرده لتصوير الطيور .ووقعت الفاجعة
على بعد حنو  90مرتا فقط من موقع مقتل امرأة حتت اقدام أفيال
يف عام  .2009وكان القيام برحالت "السفاري" هواية مانفيل على
مدى األعوام اخلمسة املاضية .وكان مانفيل يعاني من صمم أحد
األذنني ،وهو ما قد يكون سببا يف عدم شعوره باقرتاب الفيل
منه.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

أسرة مسلمة تقاضي أشهر ناطحة
سحاب يف نيويورك

وذكرت شبكة (سي بي اس)
مبقاطعة دينفر األمريكية أنه ُوجه
إىل ساندي نغوين ( 28عامًا)
تهم السرقة ،واختالس املال
اخلريي ،واإلساءة لطفلها.
تشري نتائج آخر البحوث العلمية عن انقراض الطيور الضخمة ،اىل
ان االنسان كان سببا يف االنقراض املفاجئ لكافة انواع طيور
"موا" يف نيوزيلندا قبل  600سنة .وتفيد املعطيات اليت حصل
عليها الفريق العلمي الدولي برئاسة مورتني الينتوف من جامعة
كوبنهاغن ،أن حتليل احلمض النووي لرفاة هذه الطيور اليت عثر
عليها يف نيوزيلندا ،يشري اىل أن االنسان هو السبب الرئيسي
النقراض الطيور الضخمة ،غري القادرة على الطريان ،اليت كانت
تستوطن يف نيوزيلندا.
ويذكر أن دراسات سابقة اشارت اىل أن انقراض هذه الطيور
كان بسبب النشاط الربكاني يف نيوزيلندا وغريه من الظروف
البيئية .ولكن نتائج الدراسة االخرية تفند االستنتاجات السابقة
وتثبت أن االنسان هو املذنب يف انقراضها .كما يشري العلماء،
اىل انه لغاية وصول االنسان اىل نيوزيلندا قبل  1300سنة ،كانت
صقور هآست الضخمة اليت كانت تعيش يف نيوزيلندا تهدد هذه
الطيور
اضافة لذلك اكتشف الباحثون يف أماكن خمتلفة مقابر ضخمة لعظام
طيور موا بينها قشور بيوضها .وهذا يشري اىل ان االنسان كان
يصطاد هذه الطيور ويستخدمها يف التغذية ،مما خلق صعوبات
كبرية لتكاثرها.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

* خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول

فريد جان دكان
97505588

* نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

وقالت مصادر يف الشرطة إن نغوين أقنعت ابنها وعائلتها
وجمتمعها بأن ابنها البالغ من العمر  6أعوام مصاب بالسرطان منذ
سبتمرب(أيلول) .2012
وذكرت مذكرة التوقيف أن طبيبة قالت إن "العالج الذي كانت
الوالدة تعطيه البنها لعالج السرطان املزعوم مل يكن دقيقًا ،الفتة
إىل أنها علمت يف وقت الحق من مستشفى األطفال أن الطفل
يتم عالجه ملرض الربو ال السرطان ،ما دفع مستشفى األطفال
إىل رفع دعوى إهمال ضد نغوين".
وجنحت نغوين بوضع يدها على  25ألف دوالر كان جمتمعها مجعها
لعائلتها ووضعها يف حساب العائلة املصريف ،بغية عالج االبن
من السرطان ،الذي زعمت أنه مصاب به.

شركة أبل قد تطلق هاتفها الذكي اجلديد
أواخر الصيف املقبل

أوردت جملة "ماركت ووتش" نقال عن احملللني الذين اعتمدوا
يف تنبؤاتهم على املعطيات احملصول عليها من موردي شركة
"أبل" أنها ميكن أن تقدم هاتفها الذكي اجلديد من النموذج
السادس أواخر الصيف املقبل أو أوائل اخلريف القادم.
قام احملللون باختبار نظام توريد األجزاء إىل شركة "أبل" ويدل
ذلك على إطالق منوذج من طراز  iPhone 6يف الربع الثالث من
العام احلالي ،ما يعين خالل أشهر الصيف املقبل ،ولكن على
األرجح يف شهر سبتمرب/أيلول املقبل.
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Independent MP Geoff Brock brings Labor home in SA election Minister defends PNG’s block-

Independent MP Geoff Brock and State Premier Jay Weatherill walk to a press conference in Adelaide to
announce Mr Brock’s support of the Labor Party to form government. Picture: Calum Robertson Source:
News Corp Australia

LABOR will form a minority government in South
Australia, with Independent kingmaker Geoff
Brock ending a week of
speculation by throwing support behind Jay
Weatherill in exchange
for a promised Cabinet
position.
Mr Brock said he made the
decision following news
that fellow independent
MP Bob Such was hospitalised yesterday and
would be on sick leave for
up to two months. Despite
the Liberal Party receiving
53 per cent of the statewide two-party-preferred
vote last Saturday and
acknowledging his own
electorate is a “conservative” seat, Mr Brock said
he made the deal with Mr
Weatherill in a bid to have
a “stable” government.
He acknowledged that
there would be voter
backlash against his decision.
“I’ve done this, I’ve put
my political aspirations
(and) future, maybe, on
the line,” Mr Brock said.
“My electorate has always
been a conservative electorate — that’s fine. I have
taken voters from both
... major parties. I would
hope I have their continued trust to do the best I
can, not only for my electorate, but also for South
Australia.
“We have a democratic

system. It’s not always
the person you want — or
the government you want
— to get in. But we have
a democratic system in
Australia: Let’s be proud
of that.”
Mr Brock said he would
take up Labor’s offer for
him to become regional
development minister.
His vote of support gives
Labor, which won 23 of
the 47 seats in the lower
house, the ability to form
a minority government.
Upon news of Dr Such’s
illness, Mr Weatherill travelled to Port Pirie to woo
Mr Brock last night.
The deal struck was between Mr Brock and Mr
Weatherill — not the Labor Party, which secures
his position as leader after speculation that the
Right faction may move
against him.
Mr Weatherill said the
deal would also strengthen Labor’s credentials in
regional areas.
“The inclusion of Mr
Brock in our cabinet will
allow us to add a strong
voice for regional South
Australia,” Mr Weatherill
said.
Liberal leader Steven Marshall said Labor had no
mandate to rule, but ruled
out trying to work with Mr
Brock to block government policies.
“Labor has no mandate whatsoever. They

dropped their vote, they
dropped three seats, lost
three ministers at this
election,” Mr Marshall
said.
“I think it will be a very
interesting time. Obviously, we’ve got to hold the
government to account.
But we don’t obstruct the

operation of the House
(of Assembly). We want
to get this state back on
track.”
He said he respected Mr
Brock’s decision, but said
his electorate in Frome
would be largely disappointed by his support for
Labor.
“Obviously it’s a very
disappointing position
from our perspective, but
nevertheless the decision
has now been made,” he
said.
“I spoke to Geoff several
times yesterday, right
through to midafternoon.
He made it very clear that
he was making a decision
mid next week. Clearly
something has changed.
“He left me a message
just before the press conference, and he made it
clear that he thought that
this was the best outcome
for South Australia.”

Infrastructure committee will deliver: MP
A NEW powerful cabinet
committee to be overseen
by Prime Minister Tony
Abbott will be used to
drive infrastructure projects across Australia, and
particularly in NSW, the
government says.
Mr Abbott’s role as the
sub-committee’s chair
will give his office a role
in the assessment of infrastructure projects and
supports his goal to be
known as an “infrastructure prime minister”.
Other members include
Treasurer Joe Hockey, Infrastructure Minister Warren Truss and Assistant
Infrastructure Minister Jamie Briggs.
The committee will have
the same status as the
government’s powerful
expenditure review committee.
It will look at proposals
from state governments
and the private sector
and “put an emphasis on
getting things done”, Mr
Briggs said.

“It will have reporting
mechanisms to ensure
that we are getting things
done more quickly than
they have been in the
past,” he told ABC radio
on Monday.
“It won’t just be about announcements, it will be
about delivery.”
Asked why there was a
need for the new committee and whether the
coalition just wanted to
be seen to be doing more
on infrastructure, Mr
Briggs said “government
is about emphasis in a lot
of ways”.
“And the emphasis of this
government is on building
the infrastructure of the
21st century,” he said.
“Ultimately if you’ve got
the single focus of the
prime minister, the treasurer, and the relevant
ministers in the infrastructure portfolio, it’s
got to be a good thing for
the future of our economy
and the future of our people.”

ing of Manus inquiry
Immigration
Minister
Scott Morrison has defended Papua New Guinea’s moves to torpedo a
judicial inquiry into human rights inside the
Manus Island detention
centre.
On Sunday Mr Morrison
said he had been kept
abreast of the PNG government’s plan to stymie
the inquiry, initiated by
former human rights lawyer Justice David Cannings, after the death of
Iranian asylum seeker
Reza Barati.
Fairfax Media revealed on
Sunday that PNG Foreign
Minister Rimbink Pato
had sought the blessing
of the Abbott government
to hold up the progress
of the Cannings inquiry
and prevent lawyers and
medical doctors not registered in PNG from taking part.
Papua New Guinea’s Supreme Court temporarily
halted the inquiry but, in
another twist on Sunday,
Justice Cannings immediately launched another
inquiry and granted access to the centre to NSW
barrister Jay Williams.
Mr Williams, who is acting on behalf of 75 of the
1300 asylum seekers at
the centre, has spent the
past two days taking affidavits from them.
He is expected to be
back at the centre, when
the PNG government will
move to shut down the
second inquiry.
The matter is one of utmost sensitivity for both
countries after Justice
Cannings led journalists
into Manus on Friday.
Asylum seekers in the
camp claimed Mr Barati
had been repeatedly hit
in the head before falling
down metal stairs.
In a statement to Fairfax Media, Mr Morrison
said: ‘’Minister Pato has
kept me informed of the

Papua New Guinea government’s response to
the Canning and other
relayed inquiries. This is
a matter for the PNG government and we support
the actions they consider
are necessary to take,
upon their own initiative,
within their own sovereign jurisdiction and
consistent with their own
constitution.’’
Mr Pato had claimed his
counterpart, Foreign Minister Julie Bishop was
also on board with PNG
but the office of Ms Bishop, who is now in The
Hague, contradicted him.
‘’Foreign Minister Julie
Bishop was not consulted about the PNG government response to the
judicial inquiry into the
recent riot on Manus Island, prior to the decision
to challenge the inquiry
through the courts,’’
a spokeswoman said.
‘’These are matters for
the PNG government to
resolve through its legal
and parliamentary processes.’’
Mr Pato has accused the
Cannings inquiry of not
complying with ‘’proper
processes under PNG
law’’.
Australian Greens senator Sarah Hanson-Young
said the decision to
quash the inquiry following Justice Cannings’ decision to allow the media
access to the detention
centre ‘’smells fishy’’.
‘’It looks dodgy and
smacks of desperation,’’
Ms Hanson-Young told
reporters in Canberra.
Labor senator Penny
Wong said the matter was
one for PNG but she renewed calls for the investigation into Mr Barati’s
death to be transparent.
‘’We are appropriately
pressing the government
for some transparency
on these matters,’’ Senator Wong said.

Page 36

Saturday 29 March 2014

2014  آذار29 السبت

36 صفحة

News

Pyne says SA Labor govt Paul Howes expected to stand down from union movement
more ideas about the fu- Mr Howes has led the
Australia’s highest proture of Australia and what union since 2007 when
file
unionist,
Paul
Howes,
“illegitimate”
needs to be done about Mr Shorten entered Parliaresigned from the union

Liberal Minister Christopher Pyne has branded the new Labor
government in SA as “illegitimate”. Source: AAP

FEDERAL minister Christopher Pyne has branded
the new Labor government in his home state
of South Australia as “illegitimate” and claims the
state electoral commission’s boundaries favour
the ALP.
“Jay Weatherill’s government is an illegitimate
government,” he told reporters in Canberra on
Monday.
Mr Pyne said the Liberals
had achieved 53 per cent
of the two-party preferred
vote in the March 15 state
election.
Despite this, the final
count gave Labor 23
seats, the Liberals 22
while two being held by
independents.
Mr Pyne argued this
showed the electorate
boundaries were drafted
in such a way that Labor
could win the election
with 47 per cent of the
vote.
“That needs to be closely
looked at,” he said.
Independent MP Geoff
Brock announced on Sunday he would back Labor
to form a minority government in South Australia,
more than a week after the
March 15 poll produced a
hung parliament.
In Canberra, federal Labor

MP Amanda Rishworth
said many had written off
Mr Weatherill and Prime
Minister Tony Abbott had
to take some of the blame
for the Liberal loss.
“Tony
Abbott
just
shrugged his shoulders
when it came to helping
out Holden, when he said
goodbye to those jobs,”
she said.
Government frontbencher
Jamie Briggs said Labor
had retained power in
South Australia without
the majority of the vote and
with the support of a conservative independent MP.
“We have seen this show
before and we know how
it ends,” he said.
Mr Briggs said his state
colleagues now needed to
bunker down and hold the
government to account.
“In four years time they
need to present an alternative vision for South
Australia and get the majority of seats, not just the
majority of votes.”
Queensland Liberal MP
Bert van Manen said the
decision was disappointing.
“At the end of the day we
won 53 per cent of the
primary vote so we need
to have a look at that as
well,” he told reporters in
Canberra.

movement on Monday.
Sources within the Australian Workers Union
confirmed on Sunday
night that Mr Howes, its
national secretary, would
announce his departure.
It was not clear if Mr
Howes, who could not
be reached for comment
on Sunday night, would
stand down immediately
or see out the remainder
of his term as head of the
union.
Paul Howes with his fiancee Olivia Wirth before
his National Press club
speech in February.
Paul Howes with his fiancee Olivia Wirth before
his National Press club
speech in February. Photo: Alex Ellinghausen
The AWU national executive is meeting in Perth
this morning. Mr Howes is
expected to hold a press
conference about 11.30am
east coast time after meeting his executive.
He was re-elected its national secretary only last
year. Mr Howes, 32, is
engaged to Qantas executive Olivia Wirth and
has, since announcing
their relationship, been
unwilling tocomment on
issues relating to the airline – where his union has
hundreds of members. Mr
Howes and Ms Wirth will
marry in April.
In September last year,
Mr Howes pulled out of a
bid to take a Senate seat
to be vacated after the
2013 election by former
foreign minister Bob Carr
after hostile reaction from
some Labor MPs.
Mr Howes’ failure to secure pre-selection for the
vacant Senate seat, which
led to him falling out with
his factional ally, former
NSW Labor secretary and
now Seantor Sam Dastyari,
is said to be a key reason
for his disaffection with
the labour movement.
Mr Dastyari, current NSW
Labor Party secretary and

policy than the current
crop of people who represent the Labor Party in
Canberra,’’ Mr Pyne told
reporters. ‘’He would be
very welcome here, but
that is a matter for the LaAustralia’s highest profile union- bor Party.’’
ist, Paul Howes, will resign

Shop, Distributive and Allied (SDA) workers union
national secretary Joe de
Bruyn threw their support behind former lower
house MP Deb O’Neill,
who re-emerged to take
the Senate seat.
Mr Howes’ relationship
with Mr Shorten, now the
Labor opposition leader,
was damaged after Mr
Shorten switched support to Mr Rudd before the
2013 federal poll.
The union leader also enraged many in the union
movement in February when he called for a
‘’grand compact’’ between
unions and business in a
speech that also created a
political headache for Mr
Shorten.
Mr de Bruyn paid tribute
to Mr Howes work with the
union but said the decision to go could dent his
future political ambitions.
‘’I regard him as a person
of enormous potential and
I told him that while he obviously commented on political affairs, if he stayed
in the trade union movement he would go a long
way,’’ he said.
‘’It makes it much harder
for him to get into the
political arena because
he will no longer have a
union base to launch his
career in politics.
‘’There has been speculation around for a while
[that he could quit] but it
does come as a big surprise to me.’’
Federal Education Minister
Christopher Pyne on Monday singled out Mr Howes
for his policy ideas, saying he would be welcome
in the nation’s parliament.
‘’He certainly has a lot

ment and is expected to be
replaced by assistant national secretary Scott McDine. He leaves the union
movement as the Abbott
government launches a
royal commission into
union corruption.

DRESS CODE A FIRST FOR
TEACHERS

The first-ever explicit
Dress Code for more
than 70,000 NSW public
school teachers has been
released today by Minister for Education Adrian
Piccoli.
“School teachers are part
of a profession – one of
society’s most important
professions – and today
we are outlining an inaugural Dress Code that
befits their status in the
community,” Mr Piccoli
said.
“While the vast majority
of teachers dress professionally it is important for
the Department of Education and Communities to
detail the dress standards
it expects its staff to follow.”
Mr Piccoli said he knows
teachers and principals
will support the Dress
Code as yet another step
by the NSW Liberal & Nationals Government to enhance the status of teachers.
“The Dress Code is the
latest element of our plans
to improve the status of
the profession -- something we know teachers
care passionately about,”
Mr Piccoli said.
Already the NSW Government has announced
changes that will mean:
• Students entering teaching degrees straight from
school must have at least
three Band 5 results, one
of which is English;
• Current teachers will
have to gain accreditation from the NSW Board

of Studies, Teaching and
Educational Standards
(BOSTES);
• All teachers will have
to undertake at least 100
hours of professional
development every five
years; and
• Highly accomplished
teachers will be eligible to
earn more than $100,000
a year by 2016.
The new Dress Code is
supported by principals’
groups who believe it will
increase the esteem in
which teachers are held
by the community.
“Principals have asked
me to provide greater clarity about what is acceptable. Teachers should not
come to school wearing
t-shirts, rubber thongs
or clothes displaying alcohol advertising and we
have made this clear in
the Dress Code,” Mr Piccoli said.
“Wearing
appropriate
dress helps teachers
maintain respect and
credibility with students,
parents and the broader
community.
“The Dress Code recognises that context is important. Obviously, what
a teacher might wear for
sports events or metal
work is different to what is
required for parent-teacher interviews or an endof-year awards ceremony.
For such occasions a suit
and tie, or trousers and
jacket, is more suitable.”
The new code will take
effect at the beginning of
Term 2 this year.
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Former MP Craig Thomson jailed for deception charges

Craig Thomson outside court. Source: News Limited

DISGRACED former MP
Craig Thomson has been
sentenced to three months
in jail on dozens of deception charges from his use
of Health Services Union
funds to pay for porn and
prostitutes.
Thomson received a 12
month sentence, with nine
months suspended.
Magistrate
Charlie
Rozencwajg told Thomson:
“A sentence of imprisonment is the only appropriate disposition”.
Mr Rozencwajg told Thomson his offences “exhibited
a brazen arrogance and a
sense of entitlement”, that
were “driven by greed and
selfishness”.
“Though the sum of money
involved may not be the
largest, you were in a position of trust, to work for your
members,” Mr Rozencwajg
told Thomson.
It comes five years after
allegations he siphoned
hundreds of thousands of
dollars of Health Service
Union funds for personal
use were first made public.
Whistleblowers
Kathy
Jackson and Marco Bolano
are in court to watch Thomson’s sentencing.
At the centre of the allegations were claims Thomson, while head of the HSU,
used members funds to
pay for prostitutes, X-rated
films, travel for his wife and
other personal items.
He persistently denied the
claims, accusing others
of using his union issued
credit cards and arguing he
was the victim of an elaborate setup by union rivals.
In an impassioned speech
to Parliament Thomson hit
out at the media for un-

leashing a “lynch mob”
and talked of “phone cloning” to explain how records
linked his personal mobile
to escorts.
Even after he was charged
with more than 170 offences in January last year, he
continued to publicly deny
the allegations.
They were denials he had
a hard time convincing the
public were plausible.
He had a harder time proving it in court.
Mr Rozencwajg last month
found Thomson guilty of 65
dishonesty offences.
He did pay for prostitutes
with union funds.
He did pay for personal expenses.
He did make unauthorised
cash withdrawals.
Now prosecutors want him
jailed, arguing he hasn’t
“uttered one word of remorse”.
Handing down his finding
Mr Rozencwajg said he had
no doubt Thomson knew he
didn’t have the authority to
use the cards for non-union
business.
It would be “an affront to
common sense” to believe
spending union money on
escort services fell within
any “grey area”, he said.
During a lengthy contested
hearing dozens of witnesses gave evidence against
Thomson.
They came under crossexamination by his lawyer,
prominent QC and former
NSW Supreme Court judge
Greg James.
They almost all agreed
that there were no written policies for how union
funds should be used while
Thomson was in charge between 2002 and 2008.

appearance on TV ... I realised the Craig I had been
seeing as an escort is definitely Craig Thomson the
politician,” she said.
“I was shocked to see this
situation occur but I have
seen him on TV and in the
media deny that he used
the services of prostitutes.
“He is lying. I am in no
doubt that the Craig I performer a number of sexual
services for over a period
of time is Craig Thomson
the politician.”
In the fallout of the allegaCraig Thomson with his wife Zoe and daughter Matilda in 2013. Source: tions Thomson lost his
News Limited
electoral seat of Dobell at
last year’s federal election.
But it was widely accepted the Central Coast of New It is just one in a string of
that union funds were only South Wales.
devastating blows to Thomto be used to help mem- The only ever met for either
late night or early morning
bers.
It was something one for- encounters, and he was not
mer HSU colleague, Nurten kinky.
Ungun, said Thomson had “Sex always occurred on PRIME Minister Tony Abthe bed and he would show- bott says Australia is more
instructed staff on.
“Mr Thomson told us it was er before and afterwards,” than happy to drop its tarfor work-related expenses,” she said.
iffs on Japanese manufac“On the occasions when tured goods in exchange
Ungun said.
Ungun said Thomson had Craig and I met as part of for greater access for farm
once reprimanded her my services he started exports.
for using a credit card on by offering me a glass of Mr Abbott will visit Japan
flights and accommodation champagne.
next month as part of a
“From memory he already trade mission that will also
for a personal trip.
Ungun said she repaid the had the champagne ready take in China and South
money to the union before in the room.”
Korea.
resigning the following Ms Smith said she met The prime minister told the
Thomson on a number of Japanese newswire Nikkei
day.
HSU bookkeeper Belinda occasions before he asked he was keen to see a free
Ord said Thomson later for her direct number so he trade agreement with Jatold her to write guidelines could bypass booking her pan finalised as soon as
on credit card usage after through an agency.
possible.
another staff member had She said while she felt un- Australia imposes a five per
signed up to an astrology comfortable with the prop- cent tariff on imported Japosition, she agreed. They anese cars, but the decision
service.
Some of the most damning met on about six occasions, by Holden, Ford and Toyota
evidence against Thomson she said.
to progressively close their
“He was a person who I plants has forced a rethink
went unchallenged.
Dozens of statements were noticed did not wear a wedtendered by agreement be- ding ring and did not speak
tween prosecutors and de- of having a wife or whether
fence counsel, and did not he was in any form of comcome under cross exami- mitted relationship,” she The Queensland Independent Remuneration Tribunal
said.
nation.
Among them was one from “He was one of three men decided the base salary of
a former prostitute who de- who I would have called a Queensland MPs last October, and on Thursday made
tailed a string of meetings regular client.”
Ms Smith said Mr Thomson a ruling on additional pay
with Thomson.
“The only times we met was would regularly extend her for office holders.
when he wanted a sexual booking time, but would Mr Newman will get a 21.8
service,” Mary Smith said. never have sex twice in one per cent increase to his
annual salary, taking it to
Smith, who used the name booking.
Misty while working, said “This was often just for the $379,562.
she met Thomson on a purpose of talking,” she The hike will be back paid
from July 2013.
string of occasions while said.
she was working at Room Ms Smith said after leaving Mr Newman’s wage is about
Services Escort agency in the sex industry in 2008 $50,000 less than United
Sydney’s Surry Hills be- she was shocked to see States President Barack
Thomson denying using Obama, however the tributween 2007 and 2008.
nal says the premier has a
He had introduced himself escorts on TV.
as “Craig”, a solicitor from “It was only after seeing his lot fewer perks.
Remuneration chair, Pro-

son’s life, his lawyer told a
plea hearing last week.
His family had suffered an
endless invasion of privacy
and he had no prospects of
a career.
If Thomson is jailed on
tuesday it is expected his
lawyers will launch an immediate appeal.
If he isn’t, prosecutors have
hinted at their own appeal,
saying anything less than
jail would be “manifestly
inadequate”.
Either way it is unlikely to
be the end of the sordid
Thomson affair with a Federal Court action on foot
and HSU officials vowing
to try and recover almost
$400,000 from him.

PM Abbott flags deal for Japanese cars
of the policy.
“We are more than happy
to drop tariffs on manufactured imports from Japan,
but we are very much hoping to get a much better
deal on agricultural exports
from Australia,” Mr Abbott
told Nikkei.
“We believe this will be
good for Japan because it
will give them a much wider
range of affordable, high
quality agricultural products.”
Japan imposes a 38.5 per
cent tariff on Australian
beef, which the Abbott government wants reduced to
19 per cent.
Trade Minister Andrew
Robb was in Japan this
week ahead of the prime
ministerial visit.

Qld premier gets $70,000 pay rise
fessor Tim Brailsford, says
Mr Newman’s total salary and additional benefit is
less than the average remuneration of a sample of nonprofit chief executives and
at the lower end of the wages paid to directors general
in the public service.
“Further the last 10 years,
the position of the premier
of Queensland has experienced the second lowest increase in total salary
in comparison across the
state,” Professor Brailsford
said.
“I would submit that the rational for the decision making has been robust.”
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2014 شـني يـان
“Mesmerizing! Reclaiming the divinely
inspired cultural heritage of China.”
—Donna Karan, creator of DKNY

“Elegant—very athletic
and very skilled!”
—John McColgan, Riverdance producer

،عاديةJOURNEY—
انطلق يف رحلة غري
TAKE AN EXTRAORDINARY
 سنة من الثقافة5،000
5,000 YEARS OFاإلهلية
DIVINE CULTURE

T

العرض يتحرك بسرعة من خالل السالالت واملناطق واألساطري
HE،واخلرافات
SHOW MOVES
quickly through dynasties
 الرقصات العرقية والشعبية،وأبطال األدب الكالسيكي كلها تتبادر إىل احلياة
and
regions.
Legends,
myths, and
heroes
of متأل خشبة املسرح مع اللون
وانقالبات يف اجلو لشني يان
قفزات
.والطاقة
إىل عامل
وتنقلكم
لكمtoتنقل
ومغنون كلها
 طبول، أصوات مرتفعة..وفرقته
literary
classics
spring
life. Ethnic
and folk
. آخر
dances ﬁll the stage with color and energy. The leaps
شني يون
 جتربة.جتربة غري عادية
and ﬂips of Shen Yun’s aerial masters, thunderous
battle
drums, and singers’ soaring voices are all set to animated
backdrops that transport you to another world.

... خذ العامل بعاصفة

SYDNEY THEATRE AT WALSH BAY

Experience the extraordinary. Experience Shen Yun.

شاهدت املاليني من الناس شني يون واقفا وسط تصفيق حار يف أكثر
 اقام عروضا يف الواليات املتحدة وأوروبا ويف مجيع،األماكن العاملية شهرة
.أحناء أمريكا الشمالية ويف مجيع أحناء آسيا مما جعل شني يون ظاهرة عاملية

22 Hickson Road, Walsh Bay NSW 2000
Ticket Prices:
$159, $109, $89

TAKING THE WORLD BY STORM...

Dates & Times
15 April, Tuesday: 7:30 PM
16 April, Wednesday: 2:00 PM & 7:30 PM
17 April, Thursday: 1PM
Sydney Theatre Box Office

Address: 22 Hickson Road, Walsh Bay NSW 2000
(02) 9250 1999 | www.sydneytheatre.org.au

M

فرقة فنون صينية مقرها يف نيويورك

illionS OF people have seen Shen Yun. Standing
ovations
at مهمة
the world’s
venues,
royalty ومع فرقته اليت مقرها يف نيويورك
استعادة
يان اىلtop
شني
استندت فنون
attending
 معظمهاin
 اليت ُدمر، سنة من الفنون املسرحية للثقافة الصينية املوحية5،000
Europe, sold-out shows throughout North America, .الشيوعية
and
يف الصني حتت حكم
عليها
العثور
باالمكان
يعد
مل
يان
شني
عروض
مثل
عروضا
 ان،يف الواقع
packed houses across Asia have made Shen Yun an
.يف الصني اليوم
international phenomenon.

Ticketmaster: 1300 723 038 | www.ticketmaster.com.au

Shen Yun Ticketing Office: (02) 9146 4929 (Chi/Eng)
www.WebTicketCenter.com/sydney | info@fdnsw.org
PLEASE NOTE: FOR ALL PERFORMANCES CHILDREN MUST BE AT LEAST FOUR YEARS OF AGE TO BE ADMITTED.

PRESENTED BY: FALUN DAFA ASSOCIATION OF AUSTRALIA INC.

THE ARTS CENTRE THEATRE, MELBOURNE
27 - 30 March, 2014

CANBERRA THEATRE, CANBERRA
4-5 April, 2014

ADELAIDE FESTIVAL THEATRE, ADELAIDE
19-21 April, 2014

ARTS CENTRE GOLD COAST
24-27 April, 2014

THE REGAL THEATRE, PERTH
1-4 May, 2014
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20% OFF
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اعالنات ملبورن

% 20
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االفتتاح الكبري يف ملبورن

تــنزيالت كـبرية بــمناسـبة االفتتاح

تتوفر لدينا تشكيلة واسعة
جدا ومميزة من املفروشات
اخلارجيةوالبالط والفانييت واهلدايا
نفتح من االثنني حتى الجمعة من  9صباحا حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى  4بعد الظهر
االحد من  10صباحا حتى  3بعد الظهر

استقامة ..صدق ..أسعار ال تنافس

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

ال مـرياج
لصاحبها سام يونان
املكان األفضل لتحقيق حلم
اللبنانيني والعرب ..صرح شامخ
حيقق حلم اللبنانيني والعرب
حيتضن أرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها
وديكورها على استعداد الستقبال
مناسباتكم ...زواج  -خطوبة -
أعياد ميالد  -عمادات وغريها..

هدايا قيمة للعرسان العرب من  500اىل  2000دوالر

لقمة
شهية

أسعارنا تناسب اجلميع

نظافة
تامة

مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة ..اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

210 HUME HWY, SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر واملس
 عالج بالتنويم املغناطيسي* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999
web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(8764 8186
0403482345

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن
تضع العالم بني يديكم
تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة
جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

نقدم لكم اكثر من  230قناة فضائية من الشرق االوسط..
زوروا مكاتبنا على العنوان أدناه لتستفيدوا من الفرصة وتتأكدوا من مصداقيتنا
وتشاهدوا هذه القنوات بأنفسكم..

لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم
الخدمة املمتازة والسريعة على رقم املكتب1300 922 788 :

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم

0
0
$6
ا
آل
ن
بـ

0
حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية
5
4
$

الجهاز الجديد يعطيكم شاشة نقية صافية دون انقطاع او تقطـّع ال تتأثر
بتغريات االنرتنت
القنوات متسلسلة يف مجموعات حسب البلدان فمث ً
ال
القنوات اللبنانية تأتي متتابعة (وراء بعضها البعض)
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة
التي تريدون مشاهدتها

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

فقط

Intervision
شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية
مع
ABN & ASIC

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات
العربية ترضي جميع أفراد العائلة office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW

لالتصال :قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6

Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au

