رسالة
شكر
من
سفري
لبنان

لالتصال بـ سام أو علي :

Tel: 9709 3322
Mob: 0414 424 275

نتعهد كافة املشاريع من األبنية
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الخريطة إىل تسليم املفتاح
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البعثة الدولية  -العربية بسوريا «ال تتجزأ»:

التأليف يف إجازة  ..وجنبالط جياهد ألجل «الستني»

ال حكومة قريبة وال انتخابات  ..وواشنطن تلوّح بعقوبات استقالة اإلبرهيمي أو بقاؤه «خيار شخصي»

ال شيء يقلق بال
اللبنانيني أن دولتهم بال
حكومة ،وأن انتخاباتهم
النيابية معلقة وقابلة
أو
لشهرين
للتأجيل
سنتني ،وأن الفراغ يزحف
اىل مؤسساتهم العسكرية
تلو
واحدة
واألمنية،
األخرى ،وأن هكذا مناخ اذا
استمر يف األشهر املقبلة،
ال ميكن أن يؤدي اىل
انتخابات رئاسية يف أيار
 ،2014حبيث يعم الفراغ
كل نواحي اجلمهورية.
ولعل ميزة اللبنانيني
الفراغ
جربوا
أنهم
الرئاسي واحلكومي سابقا،
وما خسروا كثريا ،برغم
«حرص «الدول» عليهم»
أكثر من حرصهم هم
على مجهوريتهم الزائفة،

سامي الجميل والقلق الذي يرافقه من جلسة إىل أخرى

لكنهم ومنذ العام  1992مل
جيربوا الفراغ النيابي ،حتى
يف عز أزماتهم الوطنية يف

العامني  2005و.2009
سهل للبنانيني مترير
وما ّ
انتخابيني،
استحقاقني

مطلوب للعمل

التتمة صفحة 31

بركة أم يوسف

مطلوب آنسات للعمل في
قسم المبيعات في محالت
هوشر للتجهيز ولوازم البناء
الخبرة ضرورية
العمل بدوام كامل

التتمة صفحة 31

معارك قاسية يف حميط محص

نتنياهو حي ّذر من تسليح مقاتلي املعارضة
رأت املعارضة السورية
املتلفز
احلديث
ان
للرئيس بشار األسد
أالربعاءيعكس «انعزاله
عن الواقع» ،بينما رفض
االردن التدخل السعكري
يف االزمة السورية،
غداة حتذير االسد من
ان ميتد «حريق» بالده
اىل اململكة اجملاورة،
ودعا رئيس الوزراء

بنيامني
االسرائيلي
نتنياهو اىل احلذر من
دعوات تسليح مقاتلي
السورية
املعارضة
الذين يواجهون القوات
النظامية على االرض،
يف يوم شددت هذه
الضغط عليهم بسيطرتها
على قرية بني مدينيت

التتمة صفحة 31

Hamze Bros Fruit Market

بإدارة موريس نصـّور
0414 418 334

Tel: 87245800

بإدارة :آدي سركيس

منتوجات رشعني  -شمال لبنان
زيتون وزيت زيتون فاخر
صابون بلدي PURE OLIVE OIL
EXTRA VIRGIN

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
Confined Spaces

يف مرحلة ما بعد انتهاء
الوصاية السورية ،هو

يطلع املمثل اخلاص
املشرتك لألمم املتحدة
وجامعة الدول العربية يف
سوريا األخضر االبرهيمي
اليوم أعضاء جملس األمن
على «التعقيدات الكثرية»
اليت أدت اىل مجود مساعيه
الديبلوماسية اهلادفة اىل
اطالق عملية سياسية تتيح
وضع حد للحرب السورية،
مع العلم أن املشاورات
أدت أو ً
ال اىل «صرف النظر
متامًا» عن فكرة ختليه عن
تفويضه العربي واالحتفاظ
لتتحول
بوساطته الدولية،
ّ
استقالة
مسألة
تاليًا
االبرهيمي أو بقائه «خيارًا
شخصيًا» ليس إال ،كما
كشف ديبلوماسي مطلع
على املشاورات اجلارية.
الديبلوماسي
وحتدث
اىل طالبًا عدم ذكر امسه

ألن «هناك مراجعة شاملة
واملساعي
للوساطة
الديبلوماسية ،واحملادثات
متر اآلن مبرحلة حساسة».
والحظ أن «األمني العام

لألمم املتحدة بان كي -
مون أفاد أن املهمة اخلاصة
املشرتكة مع جامعة الدول
العربية باقية» ،مشريًا اىل

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

Tel: 02 9740 3717
)66 Wattle St, (Cnr Highclere Ave
Punchbowl NSW 2196

محالت حمزة للخضار والفواكه االوىل يف مرييالند
خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركت
صدق  -أمانة  -نظافة  -استقامة

179 Merrylands Rd, Merrylands
التفاصيل صTel: 9760 1886 8

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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مــقاالت

غازي العريضي :نهاية شاعر البالط الجنبالطي
منذ  13عامًا ،محل غازي العريضي لقيب املعالي والسعادة معًا .وفيما بقيت
نيابته امسًا على أجندة جملس النواب ،كانت الوزارة وظيفته األهم سواء يف
اإلعالم أو يف الثقافة أو ،أخريًا ،يف وزارة األشغال العامة والنقل .بعد ثالثة
عشر عامًا ،يبدو أن العريضي ،صاحب األلقاب املزدوجة ،سينهي مسريته كما
بدأها ،باللقبني معًا

روال إبراهيم

قاصد قرى عاليه املرتفعة واملتجول يف مناطق كيفون ورأس اجلبل
ال ميكن
َ
إال مالحظة «السرايا» الفخمة املنتصبة فوق تلة الرادار يف بيصور .وال يسعه
ّ
غض النظر أيضًا عن تلك الفيال املميزة املزروعة وسط التلة والكروم اخلضراء
أراض شاسعة ،املنطقة
احمليطة بها .أخريًا أضيفت تلك التلة وما حييط بها من
ٍ
األمجل يف بيصور ومقصد البيصوريني للتنزه ،إىل ممتلكات وزير األشغال
العامة والنقل يف حكومة تصريف األعمال غازي العريضي .أهالي بيصور على

دراية بواقع احلال ،لذلك يستعيضون عن عناء عرض ترابهم للبيع
بالتوجه إىل قصر العريضي أو فيلته ،فأبو عمر «شاري» بالتأكيد.
إىل جانب جنوميته العقارية يف بيصور ومناطق عدة أخرى ،صعد جنم
العريضي يف اإلعالم املرئي واملسموع واملكتوب بشكل غري مسبوق يف
اآلونة األخرية .األضواء اليت يعشقها ويتقن أصول «تشغيلها» ،جرت
بعكس ما يشتهيه و ...احلق على «الستني» .فمنذ قرابة عشرة أيام،
ظن اجلميع عندما تال
ّ
قدم االشرتاكيون ترشيحاتهم يف وزارة الداخليةّ .
مفوض العدل يف احلزب االشرتاكي نشأت حسنية أمساء املرشحني
أن اسم الوزير الثابت سقط سهوًا ،ليتبني الحقًا أن العريضي زاهد
بالنيابة «ألسباب شخصية» ،كما ادعى حسنية.
يرد على هاتفه أبدًا،
من هنا بدأت القصة :الوزير «الزاهد» ال
ّ
حد ذاتها .وزراء
وشاشات التلفزة تفتقد حضوره ،وتلك سابقة يف ّ
االشرتاكي ونوابه يرفضون احلديث عن زميلهم ،ملتزمني ما يصدر

رمسيًا عن أحد مسؤولي احلزب أو الرئيس .والرئيس ،أي
النائب وليد جنبالط ،يتقن فن تدوير الزوايا واالنتقال من
موضوع إىل آخر بلمح البصر حني يسأل عن معالي وزيره.
أما احللفاء املفرتضون ،فال ينطقون بكلمة حق أو باطل:
«القصة غريبة» بالنسبة إليهم.
ويقول مقربون منه أن الرجل استبعد وأحيل على «التقاعد»
باكرًا .هذا ما جُتمع عليه كل الصالونات السياسية حيث
تفتتح اجللسة على نية الوزير االشرتاكي وختتتم بالصالة
لئال ينال أي من اجملتمعني املصري نفسه.
أما األسباب «الشخصية» أو «احلزبية» لعدم الرتشح ،فتدور
يف فلك احتماالت ثالثة:
أو ً
ال« ،انتفاخ» العريضي املالي الذي أصبح على كل شفة
حد قول أحد
على
الشاغل،
بيصور
أبناء
وحديث
ولسان
ّ
املرتددين إىل املختارة.
ترجح أوساط  8آذار فرضية عدم ترشيح االشرتاكي
ثانيًاّ ،
للعريضي يف بريوت بغية توزيره يف حكومة الرئيس متام
سالم «من غري املرشحني» .بذلك يضمن جنبالط تعيني
وزير قوي يف حكومة يفرتض أن تشرف على االنتخابات.
ثالثًا :يقول أحد املسؤولني اإلشرتاكيني إن «غازي
«األشغال» غري غازي «اإلعالم» ،وعالقات غازي «اإلعالم»
ختتلف متامًا عن عالقاته السياسية احمللية واإلقليمية
اليوم» .وبنظر االشرتاكي ،قدرة جنبالط يف السابق على
ورده إىل بيت الطاعة مل تعد سارية بعد أن
حتجيم وزيره
ّ
متكن من بناء شبكة عالقات يف لبنان وسوريا (عالقة وطيدة
مع اللواء حممد ناصيف) والسعودية (عالقة وطيدة باألمري
مقرن بن عبد العزيز) ،جتعله قادرًا على خلع ثوب املختارة
وبناء حيثيته اخلاصة.
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VERTICAL POS
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More information www.lycamobile.com.au

®

1300 854 607

www.lycamobile.com.au
Recharge available:
)Logo’s for ATL advertising (not in store

Customer should have minimum $29 balance on the mobile account to activate once
the Super Saver plan is activated, we will deduct $29 from the existing balance. Any
remaining balance will be used for international calls, texts and premium service
numbers, A customer may have only ONE Super saver plan per mobile number at any
one time, The customer may NOT be able to cancel the plan once the plan is activated/
purchased, Customer may renew the Super Saver Plan by following the same process
on the 31st day from the previous purchase (Making sure that enough credit in the
account), Free calls, texts and data are valid for 30 days from the date of purchase,
Customers may use our standard recharge cards to recharge their mobile phones if they
do not have enough credit to activate or renew the Super Saver Plan.

®

LM_AUS_Arabic_180x260_.indd 1

14/03/2013 11:05
®

ليست كل تلك األمور خفية على جنبالط ،لكن ما ساهم يف
إخراجها إىل دائرة الضوء أخريًا ليس إال إعداد تيمور جنبالط
لتسلم رئاسة احلزب االشرتاكي ،وما يشكله العريضي
من خطر على زعامة الشاب الصاعد .ففي رأي أهل
املختارة ،وحده العريضي قادر اليوم على وراثة جنبالط
حمليًا ودوليًا ،وهو إن رغب قادر أيضًا على خطف جنم
الشاب الوريث قبل أن يسطع .لذلك بات من الضروري،
حبسب املسؤول االشرتاكي ،إبعاد العريضي من الواجهة
السياسية إلراحة تيمور مستقب ًال .فوفقًا جلنبالط الذي بلغ
الـ  63من عمره« ،ال يعيش أي جنبالطي أكثر من 64
عامًا» ،وبالتالي يردد يف جمالسه احلزبية أن «العام احلالي
صعب» .لذلك يقضي معظم أوقاته يف الفرتة األخرية
مسوقًا وريثه وحميطًا إياه بالشباب االشرتاكيني غري
بد من ّ
كف يد العريضي (املنافس
املنافسني له .وكان ال ّ
الوحيد لتيمور) عن امللفات السياسية اليت ميسك بها ،وال
سيما امللف السعودي ،عرب إيفاد جنله برفقة الوزير وائل
أبو فاعور إىل البالط السعودي ،مستبعدًا العريضي الذي
دأب يف السنوات املاضية على تولي التنسيق مع بندر بن
سلطان .والواضح أن املختارة تعمل قبل إنهاء العريضي
على جتريده من كل امتيازاته السياسية وتوريثها إىل أبو
فاعور ،حتى يف ما يعنى بالشأن اللبناني .فقد بات وزير
الشؤون االجتماعية موفد رئيس جبهة النضال الوطين إىل
عني التينة ،وهي املهمة اليت لطاملا كانت من نصيب
العريضي ،لكونه مهندس العالقات السياسية األقوى يف
احلزب االشرتاكي.
إىل جانب االحتماالت الثالثة ،يربز احتمال رابع من خارج
تلمح الدائرة القريبة من
الصالونات السياسية اليومية .إذ ّ
املختارة إىل خالف مالي سعودي مع وزير األشغال ،بعد أن
ّ
أخل العريضي ببنود الصفقة املتفق عليها ملصلحته اخلاصة.
وعلى ذمة هؤالء ،متثل العقاب السعودي بأوامر مباشرة إىل
جنبالط بعدم ترشيح العريضي واستبعاده نهائيًا .فكان أن
نفذت األوامر حبذافريها فورًا.
يف السنوات اخلمس املنصرمة ،فاضت أدراج املختارة
مبلفات العريضي املالية .واملفارقة هنا أن صفقات الوزير
كانت جتري بالتنسيق مع البيك ومبعرفته الشخصية .لذلك
يفتقد االحتمال األول للمقومات القوية اليت تدفع جنبالط
إىل التخلي عن وزيره احملنك .وكذلك األمر بالنسبة إىل
االحتمال الثاني ،حيث إن كل الدالالت تشري إىل تسمية
وزراء من خارج دائرة السياسيني الضيقة ،مع استبعاد
توزير العريضي نهائيًا .ويشري اجلنبالطيون أنفسهم إىل أن
االحتمالني األخريين هما األكثر قوة ،وال سيما أن حماضر
اجملالس احلزبية االشرتاكية باتت ممتلئة باالمتعاضات من
«عنجهية» العريضي و»تضخم ثروته» ،والتمنيات املستمرة
باستبدال الوجوه التقليدية بوجوه شابة .أمر يؤيده تيمور
بشدة ،هو الذي ال حيبذ شخصية العريضي وجتمعه وإياه
حد
عالقة مضطربة جدًا ،تطورت يف كثري من األحيان إىل ّ
تدخل جنبالط خلفض التوتر بينها .وكان ال بد للوزير الطموح
أن يدرك من خالل مطالعته وكتابته للكتب التارخيية أنه ال
ميكن أي سياسي صنع يف قصور العائالت اإلقطاعية أن
يتخطى طموحه اخلط الذي رسم له منذ البداية ،وخصوصًا
إذا كان األمر يتعلق مبستقبل «الوريث» .واألكيد أن وراثة
تيمور حلزب والده وجده قد ساهمت يف تسريع كتابة نهاية
«الشاعر» االشرتاكي األفصح يف البالط اجلنبالطي.
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تهنــئة

جــان دكــان والـعائلة يهنـــئون

يتقدم السيد جان دكان والعائلة بأحر التهاني من رئيس دير مار شربل
يف بانشبول  -سيدني األب الدكـتور أنطوان طربيه مبناسبة تعيينه
مطراناً لألبرشية املارونية يف اسرتاليا متمنني لسيادته كل التوفيق
والنجاح يف املهام واملسؤوليات اجلديدة امللقاة على عاتقه ملا فيه خري
الطائفة واجلالية ولبنان.
وهذا التعيني ان دل على شيء فانه يد ّل على الثقة اليت تضعها
حاضرة الفاتيكان وكذلك الصرح البطريركي بشخصه الكريم املتأصلة
فيه مزايا التقوى والعلم والتواضع وحسن االدارة ودماثة األخالق.
كما يتقدم السيد جان دكان والعائلة بأحر التهاني القلبية من
الرهبانية اللبنانية املارونية ورئيسها قدس األب طنوس نعمه بهذا
احلدث املبارك.
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كنعان :حسم موضوع الواردات وعائدات البلديات وسيبدأ التوزيع االسبوع املقبل سليمان عرض قضايا عدلية مع فهد وصادر ويسافر اىل الفاتيكان لتهنئة البابا
اكد امني سر تكتل «التغيري
واالصالح» ورئيس جلنة املال
ابراهيم
النائب
واملوازنة
كنعان «حسم موضوع الواردات
وعائدات البلديات» ،الفتا اىل
ان التوزيع سيبدأ االسبوع
املقبل.
وقد عقدت جلنة املال واملوازنة
جلسة ظهر امس االول يف
جملس النواب ،برئاسة رئيس
اللجنة النائب ابراهيم كنعان
ويف حضور مقرر اللجنة النائب
فادي اهلرب ،والنواب :فؤاد
السعد ،فادي االعور ،ميشال
حلو ،هنري حلو ،غازي يوسف،
مجال اجلراح ،نبيل دو فريج،
عاطف جمدالني ،حسن فضل
اهلل ،ايوب محيد ،عباس هاشم،
وليد خوري ،غازي زعيرت ،قاسم
هاشم ،ياسني جابر ،علي عمار،
نواف املوسوي.
كذلك حضر وزير الداخلية
والبلديات مروان شربل ،وزير
املال حممد الصفدي ،مدير
االدارة املشرتكة يف وزارة
العميد
والبلديات
الداخلية
عبدو برباري ،ومستشار وزير
كريم
احملامي
االتصاالت
قبيسي.
إثر اجللسة قال رئيس اللجنة
النائب كنعان« :لقد حسم
أمر توزيع مستحقات البلديات
وعائدات البلديات من الصندوق
البلدي املستقل بقيمة 300
مليون دوالر ،ابتداء من األسبوع
املقبل .واجلدول الذي حتدثنا
عنه هذا االسبوع والذي حضرته
وزارتا الداخلية واملال ،والذي
يتعلق بتوزيع  300مليون دوالر
على البلديات من الصندوق
البلدي املستقل ،سيبدأ توزيعه
االسبوع املقبل ،وقد جرى نقاش
ألسباب التأخري ،ومتنت اللجنة
أال يكون يف املستقبل أي تأخري
عن املوعد احملدد باملرسوم
النافذ وبالقانون الذي أنشئ
ووضع آلية توزيع العائدات،

أي شهر أيلول من كل سنة.
هناك تأخري مثانية أشهر عن هذا
املوعد ،واختذنا القرار مبوافقة
وزير الداخلية والبلديات ،وان
شاء اهلل تصل األموال االسبوع
املقبل».
أضاف« :أما بالنسبة اىل
القرى والبلدات اليت ليس فيها
بلديات ،فهناك جلان تتوىل
توزيع األموال ،ومثة تعميم من
وزير الداخلية ستعطى من خالله
صالحيات للمخاتري واللجان
املوجلة الصرف ،لتقوم باألعمال
املطلوبة منها يف قراها وبلداتها،
وأي تدخل من القائمقام يف غري
اإلطار القانوني أو التعميم،
مرفوض ،وستقبل وزير الداخلية
أي شكوى يف هذا اجملال مباشرة
لكي حتول دون استمرار تراكم
االموال عند القائمقام».
وتابع« :أما يف موضوع
اخلليوي ،وهنا نتحدث عن 8
مليارات و 200مليون دوالر،
فهناك ألية وضعت يف جملس
الوزراء ،وحتدثنا عنها االسبوع
املاضي ،وقد أخذنا من وزارتي
الداخلية واملال موعدا االسبوع
املقبل ،وهذه اآللية حتتاج
اىل حصر كل االمساء وقوائم
النفوس لتحدد وفقا لتقنيات
معينة كيفية التوزيع ،بدل أن

تبقى القضية شهرين وثالثة
أشهر وتذهب يف غياهب
النسيان .واالربعاء املقبل عند
العاشرة والنصف ،قررنا أن
نعقد اجتماعا للجنة املال ،حيصر
بوضع آلية نهائية بالتفاهم بني
وزارة االتصاالت ووزارة الداخلية
ووزارة املال ،لتوزيع مليار
و 200مليون دوالر مرتاكمة منذ
سنة  ،1994وستكون اجللسة
حامسة.
املفروض ان يصل املوضوع
اىل خواتيمه 30 ،مليون دوالر
يبدأ حتويلها االسبوع املقبل،
ومليار و 200مليون دوالر
نتفاهم نهائيا على آلية توزيعها
وكيفية وضع قرار جملس الوزراء
موضع التطبيق يوم االربعاء عند
العاشرة والنصف».
وختم كنعان« :كل األموال
جيب أن تدفع ،وميكن لوزارة
املال أن تستويف هذه املبالغ من
خالل أموال اخلليوي املخصصة
للبلديات ،وقد اتفقنا على هذا
الشيء ،إذا ال تأخري منذ اليوم،
ال بالنسبة اىل البلديات اليت
عليها أموال لوزارة املال من
خالل شركات النفايات ،وال
بالنسبة اىل البلديات اليت ليس
عليها أموال لشركات نفايات.
لن يكون هناك متييز».

Lucky Len . No1
بادارة لطف اهلل حجار
وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات
اليانصيب رابحة املاليني
 390ألف دوالر و88735
دوالرا و 16مليون دوالر
و 200ألف دوالرصحف
 هدايا  -صب مفاتيح -بطاقات لكافة املناسبات

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore
Rd, Riverwood NSW 2210

عرض رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان مع رئيس جملس القضاء
االعلى جان فهد يف القصر
اجلمهوري يف بعبدا أمس االول،
وضع القضاء وضرورة تكثيف عمل
القضاة إلصدار االحكام بسرعة.
واطلع من رئيس جملس الشورى
شكري صادر على مسار عدد من
القضايا املرفوعة.
وزار بعبدا وفد «املؤمتر العلمي
الدولي حول احلشرات املتحجرة
والعنرب اللبناني» الذي عقد يف
جبيل ويف جممع الفنار اجلامعي،
وشكر عميد كلية العلوم يف
اجلامعة اللبنانية علي منيمنة
لرئيس اجلمهورية رعايته للمؤمتر
واهتمامه باجلامعة اللبنانية ،مشريًا
اىل توصية اختذها املؤمتر بإنشاء
متحف للعلوم الطبيعية على غرار ما
هو موجود يف الدول املتحضرة.
ورحب سليمان بالوفد مبديًا
سروره النعقاد املؤمتر يف لبنان
املتنوع طبيعيًا وحضاريًا ،مشريًا اىل
انه سيساعد مع املعنيني يف حتقيق
اجناز هذا املتحف الذي يعترب خمتربًا
طبيعيًا ومنوذجًا للمخترب االنساني
اللبناني املتعدد واملتنوع.

رئيس الجمهورية مستقب ً
ال رئيس مجلس الشورى يف قصر بعبدا
واستقبل السفري العراقي عمر
الربزجني يف زيارة وداعية ملناسبة
انتهاء مهمته الديبلوماسية يف
بريوت .و»تقديرًا لدوره يف تعزيز
العالقات الثنائية» منحه رئيس
اجلمهورية وسام األرز الوطين من
رتبة ضابط أكرب متمنيًا له النجاح
يف مهمته اجلديدة.
على صعيد آخر ،يسافر سليمان
نهاية الشهر احلالي اىل الفاتيكان
لتقديم التهانئ اىل احلرب االعظم
البابا فرنسيس خبالفة بطرس،
باعتبار ان موعد تنصيبه تزامن مع

جولة الرئيس االفريقية.
ويتوقع ان يعقد الرئيس سليمان
لقاءات مع البابا ومعاونيه الكبار
من املسؤولني يف دولة الفاتيكان
ويتناول معهم بعد تقديم التهنئة،
قضايا الشرق االوسط عمومًا
ولبنان خصوصًا ،وال سيما وضع
املسيحيني يف هذه املنطقة اليت
متر بظروف صعبة.
ويرافق رئيس اجلمهورية يف
زيارته نائب رئيس جملس الوزراء
يف احلكومة املستقيلة مسري مقبل
ووفد.

الراعي :لبنان منوذج احلوار عكس ما يريده البعض أرض عنف
يف نبأ من بوينس أيرس أن
البطريرك املاروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي ألقى
يوم االربعاء ،حماضرة امام
جملس اساقفة االرجنتني ،بدعوة
من رئيسه املطران خوسيه ماريا
ارنسيدو عرض فيها أوضاع
املسيحيني يف الشرق االوسط ،يف
حضور السفري البابوي املونسنيور
اميل بول شريغ ومطارنة .وحتدث
عن «التحديات اليت يواجهها
املسيحيون ونزيف اهلجرة من
الشرق ،وعن دور اللبنانيني يف
احلفاظ على منوذج العيش املشرتك
واحلوار وما ميكن ان يؤديه لبنان
للشرق والغرب من امثولة ومثال
عن حوار األديان واحلضارات على
عكس ما يريده البعض ارض عنف
وساحة مفتوحة لتصفية احلسابات
احمللية واإلقليمية والدولية».
وانتقل والوفد املرافق اىل مدينة
توكومان حيث يرتأس االجتماع
السنوي ملطارنة االنتشار.
وكان التقى حاكم والية بوينس
ايرس ماوريسيو ماكري .وأقام
السفري اللبناني انطونيو عنداري
استقبا ً
ال على شرف البطريرك
وصحبه ،وألقى كلمة ترحيب.
ورد الراعي مهنئًا عنداري مبنصبه
ّ
اجلديد ،وحيا لبنان ورئيسه.
■ أصدرت «املؤسسة املارونية
لالنتشار» بيانًا قالت فيه إنها
«تشارك ممثلة بالسيد يوسف
الدويهي يف االجتماع السنوي
للكاردينال الراعي مع مطارنة
العامني
والرؤساء
االنتشار
للرهبانيات املارونية يف القارتني
االمريكية واالوروبية الذي سيعقد
يف والية توكومان يف األرجنتني.
وسيواكب الزيارة للعاصمة ولوالية
مندوسا سفري لبنان لدى األرجنتني
انطونيو عنداري الذي كان من
كوارد املؤسسة وعمل يف جمال
االنتشار لسنوات عدة».
كذلك ترافق املؤسسة الراعي
اىل االوروغواي والربازيل وفنزويال
ممثلة بالسيدة روز انطوان شويري
وأمني املال السيد شارل احلاج
واملديرة اإلدارية هيام البستاني
«بهدف التواصل مع املغرتبني
والتعريف بنشاطات املؤسسة
وحض اللبنانيني على تسجيل

وقوعاتهم الشخصية لدى البعثات
مكاتب
وستؤسس
اللبنانية،

هلا يف بلدان عدة بالتنسيق مع
األبرشيات».

اجليش يبلغ األسري أنه لن حيمي اي اعتصام له بعد اليوم
أكدت مصادر ملراسل يف
صيدا ،بأن اجليش اللبناني ارسل
اىل الشيخ أمحد االسري رسالة
واضحة تؤكد «ان اجليش لن ينزل
غدًا اىل الشارع ولن يتخذ اي اجراء
او يقطع اي طريق».
كما أشارت الرسالة إىل أن
«لواء اجليش املنتشر يف صيدا
جاهز للتدخل بعد املشكلة» إذا
حدثت.
وفهم من رسالة اجليش بأن هذا
االجراء لن يقتصر على الغد فقط،
بل لن ينزل ملواكبة اي اعتصام
لالسري ،خاصة وان كبار ضباطه
وعناصره يتعرضون للشتيمة
ولالهانات من االسري مباشرة
ومن مسافة قريبة ،ويف نفس
الوقت يقومون بتأمني احلماية له
والعتصامه منعا الي احتاك مع
املواطنني ودرءا الية فتنة مع
املناوئني له.
وأشارت املصادر اىل ان قرار
اجليش بعدم النزول اىل الشارع
بعد اليوم يعين احتمال حصول
«تعمري  »2و»تعمري  »3وغريها،

اي على غرار االشتباك الذي وقع
يف التعمري بني انصار «حزب اهلل»
واالسري قبل حنو مخسة اشهر،
وذهب ضحيته ثالثة قتلى.
اال ان املصادر ،أكدت ان
هناك قوى اخرى ساهمت يف
اختاذ االسري لقراره بإرجاء وتعليق
اعتصام الغد ،من بينها التحرك
اجلدي الذي لوح به االمني العام
لـ»التنظيم الشعيب الناصري»
اسامة سعد ،من خالل دعوته كافة
املواطنني يف صيدا اىل االستعداد
لتحركات ورفع الصوت ضد هذه
االعتصامات.
كذلك االمر بالنسبة للقوى
واالحزاب الوطنية واالسالمية
املناوئة
الدينية
والفعاليات
لألسري ،اليت على ما يبدو اخذت
الضوء االخضر للتحرك يف الشارع
ضده ،من خالل االجتماعات
املتالحقة اليت عقدتها تلك القوى
خالل الساعات املاضية يف املدينة
وطلبات االعتصام اليت قدمتها يف
قلم سرايا صيدا لالعتصام بوجه
االسري.

اهالي خمطويف أعزاز قد يعمدون اىل اغالق املطار كامالً

افادت معلومات ملوقع «ليبانون
فايلز» ان اهالي املخطوفني يف
اعزاز ابلغوا النواب انهم سيمنعون
الطريان الرتكي من اهلبوط او
االقالع من لبنان وقد يلجؤون

ليس فقط اىل اغالق طريق املطار
بل اغالق املطار كام ًال.
وعلم ان حتركًا سينفذه اهالي
خمطويف اعزاز غدًا من دون الكشف
عن مكانه وزمانه.

العثور على عبوة فارغة وغري معدة للتفجري
على اوتوسرتاد القلمون

افادت معلومات صحفية
غري مؤكدة عن العثور على
عبوة ناسفة هي عبارة عن 3
قنابل مع فتيل على اوتوسرتاد
القلمون.

واشارت هذه املعلومات اىل
طوق املكان ثم عمد
ان اجليش ّ
اىل فتح اوتوسرتاد طرابلس
بعد سحبه العبوة اليت تبني انها
فارغة وغري معدة للتفجري
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اللواء ابراهيم :لن نسمح بتحويل لبنان
مقرا لالرهاب او ممرا منه اىل العامل

نفذت وحدات من القوة املميزة
من خنبة عسكريي األمن العام
مناورة بالذخرية احلية يف حقل
حامات بعدما أنهوا دورة تدريبية
متقدمة ملدة سنة باشراف ضباط
وخرباء عسكريني من اجليش
اللبناني ،شهدت على مهاراتهم
يف فنون القتال املميزة
واملختلفة منها رمايات بالونات ،
رماية تقدم ،رماية تبديل سالح،
رماية من اآلليات ،رماية ثقة،
وكان البارز يف املناورة عملية
دهمة ملبنى تتمركز فيه جمموعة
ارهابية مبشاركة آليات عسكرية
وطوافات.
بدأت املناورة بالنشيد الوطين
ونشيد األمن العام ،فكلمة من
العقيد رياض طه حتدث فيها
عن نشأة وحدة الرصد والتدخل
حديثا بتعليمات واشراف املدير
العام لألمن العام اللواء عباس
النقيب
وعرض
ابراهيم.
أمحد االسعد حملطات املناورة
وعروضها.
وحضر املناورة ،اىل املدير
العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم الذي حضر للمرة االوىل
امليدانية،
العسكرية
بالبزة
املدير العام لقوى األمن الداخلي
بالوكالة العميد روجيه سامل،
قائد قوات األمم املتحدة العاملة
يف اجلنوب اجلنرال باولو سيريا
ممثال باجلنرال غربياللي توسكاني،
قائد اجليش اللبناني ممثال بالعميد
الركن شامل روكز ،املدير العام
للمخابرات يف اجليش اللبناني
ممثال بالعميد الركن أنطونيوس
ابراهيم ،العقيد خالد املاردلي
ممثال املدير العام ألمن الدولة
باالضافة اىل رؤساء املكاتب
والدوائر يف االمن العام.
وبعد املناورة ألقى املدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
كلمة قال فيها« :يغمرني فرح
عظيم وأنا أنظر إىل هذه الوجوه
النرية اليت تعلو الصدور العارمة
وتوازي السواعد األبية واجلباه
الشاخمة كشموخ أرز لبنان،
تعكس بصدق وعفوية ما خيتلج
يف قلوبكم وعقولكم من شرف
وعنفوان مييز شباب لبنان الذين
اقسموا اليمني ليكونوا يف خدمة
وطنهم وابنائه».
العسكريني
اىل
وتوجه
بالقول« :لقد نفذمت اليوم
مناورة قتالية منوذجية تؤهلكم
لتكونوا يف صفوف قوات النخبة
وأصحاب املهام املميزة  .لذلك
جاءت هذه املناورة الناجحة بكل
املقاييس األمنية والعسكرية
تشهد على اول معمودية للنار
ختوضونها .لقد اثبتم خالل هذه
العروض القتالية ،بكل جدارة،
انكم مؤهلون منذ هذه اللحظة
ألن ترفعوا على صدركم شارة
«املميز» وأنتم أهل هلا ،وتكونوا
متأهبني على امت اإلستعداد
واجلهوزية للقيام باملهام اجلسام
اليت ميكن ان تلقى على عاتقكم
اىل جانب رفاقكم الذين ّ
ينفذون
مهاما إدارية وتقنية خمتلفة يف
خدمة مواطنيهم واملقيمني على
أرض الوطن ،بكل ضمري وتفان
وهم على يقني بأن ما يقومون
به واجب وخدمة وليس منة منهم
ألحد».
وتابع« :أقف أمامكم كي أؤكد

لكم بأن املهام اليت تقوم بها
املديرية العامة لألمن العام يف
خمتلف اجلوانب األمنية واإلدارية،
يف الداخل وعلى املعابر احلدودية
كما يف اخلارج  ،تلقى إستحسان
املواطنني مجيعا الذين يرون
أبناءهم أقوياء ،أشداء مستعدين
للوقوف إىل جانبهم ومحايتهم
وتسهيل أمورهم ضمن أطر
القوانني واألنظمة مبا حيفظ
هيبة الدولة ومؤسساتها وكرامة
املواطن وإحرتام املقيمني على
ارضه.كما هي املسرية ستبقى،
ال مكان بيننا إال للتضحية بأعز ما
منلك فداء لوطن كبري نعمل من
اجل أن نستحقه ،وخدمة ملواطن،
تكفيه معاناته ،ليكون له الوطن
الذي نعتز به .التضحية اليت هي
ثقافتكم ونرباسكم ال تستوي
أبدا مع الفساد .لتكن طاقاتنا
كلها يف حماربة ذواتنا أوال
لنسمو بها ،وصوال اىل ما نصبوا
إليه ،هذه هي الطريق القومية
فاسلكوها ،ولو قل السالكون».
واضاف« :إن املديرية العامة
لألمن العام اليت آلت على
نفسها أن تكون متقدمة ورائدة
يف عملها اإلداري واألمين،
تؤكد على التكامل املطلوب مع
شقيقاتها املؤسسات األمنية
والعسكرية األخرى يف البالد
للحفاظ على السلم األهلي
يف
واملضي
واإلستقرار،
مكافحة اإلرهاب حتى إستئصاله
من جذوره فال نسمح بان يتحول
لبنان مقرا او ممرا منه اىل دول
العامل ،والتصدي ملخططات
العدو بالتعاون يف ما بينها
مع قوات األمم املتحدة العاملة
يف اجلنوب واليت حنيي قيادتها
ضباطا وعناصر على اجلهود
اجلبارة اليت يقومون بها يف
مراقبة التحركات اإلسرائيلية
ومنع العدو من التمادي يف
خروقاته إستنادا إىل القرارات
الدولية والسيما القرار .»1701
وقال« :بإمسي وإسم املديرية
العامة لألمن العام أهنئكم على
بلوغكم هذا االداء املميز على
ايدي مدربني أكفاء ،واكبوكم
خرباتهم
عصارة
وأعطوكم
اليت
العسكرية
وجهودهم
تلقوها يف املعاهد العسكرية
ويف مقدمها الكلية احلربية»،
متمنيا «لكم النجاح يف مهامكم
إىل جانب رفاقكم يف املديرية
العامة لألمن العام .ولن تفوتين
املناسبة دون اإلشادة مبا
وضعته قيادة اجليش من قدرات
ومعدات لوجستية وعسكرية
إلمتام هذه املناورة يف افضل
الشروط والظروف العسكرية
اليت اهلتكم للقيام بها .وأخريا
ال بد من كلمة شكر عميق اتوجه
بها اىل ممثلي وسائل اإلعالم
اليت حضرت بيننا اليوم لنقل
وقائع هذه املناورة اليت تعزز
من أجواء األمن واإلستقرار يف
البالد وتزيد من ثقة اللبنانيني
مبؤسساتهم».
وختم معلنا «إنين بصدد القيام
مبهمة أول مناورة مشرتكة على
شاكلة هذه املناورة الناجحة
للطلب من قائد اجليش العماد
جان قهوجي لتكون املناورة
مشرتكة ما بني اجليش وقوى
االمن الداخلي واالمن العام».

صحناوي يعلن زيادة امليغابايتز
على برامج الـ 3Gبنسبة %50
وباالسعار نفسها
أعلن وزير االتصاالت نقوال
صحناوي ،يف لقاء مع طالب
ظهر
جامعة سيدة للويزة
اجلديدة
األسعار
اخلميس،
املخفضة لباقة خدمات اجليل
الثالث ،واليت ستدخل حيز
التطبيق ابتداء من أوائل
أيار املقبل .وجاءت األسعار
املخفضة وفق اآلتي:
 150ميغابيت بـ 10دوالرات خبفض  %33على
سعر امليغابيت الواحد (العرض
السابق  100ميغابيت بـ 10
دوالرات).
 750ميغابيت بـ  19دوالراخبفض  %34على سعر
(العرض
الواحد
امليغابيت
السابق  500ميغابيت بـ 19
دوالرا).
 1.5جيغابيت بـ  29دوالراخبفض  %41على سعر
(العرض
الواحد
امليغابيت
السابق  1ميغابيت بـ 32
دوالرا).
 3جيغابيت بـ  49دوالراخبفض ( %38العرض السابق
 3جيغابيت بـ  79دوالرا).
 5جيغابيت بـ  69دوالراخبفض ( %30العرض السابق
 5جيغابيت بـ  99دوالرا).
بعد النشيد الوطين اللبناني،
ّ
إستهل اللقاء مع نائب رئيس
جامعة سيدة اللويزة لشؤون
العامة
والعالقات
الثقافة
رحب
الذي
مطر
سهيل
األستاذ
ّ
باحلضور ،وقال »:حنن اليوم،
مع وزير شاب طموح شجاع
يتقن لعبة العصر ،وحييط نفسه
خبرباء وذوي معرفة وعلم ...
يسمى
لعبة العصر ،مقابل ما
ّ
بلعنة العصر وهي السياسة؛
حنن اليوم خارج السياسة».
أما الوزير نقوال صحناوي،
فعبرّ عن فرحه لوجوده يف
اجلامعة ألن هدف الوزارة
وفريق العمل ينصب لتحسني
أوضاع التكنولوجيا ،وتوسيع
األفق وإستمالة الشباب إىل
الوطن.
السنتني
«يف
أضاف:
األخريتني أدخلنا لبنان إىل
احلداثة وقمنا بقفزة نوعية على
صعيد البنية التحتية والشبكة
الثابتة ،الشبكة اخللوية».
وطلب معاليه «حتييد معركة
االقتصاد الرقمي عن السياسة،
فبذلك نكون قد قمنا بإجناز
التحرر من
كبري ،إضافة إىل
ّ
األحزاب والفرقاء السياسيني
الذين تنتمون إليهم ،لكي
منصة رقمية
جنعل من لبنان
ّ
ويبقى أوالدنا يف بلدهم».
صحناوي»:اإلقتصاد
تابع
الرقمي ليس قضية ثانوية،
فهو آخر فرصة للبنان إلنتاج
فرص العمل ،بالتالي يصبح
النموذج اإلقتصادي اللبناني
منتج؛ فالعقل اللبناني خالق
ومبدع من خالل النجاحات
اليت حيققها ،جيب التعبري عن
هذه القدرات يف لبنان ،وال
داعي للهجرة  .ان االجنازات

اليت حققتها وزارة االتصاالت
تعكسها الدراسات اليت وضعت
أخريا لتقييم وضع القطاع
وتظهر املركز املتقدم الذي
حققه لبنان على مستوى دول
املنطقة .ومن هذه الدراسات
تلك اليت وضعتها شركة
ايبسوس واليت ّ
حل لبنان فيها
يف املركز اخلامس عربيَا على
مستوى اخرتاق االنرتنت».
وحتدث املدير التجاري يف
شركة تاتش نديم خاطر ،مشريا
اىل انه يف حني تضاعفت نسبة
انتشار اهلواتف الذكية يف
السوق اللبنانية يف غضون
سنة واحدة لتبلغ ال%56
مقارنة بنسبة  %51يف بلدان
مثل فرنسا ومع ختطي %58
من املشرتكني يف باقة ال100
ميغابايت السقف احملدد هلم
وتعدي  %43من املشرتكني
يف باقة ال 500ميغابايت احلد
األقصى لالستهالك ،كان ال بد
من اعادة النظر يف اسعار خدمات
االنرتنت .وبعد ختفيض أسعار
االشرتاك وإطالق سعات أكرب
خلدمات االنرتنت على اهلواتف
اخللوية ،تكون شركة touch
قد لبت كافة متطلبات الزبائن
يف الوقت احلالي على صعيد
استهالك االنرتنت يف السوق
احمللي .علما أن هذه اخلطوة
تأتي بالتزامن مع اطالق باقة
 Web & Talkالشاملة اليت تتيح
حلاملي خطوط  magicاملدفوعة
سلفَا التمتع خبدمات اإلنرتنت
ودقائق مكاملات ورسائل ال
SMSبأسعار تفضيلية.
وقد أشار رئيس جملس
إدارة شركة الفا ومديرها
العام ،املهندس مروان احلايك
أن
يف كلمة له باملناسبة إىل ّ
«إطالق هذه ّ
التخفيضات يأتي
اإلستهالكية
األمناط
متاشيا مع
ّ
اجلديدة ملستخدمي املوبايل
حيث بات استخدام اإلنرتنت
األولويات عند
عرب اخللوي من
ّ
املشرتك اليوم ،حبيث تظهر
األرقام زيادة كبرية بنسبة
 %466يف حجم اإلستهالك
للبيانات عرب املوبايل على شبكة
ألفا خالل األشهر الــ13املاضية
كما وزيادة يف عدد مشرتكي
الداتا على شبكة ألفا يف
ّ
الفرتة نفسها بنسبة 294%
إىل أكثر من  755ألف مشرتك
ّ
وتوقع احلايك «تضاعف
حاليا».
حجم إستهالك البيانات على
شبكة ألفا مع هذه العروضات
اجلديدة إىل أكثر من 220
تريابيت شهريا مع نهاية العام
ّ
متوقعا «أن يتجاوز
احلالي»،
الداتا على شبكة
مشرتكي
عدد
ّ
ألفا حاجز املليون مشرتك مع
نهاية العام أيضا».
قدمت جامعة
ويف اخلتام
ّ
سيدة اللويزة بشخص رئيسها
األب وليد موسى هدايا تذكارية
وهي كتب شعر لسعيد عقل،
وكتاب عن وجود مريم العذراء
يف منطقة بريوت من منشورات
اجلامعة.

جتماع للجنة التواصل النيابية الثالثاء
املقبل :عدوان يتقدم مبنهجية لتقريب
وجهات النظر

التواصل
جلنة
قررت
النيابية عقد اجتماع جديد هلا
عند الساعة احلادية عشر من
قبل ظهر الثالثاء املقبل.
روبري
النائب
وأعلن
غامن اثر انتهاء اجتماع جلنة
استكملنا
«اننا
التواصل
املناقشات والبحث من اجل
التوصل اىل جامع مشرتك»،
وقال« :وهلذه املناسبة وبعد
ان طرح كل عضو هواجسه
ومالحظاته ،تقدم الزميل
جورج عدوان مبنهجية عملية
لتقريب وجهات النظر ووزع
علينا جدوال انطالقا من اقرتاح
الرئيس نبيه بري ليضع كل
زميل مالحظاته على ما يوافق
عليه او ال يوافق عليه وتقديم
املالحظات ،ومن ثم عرض
اجلدول مبا هو متقارب ومتباعد
خالل جلسة يوم الثالثاء
املقبل النهاء املوضوع بشكل
توافقي وبشكل شبه امجاع
من اجل التوصل اىل تقديم
اقرتاح اىل اهليئة العامة».
وأكد «ان الزمالء النواب
منفتحون على اي شيء
يوصل اىل توافق وهذه
هي االولوية خصوصا يف
هذه الظروف الصعبة اليت
تلزمنا ان نتوصل اىل نوع
من التفاهمات حول موضوع
االنتخابات».
واكد النائب علي فياض
ان «موقفنا اجيابي وتسهيلي
يسعى اىل دفع التوافق اىل
االمام» .وقال« :مستعدون
للموافقة على ما تتوافق عليه
القوى املسيحية ولتتفق يف
ما بينها على اي مشروع
انتخابي ،وعندما تتوافق على
صيغة ما حنن نوافق عليها»،
مشريا اىل انها «حماولة
يف اطار تذليل العقبات
االساسية اليت تقف حائال
دون التوافق».
بدوره ،أعلن النائب االن
عون اثر انتهاء جلسة جلنة
التواصل ،ان «الطرف الوحيد
الذي قدم شيئا جديدا اليوم
هو النائب علي فياض»،
وقال« :هو أسقط كل
شروطه وترك الطابة حتت
املعيار األساس وهو صحة
التمثيل» ،داعيا «اجلميع اىل
«التقدم خطوة حنو التوافق
وحنن قمنا بذلك عرب تعليق
األرثوذكسي».
ولفت عون اىل ان «طرح
النائب جورج عدوان ملنهجية
البحث هو سعي من أجل
تسهيل التوافق وهو مشكور
على هذا الطرح».
وقال« :من يعترب أن
تصحيح حقوق املسيحيني هو
انتقاص من القوى األخرى
فهذا أمر غري صحيح ألن عودة
املناصفة اليت نص عليها
الدستور ليست انتقاصا من

أحد».
ومتنى «إعادة النظر يف
كل املرحلة السابقة واألخذ
باإلعتبار أن الوقت غري متاح
أمامنا ،ومن أجل الوصول إىل
التوافق علينا طرح أمر نوعي
على الطاولة وحنن منفتحون
على أي صيغة وليس فقط
على املختلط».
أعلن النائب أمحد فتفت،
اثر جلسة التواصل النيابية،
اننا «طرحنا باألمس أن يبدأ
النقاش على الطاولة من
قانون الرئيس بري ،إال
أننا نشعر اليوم بان بعض
األفرقاء مل يقدموا أي موقف
من هذا القانون».
وقال« :ما طرحه علي فياض
هو عود على بدء وهو عودة
اىل االرثوذكسي ،ومن هذه
الناحية ما من جديد وكأنها
حماولة حلشر تيار املستقبل
والتقدمي االشرتاكي يف
زاوية املفاوضات».
اضاف« :أمتنى أن نكون
بنائني ونأتي بطروحات الثلثاء
تبعا للمنهجية اليت اقرتحها
النائب جورج عدوان» .ورأى
ان «من ال يفتح أوراقه الثلثاء
املقبل ويضع أوراقه على
الطاولة ال نية لديه للتوافق
وحنن بانتظار الثلثاء».
واكد ان «لدينا فرصة حتى
يوم الثالثاء لنكون بنائني
ونأتي بطروحات واضحة وما
نقرتحه من تعديالت على
اقرتاح الرئيس بري».
بدوره ،أكد النائب سامي
اجلميل «ان ال نية لدينا
لعرقلة أي أمر ،إال أننا نشعر
بطبخة يتم حتضريها يف مكان
ما من أجل إقرار قانون يعيدنا
إىل ما هو أسوأ من الـ.»60
وقال اجلميل« :إذا كان
املعيار اعتماد احملافظات يف
النسيب والقضاء يف األكثري
فنحن سنعرتض ،واملهم
ليس تغيري القانون وإمنا
إجناز ما هو أفضل وليس
التغيري لألسوأ».
واعترب ان «اعتماد القضاء
هو عودة اىل الستني واعتماد
النسيب يعين طمر االصوات
وعودة البوسطات واغراء
االصوات بالكتل الكبرية».
ومتنى على «كل الفرقاء
ان نأتي اىل اللجنة الثلثاء
باقرتاحات حتسن التمثيل».
وقال عضو كتلة القوات
النائب جورج عدوان« :اننا
امام خيارين اما ان نصل اىل
حل يوم الثالثاء او اخلميس
يف ابعد تقدير او االعالن باننا
عاجزون عن ذلك والتوجه اىل
جلسة عامة قبل  15ايار
املقبل».
وتوجه للمراهنني قائال« :ال
متديد للمجلس النيابي وال
لقانون الستني».
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كريي يقنع املعارضة بتعيني مفاوضيها مع النظام

زاسبيكني :أزمة سوريا قد تستدرج «القاعدة» إىل لبنان
هو
السوري
«الشعب
يقرر مصري سوريا ال
من
ّ
ّ
املسلحة» .هذا
اجملموعات
هو موقف روسيا الثابت الذي
يعب عنه سفريها يف بريوت
رّ
ألكسندر زاسبيكني منذ أكثر
من عامني .ويعترب زاسبيكني
البيان اخلتامي الذي صدر أخريا
عن دول جمموعة الثماني الذي
حث على التسوية السياسية
يصب
يف سوريا عامال إجيابيا
ّ
يف اجلهود الروسية اليت
تدفع يف هذا االجتاه .لذا
ال يولي أهمية كربى ملواقف
بعض الدول اليت تدعو اىل
تسليح املعارضة ،مع اعرتافه
بأن سلوكها يؤخر التسوية
السياسية ،إال أن موقف بالده
يبقى حامسا« :ال نقبل املنطق
القائل بأن تقوية فصيل
حيسن جو
معارض عسكريا
ّ
التفاوض (.»)...
يف حوار مع «السفري»
البريوتية ،يؤكد زاسبيكني انه
ال يوجد يف األفق أي إمكانية
ّ
حمذرا انه يف
حلسم عسكري،
حال استمرار احلرب «ال نرى
هزمية أو انتصارا ،بل نرى
ّ
ككل وليس ألحد
انهيارا للبلد
الطرفني املتقاتلني».
ممثل
حماور
يستنتج
االحتاد الروسي ان العمالقني
األمريكي والروسي متفاهمان
على تسوية سياسية ،تنضج

ببطء ،وبدايتها دعم روسي
واضح جلهود وزير اخلارجية
األمريكي جون كريي بإقناع
املعارضة السورية تعيني
احلكومة
مع
مفاوضيها
السورية.
نص احلوار:
يف ما يأتي ّ
} كيف تنظرون للتبديل
احلكومي األخري يف لبنان؟
÷ شعرنا يف اآلونة األخرية
بد من التعديل بشكل أو
أنه ال ّ
بآخر يف احلكم ،وعندما حصل
االتفاق حول رئيس الوزراء
اجلديد اعتربنا األمر مدخال
إلجراء التبديل ،وهذا أعطى
دفعا جديدا للجهود وصوال
ّ
حل إلجراء االنتخابات
إلجياد
النيابية.
} هل تقرأ تفاهما سعوديا
إيرانيا يف ما جرى وما هو تأثريه
يف سياسة النأي بالنفس؟
÷ على ما يبدو ،حدث إمجاع
دولي حول هذا املوضوع،
مبا يف ذلك بني األطراف
إيران
ومنها
األساسية
وأظن أن سياسة
والسعودية.
ّ
النأي بالنفس ال تزال تعترب
نهجا رمسيا للدولة اللبنانية.
} كنتم من أوائل املرحبني
بالتبديل احلكومي وتكليف
الرئيس ّ
متام سالم ،ملاذا؟
÷ بعد أن عرفت أن منزله
مفتوح للتهاني جئت اليه

وهنأته .حبسب حتليلي ،بعد
تكليف السيد سالم جيب
االنتقال فورا اىل مرحلة
التأليف ،كي ال تنشأ شكوك
يف مواقف األطراف اخلارجية.
} هل تتخوفون من فراغ
دستوري؟
÷ أنا ال أحتدث مبنطق
املتفائل أو املتشائم ،بل
مبنطق األهداف واإلمكانات
املتاحة .وتوجد اآلن أهداف
عدة مرتابطة ،وهي صعبة
ّ
بسبب التباينات .توجد فرص
لتشكيل احلكومة واالتفاق
حول قانون االنتخابات إن
وجدت إرادة لدى األطراف
السياسيني .أما بقية األمور
فهي ثانوية مقارنة مبواضيع
االستقرار واألمن والنأي عما
حيدث يف سوريا .لذلك إذا
اعتمدت األولويات الوطنية
بعيدا من التنافس بني
احمللية،
التكتالت السياسية
ّ
فسوف نصل اىل نتائج
جيدة.
} ما هي خماوفكم الراهنة يف
لبنان؟
املذهبية،
÷ خطر الفتنة
ّ
السليب ملا حيدث
والتأثري
ّ
يف سوريا ،وتهريب السالح
ّ
وتدفق املقاتلني عرب احلدود ما
يسبب التوترات هنا وهناك.
ّ
} كيف ترون اىل اخلروق
احلدودية املتبادلة؟

للبيـــع

للبيع حمل حلم بعجني ومناقيش وبيتزا جمهز
بكامل معداته بسعر الكلفة
يقع يف قلب السوق التجاري يف منطقة فريفيلد
عقد اجيار طويل ....ورخيص
ملن يهمه االمر االتصال على الرقم:

0414600042

÷ وضع احلدود بني لبنان
ّ
معقد وينطلق من
وسوريا
حماوالت استخدام األراضي
اللبنانية ملساعدة اجملموعات
ّ
ّ
املسلحة اليت تقاتل
السورية
اجليش النظامي السوري .هذا
هو األصل .جتري املعارك
اىل جانب احلدود السورية
اللبنانية .موقفنا أنه جتب
معاجلة املشاكل عن طريق
االتصال بني الطرفني ،وهذا
رأي منتشر يف لبنان ،إذ
من األفضل تطويق املوضوع
عن طريق االتصاالت وفقا
لالتفاقات املوجودة .بطبيعة
احلال حنن متمسكون بسيادة
لبنان.
} ماذا عن قصف املعارضة
السورية املسلحة قرى يف
قضاء اهلرمل؟
÷ هذا مظهر خطر جدا
المتداد النزاع السوري إىل
األراضي اللبنانية ،مبا يف ذلك
اللبنانية من
قصف األراضي
ّ
ّ
سورية،
مسلحة
قبل جمموعات
ّ
وبالتالي جيب اختاذ اإلجراءات
حد له.
املمكنة لوضع ّ
حيمل «حزب اهلل»
} البعض ّ
املسؤولية كونه يشارك يف
ّ
معارك سوريا؟
÷ ال توجد لدينا معلومات
دقيقة حول مشاركة فصائل
خمتلفة يف املعارك ،لذا ال أقدر
أقيم الوضع بالتفصيل.
أن ّ
هل تعتقد أنه يوجد تواجد
ّ
لـ»النصرة» ولـ»القاعدة» يف
لبنان؟
مل أمسع عن تواجدهما
أن تأثري النزاع
كتنظيم ،إال ّ
يؤدي إليه.
السوري قد ّ
} كيف تقرأ روسيا مبايعة
ألمين
النصرة»
«جبهة
األخري
ودعوة
الظواهري
إسالمية يف
اىل قيام دولة
ّ
سوريا؟
÷ حنن منذ البداية وقفنا
ضد «القاعدة» ،ونعترب أن أي
ّ
تقوية خلاليا «القاعدة» يف أي
مكان ميثل خطرا على اجلميع
أما مستقبل
ّ
التصدي لهّ .
يقرره
سوريا فيجب أن
ّ
السوري ،فنراها دولة
الشعب ّ
دميوقراطية ّ
تؤمن فيها حقوق
ّ
والطائفية
اإلتنية
املكونات
ّ
ّ
ّ
ّ
كلها.

العد العكسي
} هل بدأ
ّ
للتسوية يف سوريا أم ما زلنا
بعيدين منها؟
÷ خالل الفرتة األخرية،
هنالك مراوحة يف طرح
حبيث
السياسية
احللول
تتقدم أحيانا وترتاجع أحيانا
أخرى .وبعد اللقاء األول
بني وزيري اخلارجية الروسي
سريغي الفروف واألمريكي
واالتصاالت
كريي
جون
مع األوروبيني ،واألطراف
األخرى ،ظهرت بعض بوادر
إجيابية يف موضوع التسوية
السياسية .بعد ذلك ،مت
اختاذ قرارات يف جامعة الدول
العربية ،وزادت األحاديث
العسكرية
حول تعزيز القدرات
ّ
للمعارضة ،وهذا يعين أن
التسوية ابتعدت .أخريا حصل
اجتماع دول جمموعة الثماني،
وحصلت لقاءات عدة ثنائية
على هامشه ،أكدت أنه على
الصعيد الدولي زاد الطموح
اىل التسوية السياسية ،وهذا
منصوص عليه يف البيان
اخلتامي جملموعة الثماني ،وقد
ّ
مت حبثه أثناء لقاء ثان بني
الفروف وكريي .هذا اللقاء
ّ
أن كال الطرفني يدعمان
أكد ّ
املميز
السياسية .أما
التسوية
ّ
ّ
أن
يف املوقف األمريكي فهو ّ
الوزير كريي أكد أنه من خالل
اتصاالته باملعارضة سوف
يقنعها بتعيني مفاوضني
السورية
للحوار مع احلكومة
ّ
وهذا ما نطلبه منها أيضا .على
احلكومة السورية واملعارضة
أن تتفقا حول وقف إطالق
النار وإجراء احلوار ،وعلى
األطراف اخلارجية أن تلعب
دورا نشيطا يف هذا اجملال،
وتتخذ خطوات ملموسة لتطبيق
بيان جنيف .أما العراقيل أمام
التسوية السياسية فلم تصبح
ّ
مما كانت ،وال تقدم.
أقل ّ
لألسفّ ،
مت طرح مشروع قرار
ّ
املتحدة
العامة لألمم
اجلمعية
ّ
ّ
غري املتوازن وهو ال يناسب
أهداف التسوية.
} بعض الدول األوروبية
تسعى لرفع حظر األسلحة عن
املتطرفة ،كما
املعارضة غري
ّ
نقرأ تقارير عن تدفق أسلحة عرب
احلدود الرتكية واألردنية ،هل
سيتغري هذا األمر بعد اجتماع
جمموعة الثماني؟
÷ ال أعرف هل سيتغري
ّ
نتمنى أن ختلق حالة
أم ال.
ّ
ّ
احلل.
أجل
يقظة دولية من
حنن ال نقبل املنطق القائل
بأن تقوية فصيل معارض
حيسن جو التفاوض.
عسكريا
ّ
جيب االعرتاف بوجود تعاون
اجملموعات
بني
ميداني
ّ
ّ
ّ
النظر عن
بغض
املسلحة
والعقائدية،
السياسية
ميوهلا
ّ
ّ
وهذا ال خيدم عملية التفاوض.
جيب ،إدراك إزدواجية هذا
املوقف ،إذ ُي َ
علن من ناحية

تأييد التسوية السياسية،
يتم تسليح
ومن ناحية أخرى
ّ
املعارضة.
بد من
ومن هذا املنطلق ،ال ّ
تغيري هذه اإلزدواجية ملصلحة
ّ
يؤدي
السلمي ،والعكس ّ
احلل ّ
اىل التصعيد وتقوية مواقع
املتطرفني.
لروسيا أن تقبل
} هل ميكن
ّ
بهزمية النظام السوري؟
÷ حنن ال نقارب املوضوع
بهذا ّ
الشكل ،ألننا على يقني
أنه ال يوجد يف األفق أي
إمكانية حلسم عسكري .يف
حال استمرار احلرب ال نرى
هزمية أو انتصارا بل نرى
ّ
ككل وليس
انهيارا للبلد
ألحد الطرفني املتقاتلني.
ّ
السلمي
لذلك نريد إجياد
احلل ّ
يف أقرب وقت.
} تتحدث بعض التقارير
الديبلوماسية عن إمكان تقسيم
سوريا ،هل توافق على ذلك؟
نشجع وال نشارك
÷ حنن ال
ّ
املدمرة
هذه السيناريوهات
ّ
ّ
البتة يف
لسوريا ،وال ندخل
النقاش حول تفاصيلها،
بل ندعو اىل احلفاظ على
وحدة سوريا بقيادة واحدة.
مدة
لقد خدمت يف سوريا ّ
طويلة ومل أشاهد عوامل
تشجع التقسيم ،بالعكس
ّ
كان اجملتمع متالمحا ،وخالل
املرحلة األوىل للحوادث كانت
ّ
التطلعات حنو اإلصالحات ال
حنو فيديرالية أو تقسيم .أما
اآلن ،فتدور احلرب ،وهناك
دعوات مماثلة ختدم اخلالفات
والتفرقة وتلعب دورا سلبيا،
يقرر
فإن الشعب
وكما قلت
ّ
ّ
مصريه ،وليست اجملموعات
ّ
املسلحة ،وندعو اىل إعادة
التوافق الوطين واىل احلوار
الوطين ال إىل احلوار بني
الطوائف.
} هل تشاركون لبنان
هواجسه بالنسبة اىل النازحني
تشجعون
السوريني؟ وهل
ّ
خميمات هلؤالء؟
إقامة ّ
ّ
بكل تأكيد نعترب مشكلة
÷
النازحني خطرة جدا ألنها
تشمل جماالت عدة منها
واالجتماعية
االقتصادية
واألمنية .برأي روسيا أنه
جيب توحيد جهود اجملتمع
الدولي ملساعدة لبنان على
حتمل هذه األعباء .مثة وسائل
ّ
عدة منها املساعدات بأنواعها
ّ
ّ
كافة .وجدير باالهتمام اقرتاح
رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان لعقد مؤمتر دولي
لبحث املشكلة من نواحيها
ّ
املخيمات،
كافة .بالنسبة اىل
ّ
أنا أدرك أن اللبنانيني لديهم
وجهات نظر خمتلفة حياهلا،
ويتخذ املوضوع طابعا أمنيا
وسياسيا ،وليس من املفيد
لنا أن نعرب عن رأينا فيه
ألنه من اختصاص السلطات
اللبنانية.
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مصداقيتنا بدلّت مفهوم العمل السياسي يف لبنان ،وك ّل ما وعدنا الناس به بدأنا بتحقيقه

العماد عون بعد اجتماع التكتل :اإلستشارات النيابية هي مرتكز تشكيل احلكومة
عقد تكتل التغيري واالصالح
اجتماعه األسبوعي يف الرابية،
حتدث على اثره العماد ميشال
عون اىل الصحفيني عن أبرز
املواضيع اليت حُبثت؛ ولفت
يف البداية إىل أن وزراء التكتل
يف احلكومة املستقيلة يعملون
بوترية عالية إلجناز املشاريع
ينتقدهم
ومن
األساسية،
ويدعي أن هذه األعمال غري
ّ
قانونية ،فيفعل ذلك ألنه
أن
مقصر وينطلق من قاعدة ّ
ّ
الشعب خبدمة احلكومة وليس
العكسّ .
وأكد أن « مصداقيتنا
ّ
بدلت مفهوم العمل السياسي
ّ
وكل ما وعدنا الناس
يف لبنان
به بدأنا بتحقيقه».
وعن تشكيل احلكومةّ ،
ذكر
أن اإلستشارات النيابية هي
املرتكز األساسي للتشكيل ّ
وإال
فال قيمة هلا ،واحلكومة جيب
أن تكون منبثقة من التمثيل
الشعيب ،أو تفقد ميثاقيتها.
املقصود
عن
وسأل
ب»حكومة حيادية» ،الفتًا
إىل أن «التكتل كان أول من
طالب «بفصل الوزارة عن
النيابة» عرب اقرتاح قانون،
ولكنهم مل يقبلوا ،واليوم
يريدون فصل الوزارة عن
النيابة بشكل مزاجي وهذا امر
خمالف .ودعا اجلميع اىل احرتام
الدستور والقوانني.
عن قانون االنتخابات ،لفت
قدم
العماد عون أن التكتل ّ
قانون اللقاء أألرثوذكسي وأنه
حمددة بشهر
زمنيٍة
أعطى مهلة
ّ
ّ
ُعّلق خالهلا التصويت على هذا
القانونّ ،
وأكد أنه منفتح للبحث
يؤمن
يف قانون منصف وعادل ّ
املناصفة ودعا املعرتضني
على القانون األرثوذكسي اىل
تقديم مشروع آخر ليتم البحث
به خالل هذه املهلة.
النص الكامل
ويف ما يلي
ّ
للحديث:
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي ،إجتماعنا اليوم
ّ
ّ
شق
شقني،
انقسم إىل
ّ
للدرس.
وشق
لإلستماع
ّ
إستمعنا يف البداية لرئيس جلنة
ّ
النائب ابراهيم كنعان
املال
الذي أطلعنا على موضوع أموال
البلديات واإلقرار املبدئي الذي
حصل داخل ّ
اللجنة ملوضوع دفع
وسيتم عقد جلسة يوم
األموال،
ّ
اخلميس املقبل ،حبضور وزيري
ّ
وتغيب
واإلتصاالت
اخلية
ّ
ّ
الد ّ
وزير املال ،إلنهاء هذا العمل.
قدر كبري
وهذا املوضوع على
ٍ
األهمية.
من
ّ
تقييم عام
بعدها انتقلنا إىل
ٍ
لعمل الوزراء ،فوجدنا ّ
أنهم
جد سريعة،
يعملون بوترية
ّ
لتأمني ليس فقط اخلدمات،
مّ
األساسية
املشاريع
وإنا
ّ
كمشاريع املاء والكهرباء،
عمليات
باإلضافة إىل إنهاء
ّ
ّ
النفط قبل التلزيم .البعض
إن هذا العمل
ينتقد ويقول ّ
غري دستوري وغري قانوني وما

إىل هنالكّ ،
أن من يقولون
إال ّ
هذا الكالم هم من فئة الوزراء
الذين اعتادوا على أن يكون
ّ
الشعب خبدمة احلكومة وليس
احلكومة خبدمة الشعب .املبدأ
بالنسبة لنا معكوس ،فاحلكومة
املواطنني
خبدمة
تكون
ّ
ألنها متثلهم .حنن نعلم ّ
ّ
أننا
سنتعرض للكثري من اهلجومات
ّ
ألن ما تقاعسوا عن إجنازه
ّ
على مدى  20عامًا ،أجنزناه
حبوالي السنة ونصف السنة.
إنطالقًا من هناّ ،
كل ما يقولونه
هباء ،فما من ٍ
أحد منهم
يذهب
ً
استطاع ،كما استطعنا ،مجع
املستندات وإثبات السرقات.
وباإلنتقال إىل املوضوع
احلكومي ،حنن نسمع اليوم
حيادية .ما معنى
حبكومة
ّ
ّ
اللبناني
حيادية؟؟ القانون
ّ
ألن مجيع
حيسم هذا املوضوع ّ
ّ
الناس متساوون أمام القانون.
ّ
النائب والوزير متساويان ،وما
من شيء يفصل بينهما .كما
ّ
أننا سبق طالبنا بفصل النيابة
عن الوزارة عرب اقرتاح قانون
قدمه تكتل التغيري واالصالح،
ّ
إال ّ
أنهم وقفوا بوجهنا ورفضوا
ذلك .اليوم هم خيالفون
ويسعون لفصل النيابة
املبدأ
َ
عن الوزارة ،وهذا العمل غري
فالنواب ميكنهم أن
قانوني،
ّ
وزراء والوزراء ميكنهم
يكونوا
ً
ً
نوابا ألن ال قانون
أن يكونوا ّ
مينع ذلك.
لإلستشارات،
وبالنسبة
أو ً
ال ،ما معنى
حنن نتساءل ّ
النيابية
أن تكون اإلستشارات
ّ
امللزمة اليت يقوم بها رئيس
اجلمهورية عند التكليف؟ وما
ّ
معنى أن تكون اإلستشارات
النيابية اليت يقوم بها رئيس
ّ
احلكومة عند التشكيل غري
ملزمة؟؟ أيعين ذلك ّ
أنه ميكن
تشكيل
احلكومة
لرئيس
ّ
بغض ّ
النظر
احلكومة كما يشاء
عن آراء ّ
النّواب املنتخبني من
ّ
الشعب؟؟ من أين أتى بهذه
ّ
الصالحية؟؟ له احلق يف إعداد
ّ
املراسيم بعد اإلستشارات،
ولكن ما هو املرتكز الذي على
أساسه يقوم بإعداد مراسيم
تعيني الوزراء إن مل يكن
أي قيمة لإلستشارات
هناك ّ
النواب؟؟
مع
ّ
ً
فصالحيات
،
ا
ثاني
ا
أم
ّ
ّ
اجلمهورية واحلكومة
رئيسي
ّ
صالحية ممارسة
ال تعطيانهما
ّ
السلطة يف حرمان البعض
ّ
والسماح للبعض اآلخر من
ّ
ّ
الرتشح واإلقرتاع وما إىل
حق
اإلجرائية
السلطة
هنالك .هذه
ّ
ّ
منوطة مبجلس الوزراء .إذًا،
اجلمهورية واحلكومة ال
رئيسا
ّ
حيددا من ميكنه
يستطيعان أن ّ
ّ
الرتشح ومن ال ميكنه ذلك.
من هنا ،نتمنى عليهما احرتام
الدستور.
ّ
وباإلنتقال إىل مشاورات
ّ
املتعلقة بلجنة ّ
التواصل
اليوم
اليت ُتطلق عليها هذه التسمية

ّ
باللجنة
ألن ال عالقة هلا
ّ
اإلجرائية اليت كانت يف
ّ
السابق واليت كان هلا صفة
ّ
ّ
ألنها منبثقة من
تشريعية
ّ
ّ
ّ
متثل
اللجنة
اجمللس .هذه
األحزاب ولكن ال حتمل صفة
متثيل اجمللس النيابي .تباحث
ّ
اللجنة مبشاريع
أعضاء هذه
ّ
ّ
اإلنتخابية ،إال أنهم
القوانني
ّ
الفعلي ّ
ألنه
بالدرس
مل يبدؤوا ّ
ّ
ٍ
قدم قانونًا
ما من
أحد منهم ّ
ليتم ّ
قدمنا
التباحث به .حنن ّ
ّ
قانون األرثوذكسي ،ولكن
من انتقدوا هذا القانون ،ال
ميلكون قانونًا بدي ًال ليطرحوه
على طاولة البحث .طلبنا من
رافضي قانون األرثوذكسي
ليتم
تقديم مشروع قانون
ّ
البحث به.
قدمناه،
حنن مكتفون مبا
ّ
ّ
ّ
قدمنا
ألننا
حق لنا،
وهذا
ّ
ً
األكثرية
دعم
على
حصل
ا
قانون
ّ
ومر يف ّ
اللجان ،وأصبح اآلن
ّ
العامة .إذا كانوا
أمام اهليئة
ّ
ّ
فليتفقوا
يريدون قانونًا آخرًا،
عليه وليطرحوه علينا لنبدأ
البحث به .لسنا على استعداد
للقيام مبحاولة مع ّ
كل فريق
مبفرده ،فيستاء الفريق اآلخر
ّ
منا ..فليتفقوا على مشروع
وليعرضوه علينا.
يف كل األحوال جيب أن
نتوصل إىل إقرار قانون
ّ
إنتخابي جديد...
ٍ
أن
وعلى
صعيد آخر ،الحظنا ّ
ً
هناك استعجاال لتأليف احلكومة.
يتم ّ
حتى اآلن إقرار
ولكن ،مل ّ
قانون جديد لإلنتخابات ،وهم
ّ
يقولون ّ
يشكلون حكومة
إنهم
إلجراء اإلنتخابات! .طاملا ّ
أنه
ليس هناك من قانونَ ،
مل
اإلستعجال يف تأليف احلكومة
أحد منكم
إذًا؟؟!! أمل يتساءل ٌ
عن هذا األمر؟؟!! نقول هلم
ّ
إنه جيب تشكيل حكومة لتحكم،
فيجيبون ّ
إنهم يريدون تشكيلها
يتم
إلجراء اإلنتخابات .طاملا مل ّ
إقرار قانون جديد لإلنتخابات،
الصرب والترّ ّوي يف
نسأهلم
ّ
أي
تأليف احلكومة منعًا حلصول ّ
خطأ فيها.
هذه املواضيع ّ
اليت طرحناها
كما
واستعرضنا
اليوم،
سبق وذكرت للمشاريع ّ
اليت

ُت َن ّفذ يف املياه والكهرباء
واإلتصاالت .بالفعل ُي َ
شكر
وزراؤنا عليها ،لسنا نقوم
ٍ
فالرأي العام هو
بإطراء ذاتي،
ّ
ّ
الذي ينصفهم .ولكن ،نريد
أن ننتهي من مسألة صرف
الوقت بالكالم وبالوعود .كانوا
«إن الوعود اإلنتخابية
يقولون
ّ
يصدقها».
لزم إال من
ّ
ال ُت ِ
املزيفون
السياسيون
هؤالء
ّ
ّ
ّ
الذين اعتدمت عليهم طول
حياتكم ،أما حنن فصدقيتنا
هي بالتزام وعودنا وبتنفيذها،
أن ما
والربهان على ذلك هو ّ
ّ
ونفذناه.
وعدنا به أجنزناه
وزارة مل يكن فيها شيء،
صار فيها كهرباء ،صار
فيها مياه ،وصار فيها ثروة
نقدمها للبنان حاليًا
طبيعية
ّ
ولألجيال القادمة حتى يكون
لبنان وطنًا مزدهرًا وحيتفظ
بأبنائه ويصريون منتجني فيه
ويصدرون إنتاجهم بدل أن
ّ
نصدرهم حنن إىل اخلارج.
ّ
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ
س :ما هي الغاية من
زيارة الوزير باسيل اليوم
للسفري السعودي ،وهل هي
الرابية
بداية تواصل بني
ّ
والسعودية؟
ج :الغاية منها متامًا كما
قال الوزير باسيل .التقيا
عند أصدقاء مشرتكني ،وكان
بينهما حديث ثم اتفقا على لقاء
ّ
الشؤون العامة
آخر للبحث يف
ّ
نوع
الل
بنانية-السعودية ،وهذا ٌ
ّ
من احلوار بيننا وبينهم ،وأعتقد
أن ال أحد ّ
منا ضد أن تكون
ّ
فكل شيء من
املعابر مفتوحة؛
أجل مصلحة لبنان ومن أجل
مصلحة اإلستقرار يف لبنان
نقوم به .اإلستقرار ضرورة،
الظرف ّ
خصوصًا يف هذا ّ
الذي
تفلت فيه حدودنا أكثر فأكثر
ّ
النازحون أكثر
ويزيد فيه
ّ
وأذكر باملناسبة بعض
فأكثر.
السياسيني وبعض االعالم
ّ
ّ
ّ
وحمطة
التلفزيون
وحمطات
ٍ
بصورة خاصة ماذا
الLBC
كانت ردة فعلهم علينا عندما
تتنبه
طالبنا من احلكومة أن
ّ
لألعداد املتزايدة للنازحني
السورينيّ ،
واليت وصلت إىل

نبهنا ملا حيصل
ٍ
حجم كبريّ ،
وطالبنا السلطات بضبط اهلوية
ّ
السياسية
الشخصية واهلوية
ّ
ومكان اإلقامة هلم ّ ..
اتهمونا
بالعنصرية وبالالإنسانية ..هنا
نلمس درجة الالوعي لدى من
كالوا لنا االتهامات ،وانعدام
اخلربة لديهم وانعدام املعرفة
بالشؤون األمنية لألوطان...
اليوم إذا ُك ِسر زجاج ألحدهم
الدولة
بالسؤال« :أين
يبدأ
ّ
ّ
وأين األمن؟!» الحظوا اجلرائم
ّ
اليت حتصل يف هذه الفرتة،
ّ
ونبهنا
حتدثنا
اليت
وهي
ّ
ّ
عنها...
قرأت اليوم يف إحدى
ّ
النازحني بدأوا
أن
الصحف ّ
ّ
ولديهم
الصوت
يرفعون
ّ
مطالب اجتماعية ويتظاهرون،
ّ
ّ
الطبيعية،
النتائج
وهذه هي
اليت مل يدركوها يف حينه
ومل يفهموا خطورة ّ
التحوالت
ٍ
حاالت مثل
ضمن اجملتمع يف
الصوت من
هذه .اآلن ارتفع
ّ
ّ
ليتفضلوا  ..ال توجد
جهتهمَ ،ف
لنر كيف
حكومة فهي مستقيلةَ ،
سيعاجلون هذه املواضيع.
الصحف
س :قرأنا اليوم يف ّ
عن مصادر املستقبل شرطني
أن احلكومة املقبلة لن
هما ّ
تتحمل العماد عون وفرض
ّ
ّ
بالتنازل
شروط على حزب اهلل
قلي ًال ..هل هذه األمور تتداول
يف احلقيقة؟
ّ
بالتداول
أحد
ج :ك ّال مل يقم ٌ
بها ،ولكن أمسع الكثري من
الطلبات ّ
ّ
اليت تستهدفنا يف
ّ
أن
النهاية ،ولكن ما هو أكيد ّ
ّ
ّ
ً
ً
يفكرون
كاليت
خفيفية
حكومة
بها لن حتمل ثقل العماد عون
ّ
بكل تأكيد.
س :هل ستعرقلون قيام
ٍ
حكومة غري سياسية وما
أي
ّ
هو موقفكم من موقف حزب
الكتائب غري اإلجيابي عن
ّ
والذي أعلنه
القانون املختلط
اجلميل اليوم؟
سامي
ّ
ً
ج :حنن مل نقل شيئا،
فليقدموا اقرتاح قانون .لقد
ّ
ّ
التصويت على قانون
علقنا
ّ
زمنيٍة
ملد ٍة
اللقاء األرثوذكسي ّ
ّ
حمددة وهي شهر ،وحنن
ّ
منفتحون للبحث يف قانون
يؤمن املناصفة
منصف وعادل ّ
ّ
للطوائف املسيحية ،وحنن
املقرر
ومن
ننتظر،
نزال
ال
ّ
أن يكون هناك جلسة نهار
اخلميس على ما أعتقد ،سنرى
خالهلا العرض ّ
الذي نتوافق
ّ
وإال مل البحث إذا مل
عليها
يكن هناك توافق؟!
هناك جمموعة مل تقبل بقانون
ّ
اللقاء األرثوذكسي ،فقلنا هلم
يتفضلوا ويقرتحوا قانوناً
ّ
أن
أن اجلميع يرفض
جديدًا مبا ّ
إجراء اإلنتخابات حبسب قانون
ّ
أحد
الستني .إذًا ،ال يستطيع ٌ
يعجزنا ّ
ألننا منفتحني على
أن
ّ
عادل ومنصف .ملاذا
حل
ٍ
ٍّ
سنعرقل؟! حنن ال نريد عرقلة
ال اإلنتخابات وال تأليف احلكومة

أيضًا ،ولكن كما سبق أن قلنا
ال تستطيع احلكومة أن تكون
ّ
الدستور
مؤلفة
بشكل خيالف ّ
ٍ
ّ
الثقة .لقد أعطى
وال تأخذ
الربملان ّ
السابقة،
الثقة للحكومة ّ
ّ
ولكنها ُحّلت بإرادة رئيسها
فقط ،كيف ستأتي حكومة ال
النيابي ّ
يعطيها اجمللس ّ
الثقة
صالحيات ولو كان
ومتارس
ّ
األمر األمر يقتصر على تصريف
األعمال؟!
دستورية
مبادئ
هناك
يتحدثون عن
جيهلونها عندما
ّ
احلكومة وتصريف األعمال
وتأليفها وما يريدون أو ال
ٍ
حبكومة
يريدون .من يطالبون
حيادية يضعون شروطًا غري
ّ
ستمثل هذه
دستورية .من
احلكومة؟! كيف سنشارك
ّ
كممثلني للشعب ّ
اللبناني
حنن
السلطة؟! كيف سنشارك
يف
ّ
ّ
مؤلفة من
بها؟! هل احلكومة
مكونات خارج إطار إرادة
ّ
اللبناني ّ
الشعب ّ
ّ
تتجسد
اليت
ّ
ّ
النواب؟! كمن
يف جملس
ّ
منا أن نرفع أيدينا
يطلب
ٍ
حبكومة
ونستسلم لرغبتهم
يريدونها ..كيف سأرفع يدي،
وكيف سأشارك بها وأراقبها
ما دام اجلميع سيتشاركون
بالصالحية ؟!
ّ
تقدم حنن نعترب
نتيجة ما
ّ
هذه احلكومة غري دستورية.
س :قيل ّ
إنكم وضعتم
فيتو على اسم الوزير مروان
شربل إلعادة توزيره يف وزارة
الداخلية..
ّ
ج :هذه أحاديث صحف،
وعندما نقول أحاديث صحف
ّ
التنور
نرتحم على أحاديث
ّ
والعني والفرن ّ
الذين ُ
ضرب
املثل بهم من زمن .عيب ،هذا
الكالم عيب..
مطالبهم كما تظهر اليوم
ُم ّ
ركزة على قانون اإلنتخاب
ّ
أال يكون الوزراء
وشرط
ُم ّ
رشحني ،ووزارة التكنوقراط،
السلطة
باإلضافة اىل تداول
ّ
والوزارات.
السلطات يف حكومة
تداول
ّ
ملدة  3أو  4أشهر؟!
انتخابات ّ
هل هذا غباء أم ماذا؟؟ نأتي
بشخص اىل وزارة ليوقف
ّ
ألنه عندما
األشغال فيها،
سيستلم ويبدأ بالتعرف اىل
معاجلتها
وكيفية
امللفات
تكون قد انتهت والية حكومة
اإلنتخابات؟! هل هذا األمر
مقبول؟! أين هو العقل يف
ذلك؟!
ثم بدأت اليوم العروض
ّ
ٍ
سواء يف وزراة املال
املغرية
ٌ
وغريهاّ ..
ضحك
ألمر ُم
إنه
ُ
فع ًال ،على األقل فليستهدفونا
ٍ
بشيء يستطيعون أن يصيبونا
به ..يقولون إن وضعنا ثقيل
وهم غري قادرين على محله،
هذا صحيح ،لن يستطيعوا أن
حيملونا ال اآلن وال غدًا ،لذا
نريد مركبات قادرة على محل
أوزان ثقيلة..
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أوباما يف تكريم ضحايا التفجريين ببوسطن :سرتكضون جمدداً

 5إىل  15قتيالً يف انفجار مصنع لألمسدة يف تكساس

تسعى السلطات املكلفة
التحقيق يف تفجريي بوسطن
اىل حتديد هوية رجلني شوهدا
وهما يتحدثان قرب خط الوصول
ملاراتون بوسطن الـ  147اليت
حاول الرئيس االمريكي باراك
اوباما أمس االول مواساة
أهلها.
شارك أوباما مع زوجته
ميشيل يف قداس يف كاتدرائية
الصليب املقدس حضره أيضًا
لالنتخابات
السابق
املرشح
الرئاسية ميت رومين لتكريم
القتلى الثالثة وحنو  180جرحيا
سقطوا يف التفجريين اللذين هزا
مدينة بوسطن وذكرا االمريكيني
بهجمات  11ايلول .2001
ويف كلمة مؤثرة له يف
القداس ،حاول أوباما مواساة
مدينة غارقة يف احلداد وبالد
قلقة ،اذ قال« :مثة قطعة من
بوسطن َّ
يف ...مجيعنا نقف اىل
جانبكم ...سرتكضون جمددا».
قائ ًال:
الفاعلني،
وخاطب
سنعثر عليكم وستحالون على
القضاء».
يف غضون ذلك ،نشرت
صحيفة «النيويورك تاميس»
ثالث صور لرجلني ارسلت اىل
قوى االمن عرب االنرتنت للتحقق
من هويتيهما.
وحيمل االول حقيبة ظهر كبرية
سوداء ويعتمر قبعة فاحتة ويضع
نظارتني مشسيتني ،والثاني
يرتدي سرتة رياضية زرقاء
خمططة االكمام وحيمل حقيبة
رياضية كبرية زرقاء ايضا.
وذكرت الصحيفة انه «ال

دليل مباشرًا عن عالقتهما
بالتفجريين ،اال ان السلطات
تريد معرفة هويتيهما».
وكان مصدر قضائي أفاد
األربعاء أن لدى احملققني صورًا
«لشخص نعتقد انه مشتبه فيه»
و «نسعى اىل معرفة هويته.
هذا الشخص ليس قيد االحتجاز
ومل نتعرف عليه بوضوح».
وبعدها حتدث كثري من
وسائل االعالم االمريكية عن
وجود مشتبه فيه ثان.
وأوردت صحيفة «بوسطن
غلوب» ان كامريا مراقبة يف متجر
كبري هي اليت اتاحت للمحققني
«رؤية واضحة للمنطقة» القريبة
من خط الوصول للماراتون،
كما ساعدتهم مشاهد التقطتها
شبكة تلفزيون حملية.
اال ان احملققني مل يوقفوا
أحدًا حتى االن.
واعلنت شرطة بوسطن بعد
ظهر االربعاء انه «مل جتر اي
اعتقاالت خالفا ملا نشر من
معلومات».
كذلك ،نفى مكتب التحقيقات
الفيديرالي «اف بي اي» الذي
مل يعقد مؤمترًا صحافيًا كان
مقررا منتصف ليل أمس االول،
حصول اي اعتقاالت ،مشددا
على ضرورة توخي الصحافة
احلذر نظرًا اىل «العواقب غري
املقصودة» اليت قد ترتتب على
«معلومات غري صحيحة».
ولكن مع تضارب املعلومات،
هرع مئات من الصحافيني اىل
حمكمة بوسطن الفيديرالية حتسبا
ملثول اي شخص يف القضية،

ان مل يكن سنوات» بالنسبة اىل
بعض اجلرحى.
ووقت مل خترج الواليات
املتحدة بعد من وقع صدمة
تفجريي بوسطن ،اعلنت وزارة
العدل االربعاء اعتقال رجل
يدعى بول كيفني كورتيس
يشتبه يف انه وجه ثالث رسائل
حتتوي على سم ريسني احداها
اىل اوباما.
لكن «االف بي آي» اوضح
قبل ذلك انه «ليس مثة اي مؤشر
لرابط مع اعتداءي بوسطن» يف
قضية الرسائل املسمومة.

انفجار تكساس

أوباما وزوجته ميشيل يف قداس لتكريم ضحايا انفجاري ماراتون بوسطن يف كاتدرائية الصليب املقدس يف املدينة
وأخليت احملكمة فرتة قصرية
بسبب انذار خاطئ بوجود قنبلة،
االمر الذي زاد التوتر.
وبعد يومني من اخطر اعتداء
تشهده الواليات املتحدة منذ
هجمات  11ايلول ،مل تتنب اي
جهة املسؤولية عنه ،وال يزال
احملققون جيهلون دافع التفجري،
ومل حتسم مسألة ضلوع ارهاب
حملي أو خارجي فيهما.
ويف املقابل ،بات لدى
احملققني تصور اوضح لرتكيبة
العبوتني اليدوييت الصنع اللتني
انفجرتا يف وسط بوسطن حيث
كان عشرات اآلالف متجمعني
على طول مسار املاراتون.
ونشر «االف بي اي» ،الذي
طلب تعاون املواطنني االربعاء،
 12صورة لعناصر عثر عليها يف
املوقع ،بينها اجزاء ممزقة من
حقيبة سوداء ،واجزاء من طنجرة

ضغط استخدمت يف العبوة ،اىل
مسامري وكريات معدنية اضيفت
اىل العبوة لزيادة مفعوهلا،
وقسم من دائرة كهربائية.
ومجعت العبوتان يف طنجرتي
ضغط سعة كل منهما ستة
ليرتات عثر على غطاء احداهما
على سطح فندق من ست
طبقات قريب من املكان.
ويقوم احملققون العاملون
يف القضية مبهمة هائلة ،ما
بني تفحص العناصر اليت
مجعت يف مكان التفجريين
والتدقيق يف أشرطة كامريات
اليت
واملعلومات
املراقبة
وعددها
املواطنون
أرسلها
يزيد عن الفي عنصر .وقال
حاكم ماساتشوستس ديفال
باتريك مساء االربعاء« :انهم
يقومون بذلك بطريقة بالغة
املنهجية والدقة» ،حمذرًا من ان

«ذلك سيكون بطيئا» ،وداعيا
االمريكيني اىل الصرب.
وانفجرت العبوتان بفارق 12
ثانية وعلى مسافة مئة مرت
تقريبًا الواحدة من االخرى قرب
خط وصول املاراتون الشهري
الذي شارك فيه هذه السنة 23
الف عداء وعداءة.
ومتكن اكثر من مئة جريح
من اصل  176من مغادرة
املستشفى.
غري ان هناك عشرة جرحى
اجريت هلم عمليات برت ،بعضهم
برتت سيقانهم ،نظرا اىل عمق
اجلروح الناجتة من املسامري
واالجزاء املعدنية والكريات
الفوالذية املستخدمة يف صنع
الطبيب
وقال
القنبلتني.
ديفيد كينغ من مستشفى
ماساتشوستس العام ان اعادة
التأهيل ستستغرق « اشهرًا،

اىل ذلك ،ادى انفجار
قوي يف مصنع لالمسدة قرب
واكو يف والية تكساس مساء
االربعاء اىل تدمري عدد كبري من
املساكن احمليطة به ،واىل مقتل
ما بني مخسة و 15شخصًا وجرح
حنو  160آخرين .وروى شهود
ان االنفجار بعث بكرة من النار
عرضها حنو  30مرتا يف اجلو.
ويف تصريح لشبكة «سي ان
ان» ،قال طومي موسكا رئيس
بلدية مدينة ويست اليت حصل
فيها االنفجار واليت تضم 2500
نسمة ان «االمر كان كما لو ان
قنبلة نووية انفجرت».
وقال السارجنت و .باتريك
سوانتون للصحافيني ان احلصيلة
«تقدر يف الوقت احلاضر مبا بني
مخسة و 15قتيال» ،مشريا اىل
ان مستشفيات املنطقة الثالثة
عاجلت اكثر من  160شخصا
مصابني جبروح خمتلفة.
واضاف ان هذه االرقام ميكن
ان تتغري.
ودعا البابا فرنسيس اخلميس
اىل الصالة من اجل ضحايا
االنفجار .وقال يف تغريدة
باالنكليزية« :ارجوكم االحتاد
معي يف صالتي من اجل ضحايا
انفجار تكساس وعائالتهم».

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

أجبان،ألبان ،كبيس ،معلبات ،بهارات ،زيوت ،تمور،
عصري ،شاي ،ماء زهر ،ماء الورد ،مساحيق غسيل،
لوحات فنية ،هدايا وغريها ...
الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

أسعار مهاودة

نظافة تامة  ..خدمة ودودة ...معاملة صادقة وأخوية..

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

مقابل 77 Waterloo Rd,
كنيسة P u n c h b o w l
مارشربل
9750 3300

صفحة 9

Page 9

Saturday 20 April 2013

السبت  20نيسان 2013

عرب وعالم

املعارضة املصرية حت ّذر من تظاهرة اإلخوان ض ّد القضاة

أكدت جبهة االنقاذ املصرية
املعارضة انها أخذت على عاتقها
العمل من أجل انقاذ البالد من
يهددها.
اخلطر الداهم الذي
ّ
ّ
وحذرت من اهلجمة الشرسة على
السلطة القضائية اليت بدأ التمهيد
هلا بالدعوة اىل تظاهرة اليوم
تدعمها مجاعة اإلخوان املسلمني.
وأعلنت اجلبهة يف بيان أمس
االول ،عن متابعتها بقلق شديد
استمرار عملية أخونة أجهزة الدولة،
وخاصة اإلدارة احمللية ،وتعتربها
متهيدًا فعليًا لتزوير االنتخابات،
باإلضافة إىل رفضها أيضًا
استمرار النائب العام الذى حكم
القضاء بإلغاء قرار تعينيه ليس
فقط ألنه مطعون يف مشروعيته،
ولكن أيضًا ألن وجوده يبدد الثقة
يف العملية االنتخابية.
ويف هذا السياق حذرت اجلبهة
من اهلجمة الشرسة اجلديدة على
السلطة القضائية ،واليت بدأ
التمهيد هلا بالدعوة لتظاهرة
تدعمها مجاعة اإلخوان أمام مكتب
النائب العام اليوم اجلمعة ،وتؤكد
أنها ستقف مع كل القوى الوطنية
الشريفة ضد املذحبة اليت تدل
الشواهد على أن سلطة اإلخوان
تعد هلا سعيا إلخضاع القضاء
هليمنتها.
وقالت اجلبهة :إن املشاركة يف
االنتخابات استحقاق وطين تستعد
اجلبهة له ،يف الوقت الذي
تواصل النضال من أجل خلق
الظروف الضرورية لكي تكون
هذه االنتخابات تعبريًا عن اإلرادة
الشعبية وليس تزييفًا هلا.
وأكدت اجلبهة عدم ثقتها يف
انفراد سلطة اإلخوان التنفيذية
والتشريعية برتتيبات العملية
االنتخابية ووضع قانون انتخاب
جرى تفصيله على مقاس اجلماعة
اليت تهيمن على هذه السلطة،
وتقسيم الدوائر مبا حيقق مصلحتها
على حساب سالمة االنتخابات
وبالتعارض مع الدستور الذي
سبق أن فرضته على الشعب.
ضمانات االنتخابات

وجددت مطالبتها بالضمانات
الالزمة لنزاهة االنتخابات ،فهى
تؤكد ضرورة تشكيل حكومة
حمايدة وتعيني نائب عام وفقًا
لإلجراءات الدستورية ،وضمان
مراقبة فاعلة من منظمات اجملتمع
املدني ووسائل اإلعالم .وأكدت
أن هذه الضمانات ليست مطلبا
خاصا هلا بل ضرورة موضوعية
إلجراء انتخابات معربة عن إرادة
الشعب ،وتدعو كل القوى
الوطنية للتمسك بها مؤكدة على
مواصلتها ملعركتها لتحقيق هذه
الضمانات من أجل انتخابات حرة
ونزيهة تساهم فى إنقاذ الوطن
ووضع حد للتدهور املتواصل على
خمتلف املستويات بعد أن وصلت
معاناة الفقراء وقطاع واسع من
الطبقة الوسطى إىل درجة الميكن
حتملها ويصعب استمرارها.
رد القضاة
ّ
رد قضاة مصر أمس االول
وقد ّ
ردهم سيكون قاسيا
مؤكدين ان ّ
على من حياول إهانتهم أو التقليل
من شأنهم ،ورفضوا اهلجمة
الشرسة عليهم من قبل مجاعة
اإلخوان املسلمني.
وقال املستشار أمحد الزند رئيس
نادي قضاة مصر :إن تصرحيات
واملقربني
قيادات مجاعة اإلخوان
ّ
منهم قاسية على مدار األسبوع
املاضي وخيرجون فى وسائل
اإلعالم ويلقون التهم على قضاة
مصر بدون أي دليل ،مشريا
إىل أنهم حياولون بكل قوة أن
يفرضوا سيطرتهم على القضاء
املصري ،ولكننا ننأى بأنفسنا أن
نضع أنفسنا حتت قيادة مجاعة أو
رئيس معني.
وأضاف الزند :مشروعات اإلخوان
للسيطرة على القضاء وهم وخيال
ولن يتمكنوا ولن ينجحوا فيها،
ولن يستطيعوا أن ميسوا القضاء،
قائال :إذا مسونا بسوء فسنضحي
بأجسادنا ،فنحن أمام مشروع
سياسي خيرب القضاء واجليش
الشورى
وجملس
والشرطة،
الباطل ال جيوز له أن ميارس

التشريع.
وأشار إىل أن قضاة مصر لن
ترهبهم أي تظاهرات أو مليونيات،
مشريا إىل أنهم لن يسمحوا بأن
يقوم جملس الشورى املطعون يف
شرعيته بأن يصدر أو ينظر قانون
السلطة القضائية قائال :لن
نسمح بأن ينظر أو يشرع الشورى
قانون السلطة القضائية خاصة أن
اجمللس يرتبص بنا.
من جانبه قال املستشار حممود
حلمي الشريف املتحدث الرمسي
لنادي القضاة :إن دعوات
التظاهر ضد القضاة لن تعطي
حلوال جوهرية من أجل اخلروج من
النفق املظلم الذي متر بها البالد،
ولكن البد من التيارات الداعية
للتظاهرات إىل التعقل والرتيث،
وأال يستمعوا للمخربني .فالقضاة
هم من تلقوا البالغات بعد الثورة
وعملوا ليل نهار وحبسوا الرئيس
السابق مبارك ورموز نظامه.
وحتى إن أخلي سبيله فى بعض
القضايا فهو حمبوس على ذمة
قضايا أخرى.
وأضاف الشريف على مجيع القوى
أن تتكاتف ألن التظاهرات لن
تضيف جديدا مشريا إىل ضرورة
أن ال ينظر جملس الشورى احلالي
لقانون السلطة القضائية حتى ال
تتزايد حدة االحتقان وعلى اجلميع
أن ينتظر جملس النواب القادم
لكي ميارس حقه الطبيعي يف
التشريع.
من جانبه ،علق املستشار عبد اهلل
فتحي وكيل نادي القضاة ،قائال:
إن القضاء املصري نزيه وشريف
أنفسهم
يطهرون
والقضاة
بأنفسهم ،وال خيشون أحدا،
والقاضي ال ترهبه التظاهرات ألنه
حيكم وفقا للقانون ومبا ميليه عليه
ضمريه قائال :عدم احرتام أحكام
القضاء ينذر بعواقب وخيمة على
اجملتمع املصري خاصة أن القضاء
يتعرض لعمليات جتاوز وإساءة
بالغة ويتم إلقاء التهم عليه دون
دليل بسبب مواقفه القانونية
الواضحة.

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
تلفون98971113 :

العنوان:
60 Excelsior St, Merrylands

كيف التقت مصلحتا «فتح» و»محاس» على التخلص من فياض؟

عباس رفض جعله شريكاً يف الصالحيات ويف القرار السياسي

فجرت استقالة رئيس الوزراء
فياض
سالم
الفلسطيين
حتديا جديدا
وقبوهلا السريع
امام الفلسطينيني ،اىل حتديات
التهميش اآللي لقضيتهم يف
مسار التحول العربي اجملهول
واقتصاديا،
سياسيا
اآلفاق
ووضعت االستقالة منظمة التحرير
الرئيس
بقيادة
الفلسطينية
حممود عباس امام استحقاق
داخلي وخارجي كبري.
وجاءت االستقالة مع حماوالت
واشنطن احياء عملية سالم مع
االسرائيليني وسعيها اىل اقناع
والتحدث
باجللوس
االفرقاء
والعمل معا لبعث االمل امكان
التوصل اىل «حل الدولتني»
املستعصي والذي زاد استعصاء
مع انهيار بيئة اقليمية وفرت
السرائيل حجة اضافية الدامة
احتالهلا حبجة انها ال تستطيع
تقديم تنازالت للفلسطينيني يف
بيئة اقليمية غري مستقرة.
وحليفاتها
واشنطن
ورأت
االوروبيات يف سالم فياض
شريكا للرئيس عباس يف
قيادة هذه املرحلة اذا ما
متسكت حركة املقاومة االسالمية
مبوقفها الرافض
«محاس»
علنا لشروط الرباعية الدولية
«نبذ العنف،االعرتاف باسرائيل
واالتفاقات الدولية « .ورأت يف
استقالته امرا مؤسفا قد يعرقل
حماولتها احياء املفاوضات مع
تاكيدها القدرة على العمل مع
فياض ومع غريه ايضا.
وفياض الذي عينه الرئيس
الفلسطيين الراحل ياسر عرفات
وزيرا للمال يف حكومة عباس
لتوزيع
دولي
ضغط
حتت
صالحياته على مؤسسات شفافة،
قام جبهد مهين لتوحيد حسابات
السلطة الفلسطينية ومنع تسرب
املساعدات الدولية اىل جهات
فلسطينية مبا فيها اجنحة عسكرية
للفصائل ،وحرر السلطة بالتعاون
مع عرفات وعباس من تهمة خرق
قوانني «مكافحة االرهاب» ماليا،
وفكك قوانني احتكار السلطة
مشاريع االستثمار الكربى وأوحد
شركة اقتصادية مع القطاع
اخلاص ،ووحد االجهزة االمنية
الحقا يف عهد رئاسة عباس وصار
يف عهده عنوان مالي وامين واحد
للسلطة مكنها من معاودة ضخ
االموال الفلسطينية اجملمدة لدى
اسرائيل واجتذاب املساعدات
الدولية.لكن جهده احلقيقي املميز
ظهر مع سيطرة حركة «محاس»
على قطاع غزة ،وتكليفه تأليف
حكومة مقرها رام اهلل استطاعت
ايفاء الديون اخلارجية والداخلية
للسلطة للقطاعني العام واخلاص.
املالية
سياساته
وبفضل
واالقتصادية شهدت الضفة
استقرارا اقتصاديا واجتماعيا
نسبيا ،كما استمر تقديم خدمات
الصحة والتعليم يف قطاع غزة.
أضف انه هو من قدم اقرتاحا اىل
حركة «محاس» لقبول مبدأ انهاء
االنقسام من طريق تأليف حكومة
كفايات وتوزيع صالحيات االمن
يف غزة لـ»محاس» ويف الضفة
لـ»فتح» وعدم انتظار دجمها كي
تصري السلطة الفلسطينية موحدة
برئيس وحكومة واحدة تتمكن من
سحب ذريعة االنقسام امام االمم
املتحدة كي تعرتف بفلسطني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس – اىل اليمني – ورئيس الوزراء
املستقيل سالم فياض يف صورة من األرشيف.
دولة يف جملس االمن .وقد
وافقت «محاس» على اقرتاحه
مما فتح الباب امام اتفاق الوحدة
الوطنية يف القاهرة وبعده اتفاق
الدوحة لتأليف حكومة برئاسة
عباس بعد تعثر املصاحلة حبجة
عدم التوافق على اسم رئيس
حكومة الكفايات .وعرض اجراء
انتخابات مبن وافق وحضر .بعد
اعرتاف االمم املتحدة بفلسطني
دولة بصفة مراقب مجدت
اسرائيل املستحقات الضريبية
للفلسطينيني مما تسبب بأزمة
حادة مل تتمكن السلطة طوال
اشهر من الوفاء خالهلا بالتزاماتها
مبا يف ذلك رواتب موظفيها
 ،حتى بدت السلطة على شفا
افالس تام.
أعد وزير املال نبيل قسيس
وقد ّ
موازنة تقشفية للسنة اجلارية
اثارت احتجاجات ومواجهات يف
الشارع سارع فياض اىل رفضها،
فاستقال قسيس ورفض عباس
استقالته ،فيما سارع فياض اىل
عقد اجتماع طارئ للحكومة وقبل
االستقالة ،فطلب منه عباس
الرتاجع عن قبوهلا ،فوافق شرط
ان حيلف قسيس اليمني من جديد،
االمر الذي ّ
خلف انطباعا انه يريد
شركة سياسية مع عباس فثارت
ثائرة «فتح» واتهمته باملسؤولية
عن االزمة االقتصادية والتعاون
مع واشنطن .واحلقيقة ان فياض
ال يريد لـ»فتح» ان تستولي على
وزارة املال وتعطي اسبابا جديدة
ملنع تدفق املساعدات العربية
والدولية حبجة تسريب اموال عامة
اىل اركان احلركة ليصنعوا بها
مراكز قوة شخصية او سياسية.
وقال امني سر اجمللس الثوري
حلركة «فتح» امني مقبول« :فتح
مرتاحة الستقالة فياض وقبول
الرئيس هلا ،الن فتح كان هلا
انتقادات لسياساته االقتصادية
واالجتماعية وحتى االدارية اليت
ادت اىل كثري من االزمات والديون
وافقار املواطن  .وادار املال
العام يف غياب جملس تشريعي
وعندما جاء وزير مال جديد هو
نبيل قسيس اختلف معه ورفض
التزام سياسات مالية جديدة،
مما يدل على انه جتاوز دوره
يف رئاسة حكومة تتبع سياسات
الرئيس وتدخل يف سياسة هي
من اختصاص الرئيس وحده يف
النظام السياسي الفلسطيين،
اضافة اىل اختالفه مع الرئيس
يف الكثري من السياسات مثل
التوجه اىل االمم املتحدة وغري

ذلك .وظهر بهذه السياسات
واشادة الرئيس االمريكي باراك
اوباما بسياساته كما لو انه رجل
امريكا ،مما أثار حفيظة فتح
وجددت مطالبتها باقالته».
وقال النائب عن حركة «محاس»
يف الضفة الغربية ابرهيم دحبور:
«نرى يف قبول االستقالة ان
عباس وفى بعهده بذل جهود
لتحقيق املصاحلة وازال فياض
باعتباره عقبة امامها ،وحقق بذلك
هامش حركة واسعًا اذ ارضى
عباس حركة فتح واسكت قادتها
املعارضني لنهج فياض .كما
ابقى قسيس من دون اعادته
اىل الوزارة .وقبل استقالة
فياض وابقاه يف منصبه ملدة قد
تقصر وقد تطول .وهذا مرتبط
باخليارات الوطنية العامة .مع
ذلك ففياض باستقالته القى
الكرة يف ملعب عباس فلم يعد
مقررا جلدول االعمال الوطين بل
مسريا لالعمال».
ّ
وخلصت عضو اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير حنان عشراوي
الوضع بقوهلا« :ان فياض مل يعد
قادرًا على االستمرار يف رئاسة
احلكومة وحتمل مسؤوليات بناء
املؤسسة الفلسطينية بشفافية
عالية وانقاذ النظام السياسي
الفلسطيين من هيمنة اجملموعات
املسلحة على احلياة العامة
الفلسطينية مع استمرار جهات
يف حركة فتح  -حتى ال نقول
كلها  -توجيه انتقادات واتهامات
متس بوالءات وانتماءات ووطنية
الرجل ،مما حداه اىل االصرار على
االستقالة مع تفاهم مع الرئيس
على اجياد حل حيفظ لكل منهما
مكانته .وجاءت يف هذا السياق
تسريبات عن طلب واشنطن
عدم قبول استقالته للطعن يف
وطنيته .اعتقد ان بعض اجتاهات
داخل فتح يستعد لتاليف حكومة
فتحاوية وال نعرف اذا كانت عودة
اىل نظام احلزب الواحد ام ال ،وكم
يستطيع فياض االستمرار يف
تسيري االعمال .هو غري مستعد
اآلن لقبول تكليفه تأليف حكومة
جديدة .اعتقد ان خيارات الرئيس
ابو مازن هي ثالثة :ان يضغط
على فياض للعودة عن االستقالة
وهو مستبعد .والثاني ان يؤلف
حكومة برئاسته تكون مستعدة
النتخابات عامة اذا وافقت
محاس ،او يكلف شخصية اخرى
تأليف حكومة جديدة اذا كانت
لديه معطيات ان محاس ال تريد
انتخابات وال مصاحلة».
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اسرتاليا يف أسبوع
ترافرز دانكان يستأنف ضد ديفيد ايب
قرر ملياردير التعدين ترافرز
على
االستئناف
دانكان
احلكم الذي أصدرته احملكمة
العليا برفض ادعاءاته ضد
ديفيد ايب مفوض املفوضية
املستقلة ملكافحة الفساد،
واليت اتهمه خالهلا بعدم
احليادية ،والتحيز.
وكان القاضي كليفتون هوبني
قد رفض يف وقت سابق من
هذا الشهر دعوى قضائية
تقدم بها دانكان ،طالبا منع
ديفيد ايب من تسليم نتائج
حول
املفوضية
حتقيقات
شبهات يف رخصات تعدين
فحم بوالية نيو ساوث ويلز.
يف الدعوى
واتهم دانكان
القضائية ديفيد ايب بالتحيز
وعدم احليادية ،أثناء رئاسته
لتحقيقات «عملية جاسرب».
ومن املقرر أن يتم النظر يف
طلب االستئاف املقدم من
دانكان يف جلسة الحقة يف
مايو القادم.
ويرغب دانكان يف منع
املفوضية من نشر نتائج
حتقيق حول قيام وزير التعدين
األسبق بوالية نيو ساوث ويلز
أيان ماكدونالد بإقامة مناقصة
مشبوهة لرخصات تعدين فحم
يف منطقة «بيلونغ فالي»،

مفوض مكافحة الفساد ديفيد ايب
ومدى استفادة الوزير األسبق
بالوالية ايدي عبيد وعائلته من
تلك املناقصة.
وترافرز دانكان هو مستثمر
يف شركة «كاسكيد كول»
وهي شركة تعدين حصلت
على رخصة تعدين الفحم
يف منجم ماونت بيين مبنطقة
بيلونغ فالي ،وهو املنجم الذي
تدور حوله الشبهات.
وقال دانكان يف دعواه إن
ديفيد ايب استبق األحداث،
وراسل حكومة نيو ساوث

ويلز الختاذ إجراءات لوقف أي
تطورات بشأن منجم ماونت
بيين ،وهو ما يعد حتيزا
واستباقا لنتائج التحقيق.
ولكن القاضي هوينب رفض
دانكان،
حمامي
ادعاءات
بداعي عدم تقديم براهني
تدعم اتهامات التحيز وعدم
احليادية ،مبا استدعى دانكان
أن يقدم طلبا لالستئاف على
احلكم.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

غيالرد جتامل مدارس أسرتاليا اخلاصة

كارمن
الربوفيسور
قالت
لورانس عضو اللجنة اليت أعدت
خطة إصالح التعليم املدرسي
يف أسرتاليا ،واليت أطلق
عليها «مراجعة غونكسي»،
إن احلكومة الفيدرالية أعطت
للمدارس اخلاصة نصيبا كبريا
يف اخلطة املعلنة بشكل يتجاوز
التوصيات اليت قدمتها مراجعة
غونسكي.
وأضافت « :بالرغم من أن
خطة غونسكي تهدف إىل زيادة
دعم الطالب احملتاجني ،إال أن
تعديالت احلكومة الفيدرالية
منحت املدارس اخلاصة ُمنحت
اهتماما خاصا غري عادل بشأن
الطريقة اليت مت على إثرها
حساب الدعم الذي سيتم
تقدميه».
«طالب
بقوهلا:
وتابعت
املدارس اخلاصة سيأخذون
أكثر مما أوردته توصياتنا».
واستطردت قائلة « :جيب أن
يذهب التمويل إىل املدارس
األكثر احتياجا».
يأتي ذلك يف الوقت الذي
تواجه فيه رئيسة احلكومة
األسرتالية جوليا غيالرد الكثري
من االنتقادات عقب اقرتاحها
إجراء ختفيضات كبرية من
ميزانية دعم اجلامعات لصاحل
تنفيذ خطة إصالح التعليم
املدرسي اليت أدخلت احلكومة
على
تعديالت
الفيدرالية
«مراجعة غونسكي» لتتشكل

غيالرد
خطة تهدف إىل تعاون احلكومة
الفيدرالية مع الواليات من أجل
دعم طالب املدارس.
يف
االنتقادات
وتركزت
اقرتاح احلكومة ختفيض 2.3
مليار دوالر من ميزانية دعم
اجلامعات ،من أجل الصرف
على اخلطة اجلديدة اليت تتكلف
 14.5مليار دوالر.
وقال وزير التعليم يف حكومة
الظل كريستوفر باين إن
االئتالف ال ميكنه أن مينع هذا
التخفيض املقرتح من ميزانية
دعم اجلامعات ،ألن االئتالف
قد يفوز يف انتخابات سبتمرب
املقبل ،ومن ثم سيتورط

حينها يف البحث عن سبيل
آخر لتمويل خطة التعليم
املدرسي».
وقال عضوا الربملان املستقالن
وتوني
أوكشوت
روبرت
ويندسور إن اخلطة املقتبسة
من مراجعة غونسكي مهمة جدا
للطالب األسرتاليني ،وأعربا
أنهما يدرسان مسألة خفض
ميزانية اجلامعات.
ووصف ويندسور خطة التعليم
املدرسي اجلديدة بأنها الثورة
األكرب اليت حدثت يف قطاع
التعليم.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الدواجن تهدد عرش اللحوم احلمراء يف أسرتاليا!!

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
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة  ..اللقمة والخدمة
Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200

اإلحصائيات تكشف أن األسرتاليني أصبحوا يفضلون الدواجن ولحم الخنزير أكثر من لحوم البقر والضأن.
األسرتاليون معروفون دائما
بأنهم من أكثر الشعوب
شغفا لتناول اللحوم ،ولكن
هنالك اعتبارات صحية وبيئية
وأخالقية تلعب دورا كبريا يف
حتديد الوجبات اليت يفضلها
األسرتاليون.
املركز
األسرتاليون
وحيتل
الثاني يف معدل استهالك الفرد
من اللحوم ،بعد األمريكان ،إال
أن اإلحصائيات احلديثة تشري
إىل أن األسرتاليني بدأوا
يفضلون تناول الدجاج وحلم
اخلنزير مبعدل يفوق تناوهلم

للحوم احلمراء ،الذي اشتهرت
بأنها الوجبة األساسية يف مائدة
العشاء عند األسرتاليني.
وعلى مدار عقود ،كان اللحم
البقري هو األكثر استهالكا يف
أسرتاليا ،ولكن األرقام الصادرة
من املكتب األسرتالي لالقتصاد
الزراعي تشريا إىل أن استهالك
اللحم
الفرد األسرتالي من
البقري اخنفض إىل النصف
خالل الربع قرن املاضي ،بينما
تضاعف استهالك حلم اخلنزير
مرتني ،وتضاعف معدل تناول
الدجاج ثالث مرات خالل ذات

املرحلة الزمنية.
وتتسق هذه اإلحصائيات مع
األرقام العاملية ،اليت تشري إىل
زيادة مطردة يف معدل تناول
الدجاج ،حتى أنه يستعد إلزاحة
حلم اخلنزير ،األكثر استهالكا يف
العامل ،وفقا إلحصائيات منظمة
األغذية والزراعة «الفاو»
التابعة لألمم املتحدة.
ويبلغ معدل استهالك الفرد
األسرتالي من اللحوم 116
كجم سنويا ،بعد أمريكا( 123
كجم).
ملصدر :العنكبوت االلكرتوني
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تفاصيل شهادة غلني لويس يف قضية منجم «دوليز غريك» كلمة املطران املنتخب األب أنطوان طربيه
خالل صالة الشكر بعد اإلعالن عن تعيينه أسقفاً
ألبرشية أسرتاليا املارونية

أدىل غلني لويس الرئيس
التنفيذي لشركة التعدين
 NuCoalو املدير السابق
ملنجم تدريب» دويلز غريك»
بشهادته أمام املفوضية
املستقلة ملكافحة الفساد
أمس الثالثاء ،حيث قال إنه
كان على خالف مع جون
ميتالند الزعيم النقابي ،
وكان يرغب يف خروجه من
شركة .NuCoal

مكافحة
مفوضية
وحتقق
الفساد يف الظروف احمليطة
بقيام ماكدونالد مبنح رخصة
منجم تدريب «دويلز غريك»
إىل ميتالند وآخرين يف
ديسمرب  ،2008دون طرح
مناقصة ،مبا يعتقد أنه أدى
إىل تربح كل من ميتالند
وكريغ رانسلي وآخرين ما
يقارب  48مليون دوالر ،بعد
أن مت بيع الرخصة لشركة

فيسبوك يفضح زوجا
أسرتالياً!!

اكتشفت امرأة أسرتالية من
عمرها وتقطن يف مدينة ملبورن
أن زوجها متزوج امرأة أخرى،
منذ  16سنة من خالل رسالة
على موقع التواصل االجتماعي
«فيسبوك»
وتلقت الزوجة رسالة قصرية
على حسابها على موقع التواصل
االجتماعي «فيسبوك» تقول
اآلتي « :مرحبا ،كيف تكونني
زوجة لكييت ،وأنا ال أزال
زوجته؟».
وطلبت الزوجة اجلديدة من
الزوجة القدمية نسخة من قسيمة

الزواج.
وأرسل الزوج رسالة قصرية
إىل زوجته اجلديدة اليت طلبت
معرفتها
عقب
االنفصال
بالواقعة ،واعرتف الزوج يف
الرسالة بأنه جرح مشاعر زوجته.
كريسيت
القاضية
وقضت
ماكميالن باملوافقة على طلب
الزوجة اجملروحة بإلغاء زواجها.
وطلبت املرأة اجملروحة من
الشرطة رفع قضية اجلمع بني
زوجتني ضد الزوج املخادع.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

 NuCoalعام .2010
وأشارت تقارير إىل أن
ميتالند حقق وحده أرباحا تبلغ
 14مليون دوالر ،رغم أنه مل
يتكبد سوى  165ألف دوالر.
اآلن
لويس
ويشغل
منصب الرئيس التنفيذي
لـ  ،NuCoalوكان قد مت
االستعانة به عام 2008
لإلشراف على عملية الفوز
منجم
وإنشاء
بالرخصة
تدريب.
ورغم أن لويس كان أحد
دويلز
يف
املستثمرين
غريك ،إال أن امسه مل يرد
يف أي شبهات فساد ،لكنه
حوصر بأسئلة صعبة أثناء
شهادته ،وجهها له آالن
شرير املستشار املساعد
واجهه
حيث
للمفوضية،
بأقواله للمفوضية يف مارس
العام املاضي ،كان قد أكد
خالهلا أن دور ميتالند متثل
يف فتح األبواب مع ماكدونالد
مستغال عالقاته املتشعبة.
وتابع لويس يف شهادته
أمس الثالثاء أن خالفات
اندلعت بينه وبني ميتالند
عام  ،2011حيث كان يرغب
لويس يف إقصاء ميتالند من
شركة . NuCoal
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

National

Strata Management

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

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au

َ
«م َ َ
س َن ِ
ات ِه ِلي؟»
لر ِّ
َ
ب ِم ْن أ ْج ِل ُك ِّل َح َ
اذا أ ُر ُّد ِل َّ
(مز )12:116
إخوتي وأخواتي،
عند ورود خرب تعييين مطرانًا على أبرشية
أوسرتاليا املارونية من قبل قداسة احلرب
األعظم البابا فرنسيسُ ،
حضرت أمامي كلمات
املزمور « :116م َ َ
ب ِم ْن َأ ْج ِل ُكلِّ
لر ِّ
َ
اذا أ ُر ُّد ِل َّ
ْ
َ
َ
خْ
س َن ِ
ص أتناول وباسم
س الال ِ
ات ِه ِلي؟ َكأ َ
َح َ
ُ
ُ
ب ُم َق ِابلَ
لر ِّ
ُنذ ِ
الرب أدعو وله أوفيِ
وري ِل َّ
ُك ِّل َ
ش ْعِب ِه» (مز .)14-12:116ماذ ارد اىل
ً
علي نعما وبركات
الرب بعدما فاضت حمبته
ّ
كثرية وأنا ال استحق أبدًا الني انسان خاطئ
وضعيف .ماذا ارد اىل الرب وهو قد دعاني
ألكرس ذاتي له باحلياة الرهبانية
واختارني
ّ
والكهنوتية فأسعى خلدمته يف اخوته البشر.
ماذا ارد اىل الرب وقد دعاني اليوم اىل
رعاية ابنائه وبناته يف الكنيسة املارونية
االوسرتالية!
لن يكون جوابي خمتلفًا عن جواب صاحب
املزامري ألني سأخذ كأس اخلالص معكم يا
صاحب السيادة ومع اخوتي الكهنة والرهبان
والراهبات ومع كل ابناء االميان وارفعها كأس
شكران وبركة ،كأس أمانة وشهادة ،كأس
حمبة وانفتاح ،داعيًا باسم الرب االله كل ايام
وتكرسي للرب
حياتي .واني اذ اجدد نذوري
ّ
اليوم امامكم ومعكم ،أعرف متامًا انه مهما
فعلت وقلت ،فكلماتي واعمالي لن تكون
ألرد للرب مجيل صنيعه الي .لقد
أبدًا كافية
ّ
والرد الوحيد الذي
علي بالكثري الكثري
أنعم
ّ
ّ
أقدر عليه هو جتديد تقدمة ذاتي بكليتها
قدم نفسه على
لذلك احلب العجيب الذي ّ
الصليب ذبيحة خالص ورجاء .وحنن عندما
نعي وندرك أن يسوع مات ألجلنا ،ال يعود
ّ
نتخلى عن كل شيء
علينا أن
من الصعب
ّ
ألجله وألجل البشارة.
منذ دخولي اىل الرهبانية اللبنانية املارونية
اليت باتت أمي الروحية وبييت االرضي
ّ
مت
ومدرسيت احلياتية ،منذ ذلك اليوم
سل ُ
الرب نفسي وجسدي وروحي ،حاضري
اىل
ِّ
قوتي،
قد ُ
ومستقبليّ ،
مت له كل مواهيبّ ،
ِعلمي ،عواطفي ،أحكامي ،وطاقاتي وانا على
املكرسني أضعافًا
يقني أنه كما قال سيعطي
ّ

يف هذا العامل واحلياة االبدية يف العامل اآلخر
(مر  .)29:10وأنا اليوم أجدد هذا التسليم
ّ
الكلي الرادته ولكنيسته ،ساعيًا الجعل حياتي
صالة شكران ارفعها مع تقدمة املساء.
ويف بداية املرحلة اجلديدة من مسريتي يف
خدمة الرب وشعبه يف هذه االبرشية ،أود
أن أشكركم مجيعًا على حضوركم معي يف
هذا املساء ومعكم أتوجه بالصالة والشكر
اىل قداسة احلرب االعظم مار فرنسيس على
ثقته وحمبته ،وأخص بالشكر صاحب السيادة
املطران عاد أبي كرم راعي االبرشية ،على
احاطته واهتمامه  ،والرهبانية اللبنانية
املارونية بشخص رئيسها العام ،قدس
األباتي طنوس نعمه وجملس املدبرين،
وإخوتي الرهبان يف الرهبانية وباألخص
اآلباء والرهبان الذين تعاونت معهم يف خدمة
رعية ومدرسة مار شربل وأذكر منهم اآلباء
احلاليني :األب إيلي رمحة ،األب ميالد قزي،
األب بولس ملحم ،األب بولس كرباج ،األب
روني شاهني ،األب شليطا البستاني ،األب
بيرت دياب ،األب داني عقيقي واألخ حنا
غنطوس.
وأود أن أشكر مجيع اخوتي الكهنة والرهبان
والراهبات والعلمانيني العاملني يف هذه
االبرشية املباركة وشكري العميق لكل الذين
تعاونت معهم خالل خدميت يف رعية ومدرسة
ُ
مار شربل يف سيدني وقبل ذلك ،يف لبنان.
والدي
وأود أيضًا أن أشكر عائليت وخاصة
َ
َ
احلنونني وإخوتي على كل احملبة والتشجيع
عمي األب جورج
وأخص بصالة الشكر هذه ّ
طربيه ،رفيق الدرب والرسالة .شكري العميق
أيضًا اىل كل األفراد واجلماعات واللجان
واجلمعيات العديدة يف الرعية خاصة الشبيبة
الذين امحلهم دومًا يف قليب وصالتي .لقد
أعطاني الرب شرف خدمتكم كرئيس لدير
وكاهن لرعية ومدير ملدرسة مار شربل خالل
السنوات العشر االخرية ،وأنا على ثقة تامة
بأن تعاوننا سوف يستمر يف املستقبل خلدمة
الكنيسة املارونية والكنيسة الكاثوليكية
مجعاء وجملد اهلل تعاىل.

كنيسة القديس شربل  17 -نيسان !2013

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
على الرقم
87648186
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الدليل التجاري
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
9743 8897
*Hollands *Rollers
8/364 Park Rd, Regents
تسعرية مجانية
Park NSW 2143

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

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

0407 405 846
9740 5846

بطاقات مكاملات خارجية بأرخص األسعار

الـبيع بالــجملة

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

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا على
الرقم:
87648186
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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

االتصال بـ برنار0407 666 190 :
PERFECT INCOME TAX P / L
ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
PH: 02 9709 2267
Fax: 02 9707 3213

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

Mob: 0410 606 786

Opposite Crowne Plaza Hotel

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

51 Philip St, Parramatta

Glass & Glazing

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

للخياطة الرجالية

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

BG

Manager
)(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA

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

صفوت عرفان

يف جميع حاجاتكم الضريبية
)(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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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.com

كرين :غيالرد قسمت
أسرتاليا

شن الوزير السابق ساميون
على
الذعا
هجوما
كرين
الفيدرالية
احلكومة
رئيسة
جوليا غيالرد ،قائال إنها متتلك
«أذن من قصدير» تتجاهل
خالهلا االسرتاتيجية السياسية
السليمة ،واتهمها بأنها قسمت
أسرتاليا.
وأضاف كرين أن غيالرد جرت
أسرتاليا إىل حرب طبقية من
خالل لعبة املصاحل.
وتابع أنه سيستمر يف محلته من
أجل عودة تقاليد حزب العمال،
وأضاف أن احلزب خيدع نفسه
عندما يظن أن قضية عودة
كيفن راد جمددا هي السبب
الوحيد الخنفاض شعبيته يف
استطالعات الرأي األخرية.
وتابع أن غيالرد مل تتمكن من
الوصول إىل ذلك املستوى
من اإلمجاع والشمولية اليت
أسسها رئيسا حكومة أسرتاليا
السابقني جون هوك وبول
كيتينغ ،بل قسمت اجملتمع عرب
حرب طبقية.
وأردف قائال « :ما فعلته غيالرد
فيما يتعلق بتأشريات العمالة
األجنبية املؤقتة visa 457 The
كان تصرفا خاطئا منها ،ألنها

غيالرد تعرض على واليات أسرتاليا خطة «»1x 2

رئيسة الحكومة الفيدرالية جوليا غيالرد أثناء مؤتمر صحفي يف الربملان بكانبريا

سايمن كرين
أظهرت أن األسرتاليني أفضل
من األجانب ،رغم أن اهلجرة
طاملا صبت يف صاحل هذا
البلد ،وساهم األجانب يف بناء
أسرتاليا ،اليت تتسم بالتعددية
الثقافية».
ووصف ساميون رئيس احلكومة
السابق كيفن راد باملتغطرس،
ووصف غيالرد بأنها أذنها من

قصدير تستمع إىل الكالم وال
ترتمجه.
يذكر أن غيالرد كانت قد
أقصت ساميون كرين من
حكومتها ،وقدمت نفسها يف
اقرتاع على زعامة احلزب يف
مارس املاضي ،لكن راد رفض
أن يدخل يف منافستها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

 19ألف شكوى ضد  11000طبيب أسرتالي

قام باحثون جبامعة ملبورن
بفحص حوالي  19ألف بالغ ضد
 11000طبيب مت تقدميها إىل
مفوضي الصحة األسرتالية يف
الفرتة بني .2011 -2000
وكشف الباحثون أن عدد
الشكاوى املقدمة يف معظم
هذا العدد من األطباء ال تتجاوز
االثنتني ،وأن نصف عدد
الشكاوى يتعلق بـ  % 3من
األطباء  ،وربع عدد الشكاوى
يتعلق بـ  % 1منهم ،لدرجة
أن عدد الشكاوى املقدمة يف
بعض األطباء حوالي  30شكوى
ضد كل منهم.
وأوضح البحث أن هذا العدد
املتزايد من الشكاوى ضد
األطباء يف أسرتاليا يستدعي
من السلطات املختصة التحرك
ملنع أي تداعيات متزايدة.
وأشار البحث إىل أن العالقة
طردية بني عدد الشكاوى
املقدمة يف كل طبيب وبني
مقدار األخطاء اليت يرتكبونها،
واخلطر الذي ميثلونه على حياة
املرضى ،وزيادة احتماالت
تكرارهم لألخطاء.
وأظهر الباحثون أيضا أن األطباء
الذين قدمت ضدهم ثالث
شكاوى على األقل هم أكثر
ميال بنسبة  % 38للوقوع يف
أخطاء أخرى تؤدي إىل تورطهم
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منحت رئيسة احلكومة األسرتالية
جوليا غيالرد حكومات الواليات
وقتا حتى  30يونيو القادم
الـــــتمويل
خطة
لقبول
املدرســي « ،»1 x 2واليت
سيدفع الكومونولث مبوجبها 2
دوالر مقابل كل دوالر تدفعه
حكومات الواليات.
ومن املقرر أن يفرض حظرا
على حكومات الواليات ضد
التعليم
ميزانيات
ختفيض
اخلاصة بهم إذا وقعت على
االتفاقية اجلديدة ،واليت سوف
تكلف احلكومة الفيدرالية 14.5
مليار دوالر ،أغلبها مستقطع من
متويل اجلامعات.
وسوف يكون حصة دعم كل
طالب أسرتالي يف املرحلة
االبتدائية  9271دوالر ،بينما

سيكون دعم طالب املدراس
العليا مببلغ  12193دوالر ،وفقا
خلطة أعدت وفقا لتوصيات
مراجعة غونسكي.
ولكن تلك املبالغ تعتمد بشكل
كبري على مدى تعاون حكومات
الواليات ،والذي يبقى حمل شك
بالنسبة لغيالرد ،كما أنه مل
يتضح بعد عما إذا كان هنالك
دعما فيدراليا سيصل للواليات
واألقاليم اليت لن توقع على
اخلطة.
يذكر أن خطة التعليم ،تعد
ركنا أساسيا يف محلة غيالرد
حيث ستكلف
االنتخابية،
احلكومة  14.5مليار دوالر
خالل  6سنوات ،وهو مبلغ يقل
عن توصية مراجعة غونسكي
بتخصيص  6.5مليار دوالر سنويا

لتطوير التعليم املدرسي.
وتتضمن اخلطة أيضا منح طالب
املدراس االبتدائية الذي ينتمي
لبيئة اجتماعية فقرية دعما
إضافيا يرتاوح بني  695دوالر
إىل  4635دوالر ،كما سيمنح
طالب املدارس العليا املنتمي
لعائلة فقرية دعما إضافيا
يرتاوح بني  4635دوالر إىل
 6996دوالر.
وقالت حكومة نيو ساوث ويلز
إنها حتتاج للمزيد من الوقت
لدراسة عرض «  2دوالر لكل
دوالر» ،وقال وزير التعليم
بالوالية أدريان بيكولي إن
حكومة الوالية ستدرس تفاصيل
االقرتاح.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم
سايمن كرين
يف املزيد من الشكاوى.
وهيمن األطباء الذكور على
نسبة الشكاوى املقدمة ،واليت
وضح زيادتها أيضا ضد جراحي
عمليات التجميل البالستيكية،
اجللدية
األمراض
وأطباء
والتناسلية ،وأطباء النساء
والتوليد.

وتركزت  % 64من الشكاوى
املقدمة حول أمور تتعلق بالشق
الطيب مثل عدم الرضا عن
الفحوصات الطبية ،بينما تركز
ربع عدد الشكاوى على أمور
تتعلق بسلوكيات األطباء.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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مدافئ اخلشب خطر يهدد السكان
يواجه مئات اآلالف من
األسرتاليني خطورة بالغة
جراء االستخدام املعتاد ملدفأة
اخلشب يف املنزل.
وتشري اإلحصائيات إىل أن حنو
مليون منزل يستخدم بشكل
منتظم مدافئ حرق اخلشب،
على الرغم من تسببها يف
أمراض القلب والرئتني.
ويطالب خرباء الصحة والبيئة
احلكومة الفيدرالية لتقنني
استخدام مدافئ اخلشب.
ويف طلب قدمه للجنة حتقيق
يف جلنة الشيوخ حول تأثري
جودة اهلواء على الصحة ،قال
جيمس ماركوس املتخصص
يف أمراض الرئة إن األثر
الضار الذي حتدثه مدافئ
اخلشب مياثل أثر التدخني،
ويتسبب يف تدمري الرئة.
وتابع« :جبانب الربو وانتفاخ
الرئة ،أشارت الدراسات إىل
أن التعرض املستمر للدخان
الناتج عن حرق اخلشب يعمل
كعامل بيئي خطري يف اإلصابة
املزمنة
القلب
بأمراض
وأمراض الرئة اليت تصل إىل
السرطان».
ومن أكثر الفئات املعرضة
خلطورة فائقة جراء الدخان
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ديفيد غلني وأطفاله أمام مدفأة الخشب

املتولد من حرق اخلشب
األطفال وكبار السن وسكان
أمراض
ومصابي
األودية
الرئة.
ويأتي التحقيق ،الذي عقد
أول جلسات االستماع الثالثاء
املاضي ،يف الوقت الذي قام
به جملس البيئة التابع جمللس
احلكومات األسرتالية بنشر أول
ورقة مناقشة حول كيفية احلد
من مدافئ حرق اخلشب.
ووفقا لورقة املناقشة ،فإن
االنبعاثات الناجتة عن مدافئ
حرق اخلشب ،أحد العوامل
املساهمة يف التلوث يف

احلشيش الصناعي يف أسرتاليا يسرق عقل املدمن..ومالبسه!!

أسرتاليا إبان الشتاء.
وكشف املكتب األسرتالي
لإلحصائيات إن  % 10من
مدافئ
تستخدم
املنازل
أساسي
كمصدر
اخلشب
للحرارة والتدفئة يف الطقس
البارد.
الطبية
اجلمعية
وقالت
«القضية
إن
األسرتالية
الكبرية» إن احلكومات يف
أسرتاليا حتتاج إىل حزم أكرب
لتطبيق معايري ال ميكن جتاوزها
حول حرق اخلشب.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

زادت نسبة بيع املخدرات
الصناعية بشكل كبري حتى
أنه مت بيع  40ألف عبوة من
احلشيش الصناعي الذي حيمل
اسم Campfire Herbal Incense
دون أن تكون الشرطة قادرة
على مالحقة املتاجر اليت تبيع
تلك املخدرات.
ويتم تركيب احلشيش الصناعي
عرب رش مسحوق يتم ختفيفه
عرب مزيل طالء األظافر ،ثم يتم
رشه على ورقة املخدر اجلافة،
ثم وضعه يف عبوات خمتلفة
احلجم ،وبيعه يف متاجر سيدني،
ال سيما يف الضواحي الغربية.
وتواجه الشرطة مأزقا صعبا يف
ظل قوانني يكون فيها اخلط
الفاصل بني ما هو شرعي وما
هو حمظور مبهما.
وأخريا ،مت توجيه اتهامات
الثالثاء املاضي لرجلني يف
الثامنة والعشرين والثالثني
من العمر ،بتهميت االجتار يف
املخدرات ،حيث كان حبوذتهما
 7كجم من املسحوق املخدر
الصناعي ،وأكثر من  100كجم
من عبوات احلشيش الصناعي.
وكان فريق مكافحة املخدرات
قد سعى جاهدا لوقف هذا املد
من املخدرات الصناعية ،اليت
تتضمن كوكايني صناعي و»

 Campfire Herbal Incenseهو حشيش صناعي يباع يف محالت التبغ يف سيدني

ال اس دي» ،حيث يتم بيعها
عرب والية نيو ساوث ويلز كما
لو كانت شرعية.
من جانبه ،قال مراقب املباحث
نيك بنغام إن مشكلة املخدرات
االصطناعية اليت حتاكي تأثريات
احلشيش والكوكايني بدأت
تظهر يف والية نيو ساوث
ويلز منذ حوالي ثالث سنوات.
وتابع أنه بعدما شكلت املشكلة
ظاهرة مقلقة ،قامت حكومة
الوالية حبظر سبع مواد كيميائية
تستخدم يف تصنيعها ،لكن
اخلطوة مل حتدث سوى تأثري
ضئيل ،وتابع أنه يف خالل
 18شهرا حتى ديسمرب العام
املاضي ،ظهر حوالي  334من
منتجات احلشيش الصناعي،

املخدرات

و  344نوعا من
الصناعية األخرى.
ومن بني األعراض اليت تسببها
املخدرات الصناعية زيادة حرارة
أجسام متعاطيها ،وشعورهم
بالرغبة يف خلع املالبس لتخفيف
احلرارة الشديدة.
ويف أكتوبر من العام املاضي،
قام سائق الشاحنة غلني
بانش باجلري عاريا جبوار موقع
صناعي يف منطقة «هانرت»،
قبل أن ينهار وميوت الحقا
يف املستشفى ،كما عثر
على صديقته شبه عارية يف
الشاحنة ،يف حالة حرجة،
وتبني أن كليهما حقنا مبخدرات
صناعية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تراك قالّب للبيع

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

Ready for work....

IT IS A
VOLVO
F16 , 485HP

لالتصال:
0431 718 387

Make
Volvo
Model
F1689A
Item Condition Good
Year 1988
*Price $45,000
Colour
WHITE
GCM
81000
GVM
26500
Registration
BK49UR
Category Trucks
Sub-Category Tipper
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استطالع % 69 :من شعب أسرتاليا يعرفون أسانج
أظهر استطالع حديث للرأي أن
حزب ويكيليكس األسرتالي الذي
أسسه جوليان أسانج مؤسس
موقع ويكيليكس الشهري مل
حيقق بعد الشعبية املضمونة
اليت متكن أسانج من الفوز يف
انتخابات جملس الشيوخ القادمة
يف أسرتاليا.
وكانت فيكتوريا هي الوالية
األكثر تأييدا ألسانج وحزبه
«ويكيليكس» ،جيث قال 15
 %من املنتمني للوالية إنهم
التصويت
فكرة
سيدرسون
الستطالع
وفقا
للحزب،
املشرتك،
فريفاكس-نيلسن
الذي شارك فيه  1400شخص.
وحيتاج املرشح يف انتخابات
جملس الشيوخ النصفية إىل ما
يزيد عن  % 14من األصوات
ليتم انتخابه ،لذا يستطيع أسانج
الفوز مبقعد مبجلس الشيوخ يف
فيكتوريا إذا قرر الـ % 15
بالفعل التصويت له.
ويفقد أسانج ميزة إمكانية
وجوده يف أسرتاليا للرتويج
االنتخابي بسبب أنه اآلن خمتبئ
يف سفارة اإلكوادور بلندن ،بعد
أن منحته اإلكوادور اللجوء ،حيث
خيشى أن يتم تسليمه للسويد
للتحقيق يف اتهامات جنسية «رغم نسبة الـ  % 15الذين قالوا
ضده ،خوفا من أن يكون ذلك إنهم سيدرسون منح أصواتهم
ذريعة لتسليمه للواليات املتحدة ألسانج ،إال أن مسألة فوز أسانج
بالفعل تبقى حمل شك».
بتهمة تسريب وثائق سرية.
وقال خبريان يف استطالعات وتابع قائال « :من غري احملتمل
الرأي إن فرص حزب ويكيليكس أن مينح الـ  % 15أصواتهم
يف االنتخابات القادمة ضعيفة ألسانج».
توقع حملل االستطالع
جهته،
 ١١من
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺴﺒﺖ ٤
ﺻﻔﺤﺔ ٢٢
جدا.ﺻﻔﺤﺔ
٢٢
وقال جون ستريتون خبري أنتوني غرين أال تتجاوز النسبة
االستطالعات مبؤسسة نيلسن :اليت سيحصل عليها أسانج يف

خطار يطالب بقوارب مسلحة ملطاردة طاليب اللجوء إىل أسرتاليا

بوب خطار زعيم الحزب األسرتالي

االنتخابات القادمة  % 4يف
والية فيكتوريا.
وعلى صعيد أسرتاليا ،قال
 % 69من املشاركني يف
االستطالع إن لديهم معلومات،
بدرجات متفاوتة ،عن أسانج
وويكيليكس ،وقال  % 19إنهم
سيدرسون التصويت للحزب.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

atem
Electricalوللبنان
Hوللجالية
للموارنة
املطران انطوان طربيه مفخرة
Contracting

قال بوب خطار زعيم احلزب
األسرتالي إنه يرغب يف أن يتم
ختصيص قوارب مسلحة لتجوب
املياه حبثا عن طاليب اللجوء
القادمني بشكل غري شرعي.
وتابع خاطر أن أسرتاليا ال متتلك
موارد عسكرية ومجركية كافية
حلراسة سواحلها املمتدة ،مبا
يستدعي احلاجة إىل توفري قوارب
مسلحة تقوم بتلك املهمة ،مع
االستعانة باجليش يف مواجهة
التهديدات احملتملة األخرى.
جاء ذلك يف أعقاب يومني
فقط من وصول قارب صيد
حيمل على متنه طاليب جلوء
سريالنكيني ،حيث وصل إىل
بوالية
«غريالدتون»
ميناء
أسرتاليا الغربية بعد أن قطع يف

Melbourne

القوات اللبنانية اسرتاليا:

أصدر حزب القوات اللبنانية يف اسرتاليا بيانا هنأ فيه رئيس دير مار شربل األب انطوان
طربيه بتعيينه مطرانا على أبرشية اسرتاليا املارونية .كما هنأ املوارنة يف اسرتاليا
ولبنان والعامل واجلالية اللبنانية والكنيسة املارونية والرهبانية اللبنانية املارونية وعلى
رأسها قدس األباتي طنوس نعمة هلذا االختيار املبارك .
وشكرت القوات اللبنانية قداسة البابا فرنسيس وصاحب الغبطة والنيافة الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى على تعيني املطران اجلديد الذي يعرف اجلالية
وهي تعرفه وتشهد على اإلجنازات الكربى اليت قدمها من خالل موقعه يف دير مار شربل
ما جعله مفخرة للموارنة وللجالية وللبنان.
ومتنت القوات اللبنانية للمطران طربية التوفيق يف منصبه اجلديد وأكدت أنها تضع
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
مجيع إمكاناتها بتصرفه سائلة اهلل ان يسدد خطاه ملا يعود باخلري للموارنة وللجالية
يف اسرتاليا
]<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ

“^k÷]á^⁄Ê<kﬁ

@@#by@Ú◊ãí
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

]˜}<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj
˜“<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2

جملس اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز يهنئ
›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ
سيادة املطران انطوان طربيه
„»‡›@@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a

مبناسبة تعيdن قداسة البابا فرنسيس ،االب انطوان طربيه ،من الرهبانية اللبنانية
املارونية ،مطرانا البرشية مار مارون  -سيدني ،اسرتاليا خلفا للمطران عاد ابي كرم،
يتقدم جملس اجلالية اللبنانية من املطران انطوان طربيه بأصدق التهاني والتربيكات،
03
9391
0686
Tel/Fax:بعني اهلل.
إليه .ودمتم حمروسني
املسندة
والنجاح باملهام
متمنني لسيادته التوفيق
اإلعالم جهاد حيدر
Mb: 04 1794 9650

املياه حوالي  500كم يف رحلة الذي يتزعمه ميتلك العديد من
اخلطط حلل مشكلة اهلجرة ،لكنه
استغرقت أسابيع.
وطالب خطار بتوفري املزيد من لن يفصح عنها حاليا إىل أن
قوارب احلراسة لتأمني السواحل تتبلور إىل سياسات ثابتة.
األسرتالية ،قائال« :حنتاج  100وطالب خطار زعيم االتئالف
قارب حراسة ،أكرب حجما قليال الفيدرالي املعارض توني أبوت
من القوارب التقليدية ،ويتم مبحاولة البحث عن أفكار جديدة
بناؤها لتستوعب ستة صواريخ مبتكرة للحد من اهلجرة غري
كروز ،حبيث يكون هلا قدرة على الشرعية ،بدال من االلتصاق
بنجاح حكومة االئتالف السابقة
االعرتاض».
طاليب
عدد
تقليص
«ستكون يف
قائال:
واستطرد
أغراض تلك القوارب دفاعية ،اللجوء ،عرب إعادة القوارب إىل
إندونيسيا ،وهو ما ال ميكن
وستعمل كقوارب حراسة».
ورغم التكلفة العالية خلطة حتقيقه اآلن قائال بتهكم« :ميكن
خاطر اجلديدة ،إال أنه اقرتح تنفيذ سياسة االئالف القدمية
ختصيص % 10من الرسوم جمددا إذا أصبحت رائد فضاء
Saturday
11June
2011
4 June
2011
Page
Page 22
22
 Saturdayاملريخ».
وصعدت إىل
اجلمركية لتمويلها.
وتابع خطار أن احلزب األسرتالي املصدر :العنكبوت االلكرتوني

@Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security
@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
سدني
«@bÁÜaá»néa@Â
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
@äb»édi@@Úñb©a
Úèœb‰ﬂ
FFF

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:

Hold a first Aid certificate
Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation




Be reliable
;We have the following security positions available
Crowd Control
)(Events

RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Master License No: 409566317
Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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احلكومة الفيدرالية ُتغضب
جامعات أسرتاليا

الحكومة أعلنت عن تخفيضات  2مليار دوالر يف قطاع التعليم الجامعي
لتستطيع تمويل خطة «غونسكي»
حذرت اجلامعات األسرتالية من
أنها سوف تعاني من أزمات
مالية ،ولن تستطيع تقديم
مستويات تعليمية عالية ،بعد
أن أعلنت احلكومة الفيدرالية
اعتزامها استقطاع  2.3مليار
دوالر من ميزانية التعليم
العالي.
وكان كريغ اميرسون وزير
التعليم العالي قد أعلن ذلك
يف كانبريا أول أمس السبت،
مشريا إىل أن احلكومة العمالية
استقرت على ثالثة أوجه توفري
أساسية لتمويل خطتها يف جمال
تطوير التعليم املدرسي واليت
تعتمد على التوصيات اليت
وردت يف تقرير «غونسكي».
اجلديدة
التعديالت
ولكن
أثارت حفيظة «هيئة اجلامعات
األسرتالية» ،اليت تعد اهليئة
األكرب املمثلة للقطاع ،واليت
اعتربت تلك التخفيضات هي
األكرب منذ عام  ،1996واعتربت
أن ذلك سوف يضع ضغطا قاسيا
على قطاع التعليم اجلامعي الذي
زاد عدد املنتسبني له.
من جانبه ،قال غلني ديفيس
رئيس اهليئة يف بيان رمسي

إن حجم التخفيضات من
قطاع التعليم اجلامعي يشكل
صعوبات على قدرة اجلامعات
يف االستمرار لتلبية معايري
اجلودة التعليمية.
ومن جهته  ،اتهم كريستوفر
باين وزير التعليم يف حكومة
الظل احلكومة العمالية بـ
«السطو على بيرت لتدفع لـ
بول» ،مبعنى أنها استقطعت
أمواال أساسية من قطاع حيوي
لتمويل خطة التعليم املدرسي.
واستطرد قائال « :يف عامل
خال من الضغوط املالية،
مثالي ٍ
رمبا جيدي مثل هذا اإلجراء،
ولكن جمددا تثبت حكومة غيالرد
أن هنالك خلال يف أولوياتها».
من جهتها ،قالت زعيمة اخلضر
كريستني ميلن إن استقطاع
أموال من مرحلة تعليمية لتمويل
مرحلة أخرى أمر خاطئ ،واصفا
التخفيضات احلكومية بأنها
«نتيجة مباشرة للفشل احلكومي
يف إصالح ضريبة التعدين»
اليت مل جتمع سوى  126مليون
دوالر خالل أول ستة شهور من
تنفيذها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بالدليل..جون هوارد ضلل أسرتاليا يف حرب العراق
التربير الذي صاغه رئيس
احلكومة األسرتالية السابق جون
هوارد بشأن مشاركة أسرتاليا
يف حرب العراق  2003يعتم
على بعض األمور.
لقد كنت أمينة جلنة االستخبارات
الربملانية الفيدرالية ما بني عامي
 ،2007-2002واليت صاغت
التقرير املسمى «االستخبارات
حول أسلحة الدمار الشامل
العراقية ،حيث أشار هوارد
مؤخرا إىل تلك اللجنة مربرا
مشاركة أسرتاليا يف حرب
العراق.
إن السبب وراء حدوث الكثري
من اجلدل حول وجود أسلحة
الدمار الشامل يف العراق قبل
احلرب يتمثل يف أن الدخول
إىل العرب بأي ذريعة أخرى
كان سيمثل انتهاكا للقوانني
الدولية ،حيث قال هوارد
وقتها« :ال أستطيع تربير غزو
عسكري للعراق من أجل تغيري
النظام ،ولكن السبب الرئيسي
للحرب هو امتالك العراق ألسلحة
كيماوية وبيولوجية ،وسعيها
المتالك أسلحة نووية».
ولكن السؤال هو ما الذي عرفته
حكومة غيالرد ،وماذا مت إخبارها
حول امتالك العراق ألسلحة
الدمار الشامل ،وهل كذبت
احلكومة األسرتالية آنذاك حول
اخلطر الذي يشكله العراق؟،
ال سيما وأن تلك احلكومة قد
أكدت آنذاك أن التهديد الذي
تشكله العراق على العامل جراء
امتالكها ألسلحة دمار شامل،
هو تهديد عظيم وفوري».
يف الرابع من فرباير  ،2003قال
هوارد إن صدام حسني ميتلك
ترسانة وخمزونا من أسلحة
الدمار الشامل ،متهما إياه
باسترياد مواد حمظورة على
مدى عدة سنوات ،حيث قال
بالنص« :العراق طورت برناجما
لزيادة األسلحة البيولوجية،
بشكل جيعله األكثر تقدما
واتساعا يف العامل».
ويف  18مارس  ،2003قال
ألكسندر داونر وزير اخلارجية
األسرتالي يف حكومة هوارد
يف تصرحيات أدىل بها جمللس
النواب األسرتالي« :سياسة

االحتواء عرب فرض عقوبات ال
جتدي ،واآلن تشكل خطرا ال
ميكن قبوله».
ويف أحد اخلطابات ،قال هوارد:
«العراق لديها أسلحة كيماوية
وبيولوجية ميكن استخدامها،
تتضمن سعيها احلديث إلنتاج
عوامل كيماوية وبيولوجية،
العراق تستمر يف تطوير أسلحة
نووية».
األدهى أن ادعاءات حكومة
هوارد بشأن العراق مل ترد
ضمن التقارير االستخبارتية اليت
قدمت له ،ومل تكن التربيرات
اليت صاغها صحيحة».
وكان هوارد قد حتدث مؤخرا
هذا األسبوع عن النتائج اليت
توصلت إليها جلنة حتقيق
برملانية مت تشكيلها آنذاك
حول حرب العراق حيث كانت
اختياراته لنتائج تقرير اللجنة
انتقائية ،بشكل يندرج حتت بند
التضليل.
وفيما يلي أهم النقاط اليت
وردت يف تقرير جلنة املخابرات
الذي قدم إىل هوارد قبل احلرب
على العراق:
 -1حجم التهديد من أسلحة
العراق للدمار الشامل أقل من
عشر سنوات مضت
 -2بفضل العقوبات اليت مت
فرضها على العراق ،ظلت
القدرات العسكرية العراقية
حمدودة ،مع استمرار احندار
البنية التحتية».

احملكمة العليا ترفض دعوى دانكان ضد ديفيد ايب

قضت احملكمة العليا برفض
الدعوى اليت أقامها ملياردير
دانكان،
ترافرز
التعدين
واليت اتهم خالهلا ديفيد ايب
مفوض املفوضية املستقلة
ملكافحة الفساد بالتحيز وعدم
احليادية.
لديفيد
احملكمة
ومسحت
التحقيقات
مبواصلة
ايب
يف شبهات فساد تتعلق
بالوزيرين العماليني السابقني
بوالية نيو ساوث ويلز أيان
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ماكدونالد وايدي عبيد.
وكان دانكان قد اتهم ايب
بالتحيز عرب إخفاء مراسالت
متبادلة مع حكومة نيو ساوث
ويلز قام خالهلا مبناقشة
السبل القانونية لتضييق
اخلناق على مشروعات لتعدين
الفحم أحاطت بها العديد من
الشبهات.
وقال دانكان يف دعواه إن
تلك املراسالت تتضمن عزما
مسبقا من ايب ضد مستثمري

تعدين الفحم يف منطقة
«ماونت بيين» ،بينهم ترافرز
دانكان وعائلة عبيد.
ولكن قاضي احملكمة العليا
رفض
هوينب
كليفتون
ادعاءات دانكان ،قائال إن
اتصاالت ايب مع احلكومة مل
يكن بها ما يريب ،معتربا أنها
تتناسب مع سلطاته املتسعة
يف التحقيق واالستجواب،
للتحقيق يف الفساد وفضحه
ومنع حدوثه.

وكانت مفوضية مكافحة قد
انتهت يف فرباير املاضي من
«العملية جاسرب»
حتقيقات
واليت تتناول شبهات فساد
يف «ماونت بيين» ،وبدأت
املفوضية يف حتقيق جديد
يدعى «العملية أكاسيا» حيث
يتهم ماكدونالد مبنح رخصة
تدريب للنقابي السابق جون
ميتالند وآخرين دون طرح
مناقصة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

 -3ليس حمتمال أن تطور العراق
برناجما نوويا ،ومل حتصل على
مواد انشطارية
 -4العراق ال متتلك صواريخ
بالستية ميكنها الوصول إىل
الواليات املتحدة ،وال تتعدى ما

متلكه صواريخ سكود.
 -5ال وجود ألسلحة كيماوية
معروفة
 -6مل تتحصل العراق على
أسلحة نووية
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

دراسة :قوانني الرسائل
اجلنسية يف أسرتاليا ظاملة

انتقدت دراسة جديدة العقوبات
اليت يفرضها القانون على
مراهقني من اجلنسني يف مرحلة
سنية ما بني  17-16سنة ،إذا
مت ضبطهم يرسلون رسائل
جنسية ،إذ ينص القانون على
اعتبار ذلك يندرج حتت بند
جرائم جنس األطفال.
وقالت د .كاث ألبوري من
مركز حبوث الصحافة واإلعالم
جبامعة نيو ساوث ويلز إن
الدراسة خلصت إىل أن تلك
القوانني حباجة لتحديثات،
تضع يف اعتبارها مدى
االنتشار الذي باتت عليه
ظاهرة تبادل الرسائل اجلنسية
بني املراهقني.
وتابعت ألبوري أن القضاة يف
أسرتاليا حيتاجون إىل إرشادات

لتنظيم قوانني اجلنس املتعلقة
باألطفال».
واعتربت أن القوانني بشكلها
احلالي فضفاضة جدا لدرجة
أنها جترم تداول صورة
بالبكيين ملراهقة حتت الثامنة
عشر.
وأشارت إىل أن القوانني ال
جيب أن تنطبق على شخصني
يتبادالن تلك الرسائل بشكل
توافقي.
وأشارت إىل أن تلك القوانني
القاسية جتعل البعض يعزف
عن اإلبالغ عن تهديدات جنسية
أو تصرفات غري أخالقية خشية
من اتهامات حتت إطار تلك
القوانني الصارمة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صفحة 17

Saturday 20 April 2013

السبت  20نيسان 2013

Page 17

تحــقيقات

لعامل يشتهي نفط لبنان []3/2
 22شركة تعكس مصالح أوروبا وروسيا
يفرض عامل النفط على الدول الكربى حسابات خاصة ملناصرة
شركاتها يف األقاليم الغنية بالبرتول والغاز .لبنان جيذب
شركات من  25دولة ،منها تلك اآلتية من أوروبا ومن روسيا
اليت ترغب خوض غمار التجربة اللبنانية.
حسن شقراني
القوى» كعامل أساسي إلشاعة االستقرار
ُيشار دومًا إىل «توازن
ّ
على مستوى السياسة الدولية .حتكم هذا التوازن جمموعة هائلة
االقتصادية اليت متتد جغرافيًا ومعرفيًا .يف قطاع
من املصاحل
ّ
قدمت طلبات
النفط حتديدًا تزداد التجاذبات .الشركات اليت ّ
للعمل يف لبنان تأتي من  25بلدًا ،أبرزها تلك اليت تتمتع بدور
مؤثر يف العوملة .وبانتظار إطالق املناقصة ودفرت الشروط يف
 2أيار املقبل وصو ً
ال إىل اختيار األكثر مناسبة لطلبات الدولة
ً
بأن الضغوط بدأت فعال صوب خيارات
اللبنانية ،يهمس كثريون ّ
معينة.
ّ
إن التشكيلة األكثر اسرتاتيجية من الشركات هي اليت
يقولون ّ
غطاء للبنان .ي ّربرون ذلك بسؤال
وتؤمن
حتفظ التوازن املذكور
ً
ّ
ّ
املؤثرة مصلحة يف استقرار
اعرتاضي :إذا كانت جلميع البلدان
لبنان ونفطه ،فأين تكون املصلحة يف التشويش عليه؟
تقدمت للعمل يف لبنان هي كبرية يف دوهلا
«الشركات اليت
ّ
معينة
إىل درجة أنها هي من تؤمن الغطاء للحكومات يف أوقات
ّ
ّ
وتؤثر أو تساهم يف صناعة السياسات احلكومية يف مناطق
ّ
كثرية»ُ ،يعلق وزير الطاقة واملياه جربان باسيل« .بالتأكيد
تنتظر تلك الشركات تقويم حكوماتها ملستوى املخاطر السائدة
أن مصاحلها ّ
تؤثر يف ذلك التقويم».
يف دول معينة ،غري ّ
من هذا املنطلق ،من األهمية مبكان أن ُيسرع لبنان يف تثبيت
نفسه على ّ
أنه يف موقع استقطاب ملصاحل الدول املختلفة،
أن املوارد النفطية موجودة يف خمتلف
يتابع الوزير .صحيح ّ
األقاليم ،ولكن عندما يبدأ لبنان إنتاجه النفطي ستكون هناك
مصلحة للجميع يف استقراره.
شدد اخلرباء املخضرمون يف قطاع النفط أخريًا على ّ
أنه
وقد
ّ
يف معرض تشكيل الكونسورتيوم (جمموعة شركات حتت لواء
تشغيلي واحد) ُيفرتض األخذ بعني االعتبار ضمنيًا تلك املصاحل.
فما هو دور لبنان يف هذه اللعبة اليت تتخذ طابعًا أمميًا؟
«إن تشكيل الكونسورتيوم_أو أكثر من واحد_يعود إىل مفاوضات
ّ
يؤكد الوزير« .تنشأ التشكيلة ضمن
الشركات يف ما بينها»
شروط املصاحل واإلمكانات وحاجة الشركات بعضها إىل بعض
معنية بها».
وضمن اعتبارات سياسية دولية
ّ
ّ
فتتمثل يف املعطيات البديهية
اللبنانية
أما شروط الدولة
ّ
ّ
أو ً
ّ
ومصنفة وفق
مؤهلة
ال ،جيب أن تكون الشركات
ّ
والتقنيةّ .
معايري التأهيل ودفرت الشروط .ثانيًاّ ،
كل كونسورتيوم جيب أن
احلد األدنى كي ال يكون هناك
يكون مؤلفًا من ثالث شركات يف
ّ
ّ
ّ
احتكار هلذا املورد الكبري .يف كل كونسورتيوم يكون مشغل
يقوم باالستخراج والتطوير ،والشركات الباقية تكون شريكة يف
املال ويف املخاطر.
بعد إطالق دفرت الشروط يف بداية الشهر املقبل ،ستسعى
ّ
التكتل ُ
قدم عروضها ملناقصة التلزيم،
املؤهلة إىل
الشركات
لت ّ
ّ
تتم يف اخلريف املقبل.
وهي عملية ُيفرتض أن ّ
ُ
ستعلن أمساؤها يف  18نيسان
وحدها الشركات املؤهلة اليت
اجلاري هي اليت ستكون معنية بدفرت الشروط هذا .وبعدما
القارة األمريكية املهتمة
استعرضنا الشركات القادمة من
ّ
بلبنان ،نورد اليوم تفاصيل الشركات األوروبية والروسية.
فقد أقفلت دورة التأهيل اليت اختتمت يف  28آذار  2013على
 19شركة من  11بلدًا أوروبيًا ،إضافة إىل ثالث شركات عمالقة
من روسيا.
ّ
بسجل حافل
ننطلق من إيطاليا وشركة « »ENIحتديدًا اليت تتمتع
من االكتشافات االستثنائية ،يوضح خرباء وزارة الطاقة وهيئة
إدارة قطاع النفط .بني عامي  2008و ،2011اكتشفت الشركة
ّ
حمق ً
قة بذلك كلفة رائدة لعملية
قرابة  4مليارات برميل نفطي،
سجلت
التنقيب تبلغ  1.7دوالر للربميل الواحد .يف العام املاضي ّ
الشركة اكتشافًا جديدًا بلغ  3.6مليارات دوالرُ ،
لت ّ
صنف كأضخم
شركة يف قطاع النفط والغاز من حيث املبيعات اإلمجالية.
ومن إيطاليا إىل فرنسا حيث تربز شركة « »TOTALالفرنسية
ّ
صنفت من بني أكرب مخس شركات عاملية يف قطاع النفط
اليت
والغاز قيد التداول العام .تعمل هذه الشركة يف أكثر من 40
دولة ،ولديها أنشطة إنتاجية يف  30دولة منها .تتوزع مناطق
إنتاجها الرئيسية بني حبر الشمال والشرق األوسط وأفريقيا،
تليها جنوب أفريقيا ،شرق آسيا وصو ً
األمريكيتني.
ال إىل
ّ
عد
من الشمال األوروبي حتضر شركة « »Statoilالنروجية اليت ُت ّ
موردة للغاز الطبيعي إىل السوق األوروبية،
ثاني أكرب شركة
ّ
بأن جمموعة
إذ تبلغ
حصتها  %14من تلك السوق ،مع العلم ّ
ّ

الربية.
وهي جُتري حاليًا املسوحات
ّ
ننشر غدًا تقريرًا عن الشركات اآلسيوية املشاركة ،إضافة إىل
شركة أسرتالية ،وواحدة من لبنان أيضًا.

«إيين»

عد األكرب يف
تأسست هذه الشركة اإليطالية عام ُ .1953ت ّ
بالدها من حيث القيمة السوقية ،ومتلك حكومة بالدها %30.3
من قيمتها .عملت يف عدد كبري من اجملاالت ،مبا يف ذلك
التعهدات ،الطاقة النووية ،التعدين ،الكيماويات ،البالستيك،
التكرير ،االستخراج والتوزيع .تنشط يف  90دولة .يعمل فيها
 79ألف عامل .تقارب أصوهلا اإلمجالية  143مليار يورو بإيرادات
أما إيراداتها الصافية فقد بلغت
تشغيلية تبلغ  17.4مليار يوروّ .
ّ
 6.86مليارات يورو .يبلغ إنتاجها اليومي  1.7مليون برميل،
قدر بـ 7.2مليارات برميل نفطي.
ولديها احتياطي ُي ّ

«توتال»

قياساً باملساحة اإلجمالية يُعدّ لبنان بني أكثر البلدان التي أجرت
مسوحات ملياهها اإلقليمية (األخبار)

« »SDFIالتابعة للدولة النروجية مسؤولة عن  %75من صادرات
الغاز النروجي.
بدورها تتمتع شركة « »Maerskالدمناركية خبربة يف الطبقات
اجليولوجية املعقدة واملياه البحرية العميقة ،كما متتلك خربة يف
الطبقات اجليولوجية املتكونة حتت طبقة امللح يف قاع البحار،
ّ
وترتكز عمليات هذه الشركة يف املناطق
ُيتابع اخلرباء النفطيون.
اليت تطبعها ظروف قاسية ،وذلك ما بني القطب الشمالي وجزيرة
غرينالند والسهول القاحلة يف كازاخستان .وتقوم الشركة أيضًا
بتطوير اخلربات يف ظروف التشغيل الصعبة مثل املياه العميقة،
الضغط واحلرارة املرتفعان.
ويف قطاع االستكشاف واإلنتاج ّ
تركز شركة « »Shellاهلولندية
على استكشاف احتياطيات النفط والغاز اجلديدة وتطوير
املشاريع الكربى ،حيث تعتمد على تكنولوجيا خاصة بها ذات
دراية عالية ،مضيفة بذلك قيمة جديدة ملالكي املوارد .وقد
طورت هذه الشركة  20حق ًال تراوح أعماقها بني  800مرت و2400
ّ
مرت.
اإلسبانية اليت تعمل
إىل اجلنوب األوروبي تربز شركة «»Repsol
ّ
يف جمال استكشاف وإنتاج النفط اخلام والغاز الطبيعي إضافة
طورت الشركة
إىل تكرير النفط واملواد اخلام األخرى .وقد ّ
اثنني من احلقول البحرية يف البحر األبيض املتوسط على عمق
 660مرتًا و 740مرتًا.
ً
األول
عد املنتج
ومن أوروبا الغربية شرقا إىل روسيا اليت ُت ّ
ّ
للغاز الطبيعي عامليًا ،وتتمع بشركات عمالقة أبدت رغبتها يف
عد بني
العمل يف لبنان ،وعلى رأسها شركة « »Rosneftاليت ُت ّ
أهم شركات النفط املتداولة عامليًا .يتمثل نشاطها يف املقام
ّ
األول يف االستكشاف وإنتاج النفط والغاز واملنتجات البرتولية
والبرتوكيماويات ،وتسويق املنتجات .متلك الدولة الروسية
 %69.5من هذه الشركة ،وقد وضعتها احلكومة على القائمة
املخصصة للشركات واملنظمات االسرتاتيجية.
« »Lukoilهي ثاني أكرب شركة روسية منتجة للنفط .متلك
 %0.8من احتياطات النفط يف العامل ومسؤولة عن  %2.2من
حكومية متداولة يف السوق
إنتاجه .هي ثالث أكرب شركة غري
ّ
املالية عامليًا لناحية االحتياطي املثبت من النفط والغاز ،وهي
السادسة وفقًا ملعيار إنتاج املواد اهليدروكاربونية.
صّنفت شركة « »Novatekالروسية بني أفضل
من جهة أخرى ُ
مخس شركات على مستوى العامل لناحية احتياطي الغاز
الطبيعيُ ،
وتعد ثاني أكرب شركة متلك احتياطي الغاز الطبيعي
يف روسيا .تشمل أعماهلا أنشطة التنقيب واإلنتاج واملعاجلة
والنقل والتسويق للغاز الطبيعي والغاز السائل.
تقدمت من أوروبا عشر
وإضافة إىل هذه الشركات العمالقة
ّ
شركات أخرى هي »OMV« :النمساوية؛ « »INAالكرواتية؛
« »GDF Suezالفرنسية؛ « »MOL Group E&Pاهلنغارية؛
« »Edison Intاإليطالية؛ « »Circle Oil PLCو» »Petrocelticمن
إيرلندا؛ إضافة إىل  6شركات من بريطانيا هي «»Cairn Energy
و» »Dana Petroleumو» »General Energyو»»Heritage Oil
و» »Ophirو».»Soco
والالفت يف هذا السياق هو هذا احلضور امللحوظ للشركات
واإلماراتية اليت
الربيطانية ،فعددها هو نفسه لتلك األمريكية
ّ
ّ
بأن شركة «»Spectrum
للتأهل ،مع العلم
تقدمت بطلبها
ّ
ّ
ّ
الربيطانية أجرت مسوحات ثنائية وثالثية األبعاد للمياه اإلقليمية،

ومتعددة اجلنسيات تأسست  ،1924وواحدة
هي شركة فرنسية
ّ
من أضخم ست شركات نفطية يف العامل .تنشط يف  130بلدًا،
تتنوع
ولديها عمليات استكشاف وإنتاج يف أكثر من  40بلدًا.
ّ
أعماهلا بني التنقيب واستخراج النفط والغاز ،وصو ً
ال إىل التجارة
الدولية بهذه املوارد ،كما أنها تنتج الكيماويات على نطاق
واسع .يعمل فيها  96104أشخاص .وتصل أصوهلا اإلمجالية إىل
 164.4مليار يورو .إيراداتها التشغيلية تبلغ  24.98مليار يورو،
أما صايف إيراداتها ،فيبلغ  12.27مليارًاُ ،تنتج يوميًا 2.34
مليون برميل ،ولديها احتياطي يبلغ  11.4مليار برميل نفطي.

«ستات أويل»

تنشط هذه الشركة النروجية اليت تأسست عام  1972يف 35
دولة .احلكومة النروجية هي املساهم األكرب فيها ،إذ متتلك %67
ّ
صنفتها جملة « »Fortuneيف
من أسهمها .من حيث اإليرادات،
يتنوع
املرتبة  13بني شركات النفط والغاز عامليًا عام .2010
ّ
إنتاجها من البرتول إىل الطاقة الكهربائية .يعمل فيها  23ألف
عامل ،وتقارب أصوهلا اإلمجالية  100مليار يورو .تبلغ إيراداتها
التشغيلية  27.5مليار يورو ،وجتاوزت إيراداتها الصافية 10
مليارات يوروُ .تنتج مليوني برميل يوميًا ،واحتياطيها املثبت
عند  5.42مليارات برميل.

«رويال داتش شل»

عد واحدة من ست
ُتعرف هذه الشركة اهلولندية باسم «ُ .»Shellت ّ
شركات نفط عمالقة .أكرب مساهمني فيها صندوقا «»CRGI
و» .»Black Rockتعمل يف  90دولة ،مباشرة يف جمال إنتاج
النفط والغاز ،مبا يف ذلك االستكشاف واإلنتاج والتكرير
أن لديها أنشطة
والتسويق والبرتوكيماويات وتوليد الطاقة ،كما ّ
املتجددة والوقود احليوي .يعمل فيها  90ألف
يف جمال الطاقة
ّ
عامل بأصول تفوق  360مليار دوالر .تبلغ إيراداتها 481.7
مليار دوالر ،منها  26.8مليار دوالر صافيةُ .تنتج  3.1ماليني
برميل نفط يوميًا ،ويصل احتياطيها إىل  14.2مليار برميل.

«روسنفت»

عد
هذه الشركة النفطية املتكاملة متلكها احلكومة الروسيةُ .ت ّ
الرائدة يف بالدها لناحية االستخراج النفطي .تشارك على نطاق
واسع يف جمال االستكشاف واإلنتاج يف مجيع مناطق النفط
والغاز الرئيسية يف روسيا ،كما أنها تشارك يف التنقيب
يف كازاخستان واجلزائرُ .تنتج البرتول ،الغاز الطبيعي ،وقود
السيارات والبرتوكيماويات .يعمل فيها  106آالف شخص.
تفوق أصوهلا  125مليار دوالر .تبلغ إيراداتها التشغيلية 92.34
مليار دوالر ،منها  10.26مليارات دوالر صافيةُ .تنتج 2.7
قدر بـ 22.8مليار
مليون برميل يوميًا ،ولديها احتياطي مثبت ُي ّ
برميل.
«لوك أويل»
هي شركة عاملية كربى من ناحية تركيبتها العمودية كشركة
نفط وغاز ،وكمالكة لـ  %2.2من االحتياطي العاملي من النفط
اخلام .تأسست يف موسكو عام  .1991تعمل يف روسيا ويف 30
دولة أخرى من أذربيجان إىل فنزويال ،مرورًا بإيران والسعودية.
ُتنتج البرتول والغاز الطبيعي والبرتوكيماويات .يعمل فيها 150
ألف عامل ،وتصل أصوهلا اإلمجالية إىل  98.9مليار دوالر .تبلغ
إيراداتها التشغيلية  139.2مليار دوالر ،أما إيراداتها الصافية
فهي  10مليارات دوالرُ .تنتج يوميًا  1.84مليون برميل ولديها
احتياطي مثبت يبلغ  17.3مليار برميل نفطي.
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مقاالت

عقدة التأليف :صراع أمني على االتصاالت
تقدر عائدات وزارة االتصاالت بنحو  1.9مليار دوالر سنويًَا ،إال أن
ّ
«أم املعارك»
ذلك ال ّ
يعد السبب الوحيد جلعل السيطرة عليها مبثابة ّ
املقبلة ،بل هناك سبب آخر يبدو أنه األهم يف هذه املرحلة ويتصل
مباشرة بدورها «األمين» املهم .فما قيل عن طرد العونيني من
وزارتي الطاقة واالتصاالت ،يف مقابل ختلي املستقبليني عن
املطالبة بوزارة املال ،قد يكون هدفه يف احلقيقة اإلمساك جمددًا
بكنز املعلومات

محمد زبيب

حياول أحد الوزراء احملسوبني على قوى  8آذار يف حكومة تصريف
ّ
املكلف
األعمال أن يعيد حتديد نوعية املشكلة اليت ستواجه الرئيس
متام سالم يف توزيع احلقائب عند تأليف احلكومة ،ويقول حرفيًا« :إن
أما
املشكلة يف وزارة الطاقة واملياه تدور حول اسم جربان باسيلّ ،
املشكلة يف وزارة االتصاالت فتدور حول اسم اجلهة اليت ستؤول
إليها هذه احلقيبة».
مبعنى ما ،يعتقد هذا الوزير أن املعركة احلقيقية ستدور على حقيبة
وزارة االتصاالت ،ال على حقيبة وزارة الطاقة واملياه ،على الرغم
ّ
املتعلقة بتوزيع عقود استكشاف الغاز
من األهمية القصوى للملفات
ً
ً
يصر الوزير
،
ا
طبع
...
ا
الحق
ريوعهما
وتوزيع
والنفط واستخراجهما
ّ
ً
تتفوق
املشكلة
هذه
أن
ا
أبد
يعين
ال
كالمه
أن
نفسه على التوضيح
ّ
يتمسك بنوع
على ما عداها من مشكالت تعرتض التأليف ،إال أنه
ّ
من التوصيف هلا جيعلها ختتصر الكثري من املشكالت األخرى بعد
ّ
حل مشكلة التوافق على شكل احلكومة ونوعها وعدد الوزراء فيها
وحصص كل طرف يف تسميتهم.
قد يبدو هذا التحديد غريبًا بعض الشيء ،وال سيما أن تناول الثروة
النفطية والغازية يف لبنان صار مبثابة إطالق «وعد الربيع» اجلديد،
وجيري تعزيز هذا «الوعد» حبملة إعالنية واسعة جتعل كل حاجات
لبنان احليوية ترتبط بريوع استخراجها ،وبأرقام ومبالغ طائلة ،إذ
تصل التقديرات املتداولة للقيمة السوقية هلذه الثروة املدفونة
يف باطن األرض وحتت قعر البحر اىل أكثر من  120مليار دوالر،
املقدر هلذا العام،
أي أكثر بـ  2.7ضعف جممل الناتج احمللي
ّ
وما يساوي تقريبًا جممل الودائع احلالية للمقيمني وغري املقيمني
يف القطاع املصريف اللبناني! من الطبيعي أن تسيل هذه الثروة
ّ
املتحكمني بالدولة والثروة وتطلق شرارة سباق جديدة
«لعاب»
حبصة منها كريع سياسي أو شخصي وجعل
الفوز
أجل
من
بينهم
ّ
اإلدارة املسؤولة عنها ضمن «إقطاعية» هذا الطرف أو ذاك ...إال
أن هناك معطيات «صغرية» جيدر االنتباه هلا يف سياق التحليل،
فثروة النفط والغاز ال تزال مسكًا يف البحر حتى اآلن ،وآلية توزيع
عقود التنقيب انطلقت فعليًا بإدارة الوزير جربان باسيل ومن دون
اعرتاضات فعلية من خصومه ،وما ُكتب هلذه املرحلة قد ُكتب،
نية للرتاجع عنه ،وال سيما أن الشركات املؤهلة
وليس هناك ّ
للمشاركة يف املناقصة املقبلة ستعلن بعد  3أيام يف  18نيسان
اجلاري ،ومهما كان شكل احلكومة املقبلة ونوعها ،فإنها ستسري
ومبعية هيئة
يف إجراءات املناقصة ضمن دفاتر الشروط املوجودة
ّ
إدارة قطاع النفط اليت جرى توزيع األعضاء الستة فيها على القوى
مدة
وحددت ّ
السياسية املسيطرة من فريقي الصراع الظاهريُ ،
واليتها بـ  6سنوات قابلة للتجديد لفرتة مماثلة ،ومت التوافق على
مبعدل سنة
املداورة يف رئاسة هذه اهليئة بني كل األعضاء فيها،
ّ
لكل منهم! ويبقى معطى «صغري» أيضًا يساعد يف التحليل قلي ًال:
املهمة،
هذه احلكومة لن متنح «الرتاخيص» ،وبالتالي ستتوىل هذه
ّ
املتبقية املعلنة بعد مرحلة تأهيل الشركات ،حكومة ما
تبعًا للمراحل
ّ
بعد االنتخابات النيابية (إذا حصلت) ،وعندها لكل حادث حديث.
إذًا ،ال شيء مستعجل اآلن يفرض «االستقتال» من أجل السيطرة
على وزارة الطاقة واملياه ،بل ميكن تأجيل هذه املعركة اىل ما بعد
االنتخابات النيابية (عندما حتصل) ،وال سيما إذا مت التوافق على
ّ
املرشحني لالنتخابات ،عندها سيخرج
تأليف احلكومة اجلديدة من غري
جربان باسيل من تلقاء نفسه وستنتقل احلقيبة اىل غريه ،وال ضري
يسميه النائب ميشال عون أو أحد حلفائه ...وهذا ال يرتبط
من أن
ّ
فقط مبلفات الغاز والنفط ،بل أيضًا مبلفات الكهرباء واملياه ،إذ
ال يوجد عمل «كبري» ميكن القيام به يف هذه املرحلة السياسية
االنتقالية ،فمعظم العقود املقررة يف هذين القطاعني جرى تلزميها
أو هي يف طور التلزيم ،ونتائج تنفيذ هذه العقود (اإلجيابية
والسلبية) لن تبدأ بالظهور قبل سنة ونصف من اآلن ،وبالتالي لن
تكون قابلة لالستثمار االنتخابي (ختفيض ساعات التقنني مث ًال) إذا
حصلت االنتخابات النيابية يف هذا العام ،إذ إن حدود هذا النوع من
االستثمار قبل ظهور النتائج سبق أن استنزفها جربان باسيل ّ
كلها
عرب اإلعالنات شبه اليومية عن «اإلجنازات» املوعودة.

املال حتت السيطرة!

ال شك أن مستوى «الغرابة» يف استبعاد «املعركة» على وزارة
الطاقة واملياه اآلن ينخفض أمام هذه املعطيات «الصغرية»
املتعلقة مبلفات الغاز والنفط والكهرباء واملياه (وحتى تلك
ّ
املتعلقة بالنشاطات االحتكارية السترياد احملروقات واملتاجرة بها
اليت مل يغيرّ جربان باسيل الكثري يف توزيعها) ،ففي أسوأ األحوال
ّ
ميالة
(أو أحسنها) ستكون القوى
املؤثرة يف تأليف احلكومة غري ّ
اىل تعطيل التأليف ،انطالقًا من حمورية هذه احلقيبة بالذات (يف
حلظة التوافق على عدم التعطيل طبعًا) .من دون أن يعين ذلك أن
أكثرية خصوم ميشال عون ال يرغبون دائمًا بإصابته يف «خاصرته»
ّ
واملتمثلة بصهره «الوزير» ،ولكن هناك من
اليت يعتربونها «رخوة»
تصدقوا أن رأس جربان باسيل
يهمس اليوم بكالم يبدو مقنعًا« :ال
ّ

ّ
التخلي عن وزارة املال ...مثن هذه الوزارة األكثر أهمية بني
يساوي
ً
جدًا وحيمل أبعادًا يف السيطرة على
ا
كبري
يكون
أن
بد
الوزارات ال
ّ
مهمة يف السياسة واألمن واملال العام وتراكم الثروة».
جماالت
ّ
هذا اهلمس «الصالوني» جاء على أثر تصريح الرئيس فؤاد
السنيورة بعد اجتماع كتلة «املستقبل» مع الرئيس متام سالم
( 9نيسان) يف إطار االستشارات النيابية غري امللزمة .لقد كانت
املرة األوىل (رمبا) اليت جياهر فيها السنيورة مبوقف يشرتط فيه
ّ
تداول احلقائب الوزارية يف تأليف احلكومة اجلديدة ،وقال حرفيًا
«أعين مجيع احلقائب وأوالها وزارة املال»! هذه اجملاهرة فتحت
اجملال واسعًا للكثري من التأويل ،إذ ُيعرف عن السنيورة تطرفه
يف السعي الدائم لإلمساك بوزارة املال بوصفها املفتاح احلقيقي
ملمارسة السلطة وإدارة عملية التوزيع من خالل املال العام ...ال
بد من التذكري بأن توقيع وزير املال مطلوب على مجيع املراسيم
تقريبًا ،ما عدا مراسيم تأليف احلكومة واستقالتها .وبالتالي ال ميكن
فهم االستعداد للتخلي عن هذه الوزارة يف حكومة سيشارك فيها
تيار «املستقبل» إال إذا كان الثمن املقابل هلا اآلن «حرزانًا» أو
«مطلوبًا» بإحلاح ألغراض معينة.
املقربني من الرئيس نبيه بري خببث عند مواجهته
النواب
يبتسم أحد ّ
ّ
بسؤال عن سبب استعداد تيار املستقبل لعدم املطالبة بوزارة
يقدمها
املال .هذه االبتسامة حوت إجابة مل يرد هذا النائب أن
ّ
مباشرة لكونها تنطوي على نقد غري معتاد لفريقه ،أجاب ببساطة
«ملاذا يريد السنيورة اآلن وزارة املال؟ مباذا تفيده حقًا؟»! يف
الواقع ،قصد النائب أن يقول إن تيار املستقبل ُأخرج من وزارة
املال منذ حزيران عام  2011يف ذروة اهلجوم عليه على خلفية
فتح ملفات حسابات الدولة النهائية عن السنوات املاضية وإنفاق
املال العام من دون إجازة من جملس النواب وعدم وضع وإقرار
العامة منذ عام  ،2006ومت تصوير السنيورة على
قوانني املوازنة
ّ
أنه لص «اخلزنة احلديدية» عندما توىل حقيبة هذه الوزارة يف أواخر
ّ
تسلمه رئاسة احلكومة عام ( 2005ما عدا حكومات
عام  1993حتى
الرؤساء سليم احلص وعمر كرامي وجنيب ميقاتي) ...ولكن ماذا
جرى؟ ما الذي تغيرّ ؟ وأين تضررت مصاحل تيار املستقبل حقيقة؟
لقد ارتكبت حكومة الرئيس جنيب ميقاتي األخرية خمالفات مالية
أفظع من تلك اليت يتم اتهام السنيورة بها ،ومل جير اختاذ أي إجراء
أو تبنيّ أي سياسة أو إحداث أي تغيري إداري ميكن أن يضع وزارة
املال يف خانة «اخلطر» على تيار املستقبل ،ولو من ناحية حتميله
املسؤولية السياسية ،لذلك ال بد أن يكون السنيورة سعيدًا اليوم
ّ
التخلص من تبعات هذه املسؤولية ،وبالتالي مل يعد يوجد ما
من
خيفيه أو خييفه يف جمال فتح امللفات يف وزارة املال ،فهو فقد
السيطرة املباشرة عليها طيلة  22شهرًا متواصلة ومل يؤد ذلك
سيدًا
اىل ما كان خيشاه ،بل بالعكس متامًا ،بقي تيار املستقبل ّ
على وزارته مع وزير ليس حمسوبًا عليه .إذًا ،ملاذا يفتح تيار
املستقبل معركة استعادة وزارة املال اآلن يف ظل حكومة حتضري
لالنتخابات؟ وملاذا سيفتح هذه املعركة اآلن بعدما ثبت له باللمس
نية لتغيري
أن «الشركاء» اآلخرين (حلفاء أو خصوم) ليس لديهم أي ّ
نية
قواعد «اللعبة» اليت تولت وزارة املال إدارتها؟ ليس هناك أي ّ
العامة (مث ًال) وما ّ
مت تداوله يف ظل احلكومة
لوضع قانون للموازنة
ّ
ّ
يفكر فيه تيار املستقبل أص ًال!
يعد استنساخًا لكل ما
األخرية ّ

إنها وزارة االتصاالت

إذًا ،مل تكن وزارة الطاقة هي مثن التخلي عن وزارة املال ،فأي
مثن يريده تيار املستقبل يف هذه احلكومة؟ لقد أعلن النائب يف
كتلة املستقبل جان أوغاسبيان منذ أيام قليلة أن «حزب اهلل لن
يسهل عمل متام سالم ،فهو لن يستغين عن وزارة االتصاالت ألنها
متر عادة مرور الكرام،
وزارة أمنية بامتياز» .مثل هذه التصرحيات ّ
لكنها غالبًا تعبرّ عن حقائق كثرية ،وال سيما أن أوغاسبيان أوضح
«أن وليد جنبالط لن يسري حبكومة من دون حزب اهلل» .مبعنى أن
أوغاسبيان كان واضحًا (عن قصد أو عن غري قصد) بأن املعركة
بعد التوافق على التأليف ستتمحور حول وزارة االتصاالت ،ال ألنها
وزارة «املال» أيضًا ،بل ألنها وزارة «األمن» بـ»امتياز».
بعد استقالة الرئيس جنيب ميقاتي مباشرة ،وقبل تسمية الرئيس
ّ
املكلف ،سارع النائب وليد جنبالط إىل اإلعالن عرب «األخبار» أن على
حزب اهلل أن يعرف «أن ظروف اليوم غري ظروف  .2011حنن يف
قلب األزمة السورية ( )...ال جيوز إقصاء أحد .وال فرق بني التمثيل
املباشر وغري املباشر» .إال أن وليد جنبالط ،كما كتب الزميل حسن
ّ
عليق ( 29آذار) ،تناول ورقة كتب عليها الثوابت احلكومية :العودة
إىل النأي بالنفس .عدم إبقاء الثروات اللبنانية بني أيدي التيارات
العبثية .إجراء إصالح إداري( .مع احرتامنا للحقوق النقابية ،الوضع
االقتصادي ال حيتمل واإلدارة مهرتئة) .وأخريًا ،االستفادة من
سالح املقاومة يف وجه إسرائيل» .ولكن ما الذي قصده جنبالط
ّ
املتعلقة بالثروات اللبنانية؟ فهو قال
من الثابتة احلكومية الثانية
حتدث
إنه «ال يريد بقاء الوزير جربان باسيل يف موقعه» ،إال أنه ّ
عن وزارة االتصاالت ليخلص اىل أنه «لن يقبل بعونيني يف هاتني
الوزارتني» ،وأضاف يف حمل آخر من كالمه إن «هناك توازنات
طائفية ومذهبية ،وجيب احلفاظ على فرع املعلومات».
كالم جنبالط ،كما أوغاسبيان ،يفصح الكثري عن طبيعة هذه املعركة
ّ
املتوقعة ،فليس خافيًا أنه طوال السنوات املاضية منذ انتقال حقيبة
وزارة االتصاالت من عهدة الوزير مروان محادة اىل عهدة الوزير
جربان باسيل بعد موقعة  7أيار (شبكة اتصاالت املقاومة) واتفاق

حتولت هذه الوزارة اىل هاجس حقيقي يتصل
الدوحة يف عام ّ ،2008
بعمل احملكمة ذات الطابع الدولي اخلاص بلبنان والدور الذي يلعبه
فرع املعلومات يف احلياة السياسية والعالقات االستخبارية مع مراكز
أساسية ،وال سيما العائدة ملنظومة الواليات املتحدة األمريكية...
يكفي تتبع مسألتني هامتني لفهم هذا الرتابط :أدلة االتهام اليت
ستنظر فيها احملكمة القائمة على حتليل حركة االتصاالت لكشف
مرة
جرمية اغتيال رفيق احلريري ،والثانية اإلصرار الغريب يف كل ّ
للوصول األمين اىل قاعدة معلومات االتصاالت الكاملة اليت تضع
احلريات
مجيع املقيمني يف لبنان حتت الرقابة ومتس يف العمق
ّ
اخلاصة .صحيح أن الداتا الكاملة ال تزال تصل
الشخصية واحلياة
ّ
اىل فرع املعلومات ،إال أن جتربة الوزراء جربان باسيل وشربل حناس
عامة،
ونقوال صحناوي يف هذا اجملال جنحت يف جعل ذلك قضية ّ
ويف عرقلة الكثري من األعمال «األمنية» اليت كانت حتصل بصورة
عادية من دون أي اعرتاض ،كما جرى اإلمساك مبفاتيح الشبكة
اخللوية الثالثة (رغم أن إشارتها ال تزال على الشبكة حتى اآلن،
ومل تعرف ماهية االتصاالت اليت كانت جترى عربها وبلغ عددها أكثر
من  20ألف اتصال).
لقد خسر فريق سياسي _ خمابراتي معركة التمديد للمدير العام
لقوى األمن الداخلي أشرف ريفي ،وهو يريد التعويض عن هذه
جديًا بكنز املعلومات عرب وزارة االتصاالت...
اخلسارة باإلمساك ّ
باختصار ،ال يريد هذا الفريق أن يبقى «الكنز» خاضعًا للمساومات،
وال سيما عشية انطالق احملاكمة حلزب اهلل يف الهاي.
بيع رخصيت اخللوي
لندقق قلي ًال .االستحقاق الوحيد الذي ستضطر احلكومة املقبلة
اىل مواجهته ،غري استحقاق إجراء االنتخابات النيابية ،هو تلزيم
إما بالتمديد
عقدي إدارة وتشغيل شبكيت اهلاتف اخللوي يف لبنانّ ،
وإما بإجراء مزايدة جديدة تشارك فيها شركات
للشركتني احلاليتني ّ
أخرى أو باعتماد خيار بيع الرخصتني .ففي ظل احلكومة األخرية
مدة العقدين القائمني يف آخر كانون الثاني املاضي ،فجرى
انتهت ّ
التمديد هلما شهرًا واحدًا ،ثم جرى التمديد  4أشهر إضافية ،أي حتى
حبجة إعداد دفاتر شروط جديدة إلجراء
نهاية حزيران املقبل ،وذلك ّ
مزايدة جديدة ،أي إن جملس الوزراء كان قد قرر تأجيل اختاذ القرار
بهدف التوصل اىل تسوية يف شأنه على غرار ما حيصل يف ملفات
كثرية .إال أن الالفت حينها أن بعض الوزراء احمليطني بالرئيس
جنيب ميقاتي باشروا عملية «جس نبض» الختبار مدى القدرة على
ّ
مستغلني معركة متويل
الذهاب اىل مناقشة خيار بيع الرخصتني،
ّ
مشروع سلسلة الرتب والرواتب .وحبسب مصادر مطلعة ،جاء الرد
سريعًا ،إذ رفع وزير االتصاالت نقوال صحناوي مسودة «سياسة
جديدة للقطاع» رفض الرئيس ميقاتي إدراجها على جدول أعمال
جملس الوزراء ،ألنها قامت على مبدأ إبقاء سيطرة الدولة الكاملة
على البنية التحتية لالتصاالت يف مقابل خصخصة مجيع اخلدمات،
خاصة
وال سيما خدمات البيع بالتجزئة ،ما يعين أن أي شركة
ّ
لن تكون هلا فرصة بناء شبكتها اخلاصة أو السيطرة على شبكة
قائمة يف كل اجملاالت ،الصوت وتبادل املعلومات واالعالم ،وهذا
االجتاه ال خيدم كليًا اهلدف من «اخلصخصة» ،وال سيما يف جانبيه
األساسيني ،أي الريع واألمن.
ال بد من اإلشارة إىل أن عدد املشرتكني على شبكيت اخللوي ارتفع
من  1.2مليون مشرتك يف عام  2007اىل  3.8ماليني مشرتك يف
عام  ،2012كما ارتفعت االيرادات من  1.1مليار دوالر اىل 1.9
مليار دوالر ،على الرغم من ختفيض متوسط قيمة الفاتورة الواحدة
شهريًا من  71دوالرًا اىل  38دوالرًا يف الفرتة نفسها ...وهذه
ّ
تشكل حافزًا لبيع الرخصتني بالشكل
املعطيات الرقمية مل تعد
املتداول سابقًا ،وهذا حيتاج اىل كالم يف سياق آخر.

احبث عن األمريكان

صرحت سفرية الواليات املتحدة
بتاريخ  21شباط املاضي،
ّ
ّ
التوقف عند دالالته
األمريكية يف بريوت مورا كونيلي بكالم مل جير
كثريًا ،فقد قالت يف حماضرة هلا يف اجلامعة اللبنانية األمريكية
«قد ال تعرفون كثريًا عما نفعله حنن على اجلبهة االقتصادية لدفع
هدفنا يف إقامة عالقات اقتصادية أمريكية _ لبنانية أكثر متانة
وازدهارًا» .وأعطت مثا ً
ال يف سياق حديثها عن قطاع االتصاالت،
فهي ّ
ركزت على أن «هذا القطاع تراجع مقابل ما حققته الدول يف
املنطقة ،حتى إن كلفة املخابرات األرضية واهلاتفية تفوق مبرات
كلفتها يف فرنسا ،علمًا بأن ذلك ال يتزامن بالضرورة مع كفاءة
خدمة» .وقالت« :عندما سعى الرئيس فؤاد السنيورة يف مؤمتر
باريس  3إىل تطوير القطاع عرب حتريره وخصخصته ،دعمنا خطته،
وعمل خرباء أمريكيون مع احلكومة اللبنانية لوضع القوانني الالزمة
وتشكيل اهليئة ذات الصالحية والتحضري لبيع رخصيت اخللوي يف
سوق شفافة وعادلة ،إال أن الوزراء الذين تعاقبوا رفضوا املصادقة
على اخلصخصة ،واليوم ال يزال القطاع حتت رقابة احلكومة اللبنانية،
بعدما حرم لبنان من  80مليون دوالر كانت خمصصة للدعم يف إطار
املساعدة األمريكية ،وختيلوا أين كان ليصري القطاع اليوم لو حتقق
ذلك ،ومدى استفادة احلكومة من مبلغ  80مليون دوالر» .أضافت
«قد يقول البعض إن احلكومة قادرة على حتقيق االستثمار وإدارة
البنى التحتية أكثر من القطاع اخلاص ،وتستحق وزارة االتصاالت أن
نعرتف هلا مبا حققته من إجنازات خالل السنوات األخرية ،إال أن لبنان
ال يزال يف املرتبة  147من أصل  180دولة يف جمال سرعة التنزيل
على اإلنرتنت .وأنا أسأل ماذا لو كان القطاع اخلاص حارس بوابة
والقيم عليها ،هل كان هذا السجال ليكون حاضرًا؟».
بنية اإلنرتنت
ّ
أليس الفتًا هذا االهتمام األمريكي اخلاص بقطاع االتصاالت يف
لبنان؟ أليست اخلصخصة هي إحدى الوسائل للسيطرة أيضًا على
املعلومات ،فض ًال عن الريوع املالية الضخمة؟
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بادارة محمد هوشر

االفتتاح الكبري يف منطقة غرينايكر لصالة
عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل
تتوفر لدينا
تشكيلة
واسعة
ومميزة من
املفروشات
اخلارجية
واهلدايا
باسعار ال
تنافس

تــنزيالت لـغاية  %50بــمناسـبة االفـتتاح
نفتح من االثنني حتى الجمعة
من  9صباحا حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى 4
بعد الظهر
االحد من  10صباحا حتى  3بعد
الظهر

www.wickedwickerhome.com.au
sales@wickedwickerhome.com.au

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

www.
LIVE TV CHANNELS | TV SERIES | MOVIES | RADIO | VOD | PAY-PER-VIEW

.com

NEW Free App
iPhone®, iPad® &
Android™

Online at
.com

Starting at

$4.59/Month*

On your TV with
Starting at

$16.67/Month*





* Only with the purchase of 6 months subscription or more.

Provided by:

Canberra - Lyneham
Arabic IPTV............................. (+ 61) 4 100 60 100
Geelong
Nima Satellite........................... (+ 61) 401729598
Melbourne
Ishtar Persian Bazar............... (+61) 393-549-212
Austech Telecom.................... (+61) 410-514-439
Bamyan Halal Butchers........ (+61) 397-932-636
Super Gulf………................. (+ 61)398-502-992
Nas Data Communication....(+61) 387-949-876
Powered by:

.com

Parammata
Little Persia .............................. (+61) 29630-1648
Perth
City Fresh Supermarket........ (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite... (+61) 423-631-129
Prospect
Huuur computer......................(+61) 448-606060
Osborne Park Perth
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
St Clair
Unicom by Nabil Wissa..........(+61) 421 892 041

Customer Service:
Tel: +1 604.676.3812
1.866.294.8512

Join Our Team:
apply@glarab.com

Sydney
AVA Satellite............................ (+61) 401-491-546
Super Sahel............................. (+61) 294-176-766
Tech Solutions........................ (+61) 402-666-555
Bullono..................................... (+61) 0433008974
Niavaran Market .................... (+61) 294771 772
Broadcasting Australia Satellite .....(+61)298912551
Sahibi Supermarket..................(+61)2-86777927
Thomastown
Professional system & network (+ 61) 452-233002

Fax: +1 905.709.1910
email: info@glarab.com

10-11-0007

Aburn
Zam Zam Market.....................(+61) 431-207 576
Adellaid
Persian Grocery...................... (+61) 884-438-599
Allawah
Billy Biz Solution.........................(+61)410103848
Belmore
Ann TV .......................................(+61) 400466 484
Blacktown
Dishnet Electrical ..................(+61) 439-445-733
Brisbane
Afshar Market ........................ (+61) 738-477-396
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اعالنات

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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اعــالنات

سوبرماركت بانو للخضار والفواكه يف مرييالندز
خضار وفواكه طازجة يومياً من املاركت

تتوفر لدينا أجبان * ألبان * مكسرات * موالح * زيوت * زيتون * مخلالت * عصائر * حمص
* فول * تشيبس * خبز * ماء زهر * ماء ورد * برية بافاريا * عصائر * هدايا وغريها الكثري

نفتح  7أيام يف األسبوع

اسعار منافسة ومعاملة
جيدة

201 Merrylands Rd,
Merrylands

االفتتاح الكبري ملحل ولي اسر  Walli Asrللكباب

لحوم طازجة يوميا من ملحمة  Walli Asrاملالصقة للمحل

لدينا كباب دجاج  -كباب غنم  -كباب أضنا  -بريغر غنم  -عيش بخاري
 كراعني  -خبز طازج  -تشكيلة واسعة من مأكوالت األرز  -شورباء -سلطات متنوعة  -مانتو  -عصائر طازجة  -قهوة  -مرطبات وغريها الكثري
نؤمن طلبيات كافة أنواع املناسبات  ..توصيالت مجانية

نفتح  7أيام يف األسبوع من الـ  6صباحا حتى الـ  10لي ًال

Eat In or
Take Away

Shop 11 / 203-205 Merrylands Rd
(Merrylands Arcade), Merrylands NSW
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اعـالنات

التيار الوطين احلر
يف سيدني يهنئ
يتقدم التيار
الوطني الحر يف
سيدني بأحر
التهاني من رئيس دير مار شربل يف
بانشبول  -سيدني األب الدكـتور
أنطوان طربيه بمناسبة تعيينه مطراناً
لألبرشية املارونية يف اسرتاليا متمنيا
لسيادته كل التوفيق والنجاح ملا فيه خري
الطائفة والجالية ولبنان

بوب وفريق العمل يف خدمتكم

االفتتاح الكبري حللويات رويال يف غيلفورد
تشكيلة واسعة من احللويات العربية

كايك  -بييت فور  -شوكوال  -بوظة  -كوكتيل مميز
 عصائر واكثر من  20صنفا من البسكويتكعك بكنافة  -جلسة خارجية مع فنجان قهوة
نؤمن طلبيات كافة املناسبات

نظافة تامة  -خدمة مميزة
معاملة جيدة وخربة طويلة

زورونا مرة وتصبحون من زبائن احملل
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Hatem
مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
Hatem
Electrical Contracting

Electrical Contracting

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

ﺷﺮﻛﺔ
ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ
ﻛﺎﻧﺖ
ﺣﺎﺗﻢ شركة
كانت ومازالت
ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔللتمديدات الكهربائية
ﺃﻓﻀﻞ
ﺯﺍﻟﺖ
ﻭﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ
زالت تقدم أفضل
ﺗﻘﺪﻡكانت وما
At Central Immigration Solutions, our qualified legal
ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ
الخدمات على أنواعها
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﺎﻣﻼ
ﺍﳴﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻢ
ﻣﻦفريقا كامال من
املؤسسة تضم
*Temporary Visas
*Citizenship
ﳲ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻦﻴ
ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕيف التمديدات
االختصاصيني
*Visa Cancellation
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻷﻛﺮﺒ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
*Deportation
ألكرب املؤسسات
الكهربائية
Call us today to find out what we can do for you.
ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻭﺍﳴﻨﺎﺯﻝ
واملنازل السكنية
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
ﳲ
ﻛﻔﺎﻟﺔ
..ﺍﳴﻌﺎﻣﻠﺔ
ﳲ
ﺻﺪﻕ
..
ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ
 كفالة يف.. صدق يف املعاملة.. * خدمة سريعةAppointed by the
Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
ﺍﻟﻌﻤﻞ
العمل
حاتم

Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

‚يف اليومÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„
 ساعة24/24 نعمل
0457555555 :لالتصال على الرقم

ﬁ_œÜ˙^=Ôÿ√=
#_v=ÉÈ_ä
األرقام
اجلميع سايد حامت على
≈= لالتصال بصديقÍ‹£^=—ÈÉìf=⁄_ìj˘◊

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية0686
جلميع احتياجاتكم يف ما خيص
el/Fax:
03اهلجرة
9391
TُTﹸ
el/Fax:
03 9391 0686

Mob:
0417
Mob:
0417 949 650

0413805930 :الرقم
السيدة ديانا احلليب على
949
650

*Ap
*Ap
Cel
*In
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Melbourne

العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581

ترقبوا

الحفلة السنوية لجمعية
سيدة زغرتا الزاوية يف
ملبورن يف صالة ال مرياج
تابعوا اعالناتنا
قنصلة لبنان العامة  -ملبورن

دعوة عامة للبنانيني لالطالع
على القوائم االنتخابية
النيابية عام 2013
تتقدم القنصلة اللبنانية العامة يف ملبورن بدعوة اللبنانيني الذين
تقدموا بتسجيل امسائهم لالقرتاع يف ملبورن اىل االطالع على
القوائم االنتخابية النيابية عام  ،2013وذلك عرب املوقع الرمسي
االلكرتوني اخلاص باملديرية العامة لالحوال الشخصية:
www.dgps.gov.lb
او على القوائم االنتخابية املوجودة يف القنصلية اللبنانية العامة
يف ملبورن ،كما يطلب من كل ذي مصلحة ان يتقدم من هذه
البعثة قبل العاشر من آذار  2013بطلب يرمي اىل تصحيح اي خلل
بقيده يف القوائم االنتخابية ،كان يكون سقط قيده او وقع خطأ
يف امسه او ألي سبب آخر.
وتضلوا بقبول االحرتام

القنصل العام -غسان الخطيب

أفران ّ
عكار

بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق 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

جلنة ملكة مجال لبنان
فرع من اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل – فيكتوريا

88.6 fm

التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام
اجملتمع الدولي

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان
Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

تدعو جلنة ملكة مجال لبنان

فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – فيكتوريا
فتيات اجلالية اللبنانية من عمر  25 - 18سنة
للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف ملبورن
اسرتاليا لعام  2013حيث ستتوج ملكة العام  2013مع
وصيفة أوىل وثانية يف مهرجان مجالي وفين بامتياز ،يف
شهرأيار2013
هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات النهائية مللكة
مجال االغرتاب الذي سيقام يف لبنان – 2013

برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
العماد ميشال سليمان
ملزيد من املعلومات وللمشاركة

يرجى االتصال قبل  31آذار 2013
على األرقام التالية :غولدا – 0447 176 293
إيف 0433 773 766
سندرا  – 0421 988 016كوزات 0401 969 915
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مسعوديـــات

دعـــــوة

ابراهيم كنعان

لبنان حاجة دولية لالقتصاد العاملي

كميل مسعود

ابراهيم كنعان وقبل ان يصبح نائبا يف اجل ابراز الطاقات اليت تتمثل بشبابه ورجاله
الربملان اللبناني يسعى للعمل من اجل مصلحة يف خمتلف االختصاصات والقطاعات االقتصادية
واملصرفية والقانونية.
لبنان واقتصاده وازدهاره.
وكان احملامي ابراهيم كنعان قد وضع
هكذا عرفنا هذا الرجل قبل وصوله اىل
الندوة الربملانية ..عرفناه فتى شجاعا مقداما ال دراسات وقوانني حلماية االقتصاد اللبناني ومل
يلني امام التحديات طاملا ان الوطن حباجة اىل يقدم اي مسؤول على التطبيق رمبا لسبب ان
الشخص الذي قام بهذا العمل اي ابراهيم كنعان
الرجال.
يف اواخر العام  1992وضع لبنان على جدول مل يكن مدعوما من مسؤولني يف الدولة يف ذلك
اعمال اجملموعة االوروبية االمريكية للمحامني الوقت وكان ابراهيم كنعان من ضمن اجملموعة
كبلد للتسويق يف احملافل الدولية وقد انشأ االوروبية االمريكية املمثلة بالسيد جون اليوت
يومها وحدة قانونية اقتصادية للمساعدة على والعضو الفرنسي ايريك توماس وممثل اجملموعة
هارولد كول الذي قدم صورة ناصعة البياض عن
البناء يف مرحلة اعادة االعمار.
كان ذلك من ابرز التوصيات واملقررات اليت لبنان وان مل يكن لبنان قد دخل مرحلة االستقرار
صدرت عن املؤمتر العام الذي عقدته اجملموعة النهائي الننا نتعاطى مع الوضع كما هو وال
ميكننا التحدث عن االستقرار السياسي واالمين
االوروبية االمريكية للمحامني يف لبنان.
يف ذلك الوقت حتدث احملامي ابراهيم كنعان امنا باستطاعتنا دعم مسسرية االستقرار من خالل
املنسق العام للمجموعة يف لبنان عن اهداف املؤمترات الدولية اليت قد تكون صوت لبنان يف
املؤمتر وعن االمكانيات املتوفرة والفرص اخلارج واننا سنبذل كل جهدنا من اجل تسويق
املتاحة لالستثمار يف لبنان يف خمتلف النواحي نظام االقتصاد احلر والعمل بكل االمكانيات جلعل
االقتصادية واملصرفية والتجارية وقد سئل الشركات تفتتح مراكز هلا يف لبنان.
ومنذ ذلك احلني حتى اليوم مل نعد نعرف
احملامي كنعان عن عقد املؤمتر يف لبنان وما
هي اهدافه فقال بشفافية ودون تردد هو اعادة شيئا ..هل اصبح هذا املؤمتر يف خرب كان ام انه
الثقة اىل لبنان وابراز الوجه احلقيقي لوطن االرز ما زال ساري املفعول؟
كلمة اخرية ال بد من قوهلا وهي ان ابراهيم
والوجه احلضاري هلذا الوطن وحنن لسنا يف بلد
ارهابي كما يروج له البعض يف اخلارج والصورة كنعان قبل ان يصبح نائبا هو كخلية حنل يعمل
دائما يف سبيل لبنان ومصلحته واقتصاده
صورته
عن
للبنان كانت
٢٠١١
ﺍﻟﺴﺒﺖ ٤
ﺍﻟﺴﺒﺖ
رمست٢٤
اليتﺻﻔﺤﺔ
٢٢
ﺻﻔﺤﺔ
٢٠١٢
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
بعيدةﻛﺎﻧﻮﻥ
٢١
احلقيقية احلضارية والقانونية والاقتصادية وازدهاره ..هذا هو وجه ابراهيم كنعان الوطين
وان اهلدف من عقد املؤمتر يف لبنان كان من احلقيقي شاء من شاء وابى من ابى.

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

ايها اللبناني األبي ..تحية لبنانية صافية
هو وقتنا اآلن ان نقف مع بعضنا
لبنان بحاجة الينا صفاً واحداً

التيار الوطني الحر يف ملبورن
يدعوك للمشاركة يف

احتفاله السنوي
كي نكون مع بعضنا يف سهرة لبنانية مميزة
يحييها الفنانون:
فؤاد حراقة  -سامر سليمان  -بديع مظلوم
وزغلول االنتشار الشاعر انطوان برصونا
وذلك يوم السبت يف  20نيسان  2013الساعة 8 ،30
مساء يف صالة القديس جاورجيوس االنطاكية يف ثورنبريي
77 Stott Street Thornbury 3071
عاش لبنان
Saturday
4 June
2011 2012
Page
Page 24
22
Saturday
21 January
ملبورن
التيار الوطني الحر -
Melbourne
Melbourne

زلزال بقوة  7,5يهز مدينة سراوان جنوب شرقي ايران
Hatem

أعلنت مؤسسة املسح
اجليولوجي يف طهران
اليوم  16نيسان ،أن
زلزاال بقوة  7.5درجة
على مقياس رخيرت ضرب
مدينة سراوان يف حمافظة
وبلوتشستان
سيستان
جنوب شرقي ايران قرب
احلدود مع باكستان.
اليت أشارت إىل أن
الزلزال استمر حنو أربعني
ثانية ،وأنه يعد من الزالزل
الكربى اليت شهدتها البالد،
فيما أعلنت السلطات اإليرانية حالة الطوارئ
القصوى وأرسلت فرق االغاثة من مخسة
حمافظات جماورة للمناطق اليت ضربها الزلزال.
ومل ترد معلومات واضحة حول عدد
ضحايا الزلزال ،حيث أوضح مسؤول
يف املركز اإليراني للكوارث إنه مل
ترد أنباء عن وقوع قتلى يف إيران .
وقال حمافظ سيستان بلوشستان حامت
نارويي إن الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي
إيران هو «أكرب زلزال منذ أربعني عامًا».
وذكرت مصادر إعالمية أن تأثري الزلزال وصل
إىل دول اخلليج الفارسي واهلند وباكستان،
فيما أخلى عدد من سكان املدن يف هذه
الدول الذين شعروا بالزلزال مساكنهم
واملباني العالية خوفًا من تأثريه ،وأشارت
تقارير إعالمية أخرى إىل مقتل  5أشخاص يف
إقليم بلوشستان على احلدود الباكستانية -
اإليرانية جراء الزلزال ،كما أفيد عن إصابة
 4أشخاص يف مدينة كراتشي وتضرر بعض

@Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security

@IPS@@Â‹»m
Electrical Contracting
@¿@@Security
“^k÷]á^⁄Ê<kﬁ
ÊäÏj‹ﬂ
@@#by@Ú◊ãí
«@bÁÜaá»néa@Â
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
املباني.
وأعلنت اجلهات املعنية يف إسالم أباد نق ًال @Âﬂ@·ÿmbuby
عن السلطات احمللية أن الزلزال تسبب بانهيار
]<›Çœi
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñمبنى يف بلدات مشخيل وباجنكور @ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
حنو 1000
ونوربت الباكستانية احملاذية للحدود اإليرانية،
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ
]<‹ñi<Ìäâˆπ
باكستان بلغت قوتها @ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
وأن إرتدادات اهلزة يف
 5,4درجة مبقياس رخيرت.
]˜}<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj
@äb»édi@@Úñb©a
من جهتها أوضحت هيئة املسح اجليولوجي
˜“<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2
األمريكية أن مركز الزلزال كان يف جنوب
Úèœb‰ﬂ

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ

شرق إيران مبنطقة جبلية وصحراوية
على بعد حنو  200كيلومرت إىل اجلنوب
الشرقي من زاهدان و 250كيلومرتًا إىل
الشمال الغربي من تربت يف باكستان .
إشارة إىل أن إيران تقع جغرافيًا فوق تصدعات
رئيسية وعانت على مدى سنوات من عدد من
الزالزل املدمرة ،مبا يف ذلك زلزال بلغت قوته
سوى مدينة بام
 6.6درجة عام  2003والذي ّ
باألرض يف أقصى جنوب شرق البالد ،وأسفر
عن سقوط أكثر من  25ألف قتيل.

„»‡›@@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

FFF

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate
Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



 Be reliable
;We have the following security positions available
Crowd Control
)(Events
 RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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ناصيف زيتون :لو شاركت يف  The Voiceالستدار األساتذة األربعة لي

ً
تعبريا
أحيانا أكثر
الصمت
يكون
ّ
ً
من الكالم ،ويوصل ألف رسالة تدخل
الروح تاركة عالماتها وتأثرياتها.
ّ
ّ
السوري
الفنان
هكذا كان صمت
ّ
ّ
الشاب ناصيف زيتون ،الذي غاب

ّ
النهاية احلكم
العام  ،2013ويف
للجمهور ،ولذائقته ومدى تقبله
طبعا لكل نقد،
لألغنية ،مع احرتامي
ً
سليب وإجيابي.

األول ،وعاد
سنتني لتحضري ألبومه ّ
حمملاً بأغان ّ
أقل ما يقال فيها إنها
ّ
خمتلفة وجديدة ،مييزها دخوهلا
القلب من دون استئذان.
طرح زيتون ألبومه بعنوان "يا
ً
صمتا يعلو على
مناجيا
صمت"،
ً
ّ
ّ
والشرذمة،
كل كالم يراد به األذية
ّ
فحمله صوته وأحالمه وطموحاته ،عله
ّ
ّ
روحا ويفرح َمن
خيفف
ً
وجعا ويبلسم ً

يوما عن ّ
التعبري بالكالم.
عجز ً
روح جديدة
أخربنا بداية عن ألبوم "يا صمت"
األول يف مسريتك؟
الذي يعترب ّ
األول يف مسريتي
األلبوم هو
ّ
ويضم  12أغنية ،أعمل على حتضريه
ّ
شاهدا
منذ أكثر من سنتني .كان
ً
على العديد من حاالت الفرح واحلزن
اليت مررت بها .أشرفت على تسع
أغان بنفسي وساعدتين شركة
ٍ
 Music Is My Lifeيف األغاني
الباقية ،وتعاونت مع أمساء جديدة
ّ
وموزعني شباب
وكتاب
ملحنني
ّ
من ّ
احلصة
سوريني ،من جيلي ،وهلم
ّ
األكرب يف األلبوم.
أليس العمل مع شبان جدد يف
األول مغامرة؟
إنتاج األلبوم ّ
بالعكس ،أرى أن هذا العمل حيمل
ً
جديدة .تعاوني معهم ليس
روحا
ً
مغامرة ،ألن كل األغاني مجيلة.
هم شباب من عمري معروفون

يف سوريا ويسعون اآلن لإلنطالق
شخصيا أسعى لصعود
عربيا ،وأنا
ً
ً
ّ
السلم معهم درجة درجة.
هل أنت راض عن ردود الفعل
األولية؟
ّ
ّ
حتى اآلن ،أتت ردود الفعل
الصحافة
إجيابية وأنا سعيد بها.
ّ
ّ
بإجيابية ،كما أن
كتبت عن العمل
ّ
ّ
التعليقات اليت تصلين من أهلي
وأصحابي واملعجبني تزيد فرحيت
وتعوضين تعب سنتني.
باأللبوم،
ّ
وما يفرحين أن أكثر من مليون
مشاهد مسعوا األغاني وشاهدوا
األشرطة التسجيلية املرافقة هلا على
اخلاصة على موقع يوتيوب
قناتي
ّ
بعد فرتة وجيزة من إطالقه.
الصايف
أخاف من ّ
ملاذا اخرتت جتديد أغنية "يا
ّ
زكي
للفنان
الورد"
عاشقة
ّ
ّ
بالفنان
متأثر
ناصيف ،بينما أنت
الصايف؟
وديع ّ

"يا عاشقة الورد" تعين لي
ّ
الشخصي.
الكثري على املستوى
أردت تضمينها يف ألبومي ألنها
ّ
الفنانني ،عساها تكون
ألحد كبار
أما األستاذ وديع
فاحتة خري
عليّ .
ّ
الصايف فبكل صراحة أخاف من أن
ّ
يسمعين .فعندما وقفت إىل جانبه
األكادميية ّ
وغنيت ،نسيت الكالم
يف
ّ
ّ
أغن بطريقة صحيحة.
واللحن ،ومل ِ
ال يلقى جتديد أغاني الكبار
إجيابيا يف الوسط الفين،
صدى
ً
ً
ويتهم ّ
ّ
طريقا
الفنان بتوسل األغنية
للشهرة ،إىل جانب تشويهه األغنية
األساسية .فكيف تعاملت مع هذه
ّ
األغنية؟
قدمت أغنية واحدة ،ومل
أنا
ّ
ألبوما كاملاً من أغنيات زكي
أقدم
ً
ناصيف ،لذا ال ميكن اتهامي بأنين
أسعى للنجومية بفضل هذه األغنية.
أديتها بإحساسي وحرصت على أن
خترج بتوزيع جديد ،كما أراها أنا يف

 ...الستدار ّ
النجوم األربعة
خترجت من "ستار أكادميي"،
ّ
أول برنامج يف سلسلة تطول ،ما
هو برنامج اهلواة الذي تتابعه؟
مجيعا ،لكنيّ
أحب برنامج
أتابعها
ً
ّ
فكرة
وخصوصا
،The Voice
ً
ّ
احلكام للمشرتك الذي
استدارة
حتديا
يعجبون بصوته .أرى فيه
ً
كبريا.
ً
لو كنت أحد هؤالء املشرتكني،
هل تظن ّ
أنهم كانوا سيستديرون
لك؟
بصراحة ،أنقهر إن مل يستدر لي
األربعة كلهم .فأنا أغين منذ زمن،
وأدرس الغناء يف معهد املوسيقى
العالي ،وصوتي مجيل .هذا ليس
غرورا مّ
طبيعيا
وإنا احلقيقة ،لذا أراه
ً
ً
مجيعا عندما يسمعون
أن يستديروا
ً
صوتي.
من هو ّ
النجم الذي ختتار اإلنضمام
إىل فريقه؟
أنا أحرتم األساتذة األربعة ،فأنا
صغري أمامهم وأمام مسريتهم
ّ
الطويلة يف جمال الغناء ،ولكن
كمتسابق ال اتقدم للمنافسة يف
برنامج  ،The Voiceبل أشرتك يف
"ستار أكادميي" من جديد.
خترج برامج إكتشاف املواهب
العديد من األصوات اليت ال تنجح
ً
الحقا يف عامل الغناء .أين أفادتك

هذه ّ
أضرت بك؟
التجربة وأين
ّ
ّ
مظلوما
حتى اليوم ،ال أجد نفسي
ً
بسبب مشاركيت يف "ستار أكادميي".
ّ
توقفت سنتني ،لكن
صحيح أنين
األول كان
الطريق
احلياة طرقات.
ّ
ّ
النجاح يف الربنامج وتعريف ّ
ّ
الناس
والطريق ّ
الثاني هو العمل على
بي،
ّ
شخصيا
نفسي وتقديم اجلديد ،وأنا
ً
أشجع كل شخص على املشاركة
ّ
يف هذه الربامج ّ
السبب
ألنها كانت ّ
ملا وصلت إليه اليوم .صحيح أن
اخلسارة حمزنة لكن األمجل هو أن
ّ
الضوء على
يعيد املرء تسليط
حتى بعد خفوت ّ
نفسه ّ
الضوء الذي
ّ
سلطته هذه الربامج عليه .وأنا يف

ّ
الضوء على
طريق إعادة تسليط
نفسي بعدما عملت سنتني على
ألبومي ،وهناك العديد من األعمال
واألغاني اليت بدأت حتضريها .لن
أجلس يف البيت وأقول إن شهرتي
ّ
تتوقف بعد
ألن الدنيا ال
زالتّ ،
إنتهاء هذه الربامج.

جديدا
أعيش حًبا
ً
ما هو أكثر ما حيزنك اآلن؟
بعدي عن أهلي الذين يسكنون
ّ
الشام ،وأنا يف بريوت حبكم
يف
عملي .أمتنى أن أكون عند حسن
ّ
ظنهم بي وأرفع رأسهم ،لقد تعبوا

كثريا يف تربييت.
ً
احلب يف حياتك؟ وكيف
ماذا عن
ّ
هي عالقتك بزينة أفتيموس؟
كل عالقة قد تنتهي يف يوم
األيام وهذا ما حصل بيين وبني
من ّ
حتول إىل
احلب الذي مجعنا
زينة.
ّ
ّ
وأمتنى هلا ّ
ّ
كل اخلري .اآلن
صداقة،

عفوي
حب جديدة .أنا
ّ
أعيش ّ
قصة ّ
بطبعي وحبيبيت فتاة صادقة وخفيفة
ّ
أحب األشخاص الذين
الظل ،فأنا
ّ
أحب اخلوض
يشبهونين ،لكن ال
ّ
ّ
يف ّ
وأفضل ترك األمور
التفاصيل،
ّ
ّ
ألستمتع بها.
خصية لي وحدي
الش
ّ
"رح تزبط"
ما هي حتضرياتك املقبلة؟
سأتابع ردود الفعل على ألبومي
واختيار األغنية ّ
ستصور
الثانية اليت
ّ
على طريقة الفيديوكليب ،ومن

املرجح أن أتعاون مع املخرج بهاء
ّ
خداج الذي ّ
نفذ لي أغنية "لرميك
ّ
ببالش".
حيمل األلبوم أغنية بعنوان "مش
عم تزبط معي" ،ما هي األمور اليت
مل توفق فيها؟
ً
األمور اليت مل ّ
سابقا
أوفق فيها
عموما،
هاملرة".
"رح تزبط معي
ً
ّ
ّ
الراهن
يتحسن الوضع
أمتنى أن
ّ
ّ
السالم ،وعلى املستوى
ويعود
ّ
ّ
ّ
تتحسن أموري
أمتنى أن
الشخصي
ّ
مع إصدار األلبوم بعد غياب سنتني.
ويف النهايةّ ،
أمتنى أن يكون األلبوم
ظن املستمعني وعلى قدر
عند حسن ّ
ّ
التوقعات.

مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا
لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت
بحرية
Pizza - Pasta -

معاملة  ..ابتسامة ..
خربة ..
خدمة  ..نظافة
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
www.totospizzahouse.com
Steak - Seafood
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية
قتيالن وجرحى يف القصر وحوش السيد علي
أهال العتبارهم أن القصف مقصود
نزوج ٍ
تطور امين حدودي شهدته البلدات احلدودية يف البقاع الشمالي بعد
ظهر االحد نتيجة توالي سقوط عدد من القذائف الصاروخية من نوع
 107ملم من اجلانب السوري عشوائيًا على املناطق السكنية يف بلدتي
القصر وحوش السيد علي احلدوديتني يف اهلرمل مما ادى اىل مقتل
علي حسني قطايا ( 30عاما) والفتى عباس حسني ديب خري الدين
( 13عاما) وجرح  6اشخاص عرف منهم علي حسني ديب خري الدين
( 15عاما) وحممد خليل جعفر وحممد ركان قطايا وخدجية وهيام كرم
قطايا إضافة اىل حصول أضرار مادية يف بعض منازل البلدة.
وكان قطايا واجلرحى سقطوا بعد انفجار القذيفة االوىل على ساحة
بلدة القصر قرب مسجد البلدة وما ان هم االهالي بالتجمع حتى سقطت
قذيفة اخرى على التجمع مما ادى اىل سقوط اجلرحى ،وقد نقلوا مجيعا
اىل مستشفيات اهلرمل للعالج.
فيما الفتى خري الدين قضى نتيجة سقوط قذيفة امام منزله يف
بلدة حوش السيد علي وتويف متأثرا جبروحه داخل مستشفى اهلرمل
فيما شقيقه علي ما زال يف حال خطرة .وكان عدد من القذائف سقط
داخل البلدة ومل تنفجر.
كذلك نالت بلدات الكواخ وخربة البطن وحملة الناصرية احلدودية
نصيبها بعدد من القذائف السورية ادت اىل اضرار مادية من دون
سقوط جرحى.
وترك بعض االهالي منازهلم معتربين ان سقوط القذائف مقصود
وليس نتيجة االشتباكات يف داخل االراضي السورية.
وأفاد مصدر امين لـ»النهار» ان القصف اتى بعد تضييق قام
به اجليش السوري النظامي مبؤازرة من اللجان الشعبية يف القرى
احلدودية السورية اليت يقطنها لبنانيون وسيطرتهم على العديد من
املواقع داخل ريف القصري واليت كانت حتت سيطرة «اجليش احلر»،
مؤكدا ان اجليش السوري النظامي اصبح على بعد امتار قليلة من
منطقة القصري السورية.
وأصدرت مديرية التوجيه يف قيادة اجليش بيانًا جاء فيه« :عند
الساعة  16:45من بعد ظهر اليوم (االحد) ،تعرضت بلدة القصر
احلدودية يف منطقة اهلرمل لسقوط عدد من قذائف املدفعية ،مصدرها
األراضي السورية ،مما أدى إىل استشهاد احد املواطنني وإصابة
ثالثة آخرين جبروح ،إضافة إىل حصول أضرار مادية يف بعض منازل
البلدة.

فاعليات فنيدق ن ّددت مبقتل حيدر موسى
عقد يف دار بلدية فنيدق لقاء جامع لوجهاء البلدة جرى فيه البحث
يف تداعيات مقتل حيدر عثمان موسى من بلدة بزال  -عكار ،واصدر
اجملتمعون بيانًا جاء فيه« :على أثر احلادث األليم الذي حصل يف خراج
بلدة فنيدق حيث مكنت جمموعة من شباب بلدة بزال حليدر عثمان
موسى وأردته ،وكان برفقته خالد حسني السيد من بلدة فنيدق الذي
إقتادوه إىل بلدة بزال ليعاد تسليمه ليال اىل ذويه ،سادت البلدة
موجة غضب عارمة ،إذ أن حيدر عثمان موسى كان نزي ًال يف البلدة،
وحيث أن دخول البلدة بهذه الطريقة والتعدي على حرماتها مل يسبق
له مثيل وكذلك تعرض إبن البلدة خالد حسني السيد لسيل من
اإلشاعات تناولت تواطؤه يف هذه اجلرمية .وتنادى وجهاء بلدة فنيدق
ضم النائب خالد
وآل السيد خصوصًا وعقدوا إجتماعًا يف دار البلدية
ّ
زهرمان ورئيس بلدية فنيدق عبداإلله وجيه زكريا والشيخ مسيح
عبداحلي واحلاج وليد وجيه البعريين وأعضاء بلدية فنيدق وخماتريها
السبعة.

إطالق نار يف طرابلس خالل تشييع حسون
شيعت بلدة السفرية يف منطقة الضنيه وآل حسون االحد حييى
حسون ،الذي قضى قبل يومني يف حملة أبي مسرا يف طرابلس ،إثر
إطالق نار على مقهى كان فيه.
ونقل موكب جثمانه من مستشفى يف املدينة ،إىل ساحة املولوي،
حيث كان أهله ورفاقه يف إنتظاره ،لينطلق بعدها إىل السفرية يف
الضنيه.
وأقيمت الصالة على جثمانه ،يف حضور أفراد من عائلته ومن أبناء
املنطقة ،ثم ووري يف مدافن العائلة.
وتزامنا مع تشييع حسون يف طرابلس اطلق مسلحون النار بكثافة
يف اهلواء.

قتيل وجرحى يف حادثي سري
قضى صباح االحد الطفل حممد جواد عبده وأصيب آخرون معظمهم
من آل عبده يف حادث سري عند املدخل اجلنوبي لصيدا يف حميط
حسبة اخلضر ،إذ اصطدمت سيارتان األوىل «ب .أم .ف ».يقودها
شادي حممد عبده والثانية «نيسان» يقودها عبد الرمحن شاهني .ويف
بلدة كفرجوز ،جنا الشاب قاسم حسن مشيساني من املوت بعدما فقد

السيطرة على سيارته «املرسيدس» واجتاح حديقة احد املنازل يف
البلدة وأوقفه جذع احدى االشجار.

العسكرية قضت حببس مشيمش  5سنوات وق ّررت
مساع طبيبني يف ملف أبو جودة
أبلغ رئيس احملكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار خليل
ابرهيم ،العقيد انطوان ابو جودة املوقوف بتهمة التعامل مع العدو
االسرائيلي ودس الدسائس لديه يف جلسة عقدتها احملكمة يف
حضور املستشارة املدنية القاضية ليلى رعيدي وممثل النيابة العامة
لدى احملكمة القاضي كمال نصار ،ان اهليئة تسلمت من الطبيبني
النفسانيني ريف كنعان وشارل بدوره املكلفني من احملكمة معاينة
ابو جودة ،تقريرا اعداه مبوجب هذا التكليف .وقرر العميد ابرهيم
وضعه قيد املناقشة العلنية ودعوة الطبيبني ملناقشتهما يف مضمون
تقريرهما بعد موافقة احملامي رياض مطر بوكالته عن الضابط ابو
جودة يف جلسة حددتها يف  16ايلول املقبل .وطلب املتهم ان تطلب
احملكمة ايداعها نسخة من سجله الصحي اثناء اخلدمة ،فوافقت على
الطلب.
وذكر احملامي مطر انه سيطعن غدا بنتيجة تقرير الطبيبني
االختصاصيني امام احملكمة ،والذي اورد ان املوقوف يعاني حالة
القلق الشديد ،اال ان هذه احلالة ال تفقده االدراك.
بعد ذلك استمعت احملكمة اىل مرافعيت االدعاء العام والدفاع يف
ملف الشيخ حسن مشيمش املتهم مع النمسوي الفار سيغفريد جورج
بوشال امللقب بـ»حممود النمساوي» ،بالتعامل مع خمابرات العدو
االسرائيلي ودس الدسائس لديه واعطائه معلومات عن املقاومة.
ويف مستهل اجللسة وجه العميد ابرهيم سؤاال اىل املتهم مشيمش،
يف حضور وكيله احملامي انطوان نعمه ،إن كان لديه ما يضيفه اىل
استجوابه يتعلق مبوضوع الدعوى ،آخذا يف االعتبار التبدل يف هيئة
احملكمة ،فاستأذن مشيمش الكالم وقال« :اريد ان اتكلم بصياغة
اخرى عما سبق ان ذكرته يف مراحل احملاكمة ،يف حال مسح القانون
بذلك ،ألن هذا اليوم تارخيي بالنسبة الي واىل اسرتي وعائليت .وما
كاد يبدأ بالكالم حتى قاطعه القاضي نصار ،معتربا ان كالم املتهم
يندرج يف اطار املرافعة وليس يف اطار االستجواب .ثم توجه رئيس
احملكمة اىل مشيمش واحاطه بأن مثة اصوال تتبع يف احملاكمة ،معطيا
الكالم ملمثل النيابة العامة العسكرية الذي طلب تطبيق مواد االدعاء
يف حق مشيمش ،وتصل عقوبتها اىل االعدام.
وصنف وكيل الدفاع نعمة موكله يف خانة «رجل الدين النقي والطاهر
والشريف» .وحتدث عن ظروف توقيف مشيمش الذي «غادر لبنان يف
 2010/8/7طلبا للحج ،فوجد نفسه موقوفا يف سوريا ،وما لبث ان
صدر قرار قضائي هناك ومل يطلق ،امنا جرى تسليمه اىل الدولة
اللبنانية يف  ،»2011/10/31معتربا انه يقتضي ان حتسم احملكمة
يف احلكم الذي ستصدره مدة توقيف موكله اليت امضاها يف السجن
السوري .وكرر وكيل الدفاع مجيع طلباته السابقة مصرا على كل ما
تقدم به من مذكرات امام احملكمة.
وناقش نعمة نصوص ثالث مواد يف قانون العقوبات مدعى بها يف
حق موكله ،فاعترب ان نص املادة االوىل ،وهي  274من هذا القانون،
غري متوافرة يف ملف املتهم ،باعتبار ان حتقق هذا اجلرم يتبلور عند
حصول عدوان يستهدف وجود الدولة وكيانها وليس أي شخص آخر.
وهذا االمر مل حيصل ومل ُيستتبع بأي اتصال باملعنى القانوني الصرف،
سواء يف وجود النمسوي املدعى عليه او من دونه ،مستشهدا بقرار
حملكمة التمييز يف هذا السياق اصدرته اخريا برئاسة القاضي وليد
القاضي .كما اعترب ان جرم دس الدسائس املعاقب عليه يف املادة
 275من القانون نفسه،وهي املادة الثانية املدعى بها يف هذا امللف،
«ال ميكن ان يقع اال يف حال احلرب املعلنة واملستمرة واملفتوحة»،
مشريا اىل ان مفهوم احلرب ركن اساسي للتجريم ،ومنتف يف حق
املوقوف الذي مل يعاون العدو .واعترب انه ال ميكن جتاوز نص القانون
االلزامي او التوسع يف تفسريه.
وتال وكيل الدفاع نص املادة  278من قانون العقوبات جلهة االتصال
بالعدو ،وهي املادة الثالثة املالحق فيها مشيمش .وقال نعمة» ان
جوهر هذه املادة هو التواصل امليداني مع جواسيس العدو مبد يد
العون هلم مبا ميس امن الوطن لتقع اخليانة ،وليس باالتصال االمر غري
املتوافر بدوره يف هذه القضية .وتناول لوائح االتصاالت يف امللف
طالبا وضعها خارج املناقشة لتضمنها اشارات وتدوينات غري موقعة،
فضال عن ان احدى هذه اللوائح ال تتضمن داللة قاطعة على صفة
صاحبها او فحوى االتصاالت وأبرز فاتورة يبني تدني قيمتها ،ومدة
املخابرة املشتبه فيها ال تتعدى الثواني.
وتدخل مشيمش مكررا طلب االعدام لنفسه يف حال ثبت ان احدى
اللوائح اهلاتفية املشبوهة ،معتربا ان رقم اهلاتف العائد اىل الالئحة
مزور.
وخلص وكيل الدفاع اىل طلب كف التعقبات عن موكله لعدم
ارتكابه أي افعال جرمية ،واال اعالن براءته لعدم الدليل او لعدم
كفايته وللشك واستطرادا كليا منحه اوسع االسباب التخفيفية وحسم
مدة توقيفه يف سوريا طالبًا إبطال احلكم اجلنحي الذي صدر األسبوع
املاضي حببس مشيمش شهرين خلطأ بامسه يف منت احلكم .وبعد

تذاكر ،قضت احملكمة ليال حببس مشيمش مخس سنوات وانزال عقوبة
االعدام غيابيا بالنمسوي بوشال .وقضى احلكم غيابيا بانزال عقوبة
االعدام بالنمساوي بوشال امللقب مبحمود النمساوي.
ودانت مشيمش بتهمة االتصال بالعدو االسرائيلي فيما كفت
التعقبات عنه من تهميت التعامل ودس الدسائس لدى العدو وجردته
من احلقوق املدنية.

ثان تأديبياً
قاض ٍ
قرطباوي :صرف ٍ

أعلن وزير العدل شكيب قرطباوي ،يف بيان له ان اهليئة القضائية
العليا للتأديب اصدرت «قرارًا قضى بإبرام قرار اجمللس التأدييب
للقضاة الذي كان أنزل عقوبة صرف احد القضاة من اخلدمة .وهو
قرار الصرف الثاني الذي تصدره اهليئة العليا للتأديب خالل 20
يوما ،بعدما أصدرت يف تاريخ  2013/3/26قرار صرف قاض آخر من
اخلدمة ألسباب تأديبية».
وجاء يف البيان «إن وزير العدل إذ يعلن عن قراري الصرف
املذكورين عم ًال بأحكام املادة  88من قانون القضاء العدلي (املرسوم
االشرتاعي الرقم  )83/150ال يسعه إال التنويه بالشجاعة املعنوية
اليت تبديها اهليئة القضائية العليا للتأديب َ
وقبلها اجمللس التأدييب
للقضاة».

باراغوانث التقى فهد وماضي
زار رئيس احملكمة اخلاصة بلبنان القاضي ديفيد باراغوانث والوفد
املرافق رئيس جملس القضاء االعلى القاضي جان فهد ،ثم النائب
العام التمييزي القاضي حامت ماضي حيث تداولوا «يف شؤون احملكمة
وال سيما موضوع تسريب أمساء الشهود وصورهم أخريا» ،وفق بيان
للقاضي ماضي الذي كرر تعهده «للمساعدة يف كشف كل مالبسات
هذه القضية» ،مؤكدا ان مكتبه «ليس مسؤوال عن تسريب هذه
املعلومات النه ال ميتلكها».
وكان النائب العام التمييزي التقى يف مكتبه وزير االتصاالت
يف حكومة تصريف االعمال نقوال صحناوي وحبث معه يف شؤون
قضائية.

رصاص خبالف يف التبانة
وقع خالف فردي يف شارع سوريا بباب التبانة ،امس ،اطلق خالله
عدد من الشبان النار يف اهلواء ،ومل تسجل اصابات.

الدستوري ردَّ طعن مرشح يف الشوف
رد اجمللس الدستوري الطعن الذي تقدم به املرشح عن املقعد
الدرزي يف الشوف احملامي جهاد ذبيان ضد قانون متديد املهل ،لعدم
توقيع عشرة نواب على الطعن.
واعترب ذبيان يف طعنه ان ترشيحه هو ضمن املهلة القانونية اليت
حددتها وزارة الداخلية والبلديات وسابق لقانون متديد املهل الذي مل
ينشر يف اجلريدة الرمسية والذي أفقده حقه يف الفوز بالتزكية.

تعيني جلسة مبلف حماولة اغتيال حرب
حددت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار
خليل ابرهيم الثالث من حزيران املقبل موعدا حملاكمة املدعى عليه
غيابيا حممود احلايك جبرم حماولة اغتيال النائب بطرس حرب يف متوز
املاضي.
وكانت احملكمة ارجأت الثالثاء اىل  26حزيران املقبل متابعة احملاكمة
يف ملف خطف سبعة استونيني ،لعدم مثول احد املخلى سبيلهم.

حريق يف ابي مسراء
اندلع حريق يف الطبقة االوىل من احد املباني يف حملة ابي مسراء يف
طرابلس ،قرب مفرق املسجد القديم ،بسبب احرتاق مولد كهربائي.
وعملت فرق االطفاء على امخاده.

مقتل سوري برصاص جمهولني
اطلق جمهولون يستقلون سيارة جيب «غراند شريوكي» عيارات
نارية على السوري مازن حسني الربعري (مواليد  )1976عند طريق عام
رياق  -بعلبك يف حملة حوش سنيد ،وأردوه .وحضرت القوى األمنية
وفتحت حتقيقا يف احلادث.

حتى أسالك الكهرباء يف الفرزل
سرق لصوص خالل الليلتني السابقتني يف سهل الفرزل االسالك
الكهربائية النحاسية اليت تربط اآلبار خبطوط كهرباء زحلة .وفتح
عناصر خمفر درك املعلقة حتقيقًا.
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البطوالت األوروبية الوطنية لكرة القدم

كأس إيطاليا بني فريقي روما على امللعب األومليب للمرة األوىل
قلص مانشسرت سييت حامل اللقب الفارق بينه وبني مانشسرت
يونايتد متصدر الالئحة اىل  13نقطة ،بعد فوزه على ضيفه ويغان
أثلتيك  0 - 1يف املباراة اليت أجريت بينهما مساء االربعاء على
ملعب «االحتاد ستاديوم» يف مانشسرت وشهدها  47106متفرجني
وهي مؤجلة من املرحلة الـ  29من الدوري االنكليزي لكرة القدم
«برميري ليغ» .وسجل االصابة املهاجم األرجنتيين كارلوس تيفيز
يف الدقيقة  83وهي الـ  11له هذا املوسم.
ويذكر ان الفريقني سيلتقيان يف املباراة النهائية لكأس االحتاد
االنكليزي يف  11ايار على ملعب «وميبلي» يف لندن.
ويف مباراتني أخريني مؤجلتني من املرحلة عينها ،تعادل مانشسرت
يونايتد ومضيفه ويستهام يونايتد  2 - 2على ملعب «ابتون
بارك» يف لندن وامام  34الف متفرج.
سجل للمضيف الربتغالي ريكاردو فاز تي والسنغالي حممد ديامي
يف الدقيقتني  17و ،55وللضيف االكوادوري انطونيو فالنسيا
واهلولندي روبن فان بريسي يف الدقيقتني  31و .77ورفع فان
بريسي رصيده يف املركز الثاني يف ترتيب اهلدافني اىل 21
اصابة بفارق اصابة عن مهاجم ليفربول االوروغواياني لويس
سواريز.
وعلى ملعب «كرافن كوتاج» يف لندن وامام  25الف متفرج ،خسر
فوالم امام ضيفه تشلسي  3 - 0سجلها الربازيلي دافيد لويز
وجون تريي ( )2يف الدقائق  30و 43و.71
وبات ترتيب فرق الطليعة كاآلتي:
 - 1مانشسرت يونايتد  81نقطة من  33مباراة (.)35 - 75
 - 2مانشسرت سييت  68من .)27 - 58( 32
 - 3تشلسي  61من .)33 - 64( 32
 - 4ارسنال  60من .)35 - 64( 33
 - 5توتنهام هوتسرب  58من .)40 - 55( 32

ايطاليا

جدد آ أس روما فوزه على مضيفه انرتناسيونالي ميالنو ،2 – 3
يف املباراة اليت اجريت بينهما االربعاء على ملعب «جيوسييب
مياتزا» يف ميالنو وشهدها  52634متفرجًا ،يف اياب الدور نصف
النهائي من كأس ايطاليا ،وتأهل للدور النهائي .سجل للمضيف
الربازيلي جوناثان سيسريو موريرا واالرجنتيين ريكاردو الفاريز
يف الدقيقتني  22و ،80وللضيف ماتيا ديسرتو ( )2واليوناني
فاسيليس توروسيديس يف الدقائق  55و 69و.74
وكان روما فاز على انرت ميالنو  1 - 2يف مباراة الذهاب يف 23
كانون الثاني املاضي على امللعب االومليب يف روما.
ويلتقي روما يف املباراة النهائية اليت ستقام يف  26ايار على
امللعب االومليب يف روما ،الزيو روما الذي كان اخرج جوفنتوس
تورينو بفوزه عليه  2 - 3مبجموع املباراتني .وستكون املرة االوىل
منذ انطالق املسابقة عام  1922يلتقي فريقا العاصمة يف املباراة
النهائية على امللعب االومليب يف روما.
وسبق لروما ان احرز كأس ايطاليا تسع مرات آخرها عام ،2008
وهو رقم قياسي يتقامسه مع جوفنتوس تورينو ،بينما أحرزها
الزيو مخس مرات آخرها عام .2009

أملانيا

حلق يف اف بي شتوتغارت حامل اللقب ثالث مرات ،ببايرن ميونيخ
اىل نهائي كأس املانيا بعد فوزه على اس سي فريبورغ 1 - 2
يف املباراة اليت اجريت بينهما االربعاء على ملعب «مرسيدس بنز
ارينا» يف شتوتغارت يف الدور نصف النهائي .سجل للفائز،
الذي ضمن مشاركته يف مسابقة اوروبا ليغ املوسم املقبل ،آرثر
بوكا من ساحل العاج والنمسوي مارتن هارنيك يف الدقيقتني 10
و ،29وللخاسر يان روزنتال يف الدقيقة .14
وكان بايرن ميونيخ حامل الكأس  15مرة ،وهو رقم قياسي ،فاز
اول من امس على يف اف ال فولفسبورغ  1 - 6على ملعب «اليانز
ارينا» يف ميونيخ.
وتقام املباراة النهائية يف االول من حزيران على امللعب االومليب
يف برلني.

مونيت كارلو :صعود نادال
وديوكوفيتش

ايطاليا :مهاجم آ اس روما ماتيا ديسرتو – اىل اليسار – مسج ً
ال اصابته
الثانية لفريقه يف مرمى حارس مرمى انرتناسيونالي ميالنو السلوفيني سمري
هاندانوفيتش – اىل اليمني –  ،2 – 3يف ميالنو مساء أالربعاء

فرنسا

تأهل جريوندان بوردو للدور نصف النهائي من كأس فرنسا،
اذ فاز االربعاء يف الدور ربع النهائي على مضيفه راسينغ
لنس من الدرجة الثانية  .2 - 3سجل للمضيف حارس املرمى
سيدريك كاراسو خطأ يف مرمى فريقه واملغربي زكريا برقديش
يف الدقيقتني  11و ،90وللضيف غريغوري سرتيتش واملالياني
شيخ دياباتيه ( )2يف الدقائق  59و 81و.85
وحقق ايفيان تونون غايار مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على
ضيفه باريس سان جريمان متصدر الئحة الدوري الفرنسي
بضربات الرتجيح  1 - 4بعد تعادهلما  1 - 1يف الوقتني االصلي
واالضايف .سجل للمضيف التونسي صابر خليفة يف الدقيقة ،44
وللضيف االرجنتيين خافيري باستوري يف الدقيقة التاسعة .وطرد
احلكم العب باريس سان جريمان االيطالي الربازيلي ثياغو موتا
يف الدقيقة .118
وكان تروا فاز على نانسي  ،0 - 3وخسر سانت اتيان امام
اف سي لوريان  2 - 1الثالثاء يف افتتاح مباريات الدور ربع
النهائي.

الدور األول من كأس النوادي األمريكية اجلنوبية

تأهل إنديبندينيت وريال غراسيالسو

الربتغال

تأهل فيتوريا غيمارايش للدور النهائي من كأس الربتغال بفوزه
على ضيفه بيليننسيس لشبونة من الدرجة الثانية  0 - 1يف
املباراة اليت اجريت بينهما على ملعب «افونسو هنريكيس» يف
غيمارايش يف اياب الدور نصف النهائي .وسجل االصابة ماركو
ماتياس يف الدقيقة .13
وكان فيتوريا غيمارايش فاز على بيليننسيس لشبونة  0 - 2يف
مباراة الذهاب يف لشبونة يف  27آذار املاضي ،وهو سيلتقي
يف الدور النهائي بنفيكا لشبونة حامل الكأس  24مرة والذي فاز
على باكوش فرييرا  1 - 3مبجموع املباراتني يف اللقاء الثاني من
الدور نصف النهائي.

الدورات الدولية يف كرة املضرب

من اليسار كريستيان مارتينيز بورخا وويلدر ميدلينا اللذان سجال اصابتي انديبندينتي
سانتا يف الكولومبي يف مرمى ريال غراسيالسو البريوفياني  ،0 – 2يف بوغوتا.من
اليسار كريستيان مارتينيز بورخا وويلدر ميدلينا اللذان سجال اصابتي انديبندينتي
سانتا يف الكولومبي يف مرمى ريال غراسيالسو البريوفياني  ،0 – 2يف بوغوتا.
تأهل انديبندينيت سانتا يف الكولوميب وريال غراسيالسو البريوفياني
للدور الثاني ،بعد فوز االول على الثاني ( 0 - 2الشوط االول
 )0 - 0يف املباراة اليت اجريت بينهما على ملعب «ال كامبني»
يف بوغوتا ،يف املرحلة السادسة االخرية من تصفيات اجملموعة
السادسة للدور االول من كأس النوادي االمريكية اجلنوبية لكرة
القدم «ليربتادوريس» .وسجل االصابتني ويلدر ميدينا وكريستيان
مارتينيز بورخا يف الدقيقتني  46و .71وطرد احلكم العب ريال
غراسيالسو لويس غوادالوبي يف الدقيقة .79
وعلى ملعب «اجلنرال روخاس» يف اسونسيون ،تعادل تشريو
بورتينو الباراغواياني وديبورتيس توليما الكولوميب سلبا .0 - 0
تصدر انديبندينيت سانتا يف الرتتيب النهائي لفرق اجملموعة وله
 14نقطة من ست مباريات ( ،)4 - 9وتاله ريال غراسيالسو 10
( ،)7 - 8ثم ديبورتيس توليما  ،)5 - 7( 8وتشريو بورتينو 1
(.)11 - 3

االسباني رافاييل نادال خالل مباراته واالوسرتالي مارينكو ماتوسيفيتش ،يف
مونتي كارلو االربعاء

تغلب االسباني رافاييل نادال املصنف ثالثًا وحامل اللقب مثاني
مرات تواليًا على األوسرتالي املغمور مارينكو ماتوسيفيتش ،1 - 6
 2 - 6يف اكثر من ساعة بقليل ،يف الدور الثاني من دورة مونيت
كارلو الدولية للرجال لكرة املضرب على مالعب صلصالية ،وهي
ثالثة دورات املاسرتز التسع الكربى لسنة  2013والبالغة قيمة
جوائزها  2,998,495دوالرًا.
وهذا الفوز الـ 43تواليًا لنادال يف مالعب االمارة والـ 45يف
 46مباراة خاضها يف مونيت كارلو ،وتعود خسارته الوحيدة اىل
مشاركته االوىل عام  2003يف الدور الثالث امام
االرجنتيين غيريمو كوريا ،قبل ان يثأر منه يف املباراة النهائية عام
 2005وحيرز اللقب للمرة االوىل.
كذلك حقق نادال فوزه الـ 15تواليًا منذ عودته اىل املالعب بعد غيابه
سبعة اشهر بسبب االصابة اليت اضطرته اىل االنسحاب من بطوالت
كربى ودورة االلعاب االوملبية يف لندن وبطولة املاسرتز.
وخاض الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف اول ثالث جمموعات
ليفوز على الروسي ميخائيل يوجين  4 - 6 ،1 - 6 ،6 - 4ويتأهل
للدور الثالث .وبدا ان ديوكوفيتش ال زال يعاني اصابة يف كاحله
تعرض هلا خالل لقاء منتخب بالده والواليات املتحدة االسبوع
املاضي يف الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ديفيس.
وتغلب الربيطاني أندرو موراي املصنف ثانيًا وبطل دورة ميامي
االمريكية للماسرتز على الفرنسي ادوار  -روجيه فازالن ،1 - 6
 4 - 6والوصول اىل الدور الثالث.
وفاز التشيكي توماس برديتش املصنف رابعًا على االسباني
مارسيل غرانولريز  ،4 - 6 ،5 - 7والكرواتي مارين سيليتش
املصنف تاسعًا على االفريقي اجلنوبي كيفن اندرسون - 6 ،2 - 6
 ،3والسويسري ستانيسالس فافرينكا املصنف  13على االسباني
الربت مونتانيس  ،1 - 6 ،1 - 6واألرجنتيين خوان موناكو املصنف
 14على الالتفي ارنستس غولبيس ،3 - 6 ،6 - 3 ،0 - 6
والنمسوي يورغن ميلتسر على األسباني نيكوالس أملاغرو املصنف
عاشرًا  ،2 - 6 ،4 - 6وااليطالي فابيو فونيين على االسباني الربت
راموس  ،5 - 7 ،3 - 6واالملاني فلوريان ماير على االسباني
روبرتو باوتيستا  ،4 - 6 ،4 - 6 ،7 - 5والفنلندي ياركو نيمينن
على الكندي ميلوس راونيتش املصنف 6 - 7 ،6 - 1 ،3 - 6 12
(.)3 - 7

بطولة فرنسا

■ وقعت شركة طريان االمارات اتفاقًا مع املسؤولني عن بطولة فرنسا
املفتوحة ،وهي ثانية دورات «الغران شيليم» االربع الكربى ،أصبحت
مبوجبه شريكًا رمسيًا يف هذه البطولة مدة مخس سنوات ابتداء من
البطولة احلالية اليت ستقام من  21ايار اىل  9حزيران.
وأعلن أالربعاء عن االتفاق خالل مؤمتر صحايف عقده على مالعب
«روالن غاروس» يف باريس كل من رئيس طريان االمارات تيم
كالرك ورئيس االحتاد الفرنسي لكرة املضرب جان غاشاسان.
وقال كالرك« :ننظر اىل هذه البطولة اليت حتمل اسم رائد الطريان
وهاوي كرة املضرب الفرنسي الشهري روالن غاروس على انها
امتداد طبيعي لقائمة رعايتنا لبطوالت كرة املضرب العاملية .كما
اننا نعترب بطولة روالن غاروس اليت يتابعها املاليني عرب العامل
منصة مثالية القرتان اسم طريان االمارات بها» ،بينما أعرب
غاشاسان عن سعادته وترحيبه برعاية طريان االمارات لبطولة
روالن غاروس شريكًا رمسيًا.
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مــشاهري
واحد من ضمن الئحة عالجات مجالية

كاثرين زيتا جونز حتافظ على جسدها بالعسل

رمبا السري على دربهن حيقق نتائج مشابهة

إكتشفي أسرار مجال أجسام النجمات بالبكيين

تامارا اكليستون

اشلي روبرتس

كاثرين زيتا جونز ،إحدى جنمات هوليوود البارزات ،تشتهر جباذبيتها،
مجاهلا ومظهرها املثري .وكانت طلتها املثرية ومجال سحنتها السمراء،
اليت تشبه سكان منطقة البحر األبيض املتوسط ،حمط أنظار وإعجاب
اجلميع من النساء والرجال.
تقول النجمة كاثرين زيتا جونز ،إبنة الـ 43عامًا واألم لطفلني ،بأنها
تعشق املاكياج واملستحضرات التجميلية وأنها تولي بشرتها إهتمامًا
خاصًا وختصص الكثري من الوقت للعناية بها .وتقول أنها متلك محامًا
خاصًا ،حيث تقوم يف داخله بإجراء بعض العالجات اجلمالية بنفسها.
وللمحافظة على حيوية ونضارة بشرتها ،تستعمل كاثرين خلطة العسل
وامللح لتدليك كامل جسدها ،كون هذه اخللطة تعمل على تقشري البشرة،
إزالة اجللد امليت وتأمني الرطوبة الالزمة ،ثم تغسل جسمها باملاء.
وتقول كاثرين إن هذه الطريقة ممتازة لتقشري بشرة الوجه واجلسم
وجتعل اجللد مبلمس ناعم ورطب ،كما حتد من الظهور التجاعيد ومتنع
ظهور البثور.
هذا وتقوم كاثرين بتطبيق ماكياجها بنفسها ،حيث تطبق كريم االساس
على بشرتها ،تهوى ألوان الباستيل لظالل العيون مع الكحل االسود
البارز باإلضافة اىل املاسكارا وأمحر الشفاه اللماع.
تتمتع كاثرين بشعر ّ
ملاع رائع اجلمال ،وقد سبق هلا أن حصلت على
لقب النجمة صاحبة الشعر األكثر مجا ًال يف الواليات املتحدة األمريكية.
سر نعومة وملعان شعرها فيعود اىل إستعماهلا زيت اخلروع اجلامايكي
أما ُّ
األسود .كما تعمد اىل تطبيق قناع العسل والبرية على شعرها ليوم كامل
للحفاظ على صحته.
كمبيض
بياض أسنانها يعود اىل الفراولة واألناناس ،اللذين تستعملها
ّ
طبيعي لألسنان نظرًا إلحتوائهما على أمحاض تساعد يف التخلص من بقع
األسنان الداكنة.
أما تناسق جسم كاثرين ورشاقتها فيعودان اىل مواظبتها على مزاولة
التمارين الرياضية يف اهلواء الطلق برفقة عائلتها .باإلضافة اىل مزاولتها
السباحة ،الغطس ،الغولف والتزجل يف فصل الشتاء.
ال تتناول كميات كبرية من األطعمة وتتبع غالبًا نظام أتكنز الغذائي
خال من فئة
الذي يعتمد على الربوتينات وال يستبعد الدهون ،لكنه ِ
الكاربوهيدرات أو النشويات ،الفاكهة واخلضار .فهذا النظام ،حبسب
قوهلا ،يساعد على إنقاص الوزن بسرعة كبرية.
أما بالنسبة لصدرها اجلميل واجلذاب ،فهو إصطناعي ،ألنها سبق وخضعت
جلراحة تكبري صدر بعد إجنابها ألوالدها.

ايالف

تشتهر النجمات دومًا بأجسامهن املمشوقة ،اليت ميلن إىل التباهي
بها خصوصًا مع إقرتاب فصل الصيف ،حيث حيرصن على الظهور
بالبكيين على الشواطئ لإلستجمام .وهي األجسام اليت يتحصلن
عليها بفضل األنظمة الغذائية والتمارين الرياضية اخلاصة املستمرة
يستعن بها ،من أجل التخلص من الدهون الزائدة والظهور
اليت
َّ
بأفضل طلة ممكنة أمام كامريات املصورين.
ِ
أردت معرفة أسرار رشاقة وتناسق أجسام النجمات ،تابعي ،يف
إذا
التقرير التالي ،أهم اخلطوات اليت يتبعنها من أجل احلصول على هذا
القوام اجلميل واملمشوق:
غريي هاليويل :تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتارس رياضات املشي،
اليوغا واجلري وراء إبنتها.
إيفا لونغوريا :متارس التمارين الرياضية على إيقاع موسيقي،
وكذلك السري على تدريبات  4مرات أسبوعيًا مبا يضمن هلا احلفاظ
على عضلة القلب والتدريب واليوغا.
تنوع يف نظام التدريبات لإلبقاء على األشياء مثرية
جينيفر لوبيزّ :
لإلهتمام ،وكذلك تقوم بتمرينات خاصة لعضلة القلب (  30دقيقة
) ومترينات لتقوية عضالت اجلسم (  30دقيقة) يوميًا .ويقال كذلك
إنها تتبع نظام دوكان الغذائي.
جيين مكارثي :تتبع نظامًا رائعًا لرفع مستوى لياقتها البدنية ،إىل
اجلري من ثالث إىل مخس مرات أسبوعيًا ،وكذلك القيام برياضة
اليوغا مرتني أسبوعيًا.
تتدرب ملدة ساعة مع مدربها الشخصي ثالث مرات
هالي بريي:
ّ
أسبوعيًا .وسبق هلا أن قالت بهذا اخلصوص »:ميكنين القيام
بتمرينات تفيد عضلة القلب وكذلك محل أثقال خفيفة للغاية وممارسة
تدريبات حتافظ على وزن اجلسم» .ونظرًا إلصابتها بالسكري ،فهي
حريصة كل احلرص جتاه ما تتناوله من أطعمة ووجبات ،ومتيل إىل
تناول كميات كبرية من الفواكه ،اخلضروات والربوتينات.
أشلي روبرتس :تزاول التمارين الرياضية بشكل يومي ،وتأخذ
دروسًا ملرتني أسبوعيًا .كما تستعني باليوغا املفيدة هلا يف اإلنسجام
وختليص اجلسم من السموم واإلجهاد وامليل لتدريبات عضلة القلب
اليت حترق السعرات احلرارية وتتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.

كانديس سوانبويل
سيندي كروفورد :تعتمد املشي ملسافات طويلة وركوب الدراجة
اهلوائية وتناول كميات كبرية من املياه.
كانديس سوانبويل :تقوم يوميًا بتمرينات رياضية ،ويف كثري من
األحيان حتت إشراف مدربها الشخصي ،حيث متيل ملمارسة تدريبات
تركز على أسفل الظهر والوركني ،إىل جانب حرصها على إتباع نظام
غذائي صحي يضمن هلا ما حتتاجه من أساسيات.
تامارا أكليستون :متشي مع كلبها األليف ،وكذلك متارس مترينات
رياضية مع مدربها الشخصي ،ومتيل اىل تناول احلليب منزوع الدسم
والوجبات اخلفيفة مع اللوز والتفاح ،تركز على تناول الشاي األخضر
واملياه على مدار اليوم ،وتبتعد عن تناول الوجبات اجلاهزة.

ايالف
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تتمــات

ال حكومة قريبة..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

العامل اخلارجي ،الذي فرض يف املرة األوىل حتالفا رباعيا،
ويف الثانية تفاهما بعنوان اتفاق الدوحة .واملفجع للبنانيني
ولطبقتهم السياسية ،أن هذا العامل اخلارجي ،ليس مهتما ألمرهم
وانتخاباتهم اال من زاوية االمجاع على استقرار لبنان يف هذه
املرحلة االقليمية.
فهل ميكن للبنانيني أن يستفيدوا من االمجاع الدولي واالقليمي
على محاية استقرارهم مبحاولة انتاج قانون انتخابي صناعة لبنانية
كاملة ،أم أنهم ،وبدافع إغراءات السلطة والتحكم و «األجندات»
اخلارجية ،ميكن أن ال يطيحوا انتخاباتهم وحسب بل واالستقرار
الذي ينعمون به حاليا ،برغم هشاشته؟
ما جرى يف اللجنة الفرعية النيابية ،باألمس ،يعطي جوابا سلبيا
اذ أن أحدا مل يغادر املربع االنتخابي األول ،ال بل بادر «حزب
اهلل» اىل حشر «االشرتاكي» و»املستقبل» يف الزاوية بإصراره
على قاعدة «أن ما يقبل به املسيحيون جمتمعني منشي به» ،فيما
كانت «الكتائب» جتاهر مبخاوفها من حماولة مترير «طبخة» انتخابية
ال تراعي حساباتها ،يف تلميح اىل االنسجام احلاصل بني اقرتاحي
الرئيس نبيه بري و»القوات» (صيغة األكثري واملختلط).
ويف الوقت نفسه ،كان العماد ميشال عون يتحصن يف اللجنة
عرب ممثله آالن عون ،وراء «األرثوذكسي» ،رافضا أي حماولة
لالقرتاب من قانون بري ،بفعل حسابات جعلته يتخذ موقفا سلبيا
منه ،األمر الذي تفهمه ممثل الرئيس نبيه بري النائب علي بزي
بإصراره على أن رئيس اجمللس سحب اقرتاحه من التداول.
يف هذا الوقت ،كان رئيس «جبهة النضال» النائب وليد جنبالط،
يسعى اىل حتصني الطعن املقدم اىل اجمللس الدستوري بقانون
تعليق املهل ،بتواقيع من خارج كتلته ،وقالت أوساطه انه حصد
حتى اآلن  17توقيعا ،بينهم نواب ينتمون اىل كتلة «لبنان أوال».
كما استعان جنبالط بعدة «املستقبل» القانونية والدستورية،
من أجل «تبكيل» الطعن ،حبيث ال جيد اجمللس الدستوري مفرا من
قبوله ،وهو األمر الذي من شأنه اعادة األمور اىل نقطة الصفر
وجعل «قانون الستني» أمرا واقعا ،برغم التداعيات احملتملة لقبول
الطعن ،وال سيما جلهة اعتبار معظم املرشحني الذين جتاوزوا رقم
املئة حبكم الفائزين دستوريا!
ومع فشل اللجنة الفرعية ،يصبح السؤال بديهيا عما ميكن ان
يتحقق من اآلن ولغاية  15ايار املقبل موعد اجللسة النيابية العامة
اليت حددها رئيس اجمللس النيابي القرار قانون انتخابي جديد،
وماذا اذا تعذر ذلك ووصلنا اىل تاريخ  19ايار الذي تنتهي فيه
فرتة تعليق مهل الرتشيح لالنتخابات على اساس «قانون الستني».
وماذا عن «االقرتاح االرثوذكسي» ،املعلق ملدة شهر ،افساحا يف
اجملال العداد قانون جديد ،فهل سيتم احياؤه من جديد وهل
سيشهد البلد صراعا متجددا بني «الستني» و»االرثوذكسي»؟.
ويف موقف التفايف على الطروحات الداعية اىل متديد والية
اجمللس من ثالثة اشهر اىل سنتني ،ظهر موقف أمريكي حاد،
تبلغته مجيع املراجع اللبنانية املعنية ،مبن فيها الرئيس املكلف
متام سالم ،ويتضمن حتذيرا مباشرا من تعرض املؤسسات اللبنانية
الجراءات دولية ،اذا مت تأجيل االنتخابات ..وصوال اىل اعتبار
لبنان «دولة غري موجودة» ،على أن تشمل هذه االجراءات عقوبات
اقتصادية ومالية.
وفيما حاولت مراجع لبنانية التخفيف من وطأة التحذيرات
األمريكية ،بالقول ان فكرة التمديد التقين صارت مبثابة أمر واقع
(أي اىل تشرين األول املقبل) ،بدا واضحا أن كتلة «املستقبل»،
وعلى عكس املوقف الذي كانت قد فاحتت به بعض األوساط
الداخلية حول امكان ابرام تفاهم يشمل التمديد للمجلس واحلكومة
اجلديدة واملؤسسات العسكرية واألمنية ،قررت السري خبيار
االنتخابات يف موعدها ،وهو األمر الذي تبلغه بشكل واضح رفاق
سعد احلريري ،الذين انضموا اليه ،مساء أمس االول ،يف أمسية
عيد ميالده الثالث واألربعني.
ويف موازاة هذا املأزق االنتخابي ،بدا الرتابط واضحا بني القانون
االنتخابي والتأليف احلكومي الذي دخل يف اجازة مفتوحة ،ذلك أن
الرئيس املكلف مجد التواصل مع القوى السياسية ،مكتفيا بلقاءات
عادية يف دارة املصيطبة ،ومسجال ،امس االول ،ظهوره الرمسي
األول اىل جانب رئيس اجلمهورية ميشال سليمان خالل االحتفال
مبئوية كلية احلقوق يف جامعة القديس يوسف.
ويطرح هذا التجميد تساؤالت حول الغاية منه ،وهل سيستمر
الرئيس املكلف يف طرحه حلكومة حيادية من غري املرشحني ،وهل
مازال هذا الطرح ممكنا ام انه قد تعطل بفضل «الفيتو» الرئاسي
واجلنبالطي ،وهل سيعدل متام سالم يف طرحه ويذهب حنو طرح
حكومة خمتلطة وبنكهة سياسية ،وماذا ينتظر الرئيس املكلف
الطالق عجلة املشاورات؟
واذا كانت حمركات متام سالم ما زالت مطفأة ،فإن مصادر
واسعة االطالع الحظت ان باب دارة املصيطبة مل يفتح بعد امام
اللقاء الثاني املوعود بني سالم و»قوى  8آذار» ،وقالت ان
الرئيس املكلف مل حيدد بعد موعدا للقاء ممثلني عن هذه القوى،
علما ان الوزير جربان باسيل طلب حتديد موعد للقاء «قوى  8اذار»
مع الرئيس املكلف ومل يأته اجلواب حتى اآلن.
يذكر أن حركة «امل» و»حزب اهلل» تلقيا ،يف الساعات األخرية،

تأكيدات متجددة من النائب وليد جنبالط بانه متمسك بالتعهدات
اليت قطعها بانه لن يسري يف اي تشكيلة حكومية ال ترضي «الثنائي
الشيعي» .وقد توىل وزير الشؤون االجتماعية يف حكومة تصريف
االعمال وائل ابو فاعور ابالغ تلك التأكيدات امس ،اىل كل من
وزير الصحة يف حكومة تصريف االعمال علي حسن خليل ورئيس
وحدة االرتباط والتنسيق يف «حزب اهلل» احلاج وفيق صفا.
واكدت مصادر وسطية ان جدية االتصاالت لتأليف احلكومة تتجلى
بالتأكيد حينما يبادر الرئيس املكلف اىل التشاور مع القيادات
السياسية ويف مقدمها الرئيس نبيه بري حتديدا .واشارت اىل
ان رئيس اجلمهورية ما زال ينصح بوجوب التشاور مع املكونات
السياسية ومراعاة التوازنات الداخلية ،مرجحة ان يكون ذلك هو
خيار الرئيس املكلف يف نهاية املطاف «فال رئيس اجلمهورية قابل
حبكومة امر واقع بال تشاور مع القوى السياسية ،وال وليد جنبالط،
وال الوضع اللبناني يتحمل الدخول يف مثل هذه املغامرة».
من جهتها ،كررت اوساط سالم ارسال اشارات اجيابية اىل عني
التينة ،فاكدت ان الرئيس بري اجيابي حتى االن ،وهذا يسهل
االمور امام الرئيس املكلف ،لكن ينبغي ان نلتفت اىل ان االساس
هو السرعة ال التسرع« ،وبالتالي فإن هامش الوقت ما يزال متاحا
وما زلنا ضمن املهلة املنطقية للتأليف احلكومي ،إن مل يكن حتى
نهاية الشهر احلالي ،فحتى النصف االول من ايار املقبل».

استقالة االبراهيمي..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

أن االبرهيمي وسلفه يف املهمة ذاتها األمني العام السابق
«عينا مبوجب القرار  66/253الذي
للمنظمة الدولية كويف أنان
ّ
اختذته اجلمعية العمومية لألمم املتحدة يف  21شباط  2012وكررته
يف  7آب  .»2012وأضاف أن «تعديل التفويض يستوجب تعديل
القرارين ،وهذا غري وارد حاليًا .لقد صرف النظر متامًا عن هذه
الفكرة».
وأقر بأن «االبرهيمي جيد نفسه أمام تعقيدات كثرية» ،ملمحًا
اىل أن عالقته بالرئيس السوري بشار األسد «ساءت» ،فض ًال عن
أن القرار األخري الذي اختذته جامعة الدول العربية على مستوى
القمة يف قطر جعله يف موقع «أكثر حرجًا» ،لكونه وسيطًا للجامعة
اليت «اختذت موقفًا بتسليم مقعد سوريا اىل االئتالف الوطين لقوى
الثورة واملعارضة السورية».
وإذ مل ترشح معلومات عن االجتماعات اليت عقدها االبرهيمي مع
كل من بان ومندوبي الدول اخلمس الدائمة العضوية يف جملس
األمن ،أشار الديبلوماسي اىل أن املشاورات «ستصل اىل الذروة
مطلع األسبوع املقبل ،عندما يصل األمني العام جلامعة الدول
العربية نبيل العربي يف رفقة رئيس الوزراء القطري وزير اخلارجية
الشيح محد بن جاسم بن جرب آل ثاني اىل نيويورك لعقد سلسلة
لقاءات ثنائية وثالثية ومتعددة ملناقشة األوضاع يف سوريا».
ويرجح أن «يتمنى اجلميع على االبرهيمي البقاء يف مهمته ومواصلة
مساعيه ،مع العلم أن مسألة بقائه أو عدم بقائه خيار شخصي».
ومن املقرر أن يقدم االبرهيمي اليوم احاطة ألعضاء جملس
األمن يف جلسة مغلقة .وأفاد الناطق بإسم األمم املتحدة مارتن
نيسريكي أن املمثل اخلاص املشرتك سيتحدث اىل الصحافيني
بعد اجللسة.

جلسة علنية

وتعقد هذه اجللسة غداة انعقاد جلسة علنية تركزت على الوضع
اإلنساني يف سوريا .وقالت وكيلة األمني العام للشؤون اإلنسانية
واملعونة الطارئة فالريي آموس إن هناك «كارثة انسانية»،
مشرية اىل «دمار البنية التحتية الرئيسية مبا يف ذلك املدارس
واملستشفيات ،واخنفاض العملة اليت خسرت ما بني  80و 90يف
املئة من قيمتها ،وارتفاع أسعار الغذاء».
وأضافت أن «األرقام تظهر وجود  6,8ماليني انسان حمتاجني،
و 4,25ماليني انسان نازحني داخليًا باإلضافة اىل  1.3مليون
انسان من الساعني اىل اللجوء يف الدول اجملاورة» .وحتدثت عن
«فظائع» ،مطالبة جملس األمن بالنظر يف «أشكال بديلة الرسال
املساعدات ،مبا يف ذلك من خالل عمليات عابرة للحدود» ،وخلصت
اىل أنه «يتعني على اجمللس أن جيد طرقًا خلفض مستوى العنف
ووقف سفك الدماء».
وتبعها املفوض السامي لالمم املتحدة لالجئني أنطونيو غوترييس
الذي ّ
حذر من ان اعداد الالجئني سيصل اىل  3,5ماليني حبلول
نهاية السنة اجلارية اذا مل يتم التوصل اىل تسوية .كذلك ّ
حذر
حتولت تهديدًا وجوديًا» بالنسبة اىل لبنان،
من ان «االزمة السورية ّ
موضحا ان عدد سكانه زاد اكثر من عشرة يف املئة اذا احصى
املرء الالجئني السوريني املسجلني وحدهم ...هناك من يعتقد
حتى ان ربع سكان لبنان رمبا صاروا اآلن سوريني» .واشاد مبا
مساه «احلكمة السياسية للقيادة اللبنانية اليت أبقت البالد خارج
احلرب السورية» ،مع ان احلوادث االمنية على طول احلدود «تشكل
حتديًا خطريًا للبنان».
واستهل املندوب السوري الدائم لدى االمم املتحدة السفري بشار
اجلعفري كلمته باحلديث عن االستعمار الفرنسي ،قائ ًال إنه «واهم
من يعتقد انه قادر على اعادة الساعة اىل الوراء» .وإذا اشار اىل
«ما خيلفه االرهاب االعمى» ،رأى ان األزمة السورية «كشفت عيوبًا
خطرية يف منظومة العالقات الدولية» .وانتقد مناقشات االحتاد

االوروبي لشراء النفط السوري «من جمموعات االرهاب اليت سطت
على بعض آبار النفط يف سوريا» .كما حتدث عن «شركة اسرائيل
مع اجملموعات االرهابية السلفية التكفريية» ،حامال ايضا على
«السالح الذي يشرتيه البرتودوالر القطري – السعودي.

الفروف

ويف موسكو (و ص ف) ،اعلن وزير اخلارجية الروسي سريغي
الفروف ردًا على سؤال عن شائعات عن احتمال استقالة االبرهيمي،
ان روسيا تعترب هذا االمر مربرًا .وتساءل« :كيف سيمكنه التصرف
على حنو آخر بصفته رجال نزيها ،بعدما عدلت احدى املنظمتني
اللتني منحتاه املهمة للقيام مبفاوضات بني السلطة واملعارضة،
عن دعم اي مفاوضات وأعلنت ان سلطات دمشق غري شرعية
واعرتفت باالئتالف الوطين السوري بصفته املمثل الشرعي الوحيد
للشعب السوري؟».

نتنياهو حيذر..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

القصري ومحص بوسط البالد.
غداة قول االسد لقناة «االخبارية» السورية إن بقاءه أو رحيله
مرتبط مبا «يقرره الشعب» السوري وتشكيكه يف «وطنية»
املعارضة ،وصف «االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة
السورية» هذه التصرحيات بأنها «مشهد يكشف انعزاله املطبق
عن الواقع وعماه عن الفساد واخلراب والدماء اليت أوغل فيها».
وأضاف ان «ادعاء السيطرة وانكار اآلخر والغياب عن الواقع
واقرتاح حلول ال عالقة هلا باالزمات اليت يدعي حلها» مياثل «نهج
من سبقه من الطواغيت».
واقفل االسد عمليًا اي باب للحوار مع املعارضة ،متسائ ًال «كيف
يكون (الشخص) وطنيًا اذا كان هناك من يدفع له؟» ،وخلص اىل
ان كل معارضة يف اخلارج «ال ميكن ان تكون وطنية» ،وان حجمها
حتدده «االنتخابات».
ورد االئتالف بأنه «اهليئة املمثلة لكل السوريني واملنبثقة من
ثورتهم وتضحياتهم وارادتهم» ،وانه ال يستمد «وجوده وشرعيته
إال من هذه الثورة».
كما أتهم االسد االردن اجملاور بإتاحة اجملال لتسلل «ارهابيني»
اىل سوريا ،حمذرًا اململكة اجملاورة من «ان احلريق لن يتوقف عند
حدودنا .والكل يعلم ان االردن معرض كما هي سوريا معرضة».

عمان
ّ

وسارعت عمان اىل تأكيد موقفها «الثابت» رفضًا ألي تدخل
عسكري يف سوريا ،غداة اعالن الواليات املتحدة ارسال  200جندي
اىل االراضي االردنية.
وصرح وزير الدولة لشؤون االعالم وزير الشؤون السياسية
والربملانية الناطق الرمسي باسم احلكومة حممد املومين بأن «موقف
اململكة مما جيري يف سوريا مل يتغري وهو ثابت ضد اي تدخل
عسكري ويدعو حلل سياسي شامل يوقف دوامة العنف والدم
هناك».
وامتنع عن التعليق مباشرة على حديث األسد ،مشريًا اىل «تدارس
املوقف ألن لذلك تداعيات سياسية وأمنية» على اململكة اليت
تستضيف قرابة نصف مليون الجىء سوري .وأوضح ان «ارسال
افراد من اجليش االمريكي اىل االردن هو ضمن التعاون املشرتك
املعتاد بني القوات املسلحة االردنية واجليش االمريكي» ،وذلك
تعليقًا على اعالن وزير الدفاع االمريكي تشاك هيغل تعزيز الوجود
العسكري لبالده يف االردن لتدريب اجليش االردني واحتمال
التدخل لضمان امن خمزون االسلحة الكيميائية يف سوريا.

نتنياهو

وحذر نتنياهو يف حديث اىل هيئة االذاعة الربيطانية «بي بي
سي» من ان وقوع اسلحة متطورة يف ايدي املقاتلني يعين اعادة
حتديد التهديدات االمنية االقليمية.
وقال ان قلق اسرائيل يرتبط مبعرفة «اي متمردين واي
اسلحة؟» .وأضاف« :حنن لسنا عدوانيني وال نسعى اىل مواجهة
عسكرية .لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا اذا اقتضت احلاجة
واعتقد ان الكل يعلم أن ما اقوله موزون وجدي».

معارك محص

ميدانيا  ،افاد «املرصد السوري حلقوق االنسان» الذي يتخذ
لندن مقرًا له ،ان مقاتلني «من اللجان الشعبية املسلحة املوالية
للنظام السوري وحزب اهلل وجنودًا من القوات النظامية» سيطروا
على بلدة ابل جنوب مدينة محص ،والقريبة من الطريق الدولي
دمشق  -محص  -حلب.
وأكدت الوكالة العربية السورية لالنباء «سانا» ان القوات
النظامية «بسطت سيطرتها الكاملة» على البلدة «بعد مالحقتها
لفلول االرهابيني وتكبيدهم خسائر كبرية».
وحتاول القوات النظامية منذ ايام عزل املقاتلني املعارضني
بني مدينيت محص والقصري القريبة من احلدود اللبنانية .وتدور يف
املنطقة اشتباكات عنيفة يشارك فيها ،حبسب املرصد ،مقاتلون
موالون لـ»حزب اهلل» ،من أجل عزل مقاتلي املعارضة يف هذه
النقطة االساسية لربط دمشق بالساحل.
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متفرقات

سيارات جديدة لشرطة دبي
من طراز «المبورغيين و فراري»!

أعلنت شرطة دبي ،اخلميس
عن إطالقها لسيارات شرطة تقوم
مبهام الدوريات األمنية يف عدد من
املناطق يف فرتة جتريبية حتقيقا من
منطلق كون "مدينة الفخامة والرقي
يف كل خدماتها".
وجاء يف تقرير نشر على وكالة
األنباء اإلماراتية الرمسية "وام" أن
سيارة المبورغيين مزودة بتجهيزات
خاصة وقوة وسرعة ومتانة وسيتم
استخدامها يف الطرق اخلارجية
وبعضها يف األماكن اليت تستدعي
وجود سيارات رياضية سريعة كما
متتاز مبواصفات خاصة من ناحية
اهليكل اخلارجي والداخلي للسيارة.
أعلنت شرطة دبي ،اخلميس
عن إطالقها لسيارات شرطة تقوم
مبهام الدوريات األمنية يف عدد من
املناطق يف فرتة جتريبية حتقيقا من

منطلق كون "مدينة الفخامة والرقي
يف كل خدماتها".
وجاء يف تقرير نشر على وكالة
األنباء اإلماراتية الرمسية "وام" أن
سيارة المبورغيين مزودة بتجهيزات
خاصة وقوة وسرعة ومتانة وسيتم
استخدامها يف الطرق اخلارجية
وبعضها يف األماكن اليت تستدعي
وجود سيارات رياضية سريعة كما
متتاز مبواصفات خاصة من ناحية
اهليكل اخلارجي والداخلي للسيارة.
وجاء يف التقرير أن القيادة
العامة لشرطة دبي تسعى لتحديث
دورياتها بهدف تعزيز التواجد االمين
لرجال الشرطة يف األماكن السياحية
اهلامة مثل برج خليفة و"بوليفار
الشيخ حممد بن راشد" و"جي بي آر"
وتكثيف االهتمام واالرتقاء بالسيارات
واألجهزة واملعدات ومواكبة أعلى
املعايري العاملية واملستجدات التقنية

والعلمية اجلديدة اليت تسهم يف
بسط األمن واألمان وإحقاق العدل
واالرتقاء بها إىل أعلى املستويات
واملساهمة يف تطبيق القوانني
واألنظمة املرورية.
وأثارت هذه األنباء زوبعة من

التغريدات والتعليقات على هذا
املوضوع متحورت حول االعتزاز
بشرطة دبي وبني تقديرات لسعر
هذه املركبة البالغ  500ألف دوالر
تقريبا ،وكان من أبرز هذه التعليقات
اليت جاءت يف وسم #المبورغيين:
Abdulkhaleq Abdulla
تعليق
الذي قال" :دبي املدهشة وشرطة
دبي الفريدة تطلق سيارة المبورغيين
قيمتها  500الف دوالر كدورية
للشرطة يف املناطق الراقية من
املدينة".
وقال خالد بن حممد الشبانة" :حتى
األماكن املميزة جعلوا هلا سيارة
فارهة".
أما دحوم باشا فقال" :حنا أحسن
منهم عندنا جيب ربع ،ال ومركبني له
جنوط ".VXR
وبدوره قال هالل البلوي:
"شرطة دبي تطلق دورية المبورغيين

لضبط أمن الطرق ،لن يتم نقل أي
أشخاص ،مطلوبني أو متهمني فيها
نظرا لقيمتها الغالية".

أكدت عاملة اسرتالية ان
"الرجال إىل إنقراض ،لكن ذلك
لن حيدث بعد  5ماليني سنة من
اآلن على الرغم من أن مراحل هذا
االنقراض قد بدأت بالفعل".
"االختالف
ان
وأضافت
الرئيسي بني اجلنسني هو
يف الكروموزومات ،والنقطة
املثرية يف هذا املوضوع هي
أن الكروموزوم األنثوي حيتوي
على ما يقارب ألف جينة وراثية،
يف حني أن الكروموزوم الذكري
الذي كان حيتوي على عدد

يف حماولة جديدة منها جلذب
إهتمام وسائل اإلعالم وإثارة
اجلدل ،وتكريس صورتها كنجمة
اإلثارة األوىل يف العامل العربي
أم ًال يف إنتزاع اللقب من هيفاء
وهيب ومزامحتها يف منطقتها اليت
تفردت بها حتى اآلن ،نشرت
الفنانة ومقدمة الربامج اللبنانية
الشابة صورًا مثرية بدت فيها
مستلقية على السرير ،ومت
استخدام اإلضاءة بطريقة توحي
بأن مايا من دون مالبس ،رغم
أنها ترتدي شورت أسود قصري
وقميص أبيض فضفاض.
فيما هناك ثالث صور أخرى
ُ
التقطت هلا مع شاب أمسر على
السرير أيضًا ،يف أوضاع توحي

وجاء يف التقرير أن القيادة
العامة لشرطة دبي تسعى لتحديث
دورياتها بهدف تعزيز التواجد االمين
لرجال الشرطة يف األماكن السياحية
اهلامة مثل برج خليفة و"بوليفار
الشيخ حممد بن راشد" و"جي بي آر"
وتكثيف االهتمام واالرتقاء بالسيارات
واألجهزة واملعدات ومواكبة أعلى
املعايري العاملية واملستجدات التقنية
والعلمية اجلديدة اليت تسهم يف
بسط األمن واألمان وإحقاق العدل
واالرتقاء بها إىل أعلى املستويات
واملساهمة يف تطبيق القوانني
واألنظمة املرورية.
وأثارت هذه األنباء زوبعة من
التغريدات والتعليقات على هذا
املوضوع متحورت حول االعتزاز
بشرطة دبي وبني تقديرات لسعر
هذه املركبة البالغ  500ألف دوالر
تقريبا ،وكان من أبرز هذه التعليقات
اليت جاءت يف وسم #المبورغيين:
Abdulkhaleq Abdulla
تعليق
الذي قال" :دبي املدهشة وشرطة
دبي الفريدة تطلق سيارة المبورغيين
قيمتها  500الف دوالر كدورية
للشرطة يف املناطق الراقية من
املدينة".
وقال خالد بن حممد الشبانة" :حتى
األماكن املميزة جعلوا هلا سيارة
فارهة".
أما دحوم باشا فقال" :حنا أحسن
منهم عندنا جيب ربع ،ال ومركبني له
جنوط ".VXR
وبدوره قال هالل البلوي:
"شرطة دبي تطلق دورية المبورغيين
لضبط أمن الطرق ،لن يتم نقل أي
أشخاص ،مطلوبني أو متهمني فيها
نظرا لقيمتها الغالية".

مراحل إنقراض الرجال بدأت !
مماثل من اجلينات مل يعد حيتوي
إال على قرابة مائة جينة وراثية
فقط".
وأشارت إىل ان "األنثى متلك
كروموزومني إثنني من النوع ذاته
بد ً
ال من واحد ،ويف اإلمكان أن
يساند كل منهما اآلخر ويعوض
ما ميكن أن خيسره اآلخر ،أما
الكروموزوم الذكري فهو وحيد
وضعيف ،اذ انه يعاني هشاشة
أيضًا ،فأي عطل أو ضرر يصيب
اجلينات الوراثية يف الكروموزوم
الذكري لن يكون يف اإلمكان

مايا دياب تنشر صورها مع رجل أمسر
شبه عاريني على السرير

إصالحه أو االستعاضة عنه كما
هو احلال مع الكروموزومني
األنثويني ،على األقل يف املدى
املنظور".
ولفتت إىل ان "إنقراض
الرجال لن حيدث بني ليلة
وضحاها وبالتالي ال داعي
للهلع ،فالنهاية ستأتي بعد
مخسة ماليني سنة على األقل،
ومن املؤكد أن العلماء سوف
يتمكنون من إجياد حلول مناسبة
لتجنب هذه النهاية املأساوية
للرجل وللمرأة على حد سواء".

يصغرها بأكثر من  25عامًا لصاحل
إجدى اجملالت األجنبية ،حتمل نفس

باحلميمية ،ويف إحداها تتلهى مايا
عنه وتقرأ يف جملة.
أن الصور
ورغم جرأتها الفائقة ،إال ّ
بدت فنية وحمرتفة ،بإضاءة مجيلة،
ويبدو أنها لقطات صورت بإحرتاف
كواليس
ضمن
املصور
عملها
األخري ،ومل تعرض
من قبل ،تذكرنا
مشابهة
بصور
مادونا
قامت
مع
بإلتقاطها
صديقها املوديل
الوسيم جيسوس
لوز ،الذي كان

الفكرة ،ولكن األوضاع اليت إختارتها
مادونا كانت أكثر إثارة ،واإلحياءات
اجلنسية اليت محلتها صورها أكثر
جرأة بالطبع من صور مايا دياب.

بريطانية تقيم مع زوجها وعشيقها حتت سقف واحد
خالفًا لكل ما ميكن للمرء أن
يتوقعه ،تعيش امرأة يف بريطانيا
مع زوجها وعشيقها يف منزل
واحد.
وأفادت صحيفة «ديلي مريور»
الربيطانية ان ماريا بوتزكي  ،وهي
أم البنتني ،تركت زوجها «بول»
لتعيش مع عشيقها «بيرت» ،لكنها
افتقدته كثريًا بالرغم من انها مل
تتخيل انها قادرة على البقاء من
دون الرجل الثاني يف حياتها.
وأضافت ان عالقة صداقة غريبة
مجعت بني الرجلني احملببني
إىل قلب بوتزكي ،واحلل كانت
إقامتهما معها حتت سقف واحد يف
شرق لندن.
وأكدت ان االمرأة البالغة من
العمر  33سنة تقيم اآلن مع زوجها
( 37سنة) وابنتيهما «لورا» (16
سنة) و»آميي» ( 12سنة) ،باإلضافة

إىل «بيرت» ( 36سنة) .
وقالت بوتزكي «قد جيد الناس
األمر غريبًا لكنين أحب الرجلني وال
ميكنين أن أختار أحدهما» ،مضيفة
ان «العيش مع الرجلني كان احلل
الوحيد».

وأشارت إىل انها تقيم عالقة
جنسية مع الرجلني ،لكنهم ال
يتشاركون ثالثهم سريرًا واحدًا،
مشرية إىل ان زوجها وعشيقها
يتفقان مع بعضهما بشكل جيد
جدًا.

خدمة من غوغل لتوريث معلومات املستخدم بعد املمات
أطلقت غوغل مسة جديدة
ملساعدة املستخدمني يف إعداد
وصية على االنرتنت متلي ما حيدث
ملعلوماتهم الشخصية بعد رحيلهم
عن هذا العامل ـ إما حموها بالكامل
أو نقلها اىل أحبائهم بوصفها
ً
رقميا.
مرياثا
ً
تتيح برجمية Inactive Account
 Managerملن يستخدمون كل
خدمات غوغل أن خيتاروا بعد الوفاة
"أشخاصا موثوقني" يستطيعون
ً
الدخول على معلوماتهم بعد توقف
شهرا،
حسابهم ملدة  3أو  6أو 12
ً

حسب ما يفضلونه.
ويف حتذير أخري قبل وضع
املعلومات يف متناول الوريث ترسل
غوغل رسالة الكرتونية وأخرى نصية
اىل املستخدم للتأكد من وفاته،
وأنه مل يرتك حسابه عاط ًال فحسب.
وإذا مل يرغب املستخدم يف توريث
معلوماته ألحد فإن لديه خيار حموها
بصورة دائمة .وقال اندرياس
تويرك ،مدير منتجات غوغل،
يف مدونة مبناسبة اطالق اخلدمة
اجلديدة" ،إن قلة ّ
منا حيبون التفكري
يف املوت وخاصة موتنا حنن ولكن
إعداد خطط ملا حيدث بعد رحيلنا

مهم ً
حقا ملن خنلفهم بعدنا".
وأضاف تويرك أن غوغل تأمل
بأن متكن السمة اجلديدة املستخدم
"من ختطيط حياته يف اآلخرة الرقمية
بطريقة حتمي خصوصيته وأمنه
وجتعل احلياة أهون على أحبائه بعد
رحيله" .ولتشغيل اخلدمة يتعني
زيارة صفحة االعدادات يف حساب
املستخدم على غوغل حيث يكون
مبقدوره أن ينتقي من بني خيارات
لكل خدمات غوغل ومنها يوتيوب
وجي ميل وغوغل  +وخدمة بيكاسا
لتحميل الصور وحفظها.
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مجتمع وصحة

«معلومات قيمة» عن األزمة القلبية

ما الذي جيب أن تعرفه إلنقاذ حياتك؟

تعتمد حياة الكثريين ممن
يصابون باألزمات القلبية
على ما ميكنهم أن يفعلوه
أو يفعله احمليطون بهم
يف الدقائق القليلة األوىل
من تعرضهم ألزمة قلبية
ألول مرة ..ولكن لألسف
فإن كثريا من الناس ال
يعرفون ما هي أعراضها،
حتى ميكنهم اختاذ أول خطوة
إلنقاذ حياتهم ،أو حياة أحد
املقربني منهم.
وفيما يلي تعرض CNN
عددًا من النصائح ،اليت
يقدمها الطبيب جون رايلي،
مدير برنامج زمالة القلب
واألوعية الدموية يف مركز
«أوكسنر» الطيب مبدينة نيو
أورلينانز ،يف شكل أسئلة
وأجوبة ،ميكنها أن تساعد
يف إنقاذ حياة الكثريين
ممن يتعرضون لتلك األزمات
القاتلة:
س :ما هي أهم ثالثة أمور
جيب معرفتها عن النوبات
القلبية؟
ج :عند حدوث أزمة
قلبية تبدأ الثواني يف العد
التنازلي.
بادر بطلب عناية طبية على
الفور ..فكلما طال تعرضك
لألعراض ،كلما زاد حجم
الضرر يف عضلة القلب،
وتبدأ األعراض بوقف تدفق
الدم إىل القلب ،وجيب
أن تسارع إىل أحد مراكز
الطوارئ ،حتى ميكن لألطباء
املختصني أو اجلراحني سرعة
العمل على استعادة تدفق
الدم مرة أخرى ،ملنع مزيد
من الضرر.
اطلب سيارة إسعاف ..وال
تتوىل القيادة بنفسك ،أو
اطلب من شخص آخر نقلك
إىل أقرب مركز طيب ،فخالل
تعرضك ألزمة قلبية قد يزيد
معدل خفقان القلب ،أو قد
يتوقف متامًا ..ويف الطريق
إىل املستشفى ميكن لرجال
اإلسعاف إجراء رسم القلب
 ،EKGللتأكد من تشخيص

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

اإلصابة بنوبة قلبية ،وتقديم
العالج الالزم للحفاظ على
معدل خفقان القلب يف
املعدالت املسموح بها ،إذا
ما استدعى األمر ذلك ،كما
ميكنهم طلب إعداد فريق
طيب يف املستشفى حال
وصولك إليها.
تناول قرص «أسربين»..
إذا كان متوافرًا لديك،
وابدأ يف مضغه بينما تنتظر
وصول سيارة اإلسعاف،
حيث يساعد يف إبطاء تكوين
جلطات دموية ،اليت قد
تسبب اإلصابة بنوبة قلبية.

س :ما هي األعراض
الشائعة للنوبات القلبية؟..
وكيف أنها ختتلف بني
الرجال والنساء؟
ج :بعد البحث يف معظم
تبدأ
املماثلة،
احلاالت
األعراض بالشعور بآالم حادة
يف الصدر ،مما قد يؤدي
إىل سقوط املصاب أو
ً
وعادة
املصابة على األرض،
ما تكون اإلصابة بالنوبات
القلبية واضحة ،ولكنها يف
حقيقة األمر ،ال تكون على
قدر عال من الوضوح دائمًا.
من
األعراض
وتتباين
وليس
آلخر،
مريض
بالضرورة أن يشعر املصاب
بآالم يف الصدر ،ويقول
العديد من املرضى إنهم مل
يشعروا باألمل ،بقدر ما كانوا
يشعرون بالضيق وعدم
الراحة ..وقد تبدأ األعراض
بأمل خفيف يف الصدر،
أو الشعور حبرقان أثناء
التنفس ،وتشمل األعراض
الشائعة األخرى آالم يف
الذراع والرقبة ،أو أعلى
الظهر ،تكثف العرق البارد
على وجه املريض بشكل
مفاجئ.
وقد ختتلف هذه األعراض
بالنسبة للمحيطني بك من
النساء ،كوالدتك أو زوجتك
أو أختك ،ألن املرأة ال تواجه
دائمًا نفس أعراض األزمة
القلبية مثل الرجال ،حيث

قليله مفيد وكثريه ممرض ...لعشاق
املأكوالت البحرية :احذروا الزئبق
وجدت دراسة جديدة أن
البالغني الصغار الذين يرتفع
مستوى الزئبق يف أجسامهم،
يزيد لديهم خطر اإلصابة بالنوع
الثاني من السكري.
وذكر موقع "هلث داي نيوز"
األمريكي أن الدراسة اليت أجرتها
جامعة "إنديانا" مشلت قرابة 3900
رجل وامرأة يف عمر بني  20و32
عامًا غري مصابني بالسكري جرت
متابعتهم حتى العام .2005
وقاس العلماء مستوى الزئبق
يف أجسامهم ،كما أخضعوهم
لفحص للسكري خالل فرتة
الدراسة.
وهذه الدراسة األوىل اليت
تعرض اإلنسان للزئبق
تربط بني ّ
واحتمال اإلصابة مبرض السكري.

أن البالغني الصغار
وتبينّ
يتعرضون هلذه املادة هم
الذين
ّ
أكثر عرضة بنسبة  %65لإلصابة
بالنوع الثاني من السكري الحقًا
يف حياتهم.
وتعترب هذه النتائج مقلقة
كون السمك واحملار هما املصدر
األساسي للزئبق.
وقال الباحث املسؤول عن
الدراسة كا هي ،إن النتائج
تشري إىل احلاجة الختيار الطعام
البحري املعروف مبستويات الزئبق
املنخفضة فيه.
البحرية
األطعمة
وتشمل
القريدس
الزئبق
منخفضة
والسلمون والسلور ،يف حني
أن مسك أبو سيف والقرش هما
األغنى بالزئبق.

تكريم خمرج عراقي يف وزارة النفط! ضحك كالبكاء
تكون األعراض خفيفة لدرجة
أنه يصعب حتديدها ،كما
أنها قد ال تنطوي على شعور
بأمل يف الصدر.
ُ
وتعد أمراض القلب سببًا
رئيسيًا للوفاة بني النساء،
لذا فإنه من املهم عدم
جتاهل أي من تلك األعراض،
حتى وإن كانت خفيفة لدرجة
ال تثري القلق.
س :ما هي اخليارات
املتاحة للعالج من النوبات
القلبية؟
ج :هناك العديد من خيارات
العالج املختلفة ،والعالج
األكثر فاعلية يكون عن
طريق إجراء عملية «قسطرة»
وتركيب الدعامات ،ويف
بعض احلاالت ميكن إذابة
اجللطات باستخدام أدوية
يتم حقنها عن طريق الوريد،
ويف حاالت نادرة ،تكون
هناك حاجة إلجراء جراحة
التاجي
الشريان
لتغيري
الرئيسي املغذي للقلب.
ومن حسن احلظ ،ان
املتطورة
التكنولوجيا
ساعدت بشكل كبري ،خالل

السنوات األخرية ،يف إنقاذ
حياة الكثريين من املرضى،
وإعادتهم ساملني إىل بيوتهم
وأسرهم ،إن مل يكونوا يف
حال أفضل قبل إصابتهم
بالنوبة القلبية.
س :بعد العالج من أزمة
قلبية ،ما الذي يتوجب
فعله؟
ج :إعادة تأهيل القلب
يفيد العديد من املرضى،
من خالل مساعدتهم على
حياتهم
منط
استئناف
بشكل صحي ،بعد تعرضهم
لنوبة قلبية ،حيث جيب
عليك احملافظة على تناول
الدواء بانتظام ،واحلرص
على زيارة الطبيب بصفة
دورية ،واألهم من ذلك أن
جتند نفسك كـ»داعية رقم
 »1للمحافظة على قلبك،
واتباع نظام غذائي صحي،
وخفض مستويات التوتر،
واإلقالع عن التدخني ،فكل
هذه املمارسات سوف تزيد
بشكل كبري من احتماالت
التعرض لنوبة قلبية أخرى
يف املستقبل.
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مت تكريم السينمائي والكاتب
العراقي قاسم حول من قبل
وزارة النفط العراقية وقد قدم
له درع الوزارة من قبل وزير
النفط السيد عبد الكريم لعييب
يف حفل دعيت إليه وكاالت
األنباء وعدد من املثقفني
والساسة العراقيني .كما مت
عرض فيلم املغين يف صالة
العروض واإلجتماعات الكربى
اليت تتسع لثمنمائة مشاهد.
العراقية
النفط
ولوزارة
تاريخ يف دعم الثقافة منذ احلقبة
امللكية حيث كان يدير القسم
الثقايف الكاتب جربا إبراهيم جربا
وكانت وزارة النفط تصدر جملة
سينمائية مرئية ثم توىل رئاسة
القسم الكاتب عبد الرمحن منيف
واليوم يدير القسم الثقايف
املعروف
اإلعالمي
واألعالم
عاصم جهاد مع طاقم كبري من
اإلعالميني واملخرجني الذين
بذلوا جهودًا كبرية يف إجناح
حفل التكريم وقد أجنز القسم
فيلما عن قاسم حول عرض قبل
التكريم.
ولقد وجهنا سؤاال للسينمائي
قاسم حول عن مشاعره يف هذا
التكريم وملاذا مل يتم تكرميه من
قبل وزارة الثقافة العراقية،
قال قاسم حول أنا سعيد جدا
بالتكريم من قبل وزارة النفط
ومكتبها اإلعالمي وممنت جدا
هلذا التكريم وبتكرميي شعرت
بأنين وصلت العراق حيث
غادرت هولندا قبل ثالثة شهور
ومل أشعر اني وصلت وطين
سوى يف حلظة التكريم تلك
ملا تضمنته من عواطف وكلمات
فشكرا لوزارة النفط وشكرا
لقسمها الثقايف واإلعالمي مبا
فيه من سينمائيني وإعالميني

ومصورين وشكرا للفيلم اجلميل
عين والذي عرض قبل التكريم.
لقد جئت إىل العراق ليس ألي
هدف ثقايف بل ملتابعة إجراءات
غاية يف التعقيد والتأخر ،معامالت
تقاعدي وحتاشيت الظهور يف
وسائل اإلعالم لكن وزارة النفط
وتارخيها يف دعم الثقافة معروف
وأن قصة النفط يف العراق هي
قصة العراق منذ احلقبة السومرية
حيث ال تزال تسمى املدن اراقية
املقري وذي قار وهي دالالت عن
النفط .أن تكرمين وزارة النفط
ال يعين بالضرورة أن تتوىل
وزارة الثقافة مهمة التنقيب
عن النفط يف العراق! لكنه حال
العراق هكذا .احلديث عن الثقافة
العراقية يف وضعها الراهن هو
حديث ذو شجون .كلمة السيد
وزير النفط السيد عبد الكريم
لعييب وهو يقدم لي درع الوزارة
قال لي أفتح الدرع وعندما فتحته
وجدت نقطة نفط مصممة فيه
بشكل متقن قال لي ال تنسى
نقطة النفط هذه.
فهمت مدلول كلمته فنقطة
النفط هذه هي نفسها نقطة املاء
يف العراق وكالهما حياة الوطن
وينبغي أن نبحث فيهما سينمائيا.
كانت ردود احلاضرين مؤثرة بعد
مشاهدة فيلم املغين الذي صور
سخافة فكرة الدكتاتورية يف
احلياة وغرائبيتها.
جدير بالذكر أن املغين فاز
العام الفائت باجلائزة األوىل يف
امللتقى الدولي للسينما العربية
مبدينة نابل بتونس وعرض
الفيلم يف صالة سينما النفط
كعرض أول هو داللة عن عدم
وجود صالة سينما يف مؤسسة
السينما العراقية تعرض األفالم
بشكل نظامي وال توجد صالة
سينما يف بغداد.

تعزية باملرحوم انطوان حناوي
يتقدم الزميل اكرم املغوش وآل املغوش بأصدق
التعازي القلبية من االخوة االعزاء جورج واليان وميشيل
والكسي ومسري حناوي وعائالتهم بوفاة شقيقهم الغالي
انطوان حناوي له الرمحة ولكم من بعده طول البقاء.
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مدينة أمريكية تقيم بطولة
للضحك!
إذا كان الضحك خري عالج فمن
املؤكد أن مدينة سان دييغو
األمريكية هي أول مدينة يف
العامل تقيم بطولة للضحك.
يوم السبت املاضي كان عدة
آالف من خمتلف الواليات على
موعد مع هذه البطولة اليت أجريت
ضمن فئات عدة مثل :الضحك
من أعماق القلب ..الضحك
املعدي ..الضحك الشيطاني..
الضحك حتى الغشيان.

ملكة مجال روسيا «بائعة البقدونس»

رغم االنتقادات القاسية اليت
تعرضت هلا بعد الرتبع على
عرش اجلمال الروسي ،أبدت
ملكة اجلمال ذات األصول
الترتية فخرها جمددا باللقب
الروسي.
امللكة اجلديدة جلمال روسيا،
تعود
عبدالرزاقوف
إملريا
بأصوهلا إىل التتار وهي إحدى
أقدم األقليات العرقية يف
روسيا ،وكانت ولدت يف
كازاخستان قبل أن تأتي مع
والديها إىل روسيا وتعترب
نفسها مواطنة روسية كما هو

احلال يف أوراقها الرمسية.

منظم البطولة ألبريت نريينبريغ
قال :هناك بطوالت للمصارعة واملالكمة وبطوالت لكرة القدم وبطوالت للسينما والتلفزيون وإن
كانت حتت مسميات خمتلفة كاألوسكار والغولدن كلوب وغري ذلك الكثري ،فلماذا ال تكون هناك
بطولة للضحك؟

ملكة اجلمال الروسي تلقت بعد حصوهلا على
اللقب سيال من اهلجمات عرب اإلنرتنت اليت
روسيتها ،ما أجربها على إغالق
تشكك يف
ّ
مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة بها.
لكن عبارات عنصرية ال تزال تنتشر على
مواقع روسية ،فإحداها تصفها بـ»األذرية
بائعة البقدونس» ،بينما جعلتها عبارة أخرى

وعن الضحك الشيطاني قال إن االنتقادات وجهت للجنة املشرفة مبجرد اإلعالن عن هذه البطولة
تصور البعض أننا من َعبدة الشيطان وهذا غري صحيح باملرة وكل ما يف األمر هو أن هذا النوع
فقد
ّ
من الضحك كان منتشرًا يف معظم أحناء العامل وكان الناس يقولون عمن يضحك بشكل جنوني إن
تقمصه.
الشيطان قد ّ
وأضاف أن الفائز يف هذه البطولة هو الذي يستطيع أن يضحك وأن يتمكن من إيصال عدوى الضحك
إىل اجلمهور ألطول فرتة ممكنة من دون أن يتفوه بأي كلمة ومن دون أن يقوم بأي حركة يف أي
جزء من جسمه ..فقط أن يضحك.
وكان نريينبريغ قد كرس حياته لدراسة الضحك ،حتى أنه أخرج فيلمًا وثائقيًا بعنوان «الضحك علم
وفن».
ويأتي تنظيم هذه البطولة يف إطار املؤمتر السنوي الذي تعقده مجعية العالج التطبيقي بالضحك،
ويأمل املنظمون أن تتحول إىل تقليد سنوي.

كيم كاردشيان قد تنجب يف باريس..
«هرباً» من الباباراتزي
تعتزم جنمة تلفزيون
الواقع األمريكية كيم
كاردشيان على ما
يبدو إجناب طفلتها
األوىل من املغين كايين
ويست يف العاصمة
باريس.
الفرنسية
يف
املستشفيات
وتفقدت
باريس
قسم األمومة فيه.
أن
وأضاف
كاردشيان تفكر جديًا
باإلجناب يف باريس
ألسباب عدة أبرزها
العاصمة
اعتماد
قوانني
الفرنسية
مشددة وصارمة مع
مصوري الباباراتزي.
وتابع أن من بني
األخرى
األسباب
ميلك
ويست
أن
باريس،
يف
شقة
عاصمة
تعد
اليت
املوضة يف العامل.
أن
إىل
يشار
كاردشيان ستلد طفلتها
يف متوز/يوليو املقبل.

كأي «بائعة أكشاك عادية» واعتربت أن مجاهلا ميكن أن
يكون ملفتا «بني اخلراف» فقط.
وعلى الرغم من أن إملرييا أصرت على كونها فخورة
باللقب الروسي ،إال أنها أعربت لسكاي نيوز عن صدمتها
لدى قراءة تلك الرسائل.
وقالت « من الغريب بالنسبة لي أن يكتب رجال عبارات
كتلك جتاهي ،أنا مندهشة بوجود هذه النوعية من البشر
يف بالدنا».
وأضافت أنها دخلت مسابقة اجلمال يف روسيا فقط خلوض
جتربة جديدة وزيارة العاصمة ،وأنها مل تتخيل أبدا احلصول
على هذا اللقب .ولكنها أرادت أن تشجع مثيالتها على
الدخول يف جتارب مماثلة.

دراسة فرنسية مثرية للجدل توصي بالتخلي
عن محالة الصدر

أثار دراسة حديثة أجراها طبيب فرنسي
متخصص يف الطب الرياضي جدال يف فرنسا،
حيث تنصح الدراسة النساء بضرورة التخلي عن
ارتداء محالة الصدر ملا يف ذلك من فوائد على
صحة املرأة ومظهر ثدييها اخلارجي.

ونقلت بوابة «ذي لوكال» االلكرتونية يف
نسختها الفرنسية أن الدراسة اليت استمرت 16
عاما مشلت  320امرأة ترتاوح أعمارهن بني 18
و 35عاما ،أوصت بعدم ارتداء محالة الصدر ألن
ذلك يضعف العضالت الطبيعية احلاملة للثديني.
وقال صاحب الدراسة الطبيب جان ديين روليون
الذي يعمل يف جامعة فرانش كومتيه مبدينة
بيزانسون شرق فرنسا إن محاالت الصدر ال تفيد ثدي املرأة من وجهة النظر الطبية والفيزيولوجية
وكذلك بالنسبة لرتكيبة اجلسم.
وتابع قائال ان محاالت الصدر «تضعف األربطة احلاملة للثدي» وتعيق حركة الدورة الدموية أيضا.
ولكن روليون ذكر لوكالة «رويرتز» إن هذه الدراسة ما زالت يف مراحلها األوىل وأن العينة
الصغرية اليت اعتمدت عليها الدراسة ال ميكن أن تكون هلا داللة قاطعة بالنسبة لكل النساء ،فذلك
األمر يتطلب دراسة عينة ال تقل عن  300ألف امرأة.
كما قال الطبيب ان عدم اراتداء محالة الصدر يعود بالفائدة على الثدي يف سن مبكرة ،اال أنه ال
ينصح بالتخلي عن محالة الصدر المرأة بلغت منتصف العمر وتعاني من زيادة الوزن ولديها أطفال.
هذا و نقلت إذاعة «فرانس إنفو» عن احدى الفتيات املشاركات يف الدراسة  ،واليت ال ترتدي
محالة الصدر منذ عامني ،قوهلا ان لألمر فوائد كثرية ومنها التحسن يف التنفس واستقامة اجلسم،
واخنفاض اآلم الظهر.
وسبق أن اشارت دراسة مشلت  4500امرأة يف أمريكا أجراها الطبيب االمريكي سيدني سينغر مع
زوجته سوما غريسماير اىل أن ارتداء محالة الصدر يزيد من خماطر االصابة بسرطان الثدي.
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Pauline Hanson says Tony Abbott destroyed her career and she will seek a seat at election

Pauline Hanson, seen here with celebrity agent Max Markson at the Golden Guitar Awards in Tamworth, says she is will seek a seat at the September election in either NSW or Queensland. Picture: Tim Hunter Source:
News Limited

The Premier of the People’s Republic of China held a ceremonial welcome
for Prime Minister Julia Gillard at the Great Hall, Beijing. Picture: Luke
Marsden

PAULINE Hanson says she
is seeking a seat in parliament at the September
election to hold Tony Abbott - the man she accuses
of helping to put her in jail
- to account.
Speaking to News Limited
this morning Ms Hanson,
who co-founded the controversial One Nation party
in 1997, said she would
run as an independent in
either Joel Fitzgibbon’s
NSW electorate of Hunter
or in her current Queensland base of Coleyville,
south of Brisbane.
Ms Hanson, 58, said she
felt it was important for
her to be back in federal
politics so the Coalition, if
elected, did not have a free
run to pass legislation.
“I believe Tony Abbott is
going to walk in, the Liberal
party is going to win,” Ms

Hanson said on Wednesday morning.
“It’s important I be there
again to create the debate,
to make sure they are listening to the Australian
people.”
Ms Hanson said Mr Abbott
had acted against her by
setting up a fund to bankroll legal action against
One Nation that ultimately
saw her and her fellow
party co-founder, David
Ettridge, jailed in 2003.
They were convicted of
electoral fraud, but the
ruling was subsequently
overturned and they were
released several months
later.
“It was a horrifying experience - I will never forget it,”
Ms Hanson said.
“Tony Abbott should have
left it up to the voters decide and not done what he

did. He destroyed my political career.”
Ms Hanson said she had
“strong connections” to
the NSW electorate of
Hunter including owning
property in Maitland and
having family in the region.
“It’s not just where I’m
thinking of standing, it’s
where I want to decide to
live the rest of my life,” she
said.
However Ms Hanson said
she hadn’t yet made her
final decision as to exactly
where she would seek election, and would announce
a formal position in coming
months.
“It will be the Hunter or
Queensland,” Ms Hanson
said.
Ms Hanson currently owns
a home in Coleyville, south
of Brisbane, which lies in
the electorate of Wright
held by the Liberal National
Party’s Scott Buchholz on
a margin of 10.15 per cent.
The Hunter is held by former government whip Joel
Fitzgibbon, who was one of
Kevin Rudd’s key backers
in last month’s leadership
showdown, on a margin of
12.48 per cent.
In 2010 Ms Hanson put her
Coleyville property on the
market and was planning
to resettle in Britain, but
told media she would not
sell her home to a Muslim.
Overnight, it was revealed
that Ms Hanson’s One
Nation co-founder David
Ettridge was seeking to sue
Opposition Leader Tony

Abbott for more than $1.5
million in damages.
He has accused Mr Abbott of acting unlawfully
in 1998 by assisting and
encouraging
litigation
against One Nation in the
Queensland courts.
Mr Ettridge alleges the
court action was false and
malicious and the resulting damage affected him
greatly.
Mr Ettridge’s lawyers
served legal papers on Mr
Abbott for damages on the
weekend.
A spokesman for Mr Abbott said the papers had
been received.
A directions hearing is set
for the Brisbane Supreme
Court on May 9 and Mr Abbott has received a summons to attend.
“Before Tony Abbott can
become prime minister of
Australia he needs to be
judged on his suitability to
hold the highest office in
Australia,” Mr Ettridge said
in a statement.
“For his role in this disgraceful period of Australian political history, Tony
Abbott has never been
brought to account.”
Ms Hanson said she endorsed the action, but was
not a party and would not
benefit from any successful suit.
Tony Abbott today described the legal action
by Mr Ettridge as a “sideshow” and said he was not
worried about the law suit.
“Obviously there are still
some hard feelings from
those days, but the matter
is now before the courts
and I am confident that
everything I did back then
was justifiable and could
be justified,” Mr Abbott
said.
The Opposition Leader
said he “absolutely complied” with all of the obligations on him when he
raised $100,000 to help
fund court cases against
One Nation and had al-

ready been cleared twice
by the Australian Electoral
Commission.
“I was never particularly
critical of One Nation supporters, but I certainly
thought back then that it
was a dodgy party and that
position of mine was vindicated by the courts,” he

said.
“This is a matter which will
obviously be discussed
with various legal representatives and I think its
fair to say this is going to
be just a bit of a sideshow
and I try not to get involved
in sideshows if I can avoid
it.”

Old grudges behind One
Nation case: Abbott

Treasurer Wayne Swan is urging bipartisan political support for the
four pillars banking regime.

OPPOSITION Leader Tony
Abbott blames grudges
from 15 years ago for a lawsuit brought against him by
One Nation co-founder David Ettridge.
Mr Ettridge is seeking damages of more than $1.5 million, accusing Mr Abbott of
acting unlawfully in 1998
by assisting and encouraging litigation against One
Nation.
“There are still some hard
feelings from those days,”
Mr Abbott told reporters in
Canberra on Wednesday.
“I am confident everything
I did back then was justifiable and could be justified.”
Mr Abbott said the case related to a campaign he led
in 1998 to expose what he
thought was the “dodgy
nature” of the One Nation
party.
“That position of mine was
vindicated by the courts,”
he said.

Mr Ettridge and One Nation
co-founder Pauline Hanson
served 11 weeks of a threeyear jail sentence after being convicted of electoral
fraud in 2003. The convictions were later overturned
on appeal.
Mr Abbott said the case
was a “bit of a sideshow”.
“I try not to be involved in
sideshows if I can avoid it,”
he said.
A directions hearing is set
for the Queensland Supreme Court on May 9 and
Mr Abbott has received a
summons to attend.
Prime Minister Julia Gillard
said Mr Abbott had the right
to remain in parliament
while the case involving
him was before the courts.
“There is no system in our
politics for people standing down when there is a
civil matter in progress,”
she told reporters in Melbourne.
2
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Alan Jones suggests ‘left-wing radical students’ Swan urges Refugees
link to Boston bombing
Victoria to

back school
reform

Controversial comments: Alan Jones appears on Sunrise on Wednesday morning.

Alan Jones: “We’re very keen to have foreign students pay the way
of universities in this country without a lot of discernment about
who comes in.” Photo: Jim Rice

2GB Radio host Alan
Jones points to Boston’s
student population as the
likely source of the perpetrator of Boston Marathon
bombings.
Broadcaster Alan Jones is
facing an online backlash
after suggesting on national television that “leftwing radical students”
were behind the Boston
Marathon bombings and
that Australia should reconsider its intake of foreign university students in
response.
In a segment on Channel Seven’s Sunrise on
Wednesday morning, the
controversial 2GB host
said Boston was a student
city home to prestigious
institutions such as Harvard University and the
Massachusetts Institute
of Technology (MIT), and
suggested that students
could be the culprits.
Really, you just said that

Alan Jones? I have no
words...
That is despite US authorities saying they do not
have any suspects in the
case and they do not know
who is responsible for the
blasts. No organisation
has claimed responsibility for the attack that killed
three people and injured
more than 175.
“I wouldn’t be surprised
if this was a conspiracy
amongst students, leftwing radical students in
Boston, and I think we
have to think also very
seriously here about our
own student numbers,”
Jones said on Sunrise.
“We’re very keen to have
foreign students pay the
way of universities in
this country without a
lot of discernment about
who comes in. But I think
the fact that we’ve been
spared this kind of thing,
touch wood, for so long

highlights, as I said, the
relentless work done by
ASIO and all our police organisations.”
Former NSW treasurer
Michael Costa, who was
also on the segment, immediately responded that
people shouldn’t “jump
to conclusions yet about
what’s behind all of this.
Let the American authorities deal with it”.
“You know, America has
got a history of domestic
terrorism unrelated to the
sort of broader jihadists’
terrorist movement and
we don’t want to jump to
conclusions,” Mr Costa
said.
“But for Australia the lesson is clear. Complacency
can’t be tolerated. We’ve
got to support our authorities and we’ve got to ensure we’re vigilant.”
Jones responded that
there were “a lot of things
here that we can’t be
told”.
“I think governments here
have been very good in
dealing with all of this and
I think they will continue
to be very good,” he said.
“This was a very sophisticated attack, this wasn’t
the work of amateurs and
there were several bombs
designed to do damage in
big numbers and I’m sure
Australian authorities are
alerted to all that.”
The online response to
Jones’ comments was
swift and damning:

FEDERAL
Treasurer
Wayne Swan has called
on Victorian Premier
Denis Napthine to sign up
to the Commonwealth’s
school funding reform
scheme.
Mr Swan’s comments
came after he toured a
mushroom farm in the
Melbourne outer north
electorate of McEwen,
which is considered a
battleground seat and
was visited by Prime Minister Julia Gillard a day
earlier.
“I would urge the premier
of Victoria to put the kids
of McEwen first, and to
come to an agreement
with the federal government because it will mean
an extra $4 billion in terms
of Victorian schools over
a period of time,” Mr
Swan told reporters on
Wednesday.
All the electorate’s 130
schools would be better off under the federal
government’s planned
reforms, Mr Swan said,
flanked by Labor’s federal Member for McEwen
Rob Mitchell.
“We’ve got to make sure
no child in Australia in
education is left behind,”
Mr Swan said.
The federal government
hopes all states will sign
up to its funding overhaul
scheme at COAG talks
this Friday but has said
the plan will remain on
the table until June 30.

welcome in
Queensland, says govt

Queensland’s government says it will welcome any refugee as long
as they respect the way of life.

ANY refugee who respects
Queensland’s way of life is
welcome, the Liberal National Party state government says.
Multicultural Affairs Minister Glen Elmes says
Queensland is an inclusive state.
“Refugees from Afghanistan, Bhutan, Congo, Iran,
Iraq, Myanmar, Pakistan,
Somalia, Sri Lanka and Sudan have settled in Queensland,” he said in a statement, ahead of a speech at
the annual Brisbane Lord
Mayor’s Refugee Welcome

Ceremony on Thursday.
“Many have fled persecution and in the worst circumstances the threat of
being killed.”
Mr Elmes says the government offers families
and individuals access to
a range of programs, networks and services to help
them integrate with the
community.
“Queensland is a welcoming and inclusive state for
everyone who wants to
live here, share their culture and respect our way
of life.”

Governments ‘failing’ on
nurse numbers

SOME state governments
are failing to provide
enough jobs for graduate nurses and midwives,
the Australian Nursing
and Midwifery Federation
says.
South Australian branch
spokeswoman Elizabeth
Dabars said only half of
the nurses who graduated
in SA in 2012 were employed and that number
was only 30 per cent in
Tasmania and 10 per cent
in Queensland.
“We need graduates to be
in work, developing clinical skills and gaining specialist knowledge to replace the nurses that will

be lost as they retire over
the next five to 10 years,”
Ms Dabars said in a statement on Wednesday.
“We cannot just sit back
and wait until they leave as
then it will be far too late.”
Ms Dabars says state governments seem content to
lurch from crisis to crisis
by allowing nursing staff
shortages.
A unique opportunity to
employ a small oversupply of graduates was being
lost, she said.
The nursing federation
has launched a Facebook
petition calling on governments to fund more graduate positions.
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Minister Dominello and Mr. Brookes MP, handed a
cheque worth $30,000 to the Revesby Sikh community

La Galette
Patisserie
02 9637 4441

La Galette حلويات

www.lagalette.net.au

The Hon Victor Dominello
MP Minister for Citizenship
and Communities and Mr.
Glenn Brookes MP, Member for East Hills handed on
thursday a cheque worth
$30,000 to the Revesby
Sikh community for a new
communal kitchen.
“The money is part of the
2012 Community Building Partnership Grants

and all the successful applicants will be receiving
their grants in the next few
weeks.” Said Mr. Brookes.
“We are proud to be able
to offer this programme
in such difficult economic
times and we know how
much this means to all the
associations that applied
for funding.”
Glenn also said “From

scout groups and churches
to charitable associations,
all are encouraged to apply for this year’s round of
applications due to open in
August. Any groups needing assistance are welcome
to come into my office and I
will do all I can to help them
with their applications.”
Media – Jim Daniel – 0408
461 952

National

Strata Management

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

9721 1611
) األبنية السكنية والتجاريةStrata( لصيانة وادارة
:اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم
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 عاماً نضعها يف خدمة اجلالية30 خربة التقل عن
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
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يف مرييالندز

تشكيلة واسعة من الحلويات العربية واألوروبية
دراسة واختصاص يف أشهر املعاهد الفرنسية
والبلجيكية للحلويات

 نظافة تامة-  معاملة ودودة- خربة طويلة
169 Merrylands Rd, Merrylands
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اعــالنات

آدي سركيس
يهنئ

الوزير كريس
بوين يهنئ

يتقدم عضو
يتقدم الوزير
بلدية هولرويد
كريس بوين بأحر
آدي ســركيس
التهاني من رئيس
بأحر التهاني من رئيس دير مار شربل
دير مار شربل يف بانشبول  -سيدني
يف بانشبول  -سيدني األب الدكـتور األب الدكـتور أنطوان طربيه مبناسبة
أنطوان طربيه مبناسبة تعيينه
تعيينه مطراناً لألبرشية املارونية يف
مطراناً لألبرشية املارونية يف اسرتاليا اسرتاليا متمنيا لسيادته كل التوفيق
متمنيا لسيادته كل التوفيق والنجاح ملا والنجاح يف قيادة سفينة الطائفة اىل
فيه خري الطائفة واجلالية ولبنان
ب ّر األمان

ال مرياج

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

املكان األفضل لتحقيق حلم
اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع
وأرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها
ومجاهلا وديكورها
على استعداد الستقبال
مناسباتكم املفرحة ..زواج  -خطوبة  -أعياد
ميالد  -عمادات وغريها

لقمة شهية  -نظافة تامة  -خدمة ممتازة
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON

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 جريدة اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

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

حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية

0
0
6
$
ا
آل
 50ن بـ

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
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تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات
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