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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  باطون- هدم  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
تؤهلك للحصول على رخصة 
حكومية )Licence( يف املهن 

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

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

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

رئيس »مقبول من اجلميع« بني بّري والراعي

ترّشح عون ينتظر مشاوراته مع احلريري

اليت  االوىل  اجللسة  غداة 
النواب  جملس  عقدها 
النتخاب  املاضي  االربعاء 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

التتمة صفحة  31 مل  للجمهورية،  رئيس 
الذي  الغموض  خيرتق 
االنتخابي  املشهد  شاب 

أفضت  اليت  النتائج  عقب 
سوى  اجللسة  اليها 
قام  اليت  املفاجئة  الزيارة 

الرئيس نبيه بري مستقبال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أمس االول يف عني التينة. )أ ع(

»االئتالف« برئاسة اجلربا اىل واشنطن

معركة الراموسة يف حلب انتهت بهزمية املهامجني
انتهت معركة املسلحني 
الغربية عرب  حملاصرة حلب 
الراموسة،  على  االستيالء 
الرئيسي  اإلمداد  خط 
الغربية،  ولألحياء  للجيش 

بهزمية للمهامجني.
هذه  استمرت  وقد 
كاماًل  أسبوعًا  املعركة 
تغري  أن  ميكن  وكان 
موازين القوى لو مل ينجح 

اجليش باستعادتها.
اجليش  احتوى  وقد 
على  اهلجوم  السوري 
اجلناح اجلنوبي الغربي من 
بعد  الراموسة،  يف  حلب 
املعارك،  من  أسبوعني 
قاده  الذي  اهلجوم  لكن 
أبوموسى الشيشاني، أدى 
اجليش  هجوم  إبطاء  إىل 
على األحياء الشرقية، اليت 

رمسيًا  اسرائيل  قررت 
السالم  مفاوضات  وقف 
وفرض  الفلسطينيني  مع 
اقتصادية  عقوبات 

نتنياهو: االتفاق مع محاس يقتل السالم وواشنطن ُتعيد النظر يف مساعدتها للسلطة
الوطنية  السلطة  على 
الفلسطينية، غداة التوصل 
بني  مصاحلة  اتفاق  اىل 
حركيت فتح وحركة املقاومة 

املاروني  البطريرك  بها 
بشارة  مار  الكاردينال 
لرئيس  الراعي  بطرس 
جملس النواب نبيه بري يف 
عني التينة واليت اكتسبت 
فتح  حنو  بقوة  دافعا  بعدا 
آفاق جديدة يف االستحقاق 

الرئاسي.
ان  واضحا  بدا  واذ 
لالنتخابات  الرتشح  سقف 
عالقا  يزال  ال  الرئاسية 
آذار   8 فريق  امتناع  عند 
عن ترشيح اي شخصية يف 
انتظار حسم العماد ميشال 
الرتشح،  من  موقفه  عون 
حزب  رئيس  يستمر  فيما 
مسري  اللبنانية«  »القوات 

اليت  »محاس«  االسالمية 
تسيطر على قطاع غزة. 

الوزراء  رئيس  وصرح 

بوتني حيذر من تداعيات قرار سلطات 
كييف استخدام القوة ضد احملتجني

التتمة صفحة  31

التتمة صفحة  31

مطلوب
عمال للعمل 
يف مصانع 

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

الروسي  الرئيس  حذر 
من  بوتني  فالدميري 
تداعيات اخلطوة األوكرانية 
ضد  القوة  باستخدام 

العالقات  على  احملتجني 
بني الدول.

حياصر بعضها.
ووصلت ثالثة ألوية من 
اجليش  يف  النخبة  قوات 
الدفاع  وقوات  السوري 
الراموسة،  اىل  الوطين 
الذي  اهلجوم  الحتواء 
من  املسلحون  شنه 
حماولة  يف  الباشا  بستان 
يف  القوى  موازين  لتغيري 

املدينة.

معارك  اجليش  وخاض 
الكثافة  واستخدم  قاسية، 
املدفعية،  لكتيبة  النارية 
املدرسة  حتمي  اليت 
القريبة.. اجلوية  الفنية 
معركة  بالفعل  وكانت 
وقصف  ودبابات  مدفعية 
وشارك  وقناصة،  كثيف 
الطريان يف قصف جتمعات 

التتمة صفحة  31
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Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774  

Working Hard 
for the East Hills 

Community

Wishing everybody
a Proud, Safe and 

Happy Australia Day

أمتنى أن يكون يوم 
اسرتاليا مدعاة فخر 
وسعادة وسالمة للجميع

مبناسبة يوم األنزاك ننحين احرتاما 
وإجالال جلنودنا األبطال الذين ضحوا 

بأنفسهم من أجل احلفاظ على قيم 
احلرية والدميقراطية يف اسرتاليا 
والعامل معاهدين اياهم بأن يبقوا يف 

قلوبنا وضمائرنا اىل األبد.
Lest We Forget

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

Ph: 9709 8081 
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN  NSW 2200

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد 
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مكتب ملبورن: كميل مسعود
مدير التحرير: سامي مظلوم

Contact Info 
Tel:(02) 8764 8186   Fax:(02) 8764 8062

GRANNY FLATS
Premium Design

your
ONE STOP SHOP

For
 Your Granny Flat

 Contact
Saeed Mob: 0424695585

املاروني  البطريرك  اعترب 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
اجلمهورية  رئيس  ان  الراعي 
القوي  هو  اجلميع  من  املقبول 
لكل  النصاب  توفري  متمنيا 
افقاده  ال  االنتخاب  جلسات 

وكسره الن ذلك ليس مرجلة.
النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري عند احلادية عشرة اال 
االول  امس  ظهر  قبل  من  ثلثًا 
اخلميس يف عني التينة البطريرك 
الراعي يرافقه املطرانان يوسف 
صياح ومسري مظلوم. وعقد معه 
الراهنة  التطورات  تناولت  خلوة 

واإلستحقاق الرئاسي.
املرافق  والوفد  وصوله  لدى 
قدمت له ثلة من شرطة اجمللس 
النيابي التحية. وبعد اللقاء وّدع 
الرئيس بري البطريرك واملطارنة 
اىل املدخل الرئيسي لقصر عني 
البطريرك  حتدث  بعدها  التينة 
يف  فقال:  لإلعالميني  الراعي 
من  كان  روما  اىل  طريقنا 
الضروري ان نزور الرئيس بري، 
اتصال خصوصًا  كنا دائمًا على 
اليت  النواب  جملس  جلسة  بعد 
دعا إليها، اليت اعطت ما اعطت 
أمس. ورأى البعض انها إجيابية 
سلبية.  وجدها  اآلخر  والبعض 
املهم هو أن نقول شكرًا لدولة 
الرئيس على الدعوة اىل اجللسة 
واىل جلسة األربعاء املقبل ايضًا، 
الننا مؤمنون مجيعًا معه اننا يف 
الضروري  ومن  دميقراطي  بلد 
االنتخابية  اجللسات  تستمر  ان 
وباالقرتاع  بالتشاور  للوصول 
للبنان  املناسب  الرئيس  إلجياد 

يف الظروف الراهنة.
اضاف: أود مرة اخرى ان اقول 
للرئيس بري شكرًا على اجملهود 
بالتعاون مع اجلميع  الذي يبذله 
وعلى الروح احللوة اليت يضيفها 
دعاؤنا،  املوضوع.  يستمر  لكي 
وهذه أمنيته، أن يكون النصاب 
مؤمنًا يف جلسة األسبوع املقبل، 
وأن يكون موجودًا ايضًا يف كل 
يلتقي  لكي  إليها،  يدعو  جلسة 

زار بري شاكراً دعوته لالستحقاق وغادر اىل الفاتيكان ففرنسا
الراعي: حضور اجللسات واجب... والرئيس القوي هو املقبول من اجلميع
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لبنانيات 

وجبدية  مبسؤولية  فعاًل  النواب 
الرئيس،  إلنتخاب  ويقرتعون 
وان تكون الفرتات بني اجللسة 
واألخرى للتشاور. مجيعنا يعرف 
أن الرئيس يف لبنان هو رئيس 
يكون  أن  جيب  لذلك  اجلميع، 
وال  اجلميع،  من  مقبواًل  رئيسًا 
يعين هذا، كما، يقول البعض أنه 
ضعيف، ال هذه هي القوة، القوة 
هو أن يكون اإلنسان مقبواًل من 
اجلميع، فهذه قوة ألننا يف حاجة 
الشمل،  للملمة  لبنان  كبرية يف 
يطل  رئيس  لدينا  يكون  وألن 
جلسة  بعد  أيضًا.  وعربيًا  دوليًا 
عرب  مسعته  وما  ونتائجها  أمس 
لبنان  أن  وقلت  عدت  اإلعالم 
حاجة اىل شركة وحمبة ألنه  يف 
علينا  مرة وكل حدث  ليس كل 
وقد  بعضنا،  ونهني  جنّرح  أن 
ازددت يقينًا بضرورة العمل من 

أجل الشركة واحملبة.

واجب ضمريي
هل صحيح انك ستدعو اىل قمة 
روحية للضغط على السياسيني 
اجللسة  يف  النصاب  لتأمني 

املقبلة ؟
- ال، ليس ضروريًا فهذا واجب 
من  انا  النواب.  عليهم  ضمريي 
النائب  ان  دائمًا  اقول  الذين 
موّكل من الشعب للعمل املطلوب 
منه، وخصوصًا هو موكل النتخاب 
رئيس، وال يستطيع ان يستعمل 
الوكالة كأنها ملك خاص. لذلك 
فهذا  ادعوهم،  الن  داعي  ال 
يكونوا  ان  الضمريي  واجبهم 
موجودين. عندما يقول الدستور 
يف  الثلثان  يكون  ان  جيب  انه 
يعين  ال  فهذا  اجللسة  هذه  مثل 
ذلك  على  ينص  هو  تغيب،  ان 
لكي يقول ان وجود الثلثني هو 
اللبناني  الرئيس  الن  ضرورة 
يكون  ان  جيب  سينتخب  الذي 
هذا  يف  موجودا  اجمللس  كل 
ملزمون  كنسيًا  وحنن  االنتخاب. 
يكون  عندما  باحلضور  ضمرييًا 
وبطريرك  مطران  انتخاب  هناك 

اجملموعة  تقبل  ان  وجيب  وبابا، 
الناخبة األعذار الذي يقدمها من 
يغيب، وإذا مل تقبل فمعنى ذلك 
أنه ال جيوز أن يغيب، واذا غاب 
هناك تدبري يف حقه، ملاذا؟ ألننا 
عندما ننتخب فإننا ننتخب باسم 
أن  النواب  يستطيع  ال  اجلميع. 
يغيبوا أو يكسروا النصاب، وهم 
قادرون على أن يكونوا موجودين 
وأن يتباحثوا، لكن ليست مرجلة 
أن نكسر النصاب أو نغيب، هذا 
داعي  وال  الكنسي  مفهومنا  هو 
أبدًا أن نطلب من أحد أو نضغط 
عليه. هذا واجب ضمريي حبكم 
من  النائب  ميلكها  اليت  الوكالة 

الشعب.
النواب الذين انسحبوا من اجللسة 
قبل  حيضروا  لن  إنهم  قالوا 

اإلتفاق على رئيس توافقي؟
حال  كل  على  بري  الرئيس   -
يعرف يف هذا األمر، وما نقوله 
ذلك،  مكان حيصل  أنه يف كل 
فإما  ونقرتع  وحنضر  نتشاور 
ينتخب أو ال ينتخب، هكذا حنن 
نفعل. عندما يكون هناك انتخاب 
نقسم املوضوع على مراحل لكي 
هذا  املفروض  من  نتشاور، 
يكون  أن  أعطاه  الذي  األسبوع 
للتشاور وأن حيضر يوم األربعاء 
املقبل اجلميع، أما انتخاب رئيس 
أو ال يف تلك اجللسة فهو موضوع 

آخر، وهو ان يتم باإلقرتاع.
لبننة  عن  األوىل  اجللسة  أمثرت 
الرئيس  سعى  كما  اإلستحقاق 
يف  متخوفون  أنتم  فهل  بري، 
ظل  يف  الفراغ  من  املستقبل 
هذا اإلنقسام ال سيما اإلنقسام 

املسيحي؟
دائمًا  ونريد  نقول  حنن  ال،   -
مسؤولني  اللبنانيون  يكون  أن 
ويعرفوا كيف خيتارون رئيسهم، 
وحنن  اجلميع،  يشمل  والتشاور 
العربية  األسرة  اىل  ننتمي 
ليس  معهم  ونتشاور  والدولية 
مبن يفرضونه علينا بل مبن حنن 
نفكر فيه، لكن يف النتيجة على 
فعاًل  يستعيدوا  أن  اللبنانيني 
وينتخبوا  الدميوقراطية  حكم 

رئيسهم.
ال  قال:  سؤال  على  وردًا 
ولكن  نقول شيئًا،  أن  نستطيع 
اجللسة  اىل  دعا  بري  الرئيس 
بروح  يأتوا  أن  يف  أمل  وكلنا 
النصاب  ويتأمن  املسؤولية 
ويقرتعوا ويتداولوا ولكن املهم 

اجمليء حبكم  على  أنهم جمربون 
الضمري.

قائال:  الراعي  البطريرك  وختم 
اخلري،  كل  لإلعالميني  أمتنى 
أن  أيضًا  تستطيعون  وانتم 
الوضع،  مللملة  على  تساعدوا 
يف  اإلمكان  قدر  تساعدوا  وأن 

ختفيف اجلراح.
يف املطار

ومن عني التينة توجه الراعي اىل 
متوجها  لبنان  غادر  حيث  املطار 
اىل روما على منت طائرة خاصة 
وضعها يف تصرفه رئيس جملس 
االدارة املدير العام لبنك بريوت 
تستمر  زيارة  يف  صفري  سليم 
احتفال  خالهلا يف  يشارك  اياما 
ويوحنا   23 يوحنا  البابا  تطويب 
بولس الثاني يف الفاتيكان على 
اىل  الفاتيكان  من  ينتقل  ان 
احتفاالت  يف  للمشاركة  فرنسا 
دينية. كان يف وداعه على املطار 
قزي ممثال  العمل سجعان  وزير 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
العام  اجمللس  ورئيس  سليمان 
وديع  السابق  الوزير  املاروني 
صياح  بولس  واملطران  اخلازن 
والياس صفري واحملامي جوزيف 
ابو شرف ورئيس فرع خمابرات 
حلو.  ريشار  العميد  لبنان  جبل 
الراعي  البطريرك  مع  غادر  وقد 
عام  ومدير  املطران مسريمظلوم 
العالقات العامة يف بنك بريوت 
السيدة  وعقيلته  حبيب  انطوان 
كلود والسيدة ماري كلود سليم 
يف  االعالم  ومسؤول  صفري 

بكركي وليد غياض.
فوجه  الراعي  حتدث  املطار  يف 
اجلمهورية  رئيس  اىل  التحية 
اىل  قزي  الوزير  ايفاد  شاكرا 

املطار لوداعه.
سيشارك  قال:  الزيارة  وعن 
الكثري من اللبنانيني يف احتفال 
يوحنا  البابا  قداسة  اعالن 
بولسالثاني والبابا يوحنا الثالث 
يعرفهما  اللذين  والعشرين 
الثالث  يوحنا  البابا  جيدا،  لبنان 
والعشرون زار لبنان قبل انتخابه 
العام  يف  سنوات،  بأربع  بابا 
1954 عندما كان املوفد البابوي 
للسنة املرميية اليت مت االحتفال 
بها يف لبنان، وكانت جولة على 
لتمثال  كافة  اللبنانية  املناطق 
العذراء املصنوع من خشب االرز 
اضاف  حريصا.  يف  واملوجود 
اثنان من البابوات مرا يف لبنان 

فرحة  وهذه  مبرورهما،  وقدساه 
رئيس  ان  خصوصا  كبرية. 
اجلمهورية باسم الشعب اللبناني 

سيكون حاضرا.
وقال: سيكون هناك لقاء لشبيبة 
و2   1 يف  فرنسا  يف  ابرشيتنا 
ايار املقبل، ثم سيقوم فرسان 
مالطا كما كل عام برحلة تقوية 
معهم  يصطحبون  لورد،  اىل 
لبنان،  من  ومعاقني  مرضى 
وقد طالبوا هذا العام ان احتفل 
بالقداس شخصيا يوم االحد يف 
هذا  يف  ونأمل  املقبل،  ايار   4
القديسني  نستشفع  ان  الوقت 
اجلديدين اللذين احبا لبنان يوحنا 
الثالث والعشرين ويوحنا بولس 
الثاني كي يكونا اىل جانبنا واىل 
الوزراء  وجملس  احلكومة  جانب 
جملس  خصوصا  والرئيس 
النواب ليتم انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية الذي ننتظره على احر 

من اجلمر.
أسئلة وأجوبة

ان  املأثور  املبدأ  من  انطالقا 
زرمت  يزور،  وال  ُيزار  البطريرك 
يف  بري  نبيه  الرئيس  اليوم 
الفتة  زيارة  وكانت  التينة  عني 
وقلتم انكم مع رئيس جيمع عليه 
من  الدول  وكل  اللبنانيني  كل 
اخلارج، كيف ميكن ان نفسر هذا 

املوقف؟
يلم  رئيس  اىل  حباجة  لبنان   -
من  نتخلص  أن  وعلينا  الشمل، 
ونريد  والنزاعات،  اإلنشطارات 
بشخصيته  نفسه  يفرض  رئيسا 
ومهارته،  وثقافته  واخالقيته 
انه  اىل  الفتا  اجلميع،  وجيمع 
نظرا اىل انتماء لبنان اىل االسرة 
نتشاور  والدولية،  العربية 
البعض،  بعضنا  بني  كلبنانيني 
ونتحدث على ضوء هذا التشاور 
يعلن  من  وحنن  االصدقاء،  مع 
نريد  الدولية أي رئيس  لالسرة 

للبنان.
اىل  ذاهبون  اننا  يعين  هذا  هل 
ام  لبنان؟  يف  تسوية  رئيس 

رئيس توافقي؟
التعبري،  هذا  نستعمل  ال   -
انتخاب  يتم  عندما  انه  نقول 
واحدا  زائد  بالنصف  شخص 
عندها  نسميه  ال  بالثلثني  او 
انتخابه  يتم  الرئيس  توافقيا، 
من كل اعضاء اجمللس النيابي، 
غري  او  توافقي  عن  نتحدث  وال 
هو  املنتخب  والرئيس  توافقي، 
واالنسب  االجدر  يكون  الذي 
الراهن  الظرف  يف  واالفضل 

الذي حنن فيه.
كيف قرأمت جلسة االمس النتخاب 

الرئيس؟
اجللسة  استمرت  لو  أملت   -
للدورة الثانية، احرتاما للحضور، 
وبعدها يقرر النواب ما يريدونه، 
حصل  ما  ان  رأى  من  فهناك 
ومنهم  ودميوقراطي،  اجيابي 
من رأى انها غري اجيابية، وكان 
اجللسة  تكون  ان  املفروض  من 
اننا  اال  عليه،  كانت  افضل مما 
االنتخاب  حصول  يف  نتفاجأ  مل 

الن والية الرئيس اليت استمرت 
وبالتالي  انتهت،  سنوات  ست 
دون  من  اجللسة  اىل  الوصول 
استعداد البعض النتخاب الرئيس 
امر سليب، وعدم التفاهم لغاية 
يرتك  املوضوع  ومناقشة  اليوم 
سؤاال عما مت عمله خالل السنوات 

الست الفائتة؟
وقال: الرئيس ال يتم طبخه يف 
الليلة االخرية، بل هو من يفرض 
سنوات،  ست  مدى  على  نفسه 
ومفهومه  شخصيته  على  بناء 

وخدمته للبنان.
بري  نبيه  الرئيس  ابلغك  هل 
بريوت يف  اىل  عودتك  بعد  انه 
رئيس  هناك  سيكون  املقبل   6

جديد للبنان؟
- الرئيس بري سيستمر بالدعوة 
اىل  للوصول  جلسات  عقد  اىل 
دائما  ونقول  رئيس،  انتخاب 
بالتشاور  حيصل  االمر  هذا  ان 
يذهب  اال  ونأمل  واالقرتاع، 
عقد  عن  يفصلنا  الذي  االسبوع 
سدى،  االربعاء  املقبلة  اجللسة 
اعادة  التشاور، وعدم  وان يتم 
السيناريو نفسه االسبوع املقبل 
الن يف هذا االمر اهانة للشعب 

اللبناني وجمللس النواب.
عدم  بالنواب  يليق  ال  وقال 
احلضور، فأعني العامل مجيعا على 
ما سيحصل، خصوصا اننا ندعي 
جيوز  فال  دميوقراطيون،  اننا 
تطيري النصاب، واحلضور واجب 
ضمريي على النائب احلامل وكالة 
النتخاب  اللبناني  الشعب  من 
عن  يغيب  ان  جيوز  ال  رئيس، 
اجللسة ولو استدعى ذلك وضع 
ورقة بيضاء او سوداء، كما ان 
دون  من  البقاء  حيتمل  ال  البلد 
انتخاب  ان  اىل  الفتا  رئيس، 
يريح  املقبل  االسبوع  الرئيس 
ان  جيب  الذي  اللبناني  الشعب 

يعطى قيمة واحرتاما.
عن  املعلومات  صحة  مدى  ما 
بعد  روحية  قمة  اىل  الدعوة 

عودتك اىل بريوت؟
- ال صحة هلذه املعلومات، واجب 
حضور  النائب  على  ضمريي 
اجللسة، حنن نقول كلمتنا ونعلن 
املبادئ، وحنرتم النواب وجملس 
النواب، وال احد يضغط عليهم، 
امنا من خالل التشاور واالقرتاع 
واالجدر  االنسب  الرئيس  يصل 
الظروف  ظل  يف  واالفضل 

الراهنة.
هل ال تزال عند موقفك انه جيب 
يكون  وان  قوي  رئيس  انتخاب 

تارخيه نظيفا؟
االمر،  هذا  وشرحت  سبق   -
تفاجأوا  وكأنهم  الكتل  والوم 
شاغرة،  رئاسة  سدة  بوجود 
ولكن ماذا فعلنا خالل السنوات 
الست السابقة؟ حيث يتم االطالع 
وماضيه  الشخص  مسرية  على 
وحاضره ومستقبله وماذا اعطى 
العام  الرأي  خدم  وكيف  لبنان 
واخلري العام، هكذا يتم انتخاب 
وليس  سريته  حسب  الرئيس، 

امسه، وان يكون واعدا.
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األملانية  الدفاع  وزيرة  أكدت 
فون ديرالين توطيد العالقات 
الثنائية بني البلدين يف شتى 

اجملاالت.
األملانية  الوزيرة  جالت  فقد 
فزارت  املسؤولني  كبار  على 
وفد  برفقة  االول  أمس 
لبنان  يف  أملانيا  سفري  ضم 
كريستيان كاالج، قصر بعبدا، 
اجلمهورية  رئيس  التقت  حيث 
ومت  سليمان  ميشال  العماد 
الثنائية  العالقات  يف  البحث 
وسبل  ولبنان  أملانيا  بني 
بينهما  القائم  التعاون  تطوير 

يف شتى اجملاالت.
ايضًا  اللقاء  تناول  كما 
املساعدات اليت تقدمها املانيا 
يف  مشاركتها  عرب  للبنان 
اجليش  ومساعدة  اليونيفيل 
ثنائيًا وعرب املؤمترات  اللبناني 
الدولية  اليت تعقدها اجملموعة 
حفظ  اجل  من  لبنان  لدعم 
واالمين  السياسي  االستقرار 

واالقتصادي فيه.
كذلك مت البحث يف الوضع يف 
سوريا  يف  وخصوصًا  املنطقة 
وسبل دعم لبنان يف موضوع 
وتطرق  السوريني،  الالجئني 
احلديث اىل قضية السالم يف 

الشرق االوسط.
مقر  ديرالين  الوزيرة  وزارت 
عني  يف  الثانية  الرئاسة 
رئيس  التقت  حيث  التينة، 
ومت  بري  نبيه  النواب  جملس 

عرض التطورات الراهنة.
األملانية  الوزيرة  زارت  كذلك 
رئيس  التقت  حيث  السراي، 
احلكومة متام سالم يف حضور 
وزير  احلكومة  رئيس  نائب 
الدفاع مسري مقبل وقالت بعد 
اللقاء: كان اجتماعا بّناء ومهما 
رئيس  بشخصية  وتأثرت 
اليت  الطريقة  ومن  احلكومة 
أبلغنا فيها عن تشكيل حكومة 

مستقرة وجامعة.
وكانت الوزيرة األملانية زارت 
نظريها اللبناني الرئيس مقبل 
الدفاع  وزارة  يف  مكتبه  يف 
العالقات  احلديث  وتناول 
وسبل  البلدين  بني  العسكرية 

تطويرها.
األملانية  الوزيرة  زارت  كذلك 
يف  العاملني  بالدها  ضباط 
بريوت،  مرفأ  يف  اليونيفيل 
وأشادت بدورهم يف املساعدة 
على إحالل السالم يف املنطقة 
من خالل تنفيذ القرار الدولي 

.١٧٠١

وزيرة الدفاع األملانية زارت الرؤساء ونظريها 
اللبناني وتفقدت ضباط بالدها العاملني ضمن 

اليونيفيل يف مرفأ بريوت القوات  حزب  رئيس  توّجه 
جعجع  مسري  الدكتور  اللبنانية 
الوطين  النضال  جبهة  لرئيس 
أعرف  بالقول:  جنبالط  وليد 
أن تفكريك احلقيقي ظهر بني 
بأفضل  وال2٠١٠   2٠٠5 ال 
جتلياته، ال شك لدي حلظة أنك 
تاريخ  يف  حموريًا  دورًا  لعبت 
الدور  هذا  تلعب  ومل  لبنان، 
كي يكون لبنان كما هو اليوم 
أو  جدي  لوطن  للوصول  بل 
روحك  ووضعت  جدية،  دولة 
على كفك عدة مرات للوصول 

هلذه الدولة.
وأضاف، يف حديث إىل مارسيل 
رئاسيات،  برنامج  ضمن  غامن 
ال  بالقول:   ،LBC حمطة  على 
امللك  ليسوع  زيارتك  أنسى 
يف ظل إميانك بالوصول للدولة 
القوية، ووضعت نفسك حتت 
جرى  ما  أفهم  مضيفًا  اخلطر، 
الذي  واالحباط  ال2٠١٠  بعد 
أيار   ٧ أحداث  إثر  به  أصبت 
جيب  ال  نفسه  بالوقت  لكن 
بل  صعوبة  اي  عند  التوقف 
النهاية،  حتى  املشروع  إكمال 
بكل  لبنان  ينقذ  لن  مضيفًا: 
فعلية  دولة  قيام  إاّل  طوائفه 
حباجة  والدولة  لبنان،  يف 
عليه  وأمتنى  قوي،  لرئيس 
يف  الفعلي،  للحل  الذهاب 
كل  بها  نربح  أن  ميكن  خطوة 

شيء.
األمور  أن  على  جعجع  وشدد 
إىل  للوصول  سباقًا  ليست 
بعبدا بيين وبني رئيس  قصر 
تكتل التغيري واالصالح النائب 
يف  مضيفًا:  عون،  ميشال 
خطابه  كان  عندما  ال2٠٠5 

ترشيحه  فكرة  طرحت  مقبواًل 
وقوبلت بالرفض.

أن  يعترب  كان  إذا  ما  وحول 
له  عون  بتأييد  إمكانية  هناك 
قال: كنت أعتقد أن مثة جمااًل 
لالخذ والرد مبسألة انتخابي مع 
نواب التيار الوطين احلر، لكن 
بعد ما رأيته يف جلسة األمس 
زال  ما  البعض  أن  أتأسف 

يعيش ب 3٠ سنة للوراء.
غريب  عجيب  أمر  مثة  وقال: 
مثة  كانت  سنوات  منذ  أنه 
حكمت  بالشكل  لبنانية  حماكم 
باإلعدام على شخص هو نفسه 
تكرر امسه يف اجمللس النيابي 
باألمس 48 مرة. فهل ال يدلل 
جيري  ما  أن  شيء  على  ذلك 

يف لبنان مل يكن طبيعيا؟
وسأل جعجع هل النواب الذين 
املسدس  كان  لي  صوتوا 
العكس  على  بل  برأسهم؟ 
كتهديد  برأسهم  املسدس 
إىل  الفتًا  لي،  صوتوا  ألنهم 
لبنان  تاريخ  من  تارخيي  أن 
وليس غريبًا عنه، وقال: هل 
الشارع  رأيتم مسري جعجع يف 
بعد  او  احلرب  قبل  سالح  مع 
فرتة  أخذ  جيب  ال  احلرب؟ 
احلرب والقول ماذا فعلتم بها. 

فتلك الفرتة امسها حرب.
ميكن  ال  أّنه  إىل  جعجع  ولفت 
أخطاء يف  تقع  مل  أنه  االدعاء 
احلرب، وأنا اعتذرت عن هذه 
من  االعتذار  وأجدد  االخطاء، 
املعنوية،  املسؤولية  موقع 
حتميلي  يعين  ال  هذا  لكن 
مسؤولية صلب املسيح حتى. 
وقال: من مسى النواب الذين 
مطلوب  العار  نّواب  انتخبوني 

جعجع: ذاهب يف ترشيحي حتى النهاية وسنذهب اىل اجللسة املقبلة بنفس اجلدية
اليوم للمحكمة الدولية.

قرف وامشئزاز
وأوضح جعجع أن الشعور الذي 
من  األمس  مشهد  يف  انتابه 
وضع امساء الضحايا هو القرف 
واالمشئزاز، من حتويل املناسبة 
إليه،  حولوه  الذي  باالجتاه 
يتحدث  أن  يريد  من  مضيفًا: 
فليتفضل، ال أن يستفيد من 
واضطهاد  جائرة  حماكمات 
جرى يف ظل الوصاية السورية 
كاالحكام  هلا  قيمة  ال  وأحكام 
السوري  النظام  اليت يصدرها 
وآسف  معارضيه،  على  اليوم 
البعض  سنوات   9 منذ  أنه 

يستعمل نفس االساليب.
اجللسة  أن  نعرف  كّنا  وقال 
حسم  فيها  يكون  لن  األوىل 
املقبلة  اجللسة  إىل  وسنذهب 
بها  ذهبنا  اليت  اجلدية  بنفس 
أنه  االخر  الفريق  لكن سياسة 
وإما  ملرشحنا  تصوتوا  أن  إما 
ال انتخابات رئاسية، الفتًا إىل 
مل  احلريري  سعد  الرئيس  أن 
يأت ألن اجللسة مل تكن جدية 
وقت  يف  يعرف  واملوضوع 

أبكر.
وقال: أنا ذاهب حتى النهاية 
يف ترشيحي، مشددًا على أن 
هذا الرتشيح ال عالقة له برتشح 
عون من عدمه وأكرب دليل هو 
سابقة  فرتة  منذ  ترشيحي 
وسأكمل ان كان عون مرشحًا 
للوصول  نطمح  وحنن  ال،  أو 
برناجمنا  لتطبيق  الرئاسة  إىل 
السياسي. وأكد أن ما يتحدث 
به ناتج عن قناعته الكاملة يف 

وال  املاضية،  السنوات  كل 
ينّفذ سيناريوهات.

سلسلة  إقرار  مسألة  وحول 
الرتب والرواتب، قال جعجع: 
املرفأ  على  الضائعة  األموال 
واملطار قد تكون كافية لسد 
متويل السلسلة وجيب الذهاب 
اجلدي  التمويل  إمكان  إىل 

فعليًا.
رئيسًا  أصبحت  إن  وقال: 
اليت  القضايا  آخذ  للجمهورية 
حدة،  على  كل  بها  حوكمت 
لفتحها  طريقة  إجياد  وجيب 
ألن قرارات اجمللس العدلي ال 
ميكن إعادة فتحها، واآلن هذا 
غري ممكن ألن يف قانون العفو 
الفتًا  فتحها،  إعادة  ميكن  ال 
العامني  املدعني  أحد  أن  إىل 
ما  تفاصيل  كل  على  أطلعين 
فربكات يف  من  معي  سيجري 
حقق  أنه  فوجئت  ثم  القضاء، 

معي بنفسه.
ورأى جعجع أن النظام السوري 
سوريا  من   %5٠ ف  سقط، 
سيطرته،  خارج  االقل  على 
معتربًا أن مثة فراغًا حتى إشعار 
أّن  إىل  الفتًا  آخر يف سوريا، 
ومن  طويلة  السورّية  األزمة 
على  خميمات  إقامة  املفرتض 
مع  باالتفاق  حدودية  مناطق 
األمم املتحدة، وتأمني الظروف 

املالئمة هلم.

إستقبل وزير املالية علي حسن 
مكتبه  يف  االول  امس  خليل 
يف الوزارة على التوالي سفري 
فرنسا باتريس باولي، وسفرية 
إيرنادو  ميالغروس  اسبانيا 
والسفري الصيين جيانغ جيانغ.

ترتبط  شؤون  يف  حبث  وجرى 
بني  والعالقة  العامة  باألوضاع 

لبنان وبلدانهم.
بعد  الفرنسي  السفري  وقال 
املالية  وزير  إلتقيت  اللقاء: 
اليت  االتصاالت  إطار  يف 
جنريها مع جممل أعضاء احلكومة 
يف  معهم  لنبحث  اللبنانية 
فرنسا  بني  الثنائية  امللفات 
ولبنان. ومبا أن العمل احلكومي 
من  استؤنف  قد  والربملاني 
كيفية  يف  نبحث  فإننا  جديد، 
تطبيق االتفاقات وجتاوز بعض 
أحيانا  واجهتنا  اليت  العراقيل 

لعدم وجود قرار.
لنرى  ايضا  نعمل  إننا  اضاف: 
تساعد  ان  لفرنسا  ميكن  كيف 
لبنان وكيف ميكن تفعيل التعاون 
بني البلدين يف كافة اجملاالت، 
مواصلة  على  لبنان  وملساعدة 
املؤسسات  إحياء  على  العمل 
وحنن  التعاون،  اتفاقات  وكل 

بتصرف اللبنانيني.
فقالت:  اسبانيا  سفرية  أما 
اىل  بالنسبة  جدا  املهم  من 
على  يطلعوا  أن  الدبلوماسيني 
أولويات  وعلى  البالد  أوضاع 
وال  الوزراء  وأولويات  احلكومة 
سيما وزير املالية نظرا ألهمية 

الشؤون املالية يف البالد.
يف  أولوياته  الوزير  وشرح 
إعداد  يف  تتمثل  اليت  الوزارة 

إعدادها  جير  مل  اليت  املوازنة 
ومعاجلة  طويلة،  سنوات  منذ 
على  الشارع  يف  جيري  ما 
صعيد سلسلة الرتب والرواتب 
اتفاق  اىل  التوصل  وحماوالت 

حلل هذه املشكلة.

خليل عرض التطورات والعالقات الثنائية مع سفراء فرنسا واسبانيا والصني
االنتخابات  يف  وحتدثنا 
للوزير  شرحنا  وقد  الرئاسية 
وشدد  أوروبا،  موقف  خليل 
انتخاب  ضرورة  على  بدوره 
رئيس للجمهورية ضمن املهلة 

الدستورية.

عرض وزير الداخلية والبلديات 
من  وفد  مع  املشنوق  نهاد 
واالصالح  االرشاد  مجيعة 
مجيل  برئاسة  اخلريية 
اجلمعية  أعمال  القاطرجي، 
كل  على  واالغاثية  اخلريية 
القاطرجي  وقال  املستويات. 

بعد اللقاء:
متت تهنئة معالي الوزير مبنصبه 
يشغل  أنه  خصوصا  اجلديد 
وحساسة،  اساسية  وزارة 
وأثنينا على الدور الكبري الذي 
اخلطة  تنفيذ  يف  به  يضطلع 
البلد،  أراحت  اليت  االمنية 
وندعو اىل أن حتيط اخلطة كل 
وخصوصا  اللبنانية  املناطق 
كل  وأبدينا  بريوت.  مدينة 
الذي  االنفتاح  على  الثناء 
كل  مع  الوزير  معالي  ينتهجه 
لتسهيل  اللبنانيني،  االفرقاء 
والنازحني.  الناس  أمور 
الدعم  كل  كجمعية  وقدمنا 
مهماته  يف  الوزير  ملعالي 
أن  خصوصا  بها،  يقوم  اليت 
االمن  تتملس  بدأت  الناس 
يف طرابلس والبقاع، وهذا ما 

يرحينا مجيعا.

أضاف: حبثنا يف االعمال اليت 
بها اجلمعية من عمليات  تقوم 
التابعة  واملؤسسات  إغاثة 
بتوزيع  نقوم  إننا  إذ  هلا، 
االغاثة  واعمال  املساعدات 
يف  السوريني  النازحني  على 
وأطلعناه  هم،  حيث  املناطق 
وطلبنا  االنساني،  عملنا  على 
اخلريية  اجلمعيات  مراعاة  منه 
اليت  والضرائب  بالرسوم 

تفرض عليها.
مع  الداخلية  وزير  حبث  ثم 
للوقاية  الدولية  اللجنة  رئيس 
االمم  لدى  التعذيب  من 
مالكوم  الربوفسور  املتحدة 
رئيس  نائبة  ترافقه  ايفنس 
يف  جبور،  سوزان  اللجنة 
بروتوكول  على  لبنان  تصديق 
االمم املتحدة املتعلق باتفاقية 
والطلب  التعذيب،  مناهضة 
من لبنان انشاء اآللية الوقائية 

الوطنية يف هذا املوضوع.
االجتماع  خالل  املشنوق  وأكد 
من  هو  السجون  موضوع  ان 
يعمل  اليت  امللفات  أولويات 
يف  مهماته  تسلمه  منذ  عليها 

وزارة الداخلية.

وزير الداخلية: ملف السجون من االولويات
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وتسليحه  اللبناني  اجليش  دعم 
التأكيد  مت  اإلرهاب  ملكافحة 
الصحايف  املؤمتر  خالل  عليه 
لوزيري  موسكو  يف  املشرتك 
باسيل  جربان  لبنان  خارجييت 
الذي  الفروف  سريغي  وروسيا 
موسكو  بالقول:  كالمه  استهل 
مع  التعاون  سبل  ستطور 
مشاكلها  حلل  اللبنانية  الدولة 
ومن  واالقتصادية،  االجتماعية 
ستكون  وعودا  اإلجتاهات  أكثر 
واإلتصاالت  النقل  جمال  يف 
تفعيل  اىل  إضافة  والطاقة، 
التعاون يف إطار اإلتفاق الساري 
بالتعاون  املتعلق  املفعول 
العسكري التقين ال سيما يف ما 
يتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية 
للجيش اللبناني واألجهزة األمنية 
ملكافحة اإلرهاب ومواجهته كذلك 
سنطور التبادالت اإلنسانية اليت 
هلا تاريخ مثمر أيضا. وحنن نؤكد 
موقفنا املبدئي الذي يعّول على 
وسيادتها  لبنان  أراضي  وحدة 

ورفض مبدأ التدخل فيه.
ناقشنا  لقد  الفروف:  اضاف 
لبنان،  يف  الراهنة  األوضاع 
وروسيا تراقب بانتباه ما جيري 
الدولة  هذه  يف  تطورات  من 
رئيس  انتخاب  عشية  الصديقة 
أوىل  بدأت  اليت  للبنان،  جديد 
وحنن  األمس،  يف  دوراتها 
جديد  رئيس  انتخاب  ان  نعترب 
توحيد  من  سيمكن  للبنان 
مع  وسنتعامل  اللبناني  اجملتمع 
الربملان  ينتخبها  شخصية  أي 
اللبناني بناء على الدستور، كما 
اللبناني  اجليش  جهود  سندعم 
واألجهزة األمنية اليت كثفت يف 
اخلاصة  جهودها  األخرية  اآلونة 
واإلستقرار  األمن  الستتباب 
ملكافحة  والبقاع  طرابلس  يف 

اجلهاديني.
ستشارك  روسيا  ان  وتابع: 
فريق  نشاط  يف  املستقبل  يف 
للبنان  العمل اخلاص باملساهمة 
للمجتمع  مساهماتها  وستقدم 
اهلادفة  اجلهود  يف  الدولي 
اجليش  مؤسسات  تعزيز  اىل 
والدولة والتغلب على املشكالت 
واالجتماعية  االقتصادية 
املتفاقمة اليت تتطور يف الفرتة 
من  الكبري  النزوح  جراء  األخرية 
لبنان  استضاف  حيث  سوريا، 
أكثر من مليون نازح، األمر الذي 
يشكل عبئا كبريا على االقتصاد 
استعدادنا  نؤكد  وإذ  اللبناني. 
يف  كافة  املساعدات  لتقديم 
املساهمة  خالل  من  اجملال  هذا 
يف اجلهود الدولية للتغلب على 
هذه األوضاع الصعبة، نشري اىل 
انه ال ميكن تغيري هذه األوضاع 
تسوية  بعد  إال  جذري  بشكل 
تشكل  اليت  السورية  االزمة 
ال  واليت  الكبري  للنزوح  مصدرا 
بديل لسياسة التسوية السلمية 
بناء  األزمة  هلذه  والديبلوماسية 
حنن  كذلك  جنيف.  بيان  على 
املفاوضات  استئناف  نؤيد 
من  اليت  السورية  السورية 
جولتها  تنطلق  ان  الضروري 
على  االتفاق  مت  واليت  الثالثة 
اجندتها وال نريد ان تكون هناك 

حماوالت للمماطلة.
وختم: لقد ناقشنا أيضا قضايا 
اقليمية ودولية مبا فيها اجلهود 
الشرق  تسوية  اىل  اهلادفة 
اوسطية واليت هلا صلة مباشرة 
العدد  باالعتبار  آخذين  بلبنان، 
الكبري من الالجئني الفلسطينيني 

يف لبنان.

باسيل عقد حمادثات مع الفروف يف موسكو وتأكيد على دعم اجليش ومكافحة االرهاب
باسيل

من جهته، لفت الوزير باسيل اىل 
ان العالقات اليت جتمعنا بروسيا 
مكنتنا من الدخول يف مفاوضات 
يكون  ان  أهمية  مؤكدا  مثمرة، 
لدينا لبنان قوي للمحافظة على 

استقراره واستقرار املنطقة.
دورا  تلعب  روسيا  ان  واعترب 
لبنان  استقرار  دعم  يف  مهما 
حباجة  وحنن  بكاملها،  واملنطقة 
وبرملانها  برئاستها  اليها 
وتابع  وجيشها.  وحكومتها 
حتدق  اليت  االخطار  يف  تباحثنا 
من  تتأتى  اليت  سيما  ال  بلبنان 
نشاطر  وحنن  السورية  األزمة 
حّل  بوجود  املرتبطة  الوجهة 
سياسي فقط يف سوريا ولبنان 
احلل  هذا  اىل  الوصول  يريد 
بسبب  االغلى  الثمن  ندفع  الننا 
يتعلق  ما  اوال يف  األزمة،  هذه 
تؤثر  اليت  وعوملته  باالرهاب 
ميكن  وال  البلدان  مجيع  على 
الي بلد بغض النظر عن موقعه 
من  حمميا  يكون  ان  اجلغرايف 
نواجهه  مل  اذا  املعومل  االرهاب 

يف لبنان.
وأكد باسيل ان اجليش اللبناني 
تبنت  الرمسية  واملؤسسات 
املنحى الذي اتبعناه إزاء مكافحة 
روسيا  دعم  ونطلب  االرهاب، 
اللوجسيت والتدرييب والتسليحي 
طريقة  بأي  أو  اللبناني  للجيش 
أخرى. وأضاف أما اخلطر الثاني 
هو  السورية  باألزمة  املرتبط 
املتصل بالنازحني، وهناك فهم 
الروسي  الوفد  قبل  من  عميق 
له. وهذا اخلطر وجودي وهناك 
وسائل جديدة للتعاون ومعايري 
أعيننا  نصب  نضعها  ان  جيب 
ان  آمال  القضية،  هذه  ملواجهة 
ملواجهة  لبنان  روسيا  تساعد 
مع  ونتعاون  االزمة،  هذه 
احلكومة السورية لتعيد النازحني 
وظروف  آمنة  ظروف  يف  اليها 

الرفاه والكرامة.
ناقشنا  اننا  باسيل  واعلن 
اىل  احلاجة  ايضا  والفروف 
الروابط االقتصادية بني  تعزيز 
البلدين وهذا مرتبط باالستقرار 
ان  اىل  مشريا  املنطقة،  يف 
شريكا  تكون  ان  ميكن  روسيا 
استكشاف  يف  للبنان  واقعيا 
الطاقة  الن  والغاز  النفط  حقل 
عامل مهم الحالل االستقرار وال 
ميكن تسييسه، مؤكدا ان لبنان 
الصدار  وسعه  يف  مبا  سيقوم 
تراخيص استخراج النفط والغاز، 
وروسيا مرحب بها لتساهم يف 
هذا االجراء من خالل 4 شركات 

روسية رئيسية.
االنفتاح  نريد  اننا  اىل  وأشار 
على االستثمارات الروسية، يف 
املقابل، نريد ان تنفتح السوق 
الروسية على املنتجات اللبنانية، 
متابعا ميكننا متابعة القضايا اليت 
االرهاب  مكافحة  يف  ناقشناها 

لبنانيــات
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     قنصـل لبنان العـام

للوصول اىل السالم.
اسئلة

ما املواصفات املطلوبة لرئيس 
اجلمهورية اللبنانية يف ظل هذه 

االوضاع؟
داخلي  شأن  هذا  الفروف: 
معقدة  دولة  ولبنان  لبناني، 
والرتكيبة  الطوائف،  ومتعددة 
للدولة  والسياسية  االجتماعية 
الدستور  يف  مقوننة  اللبنانية 
وجيب احرتامها من قبل اللبنانيني 
الدول  وكل  شيء،  كل  قبل 
الشعب  يعيش  ان  يف  معنية 
واهلدوء.  االزدهار  يف  اللبناني 
الرئيس  انتخاب  عملية  اما 
خصوصية  فتعكس  اللبناني، 
للبنان،  السياسية  الرتكيبة 
وليست لدينا اي أفضليات يف 
قرارات  ان  ونظن  الشأن  هذا 
ستستجيب  اللبناني  الربملان 
اللبناني،  الشعب  ملصاحل 
اللبنانية  الفئات  كل  ولتوحيد 
القومي  الزعيم  شخصية  حول 
كل  وحل  االستقرار  والستتباب 
وحنن  يواجهها،  اليت  القضايا 
سوف نتعامل مع اي رئيس يتم 
انتخابه من قبل الربملان بناء على 
الدستور اللبناني ونعول على ان 
اي رئيس منتخب سيكون مهتما 
مبواصلة عالقاتنا الودية لتعميق 

عالقاتنا التارخيية.
وعن مسألة النازحني السوريني 
اىل لبنان، قال الفروف: قضية 
النازحني حبثنا فيها مع باسيل، 
حنن على يقني ان ال جيب فقط 
االنسانية  باملساعدات  االكتفاء 
معايري  توجد  بل  للنازحني، 
التعامل  بكيفية  متعلقة  دولية 
من  شردوا  الذين  النازحني  مع 
لألخذ  ضرورة  وهناك  ديارهم، 
االراضي  االعتبار خصوصية  يف 
وهذه  اليها،  يتوجهون  اليت 
القضية حتتاج اىل حلول منهجية 
مساعدات  توجيه  فقط  وليس 
واالغذية،  اخليم  من  انسانية 
مواقف  االعتبار  يف  االخذ  جيب 
يف  املضيفة  الدولة  ومصاحل 
هذه القضية، واتفقنا مع باسيل 
على ان روسيا اىل جانب العبني 
اىل  ستنظر  آخرين،  دوليني 
مواقف احلكومة اللبنانية اجلديدة 

حلل منظم هلذه القضية.
عن  اخريا  باسيل  وحتدث 
االوسط،  الشرق  يف  االقليات 
فاشار اىل ان لبنان كما روسيا 
كل  حق  على  يؤكد  االحتادية، 
من  جزءا  تكون  ان  االقليات 
واجتماعيا  سياسيا  االمة  نسيج 
وثقافيا. املخاطر على االقليات، 
ولبنان  سوريا  يف  واقعا  باتت 
وكسب  معلوال  يف  ذلك  ورأينا 
من  املطرانني  خطف  خالل  ومن 
واملتشددين،  املتطرفني  قبل 
الحتواء  حاجة  اىل  يفضي  وهذا 
خطر التطرف، والنهوض حبقوق 

مجيع االطراف.

تابع رئيس اجلمهورية العماد 
القصر  يف  سليمان  ميشال 
أمس   بعبدا  يف  اجلمهوري 
يف  العامة  االوالألوضاع 

لبنان.
الشؤون  وزير  من  واطلع 
درباس  رشيد  االجتماعية 
تقوم  اليت  اخلطوات  على 
صعيد  على  الوزارة  بها 
التعاطي مع موضوع الالجئني 

السوريني.
وتناول رئيس اجلمهورية مع 
االوضاع  فتفت  امحد  النائب 
واجواء  املطروحة  السياسية 
اجللسة النيابية امس النتخاب 

رئيس للجمهورية.
سفري  مودعا  بعبدا  وزار 
كوفال  فولودميري  اوكرانيا 
مهمته  انتهاء  ملناسبة 
بريوت.  يف  الديبلوماسية 
تعزيز  يف  لدوره  وتقديرا 
منحه  الثنائية  العالقات 
الرئيس سليمان درع رئاسة 
اجلمهورية، متمنيا له التوفيق 

يف مهمته اجلديدة.
الوزير حرب

اجلمهورية  رئيس  واستقبل 
وزير االتصاالت بطرس حرب 
املصور  عائلة  من  وفد  مع 
مسري  املخطوف  الصحايف 

كساب.
حرب  الوزير  مكتب  ووزع 

بيانا اشار فيه اىل ان رئيس 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
سليمان استقبل وفدا من بلدة 
يرافقه  وبيت كساب  حردين 
وزير اإلتصاالت بطرس حرب 
املصور  وعائلة  والد  وضم 
التلفزيوني مسري كساب يف 
املخطوف  نيوز  سكاي  شبكة 
وأصدقاءه  سوريا  يف 
ورئيس بلدية حردين باخوس 

عساف.
لرئيس  الوفد  وشكر 
بقضية  اهتمامه  اجلمهورية 
مسري كساب وإثارته ملوضوع 
يف  بتحريره  ومطالبته  خطفه 
وكذلك  األخرية  الكويت  قمة 
مع أمري قطر وطلب مؤازرته 
مسري  عن  لإلفراج  ووساطته 

كساب.
الوزير  وصف  اللقاء  وبعد 
اللقاء بأنه كان باملهم  حرب 
فخامة  أجرى  وقد  واملفيد 
باملعنيني  اتصاالت  الرئيس 
أبدى  كما  اخلصوص  بهذا 
املساعي  ملواصلة  استعداده 
ومع  جمددا  قطر  أمري  مع 
األجهزة األمنية بغية التوصل 
إىل اإلفراج عن مسري كساب 
املخطوفني  املطرانني  وعن 

يف سوريا.
وبعد اإلجتماع استقبل رئيس 
حرب  الوزير  اجلمهورية 

لبحث  مناسبة  منفردا وكانت 
انتخاب  جلسة  يف  جرى  ما 
البارحة  اجلمهورية  رئيس 
الوزير  ولتأكيد  وتقييمها 
أقدم  ما  خطورة  على  حرب 
جلهة  سياسي  فريق  عليه 
ما  وهو  النصاب،  تعطيل 
ستكون  عما  منوذجا  يشكل 
املقبلة،  اجللسات  عليه 
 8 فريق  أن  يبدو  والذي 
آذار قد اعتمد حتويل سياسة 
سالح  إىل  النصاب  تطيري 
أي  وصول  ملنع  للضغط 
مرشح سيادي وحماولة فرض 
رئيس جديد للبنان من قوى 
8 آذار، وهذا ما سيؤدي إىل 
تأخري انتخاب الرئيس وإيقاع 
لبنان يف الفراغ على مستوى 
رئاسة اجلمهورية وإىل الضرر 
الكبري مبوقع الرئاسة وبأهمية 
املسيحيني  وبدور  الرئاسة 
اللبناني  وبالنظام  لبنان  يف 
الذي يصاب يف استمراريته 
تفريغ  خالل  من  الدستورية 
اجلمهورية  رئاسة  موقع 
حزبية،  أو  سياسية  ألسباب 
رويدا  يفقد  النظام  وهذا 
وجيعله  به  العامل  ثقة  رويدا 
الكبرية  لإلنتكاسات  عرضة 
الكبري  بالضرر  تعود  اليت 
والدولة  النظام  صورة  على 

اللبنانية.

حرب: ٨ آذار حّولت تطيري النصاب اىل سالح للضغط

سليمان التقى درباس وسفري أوكرانيا وزوارا
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لبنانيات

تلقى رئيس احلكومة متام سالم 
للخطوات  الدولي  اجملتمع  دعم 
وحتديدا  احلكومة  تتخذها  اليت 
بالنسبة اىل اجليش، وذلك خالل 
السراي  يف  االول  أمس  لقائه 
العام  لالمني  اخلاص  املنسق 
لبنان ديريك  املتحدة يف  لالمم 
اللقاء:  بعد  قال  الذي  بالمبلي 
مع  لقائي  من  االساسي  اهلدف 
عن  اإلعراب  هو  سالم  الرئيس 
من  املتخذة  لإلجراءات  تقديري 
التحديات  ملواجهة  احلكومة  قبل 
األمنية يف البلد، واهلدوء الذي 
أمكنة  ويف  طرابلس  يف  ساد 
اجملتمع  دعم  ولتأكيد  أخرى، 
اليت  اخلطوات  اجل  من  الدولي 
تتخذها احلكومة وحتديدا بالنسبة 
كان  اإلطار  هذا  ويف  للجيش 
بضعة  منذ  روما  اجتماع يف  لنا 
حتضريي  اجتماع  وهو  أسابيع 
على  التأكيد  إلعادة  خصص 
اجليش  لدعم  املبذولة  اجلهود 

اللبناني.
أضاف: كما مت البحث يف وضع 
وأكدت  السوريني،  النازحني 
اليت  للحكومة  دعمنا  استمرار 
حتاول التعامل مع التحدي الكبري، 
وحنن نتفهم حجم هذا التحدي، 
واستعداد االمم املتحدة لتقديم 
املساعدة وخصوصا بالنسبة اىل 

اجملتمعات املضيفة.
وتابع: اغتنمت الفرصة بالنسبة 
اىل حدث األمس لتأكيد األولوية 
اليت نعلق عليها يف االمم املتحدة 
الستمرارية مؤسسات الدولة يف 
لبنان، ويف هذا اإلطار الرتحيب 
ببدء مسار االنتخابات الرئاسية، 
والتأكيد على اجناز املسار بنجاح 
دستوريا  احملددة  املهلة  ضمن 
الستقرار  بالنسبة  مهم  وهذا 

لبنان وللثقة به.
على  احلكومة  رئيس  والتقى 
اجلنوب  جملس  رئيس  التوالي: 
الوكالة  مديرة  قبالن،  قبالن 
سليمان  لور  لإلعالم  الوطنية 
صعب ووفد جملس أمناء جامعة 
حممد  الشيخ  برئاسة  طرابلس 

رشيد امليقاتي.
ملتقى التأثري املدني

التأثري  ملتقى  من  وفد  وزار 
املدني رئيس احلكومة، يف إطار 
احلكومة  بني  التعاون  تفعيل 
املدني،  واجملتمع  اللبنانية 
امللتقى  يطرحه  ما  خالل  ومن 
يف  والتكامل  التواصل  لتمتني 
القطاع  بني  العامة  السياسات 
واجملتمع  اخلاص  والقطاع  العام 
اإلقتصاد  قاعدة  على  املدني 
خبطته  ترمجه  والذي  اجلامع، 
اخلطة   BLUE GOLD األوىل 
املياه  قطاع  إلدارة  اخلماسية 
يف لبنان، وسلمه مذكرة طالبت 
وزارية  جلنة  بتشكيل  احلكومة 
وممثلني  خبرباء  مطعمة  خمتصة 
البحث  لبدء  املدني  اجملتمع  عن 

بإنشاء اجمللس الوطين للمياه.
النظر  بإعادة  املذكرة  وطالبت 
إلنشاء  التوجيهي  باملخطط 
حبسب  لبنان  يف  السدود 
للمياه  الوطنية  اإلسرتاتيجية 
إعادة  إىل  باالستناد  وذلك 

استقبل نواب املنية وتسلم مذكرة ملتقى التأثري املدني

سالم تلقى من بالمبلي دعما 
دوليا لعمل احلكومة
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اإلعتبار لألثر اإلقتصادي والبيئي 
 BLUE هلذه السدود، ويف خطة
هلذه  متكاملة  مقاربة   GOLD
امللتقى  طالب  كما  القضية، 
يف  لبنان،  يف  املياه  بوضع 
 - اإلقتصادية  األولويات  سلم 
اإلجتماعية مع أهمية العمل على 
متخصص  وطين  ملؤمتر  اإلعداد 

ملناقشة هذه القضية.
نواب املنية الضنية

وفدا  احلكومة  رئيس  واستقبل 
ضم:  الضنية  املنية  نواب  من 
العزيز  عبد  وقاسم  فتفت  أمحد 

وكاظم اخلري.
العزيز  عبد  قال  اللقاء،  وبعد 
مع  قمت  لقد  الوفد:  باسم 
زميلي أمحد فتفت وكاظم اخلري 
متام  الرئيس  دولة  اىل  بزيارة 
األوضاع  يف  وتداولنا  سالم 
على  واثنينا  البالد  يف  العامة 
من  األمنية يف كل  اخلطة  جناح 
ان  متمنني  والبقاع،  طرابلس 
يعم األمن واالمان يف كل الربوع 
اللبنانية. وقد ناقشنا بالتفصيل 
مشاريع التنمية يف قضاء املنية 

الضنية.
جتمع  من  وفدا  سالم  واستقبل 
لبنان  يف  االعمال  سيدات 
برئاسة ليلى سلهب كرامي اليت 
قالت على االثر: تشرفنا بزيارة 
دولة الرئيس متام سالم كتجمع 
لسيدات االعمال يف لبنان وقد 
طرابلس  جمتمع  باسم  شكرناه 
على استتباب األمن يف املدينة، 
ال  إمناء  دون  من  األمن  لكن 
مشروعا  قدمنا  لذلك  له  معنى 
طرابلس  وجمتمع  التجمع  باسم 
عنوان  مؤمتر حتت  عقد  اجل  من 
قلب  يف  والشمال  طرابلس 
عدة  جلسات  يتضمن  لبنان، 
وسياحية  اقتصادية  وندوات 
قطاعات  اىل  اضافة  وتربوية 
اخرى اهلدف منها اعادة طرابلس 
والشمال اىل اخلارطة اللبنانية. 
الرئيس  دولة  من  ملسنا  وقد 
ان طرابلس والشمال ال تزاالن 
وسيكون  اللبنانية  اخلارطة  على 

مستقبلهما زاهرا ومنتجا.
بريوت  مجعية  رئيسة  والتقى 
يرافقها  خليل  مي  ماراتون 
حسان حمي  اإلعالمي  املستشار 
اللقاء:  بعد  قال  الذي  الدين 
تشرفت السيدة مي خليل بلقاء 
دولة الرئيس متام سالم وأطلعته 
على التحضريات املتعلقة بسباق 
يوم  سيقام  الذي  السيدات 
برعاية  املقبل  أيار   4 يف  األحد 
سليمان  وفاء  االوىل  اللبنانية 
لقدام،  اركضي  شعار  حتت 
احلدث  هذا  أهمية  على  وأكدت 
عرضت  كما  الوطين.  الرياضي 
والظروف  اجلمعية  نشاطات 
اليت تواجهها على الصعد كافة، 
وكان هناك ثناء وتقدير من قبل 

دولة الرئيس.
من  وفد  السراي،  زوار  ومن 
يف  املتقاعدين  تنسيق  هيئة 
اللواء  برئاسة  العام  القطاع 
املتقاعد عثمان عثمان ووفد من 
برئاسة  القبان  مال  جتار  نقابة 

ارسالن سنو.

املرده  تيار  رئيس  عرض 
مع  فرجنيه  سليمان  النائب 
االوضاع  غامن،  روبري  النائب 
اللبنانية  الساحة  على  الراهنة 
باالستحقاق  منها  يتعلق  وما 
الوزير  حضور  يف  الرئاسي، 
السابق يوسف سعاده وطوني 

فرجنيه.
يف  اللقاء:  اثر  غامن  وقال 
اطار الزيارات اليت بدأتها اىل 
رؤساء االحزاب والكتل النيابية 
فرجنيه  سليمان  الوزير  زرت 
لتبادل اآلراء حول االستحقاق 
الرئاسي املهم، من زاوية ان 
يتم هذا االستحقاق يف اوانه، 
ويف  الدستور  الحكام  وفقا 
املواعيد احملددة دستوريا وان 
نعمل على تطبيق الدستور ال 
موضوع  ألن  تعديله،  على 
ومنذ  ادى  الدستور  تعديل 
العام 1996 اىل تقهقر الدولة 

غامن زار فرجنيه: أنا مرشح وفاقي 
ومستمر ألنين مؤمن باالعتدال

ووصلنا  املؤسسات،  وتفكك 
اىل احلالة اليت وصلنا اليها، 
وهذا املوضوع ليس شخصيا، 
فانا احرتم كل املرشحني ولكن 
املوضوع يتعلق مبصلحة البلد، 
ان  جديد  رئيس  اي  وعلى 
الدولة  بناء  اعادة  من  يتمكن 
املؤسسات  اي  ومقوماتها 
يف  احلكم  اساس  هي  اليت 
لبنان.وأكد انه مرشح وفاقي 
مستمر  وانا  توافقي  وليس 
مؤمن  النين  الرتشح  هذا  يف 
فعل  هي  االعتدال  قوة  بان 
اعادة  بامكانها  وهي  ارادة 
تكون  وان  املؤسسات  بناء 
احلاجز االساسي يف وجه كل 
اليت  واالنقسامات  التطرفات 

ضربت لبنان وما زالت.
املقبل  االربعاء  جلسة  وعن 
يتأمن  ان  اشك  قال: 

النصاب.

الصداقة  جمموعة  وفد  تابع 
اللبنانية - الفرنسية يف الربملان 
النائب  برئاسة  الفرنسي 
الفرنسي اللبناني األصل هنري 
املسؤولني  اىل  زيارته  جربايل 
فزار  السياسية،  والفاعليات 
أمس االول رئيس حزب القوات 
اللبنانية مسري جعجع يف معراب 
الفرنسي  السفري  حضور  يف 
جهاز  ورئيس  باولي  باتريس 
القوات  يف  اخلارجية  العالقات 

بيار بو عاصي.
أفق  جولة  اجملتمعون  وأجرى 
األوسط  الشرق  قضايا  حول 
الرئاسية  االنتخابات  سيما  وال 
اللبنانية، فأبدى الوفد الفرنسي 
اعجابه مبسار األمور.كما عرض 
اجملتمعون املشهد اللبناني من 
مشكلة  وخصوصا  كافة  جوانبه 
واحلدود  السوريني،  الالجئني 

وفد الصداقة اللبنانية - الفرنسية زار عون وجعجع ورعد
وموضوع  السورية،   - اللبنانية 
القضية  عن  فضال  لبنان  حياد 

الفلسطينية.
وعند رعد

كتلة  رئيس  الوفد  زار  كذلك 
حممد  النائب  للمقاومة  الوفاء 
رعد يف مكتبه يف جملس النواب 
يف حضور عضو الكتلة النائب 
نوار الساحلي، وتناول احلديث 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات 

وسبل تعزيزها وتفعيلها.
وعند عون

رئيس  الوفد  زار  الظهر  وبعد 
تكتل التغيري واالصالح النائب 
دارته  عون يف  ميشال  العماد 
النائب  حبضور  الرابية  يف 
ومسؤول  رميا  أبي  سيمون 
يف  الدبلوماسية  العالقات 
دو  ميشال  احلر  الوطين  التيار 

شادارافيان.

لدى  احلكومة  مفوض  ادعى 
القاضي  العسكرية  احملكمة 
على  االول  امس  صقر  صقر 
قائد  العلي  سليمان  املوقوف 
حمور يف بعل حمسن، وعلى 28 
شخصا فارين من وجه العدالة، 
وذلك تبعا لالدعاء على رفعت 
تنظيم  اىل  االنتماء  اي  عيد، 
القيام  بهدف  مسلح  ارهابي 
واالشرتاك يف  ارهابية  بأعمال 
طرابلس  احداث  يف  القتال 
وحيازة  النار  اطالق  وعلى 
واحلاق  والتخريب  االسلحة 

االضرار باالبنية واملمتلكات.
كذلك ادعى القاضي صقر على 
املوقوف عمر ابراهيم املعروف 
قائد  وهو  قريش  عمر  باسم 
وعلى  التبانة  باب  يف  حمور 
وجه  من  فارين  شخصا   25
لالدعاء  تبعا  وذلك  العدالة، 
اي  التبانة  باب  على جمموعات 
بهدف  مسلحة  جمموعة  تأليف 
القيام باعمال ارهابية وارتكاب 
واالموال  الناس  على  اجلنايات 
الدولة  سلطة  من  والنيل 
وهيبتها والتعرض ملؤسساتها، 
وعلى االشرتاك يف القتال يف 
اطالق  وعلى  طرابلس  احداث 
باالبنية  االضرار  واحلاق  النار، 

واملمتلكات والتخريب.
اىل  االدعاءين  صقر  واحال 

اإلدعاء على قائدي حمورين 
وعلى 2٨ مطلوباً للعدالة

العسكري  التحقيق  قاضي 
االول رياض ابو غيدا.

هذا واستجوب قاضي التحقيق 
العسكري فادي صوان امس، 
داعش  تنظيم  من  املوقوفني 
وحسني  لبناني  موسى  قسي 
واصدر  القيد  مكتوم  بري 
منهما يف  بكل  وجاهية  مذكرة 
جرم االنتماء اىل تنظيم ارهابي 
القيام  بهدف  داعش  مسلح 
قتل  وحماولة  ارهابية  بأعمال 
قيامهم  اثناء  اجليش  عناصر 
بالوظيفة يف وادي خالد وحيازة 

اسلحة.
من ناحية اخرى، اوقفت مديرية 
أمن الدولة يف البقاع أوقفت، 
املواطن  دقيقة،  متابعة  وبعد 
ثائر بديع مصطفى البقاع الغربي 
والصادرة يف حقه أحكاما عدة 
النار  وإطالق  السرقة  جبرم 
مت  وقد  املخدرات.  وتعاطي 

تسليمه إىل القضاء املختص.
مكتب  عناصر  اوقفت  كما 
االقليمية  املديرية  يف  حلبا 
أوقفت  عكار  يف  الدولة  ألمن 
عام  طريق  على  حممد.م 
البحصة يف سهل   - كفرملكي 
عكار ويف حوزته كيلوغرام من 
احلشيشة، على ان يتم تسليمه 
مكتب  اىل  املضبوطات  مع 

مكافحة املخدرات.

اعترب رئيس حركة الشعب النائب 
السابق جناح واكيم، أن ما جرى 
باالمس يف الدورة االوىل جللسة 
انتخاب رئيس اجلمهورية فضيحة 
يتوقف  مل  القانونية،  الناحية  من 
جيوز  ال  انه  مؤكدا  أحد،  عندها 
جبناية،  حمكوم  هو  من  انتخاب 
وقال يف حديث اىل اذاعة صوت 
واالربعني  الثمانية  إن  الشعب: 
حزب  رئيس  ناهلا  اليت  ورقة 
أوراق  هي  جعجع  مسري  القوات 

باطلة.
وأعرب عن أسفه هلبوط املستوى 
السياسي يف البلد إىل ان يكون 
مدان  للرئاسة  الوحيد  املرشح 
حد  إىل  تصل  قد  قتل  جبرائم 

اإلبادة اجلماعية.
ورأى أن لبنان مقبل على الفراغ 
مت  إذا  إال  الرئاسة  سدة  يف 
تسمية  على  اخلارج  يف  التوافق 
احلكومة  يشبه  موقت  رئيس 

واكيم: جلسة األمس بدت تقطيعاً للوقت ألن 
اخلارج مل يسمِّ الرئيس بعد

االمس  جلسة  إن  وقال:  احلالية، 
اخلارج  ألن  للوقت  تقطيعا  بدت 
مستبعدا  بعد،  رئيسا  يسم  مل 
ان  معلنا  الفرتة،  هذه  يف  األمر 
ال انتخابات رئاسية يف لبنان قبل 
ولكن  السورية  االنتخابات  إجراء 
يتم  ان  ايضا  بالضرورة  ليس 
هذا االستحقاق يف لبنان بعد هذه 

املدة.
أن  واكيم  اعترب  ثانية،  جهة  من 
هيئة التنسيق النقابية جنحت حتى 
اللبنانيني  جعل  خالل  من  اآلن 
حضاري  مطلب  على  جيتمعون 
غري طائفي او مذهيب، الفتا إىل 
توحد  أظهرت  املقابل  يف  انها 
أطرافهم  معظم  يف  السياسيني 
إن  وقال:  املواطن،  حقوق  ضد 
اسرتداد ما متت سرقته يف حال 
حترك القضاء اللبناني يغطي كل 
الدين العام اللبناني وليس فقط 

سلسلة الرتب والرواتب.

صيدا  يف  اإلسالمي  اللقاء  عقد 
واجلوار اجتماعه الدوري، وعرض 
السياسية  األوضاع  اجملتمعون 
والتطورات امليدانية على املستوى 
واالغاثي  واالجتماعي  األمين 
رأى  االطار  هذا  واإلنساني.ويف 
تفشي  معاجلة  موضوع  ان  اللقاء 
الذي  السالح  انتشار  ظاهرة 
طرحه وزير الداخلية جتب مقاربته 
استثناء  بشكل شامل ومن دون 
وحدها  الدولة  سلطة  يضمن  مبا 
على  سواها  دون  من  وسيادتها 
وضبط  اللبنانية  األراضي  سائر 
املسلحني  انتقال  ومنع  احلدود 
خارج  للقتال  انتموا  أية جهة  إىل 
يكون  اللبنانية.وان  األراضي 
بيد  الوحيد  الشرعي  السالح 
وحدها  املخولة  األمنية  األجهزة 
األمن  وضبط  احلدود  محاية 
وفرض سلطة القانون على مجيع 
دون  من  واملواطنني  اللبنانيني 
احلاضرون دعمهم  أكد  متييز.كما 
سلطة  بسط  أمثرت  اليت  للجهود 
الدولة على بلدة الطفيل اللبنانية 
من  حصارها  ووقف  الفتنة  ملنع 
ان  كما  حملية.  ميليشيا  قبل 
على  األهالي  ومساعدة  إغاثة 
بلدتهم  يف  واالستقرار  البقاء 

اللقاء االسالمي يف صيدا واجلوار: ميليشيا 
لبنانية حتاصر بلدة الطفيل

تعترب خطوة مشكورة متنع التهجري 
على  وواجبها  الدولة  حق  وتؤكد 
ورعايتهم  املواطنني  محاية 

ودعمهم.
الفلسطينية  املبادرة  اللقاء  ومّثن 
وإشارات  بنود  من  تضمنته  ملا 
املوقف  وحدة  على  تؤكد  ونقاط 
الفلسطيين وحفظ السلم األهلي 
ضمن  األمن  وضبط  واالستقرار 
الفلسطينية.واستنكر  املخيمات 
اإلغتيال  عمليات  اجملتمعون 
جرت  اليت  األخرية  واالقتتال 
وإطاحة  املبادرة  هذه  وأد  بهدف 
املخيمات،  وباستقرار  إجيابياتها، 
والعبث بأمن املواطن الفلسطيين.

وشّددوا على ضرورة تعزيز هذه 
اجناحها.  على  والعمل  املبادرة 
املخيمات  فعاليات  مع  بالتعاون 
الفلسطينية  القوى  وقيادات 
بكافة انتماءاتها.ومساعدة الشعب 
أزمته  جتاوز  على  الفلسطيين 
واألمنية  واالجتماعية  االنسانية 

بكافة السبل والوسائل.
كما قّدر اللقاء اجلهود اليت تبذهلا 
امللفات  معاجلة  يف  صيدا  بلدية 
إىل  النفايات  جبل  من  العالقة 
املستشفى  إىل  وصواًل  املرفأ 

الرتكي وسائر املرافق.



صفحة 7     

لبنانيات

Page 7 Saturday 26 April 2014  2014 نيسان   26 السبت 

يوحنا  البابا  تقديس  ملناسبة 
الثالث والعشرون والبابا يوحنا 
بولس الثاني، عقد رئيس اللجنة 
العلمانيني  لرسالة  األسقفية 
جوده،  بو  جورج  املطران 
مبشاركة مدير املركز الكاثوليكي 
لإلعالم اخلوري عبده ابو كسم، 
الشبيبة  راعوية  مكتب  ومنسق 
اخلوري  البطريركية  الدائرة  يف 
توفيق بو هدير، ومنسقة جتمع 
ميشلني  األخت  فرحي  يسوع 
الشبيبة  جلنة  ومنسق  منصور، 
العلماني  الرسولي  يف اجمللس 
صحافيًا،  مؤمترًا  وهبه،  فراس 
يف املركز الكاثوليكي لإلعالم، 
شبيبة  لقاء  عن  خالله  أعلنوا 
لبنان الذي سيقام احتفاًء بهذه 
شّرعنا  عنوان:  حتت  املناسبة 
 Platea األبواب يف جممع البالتيا
جونيه ساحة علما يوم األحد 27 
الساعة8،30  من   2014 نيسان 

صباحًا حتى الـ 6 مساًء.
البابا  هدير:  بو  اخلوري  وقال 
يوحنا بولس الثاني قال عن لبنان 
هو أكثر من وطن هو رسالة هو 
والبابا  وللغرب،  للشرق  منوذج 
يوحنا بولس الثالث والعشرون 
قاصدًا  كان  يوم  لبنان  زار 
 1954 سنة  تركيا  يف  رسوليًا 
من  موفد  وكان  حريصا  وزار 
البابا وهو كلل العذراء ام النور 
حيث املغفور له الرئيس كميل 
املذهب  التاج  أعطاه  مشعون 
الشعب  بأسم  العذراء  وكلّل 
زارا  البابوين  هذين  اللبناني. 
لبنان فتقديسهم يقّدس أرضنا 
شفاعتنا نستشفعها ليبقى هذا 
الوطن رسالة ونعمة وبركة يف 

هذا الشرق ويف كل العامل.
مل  شبيبتنا  لكل  بالقول  وختم 
نستطع كلنا الذهاب إىل روما، 
لذلك سنكون حاضرين يف هذا 
اللقاء لننقل نقل مباشر وفعل 
النعمة  بهذه  واحتفال  شكر 
والربكة والذي سينقل أيضًا على 
خمتلف وسائل اإلعالم والدعوة 
الرب  لنسبح  للجميع  موجهة 
ولنشرع ابوابنا قلوبنا وضمائرنا 
الروح  ولعمل  الرب  حلضور 
واحمليي.وأعلن  اجملّدد  القدس 
األب بو هدير عن 7 مفاجاءات: 
األوىل رسائل مباشرة من غبطة 
يف  املوجودين  البطاركة  اباءنا 

روما، الثانية رسائل من شبيبة 
ووحدة  تضامن  العامل  حول  ما 
صالة مع شببية لبنان، والثالثة 

لقاء شبيبة لبنان يف مناسبة تقديس البابا 
يوحنا ال 2٣ والبابا يوحنا بولس الثاني

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

والرابعة هديتني تذكارينت لكل 
مشارك يف هذا اللقاء لتذكرنا 

بهذا اللقاء.

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

     Tel:  98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands 

- بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

فتفت يف  أمحد  النائب  اشار 
اىل  الشرق  اذاعة  اىل  حديث 
عريضا  سياسيا  فريقا  ان 
له  يكون  ال  أن  باألمس  قرر 
رأي، وهذا مل نعتد عليه يف 
لبنان حيث اقرتع هذا الفريق 
انسحب  ثم  البيضاء  باألوراق 
ميلك  إنه  ليقول  اجللسة  من 
انتخابات  تعطيل  على  القدرة 
الرئاسة، وهذا أمر خطري جدا 
ألنه  البلد،  ملستقبل  كرسالة 
إما  سياسي:  ابتزاز  من  نوع 
وإال  نريده  ما  على  توافقوا 
لتعطيل  مستعدون  فنحن 
ما  إذا  انه  اىل  الفتا  البلد، 
موقع  يف  فراغ  أي  حصل 
الرئاسة يف 25 أيار سيتحمل 

هذا الفريق املسؤولية.
وعن طرح العماد ميشال عون 
فمن  أنا  يكن  مل  إن  قال: 
بعدي الطوفان، هذه الظاهرة 
السياسية ليست جديدة على 
اجلنرال، لقد سبق وأن تعاطى 
بهذا  اللبناني  الشأن  مع 
الشكل مرات عديدة، وأوصلنا 
العام  إليه يف  إىل ما وصلنا 
أن  يعين  هذا  وبالتالي   ،89
هناك فعال قوة حترك اجلنرال 
ال  اليت  اهلل  حزب  قوة  وهي 

سلطة  هناك  يكون  أن  تريد 
لبنان  يف  حقيقية  مؤسساتية 
اليد  لوضع  مدخال  ويعتربها 
إفشال  خالل  من  البلد  على 
اجلمهورية،  رئاسة  مؤسسة 
قناعته  أن  إىل  مشريا 
السيناريو  هذا  أن  الشخصية 
لن ينجح بسبب وجود عوامل 
إخراج  حتمت  ودولية  إقليمية 
األطراف  كل  وتراجع  احلكومة 
فجاء  املتبادل  تشددهم  عن 
البيان الوزاري ومن ثم نالت 
احلكومة ثقة اجمللس النيابي، 
األمنية.  تنفيذ اخلطط  بدأ  ثم 
كل هذه املؤشرات ال بد من 
رئيس  وجود  إىل  تفضي  أن 
للجمهورية، مبديا اعتقاده أن 
يف  ستنتصر  الدميوقراطية 
النهاية وستفشل كل خططهم 

وابتزازهم.

لفتح كل األبواب
رئيس  استهداف  وعن 
مسري  اللبنانية  القوات  حزب 
ألنه  فتفت  أسف  جعجع، 
ليسوا  البعض  أن  يبدو 
األهلية  احلرب  أن  علم  على 
اتفاق  هناك  وأن  انتهت 
فإذا  األهلي  والسلم  الطائف 

بعض ليسوا على علم أن احلرب األهلية انتهت

فتفت: تعطيل االنتخابات الرئاسية خطري جدًا
احلقبة  هذه  فتح  فعال  أرادوا 
ولتشرع  األبواب  كل  فلتفتح 
شاركوا  الذين  الزعماء  جلميع 
ومنهم  األهلية  احلرب  يف 
واجلنرال  بري  نبيه  الرئيس 
واحلزب  اهلل  وحزب  عون 
البعث  وحزب  اإلشرتاكي 
اإلجتماعي.  القومي  واحلزب 
حسب  وتغلق  تفتح  أن  أما 
لدى هؤالء  السياسية  اإلرادة 
واستعدادهم لنبش القبور من 
عندها  سياسية.  مصلحة  أجل 
الشعب  كل  لدى  إن  نقول 
اللبناني ذاكرة وهو يعرف من 
أوصل لبنان إىل هنا ومن دمر 
فرض  ومن  اللبناني  اجليش 
الساحة  على  عديدة  حروبا 

اللبنانية.
وامل أن تتوقف هذه املزايدات 
موضوع  وحتديدا  الوطنية  غري 
الشهيد  الرئيس  اغتيال 
يستطيع  فال  كرامي،  رشيد 
أحد أن يزايد على آل كرامي 
كرامي  عمر  الرئيس  ألن 
تعيني  مرسوم  وقع  نفسه 
عام 1991  وزيرا  مسري جعجع 
عن  تعاليت  لقد  حينها  وقال 
املصلحة  أجل  من  اجلراح  كل 

الوطنية ومصلحة لبنان.

اجمللس  رئيس  نائب  استقبل 
الشيخ  األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
منتدى  رئيس  قبالن  األمري  عبد 
يوسف  االنسان  حلقوق  البحرين 
باقر  االعالمي  واملسؤول  ربيع 
على  منهما  واطلع  درويش 

التطورات االخرية يف البحرين.
قبالن  استقبل  ثانية،  جهة  من 
رئيس مؤسسة أديان االب فادي 
لالباء  االقليمي  والرئيس  ضو 
احلداد  زياد  االب  اللعازاريني 
اللذين وجها اليه الدعوة للمشاركة 
يف اللقاء الروحي الوطين لتكريم 
يف  الثاني  بولس  يوحنا  البابا 

مار  الكاردينال  برعاية  بكركي 
بشارة بطرس الراعي.

وعمل  جهد  كل  قبالن  وبارك 
وشعبه  لبنان  وخري  مصلحة  فيه 
ليظل وطننا على نهج االستقامة 
ان  سيما  وال  واالنصاف  واحملبة 
واملسيحي  املسلم  لبنان جبناحيه 
ان  حيتم  مما  للمنطقة،  ضمانة 
نعمل جبدية حلفظ لبنان ومحايته 
هلا،  يتعرض  اليت  املؤامرات  من 
يتعاونوا  بأن  اللبنانيني  مطالبا 
ليظل  ويتشاوروا  ويتواصلوا 
التعايش  ووطن  رسالة  لبنان 

االسالمي املسيحي.

قبالن تلقى دعوة للمشاركة بتكريم 
البابا يوحنا بولس الثاني يف بكركي

لفت عضو كتلة نواب لبنان احلّر 
النائب سليم كرم يف حديٍث اىل 
وكالة االنباء املركزية اىل جهود 
تبذل لالمجاع على شخصية رئيس 
اجلمهورية العتيد، مشريا اىل ان 
يتمتع  عون  ميشال  العماد  اسم 
حبظوظ بارزة للوصول اىل سّدة 
الرئاسة خصوصا ان قوى 8 آذار 
يكون  ان  احملتمل  ومن  تدعمه، 

هلذا الفريق اسم ضمين آخر.
ورأى ان الدورة الثانية النتخاب 
ستكون  املقبل  االربعاء  الرئيس 
وال  االطراف  جلميع  أسود  يوما 
نعلم اىل متى سيمتد هذا اليوم 
السيئ  الوضع  ظّل  يف  األسود 

الذي منّر به اليوم.
حلو  هنري  للنائب  اقرتاعه  وعن 
كمرشح رئاسي، قال كرم بداية، 
العملية  متثل  ال  البيضاء  الورقة 
الدميقراطية وهي عبارة عن عدم 
املشاركة  وارتأيت  املشاركة، 
حلو  اىل  صوتي  منح  خالل  من 
وتربطين  به  أثق  انين  خصوصا 
النضال  جبهة  وبوزراء  به  عالقة 
يستحق  حلو  ان  معتربا  الوطين، 
ومن  املوقع،  يكون يف هذا  ان 
املمكن ان يصبح مرشحا توافقيا 

والغرائب.  العجائب  بلد  يف 
تكمن  املشكلة  ان  وأوضح 
السفارات  ابواب  على  بوقوفنا 
لنعلم من سندعم ونرشح بغض 
النظر عن إرادة الشعب اللبناني 

وبرنامج املرشح الرئاسي.
وردا على سؤال عن نبش القبور 
يف جلسة األمس، أجاب الطائفة 
التسامح  اىل  تدعو  املسيحية 
ساحمنا  حنن  مستمر،  بشكل 
لكن اجملروح ال ينسى ومن غري 
الضروري ان تصبح هذه املسألة 
علما يرفرف فوق جملس النواب 
وإال ستحول دون خوض املعارك 

االنتخابية املستقبلية.
جلسة  من  االنسحاب  وعن 
الرئيس، لفت كرم اىل  انتخاب 
االنتخابات  تعطيل  نرفض  اننا 
هذه  لكن  نهائيا،  الرئاسية 
صورة  عن  عبارة  االنتخابات 
االصوات  الثانية  الدورة  ويف 
تكون  لن  جلعجع  اقرتعت  اليت 
رئيس  انتخاب  آمال  صوتا،   48
املسؤولية  قدر  على  مجهورية 
الرجل  ووضع  أصل  وذي 
املناسب،  املكان  يف  املناسب 

وان يكون منفتحا على اجلميع

سليم كرم: الورقة البيضاء خمالفة للدميقراطية
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االول،  أمس  اخلرطوم  قررت 
يف  العسكرية  عملياتها  توسيع 
والنيل  كردفان  جنوب  والييت 
األزرق املضطربتني للقضاء على 
يف  اإلعالن  ويأتي  املتمردين. 
السالم  حمادثات  تعثرت  وقت 
اإلثيوبية  العاصمة  يف  اجلارية 
األمم  وحذرت  أبابا،  أديس 
املدنيني  آالف  فرار  من  املتحدة 

إثر جتدد القتال يف الواليتني.
وأعلن جهاز األمن واالستخبارات 
من  كبرية  أعدادًا  أن  السوداني 
»قوات الدعم السريع« ستتحرك 
غدًا، من اخلرطوم إىل والية جنوب 
كردفان لتطهري املنطقة، وطلب 
مهمتها،  تسهيل  املواطنني  من 
لتجنب احتكاكها باملدنيني الذين 
انتهاكات  من  بعضهم  اشتكى 

ارتكبتها هذه القوات سابقا.
وأعلنت بعثة األمم املتحدة يف 
من  يفرون  اآلالف  أن  السودان 
الواليتني بسبب جتدد القتال بني 
واملتمردين.  احلكومية  القوات 
الشؤون  تنسيق  مكتب  وأفاد 
يف  املتحدة  لألمم  اإلنسانية 
اخلرطوم، يف نشرته األسبوعية، 
القوات  بني  االشتباكات  أن 
»احلركة  ومتمردي  احلكومية 
منطقة  يف  الشمال«   – الشعبية 
كردفان  جنوب  والية  رشاد يف 
أدى إىل تشريد حنو 6700 مدني. 
وأشار إىل تلقي تقارير تفيد بأن 
من  فروا  شخص   4300 حواىل 
األزرق  النيل  والية  منازهلم يف 

املكتب  ولفت  القتال.  بسبب 
إىل أن أكثر من 300 ألف شخص 
دارفور  يف  القتال  جراء  ُشِردوا 
منذ شباط )فرباير( املاضي، يف 
أسوأ موجة عنف منذ اندالع النزاع 

هناك عام 2003.
وكان اجليش السوداني أعلن 
السيطرة  استعادة  يومني،  قبل 
جنوب  والية  يف  مناطق   5 على 
كردفان يف إطار املرحلة الثانية 
احلاسم«  »الصيف  عمليات  من 
حلول  قبل  التمرد  على  للقضاء 

فصل اخلريف.
يف غضون ذلك، جنح الوسيط 
إقناع  يف  مبيكي  ثابو  األفريقي 
ومتمردي  احلكومة  فريقي 
الشمال«   - الشعبية  »احلركة 
املباشرة  احملادثات  مبواصلة 
بينهما يف أديس أبابا، مبشاركة 
4 أعضاء من كل فريق، على رغم 

وصوهلما إىل طريق مسدود.
من  قريبة  مصادر  وأفادت 
مفاوضي  كبري  بأن  احملادثات 
فاجأ  عرمان  ياسر  املتمردين 
جديدة  مبطالب  احلكومي  الوفد 
أبرزها حتديد شكل الشراكة بني 
الطرفني يف حال جناح التفاوض 
حكومة  عرب  اتفاق  أي  وتنفيذ 
دولية  وتوفري ضمانات  انتقالية 
حوار  يف  للمشاركة  للمتمردين 
طرف  إشراف  حتت  جيري  وطين 
رئيس مفاوضي  أن  حمايد، غري 
اعترب  غندور  إبراهيم  احلكومة 
املفاوضات  أجندة  يتجاوز  ذلك 

فرار آالف السودانيني من واليتني مضطربتني واخلرطوم ترسل تعزيزات للحسم مع املتمردين
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برعاية رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمري جعجع
وبحضور اإلعالمية الدكتورة مي الشدياق

يدعوكم حزب القوات اللبنانية اسرتاليا للمشاركة يف املناسبات 
التالية

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

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

Hume Hwy Somerton 
للمزيد من املعلمومات الرجاء االتصال :

سعيد خليفة  : 0434379437
سعيد حداد   : 0419877577

*سدني:
نهار الجمعة الواقع يف ٩ أيار ٢٠١٤ لقاء املقاومة السنوي 

الساعة الثامنة مساًء 
 يف قاعة Croatian club   على العنوان التالي:

921 Punchbowl rd,Punchbowl 
للمزيد من املعلومات الرجاء االتصال : 

تريز   : 0400846158
اسحاق    : 041471449

دعــوة

الروسية  الغاز  طالبت شركة 
الطاقة  شركة  »غازبروم« 
بفاتورة  »نفتوغاز«  األوكرانية 
 11.4 قيمتها  إضافية  غاز 
يزيد  ما  وهو  دوالر  بليون 
فاتورتها  أضعاف  مخسة  على 
على  الضغط  لتكثف  السابقة 
بني  خالف  أشد  ظل  كييف يف 
انتهاء  منذ  والغرب  الشرق 
احلرب الباردة. وقال مصدر من 
البالغة  الفاتورة  »غازبروم« ان 
11.4 بليون دوالر تأتي إضافة 
إىل 2.2 بليون دوالر تدين بها 
»نفتوغاز« للشركة الروسية عن 

إمدادات يف 2013 و2014.
الفاتورة  ان  املصدر  وقال 
أول  »نفتوغاز«  إىل  أرسلت 
عدم  إىل  وترجع  أمس  من 
بندًا  األوكرانية  الشركة  تنفيذ 
الغاز  إمدادات  باستالم  خاصًا 
وكالة  وكانت  مثنها.  دفع  أو 
»انرتفاكس« أعلنت صباح أمس 
التنفيذي  الرئيس  نائب  ان 
الكسندر  »غازبروم«  لشركة 
يف  صحافيني  أبلغ  ميدفيديف 
باريس بفاتورة الغاز. وامتنعت 
عن  و«نفتوغاز«  »غازبروم« 
التعقيب. ويلزم بند »االستالم 
أو الدفع« يف عقود توريد الغاز 
الغاز سواء  بدفع مثن  املشرتي 
يتسلمها.  مل  أو  الشحنة  تسلم 
ان  »غازبروم«  مصدر  وقال 
تستورد  ان  »نفتوغاز«  على 
مبوجب  كعب  مرت  بليون   41.6
تستورد  مل  ولكنها   2013 عقد 

سوى 12.9 بليون مرت مكعب.
وأفاد تقرير أعدته »إرنست اند 
يونغ« بأن تطوير الغاز الصخري 
أكثر من  يف بريطانيا قد يوفر 
64 ألف فرصة عمل ويضخ 33 
 55.37( اسرتليين  جنيه  بليون 
الشركات  يف  دوالر(  بليون 
إىل  الدراسة  ولفتت  احمللية. 
الغاز  عن  التنقيب  شركات  ان 
املبالغ  تلك  ستنفق  الصخري 
ألعمال  التوريد  سالسل  على 
احلفر اليت ستباشرها على مدى 
18 عامًا. وبريطانيا يف املراحل 
الغاز  عن  التنقيب  من  األوىل 
العتمادها  للتصدي  الصخري 

»غازبروم« الروسية تطالب أوكرانيا 
مبستحقات غاز قيمتها 11 بليون دوالر

ويقدر  الواردات  على  املتزايد 
الغاز  موارد  ان  اجليولوجيون 
الصخري لديها قد تليب الطلب 

ملئات السنني.
خططًا  شركات  وأعلنت 
الصخري  الغاز  عن  للتنقيب 
يعارضه  ما  وهو  بريطانيا  يف 
حمتجون ومجاعات معنية باحلفاظ 
العملية  ان  بدعوى  البيئة  على 
ستزيد  ذلك  يف  املستخدمة 
االحفوري  الوقود  استخدام 
وقد  املياه  تلوث  وأخطار 
الزالزل.  حدوث  يف  تتسبب 
موهلا  اليت  الدراسة  ولفتت 
احتاد لشركات التنقيب واإلنتاج 
ان  إىل  بريطانيا  يف  الربي 
شركات خدمات احلقول النفطية 
للمعدات  املصنعة  والشركات 
قد  الغاز  الستخراج  الالزمة 
حتصل على 17 بليون اسرتليين 

من عمليات التنقيب.
وقّررت الصني رفع إمداداتها 
 420 إىل  الطبيعي  الغاز  من 
بليون مرت مكعب سنويًا حبلول 
وكالة  ونقلت   .2020 عام 
على  بيان صدر  عن  »شينخوا« 
ان  املركزية  احلكومة  موقع 
حاجة  سيليب  الزائد  العرض 
الغاز  على  املتزايد  الطلب 
اليومية  الناس  حلياة  الطبيعي 
واملدارس ودور رعاية املسنني 
يف  وكذلك  املنزلية،  والتدفئة 

احلافالت وسيارات األجرة.
جاءت  الزيادة  ان  وأوضح 
من  للحد  البالد  جلهود  نتيجة 
تلوث اهلواء الناجم عن االعتماد 
وأضاف  الفحم.  على  املفرط 
الغاز  إنتاج  ان من أجل توسيع 
الطبيعي، سيفتح االستثمار يف 
مرافق ختزين الغاز وكذلك بنائها 
وتشغيلها جلميع العيب السوق. 
ستتمكن  الشركات  ان  وزاد 
أيضًا من إصدار سندات لزيادة 
رأس املال من أجل بناء مرافق 
ان  البيانات  وأظهرت  التخزين، 
يف  الطبيعي  الغاز  استهالك 
الصني بلغ حنو 170 بليون مرت 

مكعب يف العام املاضي.
»برنت«  خام  سعر  وارتفع 
ليتماسك  اآلجلة  العقود  يف 
للربميل  دوالرات   109 فوق 
التوالي  على  اخلامسة  للجلسة 
منتج  أكرب  روسيا  توعد  مع 
إذا  بالرد  العامل  يف  للنفط 
أوكرانيا  يف  مصاحلها  تعرضت 
للهجوم وهو ما أثار خماوف يف 
روسيا  واتهمت  اإلمداد.  شأن 
الواليات املتحدة بالوقوف وراء 
اليت  أوكرانيا  يف  االضطرابات 
وتسببت  الرابع  شهرها  دخلت 
مع  موسكو  عالقات  تدهور  يف 
منذ  مستوى  أدنى  إىل  الغرب 

احلرب الباردة.
خمزونات  ارتفاع  ان  غري 
النفط يف الواليات املتحدة إىل 
زيادة  من  حد  قياسي  مستوى 
مخسة  ارتفعت  اليت  األسعار 
 103.95 مستوى  من  باملئة 
دوالر املنخفض الذي بلغته يف 
وقت سابق هذا الشهر. وصعد 
سنتًا   24 »برنت«  مزيج  سعر 
إىل 109.35 دوالر للربميل بعد 
اخنفاضه 16 سنتًا عند التسوية 
أول من أمس. وزاد سعر اخلام 
األمريكي 30 سنتًا إىل 101.74 

دوالر.

وتفويض الوسيط األفريقي.
برزت  السودان،  جنوب  يف 
بوادر حلحلة للنزاع إذ طلب وزير 
إسقاط  وناويال  بوليون  العدل 
التهم بالتخطيط النقالب عسكري 
عن 4 مسؤولني سابقني مقربني 
رياك  امُلقال  الرئيس  نائب  من 
التمرد  حركة  يتزعم  الذي  مشار 
سلفاكري  الرئيس  نظام  ضد 
ميارديت. وقال وزير العدل أنه 
»بهدف تشجيع احلوار واملصاحلة 
سودانيني  اجلنوب  بني  واإللفة 
نطلب  احملكمة  إىل  سنكتب 
منها عدم مواصلة الدعوى« ضد 

املتهمني األربعة.
باسم  ناطق  أعلن  ذلك،  إىل 
إن  السودان  جنوب  جيش 
اجليش  قائد  أقال  سلفاكري 
املوالني  أحد  مكانه  يف  وعنّي 
له من قبيلته، وذلك بعد ظهور 
حتول  على  متزايدة  عالمات 
الصراع املستمر منذ أربعة أشهر 
أقال  كما  قبلي.  صراع  إىل 
االستخبارات  رئيس  سلفاكري 
بول ماش وعنّي اجلنرال ماريال 
على  أيام  بعد  مكانه،  جوك  نور 
طرد القوات احلكومية من مدينة 

بانتيو النفطية.

يف  االشتباكات  جتددت 
والشرطة  حمتجني  بني  األردن 
بالتزامن مع ذكرى ما يعرف بـ 

»هبة نيسان«.
جتدد  عن  األردن  يف  وأفيد 
االشتباكات بني قوات الشرطة 
مدينة  يف  واحملتجني  األردنية 

معان جنوب البالد.
أن  املعلومات  وأضافت 
كانوا  احملتجني  من  »عشرات 
قد أضرموا النريان يف عدد من 
يف  حكومية  ومؤسسات  البنوك 
معان على خلفية مقتل مواطن، 
خالل  العديدين،  وإصابة 
الشرطة  قوات  مع  اشتباكات 
يف  جرت  اعتقاالت  محلة  عقب 

معان  بلدية  وأعلنت  املدينة«. 
احلداد ملدة ثالثة أيام.

قنابل  الشرطة  واستخدمت 
لتفريق  للدموع،  املسيل  الغاز 
ممتلكات  هامجوا  الذين  املئات 
من  عددًا  واعتقلت  حكومية، 
بإثارة  املتهمني  األشخاص، 

الشغب.
وأفاد نشطاء يف املدينة، أن 
قضى  اإلمامي  قصي  »الشاب 
برصاص الشرطة أثناء خروجه من 
تواجده مصادفة  وأثناء  املسجد 
يف مكان االشتباكات«، وينتمي 
اجلهادي،  السلفي  التيار  إىل 
ثامن  أنه  النشطاء. كما  حبسب 
مواطن يقضي يف غضون عام، 
قوات  بني  اشتباكات  خالل 

الشرطة وحمتجني.
وتزامنت هذه االشتباكات مع 
ذكرى ما يعرف بـ«هبة نيسان« 
وتسعة  وتسعمائة  ألف  عام 
املدينة  شهدت  حيث  ومثانني، 
احتجاجات كبرية قادت إىل إلغاء 

األحكام العرفية.
األردنية  احلكومة  تعلق  ومل 
مصدرًا  لكن  األحداث،  على 
أمنيًا مسؤواًل قال لوكالة األنباء 
»بعض  إن  »برتا«  األردنية 
عمدوا  معان  يف  األشخاص 
املاضيني  اليومني  مدى  على 
أمام  العامة  الطرق  إغالق  إىل 
قيامها  أثناء  األمنية،  الدوريات 
أن  موضحًا  الرمسي«،  بواجبها 
تعاملت معهم، من  أمنية  »قوة 

أجل فتح الطريق أمام املارة«.

جتدد االشتباكات بني الشرطة وحمتجني يف األردن
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)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
من   - االلكرتوني(  العنكبوت 
بريد  مايك  ميارس  أن  املقرر 
رئيس حكومة نيو ساوث ويلز 
ضريبة  نطاق  لزيادة  ضغوطا 
السلع واخلدمات، باإلضافة إىل 
إلقناع  اسرتاتيجية  عن  البحث 
كهرباء  أصول  ببيع  املواطنني 

حكومية بالوالية.
منصبه  يف  األول  يومه  ويف 
باري  للمستقيل  خلفا  اجلديد 
دوق  بريد  استقبل  أوفارول، 
قاما  اللذين  كامربدج  ودوقة 

بزيارة شاطئ مانلي.
نطاق  بتخفيض  بريد  وطالب 
الشراء  من  الضرييب  اإلعفاء 
يبلغ  والذي  اإلنرتنت،  عرب 
حاليا 1000 دوالر كحد أقصى، 

كوسيلة  ختفيضه،  إىل  داعيا 
من وسائل التوسع يف ضريبة 

السلع واخلدمات.
إذا كانت  ما  وردا على سؤال 
حكومة الوالية تعتزم إلغاء إعفاء 
ضريبة  من  والتعليم  الغذاء 
بريد  امتدح  واخلدمات،  السلع 
أسرتاليا  وزراء  رئيس  من  كال 
اخلزانة  ووزير  أبوت،  توني 
لعدم  هوكي  جو  الفيدرالي 
حذف  أو  إضافة  استبعادهما 
أي قطاع يف جمال اإلصالحات 

الضريبية.
إجراء  إىل ضرورة  بريد  وأشار 
عاجلة  ضريبية  إصالحات 
تقييم  وإعادة  أسرتاليا  يف 
مستوى  على  املسؤوليات 
الواليات واملستوى الفيدرالي.

بريد يطالب بزيادة نطاق ضريبة 
السلع واخلدمات

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
العنكبوت االلكرتوني( -

بادنغتون  يف  ولد   -  1926
مبدينة سيدني 

1946 - تزوج ماريكا أوليفر
جامعة  من  خترج   -  1948

سيدني
1954 - انضم حلزب العمال

1968 - ترقى يف سلم احملاماة 
أعلى  »كيو سي«وهي  ليضحى 
بها  تعتد  اليت  احملاماة  درجات 

احملكمة
جملس  يف  انتخب   -  1970
ساوث  نيو  بربملان  الشيوخ 
العمال  عضو  عن  كممثل  ويلز 

بالوالية.
جملس  يف  انتخب   -  1973
ساوث  نيو  بربملان  النواب 
هيل«،  »باس  دائرة  عن  ويلز 
وفاز بقيادة املعارضة العمالية 

بالوالية بفارق صوت واحد 
1976 - قاد حكومة نيو ساوث 
ويلز حبكومة أقلية، وطلق ماريا 
جيل  وتزوج  العام  ذات  يف 

هيكسون. 
1977 - ساعد احلكومة الفيدرالية 
يف عودة دومينيكو باربارو رجل 
املافيا إىل أسرتاليا، بعد أن مت 
كما  اإلجرامي،  لسجله  ترحيله 
بتأسيس  العام  ذات  يف  قام 
إطار  يف  الرتاث،  جملس 

احملافظة على البيئة. 
حبصول  انتخابه  أعيد   -  1978
حزب العمال على 63 مقعدا من 
أصل 79، أصبح االختيار الكامل 
بنيو  الشيوخ  جملس  ألعضاء 
ساوث ويلز بواسطة الناخبني. 
1979 - مت إنشاء مناطق ساحلية 
نيو  سواحل  من  العديد  حلماية 
ساوث ويلز من أعمال البناء. 

1980 - قرر ران إنشاء »دارلينج 
من  لتوصيات  هاربور«وفقا 
النقل  قطاع  يف  حتقيق  جلنة 

بالوالية.
جمددا  انتخابه  أعيد   -  1981
حيث  الوالية،  حلكومة  رئيسا 
فاز حزب العمال ب 69 من 99 
االغتصاب  بتجريم  مقعدا.قام 

خالل العالقة الزوجية.
1983 - تنحى عن منصبه ملدة 
مثوله  خلفية  على  شهور   3
حول  ملكية،  حتقيق  جلنة  أمام 
على  التأثري  حماولته  ادعاءات 

أحد القضاة
املثلية  جتريم  إلغاء   -  1984

اجلنسية
حلكومة  رئيسا  انتخابه  أعيد 
الوالية إذ فاز حزبه ب 58 من 

إمجالي 99 مقعدا.
1986 - استقال من منصبه

لكنه   ، القضاء  بإهانة  أدين 
إعادة  بعد  الرباءة  على  حصل 

احملاكمة.
 1987 - أدين ريكس جاكسون 
التصحيحية  اخلدمات  وزير 
بتلقي  ران  نيفيل  حكومة  يف 
رشاوى لإلفراج املبكر عن بعض 

السجناء، وحكم عليه باحلبس.
2011

انفصلت جيل عن ران، لكنهما 
تصاحلا جمددا بعد شهور قليلة 

2012
رعاية  دار  يف  لإلقامة  انتقل 
مسنني لولورث هاوس، ومكث 
مع  صراع  بعد  موته  حتى  فيه 

املرض.

مايك بريد

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
قال   - االلكرتوني(  العنكبوت 
نيو  حكومة  رئيس  بريد  مايك 
ساوث ويلز إنه يدرس خصخصة 
املستشفيات احلكومية بالوالية 
سعيا وراء خدمة صحية أفضل، 
املستمر  التدهور  ظل  يف 

للمستشفيات العامة.
سوف  حكومته  إن  قائال  وتابع 
وسائل  عن  البحث  يف  تستمر 

لزيادة جودة الرعاية الصحية.
وأشار بريد إىل أنه مهما كان 
فإنه  الصحي  التطوير  شكل 
لن ميس فرصة املواطنني يف 

سيكون  التغيري  لكن  العالج، 
يف خدمات ومرافق أفضل.

قائد  انتقد  جانبه،  من 
بالوالية  العمالية  املعارضة 
جون روبرتسون اجتاه خصخصة 
ال  أنه  معتربا  املستشفيات، 
املؤسسات  مع  التعامل  يصح 
شركات  باعتبارها  الصحية 
يف  دورها  عن  بعيدا  رحبية، 

تقديم خدمات صحية.
بريد  مايك  روبرتسون  واتهم 
العائالت  بأنه ال يشعر مبعاناة 
الفقرية بالوالية اليت تكافح من 

أجل توفري احتياجاتها.

نيو ساوث ويلز تدرس خصخصة 
املستشفيات

نيفيل ران باألرقام

منذ  سنوات  سبع 
الفلسطيين  االنقسام 
وقتها  عرف  ما  عقب 
غزة«،  يف  بـ«احلسم 
حماوالت  خالهلا  جرت 
ذات  إلصالح  عديدة 
إىل  جدوى،  بال  البني 
غزة«  »اتفاق  جاء  أن 
يشكك  الذي  االربعاء 
جناحه،  إمكان  يف  كثر 
وجود  عدم  ظل  يف 
لتنفيذه،  ضمانات 
رفض  ظل  يف  خاصة 
إسرائيلي  أمريكي 

شرس له.
مل حتمل تعبريات وجوه 
يف  اجملتمعة  األطراف 

للّي  كورقة  املصاحلة  يستخدم  وكأنه  بدا  الذي 
للشروط  االستجابة  ترفض  اليت  اسرائيل  ذراع 
برعاية  اطار  اتفاق  بإجناز  املتعلقة  الفلسطينية 

امريكية.
العالقات  جدار  يف  اخرتاق  حتقيق  حماولة  ـــــ 
املتوترة مع اجمللس العسكري املصري، من خالل 
نسب االتفاق إىل اجلهود املصرية الوسيطة منذ 
احداث االنقسام حزيران 2007، وبالتالي التخفيف 
من القبضة األمنية للجيش املصري على كل من 
األنفاق األرضية الواقعة بني غزة وسيناء، وفتح 

معرب رفح الربي.
عباس  فالرئيس  »فتح«،  حركة  صعيد  على  أما 
حركة  حشر  أراد  أنه  املرة  هذه  واضحًا  يبدو 
»محاس« يف الزاوية من خالل تكليفه وفدًا من 
)م. ت، ف( للتشاور مع »محاس الداخل« حول 
االتفاق حبضور عضو قيادة الصف اخلارجي موسى 
ابو مرزوق قادمًا من القاهرة، على عكس ما جرت 
اللجنة  نبيل شعث عضو  يكلف  كان  بأن  العادة 
املركزية حلركة فتح متثيل حركته يف التباحث مع 

»محاس«.
وجيب اال نغفل أن هذا احلراك اجلدي الذي توج 
باالتفاق مساء االربعاء، جاء يف اعقاب اصطدام 
إىل  دفعه  أمر  وهو  املفاوضات،  بتعثر  عباس 
تشكيل جبهة للمناورة ضد إسرائيل بدأها مطلع 
منظمة   15 حنو  إىل  لالنضمام  بالتوجه  الشهر 
دولية، ومن ثم دعوة وزراء اخلارجية العرب يف 
الدعم  على  للحصول  اجلاري  نيسان  من  التاسع 
املالي لضمان صمود السلطة يف وجه العقوبات 

اإلسرائيلية، وأخريًا توقيع اتفاق مع »محاس«.
صحيح أن االتفاق نص من الناحية الشكلية على 
عودة التئام جلنيت املصاحلة اجملتمعية واحلريات 
يف  هنية  امساعيل  لسان  على  ورد  كما  العامة 
مؤمتر اعالن االتفاق ألجل استئناف عمليهما، لكن 
العقبة األبرز وفق قول مصدر مسؤول يف حركة 
االنقسام  صفحة  طي  »يصعب  أنه  »محاس«، 
الكايف ملعاجلة  املال  العربية  الدول  ما مل تقدم 
تبعات االنقسام، وهو أمر يصعب االلتزام به يف 
ظل حالة االصطفاف العربي حيال األزمة املصرية، 

والثورة السورية، واالنشقاق اخلليجي«.
تتعلق  االنقسام  تبعات  أن  إىل  االشارة  جتدر 
كال  من  االقتتال  بأحداث  املتهمني  عن  بالصفح 
الفريقني )فتح، محاس( اليت راح ضحيتها اكثر 
ضحايا  لذوي  الديات  ودفع  قتياًل،   150 من 
عن  واالفراج  غزة  من  اهلاربني  بعودة  والسماح 
تعويض  إىل  إضافة  السياسيني،  املعتقلني 
من  فصلوا  او  رواتبهم  قطعت  املتضررين ممن 

وظائفهم العامة بسبب اخللفية احلزبية.
وأمام رزمة امللفات اليت من املقرر إجنازها خالل 
األيام املقبلة كما وعد الوفدان، يظل التوقيع على 
االتفاق حربًا على ورق، ال سيما أن بوادر حسن 
النية ال تزال هشة يف ضوء اإلبقاء على املعتقلني 
السياسيني حمتجزين يف سجون األجهزة األمنية 

يف كل من غزة ورام اهلل.

حكومة وحدة خالل 5 أسابيع وانتخابات رئاسية وتشريعية خالل 6 أشهر

»اتفاق غزة«: مصاحلة... ومصاحل

خالل التوقيع على االتفاق أالربعاء )سعيد خطيب ـ ا ف ب(

أمحد هادي

حركيت  بني  املصاحلة  االتفاق  توقيع  خالل  غزة 
»فتح« و«محاس« الكثري من التفاؤل، خصوصًا 
أن مصري االتفاق مرهون بتنفيذ بنوده املتعلقة 
وفاق  حكومة  عباس  حممود  الرئيس  بتشكيل 
متهيدًا  اآلن،  من  اسابيع  مخسة  حنو  بعد  وطين 
إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وجملس وطين 

بعد ستة أشهر من تشكيل احلكومة.
الرؤية  كانت  التوقيع،  من  ساعات  قبل  وحتى 
امللفات  تطبيق  بإمكانية  يتعلق  ما  يف  ضبابية 
اجراء  احلكومة،  )تشكيل  واحدة  رزمة  اخلمس 
اجراء  األمنية،  االجهزة  هيكلة  اعادة  االنتخابات، 
العامة(،  احلريات  وتطبيق  اجملتمعية،  املصاحلة 
غري أن مآرب خمتلفة هي اليت اسهمت يف اجبار 

االطراف على التوقيع.
أن وفدي املصاحلة مل يتحدثا  األمر  الغريب يف 
عن ضمانات، سواء فلسطينية او عربية لتطبيق 
االتفاق، وهو ما خيفض من سقف توقعات رأب 
األيام  خالل  الفلسطينية  الساحة  على  الصدع 
املقبلة، بالنسبة إىل الكثري من املراقبني الذين 

رهنوا جناح االتفاق بالنيات احلسنة.
املصاحلة  اليها  وصلت  اليت  األخرية  احملطة 
الفلسطينية واليت وقعت يف خميم الشاطئ غرب 
مدينة غزة، مسقط رأس رئيس احلكومة املقالة 
ما  جتّب  ال  تأكيد  بكل  هنية،  امساعيل  غزة  يف 
قبلها من حمطات، وخصوصًا أنها أسست على ما 
جرى االتفاق عليه يف إعالن الدوحة شباط 2012، 

واتفاق القاهرة نيسان 2011.
عمليًا، االتفاق اجلديد الذي مل حيظ مبشاركة كل 
القوى الفلسطينية باستثناء الوفد القادم من رام 
اهلل، ال حيمل جديدًا على صعيد ترتيب امللفات 
اخلمسة الرئيسية، فاألولوية كانت وما زالت يف 
حمطتها االخرية ترتكز على تشكيل حكومة، لكن 
أنه مل يعد مهمًا  بالنسبة إىل محاس  الذي تغري 
من يقود هذه احلكومة على عكس موقفها السابق 
حممود  تولي  على  الداخلية  قيادتها  واعرتاض 

عباس رئاستها، وفق ما سربته حمافل قيادية.
شيء آخر ميكننا تسجيله يف هذا اإلطار، هو أن 
تدرك  وهي  باالتفاق،  املرة  هذه  قبلت  محاس 
اخلطة  تنفيذ  ختدم  لن  احلالية  الظروف  أن  متامًا 
من  اشهر  ستة  بعد  االنتخابات  بإجراء  املتعلقة 
تعقيدات  ظل  يف  خصوصًا  احلكومة،  تشكيل 
الوضع العربي وضعف امكانية اشراك فلسطينيي 
هلا  ستضمن  اليت  االنتخابات  هذه  يف  الشتات 
متثياًل يف منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا يعين 
أن »محاس« قدمت تنازاًل يف هذه املرحلة ألسباب 

ودوافع خمتلفة أبرزها:
من  مزيدًا  حيتمل  يعد  مل  اإلقليمي  الوضع  ـــــ 
يف  وخباصة  االنقسام،  مع  التعامل  يف  الرتف 
ظل ازدياد اخلناق على احلركة اإلسالمية، وغياب 
اىل  اضافة  املسلمني(،  )اإلخوان  األكرب  احلليف 
انها اضحت غري قادرة على توفري املال الكايف 

إلدارة حكومتها يف غزة.
عباس  حممود  الرئيس  على  الفرصة  تفويت  ـــــ 
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)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
رحل   - االلكرتوني(  العنكبوت 
العمالي  الرئيس  ران  نيفيل 
ساوث  نيو  حلكومة  األسبق 
املاضي  األحد  مساء  ويلز، 
والذي ساعد يف عملية إنعاش 
احلزب جمددا يف أعقاب اهلزمية 
عام  الفيدرالية  االنتخابات  يف 
1975ورحل ران عن عمر يناهز 
صراع  بعد  والثمانني  السابع 

طويل مع املرض.
هيكسون  جيل  زوجته  وقالت 
زوجها  أن  رمسي  بيان  يف 
مساء  السادسة  حوالي  رحل 
األحد، ورثاه مايك بريد رئيس 
بقوله  ويلز  ساوث  نيو  حكومة 
إنه من الشخصيات ذات القامة 

العالية.
بني  معروفا  كان  الذي  ران 
عانى  نيفيت  بلقب  السياسيني 
حتت  وكان  اخلرف،  مرض  من 
الرعاية الطبية اخلاصة خالل آخر 

عامني.
وأضافت زوجته أنه رغم الفاجعة 
اليت أملت بالعائلة بوفاة ران، 
عذاب  من  أراحه  املوت  لكن 
بأنه  اخلرف  واصفة  املرض، 

أعضاء  ابوت  حكومة  حذرت 
جملس الشيوخ من ان معارضة 
 the direct( املباشر  العمل  خطة 
action plan(، اليت تقطع الطريق 

لتغري  التصدي  مبادرة  على 
تؤدي  قد  الربملان،  يف  املناخ 

إىل أزمة دستورية.
تزحزح  مل  التعليقات  هذه  لكن 
زعيم  فريفاكس  مقعد  نائب 
كاليف  يونايتد«،  »باملر  حزب 
باملر عن موقفه حيث اكد يوم 
الثالثاء على  تصرحياته اليت كان 
قد أدىل بها يف اليوم السابق 
جملس  يف  حزبه  وأعضاء  بأنه 
العمل  يدعموا خطة  لن  الشيوخ 
وزير  شخصيا  وهاجم  املباشر 
ايه  واصفا  هانت  غريغ  البيئة 
مذهل«   بشكل  ناجح  »غري  بأنه 

يف حقيبته الوزارية.
انه  الثالثاء  يوم  هانت  وقال 
العمل  خطة  جناح  من  واثق 
ترجيح   من  الرغم  على  املباشر، 
من  العظمى  الغالبية  معارضة 
واخلضر  العمال  احزاب  اعضاء 
جملس  يف  يونايتد  وباملر 
ربط  مت  ألنه  ذلك،  الشيوخ  

متويلها يف املوازنة .
لراديو  هانت  السيد  وصرح 
»إن  قائال  الثالثاء  يوم   ABC
األموال ستكون جزءا من أوراق 

سيتم  أنه  يف  وأشك  املوازنة، 
املوازنة  على  الطريق  قطع 
حيث سنكون مضطرين للذهاب 
)احلل  دستورية  أزمة  اىل 

املزدوج(«.
تصدى  اليت  األخرية  املرة  يف 
لتوريد  الشيوخ  جملس  فيها 
عام  يف  كان  احلكومة  مالية 
1975 حيث نتجت عن ذلك إقالة 

وايتالم.
اخلطة  ان  هانت  السيد  وقال 
 1،55 لربط  دائما  كانت 
خفض  بصندوق  دوالر  مليار 
العمل  خطة  حمور   - االنبعاثات 
االعتمادات  بفواتري   - املباشر 

للسماح للحكومة بانفاق املال.
احلكومة  ان  عمليا  يعين  وهذا 
جملس  معارضة  جتاهل  ميكنها 
يف  مبا  املخطط،  هلذا  الشيوخ 
باملر  حزب  جملس  أعضاء  ذلك 
يونايتد يف جملس الشيوخ الذي 
يسيطر عليه السيد كاليف باملر، 

حسب قوله.
الذي  التعدين،  قطب  ان  غري 
على  يسيطر  ان  املرجح  من  
أربعة مقاعد يف جملس الشيوخ، 
اوضح أنه يعتقد ان خطة العمل 
رمزية«  »لفتة  هي  املباشر 

وتبذير للمال .
وقال باملر يوم االثنني ان هذه 
واليت  للجدل،  املثرية  اخلطة 
من  االنبعاثات  من  للحد  تهدف 
للشركات،  مدفوعات  خالل 
وستتم  منها«   »ميؤوس 
ضدها  صّوت  إذا  بها  االطاحة 
وحزب  العمال  وحزب  حزبه، 
وقت  يف  أشاروا  كما  اخلضر، 

سابق .
باملر لفريفاكس  السيد  وصرح 
العمل  خطة  »وداعا  ميديا  
»لقد  مضيفا  املباشر«  .. 

ذهبت«.
هذه  باملر  السيد  وكرر 
صباح   ABC لراديو  التعليقات 
ابوت  حكومة  متحديا  الثالثاء 

هانت حيذر باملر من ان تؤدي معارضةخطة العمل 
املباشر احلكومية ألزمة دستورية

أسرتاليا تفقد نيفيل ران أسطورة حزب العمال

وزير البيئة غريغ هانت
النواب  جمللسي  املزدوج  احلل 
النتخابات،  والدعوة  والشيوخ 
بـ  هانت  السيد  واصفا 
»غري  انه  وقال   »smartarse«
كوزير  مذهل«  بشكل  ناجحة 

للبيئة .
السيد هانت  باملر  السيد  ودعا 
حلمل خطة عمل مباشر »عادلة«  
اىل جملس الشيوخ إذا أراد الغاء 

ضرائب التعدين والكربون.
قد  واخلضر  العمال  حزبا  وكان 
منعا مرارا وتكرارا إلغاء ضريبة 
الشيوخ،  جملس  يف  الكربون 
وقال حزب العمال انه لن يدعم 
حيل  مل  ما  الضريبة  هذه  الغاء 

حملها نظام جتارة االنبعاثات.
وقال زعيم حزب اخلضر بالوكالة 
آدم بندت Bandt ان اعضاء حزب 
سيشغلون  الذين  يونايتد  باملر 
الشيوخ  جملس  يف  مقاعدهم 
عن  سيمتنعون  متوز  شهر  يف 
احلكومة  خطة  على  التصويت 
كما فعل السيد باملر يف جملس 

النواب .
وقال يف بيان يوم الثالثاء انه 
اذا مل تتمكن )احلكومة( من دعم 
هدم  عدم  فينبغي  بديلة،  خطة 
السياسة القائمة وترك أسرتاليا 
بدون اسرتاتيجية لتغري املناخ، 
آخر سيكون  »أي شيء  مضيفا 

بسوء نية«.
وحتتاج  احلكومة لستة أصوات 
جملس  أعضاء  من  االقل  على 
لضمان   )crossbench( الشيوخ 

مترير خطتها للعمل املباشر.
واعلن وزير البيئة السيد غريغ 
هانت ان احلكومة حترتم رغبات 
وستواصل  الشيوخ  جملس 
لتمرير  أعضائه  مع  العمل 

مشاريع القوانني.
خطة  أن  هانت  السيد  وقال 
العمل املباشر ستحقق ختفيضات 
مما  اكرب  بشكل  االنبعاثات 
حتققه ضريبة حزب العمال على 
انبعاثات الكربون وبتكلفة أقل.

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني( - قال مارك ليبلر 
يف  اليهودية  اجلالية  رئيس 
كلمة  إلغاء  يؤيد  إنه  أسرتاليا 
التمييز  قانون  من  »إساءة« 
متكني  أجل  من  العنصري 
توسيع  من  الفيدرالية  احلكومة 
نطاق حرية التعبري، والعمل يف 
ذات الوقت على تشديد البنود 

املناهضة للعنصرية.
يذكر أن ليبلر، احملامي البارز، 
وزير  اتهمهم  الذين  أحد  هو 
اخلارجية األسرتالي األسبق بوب 
كار، يف كتاب جديد، بالتأثري 
على قرارات حكومية خالل عهد 
وزراء  رئيسة  غيالرد  جوليا 

أسرتاليا السابقة.

زعيم يهود أسرتاليا يطالب حبذف 
كلمة »إساءة«

ينبغي  ال  أنه  ليبلر  وأضاف 
التعامل مع من يطالبون حبرية 
عنصريون  وكأنهم  التعبري 
بضرورة  مطالبا  وشياطني، 
احلكم على األمور بشكل متوازن، 

ويرضي كافة األطراف.
من  سي   18 البند  أن  يذكر 
العنصري  التمييز  قانون 
إساءة  كل  جتريم  على  ينص 
على  وختويف  وإهانة  وسب 
لكن  اللون،  أو  العرق  أساس 
حذف  يف  رغبته  عن  عرب  ليبلر 
كلمة »إساءة« مطالبا بضرورة 
عدم التعامل مع األمور مبنظور 
األبيض واألسود، أو اعتبار أن 
طرفا حمق متاما، واآلخر خمطئ 

متاما.

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
تطبيق  ظهر   - االلكرتوني( 
ميكن  الذكية  للجواالت  جديد 
أرخص  معرفة  من  مستخدميه 
خمتلف  يف  الوقود  أسعار 

املناطق األسرتالية.
سيتمكن  اجلديد  التطبيق  وعرب 
أصحاب السيارات من املفاضلة 
بني أفضل األسعار لدى حمطات 
وكالتيس،  بي،  بي  بنزين 
كل  يف  اليفن  و7  وولورث 
وأدياليد  وملبورن  سيدني  من 
وجنوب شرق كوينزالند وبريث 
كما  وداروين،  وهوبارت 
السائقني  التطبيق  سيساعد 

تطبيق ملعرفة أرخص أسعار البنزين
األوقات  أفضل  اختيار  على 

للشراء.
ويبلغ سعر التطبيق اجلديد 2.49 
اجلواالت  على  ويعمل  دوالرا، 
نظام  على  تعتمد  اليت  الذكية 

تشغيل أندرويد.
وكانت نسخة أولية من التطبيق 
قد  ماوث«  »موتور  املسمى 
العام  األسواق  يف  ظهرت 
شكاوى  القت  لكنها  املاضي، 
حيدد  التطبيق  أن  من  عديدة 
فقط األوقات املناسبة للشراء، 
لكن النسخة اجلديدة جتيب على 
شراء  ميكن  ومتى  أين  سؤالي 

البنزين بأفضل سعر ممكن.

القسوة.وأعربت  شديد  مصري 
إليها  ينضم  أن  يف  أملها  عن 
اجلميع لالحتفال ببطل سياسي 
كما  عظيم،  ورجل  حقيقي، 
قدمت الشكر لطاقم التمريض 
خالل  بزوجها  اعتنى  الذي 
املمرضات  ووصفت  مرضه، 

بأنهن أشبه باملالئكة.
نيو  قاد حكومة  ران قد  وكان 
 1976 عامي  بني  ويلز  ساوث 
البداية  يف  وكان  و1986، 
ميتهن احملاماة، قبل أن يسلك 
اجمللس  يف  السياسي  العمل 
ويلز،  ساوث  بنيو  التشريعي 

ثم تد رج يف املناصب
حلزب  قائدا  أضحى  أن  إىل 
رئيسا  ثم  بالوالية،  العمال 

للحكومة.
ران،  إجنازات  بريد  وعدد 
خدمة  الكهرباء يف  إدخال  مثل 
من  للعديد  احلديدية  السكك 
بالوالية،  اإلقليمية  املناطق 
هاربور  دارلينج  منطقة  وإنشاء 

اإلدارية.
وبالرغم من إجنازات ران إال أن 
الفضائح،  ببعض  ارتبط  امسه 
 1983 عام  مؤقتا  تنحيه  مثل 
انتهاء جلنة حتقيق ملكية  حلني 
للنظر يف مدى تأثري ران على 
الرجيب  مسؤول  مع  التحقيق 
لكن  همفري،  كيفن  السابق 

جلنة التحقيق برأته.

نيفيل ران

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
يتم   - االلكرتوني(  العنكبوت 
دائما اإلشادة ببوب هوك وبول 
أسرتاليا  حكومة  رئيسا  كيتينغ 
قائدا محلة  باعتبارهما  السابقني 
العمال يف  حزب  داخل  اإلصالح 
الفضل  لكن  احلديث،  العصر 
يف متهيد الطريق هلما يرجع إىل 
نيفيل ران، الذي فقدته أسرتاليا 

األحد.
ران الذي بدأ حياته املهنية حماميا 
بارعا والذي تقلد منصب رئاسة 
انتشل  ويلز  ساوث  نيو  حكومة 
وخطط  كبوته،  من  العمال  حزب 
ووضع  احلديثة،  للسياسات 
للرتويج  اإلعالم  استخدام  أسس 
العماليني للخروج  للحزب، وقاد 
من نفق حقبة وايتالم اليت تركت 

ظالال سلبية.
مدمرة  هزمية  من  شهور  وبعد 

نيفيل ران..الرجل الذي انتشل 
حزب العمال من كبوت

يف  الفيدرالي  العمال  حلزب 
دورا  ران  لعب   ،1975 انتخابات 
وطالب  الشمل،  مل  يف  مؤثرا 
صفوف  يف  املختلفة  الفصائل 
ويلز  ساوث  نيو  بوالية  احلزب 
بالتعاون، واحرتم اخلربات العميقة 

لسياسيي احلزب املخضرمني.
نيو  رئاسته حلكومة  وخالل فرتة 
مهارات  ران  أظهر  ويلز  ساوث 
على  تركيزه  وانصب  فائقة، 
وهي  أساسية  ملفات  ثالثة 
واملواصالت  والطاقة  البنزين 
اخلدمات  توفري  بهدف  العامة، 
ويف  الوالية،  لسكان  الضرورية 
تنفيذ  على  العمل  الوقت  ذات 

إصالحات حزبية.
ران  نيفيل  حلكومة  حيسب  كما 
أساس  وضع  يف  مبادرتها 
وحزام  املستهلك،  لقوانني 

األمان

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
ال   - االلكرتوني(  العنكبوت 
تزال ردود األفعال تتواىل يف 
أسرتاليا، بعد وفاة نيفيل ران 
رئيس حكومة نيو ساوث ويلز 
رئيس  وصفه  فقد  األسبق، 
أبوت  توني  أسرتاليا  وزراء 
بأنه ترك بصمته على مستوى 

الوالية، وأسرتاليا ككل.
املعارضة  رئيس  وقال 
الفيدرالية بيل شورتن إن ران 
أضاء الطريق حلزب العمال، كما 
السياسيني  من  العديد  حرص 
على تقديم كلمات الرثاء ألحد 

أيقونات حزب العمال.
األسبق  اخلارجية  وزير  واعترب 
السياسة  أن  كار  بوب 
األسرتالية من الصعب أن تنتج 

سياسيون يرثون نيفيل ران
نيفيل  قدرات  مثل  يف  رجال 

ران.
وأضاف كار ، الذي انتزع لقب 
ران كأطول فرتات حكم لوالية 
إنشاء  قرار  أن  ساوث،  نيو 
أبرز  من  سيدني  غرب  جامعة 
وأشار  ران،  الراحل  إجنازات 
إىل أنه كان لديه اهتماما خاصا 

باحتجاجات املواطن العادي.
يذكر أن ران خدم يف منصب 
رئيس حكومة الوالية يف الفرتة 

بني 1976 إىل 1986..
رئيس  ليما  موريس  وقال 
حكومة نيو ساوث ويلز األسبق 
إن ران لعب دورا حموريا يف 
تغيريات  حمققا  العمال،  حزب 
اجتماعية  وإصالحات  دستورية 

فارقة.
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اسرتاليات

IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

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

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

تراك 
قاّلب 
للبيع

Saturday 26 April 2014  2014 نيسان   26 السبت 

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
رئيس  هدأ   - االلكرتوني( 
أبوت  توني  األسرتالي  الوزراء 
السن حبدوث  كبار  من خماوف 
تغيريات يف سن املعاش، معلنا 
أن التغيريات يف حالة حدوثها 
مبا  سنوات،  بعد  إال  تطبق  لن 
خالل  تطبيقها  عدم  يضمن 
أي  للحكومة،  األوىل  الوالية 
على  قادمة  سنوات  ثالث 

األقل.
إىل  أشارت  قد  تقارير  وكانت 
 70 إىل  التقاعد  زيادة سن  أن 
عاما بات وشيكا، مبا تسبب يف 
إحداث حالة كبرية من اجلدل.، 
على خلفية حتذيرات من زيادة 

أبوت يهدئ خماوف أصحاب املعاش
أصحاب  أعداد  يف  مستقبلية 
احلكومة  يكبد  مبا  املعاش، 

مصاريف طائلة.
تصرحيات  يف  أبوت  وقال 
ملتزم  إنه  الثالثاء  أمس  أول 
االنتخابية،ومنها  بتعهداته  متاما 

شئون املعاش.
تصرحيات  يف  أبوت  وأضاف 
الشيء  »سنفعل  صحفية: 
والذي  ألسرتاليا،  الصحيح 
بالضعفاء.،  االعتناء  يتضمن 
لكن أبوت أشار أيضا إىل عزم 
حكومته حتويل عجز املوازنة إىل 
فائض، مفسحا اجملال لتغيريات 
مرحلية تدخل نطاق التنفيذ بعد 

سنوات.

ابوت  حكومة  اقرتاح  حصل 
بدعم  النظر  باعادة  القاضي 
على  كل  العجز،  متقاعدي 
من  حِذر  دعم  على  حدة،  
 ، األسرتالية  الطبية  اجلمعية 
أنه قد يكون من  اليت تقول 
رفض  األطباء  على  الصعب 
ال  بأنهم  املرضى   مطالبات 

يستطيعون العمل .
وقال الدكتور براين مورتون  
املتحدث باسم ممارسي الطب 
العام يف اجلمعية  ان األطباء 
األحيان  من  كثري  يف  كانوا 
سدون  حيحُ ال  »موقف  يف 
فعال  بشكل  للتقرير،  عليه« 

دعم حِذر من اجلمعية الطبية االسرتالية القرتاح احلكومة مراجعة احلاالت الصحية ملتقاعدي العجز وخاصة  الشباب
كان  إذا  ما  يف  ومناسب، 
او  للعمل  يصلح  ما  شخص 

ال.
واوضح الدكتور براين يقول 
»بالنسبة للممارسني العامني 
كان  إذا  ما  يف  احلكم  فان 
)صحيا(  صاحل  ما  شخص 
جدا،  صعبا  يكون  قد  للعمل 
هلا  يكونون  ما  غالبا  ألنك 

عالقة مع املرضى«.
وتابع »إن مفهوم جعل أطباء 
هذه  يتخذون  رمبا،  احلكومة، 
على  هو  النهائية  القرارات 
يساعد  الذي  الشيء  االرجح 
على  العامني  املمارسني 

مع  جيدة  عالقة  على  احلفاظ 
املريض بدال من تنفريه، أو 
ليس  أسوأ  شيء  فعل  رمبا 

لصاحله«.
رئيس  تصرحيات  وجاءت 
االسرتالية  الطبية  اجلمعية 
وسائل  كشفت  ان  بعد 
إعالم فريفاكس عن ان وزير 
كيفني  االجتماعية  اخلدمات 
اندروز يفكر يف مراجعة احلالة 
الصحية لآلالف من متقاعدي 
العجز من قبل أطباء مستقلني 
ميكنهم  كان  إذا  ما  لتقرير 
العمل يف  سوق  اىل  العودة 

املدى القصري.
أن  مورتون  الدكتور  وأكد 
يكون  أن  جيب  املواطنني 
لديهم احلق يف احلصول على 
فضوا  رأي ثان إذا كانوا قد رحُ
من الئحة تقاعد العجز وجيب 
ان يتشاور اخلرباء املستقلون 

بالكامل مع الطبيب احمللي.
الكلية  نظر  وجهة  وكانت 
االسرتالية امللكية للممارسني 
بالنسبة  باهتة  العامني 
الرئيسة  وقالت  لالقرتاح، 
 Marles مارلز  ليز  الدكتورة 
قادرون  العامني  االطباء  ان 
املرضى  تشخيص  على  متاما 

بدقة ومهنية.
مارلز  السيدة  وقالت 
كان  إذا  مندهشة  »سأكون 
مستقلة  مراجعات  وجود 
فارقا  دث  حيحُ أن  شأنه  من 
»...يف  مضيفة   كبريا«، 

الناس   ... احلاالت  معظم 
يف الواقع تريد احلصول على 
عمل وان احرتام الذات يذهب 

مع ذلك.«
مارلز  السيدة  وكشفت 
من  الكثري  »هناك  ان  عن 
حقا  لديهم  الذين  املواطنني 
مشاكل صحية نفسية وعقلية 
... وأنهم سيعانون حقا يف 

احلصول على عمل مدفوع«.
واالس،  كريغ  قال  بدوره 
اإلعاقة  ذوي  مجعية  رئيس 
ان  احلكومة  حاجة  االسرتالية 
مزيد  »اىل  حباجة   احلكومة 
 ، العصي«  وليس  اجلزر  من 
يف شكل خطة وظائف مناسبة 
ملساعدة الناس ذوي اإلعاقة 

على العثور على عمل.
ومن املتوقع ان تقدم حكومة 
الشهر  صعبة  موازنة  ابوت 
وفورات  حتقيق  مع  املقبل، 
خالل  من  عنها  البحث  جيري 
تشديد أهلية متقاعدي العجز، 

من بني جماالت أخرى.
لكن السيد اندروز تعهد بان 
غري  االشخاص  بامكان  يكون 
العمل  بالفعل على  القادرين 
أمان  شبكة  على  االعتماد 

قوية.
اخلدمات  وزير  واصر  
االجتماعية  على ان التغيريات 
بل  االدخار  ملقياس  ليست 
يف  الناس  إلبقاء  وسيلة 
سوق العمل  اليت يستفيدون 

منها مع دافعي الضرائب.
ضمانه  نريد  ما  »ان  وقال 
سن   يف  االشخاص  ان  هو 
املثال،  الشباب، على سبيل 
احيلوا  يكونون  قد  الذين 
مؤخرا على التقاعد - التحقق 
يف ما إذا كانوا أو يف حاجة 
التقاعد  معاش  على  للبقاء 
الدعم،  بعض  مع   ... ال  ام 
ان  الواقع  يف  يستطيعون 

يكونوا يف سوق العمل«.
قد  كانت  التغيريات  وخطة 
العمال  حزب  حكومة  قدمتها 
 ،2011 عام  يف  السابقة 
سيكون  مبوجبها  واليت 
جرى  الذين  العجز،  متقاعدو 
تقييم حاالتهم من قبل طبيب 
يتم  أن  إىل  حباجة  األسرة، 
لالبقاء  اهليتهم  من  التحقق 
على معاش التقاعد من قبل 

خبري طيب تابع للحكومة.
ستكون  انه  اندروز  وقال 
»تبذيرا للمال« حماولة مراجعة 
االوضاع الصحية لكل متقاعد 
ألن معظم الناس سوف تكون 
حقا يف حاجة إليه )التقاعد(.

اخلدمات  وزير  وقال 
االجتماعية ان التغيري سريكز 
 30 »الشباب حتت سن  على 

و35«.
أسرتاليا  موازنة  أن  يذكر 
املخصصة لدعم معاش العجز 
دوالر،  مليار   15 زهاء  تبلغ 
يف  األكرب  العبء  ومتثل 

منظومة الدعوم.

الدكتور براين مورتون  
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

(Bell Tower Centre) 
Unit 24 / 191 Parramatta Rd, 

Auburn, NSW 2144 
Tel: 8756 3600  - Fax: 8756 3699 

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager 

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

 صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان - أسعار مناسبة - خربة طويلة

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

*Shower screens* Tables tops* Splash 
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

Saturday 26 April 2014  2014 نيسان   26 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

اىل  كتابًا  املشنوق  حممد  البيئة  وزير  وّجه 
وزير الطاقة أرتور نظريان طالبه بوقف العمل 
فورًا مبشروع سد جنة على حوض نهر ابراهيم 
يف جبيل، وحّذر من ان استمرار وزارة الطاقة 
بتجاهل تطبيق القوانني، اليت تفرض عليها 
تسليم دراسة األثر البيئي، سيضطر وزارة 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  الختاذ  البيئة 

لوقف العمل يف املشروع.
بعد البدء باملرحلة الثانية من أعمال إنشاء سد 
ولكن  له،  املناهضة  األصوات  عادت  جّنة، 
فقد  املدني.  اجملتمع  باب  من  املّرة  هذه 
لـ«احللم«  الفوري  الوقف  إىل  البيئيون  دعا 
الذي أراد وزير الطاقة السابق جربان باسيل 
حتقيقه، وذلك ألن »املوقع ليس مناسبًا«، 
اجليولوجية  األسباب  من  جمموعة  عارضني 
لتربير  واالقتصادية  والثقافية  والبيئية 

موقفهم املعرتض.
سنة مّرت على وضع حجر األساس لسّد جّنة. 
حينها، صّفق اجلميع ملن شرع بتحقيق »حلم« 
اخلمسينيات.  منذ  عنه  احلديث  جرى  قديم 
لألعمال  الطويلة  املسرية  بدأت  ما  وسرعان 
اليت من املقرر أن تنتهي يف 2017، متجاهلة 
واليت وضعها  ارتفعت ضّده  اليت  األصوات 
حينها وزير الطاقة واملياه جربان باسيل يف 
خانة »الروايات« اليت ألفها »أصحاب اخلري«، 
واعدًا بأال شيء سيقف بوجه استكمال التنفيذ 

حتى النهاية.
هكذا، مت اعتبار كل من يعرتض على إنشاء 
هذا السّد يف املرحلة املاضية مشاركًا حبملة 
سياسية ضّد هذا الفريق السياسي أو ذاك، 
لفرتة،  وعدمها  جدواه  حول  الناس  فانقسم 
ومن ثم قبع يف النسيان، ليظهر اليوم من 

جديد، ولكن هذه املّرة من النافذة البيئية.
البيئية  »احلركة  عن  صادر  بيان  ففي 
الرؤساء  من  كاًل  احلركة  طالبت  اللبنانية«، 
فورًا،  جّنه  سّد  إنشاء  أعمال  بوقف  الثالثة، 
ودعت  عليه،  كانت  ما  إىل  احلال  وإعادة 
»ألن  وذلك  مطلبها،  تأييد  إىل  املواطنني 

املوقع غري مناسب«.
دفعتها  اليت  اجليولوجية  األسباب  وشرحت 
إىل تأكيد ذلك، مشرية إىل أن املنطقة اليت 
إىل  يؤدي  ما  كارستيكية،  هي  اختيارها  مت 
فإن  البيان،  وحبسب  املياه.  جتمع  صعوبة 
»نسبة تسّرب املياه ترتاوح بني 35 و52 يف 
املئة، ّما يقّلص قدرة هذا السّد على ختزين 
املياه إىل 8 مليون مرت مكّعب فقط، بداًل من 
الـ30 مليون مرت مّكعب« اليت جيري احلديث 

عنها اليوم.
الفيدرالي  املعهد  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
للعلوم اجليولوجّية والّثروات الطبيعّية األملاني 
الـBGR، استنادًا إىل الدراسات اليت قام بها 
الّلبناني  بالتعاون مع جملس اإلمناء واإلعمار 
»محاية نبع جعيتا«،  إطار تنفيذ مشروع  يف 
لسّد  الّتخطيط  أن   2012 عام  أكد  قد  كان 
جنة مل يأخذ بعني االعتبار عناصر جيولوجية 
موجودة  وحّساسة  مهّمة  وهيدروجيولوجية 
الفوالق  وهي:  لبنائه  املقرتح  املوقع  يف 
املتعّددة والنشطة، اجتاه الطبقات اجليولوجية 
الّدملتة  السطحية،  املياه  لتدفق  املعاكسة 
وتفاوت  الصخر،  مسامية  من  تزيد  اليت 
مساكة البازلت. وأّكدت الّدراسات أّن حماولة 
سليب  وبشكل  مباشرًة  ستؤّثر  الّتسرب  منع 

على نبع جعيتا.
تتخوف الحركة البيئية اللبنانية أن

يؤدّي السد إىل جفاف نهر ابراهيم كليًا
ويف حزيران املاضي، ُنشر تقرير صادر عن 

سد جّنة جهنم.. نهر إبراهيم

الذي   ،»SAFEGE« العاملي  التدقيق  مكتب 
الطاقة واملياه، اىل  بتكليف من وزارة  عمد 
السدود  دراسات  الفين على  التدقيق  إجراء 
اجلاهزة للتلزيم، ومنها دراسات سد جّنة على 
نهر ابراهيم، والذي خلص اىل أن »الطبيعتني 
املائية لألرض غري  اجليولوجية واجليولوجية _ 
أن موقع  مائي. وإىل  صاحلتني إلنشاء سد 
وغري  املياه،  لتخزين  مؤهل  غري  جنة  سّد 

صاحل ملعاجلة القواعد األساسية للسد«.
وباإلضافة إىل ذلك، يؤكد أحد اخلرباء بعلم 
جرى  محانا  »سّد  أن  لـ«األخبار«  اجليولوجيا 
إيقافه بسبب مروره فوق فيلق واحد، فاحلري 
هو هذا السّد الذي ميّر فوق منطقة نشطة، 
أن  »نعلم  ويقول:  فوالق«.  ثالثة  وفوق 
اهلزات كانت منذ آالف السنوات ولكنها قد 
تعود يف أي حلظة، وإنشاء سّد مضاد للهزات 

مارسيل عرياني
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طلبت وزارة البيئة من وزارة الطاقة وقف العمل فورًا بمشروع سد جنّة على نهر ابراهيم تحت طائلة اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة )أرشيف( 

األرضية ستكون كلفته مرتفعة جدًا. فلماذا 
نريد القيام به رغم رفض الطبيعة، وما دام 

بإمكاننا التفتيش عن منطقة بديلة؟«.
ويكشف أن »نهر ابراهيم، حيمل معه رواسب 
اللون  يسبب  ما  وهذا  املعادن،  من  كثرية 
والذي  السنة  يف  مّرة  ميّيزه  الذي  األمحر 
ترافق مع أسطورة أدونيس الشهرية«، معربًا 
عن ختوفه من »أن تضغط هذه املعادن على 
السد، ما يؤدي إىل انهياره متامًا كما انهار 
سّد »مالباسي« يف فرنسا عام 1959 وأدى 
حينها إىل كارثة إنسانية سقط ضحيتها أكثر 

من 400 قتيل«.
يرفض  اجليولوجية،  األسباب  جانب  وإىل 
بيئية،  ألسباب  اليوم  املشروع  البيئيون 
تأثريه  االعتبار  األخذ يف  عدم  من  متخوفني 
على البيئة وتأثري البيئة عليه، نظرًا إىل عدم 

امللزمة،  البيئي  األثر  تقييم  بدراسة  القيام 
خصوصًا أن املشروع يتعلق بثاني أضخم سد 
يف  ارتفاعًا  األكثر  احلائط  وميلك  لبنان  يف 
املنطقة. وتتخوف احلركة البيئية اللبنانية من 
أن يؤدي هذا السد إىل »جفاف نهر ابراهيم 
حبسب  الطبيعي«  »املوقع  ذلك  كليًا«... 
مبوجب  عنها  الصادر  البيئة  وزارة  تصنيف 
قرار عام 1997، وذلك املوطن ألنواع كثرية 
والورود  النباتات  جانب  إىل  احليوانات،  من 
اليت ال توجد يف أي مكان يف العامل إال على 
ضفافه. فلم ُتسّمى تلك البلدة »جّنة« عبثًا، 
بل يعود ذلك إىل مجال النهر الذي ميّر بها 

ومجال حميطه.
فقد  والتارخيي،  الثقايف  الصعيد  على  أما 
رشح »نهر ابراهيم« من قبل وزارة الثقافة 
الثقايف  اإلرث  الئحة  على  ليكون  اللبنانية 
العاملي لـ »األونسكو«. فكانت ضفافه تعترب 
بزغت  ومنها  الفينيقيني،  أيام  على  مقّدسة 
وصف  حتى  وعشرتوت،  أدونيس  أسطورة 
النهر  بها  مير  اليت  املنطقة  املؤرخني  أحد 
أهميتها  بسبب  لبنان«،  يف  »األبرز  بأنها 

التارخيية.
وباإلضافة إىل ذلك، يعترب البيئيون أن كلفة 
السّد مرتفعة جدًا، ويشريون إىل االنعكاس 
السليب على االقتصاد الوطين، يف حال جّف 
نهر ابراهيم نظرًا لكونه معلمًا سياحيًا مهمًا.

باسيل  الوزير  عنها  حتدث  عديدة«  »خماطر 
عام 2013 كانت حميطة باملشروع، لكنه أكد 
حينها أنه جرى القيام بكل الدراسات الالزمة 
عالية  تقنية  أسس  على  إنشاؤه  جيري  لكي 

كونه »مشروعًا مهمًا للبنان«.
وقال حينها: »لن يبقى السد حلمًا عند اهالي 
جبل لبنان« رغم أن معظم مياهه ستتجه يف 

الواقع إىل بريوت.
إال أن الكرة اليوم يف ملعب وزارتي البيئة 
والثقافة املطالبتني بالسهر على هذا املوقع 
وزارة  ملعب  ويف  وثقافيًا،  بيئيًا  املهم 
بإعادة  البيئيون  يطالبها  اليت  أيضًا  الطاقة 
جتنبًا  الفعلية،  جّنة  إنشاء سد  النظر جبدوى 
إلمكانية حتول احللم إىل كابوس، واجلّنة إىل 

نار، يف حال ثبتت خماوف اجملتمع املدني.
املشنوق  البيئة حممد  وزير  أبدى  من جهته، 
اهتمامًا بقضية السد، واعلن يف بيان، صادر 
عن مكتبه االعالمي، أنه تبنّي له »أن وزارة 
الطاقة جتاهلت يف املاضي كتب وزارة البيئة 
اليت تطالب بضرورة إعداد دراسة األثر بيئي 
جّنة،  سد  ملشروع  خاص  وبشكل  سّد،  لكل 
أصول  مرسوم  الواضحة يف  النصوص  رغم 
 .»2012 عام  الصادر  البيئي  األثر  تقييم 
وتبنّي للوزارة أيضًا »أن هناك عمليات حفر 
وأشغال يف منطقة حوض نهر ابراهيم ُتنّفذ 
لصاحل مشروع سد جّنة متغاضية عن ضرورة 
حبسب  البيئة  وزارة  موافقة  على  احلصول 
»قام بتوجيه  انه  االصول«. وقال املشنوق 
كتاب اىل وزير الطاقة أرتور نظريان مطالبًا 
والقيام  املشروع  بهذا  فورًا  العمل  بوقف 
البيئي  األثر  دراسة  البيئة  وزارة  بتسليم 
إلبداء الرأي فيها يف ضوء التساؤالت اليت 

أشارت اليها دراسات بيئية سابقة«.
وأكد الوزير املشنوق »ثقته بالوزير نظريان 
وإعادة  القوانني  تطبيق  على  حتمًا  احلريص 
االمور اىل نصابها«، لكنه لفت اىل أنه »يف 
حال استمر جتاهل هذا العمل سُتضطر وزارة 
البيئة الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لوقف 
العمل يف املشروع اىل حني تطبيق نصوص 

مرسوم أصول تقويم األثر البيئي«.

تــُسمـّى تلك البلدة »جنـّة« بسبب جمال النهر الذي يمرّ بها وجمال محيطه )مروان طحطح(
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املرة  هذه  مرّشحًا  عون  ميشال  يكن  مل  لو 
لالنتخابات الرئاسية، ألمكن املؤسسة اللبنانية 
لإلرسال تنظيم برنامج مماثل النتخاب ملكات 
اجلمال أو ستار أكادميي وفق تلفزيون الواقع 
ما سيحصل  هذا  للجمهورية.  رئيس  النتخاب 
يعيد  رئيس  ينتخب  مل  ما  مستقباًل،  فعاًل 
التوازن إىل النظام الطائفّي السياسّي ويؤدي 

دور احلكم ال املهرج.
لن تتكّرر انتخابات رئاسية مماثلة مرة أخرى. 
بعودة  دائم  أمل  هناك  كان   ١٩٩٠ عام  منذ 
يتيح  على حنو  بعبدا،  إىل قصر  قوي  رئيس 
تفعيل املناصفة ويوازن بني النفوذ املسيحي 
والشيعي.  السين  والنفوذين  السلطة  يف 
لديه  من  قط،  القوي،  بالرئيس  يقصد  مل 
التحريض  أو من يتقن  سجل حافل باجلرائم، 
عهده  سنوات  خالل  أشرف  من  أو  املذهيب، 
الرمسية  املؤسسات  جعب  تفريغ  على  الست 
مسرية  لديه  من  بل  فيها،  ما صمد  كل  من 
سياسية تركزت يف قيادة اجليش أيام كانت 
القيادة خمتلفة عما هي عليه اليوم، ومن حاز 
تأييد سبعني يف املئة من املسيحيني، ومن 
لديه كتلة نيابية من ٢٧ نائبًا، ومن كان لديه 
عشرة وزراء، ومن يشارك يف قيادة حتالفه 

السياسي بدل أن ُيقاد فيه.
احلديث هنا عن ميشال عون حصرًا. مل يكن 
ترشيح عون واردًا يف االستحقاقات السابقة، 
لكن نادرًا ما مرت انتخابات رئاسية من دون 
على  رئيس  جلوس  موعد  يف  كثريين  تفكري 
كرسي بعبدا، بدل االستمرار يف إسناد املقيمني 
يف بعبدا بكرسي الرئاسة. عام ٢٠٠٨، كان كل 
باستثناء  ترشيحه،  جبدية  يثق  عون  حول  من 
تبدو  اليوم، فحظوظ اجلنرال  أما  عون نفسه. 

على مرمى حجر من بعبدا.
مثقفون  ومرشحون  متمولون،  مرشحون  مثة 
وآخرون كاريكاتوريون وتقليديون ومتحمسون. 
عشرات  مثلهم  سيأتي  عاديون،  مجيعهم 
ولكنها  أحد.  يشعر  أن  دون  من  ويذهبون، 
يكون  اليت  غالبًا،  واألخرية  األوىل،  املرة 
عّما  السؤال  ميكن  مرشحًا.  عون  العماد  فيها 
اجلمهورية  لبناء  عون  على  الرهان  إىل  يدفع 
بعد فشل الرهان عليه يف بناء حزب صغري، 
التوافقية  الدميوقراطية  على  سيؤمتن  وكيف 
يف البلد من ال يؤمن بالدميوقراطية يف منزله 
السياسي، وطرح عشرات األسئلة األخرى، إال 
أنها املرة األخرية  أن األهم من هذا كله هو 
قوي  مرشح  للمسيحيني  فيها  يكون  اليت 

لرئاسة اجلمهورية.
ال يستمد عون قوته من ماضيه فحسب، بل 
إىل  مستقباًل  التوازن  إعادة  على  قدرته  من 
السلطات. فكل ما يشاع عن طمأنة عون حلزب 
اهلل من أجل الشروع يف حوار جدّي يف شأن 
االسرتاتيجية الدفاعية هو تفاصيل، وكذلك ما 
يشاع عن ضمان عونّي ملصاحل شركات النفط 
األمريكية، األهم يف برنامج عون الرئاسي هو 
إعادته التوازن إىل السلطة. ويشرح أحد زوار 
اليوم  اإلقليمي  التوازن  أن  الدائمني  الرابية 
حيول دون احتفاظ الطائفة السنية بنفوذ يف 
السلطة أكرب وأهم من نفوذ الطائفة الشيعية، 
نفوذ  على  يده  املستقبل  تيار  وضع  حبكم 
الطائفة السنية وجزء مهم من النفوذ املسيحي. 
والتوازن نفسه حيول دون عقد اتفاق طائف 
جديد يعيد تقاسم السلطة بشكل واضح بني 
قادر  فهو  عون،  أهمية  هنا  والشيعة.  السّنة 
ما  املسيحيني  بإعطاء  املستقبل  مطالبة  على 
تفسر  أن  دون  من  للمسيحيني،  أساسًا  هو 
عطاءات املستقبل بأنها هزمية للطائفة السنية 
يرتجم  وهكذا،  الشيعية.  للطائفة  وانتصار 
يشعر  أن  دون  من  حمليًا،  اإلقليمي  التوازن 

ميشال عون: آخر املرشحني األقوياء

أزمة  بالتالي  وتطوق  هزم،  أو  ربح  بأنه  أحد 
االستقرار اهلش، كما يأمل اجملتمع الدولي.

أو  عون  لبناني:  لصديق  أمريكي  دبلوماسي 
الفوضى!

بل فرصة  األخرية،  ليست فرصة عون وحده 
يوحي  شيء  ال  أيضًا.  األخرية  الطائف  اتفاق 
بأن يف األفق من ميلك جتربة سياسية مماثلة 
متثيله  يوازي  شعبيًا  ومتثياًل  عون،  لتجربة 
الشعيب، وتلك الشبكة املذهلة من العالقات، 
وثقة حلفائه به وكتلته النيابية ووزرائه. إما 
الطائف، كصيغة مناصفة حتفظ  اتفاق  يطبق 
التوازن يف السلطة بني خمتلف الطوائف، أو 
باب  ويفتح  السلطة  مبوازنة  أمل  كل  يسقط 
زمن  ينهي  جديد،  سياسي  بعقد  املطالبة 
املناصفة الشكلية ويعيد تقاسم السلطة وفق 
أحجام القوى السياسية واملذهبية، األمر الذي 
يكن  مل  حقيقية.  بأعاصري  االستقرار  يهدد 
الدبلوماسيني األمريكيني حني قال  ميزح أحد 
أمام  »حنن  أيام:  بضعة  قبل  لبنانّي  لصديق 

معادلة واضحة: ميشال عون أو الفوضى«.
لكن كيف يتصرف عون؟ هو يلهي، منذ بضعة 
أشهر، التيار الوطين احلر بنظامه الداخلي عن 
االنتخابات الرئاسية. ال يريد مسريات سيارة 
إذاعيًا  إعالنًا  وال  بامسه،  تهتف  راجلة  وأخرى 
جعجع  »مسري  احلر:  لبنان  دعاية  غرار  على 
)سكوت ثانيتني( رئيسًا للجمهورية«، وال لوبيًا 
إىل  افرام  حبيب  من  أصدقائه  قدرات  يضع 
الفرزلي وما بينهما يف تصرف معركته  إيلي 
الرئاسية. وال نوابًا ينقلون إليه ما مسعوه هنا 
الصف  يتألف  أن  وقرأوه هناك. حيرص على 
الصف  ويف  وحده.  منه  جيشه،  من  األمامي 
وحده  باسيل  جربان  الوزير  يوجد  يليه،  الذي 
إن  اآلخرون  خلفهما، سيخسر  أحد  وال  أيضًا. 

خسر عون من دون أن حيظوا بشرف القتال. 
بإجيابية،  عنه  يتحدثوا  أن  األصدقاء  ميكن 
واإلعالم أن يفعل ما يراه مناسبًا، والعونيني 
أن يصّلوا ويضيئوا على نيته الشموع، هو لن 
يطلب شيئًا من هذا كله. ال يريد أن يبت التّيار 
حساباتهم  العونيون  يشحذ  أن  وال  ترشحه، 
اإللكرتونية للتصويت له يف هذا االستطالع أو 
غريه، وال أن جيتمع اللقاء املسيحي أو غريه 
ترشيحه،  ليدعموا  املطارنة  عشرات  مبشاركة 
»فرح  وال  له،  داعمة  مناطقية  مهرجانات  وال 
 Image making الـ  أو غريه. ال تعنيه  ناس« 
وال تبهري حظوظه ومتليحها. يتمسك هذه املرة، 
 One بصفته  السابقة،  املرات  كل  من  أكثر 
Man Machine. ما كان عون يصدق أن النائب 
وبشري  سركيس  الياس  صنع  املر  ميشال 
وميشال  حلود  وإميل  اجلمّيل  وأمني  اجلمّيل 
بري  نبيه  أن  اليوم  ليصدق  رؤساء،  سليمان 
ووليد جنبالط ومرسيل غامن يصنعون رئيسًا.

يتعامل عون، حبسب زواره دائمًا، بعقل صاف 
الرئاسي، فاصاًل بوضوح بني  مع االستحقاق 
عن  ضيف  يسأله  يكاد  ال  واألحالم.  الوقائع 
يدعوه  حتى  جديد،  مرشح  أو  خرب  أو  مقالة 
بضعة  منذ  قرر  باألالعيب.  التلهي  عدم  إىل 
أشهر جتنب تضييع الوقت يف معارك صغرية 
ملاذا  تقدمه؛  وتعوق  تلهيه  عبثية  وخصومات 
هو  مثاًل.  ظهره  يف  اجلمهورية  رئيس  يضع 
حيسم اليوم أن الرئيس ال يصنع يف لبنان، 
مستقبلي،  أو  شخصي  حريري  قرار  هو  وال 
بل هو نتيجة لتفاهم، أو تصادم، أمريكي ــــ 
إيراني، مع ما يسبق االحتمالني من مشاورات 
أمريكية ــــ سعودية وإيرانية ــــ سورية. وهو 
ال يشك حلظة يف أن احلريري لن خيوض، أيًا 
معركته  الشخصية،  عالقتهما  مستوى  كان 

غسان سعود
الرئاسية. كل اجلهد الشخصّي املبذول يهدف 
عون  بانتخاب  احلريري  الرتحيب  ضمان  إىل 
بدل  عليه،  دوليًا  االتفاق  حصل  إن  رئيسًا 
لضرب  عالقاته  واستنفار  احلريري  امتعاض 
النائب  احلريري  مبستشار  عالقته  حظوظه. 
جدًا.  وطيدة  غدت  اخلوري  غطاس  السابق 
أن  احلريري. سره  نادر  بإعجاب عن  ويتحدث 
يعزم احلريري والوزير نهاد املشنوق نفسيهما 
بنفسيهما عند الوزير جربان باسيل عرب سؤاله 
»متى نتعشى عندك؟«. العالقة تتوطد، لكن 
عون لن يكون مرشح احلريري. كلمة السر مل 
تعلن بعد، والسفارة السعودية مل تطلب موعدًا 
السعودي  امللك  من  دعوة  عون  لتسليم  بعد 
اجلمّيل،  بشري  الرئيس  حتى  اململكة.  لزيارة 
يقول أحد العونيني، احتاج إىل ختم جواز سفره 

بفيزا اململكة قبل دخوله إىل نادي الرؤساء.
املمتد  الرقيق  اخليط  ذلك  على  الرجل  يقف 
بني القمتني األمريكية واإليرانية الشاهقتني، 
يوقعه أصغر اختالل يف التوازن. يعلم أن ظهوره 
مبظهر القادر على إعادة التوازن إىل السلطة 
هو أحد أبرز عوامل قوته، لكنه أحد أبرز عوامل 
ضعفه أيضًا يف نظر من يعتقدون أن إعادة 
التوازن متر مبصادرة بعض مكتسابتهم. وما 
ينقل من احلوارات مع عون يبني بعض أسباب 
متسكه خبوض معركته لوحده: هو يعلم أنه لن 
يتلقى جوابًا نهائيًا من األمريكيني ال اليوم وال 
غدًا، بل جمرد مناخ إجيابي. أما االسرتسال يف 
مبظهر  وتظهريها  األمريكية  اإلجيابية  تضخيم 
األمريكية  السفارة  فسيدفع  النهائي،  احلسم 
واختاذ  تكذييب  بيان  إصدار  إىل  بريوت  يف 
خطوات يف االجتاه اآلخر. هو ال يلتقي السفري 
يشيعه  الذي  بالكّم  هيل  ديفيد  األمريكي 
اإلعالم. عالقة هيل بباسيل وطيدة جدًا، تذكر 
الرسائل النصية بينهما بالرسائل النصية بني 
السفري جيفري فيلتمان وثوار األرز. يعلم عون 
أن حضارة املصاحل األمريكية جتعلهم حيّكمون 
مهمته:  يسهل  ما  عواطفهم،  على  عقلهم 
إليهم،  بالنسبة  احمللّي  االستقرار  أولوية 
ولو  احلكومة  بتشكيل  املطالبة  إىل  دفعتهم 
اإلرهاب  حماربة  وأولوية  اهلل.  حزب  مبشاركة 
بالنسبة إليهم، تدفعهم إىل مشاركة حزب اهلل 
يف قتاله جنبًا إىل جنب. فكيف احلال إذا كان 
األولويتني  هاتني  هلم  يضمن  رئيسًا  انتخابه 
فالعواطف  سعودية،  األصعب  املهمة  وأكثر. 
واملواقف املبدئية املعلنة تتقدم املصاحل هنا 

وكل شيء آخر.
أما الرئيس نبيه بري، فيخشى عون من التأثري 
النواب على  الدائم لثرثرة ومناكفات  السليب 
ُيعّد خلطوة مباشرة  عالقتهما الشخصية، وهو 
قريبًا باجتاه رئيس اجمللس. لن يكتفي هذه 
املرة بالتعويل على ضغط حزب اهلل على بري 
أن  وخصوصًا  سابقًا،  يفعل  كان  كما  حصرًا 
التجارب السابقة مل تكن مشجعة، وهو يعلم 
أن اقتناع بري به يفتح له أبوابًا مغلقة كثرية 
سواء مع النائب وليد جنبالط أو مع غريه. أما 
يف ما يتعلق جبنبالط، فال يريد عون أن يسأله 
وال  الشوف،  كنائس  أجراس  عن  بامسه  أحد 
تعبئة النائب نبيل نقوال أو غريه الرأي العام 
ضد ترشيح املختارة النائب هنري حلو للموقع 
إن  جنبالط  جنون  جين  فيما  األول،  املارونّي 
لشغل  درزي  بتسمية  السياسيني  أحد  فكر 
عما  عون  يسأل  بل  ال  إدارية.  وظيفة  أصغر 
يطمئن »أبو تيمور« فعاًل إىل أن وصوله إىل 
أو يهدد نفوذه  بعبدا ال يتعارض مع زعامته 
كبيضة القبان السياسي. وبعيدًا عن النظريات 
املتداولة، جيس عون باهتمام بالغ نبض جنبالط 
املختارة  إىل  الداخلية  وزارة  بعودة  تعهد  إن 

هل تكون هذه املرة األخرية التي يكون فيها للمسيحيني مرشح قوي لرئاسة الجمهورية؟ )هيثم 
املوسوي(
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ليضمن  الرئاسّي،  عهده  طوال  املختارة  إىل 
الوزارة  من  لتيمور  قوية  انطالقة  »البيك« 

األوىل يف مسرية جده.
من يعرف عون جيدًا يعرف أنه، خالفًا ملا يوحي 
به، يف زاوية الزاوية؛ ال يعرف أن يسرتضي 
أحدًا أو يبادر باجتاه أحد أو يشجع أحدًا )باستثناء 
الوزير باسيل(، أو يقول ألحد كلمة حلوة. وها 
هو يضطر إىل فعل هذا كله وأكثر. هو دخل 
التاريخ اللبنانّي حني رفض التصنيع األمريكي 
الشعب  داعيًا  اللبناني،  للرئيس  السوري  ــــ 
بعدم قدرة  إىل قول كلمته؛ وها هو يعرتف 
املصانع اللبنانية على صناعة رئيس، منتظرًا 
كلمة سر أمريكية يف شأنه. وهو أبعد ما يكون 

عن الشخصية التوافقية.
أيار،   ٢٤ سيلي  عّما  احلديث  يرفض  لكنه 
رهن  بات  السياسي  مستقبله  كأن  ويتصرف 
والصغرى  والوسطى  الكربى  الدول  موافقة 
جنبالط  ووليد  احلريري  وسعد  بري  ونبيه 
وميشال معوض على انتخابه رئيسًا. لكن إذا 
انتخب رئيسًا، فإن خسارته املتمثلة باضطراره 
حاول  اليت  اللعبة  دخول  إىل  سبق  ملا  وفقًا 
مرارًا حتطيمها، لن تقارن خبسارة من تكاتفوا 
مرارًا لتحطيمه، وها هم يضطرون إىل االعرتاف 
بشرعيته الشعبية والسياسية وتطويبه رئيسًا 

للجمهورية.

الرئيس على مؤشر التفاهم 
اإليراني ـ السعودي

العماد  واإلصالح  التغيري  تكتل  رئيس  ليس 
ميشال عون وحده من يراهن على تقارب إيراني 
ــــ سعودي يتيح له الفوز برئاسة اجلمهورية. 
يراهن كل من قائد اجليش العماد جان قهوجي 
التقارب  هذا  على  عبيد  جان  السابق  والوزير 
أيضًا. ويقول أحد املطلعني إن أسهم الثالثة 

تعلو وتهبط حبسب طبيعة التقارب وحجمه.
التوازن  إعادة  شاماًل:  االتفاق  كان  حال  يف 
إىل السلطة اللبنانية وفق صيغة جديدة لـ »ال 
غالب وال مغلوب«، وبدء حوار جدي يف شأن 
االسرتاتيجية الدفاعية، واخنراط الدولة جبدية 
أكرب يف عملية حماربة االرهاب، وتكريس حالة 
باستخراج  البدء  للبنانيني  تتيح  من االستقرار 

نفطهم، يكون عون هو املرشح األول.
أما إذا اقتصر التفاهم السعودي ــــ اإليراني 
على  احلرب  تتقدمها  امللفات،  بعض  على 
علمًا  املرشح.  هو  قهوجي  فيكون  اإلرهاب، 
االستخباراتية  القوى  أبرز  مجع  يف  جنح  أنه 
امن حزب  اجهزة  من  استخباراته،  مكاتب  يف 
اىل  اإليرانية(  االستخبارات  )وخلفها  اهلل 
االستخبارات األمريكية واالوروبية، وصوال اىل 
اجهزة امنية عربية فاعلية، حيث جيري التنسيق 
يف ادارة عملية معقدة لضرب اإلرهاب. وهذا 
ما يسقط اي فيتو وازن، سواء من قبل حزب 
العوني  الفيتو  أما  عليه.  االمريكيني  او  اهلل 
لكن من غري  اآلن،  فثابت حتى  على قهوجي 
املعلوم مدى تأثريه على موقف حزب اهلل. مع 
العلم أن احلزب اسرتضى قهوجي على حساب 

عون يف استحقاقات سابقة، ال العكس.
ويف حال قضى االتفاق السعودي ــــ اإليراني 
بتفاهم سليب يقوم على تربيد اخلالف من دون 
اليوم،  الواضح  اإليراني  التفوق  حبكم  حله، 
ريثما تتعدل موازين القوى قلياًل، يكون عبيد 
من  اللبنانيون  فيستفيد  األول.  املرشح  هو 
فرتة مساح. ولعل الوزير السابق زياد بارود، 
التقاطع،  هذا  عند  لعبيد  الوحيد  املناوئ  هو 
حمليًا  املارونية  البطريركية  دعم  على  متكاًل 
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مع  سعوديًا.  الفرنسية  الدبلوماسية  ونفوذ 
العلم أن ال غلبة لفريق لبنانّي على آخر يف حال 
العهد  فيما  عبيد،  على  السليب  التفاهم  رسا 
»بارود«  كانت  حال  يف  سيتجدد  السليماني 

هي كلمة السر.
وبعيدًا عن األشخاص، يقول أحد الدبلوماسيني 
العرب ان املعطيات امليدانية لناحية االخنراط 
املستقبلي يف احلرب على اإلرهاب توحي بأن 
التقاطع  بلغ  اإليراني  ــــ  السعودي  التفاهم 
ال  لكن  امللفات.  بعض  تسّوى  حيث  الثاني، 

أحد

جعجع على مفرتق طرق
رئيس  حاول  النيابية،   ٢٠٠٩ انتخابات  غداة 
تأسيس  جعجع  مسري  اللبنانية  القوات  حزب 
كتلة نيابية وازنة. كان الرئيس سعد احلريري 
قد وعده، قبيل االنتخابات، بـ »إعارته« بعض 
النواب. إال أن النزوح يف اجتاه معراب اقتصر 
على الزحالويني. ال نواب األشرفية لّبوا النداء 
بالتالي،  جعجع،  وحرم  غريهم.  وال  احلريري 
النيابية  الكتلة  رئيس  مظهر  يف  الظهور  من 

الوازنة.
حاول بعد ذلك الظهور مبظهر الزعيم املسيحّي 
األول، عرب استدعاء عشرات النواب املسيحيني 
جديدة  أحزاب  ورؤساء  والسابقني  احلاليني 
ظهر يف  النواب  لبعض  لقاء  أن  إال  وقدمية. 
وآخر  النائب املستقبلي ميشال فرعون  منزل 
حزب  ونبض  حرب،  بطرس  النائب  منزل  يف 
الكتائب فجأة، واستيقظت األمانة العامة لقوى 
الظهور  من  جعجع  فحرم  نومها،  من  آذار   ١٤
مبظهر الزعيم املسيحي القوي ال رئيس حزب 

القوات فحسب.

املرشح الرئاسي د. سمري جعجع

 ومل يلبث احلريري أن أوضح، غداة تشكيل 
احلكومة، أن حضور جعجع الوزاري ال يعين له 
الكثري أيضًا. وعليه يبدو السؤال منطقيًا جدًا: 
املستقبل  تيار  جانب  إىل  جعجع  يفعل  ماذا 
طاملا هم ال يريدونه زعيمًا مسيحيًا وال رئيسًا 
وزارية  لكتلة  رئيسًا  وال  وازنة  نيابية  لكتلة 
وازنة أو مرشحًا لرئاسة اجلمهورية؟ ال يهدف 
جعجع إىل تبين املستقبل لرتشيحه إىل الرئاسة 
احلق  بالفيتو.  احلق  إعطائه  إىل  تطلعه  بقدر 
بالفيتو على تبوء العماد ميشال عون للرئاسة 

األوىل أقله.
وهذا ما يدفع أحد نواب ١٤ آذار السابقني إىل 
حاسم  طرق  مفرتق  على  جعجع  بوقوف  اجلزم 
خبطر  يشعر  ال  أنه  خصوصًا  إليه،  بالنسبة 
ال  األخرى،  اجلهة  ويف  عليه.  املالّي  احلصار 
أثر  له  سيكون  الرئاسي  االستحقاق  أن  شك 
مباشر على عالقة التيار الوطين احلر بقوى ٨ 
يف  كانت  كما  صلبة  األجسام  تعد  مل  آذار. 

املاضي.
ويكفي يف هذا السياق التنبه إىل أن االتفاق 
قانون  على  اتفاق  سيسبقه  الرئيس  على 
وحركة  اهلل  حزب  وقدرة  النيابية.  لالنتخابات 
قدرة  من  بكثري  أكرب  هنا  التنازل  على  أمل 
والنائب  الكتائب  حزب  وسيجد  املستقبل، 
وليد جنبالط جوائز ترضية هنا أكثر بكثري مما 
تطلبًا  أقل  عون  فيما  املستقبل،  عند  جيدانه 

بكثري من القوات بالنسبة للمستقبل.

بكركي:
تناقضات والتباسات

ماذا كنت ستفعل لو كان شقيقك خمطوفًا؟ 
لو  وماذا  زميلك؟  املخطوف  كان  لو  ماذا 

وال  والده  الصقر  ابراهيم  ال  مطرانًا،  كان 
أحد  مرجعيته.  اللبنانية  القوات  حزب  رئيس 
شقيق  هو  سوريا  املخطوفني يف  املطرانني 
اليازجي،  العاشر  يوحنا  األرثوذكس  بطريرك 
بريوت  مطران  زميل  وهو  التذكري.  يقتضي 
للروم األرثوذكس الياس عودة الذي مل جيد 
يوم اجلمعة املاضي وقتًا للمشاركة يف اللقاء 
السريانية  الرابطة  نظمته  الذي  التضامين 
القلبني  مدرسة  يف  األرثوذكسي  واللقاء 

األقدسني يف األشرفية.
كان عودة مشغواًل بالبحث عن شاٍر جديد لقطعة 
أرض أخرى من أمالك الكنيسة األرثوذكسية، 
غري تلك اليت باعها قبل بضعة أعوام لنادي 
الصفا، قبل أن يبيعها األخري بنحو ضعف ما 
دفعه لعودة. مطران بريوت للموارنة بولس 

مطر كان مشغواًل هو اآلخر.
الراعي  بشارة  املاروني  البطريرك  أما   
فأسفاره أهم من املشاركة يف لقاء تضامين 
كل  برفقة  التكفرييني  بؤر  إىل  احلج  أو  هنا 
وسائل اإلعالم اليت حيبها لسحب املطرانني 

من خمالبهم.
السابق  الوزير  نصيحة  العاشر  يوحنا  مسع   
السابق  قطر  بأمري  باالتصال  مرتي  طارق 
»وهي  مساعدته،  لطلب  شقيقه  خطف  غداة 
شيئًا،  رأت  االصطناعية  األقمار  كانت«.ال 
واخلليجية  والغربية  الرتكية  االستخبارات  وال 
شيئًا.اختفى  مسعت  واألوروبية  والسورية 
السريانية  الرابطة  رئيس  جيد  مل  مطرانان. 
سوى  يقرتحه  حاًل  مدة،  قبل  افرام،  حبيب 
ملناسبة  املقدس  السرياني  اجملمع  مطالبة 
ينتخب  بأن  جديد،  بطريرك  النتخاب  اجتماعه 
املطران السرياني املخطوف مار يوحنا ابراهيم 
أحد  ال  لكن،  يكرتث.  أحد  لعّل  بطريركًا، 

يكرتث.
»القلبني األقدسني« كان احلشد  يف مسرح 
الثالثة  للرؤساء  ممثلون  كبريًا.  السياسي 
ووزراء ونواب حاليون وسابقون. لكن احلشد 
وفكرية  سياسية  من شخصيات  تألف  األكرب 
أو  أرثوذكسي  بعضها  ــــ  مسيحية  وإعالمية 
نفسها  جتد  ــــ  ماروني  وأكثرها  كاثوليكي 
عند كل استحقاق، منذ أكثر من ثالثني عامًا، 

مرتوكة لوحدها.
واألحاديث  واخلطابات  االنفعاالت  تكن  مل 
التضامين  اجلمعة  لقاء  صاحبت  اليت  اجلانبية 
سوى تعبري علين عن هواجس مكتومة حتيط 
باالستحقاق الرئاسي. فحني انتخب البطريرك 
التسريبات  يصدق  من  هناك  كان  الراعي 
بطريركية  تكون  أن  وجوب  عن  الفاتيكانية 
ألنطاكية  بطريركية  املشرق  وسائر  أنطاكية 
وسائر املشرق بالفعل ال لكسروان فحسب. 
وليس تفصياًل، بالنسبة إليهم، انتقال بكركي 
من »قلنا ما قلناه« تارخييًا، إىل قول الشيء 
من  امللتبس  موقفها  تفصياًل  وال  وعكسه. 
االنتخابات الرئاسية املطابق حتى اآلن ملوقفها 

احملرج من قانون االنتخابات النيابية.
خالصة األحاديث اجلانبية واملشهد العام أن 
آخر.  الكنيسة يف مكان وقيادتها يف مكان 
حني خيطف مطرانان وال يعلو صوت كنسّي 
جبدية يف وجه رعاع الربية، يغدو طبيعيًا خطف 
كرسي الرئاسة األوىل بعد صالحياتها، فيما 
بتصاريح  واإلدالء  بالسفر  مشغولة  بكركي 
مناقضة  األمر  اقتضى  ولو  حتى  جديدة 

التصاريح القدمية.
بعد  ونوافذه  الصرح  أبواب  يقفل  مل  من   
ونقطة  األرثوذكسي  القانون  يريد  إنه  قوله 
على السطر، لن يقفل أبواب الصرح ونوافذه 
بعد قوله إنه يريد رئيسًا من الزعماء املوارنة 

األربعة ونقطة على السطر.

مرشح التسوية املحتمل العماد جان قهوجي

ميشال عون: آخر املرشحني األقوياء
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أصبح  »القاعدة«  تنظيم  العاملي.  اجلهاد  انشّق 
قاعدتني، وإمارة اجلهاد صار هلا رأسان. وبداًل من أمري 
أوحد للمؤمنني، صار للمؤمنني اجلهاديني أمريان. منذ 
أيام، دّقت »البيعة اخلراسانية« آخر املسامري يف نعش 
املصاحلة بني »أخوة اجلهاد«. كسرت اجلّرة، ليس بني 
بينها  بل  فحسب،  سوريا  يف  و«النصرة«  »داعش« 

وبني »القاعدة« على امتداد ساحات اجلهاد العاملي
بايع تسعة أمراء من تنظيم »القاعدة« يف أفغانستان 
وتركمانستان وإيران »أمري املؤمنني« أبو بكر البغدادي، 
أمري »دولة اإلسالم يف العراق والشام«. ُعرفت البيعة 
باسم »البيعة اخلراسانية«. اسٌم جيدر حفظه جيدًا، ألنه 
سُيمّثل نقطة حتّول يف الصراع من كونه حمصورًا يف 
امليدان السوري بني البغدادي والشيخ أمين الظواهري 
ومل  اإلسالمي.  العامل  امتداد  على  مفتوح  صراٍع  إىل 
أبو  »الدولة«  باسم  املتحدث  خرج  حتى  أيام  متّر  تكد 
حممد العدناني ليقول إّن »القاعدة احنرفت عن املنهج 
فالن  قتل  على  ليس  »اخلالف  أن  معتربًا  الصواب«، 
ومنهج  أعَوّج  دين  القضية قضية  إّنا  فالن،  بيعة  أو 

احنرف«.
بها  نطق  سلفًا  املعروفة  النتيجة  الفراق.  كان  وهنا 
األنباري.  علي  أبو  »الدولة«  أمري  مستشار  سابقًا 
أن  »إّما  بوضوح:  قاهلا  املصاحلة  جلسات  إحدى  يف 
ثالثًا. ويف  ُيبيدونا«. كان حامسًا وكررها  أو  نبيدهم 
املسار نفسه، وضع أمراء »القاعدة« التسعة )أصحاب 
»البيعة اخلراسانية«( البغدادي يف مواجهة املال حممد 
البغدادي يف مقابل قائد حركة  عمر شخصيًا. متوضع 
طالبان الذي كان أّول من حاز لقب »أمري املؤمنني« 
على رأس »الدولة اإلسالمية« اليت أقامتها »طالبان« 
من  »القاعدة«  ضرب  هؤالء  ُيريد  أفغانستان.  يف 
اليوم  وأجماد  املاضي  من  »أصبحت  رمزيتها  الرأس. 
أمري  هو  عمر  فاملال  وللعلم،  الدولة«.  جنود  يصنعها 
بن الدن  أسامة  من  بايعه كل  الذي  »القاعدة«  أمراء 
عهده  رت يف  ُدمِّ الذي  الرجل  وهو  الظواهري.  وأمين 
املتحدة تسليم  الواليات  رفضه طلب  بعد  أفغانستان 

بن الدن وآخرين.
»أمري  عمر.  املال  مواجهة  يف  البغدادي  يقف  إذًا، 
للمؤمنني« يف مقابل »أمري للمؤمنني«. ُيّدد البغدادي 
شيخهما  إىل  والظواهري  اجلوالني  متجاوزًا  خصمه، 
املال  مقتل  عن  ترددت  اليت  املعلومات  ورغم  األكرب. 
األمريكي  الغزو  أعقاب  يف  أخباره  انقطاع  بعد  عمر 
واملعطيات  الدالئل  أّن  إاّل   ،٢٠٠١ عام  ألفغانستان 
أيلول  هجمات  ذكرى  فعشية  ذلك.  عكس  إىل  ُتشري 
اللييب«  ييى  »أبو  ناعيًا  الظواهري  خرج   ٢٠١٢ عام 
الذي كان ُيعّد الرجل الثاني يف التنظيم، فصّرح حينها 
بذلك عالنية قائاًل: »أزف لالمة االسالمية وللمجاهدين 
وألمري املؤمنني املال حممد عمر وللمجاهدين يف ليبيا 
نبأ استشهاد أسد ليبيا وضرغامها الشيخ حسن حممد 

قائد« يف اشارة اىل اللييب.
مل يكن ينقص احلرب املستعرة يف سوريا بني »جبهة 
والشام«  العراق  يف  اإلسالمية  و«الدولة  النصرة« 
سوى »البيعة اخلراسانية«. هذه البيعة اليت تداولتها 
اإلسالم«  مشوخ  »شبكة  أبرزها  جهادية  منتديات 
بني  الدائرة  احلرب  نار  على  الزيت  من  مزيدًا  صّبت 
يف  قّلل  »القاعدة«  يف  جهادي  قيادي  التنظيمني. 
حديث إىل »األخبار« من أهميتها قائاًل: »ليسوا سوى 
عدة أشخاص بايعوا، لكّنها ُضّخمت إعالميًا«. ولفت إىل 
وال  قيادات  ليسوا  أمساؤهم  الواردة  »األشخاص  أن 
التسعة  األمراء  بأّن  علمًا  ُتذكر«،  مسؤوليات  أصحاب 
األردني،  املهند  أبو  اللبناني،  عبيدة  أبو  الشيوخ  هم 
العزيز  عبد  السوداني،  اهلدى  أبو  الشمالي،  جرير  أبو 
املقدسي )شقيق الشيخ أبو حممد املقدسي(، عبداهلل 
البنجابي، أبو يونس الكردي، أبو عائشة القرطيب، وأبو 

مصعب التضامين.
ُتشبه  ال  البيعة  هذه  أّن  يرى  من  هناك  املقابل،  يف 
سابقاتها. يعتربها متابعون للشؤون اجلهادية »استفتاًء 
على قيادة اجلهاد العاملي«. ينطلق هؤالء من »البذرة 
األوىل اليت ُغِرست يف أرض الرافدين أيام أبو مصعب 
الزرقاوي«. يومها كان التنظيم اجلهادي ُيعرف باسم 
»مجاعة التوحيد واجلهاد يف بالد الرافدين«. وقد بايع 
أمريه الزرقاوي أسامة بن الدن الذي صنع أحداث ١١ 
األوىل  البدايات  هؤالء،  وحبسب   .٢٠٠١ عام  أيلول 
لتأسيس »الدولة اإلسالمية يف العراق« كان الزرقاوي 
مكّونًا أساسيًا فيها. يرى فيه أمراء »البيعة اخلراسانية« 
صانع اخللية األوىل وأبا »الدولة اإلسالمية« اليت متددت 
لتصبح اليوم »الدولة اإلسالمية يف العراق والشام«.

مراحل  التسعة  القياديون  يعرض  البيعة  رسالة  يف 
 ،٢٠٠٣ عام  األمريكي  الغزو  ضد  العراقي  اجلهاد 
بإمرة  واجلهاد«  التوحيد  »مجاعة  جتربة  ويستعيدون 
من  الدن  بن  أسامة  الشيخ  بايع  الذي  الزرقاوي 

الزرقاوي  مقتل  على  ميّرون  ثم  خراسان،  إىل  العراق 
عام ٢٠٠6، والذي خلفه »أبو محزة املهاجر« يف إمارة 
تنظيم »القاعدة« يف العراق. وهو ما تزامن مع إعالن 
أرض  على  اإلسالم  »دولة  قيام  البغدادي«  عمر  »أبو 
يف  »القاعدة«  فرع  ِلُيَحلَّ  املهاجر،  فبايعه  العراق«، 
ثم  ومن  اإلسالم«،  »دولة  إمرة  ويذوب حتت  العراق 
بكر  أبو  وتوّلي  املهاجر  حربه  ووزير  البغدادي  مقتل 
اليت  العراق«  يف  اإلسالمية  »الدولة  إمارة  البغدادي 
أنها  معتربين  والظواهري،  الدن  بن  من  كل  باركها 
»مداد للعمل اجلهادي«، وقد »أثنى عليها الشيخ عطية 
اهلل والشيخ أبو ييى اللييب أحسن الثناء«. ويواصل 
حتى  أحداث  من  ما جيري  استقراء  التسعة  القياديون 
اندالع األحداث يف سوريا اليت »َوَجَب فيها على دولة 
العراق التمدد لنصرة أهلها إلفشال مؤامرة اجليشني، 

اجليش السوري واجليش احلر«.
أمراء البيعة الخراسانية: »الظواهري متخاذل«

متّدد  بعد  أنه  خراسان  من  التسعة  الشيوخ  يرى 
بذور  بزرع  والردة  الكفر  قوى  »سارعت  »الدولة«: 
رنانة،  إسالمية  ومبسميات  جديدة،  جبماعات  النفاق 
لتكون نّدًا ومعّوقًا لدور الدولة اإلسالمية«. انتقد هؤالء 
فأخذوا  تسميتهما،  دون  من  و«النصرة«  الظواهري 
عليهما »عدم وجود اجلرأة عند اجلماعة إلقامة أي حكم 
على مرتكب ما خيالف الشرع، حبجة عدم التصادم مع 
الناس، ولعدم القدرة والتمكني، مع العلم بأن التنظيم 
اللوائح«.  ضمن  ذلك  من  أكرب  السر  يف  يقيم  كان 
واستنكروا على الظواهري »أسلمة مرسي الذي ثبتت 
أدنى مسحة فهم.  له  ردته حتى عند كثري ممن كان 
جديد(؟  )جهادي  دعوي  سياسي  لنظام  لفتة  هي  أم 
ورأوا أّن خطابه »خطاب سياسي دعوي، دون اإلشارة 
إىل محل السالح. واستبدال مصطلحاٍت جديدة حتتمل 
التأويل بكثري من املصطلحات الشرعية«. ثم انتقدوه 
ألّنه »توجه إىل الشعوب العربية مهّنئًا بالربيع العربي، 
وجعله من الطنطاوي والقرضاوي علماء إسالم«. كذلك 
أقامت  اليت  اإلسالمية  الدولة  من  »الترّبؤ  عليه  أخذوا 
من  والرباءة  التوحيد،  الناس  لتعليم  ودعت  الدين، 
الشرك وأهله، وكانت رمزًا يف املساواة بني الناس 
والعدل«. وختموا قائلني: »إّنا ُتبنا إىل اهلل لتأخرنا عن 
نرضى  وال  وخنالفه،  أفسدنا  ما  ونصلح  احلق.  إظهار 
به؛ ولذلك كتبنا هذا اخلطاب لألمة، ومعذرة إىل ربنا. 
العراق  اإلسالمية يف  الدولة  مع  احلق  أن  لكم  ونبني 
األحكام  وأقامت  اإلسالم،  راية  رفعت  اليت  والشام، 
اهلل،  إاّل  ألحد  حساب  وال  وجل،  وال  مواربة،  غري  من 
مّنا  وإن دامت على ذلك فلها  وحنسبهم كذلك. هذا 
)النصرة والتأييد والبيعة( ألمريها أمري املؤمنني الشيخ 
أبي بكر البغدادي القرشي، على السمع والطاعة، يف 
األمر  ننازع  وأال  واليسر،  والعسر  واملكره،  املنشط 
أهله. وإن هي بدلت أو زاغت: فليس هلا منا إال ما 

كان لغريها«.
امليدان  »الدولة« و«القاعدة« مل تعد يف  احلرب بني 
فحسب. الصراع صار مفتوحًا. كّل طرٍف يرى أّن احلق 
أحداث  استعادة  إىل  جلأوا  »الدولة«  أمراء  حتى  معه. 
مضت. نكأوا جراح املاضي وخاضوا يف أصل اخلالف 
الزرقاوي والظواهري عام ٢٠٠٥. يرى هؤالء أن  بني 
»الظواهري من يومه كان متخاذاًل. ال يكفي أّنه ال ُيكّفر 
الزرقاوي،  أسلوب  على  بل ويعرتض  الرافضة،  عوام 

متهمًا إياه باملغاالة يف التكفري«.
من »رومية« إىل قيادة »النصرة«

تزداد  و«الدولة«  »النصرة«  بني  املستعرة  النار 
قيادات  هوية  يف  »الدولة«  تشكيك  وبعد  استعارًا. 
»النصرة« واتهامهم بالعمالة، ال بل وانتقادهم لكون 
»أمري النصرة اجلوالني جمهواًل من اجملاهيل، ال يعرف 
مّسته  مبا  »النصرة«  بدأت  تنظيمه«،  جنود  هويته 
عن  لُتعّرف  املباهلة«،  مهلة  انتهاء  قبيل  »شهادات 
مسؤوهلا العسكري العام »أبو همام الشامي« املعروف 
بـ«الفاروق السوري«. فعرضت سريته حيث »نفر إىل 
أفغانستان بني عامي ١٩٩٨ و١٩٩٨«، ثم  القتال يف 
التحق مبعسكر الغرباء حتت إمرة أبو مصعب الزرقاوي، 
وعّينه عضو جملس شورى القاعدة الشيخ سيف العدل 
مسؤواًل عن »تدريب اجملاهدين يف معسكر املطار يف 
قندهار«. وذكرت السرية الذاتية أّنه »بايع أسامة بن 
السوريني  للمجاهدين  مسؤواًل  وُعنّي  مصافحة،  الدن 
سريته  سرد  يف  الفتًا  برز  وقد  أفغانستان«.  يف 
الذاتية اإلشارة إىل أن القائد العسكري العام لـ«جبهة 
النصرة« ُسجن يف لبنان ملدة مخس سنوات قبل أن 
ُيطلق سراحه ليلتحق بـ«قاعدة اجلهاد يف بالد الشام 
نشرت صورة  »النصرة«  بأّن  علمًا  النصرة«،  جبهة  ــ 
احملمود  خالد  الشام  جند  أمري  برفقة  همام«  لـ«أبو 
رومية  سجن  داخل  املهاجر«  سليمان  بـ«أبو  املعروف 

املركزي. وتبنّي أن امسه احلقيقي هو مسري حجازي.

أمري املؤمنني يقاتل أمري املؤمنني: »البيعة اخلراسانية« تشّق »القاعدة«
رضوان مرتضى

االوىل  اجللسة  اليها  انتهت  مالحظات  بضع 
نيسان   ٢٣ للجمهورية يف  جديد  رئيس  النتخاب 
اوىل ختم  اقرتاع  اجلاري، واقتصرت على دورة 

رئيس اجمللس نبيه بري على اثرها احملضر:
آذار  و١4   ٨ قوى  الثالثة،  االفرقاء  ان  اوالها، 
والنائب وليد جنبالط، اظهروا من الدورة االوىل 
االستحقاق،  بها يف  يتمتعون  اليت  القوة  احجام 
وبّينوا يف الوقت نفسه انه اقصى ما ميكنهم ان 

يفعلوه يف اي دورة اقرتاع ثانية..
احلصول  عن  عاجز  منهم  ايا  ان  اىل  مؤشر  وهو 
على االكثرية املطلقة من االصوات اليت تتطلبها 
الثانية، وعاجز كذلك عن تعديل موازين  الدورة 
القوى اليت ابرزها اقرتاع الدورة االوىل ما دام 
حلو  هنري  النائب  اياهم:  الثالثة  املرشحون 
باالصوات االقل عددا للفريق االقوى تأثريا بني 
الفوز،  كفة  ترجيح  على  مقدرته  بسبب  اآلخرين 
رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع، الورقة 
البيضاء اليت ال يصلح استخدامها ومن ثّم جناحها 
انها خبأت  بيد  املناورة  باب  واحدة من  اال ملرة 
العدد  على  احلصول  اال  مرشحا مضمرا ال يسعه 

نفسه من االصوات.
ثانيها، انها املرة االوىل يف تاريخ االستحقاقات 
الرئاسية منذ عام ١٩٢6 خيفق جملس النواب يف 

انتخاب رئيس يف جلسة واحدة.
وقتا  االنعقاد  تعليق  اىل  فيهما  اضطر  مرتان 
قصريا مل يتجاوز نصف ساعة من ضمن اجللسة 
نفسها، بغية التوصل اىل تسوية بني مرشحني 
اثنني او ثالثة مرشحني بعدما فشلوا يف احلصول 
على اكثرية الثلثني يف الدورة االوىل: اوىل عام 
والياس  فرجنيه  سليمان  املرشحني  بني   ١٩7٠
سركيس من اجل التفاهم على ثالث بديال منهما 
فتعثر املسعى واستمرا يف املنافسة، وثانية عام 
١٩٨٩ بني املرشحني رينه معوض وجورج سعادة 
االثنني  انسحاب  اىل  انتهت  هراوي  والياس 
االخريين لالول يف الدورة الثانية من االقرتاع. اال 
ان استحقاق ١٩7٠ تطلب دورة اقرتاع ثالثة، ملرة 
اوىل واخرية حتى اليوم على االقل، بسبب ابطال 
االقرتاع.  بأوراق  التالعب  جراء  الثانية  الدورة 
مل يعن تعليق انعقاد اجللسة لوقت حمدود بني 
اجناز  على  النواب  اصرار  االقرتاع سوى  دورتي 
االستحقاق يف اجللسة نفسها، وعدم تأجيله حتت 

اي ذريعة.
ثالثها، بسبب اخفاق الربملان يف انتخاب الرئيس 
يف اجللسة االوىل، اهتم رئيس اجمللس نبيه بري 
ما كان حتّدث عنه يف عني  ــــ  للنواب  بالتأكيد 
التينة مساء الثلثاء ــــ انه سيختم حمضر اجللسة 
فور  يستهلها  ثانية  جلسة  اىل  وينتقل  االوىل، 
اقرتاع  مبباشرة  التئاما  الثلثني  نصاب  اكتمال 

الدورة الثانية. 
متى  الحقة  جلسة  اي  اىل  بالنسبة  االمر  كذلك 
وهي  منها.  اي  يف  النصاب  هذا  اكتمال  تعّذر 
املرة االوىل ايضا جيد رئيس للربملان نفسه امام 
حمضر  ختم  اعتادوا  اسالفه  كان  كهذه،  سابقة 
دورات  تكن  ايا  الرئيس  النتخاب  واحدة  جلسة 

االقرتاع.
وضع بري بذلك حدا جلدل مل يطل قال ان ختم 
احملضر جيعل اي جلسة الحقة جديدة حملضر آخر، 

وتبدأ جمددا بدورة اقرتاع اوىل ثم ما يليها.
 ٣٠ االربعاء  جلسة  من  بدءا  يتكرر  لن  رابعها، 
نيسان السيناريو الذي ُأعّد باتقان جللسة امس. 
اي جلسة يلتئم نصابها يف اي وقت الحق هي 
جلسة انتخاب الرئيس من الدورة الثانية باالكثرية 

املطلقة.
مآل ذلك ان رئيس اجمللس قد جيد نفسه يدد 
يضر  ان  اىل  متتالية  جللسات  آخر  تلو  موعدا 
اليوم  حتى  اليوم  من  القاعة،  الـ٨6 يف  النواب 
يف  سليمان  ميشال  الرئيس  والية  من  االخري 
ما  ورمبا  الدستورية،  املهلة  ضمن  من  ايار   ٢٥
بعد  وجود  ال  له.  خلف  انتخاب  تعّذر  اذا  بعدها 
اآلن لالنعقاد احلكمي للمجلس، وال لليوم العاشر 

الدورة الثانية:
البحث عن رئيس ال عن مرشح

نقوال ناصيف

بري  استخدم  بعدما  الوالية،  نهاية  يسبق  الذي 
صالحيته الدستورية يف املادة 7٣ بتوجيه الدعوة. 
النجمة  الذهاب اىل ساحة  النواب  وسيكون على 
يددها  اليت  املواعيد  على  بناء  اخرى  تلو  مرة 

رئيس اجمللس ليس اال.
خامسها، مل يسبق ان استخدمت االوراق البيض 
واحدة  رزمة  بتحّوهلا  االربعاء  جلسة  حنو  على 
قوية ونافرة ذات داللة. مل خيُل عدد وافر من 
االستحقاقات الرئاسية املتعاقبة من اوراق بيض 
ترجحت بني ورقة بيضاء واحدة مع الرئيس فؤاد 
شهاب عام ١٩٥٨، واثنتني مع الرئيس شارل حلو 
الرئيسني بشارة اخلوري  عام ١٩64، وثالث مع 
عام ١٩4٣ والياس سركيس عام ١٩76، ومخس 
اوراق بيض مع الرئيسني بشري اجلميل عام ١٩٨٢ 
اوراق بيض  والياس هراوي عام ١٩٨٩، وست 
وميشال   ١٩٨٩ عام  معوض  رينه  الرئيسني  مع 

سليمان عام ٢٠٠٨.
توخى العدد القليل من االوراق تلك على مّر عقود 
عن  وحتفظ  تذمر  اشارة  ارسال  االستحقاقات 
وازنة. كان  بقوة  توحي  ان  املرشحني، من غري 
نيابية  كتلة  ومل خترت  منفردين،  نوابًا  واضعوها 

مرة خيارا مشابها.
يف جلسة البارحة بدا االمر خمتلفا متاما. اقل من 
نصف جملس النواب اسقط يف صندوقة االقرتاع 
٥٢ ورقة بيضاء كي يقول انه ضد املرشح اآلخر، 
ترشيح  آذار   ٨ فريق  حساب  يف  به  واملقصود 
هذا  يتقدم  ان  دون  من  لكن  بالذات،  جعجع 
غري  هذه،  الدالة  بالعالمة  مبرشحه.قال  الفريق 
املسبوقة واملألوفة يف حجمها، ان اقل من نصف 
املالئم  املرشح غري  وانه  ترشيحه،  اجمللس ضد 
وال  للرئيس  انتخاب  ال  وان  احملتملة،  للتسوية 
اىل  جعجع  انتقال  لتأمني  احلضور  بثلثي  نصاب 

الدورة الثانية من االقرتاع.
بال  حللو  جنبالط  ترشيح  تضّمنه  نفسه  املغزى 
اوهام بوصوله اىل الرئاسة، وال كذلك االستمرار 
اجلدي يف  املرشح  انتخاب  جلسة  حتى  برتشيحه 
الوقت املناسب، ما خال تشتيت اصوات اجمللس 
وكشف احلجم احلقيقي لكال الفريقني املتنافسني. 
مل ترم خطوة جنبالط اال اىل التسليم الضمين بأن 
ايا من مرشحي جلسة  الرئيس املقبل لن يشبه 

االربعاء.
بالورقة  التصويت  مثل  بالتأكيد  سادسها، 
البيضاء حقا دميوقراطيا لصاحب هذا الرأي. بيد 
ان الالفت يف االمر انه استعاض به عن مقاطعة 
جلسة االنتخاب، يف الدورة االوىل على االقل. ال 
ُيغفل هنا القول ان مقاطعة عدد كبري من النواب 
جلسة انتخاب الرئيس ليس من صنع استحقاق 

٢٠٠7 ـ ٢٠٠٨.
قبله قاطع نواب مسيحيون ومسلمون يف عباءة 
كمال جنبالط انتخابات ١٩76 ملنع فوز سركيس 
وقاطع  فاز.  ولكنه  االقرتاع  دورتي  من  اي  يف 
الرئيس  عباءة  حتت  ومسلمون  مسيحيون  نواب 
للحؤول دون فوز  انتخابات ١٩٨٢  صائب سالم 

بشري اجلمّيل اال انه فاز من الدورة الثانية.
يف  جعجع  بقيادة  اللبنانية  القوات  منعت  كذلك 
من  املسيحية  املناطق  نواب   ١٩٨٨ انتخابات 
الوصول اىل جملس النواب للحؤول دون انتخاب 

فرجنيه.
هكذا تاريخ استحقاقات الرئاسة حمشو باملقاطعة 
واالوراق البيض. لكن لكل منهما اوانه ووسيلته 

وعّدته.
االوراق  فاعلية سالح  تأكدت  االربعاء  يف جلسة 
ميسك،  كبري  نيابي  تكتل  ايدي  بني  البيض 
كالفريق اآلخر، بنصاب الثلثني من عنقه. كانت 
اخلصم  ملواجهة  املثلى  الطريقة  البيض  االوراق 
يف  املشاركة  ضرورة  على  االصرار  وطأة  حتت 
النصاب  مقاطعة  ان  اال  االوىل.  الدورة  جلسة 
ستكون على االرجح السالح االجدى للحؤول دون 
التئام الربملان قبل ابرام تفاهم على الرئيس، ال 

على املرشح.



Page 17صفحة 17     

مقاالت وتحقيقات

بوتني،  فالدميري  الروسي،  الرئيس  استقبل 
اليت  املقدسة  النور  سبت  شعلة  شخصيًا، 
يف  القيامة  كنيسة  من  خاصة  طائرة  محلتها 
املخّلص  يسوع  كنيسة  إىل  احملتلة  القدس 
يف موسكو؛ الرئيس وقادة الدولة، املدنيون 
القداس  يف  حاضرين  كانوا  والعسكريون، 
االحتفالي، الذي ترأسه بطريرك موسكو وسائر 
روسيا، كرييل، وخاشعني بإميان لقيامة السيد 
عيد  مبناسبة  بيانًا،  أصدر  بوتني  املسيح؛ 
الفصح، لتحية الكنيسة األرثوذكسية الروسية 

لدورها الوطين واالجتماعي واألخالقي.
شأنهم  هي  الروس،  للقادة  اإلميانية  التجربة 
حسم،  الكرملني  أن  اجللّي  من  لكن  اخلاّص؛ 
لألرثوذكسية  كمركز  روسيا  هوّية  نهائيًا، 
علمانية،  دولة  االحتادية  روسيا  العاملية؛ 
وتوسعها  نهوضها  لكن  كذلك؛  وستظل 
من  التخّلص  يتطلبان  عاملية،  قوة  بوصفها 

وضع الفراغ األيديولوجي.
تنأى عن  الروسية  لأليديولوجيا  بوتني  مقاربة 
األحادّية والنبذ؛ فهي جمدولة من عّدة مصادر: 
القومية  السوفياتي،  والعهد  القيصري  العهد 
واالنسانية  األممية  والفدرالية،  الروسية 
واألرثوذكسية؛  الشيوعية  من  املستلَهمة 
متسامح،  قومي  نزوع  مع  متماهية  واألخرية 
بالعلمانية،  ــــ  التباس  دون  من  ــــ  ومعرتفة 
مواجهة  يف  حضاريًا  شرقيًا  إطارًا  وتشّكل 

الغرب.
امربيالية  دولة  أيديولوجيا  بصدد  حنن  هل 
صاعدة، كما يدعي بعض املتمركسني؟ كال؛ 
بل بصدد دولة قومية تقاوم املشروع الغربي 
واملتمثل  روسيا،  إزاء  مطلقًا  يتغرّي  مل  الذي 
بالنفوذ  وإحلاقها  وإخضاعها  تفكيكها  يف 
باراك  األمريكي،  الرئيس  لقد خّلص  الغربي. 
زلة  ــــ يف  الصقور  من  ليس  وهو  ــــ  أوباما 
لسان فرويدية، النظرة األمريكية إىل روسيا: 
إنها »قوة إقليمية«؛ رمبا تكون هذه الوضعية 
هي أعلى ما هو مسموح به للروس لدى أكثر 
تعلمت  اليت  روسيا  لكن  ليربالية؛  الغربيني 
مصاحلها  تدرك  القاسي،  التسعينيات  درس 
ال  أو  عاملية  قوة  تكون  أن  إما  الوجودية: 

تكون.
بني  الروسي  االقتصادي  النظام  يدمج 
واحد  جمرى  يف  واخلاص،  العام  القطاعني، 
تتجه  بالتجربة،  املركزية.  الدولة  سيطرة  من 
من  معقدة  صيغة  إىل  فأكثر،  أكثر  روسيا، 
املوارد  كل  االجتماعية:  الدولة  رأمسالية 
للمصاحل  ختضع  واملشروعات،  واالستثمارات 
الروسية،  األمة  وحدة  بينما  العليا،  القومية 
العدالة  ممارسة  من  ملموسة  صيغة  تتطّلب 
االجتماعية، ومتكني أغلبية الروس من مستوى 
حياة الئق. ورمبا يكون هذا ما حيدث فعاًل؛ ذلك 
أن 77 يف املئة من الروس، حسب استطالع 
غربي، »يشعرون بالسعادة«. وقد يكون ذلك 
الشعور تعبريًا عن زهو قومي يبعث اآلمال لدى 
الشخصية الروسية احلساسة للجوانب املعنوية 
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والروحية، إمنا ال بد وأنه يعكس نوعا من الرضا 
االجتماعي.

الروسية عامليًا، ما تزال مقيدة يف  املنافسة 
الكلفة،  الرخيصة  الفعالة  التقنيات  جماالت 
النووية  واملفاعالت  الفضاء  تقنيات  ومنها 
والسالح، لكن أبرزها يكمن يف حقل الطاقة؛ 
التشكيك  إىل  عديدين  حمللني  يدعو  ما  وهو 
يغفله  ما  لكن  الروسي،  االقتصاد  قوة  يف 
بسيط  مصّدر  جمرد  ليست  روسيا  أن  هؤالء 
للطاقة، وإمنا مركز استثماري مستقل ومتوسع 
يف هذا احلقل احليوي لالقتصاد العاملي. ومبا 
الالزمة  العسكرية  القوة  ميلكون  الروس  أن 
للدفاع عن بالدهم وثرواتهم، ومبا أنهم ميلكون 
قاعدة علمية تقنية صناعية وأراضي شاسعة، 
املصّدرة  األخرى  بالبلدان  روسيا  مقارنة  فإن 

البسيطة للطاقة، يبدو ساذجًا للغاية.
عن  النامجة  املمركزة  املالية  الفوائض  تتيح 
متوفرة  غري  قدرات  الطاقة، ملوسكو،  تصدير 
األزمات  يف  اإلجيابي  للتدخل  الغرب  لدى 
اليت سبق  أوكرانيا  أخرى. وتشكل  لدى دول 
 15 بقيمة  مباشرًا  دعمًا  موسكو  وخصصت هلا 
إزاء  الروسي  التفّوق  على  مثااًل  دوالر،  مليار 
الغرب الذي ال يزال عاجزًا عن تقديم أي دعم 
مالي جدي للنظام اإلنقالبي املوالي للغرب يف 

كييف.
االقتصادية  الدولتية،  الصيغة  باخلالصة، 
واالجتماعية واأليديولوجية، لروسيا املعاصرة، 
إذًا،  بد،  وال  نوعيًا،  وجديدة  للغاية،  معقدة 
إمنا  جديدة؛  بأدوات  وفهمها  مقاربتها  من 
روسيا  عن  احلديث  ميكن  ال  أنه  الواضح  من 
تعيش  أنها  »إمربيالية صاعدة«، خصوصًا  كـ 
مرحلة املقاومة ضد االمربيالية الغربية، وجتد، 
يف  الثقافية،  تقاليدها  مع  وانسجامًا  لذلك 
سيادة القانون الدولي، اإلطار املالئم ملمارسة 

دورها العاملي.
الدور العاملي لروسيا، كما قلنا، ليس ممكنًا 
ــــ  سوفياتية  ــــ  قومية  أيديولوجيا  دون  من 
أرثوذكسية، تنسجم مع الدوائر الثالث لتكوين 
هي  األوىل  الدائرة  املقبلة:  الروسية  الكتلة 
أراضي  باسرتداد  وتتمثل  الروسية؛  الدائرة 
اإلدارية  الرتتيبات  سياق  موسكو يف  فقدتها 
السوفياتية ــــ كما حصل يف القرم ــــ ومحاية 
واسع  حميط  يف  الروسية  باللغة  املتحدثني 
نسبيًا؛ ويف الدائرة الثانية؛ ترى موسكو إىل 
مجهوريات االحتاد السوفياتي السابق، كمجال 
فهي  الثالثة؛  الدائرة  أما  أساسي؛  حيوي 
الدائرة األرثوذكسية اليت تشمل القسم األعظم 
كما  السابقة،  االشرتاكية  املنظومة  بلدان  من 
تشمل سوريا، املعدودة عاصمة األرثوذكسية 
اصطف  اليت  وفلسطني  العربي،  املشرق  يف 
اآلتية  القيامة  شعلة  انتظار  ورجاهلفي  بوتني 
بقلبها  الصاعدة،  روسيا  قوة  قدسها؛  من 
تبين  حنو  فشيئًا  شيئًا  ستتجه  األرثوذكسي، 
مبدأي لقضية فلسطني؛ لكن الكرة اآلن لدى 

الفلسطينيني.

الرئيس السوري بشار األسد سيبقى رئيسًا 
للجدل.  جمال  األمر  يف  ليس  ثالثة.  لوالية 
سيفوز  أنه  يدركون  حلفائه،  قبل  خصومه، 
بنسبة جيدة يف متوز املقبل. أطراف معارضة، 
بقدرته  تقول  أمريكية،  بينها  غربية  وأخرى 
على الفوز مبا بني 50 و65 يف املئة. ليست 
هذه هي القضية. القيادة السورية وحلفاؤها 
ينظرون اىل اإلنتخابات املقبلة على انها مرحلة 
متقدمة من التحدي. صار بقاء االسد يف سدة 
الرئاسة، بالنسبة إليهم، عنوانًا ملرحلة العبور 
اآلخر.  احملور  ضد  احلرب  ربح  طريق  صوب 

كيف؟
متحّول  حميط  وسط  اإلنتخابية  املرحلة  جتري 
بعمق. سقوط مشروع اإلخوان املسلمني على 
يد اجليش املصري. حتّول اجلماعة اىل منظمة 
ارهابية على الئحة السعودية. تصّدع املنظومة 
بني  املستحكم  اخلالف  وقع  على  اخلليجية 
ذات  اصالح  حماوالت  رغم  وقطر  السعودية 
باتت  حتى  االرهاب  ظاهرة  استفحال  البني. 
املعارضة  تفّكك  هلا.  املصّدرة  الدول  تهدد 
بني  املؤملة  الصراعات  وقع  على  السورية 
أركانها. تقهقر املسلحني أمام تقدم اجليش 
الغوطتني  يف  اهلل  حزب  وحليفه  السوري 
اسرتاتيجية  الدمشقي.  والريف  والقلمون 
»البطن العسكري اآلمن« تتحّقق. مفاد هذه 
واملدن  الوسط  على  السيطرة  االسرتاتيجيا 
قضم  ومواصلة  االنتخابات،  قبل  األساسية 
املناطق اخلطرة يف االرياف وغريها. يتزامن 
ذلك مع عودة ضباط كبار من اجليش احلر، 
مسؤول  زيد  أبو  حممد  العميد  آخرهم  كان 

القضاء يف هيئة االركان.

اىل دمشق  قريبًا  للعودة  وآخرون يستعدون 
املقبلة.  القليلة  األيام  أمساؤهم يف  ستظهر 
يف  سورية  مناطق  غرق  مع  ايضًا  يتزامن 
و«النصرة«  »داعش«  بني  الدموية  املذابح 

وغريهما.
االنتخابات  قبل  لألسد  مريح  كله  املشهد 
سقوط  يرى  حني  أكثر،  يرتاح،  املقبلة. 
والتقسيم  والقبلية  باالقتتال  العربي  الربيع 
والفدراليات يف عدد من الدول، ويف مقدمها 
ليبيا واليمن. ينجح قادة آخرون بالوصول اىل 
اجلزائر  الربيع. يف  هذا  مواجهة  السلطة يف 
بسبب  امُلقعد  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس 
املرض يفوز بنسبة عالية. قريبًا يفوز الفريق 
عبد الفتاح السيسي يف مصر. نوري املالكي، 
يف العراق، باق رغم الصعوبات. ملك االردن 
عبداهلل الثاني يف روسيا يبحث عن ضمانات. 
متناهية  بدقة  يقيس  اردوغان  طيب  رجب 
على  السورية  سياسته  تأثري  جتّنب  كيفية 

االنتخابات الرئاسية املقبلة.
على املستوى االوسع املشهد مريح. فالدميري 
بوتني أكثر تصلبًا من اي وقت مضى بسبب 
اوكرانيا. جنحت خطته يف ضم القرم. هي خطة 
يقال إنه مّهد هلا منذ 5 سنوات. شبح احلرب 
وبينهم  احللفاء  أدوار  تعزيز  يتطلب  الباردة 
فلسطني  جناح يف  عن  تبحث  أمريكا  االسد. 
السوري.  امللف  عن  فشيئًا  شيئًا  وتتخلى 
متامًا  السابق  االمريكي  السفري  فورد  روبرت 
خارج  باتا  شوفالييه  اريك  الفرنسي  كنظريه 
يفتح  االمريكي  ــــ  االيراني  التقارب  اللعبة. 
الباب على احتماالت مرحية للرئيس السوري 
كل  تقهقرت  باختصار،  املقبلة.  املرحلة  يف 
املراهنات السابقة. مل يسقط النظام السوري. 
الروسي وااليراني. حصلت  الدعم  مل يرتاجع 
حتّوالت يف الرأي العام العربي والعاملي حيال 
مقتنعني  كثريون  بات  سوريا.  جيري يف  ما 
من  بد  ال  ولضربه  االرهاب.  بضرورة ضرب 
تعزيز اجليش السوري. ولبقاء اجليش السوري 
معززًا ال يوجد حتى اآلن بديل عن االسد. قد 

رئاسة األسد بني الدستور واحملاور
سامي كليب

لالسلحة  سوريا  تسليم  بعد  الحقًا.  ينوجد  ال 
الكيماوية، صارت احتماالت التفاهم اكرب من 
خماطر الصراع. حركة محاس اليت كان وجودها 
التحاور  يف  حقيقية  مشكلة  سوريا  داخل 
سوريا،  خارج  صارت  السوري  ــــ  االمريكي 
على  اخلليج  نقمة  بعد  املعادلة،  خارج  ورمبا 
املباشر  التحاور  استبعاد  املسلمني.  االخوان 
اآلن سببه خجل امريكي من تربير الرتاجع. هذا 

هو السبب فقط.
ماذا عن الدستور؟

كل  الرتشيحات.  باب  فتح  الشعب  جملس 
مرشح  يتقدم  مل  ما  لفتحها  يعود  ايام   10
لالنتخابات، وذلك حتى منتصف متوز املقبل. 
يفرض الدستور السوري وجود مرشحني اثنني 
على االقل خلوض االنتخابات. من املفرتض أال 
آخرون. لو مل  يرتشح االسد قبل ان يرتشح 
يرتشح أحد غريه فهو لن يقدم ترشيحه. يعود 
جملس الشعب لالنعقاد ويفتح باب الرتشيحات 
جمددًا. املهم يف االمر ان ال متديد. لكن اذا 
أحد  يرتشح  ومل  الرتشيحات  فرتة  انقضت 
)وهذا مستبعد طبعًا(، يصبح االسد يف حكم 
يبقى  فرتة  وهذه  واليته،  املنتهية  الرئيس 
فيها رئيسًا ملدة سنتني. هذا صعب احلصول 

منطقيًا. هناك مرشحون سيظهرون قريبًا.
األسد: سأبعث بطلب

كان  اذا  ما  ألعرف  االبراهيمي  اىل  ترشح 
سيسمح لي بذلك!

دستوريًا، ميكن جمللس الشعب ان يدعو إىل 
انتخابات مبكرة قبل انتهاء فرتة السنتني. يف 
الدستور شروط الرتّشح بسيطة. بلوغ املرشح 
سن 40 عامًا. سجله العدلي نظيف، اي غري 
حمكوم سابقا. حامل اجازة جامعية. مقيم يف 
سوريا يف السنوات العشر االخرية. ال حيمل 
فينبغي  الرتشح  قبول  اما  ثانية.  جنسية  اي 
اصل  من  نائبا   35 اصوات  على  حيصل  ان 
250، وال حيق للنائب ان يعطي صوته ألكثر 
من مرشح. اما اذا حصلت بقدرة قادر معجزة 
احلوار اجلدي بني السلطة ومن بقي موّحدًا من 
بات  هذا  الدستور.  تعديل  فيمكن  املعارضة 

شبه مستحيل اآلن.
يف اختصار، الطريق ممهدة لعودة االسد اىل 
الرئاسة على حنو مريح، حتى ولو عنفت املعارك 
يف أماكن اخرى للتأثري على االنتخابات. رمبا 
كهذه.  حلظات  يف  يزداد  حياته  على  اخلطر 
لكنه مل يعر ذلك أهمية حني ذهب اىل معلوال. 
يف حركته، كما يف ترشحه، حتدٍّ واضح للمحور 

االخر .
االنتخابات  فان  العسكرية،  املعلومات  وفق 
ومحص  دمشق  أي  املدن،  معظم  يف  ستتم 
وحلب  الزور  ودير  واحلسكة  ودرعا  ومحاه 
نفسها )طاملا ان اجلزء االكرب من املدينة بيد 
اجليش(. رمبا الرقة ستبقى خارج االنتخابات. 

هذا هو الرهان االهم.
يقول بعض زوار االسد انهم حني زاروه مؤخرا 
متهكمًا:  قال  سترتشح؟«،  »متى  سألوه: 
»سأبعث بطلب ترشح اىل االخضر االبراهيمي 
ألعرف اذا ما كان سيسمح لي بذلك. الني إذا 
مل اطلب منه فان لونه قد يصبح اصفر وليس 
للوسيط  واضحة  الرسالة  وضحك.  اخضر«، 
االستقالة  على  اآلخر  هو  املشارف  الدولي 
قبل  النه  تفاوضي  حل  اجياد  عن  عجز  بعدما 
الذي  »االئتالف«  بوفد  التفاوض  حيصر  ان 
انه ما عاد  يعرف، كما االمريكيون وغريهم، 

ميثل حتى االئتالف.
السؤال االهم: هل تفتح عودة االسد قريبا إىل 
تعديالت جوهرية يف  أمام  الباب  ثالثة  والية 
بتعديالت حكومية طفيفة  يكتفي  ام  النظام، 
من  »املقبولة«  املعارضة  اركان  بعض  تضم 
هو  الثاني  االجتاه  ان  يبدو  السلطة؟  قبل 

املرجح.
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
 مقتل مسؤول »حزب اهلل« يف السا باحنراف سيارته

  
منطقة  اهلل يف  حزب  مسؤول  وهو  املقداد،  غازي  يوسف  قضى 
السا يف قضاء جبيل، باحنراف سيارته من نوع جيب تويوتا على 
طريق عام يانوح السا يف اجلرد، ونقلت جثته إىل مستشفى قرطبا 

احلكومي. 

سوريان يقّطعان جثة مواطنهما بعد قتله بهدف السرقة
  متكنت قطعات سرية درك الضاحية اجلنوبية من كشف مالبسات 
ُعثر على جثته مقطعة  الذي  السعد  السوري مصطفى  جرمية قتل 
يف  للنفايات  حاوية  يف  مرمية  سوداء  نايلون  بأكياس  وموضبة 

منطقة األوزاعي يف 14 اجلاري.
وعلى أثر االستقصاءات احلثيثة اليت قامت بها شعبة املعلومات يف 

وحدة هيئة األركان، مت توقيف عدد من املشتبه فيهم.
الضاحية  مفرزة  متكنت  الكثيفة  والتحريات  التحقيقات  ومبتابعة 
اجلنوبية القضائية يف الشرطة القضائية من حتديد هوية القاتل، 
وهو السوري ع.خ )25 عامًا(. وبعد مداهمة منزله على طريق املطار 
والعثور على أدلة حّسية بداخله، اعرتف بإقدامه على جرمية القتل 
توقيفه،  مت  الذي  عامًا(،   38( أ.ب  السوري  خاله  مع  باالشرتاك 

وضبط حبوزته اخلنجر املستعمل يف اجلرمية.
بهدف  السعد  قتل  على  أقدما  بأنهما  صرحا  معهما  وبالتحقيق 
احلصول على أمواله حيث استدرجاه إىل منزل ع.خ وقتاله وقطعاه 

هناك ثم توجها اىل منزله بهدف السرقة.

االدعاء على طبيبني تسّببا بوفاة سجني
  ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر 
االربعاء، على طبيبني يف سجن رومية جبرم االهمال يف الوظيفة، 
اىل  واحاهلما  سبييت،  السجني حسني  وفاة  اىل  ادى  الذي  االمر 

قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا.
وكان سبييت قد تويف منذ حنو أسبوع بعد تعرضه لعارض صحي يف 

معدته، حيث كان موقوفًا يف مبنى احملكومني يف سجن رومية.

ادعاء والد يكشف هوية مغتصيب أطفال يف طرابلس
  ادعى ر.ع.أ أمام فصيلة درك أبي مسراء، بأن ولديه التوأم ق 
وك )عمرهما مخس سنوات( قد تعرضا لالغتصاب من قبل ن.أ.ص 
)16 عامًا(، الذي اعرتف اثناء التحقيق معه باغتصابه أحد األطفال 
الطفلني هم  أرشده إىل  بأن من  اآلخر، مصرحا  الطفل  ومبداعبته 
 14( وي.خ.ب  عامًا(   16( وع.ط.ع  عامًا(   14( ع.ح.ع  أصدقاؤه 

عامًا( وز.ع.ك )15 عامًا(.
ووضع القضاء املختص يده على القضية وأشار بتوقيف ن.أ.ص 
وترك األربعة املذكورين رهن التحقيق، وايداع امللف مكتب محاية 

اآلداب يف الشرطة القضائية ملتابعة التحقيقات.
كما ادعى أمام فصيلة ابو مسراء ز.م.م بأن ابنه م.ز.م )عمره اثنتا 
عشرة سنة( قد تعرض لالغتصاب من قبل خ.م.ز )16 عامًا( الذي 
اعرتف بإقدامه على التحرش بالولد القاصر م.م. وقد أكد الطبيب 

الشرعي بتقريره بأن الطفل املذكور قد تعرض لالغتصاب.
وأشار القضاء بتوقيف خ.م.ز.

قتيل صعقاً يف حي السلم
  بعد عشرة أيام على فقدانه، عثر على املياوم علي ابراهيم الذي 
يعمل مع شركة متعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان جثة متفحمة يف 

غرفة كهرباء يف حي السلم.
بالتيار  صعقًا  تويف  ابراهيم  أن  تبنّي  اجلثة،  على  الكشف  وبعد 

الكهربائي.

جثة شابة يف العقيبة
  ُوجدت الشابة ستيفاني جاك الزغيب )21 عامًا( متوفاة بظروف 
غامضة على شاطئ العقيبة بعد يوم على اختفائها من منزهلا يف 

عجلتون.
وذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم أن البلدة وّدعت ابنتها ستيفاني 
اليت ُوجدت منتحرة على شاطئ العقيبة، يف عرس شعيب، أقامه 

هلا أبناء البلدة.

إمخاد حريق مبحّل يف ببنني
 اندلع حريق يف سوبر ماركت يف بلدة ببنني عكار، تعود آلل سعد 
املدني  الدفاع  عناصر  وعملت  األسباب،  معرفة  دون  من  الدين 

واألهالي على إمخاد احلريق.

توقيف مطلوبني جبرائم خطف وحماولة قتل يف صور
  اعتقلت شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي يف بلدة تبنني 
يف صور عماد س.م والرا ج.ش املطلوبني جبرم القيام بعملية 

خطف يف منطقة البقاع. ومت تسليمهما إىل فصيلة درك تبنني.
كما أوقف يف بلدة الشهابية س.ح.ا إلقدامه على سرقة أجهزة 
وجود  وتبني  تبنني،  بلدة  يف  احملال  من  عدد  من  خلوي  هاتف 

مذكرات عدلية حبقه جبرم حماولة قتل. وقد مت تسليمه إىل فصيلة 
درك جويا.

مزيد من املالحقات يف »أحداث طرابلس«
  ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر 
على املوقوف م.ض وعلى الفار من وجه العدالة ب.ع جبرم تأليف 
عصابة مسلحة بهدف القيام بأعمال ارهابية والنيل من سلطة الدولة 
وهيبتها والتعرض ملؤسساتها املدنية والعسكرية وعلى االشرتاك 
والتخريب يف  االضرار  واحلاق  النار  واطالق  طرابلس  أحداث  يف 
املمتلكات واالبنية، وأحاهلما اىل قاضي التحقيق العسكري االول 

رياض ابو غيدا.
وكانت تظاهرة خرجت من سوق اخلضار يف باب التبانة باجتاه احلارة 
الذين طالبوا  الشبان  االثنني، تضم عشرات  الربانية يف املنطقة 
بسبب  التبانة  من  شبان  حبق  الصادرة  التوقيف  مذكرات  بالغاء 

األحداث االخرية اليت شهدتها املنطقة.

إطالق نار على مهندس يف بعلبك
  تعّرض مسؤول دائرة الـ KVA يف بعلبك املهندس حممد سليمان، 
الطالق نار قرب مستشفى دار االمل اجلامعي يف دورس - بعلبك، 
من قبل مسلحني يستقلون سيارة رباعية الدفع نوع »باسفندر«، 
أثناء ذهابه اىل عمله يف املؤسسة. ومتكن مطلقو النار من الفرار، 
فيما مل يصب سليمان بأذى، وهذه هي املرة الثانية اليت يتعرض 

فيها حلوادث اعتداء.

صواريخ على اللبوة
سقوط 3 صواريخ على بلدة اللبوة مصدرها جرود بلدة عرسال وال 

إصابات.

ضبط 14 مليون حبة كابتاغون مهّربة اىل السودان
  سّجل مكتب مكافحة املخدرات املركزي اجنازًا جديدًا يف عملية ضبط 

14 مليون حبة كابتاغون يف اخلرطوم وتوقيف ثالثة اشخاص.
يف ثاني اجناز ملكتب مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة الشرطة 
القضائية خارج األراضي اللبنانية، وبعد عملية ضبط 5 ماليني حبة 
كابتاغون يف دبي نتيجة تنسيق مع شرطتها، ومن خالل التحقيق 
الذي اجراه منذ اسبوع اثر ضبطه 15 مليون حبة كابتاغون كانت 
مهربة ايضًا اىل دبي عرب مرفأ بريوت، متكن املكتب املذكور من 
مرفأ  من  تهريب شحنة مماثلة  مؤكدة عن  معلومات  اىل  التوصل 
بريوت مكونة من مخس حاويات بداخلها ذرة للعلف اىل السودان، 
بهذه  السودان  يف  املخدرات  مكافحة  ادارة  بتزويد  قام  حيث 
ضبط  من  بدورها  متكنت  معها  والتنسيق  وبالتعاون  املعلومات، 
هذه احلاويات لدى وصوهلا اىل مرفأ اخلرطوم، وعثر بداخلها على 
كمية 14 مليون حبة كابتاغون وتوقيف ثالثة اشخاص من عصابة 

التهريب.

سائق يسرق األجرة... وأكثر
  وقع عدد من الركاب يف شباك شقيقني يعمالن كسائقي أجرة، 
وكان يعمدان اىل اصطياد الزبائن والتوجه بهم اىل مناطق بعيدة 

بقصد سرقتهم مبعاونة ثالث.
وأوقفت دورية من شعبة املعلومات كال من امحد وحممد ح ولورد 
»حممد  السوري  العامل  اقدامهما على حماولة سلب  معلومات عن 
االمحد، وانه باالستماع اىل االخري افاد انه عند الساعة الرابعة فجرا 
استقل سيارة اجرة بداخلها شخصان يف حملة الدورة قاصدا حملة 
الكرنتينا، واتفق معهما على ان يدفع هلما مبلغ الف لرية كبدل 
النقل. وان السائق اقفل ابواب السيارة بالقفل املركزي ونشل 
له حمفظته من يده وقام الشخص اجلالس اىل قرب السائق بوضع 
يده على عنقه فاصيب خبدوش، وثبته وفتشه جسديا ومل يعثر 
السيارة  داخل  من  الفرار  من  يتمكن  مل  وانه  مال  اي  على  معه 
من  السيارة حباجز  حيث اصطدمت  الكوال  اىل حملة  بوصوهلم  اال 

الباطون.
انهما  على  عليه  عرضهما  بعد  ح  وحممد  امحد  على  حممد  وتعرف 
الشخصان اللذان حاوال سلبه، وادىل ان »امحد« هو من كان يقود 

السيارة و«حممد« كان جالسا بقربه.
وافادت جنابا سيدانييه وهي من اجلنسية الكامريونية، انه حوالي 
الساعة الرابعة من بعد الظهر استقلت سيارة اجرة من حملة الدورة 
قاصدة منطقة عاليه، اال ان السائق سلك طريقا خمتلفا وفهمت 
منه انه يريد ايصال الشخص اجلالس بقربه اوال، وبوصوهلم اىل 
منطقة فاريا توقف السائق وارغمها مع الشخص الذي يرافقه على 
الرتجل من السيارة وضرباها ووضعا سكينا على رقبتها وبعدها 
غادر السائق واقدم من كان يرافقه على سلبها عقدا من الذهب 

وخامتا وساعة وسرتتها وهاتفها ومبلغ 625 دوالرًا وغادر.
وافاد املتهم امحد انه يعمل كسائق لسيارة اجرة استأجرها من احد 
اقاربه وان شقيقه حممد صعد معه يف السيارة واقل شخصا من 
حملة الدورة اىل الكرنتينا واصر ذلك الشخص على دفع مبلغ الف 
لرية فقط كبدل نقل علما ان االجرة هي الفي لرية. وحصل جدال 
بينهما وتعارك شقيقه وذلك الشخص وانه بسبب حماولة االخري 
حملة  حلادث سري يف  السيارة  تعرضت  باملقود  وامساكه  الفرار 

تابع  وانه  السوري،  العامل  بتفتيش  قيام شقيقه  ونفى  الكوال، 
مع االخري حتى الكوال لكي يذله ويعذبه كونه مل يدفع اجرة النقل 
املطلوبة، وعلى الرغم من اقفاله ابواب السيارة اال انه ميكن فتح 
الباب من الداخل، وانه لدى نقله العامل السوري وصل اىل حاجز 
امين ولكنه اجتاز احلاجز ومل يتوقف انصياعا ألوامر العناصر األمنية 

النه خاف من توقيفه. 
وكرر املتهم حممد األقوال عينها اليت ادلي بها شقيقه امحد نافيا 
سلب املدعية الكامريونية. وباملقابلة بني امحد وحممد ح وبني حممد 

األمحد بقي كل منهم مصرا على اقواله.
تعرضت  حيث  املكان  اىل  االمنية  القوى  برفقة  املدعية  وتوجهت 
العمال.  احد  منها  خرج  بناء  السلب وشوهدت ورشة  لعملية  فيه 
بواسطة  بسلبها  قام  من  انه  على  فورا  املدعية  عليه  فتعرفت 
انه  وتبني  الفرار.  حماولته  من  الرغم  على  توقيفه  فتم  سكني. 
املتهم عبد اللطيف وبتفتيشه ضبط حول عنقه سنسال ذهيب مع 
قالدة حتمل اسم املدعية كما وضبط معه هاتف املدعية اخللوي، 
وحضر شقيق املتهم االخري وسلم القوى االمنية االغراض االخرى 
اليت سرقت من املدعية فأعيدت اليها وبالتحقيق معه نفى سلب 
املدعية، مدليا انه اتفق معها على ممارسة اجلنس لقاء دفعه هلا 
مبلغ مخسني الف لرية وهلذه الغاية صعدت معه ليال اىل فاريا حيث 
يقيم ومارس معها اجلنس ومل يدفع هلا املبلغ املتفق عليه وعندما 
طالبته باملال وباعادتها اىل منزهلا رفض ذلك وفوجئ انها غادرت 
وابقت اغراضها عنده، ونفى ان يكون حممد ح. هو سائق سيارة 

األجرة الذي اقلهما من الدورة اىل فاريا.
وأنزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي عبد الرمحن 
محود، عقوبة االشغال الشاقة بالسجن مدة سنة ونصف السنة حبق 
امحد ح. وحممد ح واالشغال الشاقة املؤبدة حبق عبد اللطيف ع. 

وتنفيذ مذكرة القاء القبض حبقه كونه فارا من وجه العدالة.

توقيف مطلوَبني يف صور
  أوقفت دورية تابعة لشعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي 
يف حملة املعشوق - شرق صور أ.ع وحبقه مذكرات توقيف جبرم 

حماولة قتل واطالق نار.
وقد مت تسليمه إىل خمفر املخيمات يف قوى االمن الداخلي.

عملة  برتويج  لقيامه  تلجة  عبداألديب  حممد  السوري  أوقفت  كما 
مزورة من فئة الـ100 دوالر أمريكي.

وقد مت تسليمه إىل فصيلة درك العباسية مع املضبوطات.

أموال »تطري« مع موظف مزعوم يف املطار
  وقع شابان يطمحان إىل العمل يف وظيفة ثابتة، ضحية حمتال 
أوهمهما أنه موظف يف »طريان الشرق األوسط« وأن باستطاعته 

تأمني الوظيفة هلما.
وتبني أن حسني.ه أقدم على إيهام املدعيان عاصي.ن وعباس.ج 
من  شبكة  له  وأن  الدولي  احلريري  رفيق  مطار  يف  موظف  أنه 
توظيف  من  متّكنه  األوسط  الشرق  طريان  شركة  داخل  العالقات 
هلما  أبرز  بعدما  سيما  مزاعمه  املدعيان  فصّدق  بالعمل،  الراغَبني 
بطاقات مزّورة منسوب صدورها عن طريان الشرق األوسط، تفيد 
إلبرازه هلما مستندات  إضافة  املذكورة،  الشركة  لدى  يعمل  بأنه 
مزّورة عن شروط التوظيف والراتب وخالفه، وسّلماه على مراحل 
مبالغ مالية، زعم أنها من شروط التوظيف، وأنه سيتم اسرتدادها 
لدى مباشرة العمل، ليكتشف املدعيان متأخرين أنهما وقعا ضحية 

حمتال استوىل على أمواهلما.
وقد اختذت شركة طريان الشرق األوسط صفة االدعاء الشخصي 

حبق املدعى عليه الذي اعرتف مبا أسند إليه.
عليه  املدعى  بدران  حممد  لبنان  جبل  يف  التحقيق  قاضي  وأحال 
حسني.ه للمحاكمة أمام القاضي املنفرد اجلزائي يف بعبدا، بعدما 
تزوير  على  إقدامه  جلهة  أفعاله  أن  الظين  القرار  حيثيات  أكدت 
مستندات خاصة منسوب صدورها عن شركة طريان الشرق األوسط 
واستعمال املزّور توصاًل لالستيالء على أموال الغري احتيااًل يؤلف 

جرائم تصل عقوبتها إىل السجن ملدة ثالث سنوات.

وفاة عامل مصري يف جبيل
  عثر على العامل املصري عبد املتولي امساعيل أبو الصعود )54 
عامًا(، جثة داخل غرفته يف مزرعة هوا تشيكن يف وادي اده يف 

جبيل.
االمنية واالدلة اجلنائية والطبيب  القوى  وقد حضرت اىل املكان 
الشرعي الياس سعادة للكشف على اجلثة حيث تبني أن أسباب 

الوفاة طبيعية.

جرحى حبوادث سري
حادث  نتيجة  جرحيني  عن سقوط  املروري  التحكم  غرفة  أفادت    

اصطدام بني بيك اب وسيارة من نفق املتحف باجتاه الرببري.
سيارة  بني  اصطدام  حادث  نتيجة  جريح  سقوط  عن  أفادت  كما 

ودراجة نارية من املكلس باجتاه جسر الواطي.
بني سيارة  - صور  العباسية  عام  طريق  على  حادث سري  ووقع 
جبروح  العمر  عدنان  السوري  اصابة  اىل  ادى  ما  نارية  ودراجة 

ورضوض، ومت نقله اىل مستشفى جبل عامل للمعاجلة.
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وجه االسبوع

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 
لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

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

اسـتقامة يف الـعمل

صـدق يف الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

املــعاجل 
الروحــاني
ساجني جي

نفتح 7  أيام يف األسبوع

Speaking 
English 
Hindi

Astrological Centre
World Renowned Spiritualist Astrologer

PANDITH SANJEEV JI

0405 959 672
0426 411 133

Astrological Centre

نوفـّر حلوال مضمونة 100% لـ:
مشاكل يف العالقات الزوجية والعالقات يف  العمل - الضغط واالحباط -  مشاكل 

صحية - مشاكل عائلية وزوجية - الغرية  -  القلق على األحباء - التعاسة يف 
احلب - مشاكل قانونية - مشاكل مالية -  أوجاع الظهر -  اجناب األوالد..اخل

خـربة عـائلية هندية متـوارثة ألجـيال وأجـيال

نـزيل السـحر األسـود اخلطر واألرواح الـشريرة

معاجل 
روحاني 

هندي عاملي

     لالتصال: 133 411 0426  - 672 959 0405 

نـتيجة 
مضـمونة 

 %100

امجل ما يف جاليتنا العربية ان الكثري من 
واالصالة  الرتاث  على  احملافظة  العائالت 
العظيم  االسرتالي  اجملتمع  مع  تتفاعل 
واملتعدد احلضارات والثقافات وتتواصل مع 

الوطن االم.
يف  الناشطات  اجلالية  حسناوات  ومن 
كوليت  السيدة  والوطين  االجتماعي  احلقل 
اسكندر سركيس عقيلة رجل االعمال اخللوق 
ابناء يف  ثالثة  وهلما  سركيس  بول  االستاذ 
عمر الورود، بول ،جيمي وتيو اليشع..وهي 
كرمية  رجل االعمال املرحوم اليشع   والسيدة 
كليمنس  وشقيقة  اسكندر  لوريت  املعلمه 
الكرتون  مهندس  والفونس  ديكور  مهندسة 
وعرض  تصميم  وانطوانيت  وتريز  ولورانس 

ازياء ويوسف هندسة ميكانيك.
ولدت كوليت يف مدينة زغرتا يف الشمال 
عظيمة  روحية  قامات  اجنبت  اليت  اللبناني 
اسطفان  القديس  الورع  البطريرك  امثال 
الدويهي والبطل يوسف بك كرم والرئيسني 
سليمان فرجنية والشهيد رينيه معوض وعامل 
ميني  يوسف  االب  الشاعر  الدكتور  الذرة 
الكبري  والوطين  بولس  جواد  املؤرخ  والوزير 
محيد فرجنية وسواهم من رجال دين واعالمني 
وخاصة االستاذ االعالمي الراحل جنيب اسكندر 
الدويهي وجورج  والشاعرين د .مجيل ميالد 
وسايد  الشدراوي  يعقوب  واملخرجني  ميني 

كعدو والفنان الرسام العاملي صليبا الدويهي 
واالعالميه املميزة فريا ميني واملهندس حمسن 
الطبيش الذي اعاد ترميم قصر ومتحف البطل 
يوسف بك كرم  )الذي تتوىل السيدة كوليت 
مسؤولية االعالم فيه يف اسرتاليا( على نفقته 
اخلاصة  وقد حاول البعض يف لبنان واسرتاليا 
سرقة هذا االجناز العظيم وهذا ما تبني واضحا 
اسرتاليا  اىل  الطبيش  املهندس  زيارة  لدى 
سوى  اجنازه  وذكر  ذكره  على  تأِت  مل  حيث 

جريدة اهلريالد.. فلها الشكر.
وكانت السيدة كوليت قد درست احلقوق يف 
جامعة الكسليك وتزوجت ويف سيدني حصلت 
تتقن  وهي  االعمال  ادارة  يف  شهادة  على 

االنكليزية والفرنسية اىل جانب العربية.
مع  خري  بالف  هلل  واحلمد  انا  كوليت  تقول 
اهلل  نسأل  الغوالي  واجنالنا  الغالي  زوجي 
الصاحلة  الرتبيه  تربيتهم  على  يساعدنا  ان 
اجملتمع  يف  الالئق  املكان  ليأخذوا  وتعليمهم 
أحسنت  من  شر  اتق  اردد:  ان  لي  ويطيب 
احلسناء  واالجتماعية  الوطنية  الناشطة  إليه.. 
اخالقها  يف  مجيلة  سركيس  اسكندر  كوليت 
لنفسها  واحرتامها  ومصداقيتها  وتربيتها 
االختيار  عليها  وقع  لذلك  للناس  وحمبتها 
لتولي مسؤولية االعالم يف املتحف النها اهٌل 

لذلك..فهنيا للجالية بهذه القامة اجلميلة. 

اعداد:  أكرم املغوّش

الناشطة االجتماعية والوطنية
كوليت اسكندر سركيس:

اتق شر من احسنت إليه 

وجــــه
االســـبوع
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اعالنات

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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فـرع أول: سـيدني          فـرع ثـاٍن: ملـبورن
بادارة محمد هوشر

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

نفتح من االثنني حتى الجمعة من 9 صباحا 
حتى 5 بعد الظهر

السبت من 10 صباحا حتى 4 بعد الظهر
االحد من 10 صباحا حتى 3 بعد الظهر

% 2
سم 0

 OFF %20أحضر هذا االعالن واحصل على ح
!!!!

www.wickedwickerhome.com.au 
sales@wickedwickerhome.com.au Next to ANzAc St

أسعار 
ال

 تنافس 
وصدق 

يف 
املعاملة 

تــنزيالت كـبرية جــدا بــمناسـبة فـصل الـصيف
تتوفر لدينا تشكيلة واسعة 
جدا ومميزة من املفروشات 

اخلارجيةوالبالط والفانييت 
واهلدايا

فرع ملبورن 204 B Hume Highway,  Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

زورونا واستفيدوا من فرع سيدني
تنزيالتنا الكبرية
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210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة.. اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

ال مـرياج

لقمة 
أسعارنا تناسب اجلميعشهية

نظافة 
تامة

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

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

هدايا قيمة للعرسان العرب من 500 اىل 2000 دوالر

لصاحبها سام يونان

%2
سم 0

 OFF %20أحضر هذا االعالن واحصل على ح
!!!!

االفتتاح الكبري يف ملبورن
تــنزيالت كـبرية  بــمناسـبة االفتتاح

تتوفر لدينا تشكيلة واسعة 
جدا ومميزة من املفروشات 

اخلارجيةوالبالط والفانييت واهلدايا
نفتح من االثنني حتى الجمعة من 9 صباحا حتى 5 بعد الظهر

السبت من 10 صباحا حتى 4 بعد الظهر
االحد من 10 صباحا حتى 3 بعد الظهر

Address: 178 Whitehorse Rd, Blackburn VIC 3130 -  Tel: 03 9878 2923
استقامة.. صدق.. أسعار ال تنافس 
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املوسيقار الدكتور كمال الصباغ: االمريه أمسهان تتكرر يف النجمة لبانه القنطار

 قبل عدة سنوات زار سيدني املوسيقار السوري العاملي ابن مدينة حلب الشهباء الدكتور 
كمال الصباغ قادمًا من فرنسا حيث يعمل مسؤواًل يف مركز االصوات العاملي ومركزه باريس 
فاقام له رئيس الرابطة العربية السورية رجل االعمال االكادميي املهندس االستاذ ظافر العايق  
السورية لدى اسرتاليا ونيوزيلنده االستاذ متام  العربية  حفال تكرمييًا حبضور سفري اجلمهورية 
سليمان قبل اغالق السفارة يف اسرتاليا وكنت حينها مسؤواًل اعالميا للرابطه السورية فرحبت 
به وحتدث السفري االستاذ سليمان واالستاذ ظافر واحملتفى به املوسيقار العاملي الدكتور كمال 

الصباغ الذي يعترب فخرًا لسورية والعرب بوصوله اىل أهم مركز موسيقي يف العامل.
وكنت اجريت معه مقابلة مطولة حتدث فيها عن مسريته الفنية وانطالقته من مسقط رأسه يف 
حلب الشهباء وعمله كعازف يف أهم الفرق الشهرية يف الوطن العربي ومع العمالقة الكبار فريد 
االطرش وعبد الوهاب وام كلثوم وفريوز وسواهم وأضاف قائاًل بانه كان يتابع حتصيله العلمي 

يف املوسيقى حتى وصل اىل أعلى مركز لفحص االصوات يف العامل ومركزه باريس.
النجمة  وتكررت يف  العامل  أمجل صوت يف  اخلالدة امسهان  االوبرالية  االمريه  ان  لي  وأكد 

االوبرالية العاملية الربوفيسورة لبانة القنطار ابنة السويداء وهذا بشهادة املركز العاملي .

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

املوسيقار العربي العاملي الدكتور كمال الصباغ  يتحدث  اىل الزميل أكرم املغوّش  ) من االرشيف (

1 )قال( 
املقاالت اليت خترج من »الالب« اإلسرائيلي ممهورة 

بأمساء عربّية تتكاثر على حنو وبائي. 
 **

2 )كمال اللبواني(  
ظهر الدكتور كمال اللبواني املعارض السوري يف 
لقاء على صفحات االعالم االسرائيلي، ويف سؤال 
لـ »ايالف« عن أسباب هذا اللقاء مع موقع »وااله« 
به  مير  وما  احلالية،  الظروف  ظل  يف  االسرائيلي 
اللبواني:  تساءل  ودمار  قتل  من  السوري  الشعب 
واملشّرد  احملاصر  السوري  الشعب  يستحق  »أال 
ما  بكل  نسعى  أن  اجلرائم  انواع  لكّل  واملعّرض 
نستطيع وبكّل االجتاهات عن خمرج له، وهل السالم 
وفق مبادرة الدول العربية والقرارات الدولية خيانة، 
وأنور  حسني  وامللك  عرفات  ياسر  فعله  ما  وهل 

السادات كذلك؟«. 
وشّدد على »أنه افضل طريق وجدته متاًحا حنو النصر 
واحلرية والدميقراطية والعيش املشرتك اذا تفاعل 

معه الطرف اآلخر وهذا حيتاج اىل جهد ايًضا«.
ورأى أن »كّل الطرق األخرى مل تنجح ولن تؤدي ااّل 

اىل نتائج تديم الصراع واالنقسام واحلرب«.   
وحول أن الشارع السوري مل ولن يقبل ذلك، أضاف 
حلول  اجياد  واجب  علينا  سياسيون  اننا  »تذكري 
وخمارج هلذا الشعب والقرار يف النهاية قراره وحده 
بعد أن نوضح له اخليارات املمكنة، وهو ما سأفعله 
وهذا واجيب جتاه شعيب الذي افتخر به واضحي بأي 

شيء من اجله«.
»رمز  أنه   على  اللبواني  االسرائيلي  املوقع  قدم 
املقاومة السورية. رجٌل حيلم بالدميوقراطية واحلرية 
أيضًا  وإمنا  سوريا،  داخل  فقط  ليس  والسالم، 
جيول  إسرائيل،  اجلنوبية،  وجارتها  سوريا  بني 
الشعب  لنضال  الدولي  الدعم  جتنيد  حماواًل  العامل 
السوري ضد نظام بشار األسد، من جهة، واجلهاد 

العاملي«. 
واعترب اللبواني أن الثورة السورية  أوجدت فرصة 
»اإلسرائيلي«  الشعبني  بني  للسالم  تارخيية 
ومصاحل  مشرتكون  أعداء  فلدينا«  والسوري. 
متأخرًا يف  يصبح  وقد  الوقت،  هو  هذا  متشابهة. 

ما بعد«.
هو  بذلك  للقيام  الوحيدة  الطريق  »أن  واعترب   
العامل فشل يف  دعم املعارضة السورية املعتدلة. 
التحديد  سوريا، لكن قد تكون إسرائيل على وجه 
والقيام  املسؤولية  لتحمل  املستعدة  الدولة  هي 

باألمر الصحيح«.
»العامل  أّن  اللبواني  يوضح  إسرائيل؟  ملاذا  وحول 
ما جيري يف سوريا وال حيّرك ساكنًا.  يعلم  اليوم 
هذا  فهم  بإمكانكم  اليهود  أنتم  أنكم  أعتقد  وأنا 

األمر«.
وعن احلل الذي يقرتحه ، قال اللبواني » إنقاذ سوريا 
وحل مسألة اجلوالن بالطرق السلمية«. وأفاد »حنن 
نرى اآلن كيف أن حزب اهلل حياول التموضع هناك 

واستخدام املنظمات اإلرهابية ملهامجة إسرائيل«.
اللقاء اىل أن » إسرائيل حماطة بدول  ويشري يف 
سنية ترى يف إيران تهديدًا ألمنها. إيران هي السبب 
الرئيس لعدم اإلستقرار يف املنطقة. يف كل مكان 

يوجد عنف، ميكن أن نرى التدخل اإليراني«.
 **

3 )بّشار بن برد(  
إذا بلَغ الرأُي النصيحَة فاستعْن

 بعزِم نصيٍح أو بتأييِد حازم 
 وال جتعِل الشورى عليك غضاضة

 مكاُن اخلوايف نافٌع للقوادم 
وخلِّ اهلوينى للضعيِف وال تكن
 نؤوًما، فإن احلزَم ليس بنائم 

 وأدن على القربى املقّرَب نفسه
 وال ُتشهد الشورى امرءًا غرَي كامت 

 فإّنك ال تستطرُد اهلمَّ باملنى
 وال تبلغ العليا بغرِي املكارم. 

 **
4 )قال(  

يبحثون عن احلاضر واملستقبل يف متحف املاضي.
 **

5 )الصادق النيهوم(  
كّل ثقافة غري ناضجة »تّتسم حبساسّية مفرطة«. 

 Shawki1@optusnet.com.au

متحف املاضي
اوفاريل شوقي مسلماني  باري  السابق  الوالية  رئيس  استقالة  أثارت 

فعل  وردود  اعالمية  تغطية  و  سياسيًا  حراكًا  املفاجئة 
،ان مل نقل غري مسبوقة، حيث كانت وستبقى  كبرية  
حدث العقد الثاني من القرن احلادي والعشرين بإمتياز 
بها  خرج  اليت  الطريقة  بسبب  ويلز  نيو سوث  اقله يف 
من احلكم، إلخفاقه يف تذّكر هدية عبارة عن زجاجة من 
3000دوالر، واليت مل  تبلغ قيمتها  النبيذ  املعتق واليت 
اليت يستلمها املسؤولني حيث  اهلدايا  تسجل يف سجل 
قيمتها  تفوق  هدية  كل  عن  التصريح  املفروض  ومن 
500دوالر ، كان اهداه ا ياها دي جريوالمو الذي حتقق 
لدوره  )ايكاك(،  الفساد  ملكافحة  املستقلة  اهليئة  معه 
ترأسها سابقًا  اليت  هولدينع  ووتر  اوسرتاليا  يف شركة 
املعاشات  وحجم  األحرار  حلزب  سخية  تربعات  وقدمت 
يف  املوظفني  من  وغريه  جريوالمو  يتقاضاها  كان  اليت 
ادوار  السابق  العمالي  السينتور  عالقة  ،وعن  الشركة 
عبيد املتهم بالفساد من قبل )ايكاك( يف قضية عقود 
كانت  اليت  بالشركة  عائلته  من  افراد  وبعض  املناجم، 
حتاول احلصول على عقد من احلكومة، وشركة مياه سدني 
التحتية  البنى  لبناء شبكات الصرف الصحي وغريها من 

يف مشال غرب سدني.
اوفاريل غري متهم بالفساد وحسب جيف واتسون املفوض 
املساعد يف )ايكاك( استبعد اي اشتباه او تصرف فاسد 

من قبل اوفاريل.
سئل  قد  كان  العمالية  املعارضة  من  وبضغط  اوفاريل 
التعليق  رفض  لكنه  جبريوالمو  عالقته  عن  الربملان  يف 
او االفصاح عن عالقته به وعدد اللقاءات اليت مجعتهما 

ليعود ويقر بلقاءاته  الحقًا.
يف اليوم التالي ملثول اوفاريل امام )ايكاك( 2014/04/17 
كان على موعد مع رئيس الوزراء طوني ابوت لإلعالن عن 
اكرب مشروع لبناء البنى التحتية يف غرب سدني باالضافة 
منطقة  للمدينة يف  الثاني  املطار  بناء  بشأن  القرار  اىل 

بدجري كريك.
وكما اصبح معلومًا، وصلت صباح ذلك اليوم اىل )ايكاك( 
رسالة من حمامي دي جريوالمو وهي عبارة عن رسالة شكر 
من اوفاريل جلريوالمو على اهلدية ومكتوبة خبط يده، هذه 
الرسالة اليت دفعت رئيس الوالية لإلستقالة وتأكيده ان 

الذكرة قد خانته مقرًا ان  عليه ان يتحمل املسؤولية.
يشار اىل ان قضية زجاجة النبيذ وحسب سدني مورنيغ 
هريالد اجلمعة 2014/04/18 كانت قد اثريت مع اوفاريل 
من  كالنيل  اندرو  الصحفي  قبل  من  اسابيع  ستة  قبل 
مؤسسة نيوز كوربس الذي كان قد ارسل رسالة نصية  
ألوفاريل  يسأله عن حقيقة استالمه تلك  اهلدية من دي 
كالنيل  ينشر  ومل  ذلك  نفى  اوفاريل  ولكن  جريوالمو، 
القصة معتمدًا على رد اوفاريل ،ولكن تداعيات القضية 
مصداقيته  على  حفاظًا  الالعودة  امام  اوفاريل  وضعت 

واختذ قرار االستقالة.
ال بد من االشارة اىل ان الوفاريل اجنازات ال ميكن جتاوزها 
واملرور عليها مرور الكرام، فعلى املستوى احلزبي حقق 
بعد   ،2011 عام  انتخابات  فوزًا كاسحًا يف  االحرار  حلزب 
ان امضى األحرار 16 عامًا يف ادغال املعارضة، اما على 
املستوى احلكومي فقد وّقع اوفاريل مع احلكومة الفيدرالية 
برئاسة جوليا غيالرد مشروع كونسكي متجاوزًا حتفظ حزب 
االحرار الفيدرالي، ألنه رأي ان املشروع يساعد يف تطوير 
التعليم يف نيوسوث ويلز. كما عارض اوفاريل مشروع 
احلكومة الفيدرالية احلالية لتعديل قوانني الذم العنصري، 
وكذلك عّدل وان متأخرًا القوانني اليت ترعى عمل احلانات 
والبارات للحد من اعمال العنف يف شوراع سدني الناجتة 
عن اإلفراط يف تناول الكحول او ما عرف بالضربة الغادرة 
واليت ما تزال عالقة يف جملس الشيوخ بسب اصرار حزب 

العمال وحزب الصيادين ادخال بعض التعديالت عليها.
وأخريًا دافع عن اهليئة املستقلة ملكافحة الفساد ودورها 
الكتاب  بعض  قبل  من  هلا  تعرضت  اليت  احلملة  بعد 
واملعلقني والنواب احملافظني الذين دعوا اىل ان تقوم 
احلد من  او  املغلقة  األبواب  وراء  (باستجواباتها  )ايكاك 
ميزانية  زاد  ان  ألوفاريل  سبق  انه  ،علما  صالحياتها 
اهليئة. ونشري هنا اىل ان اوفاريل كان حامسًا ومل مياطل 
كما فعل النائب العمالي السابق الذي حتّول اىل مستقل 
غريغ تومسون املتهم بإساءة استعمال اموال نقابة عمال 

الصحة.
اوفاريل كان يستحق خروجًا افضل كما  ال شك يف ان 
قال الكاتب اليساري مايك كارلتون يف مقالته األسبوعية 
زاوية ما وراء األخبار سدني مورنيغ هريالد ص 40 ألنه 

حمرتم ومواظب على عمله.
ولكن ،هذه السياسة وللعمل السياسي نتائجه واليت قد 
تكون غري متوقعة ، واخريًا يبقى احلكم للتاريخ حول اذا 
ما اخفق اوفاريل او تأخر يف اختاذ اجراءات للحد من نفوذ 
وزراء  من  القرار  اصحاب  مع  وتواصلها  الضغط  مجاعة 
وموظفني واليت تكون قد اتت على قيادته ووضعت حدًا 

حلياته السياسة اقله يف الوقت احلالي.
عباس علي مراد - سدني اسرتليا
Email:abbasmorad@hotmail.com

اوفاريل ما له وما عليه

أخذ االديب العربي السوري اخلالد نعمان حرب ابن 
مدينة  السويداء - جبل القائد العظيم سلطان باشا 
االطرش على عاتقه اخلاص نشر ونقل تراث ونتاجات 
أصقاع  يف  املنتشرين  العرب  والشعراء  االدباء 
وجملة  جريدة  يف  معرفًا  عنهم  يكتب  وأخذ  الدنيا 
والشهري  االسبوعي  باصداريها  السورية  الثقافة 
حيث صدر له رمحه اهلل العديد من املؤلفات بعنوان 
الثوار  عن  وكتيبات  املهجري  األدب  من  قبسات 
والشهداء االبطال املنسيني الذين حققوا استقالل 
القائد  سورية ولبنان بقيادة بطل احلرية واجلهاد 

العظيم سلطان باشا االطرش .
الكبري نعمان حرب  اراسل االستاذ االديب  وكنت 
وازوده بنتاج الشعراء واالدباء يف اسرتاليا وبدوره 
جبريدة  عنهم  ويعرف  يكتب  كان  ثراه  اهلل  طيب 

وجملة الثقافة ومن االدباء والشعراء الذين التزموا 
والشاعر  االستاذ  حرب  نعمان  الكبري  االديب  مع 
والكاتب املسرحي واالعالمي املعروف شربل بعيين 
العاملي يف  االعالمي  الغربه  مركز  ومؤسس  مدير 
اياها  سلمين  اليت  جربان  جائزة  ومؤسس  سيدني 
سفري لبنان الدكتور اخللوق والوطين الكبري لطيف 
اقرتحته  الذي  حرب  االديب  عن  نيابة  احلسن  ابو 
العربي  الرتاث  احياء  رابطة  مؤسسني  من  وانا 

وسكرتريها .
حرب  االديب  بني  املتبادلة  الرسائل  مجعنا  وقد 
والشاعر بعيين يف هذا الكتاب الذي كتبت مقدمته 
والشاعر  حرب  نعمان  لالديب  الوفاء  بعض  وهذا 
شربل بعيين اللذين امضيا حياتهما من أجل النهضة 
االدبية.. رحم اهلل االديب نعمان حرب واطال بعمر 
وصفه  كما  املغرتبات  يف  والعصر  الوفاء  شاعر 

االديب اخلالد نعمان حرب .

قبسات نعمان حرب.. شربل بعيين شاعر العصر يف املغرتبات

كتب أكرم املغّوش
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اعالنات ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

Saturday 26 April 2014  2014 نيسان   26 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر

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

وجميع املناسبات 
تصويرفيديو وفوتوغراف .. صورة نقية وصوت صافٍ

استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن
لالتصال: 0413101539

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

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

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

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

Saturday 26 April 2014  2014 نيسان   26 السبت 

انصفوا الديبلوماسيني يف اخلارج

مسـعـوديـات

بقلم كميل مسعود

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

يف اغرتابنا اللبناني هناك من يقوم حبملة ال ميكن وصفها 
اال باخلبيثة واملربجمة ضد بعض ديبلوماسيينا، ال شيء اال 

ألنهم ينفذون تعليمات وقرارات الدولة اللبنانية.
ان هؤالء الذين يقومون بهذه احلملة جيب عليهم ان يسلكوا 
طريق احلوار النه الوسيلة االفضل واالنسب حلل اخلالفات 
اذا كان وراء األكمة ما  اال  اللهم  مهما كانت مستعصية، 

وراءها..
التهجم  وسياسة  املعرفة  عدم  سياسة  اتبعوا  هؤالء  لكن 
احللول  الن  ضدنا  فهو  معنا  ليس  من  كل  وسياسة 

الوسطممنوعة يف قاموسهم.

كأن ديبلوماسيينا جيب عليهم كلما وقفوا يف مناسبة ما،  
ان يعلنوا معارضتهم لكل اتفاقية تعقد بني الدولة اللبنانية 
ودولة اخرى حتى ولو جاءت االتفاقية مشوهة وضد مصاحل 
والدوحة  الطائف  كاتفاقي  اللبناني  الشعب  من  شرائح 
وغريهما من االتفاقات ومعارضتهم للحكم كي ينالوا رضى 
االغرتاب. وان مل يعارضوا علنا ومن  اللبنانية يف  اجلالية 
على املنابر فيصبح بعض من يعتربون انفسهم متنفذين يف 

اجلالية ضدهم.
السفارات والقنصليات اللبنانية يف االنتشار ليست شركة 
سفريات وال شركة تأمني وال هي سوبرماركت تعمل على 

هواها ومزاجها.
ال يا ناس انصفول  هؤالء الديبلوماسيني فهم موظفو دولة 
ووظيفتهم خدمة اجلالية اللبنانية يف اماكن وجودها  يف اي 

بلد من بالد االغرتاب اللبناني.
فهل من املنطقي او املعقول ان يعارض الديبلوماسيون، 

وهم موظفو دولة، تعليمات دولتهم او سياستها.
هل يطلب من ابو فاعور معارضة تعليمات احلزب التقدمي 
التيار  االشرتاكي او من زياد اسود ان يعارض توصيات 
الوطين احلر او من انطوان زهرا ان يتمرد على اوامر  حزب 

القوات اللبنانية.
كيف نسمح النفسنا ان نطلب من ديبلوماسيينا ان يعارضوا 

اوامر وتعليمات دولتهم.
أعود واكرر ان هؤالء الديبلوماسيني هم موظفون وعليهم 
التقيد بالتعليمات املعطاة هلم فهم ميثلون الدولة اللبنانية 

يف االنتشار شئنا ام أبينا.
وعلينا كمغرتبني ان نكسب حمبة وصداقة هؤالء الديبلوماسيني 
الوطنية..  مناسباتنا  خاصة يف  ومقاطعتهم  بدل حماربتهم 
لنا  اصدقاء  جعلهم  حناول  وان  نكون سندا هلم  ان  علينا 
واخوة يستمعون اىل مطالبنا وشكوانا وان جنعل من مكاتب 

ومنازل الديبلوماسيني بيتا لكل لبناني..
لدى  وطننا  ودعم  دعمنا  من  ليتمكنوا  ندعمهم  ان  علينا 

حكومات ومسؤولي الدول اليت ميثلون وطننا فيها..
فكروا ولو للحظة واحدة فهؤالء ابناء وطننا حناسبهم اذا مل 
يقوموا بواجبهم الوطين واخلدماتي جتاهنا وجتاه الوطن، وال 
حتق لنا حماسبتهم اذا لو يعلنوا مواقفهم علنا امام الرأي 

العام  بأنهم ضد سياسة الدولة اللبنانية.
وننزع  الصورة  هذه  قلوبنا  من  ننزع  ان  كمغرتبني  علينا 
عن اعيننا النظارات السوداء اليت جتعلنا نرى كل االشياء 
داكنة.. ولنرتفع مجيعا اىل مستوى الوطن بدل ان نهبط 

اىل مستوى الناطور.



Page 26صفحة 26     

ملبورن

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555
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التيار الوطين احلر يلتقي الوفد العراقي
السابعة  الساعة  وعند  املاضي  اخلميس  مساء 
وحبضور املنسق العام يف التيار الوطين احلر يف 
املكتب  ورئيس  خبعازي  روبري  السيد  اسرتاليا 
وبعض  االعضاء  من  وعدد  راضي  شربل  السيد 
فعاليات اجلالية اللبنانية ووفد من احلزب السوري 
استقبل  الشيوعي  واحلزب  االجتماعي  القومي 
معالي  من  املؤلف  العراقي  الوفد  الوطين  التيار 
يوحنا  عماد  والنائب  البيئة ساراغون الزار  وزير 
والوفد املرافق وذلك يف مكتب التيار يف منطقة 
كوبرغ ويأتي هذا اللقاء تكملة للقاءات سابقة يف 

لبنان واالنتشار.
مكتب  رئيس  راضي  شربل  السيد  رحب  وقد 
امجل  احلضور  وجبميع  وبالنائب  بالوزير  التيار 
ترحيب قائال لقد شرفتمونا اهال وسهال بكم يف 
هذا اللقاء احلميم الذي ينبع من مبادئكم الوطنية  
امال ان تأتي مثاره خريا على لبنان والعراق وكل 

املنطقة.
وقد طرح السيد طوني حلو والسيد سايد النكنت 
عددا من االسئلة اليت رد عليها الوزير والنائب 

مبوضوعية.
املنسق العام السيد روبري خبعازي كان له مداخلة 
يتأثر  اليوم  لبنان  ان  فيها  قال  ومما  طويلة  
اقتصاديا جراء احلرب السورية حيث جتاوز عدد 
واكثر  مسجل  نازح  املليون  السوريني  النازحني 
من نصف مليون غري مسجلني الذين يلقون بعبء 
ونصف  مليارين  يفوق  الوطين  االقتصاد  على 
تتعلق  اخرى  امور  عن  حتدث  ثم  سنويا..  مليار 

مبنطقة الشرق االوسط.
زيارتنا هذه يف  ان  والنائب  الوزير  قال  بدوره 
جاليتنا  ابناء  لتفقد  االول  ذات شقني  االساس 
العراقية يف اسرتاليا والثاني يتعلق باالنتخابات 
يتقدم  ان  نأمل  اننا  العراق..  يف  جتري  اليت 
لالدالء  االقرتاع  صناديق  اىل  العراقيني  مجيع 
حضوربأصواتهم يف هذه البالد املضيافة خدمة لبلدهم 

العراق االم وهلم كجالية عراقية يف اسرتاليا مع 
واننا  بها  املعمول  االسرتالية  القوانني  احرتام 
نلتقيها على  اليت  الوجوه  لقاءاتنا مع  نشدد يف 
العمل من اجل االستقرار يف وطننا احلبيب العراق 

ويف املنطقة كلها.
ويف نهاية اللقاء الذي دام حواىل ساعتني شكر 
الوفد  التيار الوطين احلر على االستقبال الالئق 

والضيافة املميزة.

النئب عماد يوحنا زحضزرالوفد الرسمي بني بخعازي، راضي والنكت

الوزير الزار وحضور

راضي، حلو وقسطا

طانيوس  جاسنت  السيد  على  اهلل  أنعم 
نيكول مبولود ذكر امسياه جوزيف  وعقيلته 

تيمنا جبده.
سانت  مستشفى  يف  الوالدة  متت  وقد 
املستشفى  اّم  اخلرب  اشاعة  ومنذ  جورج.. 
العديد من االهل واالقارب واألصدقاء حيث 

ضاقت غرفة الوالدة بالزهور. 
الوالدة واملولود بصحة جيدة.

وما زال دار الوالد يغص باملهنئني.. ألف 
مربوك.

مولود آلل طانيوس

 كامريون دياز »تعشق الشيخوخة«
تقرير  ذكر 
أن  إخباري 
األمريكية  املمثلة 
كامريون  احلسناء 
»تعشق  دياز 
الشيخوخة« وتشعر 
الثبات  من  بامللل 
على احلال نفسها 
من  طويلة  لفرتة 

الوقت.
موقع  ونقل 

»كونتاكت ميوزيك« عن دياز )41 عاما( قوهلا: 
للشيخوخة..  حيب  سبب  هو  هذا  باهلل  »أقسم 
فالسيدات يعتقدن أنهن يرتكنب خطأ شخصيا إذا 
مظهر سن  على  بالثبات  الطبيعة  املرأة  تتحد  مل 
اخلامسة والعشرين طوال عمرها.. لكنين ال أرغب 

يف أن أثبت حيث أكون«.
أفالمها  أحدث  حاليا عرض  تنتظر  ان دياز  يذكر 
أن  املقرر  من  الذي  وومان«  أذر  »ذا  بعنوان 
البطولة  دياز  اجلاري.ويشارك   25 يف  يعرض 
الفيلم  أحداث  وتدور  أبتون،  وكيت  مان  ليزلي 

حول 3 نساء يتحالفن ضد رجل خائن.
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الطوائف املسيحية حتتفل باالعياد اجمليدة

الشعانني  بأحد  العامل  يف  املسيحية  الطوائف  احتفلت 
بعيد  االحد  ويوم  العظيمة  اجلمعة  يوم  املسيح  ودفن 
اىل  وصعوده  االموات  بني  من  املسيح  السيد  قيامة 

السماء.
ويف ملبورن كما يف العامل اقيمت الزياحات والرتاتيل 
الدينية بأحد الشعانني ويوم اجلمعة العظيمة اذ سار وراء 
الصليب اكثر من ستة آالف مؤمن حسب تقدير القناة 
لبنان  سيدة  كنيسة  ضاقت  حيث  السابعة  التلفزيونية 

املارونية وباحتها الواسعة باملؤمنني.
نصف  قداس  ويف  اجمليدة  القيامة  عيد  يف  وشارك 
االجراس  اكثر من ثالثة أالف مؤمن حيث قرعت  الليل 

ابتهاجا.
بالعيد  التهاني  واملؤمنون  الكهنة  تقبل  القداس  وبعد 

داخل الكنيسة وعلى مدخلها الرئيسي.
زياح الشعاننيوهذه بعض اللقطات:

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

جانب من املؤمننيالكهنةدفن الصليب

احد الشعانني



Page 28صفحة 28     

كتابات

Saturday 26 April 2014  2014 نيسان   26 السبت 

مؤسسة السواقي الثقافية تكّرم خنبة من املثقفني واإلعالميني واملبدعني من أبناء اجلالية العربية

أقامت مؤسسة السواقي الثقافية بدعوة 
العوادي  عالء  ومؤسسها  رئيسها  من 
من  عددًا  خالله  كرمت  تكرمييًا  حفاًل 
يف  واملبدعني  واإلعالميني  املثقفني 
لبنان  قنصلي  حبضور  العربية  اجلالية 
غامن  بيطار  جورج  سيدني  يف  والعراق 
وباسم داوود وعدد كبري من املدعوين 
ودبلوماسية  دينية  فاعليات  يتقدمهم 

واجتماعية وفنية.

قدم املناسبة الشاعر حيدر كريم وحتدث 
عالء  السواقي  مؤسسة  رئيس  فيها 
واثنى  احلضور  شكر  الذي  العوادي 
املبدعون  به  يقوم  الذي  الدور  على 
يستحقون  وهم  البالد  هذه  يف  العرب 
التقدير. ثم بدأ العوادي مع القنصلني 
على  اجلوائز  بتسليم  والعراقي  اللبناني 
أنطونيوس  االعالمي  وهم:  املستحقني 
واألديب  واإلعالمي  الشاعر  رزق،  بو 
شربل بعيين، الدكتور موفق ساوا، األب 
يوسف جزراوي،  احملامية بهية ابو محد، 
عباس  املخرج  ولسن،  أنطوني  األديب 

;امللحن  قزي  انطوان  اإلعالمي  احلربي، 
سهام  الفنانه  السماوي،  احلسني  عبد 
سعدي  كريم،  حيدر  الشاعر  السبيت، 

حسني  مهنا،  غيث  بين،  طارق  توما، 
العبيدي، نادين فيصل،  خوشناو، منري 
االعالمي  داود  اجلابري،  الدكتور حممد 

عزيز، الدكتوره سحر الصومعي، الشاعر 
عماد  الفنان  اإلعالمي  الربيعي،  مكي 

رحيم  والسيد حممد حسني.

 أجنلينا جولي تلغي زواجها من براد بيت بسبب شذوذه
فضيحة  بيت يف  براد  »ضبط  عنوان  حتت 
شذوذ جنسي- أجني بالدموع تلغي الزفاف«، 
للمشاهري«  الوسخ  »الغسيل  موقع  ذكر 
نشر  يف  املتخصص   )celebdirtylaundry(
شائعات  مثة  أن  هوليود  مشاهري  فضائح 
براد  العامليني  النجمني  زفاف  إلغاء  تؤكد 

بيت وأجنلينا جولي.
وقال املوقع يف مستهل تقريره بأنه ليس 
أجنلينا  مع  عالقة  يف  الدخول  السهل  من 
املعايري  من  العديد  هناك  أن  حيث  جولي 
ليست  فهي  كهذه،  عالقة  يف  املزدوجة 
املرأة األكثر طاعة على وجه الكرة األرضية، 
واحلياة  الغرام  قصة  رغم  أنه  إىل  مشريًا 
 9 طوال  امتدت  اليت  الطويلة  املشرتكة 
سنوات بني أجنلينا وبراد بيت إال أنها كانت 
اجلنسية  املغامرات  حول  بالشائعات  حافلة 
ونساء  بل  آخرين  رجال  مع  جولي  للجميلة 

أيضًا.

 The( جمللة  اجلديد  العدد  أن  وأضاف 
National Enquirer( الذي سيصدر يف 28 
نفس  ميتلك  ال  بيت  براد  أن  يؤكد  أبريل 

جولي،  أجنلينا  خطيبته  متتلكها  اليت  احلرية 
مشريًا إىل أن شائعات راجت حول ممارسة 
براد بيت اجلنس مع أحد الشواذ أسفرت عن 

قرار فوري من قبل جولي بإلغاء الزفاف.

السؤالني  القراء  على  املوقع  وطرح 
أمام  الظهور  جييدان  النجمان  التاليني: 
بأن مثة شيء مل حيدث،  والتظاهر  الناس 
هل  الزواج؟  مراسم  فعاًل  سيكمالن  فهل 
ستموت  طوياًل  صمدت  اليت  العالقة  تلك 
يف نهاية املطاف؟ وطلب من قرائه تسجيل 

تعليقاتهم. 

لص يدخل موسوعة غينيس يف 
»الغباء«

نشرت صحيفة دايلي ميل الربيطانية تقريرًا 
حطم  بأنه  اليت وصفته  اللص  عن  مصورًا 
األرقام القياسية يف الغباء ألنه قرر السرقة 
من سيارة مزودة بكامريا أمامية ويف وضح 

النهار.

ويف التفاصيل، قرر اللص دانيال جوردون 
)25 عامًا(، من ويلز سرقة الواجهة األمامية 
للسيارة الرياضية "فولكس فاجن"، لكنه مل 
كانت  إذ  اخلطأ،  السيارة  اختار  أنه  يتخيل 
كامريا مقدمة السيارة تسجل كل ما قام به 
خطوة خبطوة، منذ أن توقف بسيارته، حتى 

أنهى سرقته وفر هاربًا.

ومتكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه، عقب 
بث الفيديو على صفحة املشتبه بهم على 
بني  املتداول  الفيديو  وحتول  بوك،  فيس 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  املعلقني 
إىل مادة للسخرية، إذ وصفوه بأنه يستحق 
أن ينال "وسام الغباء" من موسوعة غينيس 

لألرقام القياسية. 

 زوجان خيتاران اسم مولودتهما 
عن طريق التصويت

الزوجان  اتفق 
ن  يا لكند ا
 " ليشا ا "
 " ستيفني " و
عمل  على 
عرب  تصويت 
اإلنرتنت  شبكة 
اسم  الختيار 
تهما  د لو مو

القادمة.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية عرب 
 150,000 "حوالي  أن  اإللكرتوني،  موقعها 
فرًدا أدلوا بأصواتهم واجته معظمهم الختيار 
اسم )cthulhu( وهو يعد امسا غريبًا وليس 

متعارفًا عليه."
وجاء يف املركز الثاني اسم إميليا وهو االسم 
الذي اختاره األبوان ملولدتهما اجلديدة اليت 

ولدت يف وقت سابق من هذا الشهر.
أحد  إىل  يرجع   )Cthulhu( اسم  أن  يذكر 
االخرتاعات اليت مت اكشفاها يف وقت مبكر 

من القرن الـ20.
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 يف الصني .. ادفعي واحصلي على 
»عشيق مؤقت«

التجارة  مواقع  أكرب  من  واحد  الصيين  تاوباو  موقع  يعد 
 500 به  املشرتكني  عدد  يبلغ  حيث  العامل،  يف  اإللكرتونية 
دقيقة. كل  سلعة  ألف   50 حنو  يف  يتعاملون  مشرتك   مليون 

ويوجد على تاباو منصتني كبريتني: »تي مول« اليت تتيح ألصحاب 
العالمات التجارية البارزة البيع مباشرة إىل املستهلكني، و«تاوباو 
ماركت« اليت متكن الشركات الصغرية والناشئة من إقامة متاجر 

هلا.
ويعرض املوقع أكثر من 800 مليون سلعة، من بينها سلع غريبة 
وغري تقليدية جتدها على منصة »تاوباو ماركت« من أغربها على 
اإلطالق حبسب اخلدمة الصينية ملوقع هيئة اإلذاعة الربيطانية »بي 

بي سي« :

عشيق اإلجيار!

يعد االحتفال برأس السنة القمرية يف الصني مناسبة جتتمع فيها 
العائلة الصينية، مثل احتفاالت أعياد امليالد يف الغرب.

لكن بالنسبة للكثري من الرجال والنساء من غري املتزوجني، متثل 
هذه التجمعات العائلية وقتا مرهقا للغاية السيما عندما يبدأ األقارب 

يف طرح أسئلة شخصية.
وقبل بداية العام الصيين اجلديد تكون هناك قوائم مزدمحة من 
بدور  التظاهر  أجل  من  خدماتهم  تقديم  يعرضون  الذين  الرجال 

العشيق.
مقابل  الرجال  بأسعار  قائمة  »تاوباو«  موقع  على  عرض  وتضمن 

أداء هذه املهمة:
- 800 يوان يف اليوم الواحد مقابل رحالت إىل مدن أخرى وزيارة 

العائلة.
أثناء  العشيق  بدور  التظاهر  مقابل  الساعة  يف  يوان   150  -

التسوق.
- 50 يوان كل 20 دقيقة مقابل االستماع لشكاوى أو سوء معاملة 

تعرض هلا الطرف األخر وتفريغ الطاقة السلبية لديه.
غري  ومن  القوائم،  هذه  مجيع  اختفت  االحتفاالت،  انتهاء  ومع 
املعروف إذا كان أي من هؤالء الرجال الذين عرضوا خدماتهم تلك 

على املوقع أثناء األعياد قد تلقوا أي استجابة أو طلب من أحد.

 الشرطة الباكستانية توقف زفاف 
طفلني يف سن 6 و4 سنوات

الباكستاني  البنجاب  بإقليم  بتيان  بور  متكنت شرطة منطقة جالل 
من إيقاف زفاف قاصرين كانا قد أوشكا على الزواج، على خلفية 

صفقة لتبادل الزجيات متت بني كبار العائلة.

وتلقت الشرطة احمللية بالغًا هاتفيًا عن قيام عائلتني بعقد قران 
قاصرين خالفًا للقوانني الوضعية املعمول بها يف باكستان، وعليه 
سهيل  العريس  والدي  واعتقلت  الزفاف  مناسبة  مبداهمة  قامت 

عباس )6 سنوات( والعروس عذراء )4 سنوات(.

وحبسب صحيفة الرياض السعودية، اتضح خالل التحقيقات بأن 
والدي العريس والعروس كانا اتفقا على عقد قرانهما إيفاء لشرط 
العائلتني قبل  زفاف مت بني  خلفية  عليه مسبقًا على  االتفاق  مت 

فرتة قصرية.

العائلتني  بني  الزواج  تبادل  على  العروسني  والدا  فيه  واتفق 
لضمان جناح العالقة العائلية، حبيث تقوم العائلة اليت تزوج ابنها 
بابنة العائلة الثانية بعقد قران إحدى بناتها البن من العائلة األوىل. 
ولعدم وجود بالغني لتبادل الزجيات اتفقت العائلتان على زواج 

القاصرين.

 متقاعد يطلب يد سيدة روسيا 
األوىل السابقة

دم متقاعد روسي من نوفوسيبريسك بطلب يد سيدة روسيا األوىل 
تعرف  بأن  أمله  عن  معربا  شكريبنيفا،  )بوتينا(  لودميال  السابقة 
من وسائل  بها  االقرتان  طلبه  عن  السابقة  األوىل  روسيا  سيدة 

اإلعالم.

  تق ورغبة من املتقاعد يوري بابني باستمالة السيدة لودميال إىل 
املوافقة قال الرجل إنه يف سن بوتني وإنه أعزب منذ عام 2008. 
وأضاف إىل أن فكرة االقرتان بها طرأت يف ذهنه قبل شهرين، 
منوها بأن الرئيس فالدميري بوتني "أملح مرة أخرى إىل أن حلمي 
سيتحقق"، دون اإلشارة إىل ما يقصده بذلك، وإىل عدد املرات 
هذا  الرجل  استشف  رمبا  لكن  بها.  بوتني  له  أملح  اليت  السابقة 
التلميح من رد الرئيس الروسي على سؤال يتعلق بنيته الزواج 
جمددا، إذ قال بوتني إنه يفكر بأن يؤمن مستقبل طليقته أوال يف 
تلفزيوني  حوار  وذلك يف  بنفسه،  سيفكر  ثم  ومن  الشأن،  هذا 
أبريل/نيسان   17 يوم  الشعب  أسئلة  عن  خالله  من  أجاب  مباشر 
اجلاري. يوصف بابني يف نوفوسيبريسك بأنه "مليونري الكوبيكات"، 
إذ أنه من هواة مجع العمالت املعدنية القدمية، سواء السوفيتية أو 
الروسية، حتى أن عددها جتاوز 5 ماليني قطعة، يبلغ وزنها 7,5 
العمالت  بابني عرض جمموعة  أن  إىل  الشأن  طن. يذكر يف هذا 
مليون   19,9 مقابل   2012 األول  ديسمرب/كانون  يف  للبيع  هذه 
روبل، لكن مل يرغب أحد بشرائها. ليست هذه املرة األوىل اليت 
يظهر فيها اسم بابني يف اإلعالم، فقد سبق له أن عرض على 
املوظف السابق يف االستخبارات األمريكية إدوارد سنودن السكن 
يف فيلال ميلكها وحتتوي على 5 غرف وبدون مقابل. من املواقف 
لتغيري  القضاء  إىل  توجهه  الروسي  املتقاعد  اسم  فيها  برز  اليت 
اسم عائلته كي يصبح "رئيس روسيا العظمى بابني"، لكن القضاء 
خمالفته  من  انطالقا  لطلبه،  االستجابة  رفضت  املختصة  واجلهات 

قوانني دائرة األحوال املدنية.

النائب العام للقرم »شقراء فاتنة« جتمع 
أكثر من مليون مشاهدة خالل يوم واحد

مجع مقطع الفيديو حتت عنوان "Nyash Myash " حول النائب 
العام يف شبه جزيرة القرم ناتاليا بوكلونسكايا على موقع 

يوتيوب أكثر من مليون مشاهدة خالل يوم واحد.

ويستخدم يف الفيديو مواد من الربامج التلفزيونية ولقطات 
من املؤمترات الصحفية وصور من الرسوم املتحركة.

بشعبية  تتمتع  بوكلونسكايا  ناتاليا  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
اليابانيني  لدى  وخاصة  االنرتنت،  مستخدمي  بني  كبرية 
الذين يكرسون هلا رسومات مجيلة ورسوما متحركة بأسلوب 

االنيمي. 

شاهد “الباربي احلقيقية ”

شرت عارضة األزياء األوكرانية »فالرييا لوكيانوفا« )28 عامًا( اليت 
Selfie تظهر فيها بدون  »barbie«، صورة  الدمية الشهرية  ُتشبه 
طبقة املكياج اليت اعتادت على الظهور بها، ليظهر مجاهلا احلقيقي 

والذي أشعل مواقع التواصل اليت تداولت صورها بكثرة.

وقالت فالرييا )28 عامًا(، اليت عرفت بـ«الباربي احلّية«، إن الزواج 
بني األعراق يعترب السبب وراء ارتفاع نسبة جراحات التجميل، ألنها 

جعلت اجلنس البشري يصبح قبيحًا.
وأكدت فالرييا من خالل وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي، 
أنها مل ختضع ألي نوع من اجلراحات التجميلية، سوى عميلة جتميل 
وممارسة  معني،  غذائي  نظام  اتباع  سببه  مظهرها  وأن  الثدي، 

التمارين الرياضية.

وكشفت أنها مل تأكل أو تشرب شيئًا يف األسابيع املاضية ألنها 
تريد االنتقال إىل طريقة » Breath Arianism«، وهي طريقة حياة 
واهلواء،  الضوء  على  يعيشون  بل  يشربون،  أو  فيها  يأكلون  ال 

ون عرب »طعام سحرّي«. وبالتالي يتغذَّ
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 الشرطة تلقي القبض على أم وأب بإشارة من 
طفليهما

فتعتقل  بهاتف  يلهو  طفل 
حليازتهما  والديه  الشرطة 

املخدرات
بريطاني  طفل  عبث  أسفر 
وحدة  استدعاء  عن  بهاتف 
قام  حيث  منزل،  إىل  شرطة 
والدّي  باعتقال  األمن  رجال 
ال  الذي  الرضيع،  الطفل 
يدرك  أن  سنه  له  يسمح 
العمل "البطولي" الذي قام به.

وكان الطفل يلهو بهاتف أحد والديه اجلوال ويضغط أزراره كأنه 
بكلمة واحدة، مما  أن ينطق  النجدة، لكن دون  زر  لعبة، فضغط 

أثارالشكوك لدى الضابط على اجلانب اآلخر.

وبينما احلال كذلك مسع الضابط "أصواتا غريبة"، فأرسل دورية 
إىل عنوان املنزل الذي تلقى منه املكاملة، ليعثر رجال األمن على 
الطفل ووالديه يف وضع طبيعي، وكاد األمر أن ينتهي عند هذا 
العلوي  الطابق  من  غريبة  رائحة  اشتموا  الشرطة  رجال  لكن  احلد 

للمنزل، فأجروا تفتيشا أسفر عن عثورهم على مواد خمدرة.

وقعت  حيث  مانشسرت  شرطة  نشرت  بنجاح  العملية  انتهاء  وبعد 
على صفحتها يف  اليت متت مصادرتها  للمخدرات  احلادثة صورة 
موقع "تويرت"، وأرفقتها بتعليق "انظروا إىل ما قادنا إليه اتصال 
من  عدد  األمر  هذا  واستدعى  الساخن"  اخلط  على  رضيع  طفل 
الطفل  والدّي  أن  إىل  هؤالء  بعض  أشار  إذ  النشطاء،  تعليقات 

يتحمالن مسؤولية ما وقعا به، نتيجة إهماهلما البنهما الصغري.

 جمندات جيربن الزعيم الكوري العابس 
على الضحك !

غم صورته احلديدية  إال أن كيم جونغ اون لم يستطيع أن يكبت 
الضحكة العريضة عندما وجد نفسه محاطا بعشرات النساء 

املنضويات في أحد ألوية اجليش الكوري ...

 جملة بيبول متنح املمثلة السمراء لوبيتا 
نيوجنو لقب أمجل إمراة يف العامل

منحت جملة )بيبول( املمثلة لوبيتا نيوجنو لقب أمجل إمراة يف العامل 
لعام 2014 الذي سيبقى يف ذاكرة املمثلة الشابة بعدما فازت فيه 

بإحدى جوائز االوسكار وعقد مربح للدعاية.

مساعدة  ممثلة  احسن  اوسكار  جبائزة  فازت  اليت  نيوجنو  وقالت 
 Years of العبودية12  من  عاما   12( فيلم  يف  دورها  عن 
شخصية  فيه  جتسد  والذي  ماكوين  ستيف  للمخرج   )Slavery
اشادة  على  حتصل  ان  أبدا"  حتلم  "مل  إنها  العبيد  من  إمراة 
االسبوعية. اجمللة  غالف  صورتها  تتصدر  وان   ملظهرها 
وابلغت نيوجنو )31 عاما( اجمللة »إنها إشادة مثرية وكبرية حقا.«

وقالت نيوجنو اليت ولدت يف املكسيك ونشأت يف كينيا إن امها 
كانت دائما تقول هلا إنها مجيلة.

واضافت قائلة »وها انا أخريا اصدقها .«

وتضمنت قائمة املرشحات للقب أمجل إمراة املمثالت كريي راسل 
وجينا ديوان-تاتوم وميندي كالينج وامبري هريد وجابرييال يونيون 
وعارضة  بينك  البوب  ومغنية  واشنطن  وكريي  سيمس  ومولي 

االزياء ستاسي كيبلر.

 اجلوز واللوز.. للوقاية من أمراض القلب
خيطئ العديد من الناس 
أنواع  بني  يفرقون  وال 
فيعتقدون  الدهون، 
والزيوت  الدهون  أن 
عام،  بشكل  خطرية 
هناك  الواقع  يف  لكن 
دهون جيدة، وهي اليت 

حتتوي على األمحاض الدهنية غري املشبعة أو األحادية، ويأتي يف 
مقدمة هذه األغذية "املكسرات".

ورغم أنها حتتوي على نسبة من الدهون، إال أنها حتتوي على دهون 
تسالي  ليست جمرد  املكسرات  القلب،  تساهم يف محاية  مفيدة 
لبعض الوقت، وال هي حشوات لذيذة للحلويات الشرقية الشهية، 
فاملكسرات إذا تناولناها بصفة منتظمة، تصبح أغذية مفيدة مؤثرة 
بصحة اجلسم، كما أنها تصبح أفضل من األدوية يف عالج بعض 
أهم  "الثبات"  متتالينينْ من  ن  لذلك سنقدم خالل عددينْ األمراض، 

الفوائد الصحية لبعض املكسرات :

اجلوز
- مضاد للفطريات وطارد للديدان املعوية، ومقوٍّ للجهاز اهلضمي، 
أو بعصر مثار اجلوز  أوراق اجلوز ثم ُتشرب،  أو غلي  وذلك بنقع 
نصف الناضجة واستخراج عصريها بتصفيتها بقطعة من الشاش، 

ثم ُيزج هذا العصري مع سّكر النبات وُيستخدم.

- أكل مثار اجلوز يقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
- اجلوز عالج فعال لداء اخلنازير وما يصاحبه من بثور ونواسري يف 
اجللد، ورمد يف العني، وانتفاخ يف العظام، وذلك بعمل مستحلب 

من أوراق اجلوز.
- ُيستخدم اجلوز كُملنّي وليس له أي آثار جانبية بالنسبة إىل احلامل 
أثناء فرتة محلها، وهو مفيد يف مجيع األعمار، وذلك بأن ُيغلى حلاء 

شجرة اجلوز وُيشرب منها حتى يتم الشفاء.
- معاجلة اآلفات اجللدية املزمنة واملتقرحة بعمل مرهم من أوراق 
ثم  السيقان،  بدون  واألزهار  اجلوز  أوراق  بهرس  وذلك  اجلوز، 

توضع على نار هادئة وُيزج معها بعض الشحم.
- اجلوز يعاجل السَيالن الصديدي من األذن؛ باستعمال مستحلب 

اجلوز.
- يعمل على تقتيم لون الشعر، وذلك بنقع القشرة اخلارجية للجوز 
فرتة تكفي لقتامة املاء، وُيغسل بها الشعر، ويستمر عليها حتى 
الوصول إىل الشكل املرغوب فيه، وذلك الحتواء هذه القشرة على 

نسبة عالية من األمحاض واملعادن.

اللوز
البشرة  وينّعم  اجللد،  من  املختلفة  الطبقات  اللوز  زيت  يغذي   -
اليدين  وجفاف  وتشقق  اجللد  أمراض  من  كثريًا  ويعاجل  اجلافة، 

. والرجلنينْ
- يعاجل احلروق من الدرجة األوىل.

- ُيستعمل حليب اللوز )لوز مسحوق، سكر، ماء( ألمراض الصدر 
والسعال املزمن والربو.

- حليب اللوز يعاجل تهيج اجلهاز اهلضمي عرب ترسيب اللوز املسحوق 
فوق املناطق املهيجة، وينع احتكاك الطعام والفضالت بها.

- يعاجل اللوز أمراض املسالك البولية، حيث يفتت احلصى والرمل، 
ويكافح التهابات الكلى.

- حيتوي اللوز على املعادن، خصوصًا الفوسفور، والزيوت احلمضية 
ووظائفه،  الدماغ  وتنشط  األعصاب،  تهّدئ  اليت  املشبعة  غري 
والرعاش  )الفاجل(،  واجللطات  واالنسداد  النشاف  أمراض  ومتنع 

الباركنسوني.
- يعاجل األمراض العصبية واألوجاع.

واحلديد  املرّكبة،   "b" فيتامينات  بواسطة  الدم  فقر  ينع   -
واملعادن.

ص اللوز وُيضاف إىل القهوة، فيخفف نسبة الكافيني، ويكن  - حُيمَّ
استعماله كبديل كلي للنب والقهوة.

ألمراض  مانع  اللوز  زيت  أن  إىل  تشري  حديثة  دراسة  هناك   -
القلب.

مستوى  خيفض  الدهون  من  بداًل  اسُتعمل  إذا  اللوز  زيت   -
الكوليسرتول بالدم، ويكون مفعوله أقوى من زيت الزيتون.

- ينع تشّنج العضالت ويرخيها، وُيستعمل يف عالج الفقرات، حيث 
تدخل أنواع من اللوز يف صناعة بعض األدوية املستعملة يف عالج 

تشنج العضالت، مثل الربقة، وعالج أمراض الفقرات.
وكذلك  وللرياضيني،  وللمرضع،  للحامل  اللوز  بتناول  يوصي   -
ملرضى األعصاب، واملصابيني بالوهن اجلسماني والعقلي، ومرضى 
والناقهني،  والسل،  واحلصى،  واألمعاء،  واملعدة  البولي،  اجلهاز 

وللمصابني بصعوبة اإلخراج، ومرضى السكر.
- يفيد اللوز يف تقوية املخ، والنخاع الشوكي، واجلهاز العصيب، 

والنظر، كما يكافح األرق، ويفتح جماري البول. 

 الراقصة دينا لـ سعد الصغري :
 نزل إيدك عن كتفي.. أنا ست متجوزة

قال املطرب الشعيب سعد الصغري، إنه تربطه عالقة صداقة قوية 
بالفنانة دينا، معربا عن سعادته بالتمثيل معها يف أكثر من فيلم.

وأضاف الصغري،

يف حواره لربنامج »أحلى مسا« على قناة »ام بي سي مصر«: »أنا 
حبب دينا جدا، ولن أنسى هلا قبوهلا التمثيل معي« وحترش بها 

ووضع يده على كتفها، فقاطعته دينا، قائلة:

»طيب نزل إيدك من على كتفي.. أنا ست متجوزة«.
»عالقيت  الربنامج،  مقدمة  عبده،  فيفي  الفنانة  قالت  جانبها،  من 
بدينا جيدة، وهي بتسمع كالمي، وفيه بينا احرتام«، فيما أوضحت 
دينا، أن فيفي عبده هي من ساعدتها على اإلجناب، مضيفة: »أكرب 

مكسب يف حياتي كانت فيفي سبب فيه«.
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تتــمات

ترشح عون ينتظر...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

جعجع، املرشح الرمسي الوحيد لقوى 14 آذار حتى اشعار آخر، والنائب 
هنري حلو مرشح »جبهة النضال الوطين«، اسرتعى املوقف الذي 
أطلقه البطريرك الراعي من عني التينة انتباه املراقبني واالوساط 
السياسية من حيث تلميحه اىل رئيس »مقبول من اجلميع« االمر 
الذي اكتسب داللة بارزة على مضمون اللقاء الذي عقده مع بري 
وسط تصاعد املخاوف من امكان تطيري النصاب تكرارا يف جلسة 

االربعاء املقبل.
وعلم ان االتصاالت اليت أجريت يف الساعات 24 االخرية بلورت 

املعطيات اآلتية:
العماد عون من  الرئيس بري و«حزب اهلل« مع  - مشاورات بني 
اجل الوقوف على رأيه يف شأن الرتشح لرئاسة اجلمهورية، فكان 
ان استمهل عون اجلانبني بضعة أيام ليجري مشاورات مع الرئيس 
سعد احلريري من أجل معرفة موقفه من تأييده اياه مرشحًا وفاقيًا 
يف الوصول اىل الرئاسة االوىل وعليه ينتظر بري و«حزب اهلل« ما 

ستنتهي اليه هذه املشاورات.
- قوى 14 آذار ال تزال تعترب جعجع مرشحها يف اجللسة النيابية 
موقف  ان  مفادها  معلومات  اجلاري وسط  نيسان   30 املقبلة يف 
يكون  لن  متابعة  اوساط  اىل  استنادًا  عون،  تأييد  من  احلريري 
اجيابيا الستحالة االستدارة 180 درجة يف هذا اجملال. ويف الوقت 
البطريرك  للقاء  روما  احلريري اىل  ينتقل  ان  نفسه، من احملتمل 
الراعي املوجود حاليا هناك للتشاور وإياه يف امللف الرئاسي ولكن 

مل يتقرر بعد أمر هذا اللقاء.
من  االول،  أمس  جرت  النطاق  واسعة  مشاورات  حركة  وسط   -
املتوقع ان يشهد اليوم حركة مماثلة من املمكن ان تسفر عن عقد 
اجتماعات مباشرة بني فريقي 8 و14 آذار بغية انشاء«غرفة مغلقة« 
الستنباط امكان التوافق على مرشح واحد. ويف الوقت نفسه أبدت 
مراجع ديبلوماسية عدة تشاؤمها على خلفية ما انتهت اليه جلسة 

االقرتاع االوىل.
- علم ان الرئيس بري يف صدد الدعوة اىل جلسة اقرتاع اخرى 
بعد جلسة 30 نيسان، على ان يكون موعدها 7 أيار املقبل، ثم 
يدعو اىل جلسات اخرى مع تقصري املدة الفاصلة بني كل جلستني 
كي ينجز االستحقاق الرئاسي، وسط توقعات ان يتصاعد الضغط 
الدولي املساعد الجناز االستحقاق بعد اجللسة املقبلة اذا مل حترز 

تقدما.
وقال الرئيس بري امام زواره مساء امس االول ان زيارة البطريرك 
طالب  عندما  وخصوصا  االستحقاق  على  نافذة  »يشكالن  وكالمه 
برئيس مقبول من االطراف وهذا موقف جديد يساعد القوى على 

الوصول اىل رئيس توافقي حيظى بقبول اللبنانيني«.
وعلم ان بري والراعي عرضا نتائج جلسة االربعاء املاضي وأبدى 
البطريرك ارتياحه اىل اكتمال النصاب يف الدورة االوىل متمنيا لو 
بري:  فأجاب  اليوم نفسه.  اجللسة يف دورات عدة يف  استمرت 
»كان ميكنين حتقيق ذلك لكن النصاب فقد وحتى لو أجرينا دورات 
انتخابية يف اجللسة نفسها لكانت النتائج بقيت على غرار االرقام 

يف الدورة االوىل«.
وأكد للراعي ان »أحدا ليس قادرا على احلصول على 65 صوتا«. 
وسئل بري ملاذا حدد موعدا قريبا للجلسة التالية االربعاء املقبل، 
فأجاب: »انا أرى ان املوعد بعيد وسأستمر يف حتديد املواعيد ويف 
نصف ساعة سأحدد  بعد  املقبل  االربعاء  النصاب  يكتمل  مل  حال 

موعدا آخر«.
واضاف: »انا أريد مرشحني... َفْرجوني املرشحني املعلنني عندها 
فعال يتحرك االستحقاق«. واذ اعترب ان كل االطراف أظهروا إحجامهم 
يف اجللسة االوىل »وال أحد قادر على إحداث اخرتاق«، استغرب 
بري »ان الصحف كانت امس االول كلها تقريبا سوداوية بدءا بـ 
»النهار« والواقع عكس ذلك. أجرينا الدورة االوىل وال نزال ضمن 
املهلة الدستورية، واجللسة املقبلة ليست فقط جلسة مرشحني بل 
جلسة رئيس ولكن يقتضي ذلك مرشحني وحضور 86 نائبا. جيب 
التفكري اآلن يف مرحلة انتخاب رئيس مجهورية لبنان وحني تكون 
اليوم  أدعو اىل اجللسة يف  عندي معطيات جدية النتخاب رئيس 

نفسه وال أنتظر اليوم التالي«.
وعلم ان كتلة بري أعطت االربعاء صوتا أو صوتني للمرشح هنري 

حلو.
التحركات  عودة  املقبل  االسبوع  بداية  تشهد  وفيما  ذلك،  اىل 
املطلبية، كشف عضو يف اللجنة اليت كلفها جملس النواب إجناز 
تصور جديد لسلسلة الرتب والرواتب، ان هذه اللجنة ماضية يف 
عملها الجناز مهمتها يف االول من أيار ليطرح املوضوع جمددا على 
اهليئة العامة للمجلس. واوضح ان اللجنة عقدت حتى اآلن مخسة 
اجتماعات آخرها مساء امس االول على ان تعقد اليوم اجتماعني 
تصور  بلوغ  اجل  من  مهما  سيكون  واالخري  وبعده،  الظهر  قبل 
للواردات اليت ميكن من خالهلا اجياد مصادر اضافية تغطي بشكل 
طبيعي تكاليف السلسلة ذلك ألنه حتى اآلن مل تتوصل اللجنة اىل 

اجياد موارد كافية.
ووصف العمل اليت تقوم به اللجنة بأنه يتسم باجلدية واملوضوعية 
يف دراسة النفقات مبا يتفق والواردات بالتزامن مع درس بعض 
أيار  االول من  النهائي جاهزا يف  التقرير  االصالحات كي يصبح 

لرفعه اىل رئاسة اجمللس.
اىل  رياض سالمة  لبنان  حاكم مصرف  ينضم  ان  املصدر  وتوقع 

منذ  اعماهلا  يف  يشارك  فيما  املقبل،  االسبوع  اللجنة  اجتماعات 
انطالقتها فريق من وزارة املال وجملس اخلدمة املدنية. ومما يذكر 
ان اللجنة تضم النواب: مجال اجلراح ، االن عون، جورج عدوان، 
ابراهيم كنعان، غازي يوسف، هنري حلو وسامر سعادة. كما تضم 
لبنان  وحاكم مصرف  فريج  ونبيل دو  خليل  الوزيرين علي حسن 
ورئيسة جملس اخلدمة املدنية القاضية فاطمة الصايغ عويدات اليت 

عّينها جملس الوزراء يف 16 نيسان يف هذا املنصب.

نتنياهو: االتفاق مع...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

االسرائيلي بنيامني نتنياهو بان اخلطوة الفلسطينية تأليف حكومة 
وحدة وطنية بني السلطة وحركة »محاس« هي »قفزة عمالقة اىل 

الوراء«.
وقال لشبكة »ان بي سي« االمريكية للتلفزيون إن »االتفاق مع 

محاس يقتل السالم«.
وأفاد كبري املفاوضني الفلسطينيني صائب عريقات ان القيادة 
الفلسطينية ستدرس »كل اخليارات« للرد على قرار اسرائيل وقف 

مفاوضات السالم.
وكشف القيادي يف حركة »فتح« عزام االمحد ان الرئيس حممود 

عباس سيزور غزة يف غضون ايام.
على  سيكون  انه  األمريكية  االدارة  يف  كبري  مسؤول  وأعلن 
الواليات املتحدة إعادة النظر يف مساعدتها للفلسطينيني إذا ألفت 

منظمة التحرير الفلسطينية حكومة مع »محاس«.
انه  كريي  جون  االمريكي  اخلارجية  وزير  قال  واشنطن،  ويف 
على رغم تعليق املفاوضات بني الفلسطينيني واسرائيل، فإنه ال 
يزال يعتقد ان من املمكن احراز تقدم حنو التوصل اىل تسوية يف 

الشرق األوسط.
حاجة  والفلسطينيني يف  االسرائيليني  الزعماء  ان  أضاف  لكنه 
اىل القيام بالتسويات الضرورية حبيث ميكن املفاوضات ان تستمر 

اىل ما بعد 29 نيسان اجلاري.
واكد ان الواليات املتحدة »لن تتخلى أبدًا عن أملنا أو التزامنا 

حيال احتماالت السالم«.
الوطنية  املصاحلة  اتفاق  على  »فيتو«  فرض  إسرائيل  حاولت 
الفلسطينية، وقالت إنه ال يزال أمام الرئيس حممود عباس الوقت 
يف  الدخول  مقابل  يف  »محاس«  حركة  مع  االتفاق  عن  للرتاجع 
الفلسطيين  الرئيس  أكد  وقت  يف  »حقيقية«،  سالم  مفاوضات 
للمبعوث األمريكي مارتن أنديك أن اتفاق املصاحلة مسألة داخلية، 

وأن احلكومة ستكون حكومة تكنوقراط وتتبنى برناجمه. 
السلطة  بني  والتهديدات  لالتهامات  تباداًل  االول  أمس  وشهد 
الفعل  ردود  تراوحت  حيث  إسرائيل  يف  واحلكومة  الفلسطينية 
بني الغضب و«اهلسترييا« على اتفاق املصاحلة، وبني التشكيك 

بصموده على اعتبار أن »الشيطان يف التفاصيل«.
على  وسرتد  السالم،  عملية  ستوقف  أنها  احلكومة  أعلنت  وفيما 
اخلطوات الفلسطينية األحادية اجلانب بسلسلة من اإلجراءات«، قال 
رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو لشبكة التلفزة األمريكية »إن بي 
سي«: »اعتقد أن ما حدث هو نكسة عظيمة للسالم«، معتربة أن 
محاس،  مع  اتفاقًا  وأبرم  الوراء  إىل  عمالقة  خبطوة  »قام  عباس 

املنظمة اإلرهابية اليت تدعو إىل تدمري إسرائيل«.
وأضاف: »لن أتفاوض أبدًا مع حكومة فلسطينية تدعمها منظمات 
إرهابية مكرسة لتدمرينا... ال يزال لديه )عباس( الفرصة لتغيري 
املسار... والتخلي عن هذا االتفاق. آمل يف أن يفعل ذلك ألننا 
إذا وجدنا أمامنا حكومة فلسطينية مستعدة خلوض مفاوضات سالم 

حقيقية، فسنكون هناك«.
وما لبث كبري املفاوضني الفلسطينيني صائب عريقات أن أعلن 
أن القيادة الفلسطينية ستدرس »كل اخليارات« للرد على قرار 
إسرائيل وقف مفاوضات. وقال لوكالة »فرانس برس« إن »أولوية 

الشعب الفلسطيين اآلن هي املصاحلة ووحدتنا الوطنية«.
الرئيس  عن  رفيع  فلسطيين  مسؤول  نقل  نفسه،  السياق  يف 
الفلسطيين قوله ألنديك خالل اجتماع مطول بينهما استمر 4 ساعات 
على  ينص  داخلي  اتفاق  هو  املصاحلة  اتفاق  إن  اهلل،  رام  يف 
برنامج  برنامج احلكومة هو  برئاسته، وإن  تشكيل حكومة كفاءات 

الرئيس نفسه، حمماًل إسرائيل مسؤولية انهيار املفاوضات.
وأضاف أن عباس أبلغ أنديك أيضًا شروطه لتمديد املفاوضات، 
وهي إطالق الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، وجتميد 
االستيطان أو على األقل القيام بإعادة االنتشار الثالثة اليت متكن 
لالحتالل،  اخلاضعة  »ج«  املنطقة  نفوذها يف  توسيع  السلطة من 
واليت تشكل أكثر من 60 يف املئة من الضفة الغربية. وأوضحت 
بإجابات  وسيأتي  إسرائيل،  إىل  املطالب  هذه  أنديك سيحمل  أن 

عليها.
يف هذه األثناء، توالت ردود الفعل العربية والدولية على اتفاق 
وتركيا  وقطر  وتونس  مصر  من  كل  بها  رحب  وفيما  املصاحلة، 
أن  جيب  فلسطينية  حكومة  »أي  أن  واشنطن  أعلنت  والصني، 
تلتزم من دون غموض وبوضوح نبذ العنف، واالعرتاف بإسرائيل، 
الطرفني يف املفاوضات«،  السابقة والتزامات  االتفاقات  وقبول 
الدولية.  الرباعية  اللجنة  وضعتها  اليت  الشروط  إىل  إشارة  يف 
هذه  التزامها  على  اعتمادًا  اجلديدة  احلكومة  »سنقّوم  وأضافت: 
الشروط... وسنحدد أي انعكاسات على مساعدتنا )للسلطة( حسب 
القانون األمريكي«. كما رحب االحتاد األوروبي باملصاحلة وبإجراء 

املفاوضات، يف  مواصلة  األولوية هي  أن  إىل  الفتًا  االنتخابات، 
حني أعلنت فرنسا استعدادها العمل مع حكومة وحدة فلسطينية إذا 

رفضت اللجوء إىل العنف ودعمت عملية السالم.
فلسطينيًا، رحبت الفصائل باملصاحلة، يف وقت أعلن رئيس وفد 
األمحد  عزام  »فتح«  حلركة  املركزية  اللجنة  عضو  التحرير،  منظمة 
أوىل مثارها، مشريًا إىل أن عباس سيقوم بزيارة لغزة قريبًا، وأن 
مصر ستفتح معرب رفح احلدودي بشكل كامل فور إعالن تشكيل 

حكومة التوافق.

بوتني حيذر من ...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

العسكرية  عملياتها  أوقفت  أوكرانيا  أن  موسكو  يف  أفيد  فقد 
شرق أوكرانيا، فيما عاد املوالون ملوسكو إىل السيطرة على عدٍد 
األوكراني قد استعادها يف وقت  اليت كان اجليش  من احلواجز 

سابق.
سريغي  الروسي  الدفاع  وزير  فيه  أعلن  وقت  يف  ذلك  يأتي 
شويغو عن بدء مناوراٍت يف املناطق اجملاورة ألوكرانيا.. القوات 
الروسية ستتدرب على تنفيذ اإلنتشار وإعادة التموضع وتشارك 
يف املناورات كتائب تابعٌة لتشكيالت القوات اخلاصة املشرتكة 

للمناطق العسكرية اجلنوبية والغربية.
وادخلت سلطات كييف قرار استخدام القوة ضد احملتجني املؤيدين 
لروسيا يف شرق البالد حيز التنفيذ، إذ تشري األنباء الواردة من 
مدينة سالفيانسك عن مواجهاٍت أعقبت اقتحام اجليش األوكراني 
املدينة، ما أسفر عن سقوط مخسة قتلى وعدٍد من اجلرحى يف 

حصيلٍة أولية.
وسارع الرئيس الروسي فالدميري بوتني إىل التحذير من تداعيات 
الشعب  ضد  جدًا  اخلطرة  باجلرمية  إياه  واصفًا  االقتحام  هذا 
يف  اإلجرامية  بالعصابة  األوكرانية  السلطات  واصفًا  األوكراني، 

حال استخدمت فعاًل القوة ضد شعبها.
ووصف بوتني ما جيري يف سسالفيانسك بعملية قمٍع ستكون هلا 
عواقب على الذين يتخذون هذه القرارات، خصوصًا يف ما يتعلق 

بالعالقات بني الدول«.
انتقاده  الفروف  سريغي  الروسي  اخلارجية  وزير  جدد  وقٍت  يف 
واشنطن على خلفية األزمة األوكرانية متهمًا إياها باستخدام كييف 

كدميٍة يف اللعبة اجليوسياسية.
أما الرئيس األمريكي باراك اوباما فقد حذر من طوكيو يف إطار 

جولته اآلسيوية، روسيا من احتمال فرض عقوباٍت جديدٍة عليها.
منظمة األمن اجلماعي توقف االتصاالت مع الناتو على خلفية موقفه 

من األزمة األوكرانية

معركة الراموسة يف حلب ...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

املسلحني وخطوط إمدادهم، كما شاركت قوات النخبة يف عمليات 
االلتحام يف املباني اليت سيطر عليها املسلحون، إلستعادتها.

يف اجلبهة املقابلة، شارك يف العملية مئات املقاتلني من اجلبهة 
اإلسالمية وجيش حممد وكتائب أبو عمارة، وجبهة النصرة، بقيادة 
غرفة العمليات املشرتكة ألهل الشام، املهامجون متكنوا يف موجات 
اهلجوم األوىل من انتزاع جزء واسع من حي الراموسة، واستولوا 
على معمل الغاز فيه، وأعادوا فرض حصار على املدينة، عرب تثبيت 

القناصة على احملاور األساسية.
وواكبت العمليات هجمات على مواقع املسلحني وجتمعاتهم يف 
جبهات الزهراء ومبنى املخابرات اجلوية، وواكبها أيضًا قيام اجليش 
السوري بنصب كمني صد هجوم املسلحني على ثكنة هنانو، بعد 

اخرتاقهم جدران الثكنة األضخم غرب املدينة.
من   150 بالعملية،  مسبق  علم  على  كان  الذي  اجليش،  وقتل 
املهامجني، وجنح يف صد أيضًا هجوم الراموسة اليت تتحكم بطريق 
اإلمداد العسكري لوحدات اجليش واملدني ملا يقارب مليوني حليب 

من مقيم ونازح.
املعارض يف  السوري«  الوطين  »االئتالف  مصادر يف  وأكدت 
سيزور  اجلربا  أمحد  برئاسة  »االئتالف«  من  وفدًا  أن  واشنطن 
العاصمة األمريكية نهاية األسبوع املقبل للقاء فعاليات يف اإلدارة 
األمريكية والكونغرس، يف أول زيارة من نوعها منذ تولي املنصب. 
وتستمر الزيارة ستة أيام بدءًا من السابع من الشهر املقبل. ويضم 
الوفد رئيس الوفد التفاوضي يف جنيف هادي البحرة ومستشار 
رئيس »االئتالف« منذر أقبيق وكاًل من أنس عبده وميشال كيلو 
ورئيس األركان يف »اجليش احلر« عبداإلله البشري واألمني العام 

لـ »االئتالف« بدر جاموس.
تشمل  حماور،  ستة  ستتناول  احملادثات  إن  املصادر  وقالت 
العناصر  ضد  اإلرهاب  ومكافحة  االسرتاتيجية  العالقة  »تطوير 
املتطرفة وحماسبة نظام )الرئيس بشار( األسد على جرائم احلرب 
ورقة  وتقديم  سورية  يف  اإلنسانية  املساعدات  جمال  وتوسيع 
سورية،  يف  واألمن  للسالم  طريق  وخريطة  املساعدات  لتسليم 
والبحث بالتعاون األمن ودعم قدرات اجليش احلر من قبل الواليات 

املتحدة«. 
أعطى جملس  مون  كي  بان  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وكان 
دول  أرادت  إن  سورية،  للتحرك يف شأن  األخضر  الضوء  األمن 
أعضاء فيه ذلك، من خالل تأكيده أن احلكومة السورية وجمموعات 
باملساعدات  اخلاص   2139 األمن  جملس  قرار  تنتهك  املعارضة 

اإلنسانية، ومتنع تطبيقه.
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 العشاء بعد الساعة السابعة 
ميثل كارثة صحية!

األوقات  حتديد  من  حديثة  طبية  دراسة  متكنت 
املثالية لتناول الوجبات الثالث، خاصة بالنسبة 

للراغبني باحملافظة على أوزانهم ورشاقتهم،

صحي  غذائي  بنظام  االلتزام  حياولون  ومن 
ميكنهم من التحكم بشكلهم اخلارجي.

وتبني من الدراسة احلديثة اليت نشرت نتائجها 
الطعام  نوعية  أن  الربيطانية  ميل  ديلي  جريدة 
ليست العامل الوحيد يف جناح اإلنسان بالتحكم 
بوزنه ووضعه الصحي، وإمنا أيضًا مواعيد تناول 
عاماًل مهمًا، حيث  الثالثة ميثل  اليومية  الوجبات 
بعد  العشاء  طعام  تناول  من  الدراسة  حذرت 
النوم  الساعة السابعة مساء، حيث يكون موعد 

قد اقرتب.

إليها  توصل  اليت  املثالية  املواعيد  وحسب 
الباحثون فإن طعام االفطار جيب أن يكون بعد 
السابعة صباحًا بقليل، ووقته املثالي حتديدًا عند 
الساعة 07:11 صباحًا، أما وجبة الغداء فوقتها 
األفضل أن ترتاوح بني 12:30 و01:00 ظهرًا، 

على أن وقتها املثالي هو 12:38 ظهرًا.

ما  إىل  العشاء  وجبة  تأخري  إن  الدراسة  وقالت 
ُيعترب مهلكًا للنظام  بعد الساعة السابعة مساءًا 
بني  يكون  أن  جيب  وقتها  أن  على  الغذائي، 
السادسة والنصف،  السادسة والساعة  الساعة 

أما وقتها املثالي فهو 06:14 مساءًا.

دراسة  عرب  األرقام  هذه  إىل  التوصل  وجاء 
من  ألف شخص  من  أكثر  مسحًا مشل  تضمنت 
أوزانهم  خفض  يف  جنحوا  والذين  اخلربة  ذوي 
عرب عمليات التنظيم الغذائي، على أن الدراسة 

أجرتها شركة )فورزا سابليمنت(.

إنهم  املسح  مشلهم  الذين  من   %84 وقال 
وجبات  بأوقات  االلتزام  أن  بشدة  يعتقدون 
الطعام ميثل أمرًا جوهريًا ملن يريدون التخفيف 

من أوزانهم.

وقال 76% من الذين مشلتهم الدراسة إن وجبة 
االفطار هي األهم خالل اليوم، وقالوا إن احلفاظ 
من  التخلص  على  يساعد  يوميًا  تناوهلا  على 

السعرات احلرارية.

فيما قال ثالثة أرباع من استطلعت آراؤهم إنهم 
مل  لكنهم  اخلفيفة،  الغداء  وجبة  من  استفادوا 

يتخلوا عنها بشكل كامل.

البندورة اخلضراء تقي من 
الشيخوخة

تبني أن يف البندورة اخلضراء مركب ال يعزز منو 
وقوة العضالت وحسب، بل حيول دون ضعفها 
نتيجة التعرض ألمرَاض وإصابات أو الشيخوخة.

عن  األمريكية  البيولوجية  الكيمياء  جملة  ونقلت 
قوله  أيوا  جامعة  من  آدمز  كريستوفر  الدكتور 
الشيخوخة  عن  الناجم  العضالت  ضعف  ان 
بالسرطان  واإلصابة  إلصابات  والتعرض 
ضعفًا  أكثر  الناس  من  جيعل  القلب،  وأزمات 
جسدي  بنشاط  القيام  دون  وحيول  وتعبًا، 
الكسور.  من  واملعاناة  للسقوط  يعرضهم   كما 
وأشار إىل أن دراسة أعدها مع زمالء له بينت 
ان مركب الـ«توماتيدين«، املوجود يف البندورة 
ان  كما  العضالت،  وقوة  منو  يعزز  اخلضراء، 
فوائده ال تقتصر على ذلك بل هو حيول دون 
ضعف العضالت وتلفها جراء األمراض واإلصابات 

والشيخوخة.

فئران  على  أجريت  الدراسة  أن  آدمز  وأوضح 
بنمو  ساهم  املركب  هذا  تناوهلا  ان  وتبني 
عضالتها وزيادة قوتها حبيث باتت قادرة على 
ممارسة الرياضة بوترية أكرب، من دون اكتساب 

أي وزن إضايف.
اخلضراء  البندورة  تناول  أن  إىل  لفت  وإذ 
إجراء  أنه ال بد من  باعتدال ال يضر، أشار إىل 
املزيد من البحوث لتحديد إن كان تأثري مركب 
الـ«توماتيدين«، املوجود فيها على البشر مشابه 

لتأثريه على الفئران.

مستحضر »تاميفلو« ال 
يساعد يف عالج األنفلونزا !

أجريت  اليت  والدراسات  البحوث  نتائج  وضعت 
خصصت  الذي  "تاميفلو"  عقار  فعالية  مؤخرا، 

العديد من البلدان مليارات الدوالرات لشرائه،

منظمة  نصيحة  اىل  النظر  دون  شك.  موضع 
"تاميفلو"  مستحضر  لتناول  العاملية  الصحة 
األنفلونزا،  عالج  يف  فعالية  األكثر  باعتباره 
أعلنت جمموعة علماء دولية برئاسة كارل هينغان 
دوش  وبيرت  الربيطانية  أوكسفورد  جامعة  من 
من جامعة مريالند األمريكية منذ عام 2009 عن 
شكوكها بفعالية هذا املستحضر وعدم خطورته. 
لذلك طلب أعضاء اللجنة عام 2012 من الشركة 
تقديم   "Roche" للمستحضر  املنتجة  السويسرية 
اكتشفوا  املستحضر، ألنهم  فعالية  براهني عن 
تقدمها  اليت  التقارير  بني  كبرية  اختالفات 
الشركة وتلك اليت تنشر يف الصحف واجملالت 
العلمية حول هذا املستحضر. تفيد آخر الدراسات 
املستحضر،  هذا  على  أجريت  اليت  واالختبارات 
تالحظ  مل  أنه  شخص،  ألف   24 فيها  شارك 
أثناء  للوقاية  استخدامه  لدى  فعالية املستحضر 
من  املرض  انتقال  منع  يف  األنفلونزا،  انتشار 
شخص آلخر، وأنه يقلص مدة املرض من 7 أيام 
اىل 6.3 يوم. كما أنه مل يعق حدوث مضاعفات 
مثل االلتهاب الرئوي والتهاب الشعب اهلوائية 
والتهاب اجليوب األنفية واألذن الوسطى. إضافة 
باحلاجة  الشعور  يزيد  أنه  النتائج  أظهرت  هلذا 
للتقيؤ بنسبة 4 باملائة ويسبب الصداع وحيدث 
اضطرابات يف عمل الكلى واضطرابات نفسية. 
لقد أنفقت خمتلف دول العامل مليارات الدوالرات 
لدى   2009 عام  ففي  املستحضر،  هذا  لشراء 
انتشار وباء انفالونزا اخلنازير، خصصت الواليات 
املتحدة 1.3 مليار دوالر لشرائه وبريطانيا 700 
مليون دوالر، وقد بلغ جمموع املبالغ اليت حصلت 
املستحضر  بيع  من  السويسرية  الشركة  عليها 
انطالقا من  2009 فقط.  عام  مليار دوالر   3.6
هذه النتائج تنصح جمموعة العلماء الدولية كافة 
الدول بعدم تبذير أمواهلا بشراء مستحضر طيب 
بسعر مرتفع ال خيتلف عن املستحضرات األخرى 

اخلاصة بعالج أمراض الربد واالنفلونزا.

 هكذا حتارب رائحة الفم 
الكريهة

رائحة الفم الكريهة هي مشكلة شائعة من الصعب 
األصدقاء  أن  كما  بنفسه،  مالحظتها  املرء  على 
واألقرباء يتفادون التحدث عنها بسبب اإلحراج. 
املزعجة  املشكلة  هذه  لتاليف  الوحيد  احلل  لكن 
هي تناول األطعمة املناسبة واحلفاظ على نظافة 

الفم وصحة األسنان واللثة.

اللوحية  تراكم  هو  الفم  لرائحة  املعتاد  السبب 
اجلرثومية يف الفم، واليت تنتج أكثر من 100 من 
املتطايرة.  الكيميائية  واملواد  الكريهة  الغازات 
كما أن الذين يعانون من مرض اللثة هم أربع 

مرات أكثر عرضة لرائحة الفم الكريهة.

التهابات اللثة تسبب الرائحة الكريهة

إذا كان لديك امحرار أو تورم أو نزيف يف اللثة، 
الرائحة  أيضًا  تسبب  االلتهابات  ان  يعين  فهذا 
يؤدي  سوف  االلتهابات  هذه  وجتاهل  املزعجة، 
رائحة  ويسبب  الفك  عظم  إىل  انتشارها  إىل 
الفم الكريهة اليت ميكن كشفها من عدة أمتار. 
الفم وينظفه ألنه حيتوي  اللعاب عادة  ويغسل 
العدوى  من  تقلل  اليت  املضادة  األجسام  على 
الطعام  تفتت  اليت  االنزميات  وكذلك  البكتريية 
اللعاب  األسنان. ويزيد نقص  الذي يعلق بني 
من فرص رائحة الفم الكريهة وتسوس األسنان، 
ينصح  الفم،  جفاف  من  تعاني  كنت  إذا  لذلك 
لتنظيف  االصطناعي  الرذاذ  باستخدام  األطباء 

الفم.

املوجودة  املواد  أقسى  من  األسنان  مينا  ويعد 
األمحاض  يف  بسهولة  يذوب  لكنه  اجلسم،  يف 
الغذائية ذات الرقم اهليدروجيين أقل من 5.5. 
وما أن يذوب املينا حتى تبدأ األسنان بالتسوس 

وهو ما ميكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة.

الطماطم والعنب وعصري الربتقال و املشروبات 
يؤدي  كلها  الليمون  وعصري  واخلل  الغازية 
ترطيب  فإن  وبالتالي  األسنان،  مينا  تآكل  إىل 
الفم بشكل منتظم ضروري بعد شرب الشاي، 
القهوة، الكوال، ومشروبات الطاقة واملشروبات 
من  املزيد  بتناول  األطباء  وينصح  الكحولية. 
األطعمة اليت حتتوي على الكالسيوم مثل اجلنب 
ومنتجات األلبان األخرى ألنها حتمي األسنان من 
التآكل احلمضي. ويقرتح اخلرباء وضع قطعة من 
تناول سلطة  بعد  دقائق  لبضع  الفم  اجلنب يف 

الفواكه، ملواجهة اآلثار احلمضية.

استخدام اخليط

أكل النعناع والبقدونس أو مضغ العلكة يساعد 
ايضًا على إخفاء الروائح الناجتة عن أكل البصل 
األسنان  فرشاة  استخدام  أن  كما  والثوم. 
االهتزازات  بواسطة  تعمل  اليت  الكهربائية 
وصحة  لنظافة  ضروري  الدوران  أو  الصوتية 
تنظيف  خيط  باستخدام  األطباء  وينصح  الفم. 
الطعام  بقايا  من  للتخلص  بانتظام  األسنان 
طبيب  زيارة  إىل  إضافة  األسنان،  بني  العالقة 
لتنظيف  السنة  يف  مرتني  األقل  على  األسنان 

اللثة. 

 عصائر الفاكهة حتتوي على 
كميات »مرعبة« من السكر

أضعاف  أربعة  على  الفاكهة  عصائر  بعض  حتتوي 
كمية السكر اليت توصي بها منظمة الصحة العاملية 

للشخص العادي يف اليوم الواحد.
وجدت دراسة حديثة مشلت أكثر من 50 منتجًا من 
حمالت السوبر ماركت واملقاهي واملطاعم، أن أكثر 
من نصف العصائر حتتوي على ما ال يقل عن ستة 

مالعق من السكر، وهو احلد املوصى به يوميًا.
يتم  الذي  العصري  من  نوعًا  أن  الدراسة  ووجدت 
تقدميه يف بعض مقاهي، حيتوي على ما ال يقل عن 

23 ملعقة شاي يف كوب واحد.
"مرعبة"،  بأنها  النتائج  هذه  الصحة  خرباء  ووصف 
السكر  من  العالية  املستويات  أن  على  مشددين 
السكري  مثل  خطرية  بأمراض  التسبب  يف  تساهم 
وأمراض القلب، تسوس األسنان وحتى السرطان.

وتتزامن هذه الدراسة مع حتذيرات اخلرباء بضرورة 
من  حصص   10 يشمل  صحي  غذائي  نظام  اتباع 
الفاكهة واخلضروات يوميًا، وذلك بعد أن كان احلد 

املوصى به سابقًا 5 حصص يف اليوم.
الكثري من السكر املوجود يف عصائر الفاكهة حيدث 
بداًل من إضافته. ومع ذلك، ينصح  بشكل طبيعي 
يوميًا  املستهلكة  العصري  كمية  تقتصر  أن  اخلرباء 
على 150 ملل، وأال تشكل سوى واحدة من اخلمسة 

أجزاء املوصى بها يوميًا.
كميات  على  اليت حتتوي  املشروبات  أن  إىل  يشار 
باألسنان،  الضرر  تلحق  أن  السكر ميكن  من  كبرية 
وهي  جيب،  سوزان  الربوفيسورة  تنصح  لذلك 
باستبدال  السمنة،  أمراض  يف  احلكومة  مستشار 

العصري بقطع الفواكه أو على األقل ختفيفها. 

 4 عالجات منزلية بسيطة 
لتشققات القدمني

تشقق القدمني يعد من أكثر املشكالت اجللدية شيوعًا 
واليت ميكن أن حتدث ألي منا. وهي حتدث كنتيجة للعديد 

من األسباب كاجلفاف وقلة الرتطيب،
وعدم العناية بالقدمني، والنظام الغذائي غري املالئم أو 
ارتداء األحذية غري املناسبة، إىل غري ذلك من األسباب.

يف  املتوفرة  البسيطة  العالجات  من  جمموعة  واليك 
القدمني  تشققات  عالج  على  تساعد  واليت  منزل،  كل 

واستعادة نعومتهما ونضارتهما.
1. غسل القدمني بشكل جيد وجتفيفهما، ومن ثم تطبيق 
كمية من الزيوت النباتية على املناطق اجلافة واملتشققة، 

وتركها طوال الليل بعد ارتداء اجلوارب.
من  صغرية  قطعة  بواسطة  التشقق  مناطق  تدليك   .2
جيدًا  غسلها  ثم  ومن  دقيقة،   20 ملدة  وتركها  املوز، 

باملاء وجتفيف القدمني.
3. نقع القدمني ملدة 20 دقيقة يف املاء الدافئ املضاف 
إليه عصري الليمون، وبعد ذلك تستخدم ليفة إلزالة اجللد 

امليت من عليهما.
الفازلني، وفرك املزيج  الليمون مع  4. خلط كمية من 
بالكامل،  امتصاصه  حني  إىل  املتشققة  املناطق  على 
ومن ثم ارتداء جوارب مسيكة ترتك طوال الليل، وتغسل 

القدمان وجتففان بشكل جيد يف الصباح.
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من هنا وهناك

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

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

بدعوتكم لالحتفال بالذكرى الثانية لغياب بطرس 
ابو زياد – عنداري – 

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

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

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

الكتاب احملليني االتصال بنا لعرض كتبهم.
الدعوة عامة

ملزيد من املعلومات الرجاء االتصال 
بالرقم:0434631501

دعوة

 قنديل حبر يلدغ رئيس الوزراء الربيطاني

من  للدغة  كامرون«،  »ديفيد  الربيطاني،  الوزراء  رئيس  تعرض 
قنديل حبر أثناء متضية عطلة مع عائلته يف إسبانيا

املياه.  خارج  بالبقاء  نصيحة  جتاهل  أن   بعد 
وحبسب موقع Mirror News، فإن كامرون يتعافى بعد أن لدغه 
يف  الشعيب  أريتا  شاطئ  قبالة  للسباحة  ذهب  حني  حبر  قنديل 

جزيرة النزاروتي« اإلسبانية.
البحر وهو يفرك ذراعه ويصرخ من  وروى سياح كيف خرج من 
رج أطفاله من املياه بعد أن أطلق شخص  األمل، ورأوا كيف كان يخُ
حتذيرًا. وقال »آلن المربت« املقيم يف اجلزيرة قوله »إن العالج 
التبول على املنطقة املصابة، لكن  البحر  للدغة قنديل  التقليدي 
يف حالة رئيس الوزراء كان من الصعب إجياد متطوعني لتقديم 

هذا العالج«.
وأشارت إىل أن مكتب رئاسة احلكومة الربيطانية رفض التعليق، 
لكن مصدرًا مقربًا من كامرون أكد ان اللدغة كانت طفيفة جدًا 

ومل تتطلب عالجا.

 كريست بريير يقطع عضوه الذكري وينتحر

عثرت الشرطة األمريكية على الـRapper أندريه جونسون، املعروف 
باسم »كريست بريير«، مصابًا جبراح بعد قفزه من الطابق الثاني 

يف لوس أجنلوس، بظروف غامضة.

وأشارت الشرطة إىل أن جونسون ألقى بنفسه من شقة يف الطابق 
الثاني، يف مشال هوليوود بلوس أجنلوس، بعدما أقدم، على ما 
االسعاف من  الذكري، وقد متكنت فرق  يبدو، على قطع عضوه 
نقله على وجه السرعة إىل مستشفى »سيدرز سيناء«، كما نقلت 

عضوه املقطوع من أجل إجراء عملية إلعادته إىل مكانه.
الذي  ستار«،  »نورث  الراب  فريق  جونسون عضو يف  أن  ذكر  يخُ
تانغ  »وو  اسم  حيمل  هوب  للهيب  فين  حتالف  من  جزءًا  يشكل 
كالن«، ويقدم أغنياته حتت اسم »كريست بريير«، ومن أبرز أعماله 
الفنية أغنية » when the Guns Come out«، واليت استخدمت يف 

فيلم »بليد: ترينييت« عام 2004

طائر يتحدث وجييب على اهلاتف

تواصل  مواقع  تداولت 
فيديو  مقطع  اجتماعي 
يتحدث  طائرًا  يظهر 
اهلاتف  على  وجييب 

باليابانية.

"ديلي  وذكرت صحيفة 
أن  الربيطانية،  ميل" 

الطائر الذي عرف بإسم "أبي تشان" من فصيلة تعيش يف جنوب 
شرق آسيا وجيمع جمموعة متنوعة من األلوان.

وأضافت الصحيفة أن هذه األنواع من الطيور تشتهر بكونها قادرة 
على حماكاة جمموعة متنوعة من األصوات، كالصافرات أو األصوات 

البشرية.

ويظهر الطائر يف املقطع وهو جييب على اهلاتف فور رنينه بكلمة 
ترحيبية يابانية.

يذكر أن الطائر من فصيلة "املينة املألوفة" املتواجدة يف املناطق 
من  مالكيها  أصوات  تقليد  على  بقدرتها  تتميز  واليت  املرتفعة، 
البشر، وقد زعم كثري من الناس أن هذه الطيور هي أفضل من 

يقلد الصوت البشري يف العامل أمجع.

 هلذه األسباب كانت جتّر رجالً بسلسلة يف 
لندن

صحيفة  كشفت 
 " نت بند ند إل ا "
الربيطانية عن سر 
الفيديو  غموض 
على  انتشر  الذي 
التواصل  شبكات 
ويظهر  االجتماعي 
خلفها  جتر  سيدة 
من  بسلسلة  رجاًل 
شوارع  يف  عنقه 

لندن.

وأوضحت الصحيفة ان املرأة تدعى "أيدن أفيتال ألكسندر" وهي 
ممثلة بدأت مشوارها الفين يف الثامنة من عمرها، وهلا العديد من 

األعمال الفنية، كما مثلت على خشبة املسرح ملدة 20 عامًا.
هذا  تأدية  يف  للمشاركة  اختيارها  مت  انه  اىل  الصحيفة  ولفتت 
املشهد التمثيلي بسبب تركيزها على رد فعل اجلمهور، كاشفة عن 

وجود كامريا للتصوير، كانت ترصد ردود فعل املارة.

 دّرس يف لبنان والسعودية ...أوسع عملية 
حترش جنسي بأوالد بطلها أستاذ!

التحقيقات  مكتب  قال 
 FBI الفيدرالي األمريكي
قد  حتقيق  فتح  قرر  إنه 
دول  عدة  ليشمل  ميتد 
يتعلق  العامل،  حول 
يكون  أن  ميكن  بشخص 
جنسي  متحرش  "أسوأ 
يف  نوعه  من  باألطفال" 
وذلك  أمريكا،  تاريخ 
بعد ثبوت استغالل عمله 

مبجال التعليم لعقود يف مدارس حول العامل، بينها مدارس بدول 
عربية، من أجل تنفيذ جرائمه.

وتتعلق القضية بويليام جيمس فاهي، الذي انتحر يف مارس/آذار 
التحقيق يف  القضاء  قرر  بعدما  مينيسوتا  بوالية  مبنزله  املاضي 
حمتويات شرحية ذاكرة رقيمة ميتلكها يعتقد أنها كانت حتتوي على 
صور تتعلق باعتداءات جنسية على أطفال، وفقا ملا أكدته شبكة 

.CNN املتعاونة مع KPRC
وحبسب التقارير فإن الشرحية كانت حتتوي على صور 90 ضحية، 
ويعود بعضها إىل عام 2008، ويظهر فيها عدد من الفتيان الذين 
وقد  واعية،  غري  حبالة  وهم  عاما  و14   12 بني  أعمارهم  ترتاوح 
حرص فاهي على وضع كتابات على الصور تدل على أماكن سبق 

.FBI له زياتها مع طالبه، وفقا ملا أكده مكتب
وقالت شونا دونالب، العميلة اخلاصة يف مكتب FBI: "هذه واحدة 
من أكرب عمليات االعتداء اجلنسي اليت شاهدها يف تاريخ علمنا،" 
مضيفة أن فاهي دّرس يف مدارس خاصة حول العامل منذ عام 
1972، آخرها يف نيكاراغوا، وعمل فيها بني أغسطس/آب 2013، 

و11 مارس/آذار 2014، أي قبل يومني على انتحاره.
وكانت قضية فاهي قد وصلت إىل الشرطة عن طريق الصدفة، 
إذ أنه طرد خادمة كانت تعمل لديه، متهما إياها بسرقة أغراض 
خاصة بعد، وعادت اخلادمة بعد فرتة لتتقدم من املدرسة اليت كان 
الرقمية  الذاكرة  وتسلمها شرحية  نيكاراغوا  بها يف  يعمل  فاهي 
مؤكدة وجود مواد ذات طبيعة جنسية عليها، وعند مواجهة FBI له 
بالصور اعرتف فاهي بأنه يتحرش بالفتيان منذ عقود طويلة وأنه 

كان يعطيهم أقراصا منومة قبل االعتداء عليهم.
ووفقا ملا أكده مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي، فقد عمل 
فاهي يف املدرسة األمريكية بنيكاراغوا بني عامي )2013 و2014( 
وكامبو  و2013(   2009( بني  لندن  يف  بانك"  "ساوث  ومدرسة 
أليغري يف فنزويال بني )2002 و2009( ومدرسة جاكرتا الدولية 
بني )2002 و1992( ومدرسة أرامكو يف مدينة الظهران السعودية 
بني )1980 و1992( واملدرسة األمريكية يف أثينا بني عامي )1978 

و1980(.
بني  اإليرانية  األهواز  مبدينة  بسارغاد  مدرسة  يف  عمل  كما 
عامي  مدريد بني  األمريكية يف  واملدرسة  )1976 و1978(  عامي 
)1975 و1976( ومدرسة أمريكان كوميونيت يف لبنان بني عامي 
 1972( عامي  بني  األمريكية  طهران  ومدرسة  )1973و1975( 
لديهم  من  كل  من  األمريكية  األمن  أجهزة  طلب  وقد  و1973(، 
معلومات حول فاهي أو تعرضوا النتهاكات على يديه التواصل مع 

مكتب FBI أو السفارات األمريكية يف بلدانهم.
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AUSTRALIA’S BIGGEST 
PUBLIC TRANSPORT 
PROJECT POWERING 
AHEAD
• NSW Premier Mike Baird 
has inspected the prog-
ress of construction on 
the North West Rail Link 
and received a briefing on 
the $8.3 billion project.
• The North West Rail Link 
is Australia’s biggest pub-
lic transport project and 
this vital piece of infra-
structure will create thou-
sands of jobs and improve 
the lives of commuters in 
Sydney’s North West.

• This crucial project is 
proceeding rapidly and the 
first of the four massive 
tunnel boring machines 
are due in the ground by 
October this year – ahead 
of an end-of-year commit-
ment.
• At the Cherrybrook rail-
way station site, work is 
well underway to exca-
vate the “box” area, from 
which two tunnel boring 
machines will dig six kilo-
metres to Epping. The tun-
nelling contract alone will 
support about 900 jobs.

OPAL ROLLOUT EX-
PANDS TO BUSES IN 
SYDNEY’S EAST

• Opal electronic ticket-
ing will start rolling out on 
State Transit buses, with 
five bus routes in Syd-
ney’s eastern suburbs to 
join the Opal network from 
Monday 28 April.
• The NSW Government 
successfully fast-tracked 
Opal on all Sydney Ferries 
services and 308 Sydney 
Trains and NSW TrainLink 
stations, and is now turn-
ing its attention to buses.
• Five bus routes, 326, 
327, 355, 361 and L24, 
will go-live with Opal over 
a two-week period from 
Monday. Customers can 
already use their Opal 
card on route 333, which 
was the first State Transit 
bus to go live with Opal as 
part of a customer trial. 
• To find ticket sellers, 

NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 24 April 2014
customers should call 131 
500 or visit www.trans-
portnsw.info. To order an 
Adult or Child/Youth card 
go to www.opal.com.au or 
call 13 67 25. 

NEW CABINET TO TRANS-
FORM NSW

• NSW Premier Mike Baird 
and Deputy Premier An-
drew Stoner have an-
nounced a revitalised 
Cabinet team with five 
fresh faces ready to bring 
new energy to the task of 
transforming NSW.
• Mr Baird says the new 
team is committed to 
building on the outstand-
ing achievements of the 
past three years and ac-
celerating the delivery of 
vital new infrastructure 
and improved services.
• Significant changes in-
clude the appointments 
of Andrew Constance as 
Treasurer, Pru Goward 
as Minister for Planning, 
Brad Hazzard as Attorney 
General and Gabrielle Up-
ton as Minister for Family 
and Community Services 
and Kevin Humphries as 
Minister for Land and Wa-
ter.
• The five new Ministers are 
Pittwater MP Rob Stokes 
(Minister for the Environ-
ment, Minister for Heritage 
and Assistant Minister for 
Planning), Dubbo MP Troy 
Grant (Minister for Hospi-
tality, Gaming and Racing 
and Minister for the Arts), 
Castle Hill MP Dominic 
Perrottet (Minister for 
Finance and Services), 
Bathurst MP Paul Toole 
(Minister for Local Gov-
ernment) and Wollondilly 
MP Jai Rowell (Minister for 
Mental Health and Assis-
tant Minister for Health)
• The full Cabinet list can 
be viewed at www.nsw.
gov.au. 

SOUTH WEST RAIL PROJ-
ECT TAKING SHAPE
• Another of the NSW 
Government’s major in-
frastructure projects has 
reached a significant mile-

stone, with major con-
struction completed at two 
brand new stations on the 
South West Rail Link.
• The South West Rail Link 
is being delivered at a rap-
id pace, with services set 
to start for customers next 
year - 12 months ahead of 
schedule and $100 million 
under the $2.1 billion bud-
get.
• NSW Premier Mike Baird 
and Transport Minister 
Gladys Berejiklian this 
week visited the site of 
the new Leppington Sta-
tion, which, along with 
Edmondson Park, is one 
of two new stations along 
the 11.4km South West 
Rail Link.
• The South West Rail Link 
will provide rail services 
to one of Sydney’s fastest 
growing areas and means 
a huge economic boost 
for the region. 
FREE PUBLIC TRANS-
PORT FOR DIGGERS AND 
FAMILIES ON ANZAC 
DAY
• The NSW Government 
will offer free public trans-
port to and from Anzac 
Day commemorations this 
Friday for diggers and 
their families.
• Current and former Aus-
tralian Defence Force 
personnel wearing their 
uniform or medals will 
be entitled to free travel 
to and from Anzac Day 
events on Sydney Trains 
and NSW TrainLink Inter-
city services, Sydney Fer-
ries, regular bus services 
across Sydney and light 
rail.
• Spouses, children or 
grandchildren can also 
travel free by displaying 
their medals, or if they’re 
carrying a letter from their 
local RSL branch or other 
ex-services organisation 
or the War Widow’s Gold 
Card.
• Special early morning 
bus and train services will 
run on Anzac Day so peo-
ple can attend the Dawn 
Service at the Cenotaph in 
Martin Place, which starts 
at 4:30am

OVERZEALOUS political 
supporters could soon 
be fined in Queensland if 
they obstruct voters en-
tering polling booths. 
The state government is 
supporting tighter regula-
tions on the behaviour of 
canvassers wielding how-
to-vote cards.
Queensland electoral 
commissioner Walter van 
der Merwe has recom-
mended changes in a re-
port tabled in parliament 
on Thursday, in the wake 
February’s controversial 
Redcliffe by-election.
That poll sparked com-
plaints from voters and 
Premier Campbell New-
man, who was abused 
outside the polling booth 
along with his wife Lisa.
Mr van der Merwe says 
it should be unlawful for 
someone to obstruct or 
hinder a person entering 
or approaching a polling 
booth.
He also wants to restrict 
the amount of election ma-
terial displayed on polling 
day, the use of loudspeak-
ers and to cut the number 
of scrutineers at voting 
booths.
Mr van der Merwe said 
three-quarters of 121 
submissions he received 
complained about the 
behaviour of canvassers 
outside booths.
“The very large phalanx 
of workers for both major 
parties were unnecessary, 
intimidating at worst, an-
noying at best, and, in a 
practical sense, simply 

Qld polling booth bullies face 
crackdown 

counter-productive,” he 
quoted a party volunteer 
saying.
A booth supervisor also 
reported party workers 
blocking two voters with 
disabilities from access-
ing an entry ramp, telling 
staff they were six metres 
from the entrance and 
so “legally allowed to be 
here”.
Attorney-General Jarrod 
Bleijie said while the gov-
ernment supported the 
changes, he would listen 
to community feedback 
before including these in 
electoral reforms.
“I take the view that people 
want to go in, they want to 
vote, they don’t want to be 
harassed by people,” Mr 
Bleijie told ABC Radio.
“They’ve made up their 
mind.”
The Redcliffe by-election 
was sparked by the res-
ignation of disgraced MP 
Scott Driscoll.
Mr Bleijie said the govern-
ment could ban spruikers 
from handing out how-to-
vote cards even though 
the electoral commission-
er’s report didn’t recom-
mend this.
“What we’re actually 
thinking about doing is 
regulating them, so they 
might be displayed in poll-
ing stations,” he said.
Opposition Leader Annas-
tacia Palaszczuk criticised 
that idea.
“Banning how-to-vote 
cards is alarming and it 
is concerning,” she told 
ABC Radio.

THE computer main-
frame underpinning Cen-
trelink needs a substan-
tial overhaul, which will 
cost “billions”, federal 
Treasurer Joe Hockey 
says. 
Mr Hockey has acknowl-
edged a blow-out in 
Centrelink phone call 
waiting times and says 
the department’s ageing 
computer mainframe is a 
major factor.
“The mainframe for Cen-
trelink, which provides 
services to millions of 
Australians, is ageing 
and in bad shape,” he 
told Fairfax Radio on 
Thursday.
“Centrelink and the Pen-
tagon in the US are the 
only two customers in 
the world of this one 
company that maintains 
the Centrelink main-
frame, which is extraor-
dinary.”
He said the waiting time 
for a Centrelink call is 
now 17 minutes.
“From my perspective 
that is not good enough. 
When I was the minister 
for Centrelink previously 
we had it down to six 
minutes if not less.”
He said it was an exam-
ple of the deterioration 
of infrastructure which 
had occurred under the 
previous Labor govern-
ment and said it needed 
to be fixed.
The cost would be “bil-
lions”, he said.
But this was necessary 
as the delays were un-
dermining productivity 
and impeding the gov-
ernment’s reform agen-
da.
“The two most important 
computer systems, argu-
ably, for the government 
are the mainframe for the 
Australian Taxation Of-
fice and the mainframe 
for Centrelink,” Mr Hock-
ey said.
“My overwhelming con-
cern is it is inhibiting the 
capacity of the govern-

Centrelink’s computers need overhaul
ment, to some degree, to 
roll out policy that prop-
erly addresses the prob-
lems in the economy and 
in the budget.”
Mr Hockey was also 
asked whether the Ab-
bott government’s paid 
parental leave scheme 
should be shelved given 

the cutbacks expected in 
the May budget.
“The fact is we’re putting 
a levy on big business 
to pay for it - together 
with the abolition of the 
existing paid parental 
leave scheme it is fully 
covered by the levy,” Mr 
Hockey said.
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An Abbott government 
proposal to have disability 
support pensioners inde-
pendently reviewed has 
won the cautious backing 
of the Australian Medical 
Association, which says it 
can be hard for doctors to 
reject patients’ claims they 
cannot work.
Dr Brian Morton, the 
AMA’s spokesman on gen-
eral practice, said doctors 
were often in an “invidious 
position” in having effec-
tively to decide whether 
someone was fit to work.
“For GPs to be the arbiter 
of whether someone com-
plies or not can be very dif-
ficult, because you often 
have a relationship with 
the patient,” he said.
“The concept of having 
perhaps government doc-
tors to make these final 
decisions is probably 
something that helps the 
GP to maintain a good re-
lationship with the patient 
rather than alienating them 
or, perhaps even worse 
doing, something that’s 
not valid.”
His comments came after 
Fairfax Media revealed So-
cial Services Minister Kev-
in Andrews is considering 
having thousands of exist-
ing disability pensioners 
examined by independent 
doctors to decide whether 
they could get back into 
work in the short term.
Dr Morton stressed that 
people should have the 
right to a second opinion 
if they were rejected for 
the disability pension and 
the independent experts 
should consult fully with 
the local doctor.
The Royal Australian Col-
lege of General Practitio-
ners took a dimmer view 
of the proposal, however, 
with president Dr Liz Mar-
les saying GPs were quite 
capable of diagnosing 
people accurately and pro-
fessionally.
“I would be surprised if 
having independent re-
views would make much 
difference,” she said. “In 
most circumstances ... 

people do actually want to 
have a job and the self-es-
teem that goes with that.”
She added: “There are a lot 
of people who genuinely 
have mental health issues 
... and they’re really going 
to struggle to get paid em-
ployment.”
Craig Wallace, president 
of People with Disability 
Australia, said the govern-
ment needed “more carrot 
and not more stick”, in the 
form of a proper jobs plan 
to help people with disabil-
ities find work. 
The Abbott government 
is expected to deliver a 
tough budget next month, 
with savings being sought 
through tightening up eli-
gibility for the disability 
pension, among other ar-
eas.
Mr Andrews however 
vowed on Sunday that 
people genuinely unable 
to work could still rely on 
a robust safety net. He in-
sisted the flagged chang-
es were not a savings 
measure but rather a way 
to keep people working – 
which benefited them as 
well as the taxpayer.
“What we want to ensure is 
people who may be young, 
for example, who may 
have just recently gone on 
to the pension – to check 
whether or not they need 
to stay on that pension, or 
whether … with some sup-
port, they could actually 
be in work,” he said.
The plan effectively back-
dates changes introduced 
by the former Labor gov-
ernment in 2011, under 
which disability pension-
ers assessed by their 
family doctor need to be 
independently checked by 
a government medical ex-
pert.
Mr Andrews said it would 
be “a waste of money” to 
try and review everybody 
because most people 
would be found to be gen-
uinely in need. The change 
would focus on “younger 
people, say under the age 
of 30, 35”, Mr Andrews 
said.

AMA gives cautious support to 
disability support crackdown
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At 11am on Good Friday, 
the Honourable Tony Ab-
bott, Prime Minister of Aus-
tralia, walked into a packed 
Our Lady of Lebanon’s Ca-
thedral to join the Maronite 
Community in the holy lit-
urgy. 
Worshippers came from all 
across NSW to attend the 
Good Friday Rite of Adora-
tion of the Cross celebrated 
by Bishop Antoine-Charbel 
Tarabay and to listen to his 
sermon and here is some 
of what he said: “There is 

a unity between the cross 
and the Crucified. When we 
adore the Cross, we adore 
Jesus”. 
In the Liturgy “we pray the 
traditional prayer in Arama-
ic and it is at the centre of 
our Liturgy” which means 
“Oh Jesus who were cruci-
fied for us, have mercy on 
us”. 
“Jesus prayed that His Fa-
ther would open their eyes 
to see their sins, in order 
to repent and be forgiven. 
Jesus was fully human and 

fully divine on the Cross. 
His mission was to save the 
world with His suffering...”
The Bishop was aided by 
Mgnr Marcelino, Vicar Gen-
eral and by the OLOL Par-
ish priests headed by Mgnr 
Shora Marie.
The Readings were done 
by Prime Minister Abbott, 
Mirella Khattar and one of 
the Sisters at OLOL..
Following the liturgy, Bish-
op Tarabay, accompanied 
by the Prime Minister and 
his First Lady, the Rud-

docks and some VIPs: Mr 
&Mrs Anwar Harb, Mr & 
Mrs Joe Khattar, joe Rizk, 
Wally Wehbe, Mr & Mrs Jo-
seph Assaf and Raymond 
Abi-Arraj.... they adjourned 
to the Community Centre 
next-door for some nibbles 
to break their fast....
A very holy day well spent 
in the presence of the One 
Who died for us...
With my best and most 
blessed wishes at Easter. 
Have a happy one!
Raymond Abi-Arraj 

Good Friday at OLOL Cathedral
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Australia will make one 
of its biggest ever mili-
tary purchases with a $12 
billion order for 58 Joint 
Strike Fighters in a move 
that will lift the nation’s air 
combat power to among the 
world’s most advanced.
Prime Minister Tony Abbott 
will announce the planned 
purchase in Canberra on 
Wednesday, confirming 
that Australia will join the 
United States and a se-
lect few other countries in 
adopting the fifth-genera-
tion stealth fighter as the 
backbone of its air combat 
power.
On top of the two fighters 
that Australia has already 
paid for, and a further 12 
that have been ordered, the 
large new purchase will de-
liver the Royal Australian 
Air Force three squadrons 
of the planes and cement 
its place as the dominant 
air power in the region.
The government is keeping 
open the option of buying 
another squadron of up to 
24 fighters, taking Austra-
lia’s fleet of the cutting-
edge planes close to 100.
The first Joint Strike Fight-
er – also called the Lock-
heed Martin F-35 Lightning 
II – will be delivered in 2018 
and begin service with the 
RAAF in 2020.
“The fifth-generation F-35 
is the most advanced fight-
er in production anywhere 
in the world and will make a 
vital contribution to our na-
tional security,” Mr Abbott 
will say on Wednesday.
“Together with the Super 
Hornet and Growler elec-
tronic warfare aircraft, the 
F-35 aircraft will ensure 
Australia maintains a re-
gional air combat edge. The 
F-35 will provide a major 
boost to the Australian De-
fence Force’s intelligence, 
surveillance and recon-
naissance capabilities.”
Defence Minister David 
Johnston said on Wednes-
day that the purchase 
would give Australia’s air 

Australia to buy 58 
Joint Strike Fighters

combat capability ‘‘the sort 
of technological edge that 
it must continue to have’’.
He defended the billions 
in spending - less than a 
month before Treasurer 
Joe Hockey delivers a bud-
get with expected cuts to 
health and welfare, saying 
the money for the fighters 
had been put aside since 
the government’s initial or-
der of 14 aircraft.
‘‘The money is contained 
within the defence budget 
in the outyears of the bud-
get and beyond,’’ Senator 
Johnston told ABC radio. 
‘‘We are committed to de-
fending Australia with the 
best available platforms. 
This clearly is a regionally 
dominant and cutting-edge 
platform that will see Aus-
tralia right out to 2050.’’
Opposition leader Bill 
Shorten backed the pur-
chase, saying the previous 
Labor government believed 
the Joint Strike Fighter was 
the ‘‘right way to go’’.
When asked if the order 
should be scaled back 
given the tough budget cli-
mate, Mr Shorten said the 
fighter program was a long 
term-investment.
‘‘These defence purchases 
are necessary for our for-
ward security plans over 
a number of decades,’’ Mr 
Shorten told ABC radio.
The lifetime cost of the new 
batch of fighters,  which in-
cludes maintenance, weap-
ons and spares, will reach 
$12.4 billion, making it one 
of Australia’s most expen-
sive ever military acquisi-
tions alongside the Collins 
Class submarine and the 
long-retired aircraft carri-
ers.
The announcement is also 
a win for the RAAF bases 
at Williamtown in NSW and 
Tindal in the Northern Ter-
ritory, which will be the 
home bases for the squad-
rons. They will need about 
$1.6 billion in new facilities 
and infrastructure, Mr Ab-
bott will announce.

An emboldened Bill 
Shorten has outlined his 
ambitious reform agenda 
aimed at dramatically in-
creasing the Labor Par-
ty’s membership through 
the promise of more influ-
ence over the party’s poli-
cies and direction.
Redefining the party’s 
purpose, he declared: ‘’It 
used to be said that Labor 
was the political arm of 
the union movement. I’m 
saying today, as proud as 
I am of unions and what 
they’ve done, that the 
Labor Party is the politi-
cal arm of no one but the 
Australian people.’’
While the reforms may 
have averted recent con-
troversies over preselec-
tions for the West Aus-
tralian Senate and the 
Victorian upper house 
seat of Macedon, Mr 
Shorten made it clear they 
would not redress them.
‘’I’m not going to second-
guess every previous 
dispute. These matters 
are where they are,’’ Mr 
Shorten told a Melbourne 
audience on Tuesday.
The speech was enthusi-
astically received within 
the party, but Mr Shorten’s 
test is not the breadth and 
depth of reforms aimed at 
transforming Labor into a 
mass-participation, mem-
bership-based movement, 
but whether he succeeds 
in delivering them.
Former Victorian premier 
Steve Bracks compared 
the agenda with the one 
backed by Gough Whit-
lam that rebuilt the party 
in the 1970s, declaring: 
‘’It’s almost like deja vu 
repeating itself.’’
Exuding confidence that 
Mr Shorten would prevail, 
Mr Bracks urged the audi-
ence at the Wheeler Cen-
tre to mark the day down 
as the one that changed 
the Labor Party.
‘’If there’s a time for people 
to join the party, it’s now. 
In my lifetime I’m seeing 
the most radical right-

wing government I’ve ever 
seen at a federal or state 
level in the Abbott govern-
ment,’’ Mr Bracks said.
Among the changes that 
will be debated at a Vic-
torian conference next 
month and in New South 
Wales in July are: 
• A “one-click” online 
membership category, 
as well as a lower-cost 
fee structure and an end 
to the rule requiring new 
members to join a union.
• A greater say for mem-
bers in all preselections, 
including those for the 
Senate and legislative 
councils.
• The promise of greater 
rank-and-file participation 
in the party’s main policy-
making forum, the Nation-
al Conference.
• Expanding the 50:50 
system used to elect the 
federal leader to state and 
territory branches.
Mr Shorten was to have 
outlined his plan on April 
7 but the speech was 
postponed following the 
death of his mother. The 
content was subsequently 
revised after a revolt in 
sections of the party over 
the handling of preselec-
tions for the WA Senate 
by-election.
Rancour over the WA 
process highlighted the 
need for a local voice, Mr 
Shorten said. ‘’There are a 
range of views on the best 
way forward, but there is 
no dancing around the 
truth.’’
Conceding that ‘’apathy 
has taken over the Labor 
Party’’, the ALP leader said 
he worried that the target 
of increasing member-
ship from about 40,000 to 
100,000 was too low and 
that the party was not am-
bitious enough.
He said the party’s chal-
lenge was not that there 
were too many people 
trying to take it over. ‘’It’s 
that we’re hollowed out 
and not enough people 
are involved.’’

Bill Shorten outlines ALP reforms 
aimed at boosting party membership

Shadow Attorney-Gener-
al Mark Dreyfus QC and 
Shadow Minister for Citi-
zenship and Multicultural-
ism Michelle Rowland last 
night addressed a commu-
nity forum in Bankstown, 
hosted by the Member for 
Blaxland Jason Clare, to 
discuss the Abbott Govern-
ment’s proposed changes 
to Section 18C of the Ra-
cial Discrimination Act.
At the Bankstown meeting 
community members dis-
cussed the Government’s 
changes and heard from 
guest speakers Randa Kat-
tan from the Arab Council 
Australia and Kirstie Park-
er from the National Con-
gress of Australia’s First 
Peoples.
“Our meeting saw a large 
turnout from concerned 
Western Sydney residents 
who overwhelmingly op-
pose these changes,” Mr 
Dreyfus said.
“The Government has re-
fused to hold any public 
consultation on their draft 
changes, and has indicat-
ed that any submissions 
received will be made pub-
lic.
“It is now clear that Sena-
tor Brandis is too afraid 
to face Australians and 
hear what they really think 
about his draft changes 
– Section 18C is working 
well and should be left ex-
actly as it is.”
“The Abbott Government’s 
push to introduce sweep-
ing changes that effective-
ly neutralise protections 
against hate speech, is 
an attack on fundamental 
values of tolerance and re-
spect,” Ms Rowland said.
“These values are at the 
heart of our diverse and 
multicultural society.”

WESTERN SYDNEY SAYS 
NO TO CHANGES TO 18C

“What Tony Abbott is doing 
is sending a message that 
it’s okay to abuse, insult 
or harass people based on 
the colour of their skin,” 
Mr Clare said.
“This is not us. It’s not the 
sort of country that we are, 
or the sort of country we 
want to be.  
“We are the best country 
in the world, part of what 
makes us so great is we’ve 
got people from all around 
the world living together in 
harmony. Bankstown is a 
good example of that. Tony 
Abbott has just showed us 
how out of touch he really 
is.”
“There is now one week 
left in the short five week 
public consultation the 
Government allowed for 
feedback on their changes 
to the Racial Discrimina-
tion Act,” Mr Dreyfus said.
“Tony Abbott and Senator 
Brandis should listen to 
the individuals, ethnic and 
community groups from 
across the country who 
have spoken out against 
their proposed changes.
“The Government must 
abandon their plan to give 
the green light to bigotry 
and hate speech. Sena-
tor Brandis has to wake 
up and listen to commu-
nity rejection of his ineptly 
drafted changes to the Ra-
cial Discrimination Act.”
Submissions to the Gov-
ernment on the proposed 
changes can be sent to 
s18cconsultation@ag.gov.
au  before 30 April.MEDIA 
CONTACT:
ANNIE WILLIAMS 0428 
040 522 (DREYFUS)
NICK TRAINOR 0407 078 
138 (ROWLAND)
RYAN HAMILTON 02 9790 
2466 (CLARE)
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AUSTRALIANS will pay 
more for government ser-
vices and face harsher 
means testing on welfare 
as Joe Hockey warned 
“nothing is free”. 
And the Treasurer said 
last night that people 
would lose some benefits 
they had “come to take for 
granted’’ in May’s Budget, 
and beyond.
He said such reforms were 
an “inescapable truth”.
Mr Hockey said the Com-
mission of Audit, due for 
release next Thursday, 
found a “serious spend-
ing problem”.
The age pension would 
cost a whopping $72 bil-
lion in a decade, casting 
a shadow over all other 
spending, and the bill for 
Medicare would nearly 
double to $38 billion.
Government spending 
had tripled in 40 years, to 
$15,000 per Australian.
Mr Hockey has been warn-
ing for weeks the pension 
age, eligibility and index-
ation rules may have to 
change — though Prime 
Minister Tony Abbott has 
indicated that changes 
won’t happen until after 
the next election.
Mr Hockey said means 
testing must become 
“even more important”.
The Government would 
still support the vulner-
able, Mr Hockey said.
 “It will do for people what 
they cannot do for them-
selves, but no more,” he 
said.
“Nothing is free. Some-
one always pays.”
More co-payments would 

Treasurer Joe Hockey warns 
‘nothing is free’ 

encourage “moderation 
in demand” for govern-
ment-provided goods and 
services.
The comments suggested 
further changes beyond a 
$6 co-payment expected 
to be introduced for GP 
visits.
Mr Hockey said unem-
ployment assistance 
should help the jobless 
move into work rather 
than trap them.
And Australia needed to 
consider how to help peo-
ple “restart” careers, ac-
knowledging some could 
not do the same work all 
their lives.
“We can’t allow people 
over the age of 50 not to 
have an opportunity to go 
into another career,” Mr 
Hockey said.
The audit highlighted bal-
looning spending in wel-
fare, health, education 
and defence.
As demand outstripped 
taxpayers’ capacity to 
pay, “policies must be 
changed, either now or 
more dramatically in the 
future,” Mr Hockey said.
“I ask Australians not 
to judge this Budget on 
what they get or lose to-
day,” he said.
“This Budget is about our 
quality of life for the years 
ahead.”
He said Greek and Span-
ish youth had been vic-
tims of recession and un-
employment after those 
countries lived “far be-
yond their means”.
“We cannot allow our na-
tion to fall into this trap,” 
he said.

Joe Hockey has warned Australians should expect a serve of tough 
love when he hands down his first budget. 

NSW premier Mike Baird 
says the decision to drop 
Attorney-General Greg 
Smith from his new cabi-
net wasn’t easy. 
“I’ve had to make some de-
cisions that weren’t easy 
and that was certainly one 
of them,” Mr Baird told 
ABC radio on Tuesday.
Mr Smith won’t be the 
only minister to fall, with 
George Souris likely to 
lose his position as Hospi-
tality and Racing Minister 
and Environment Minister 
Robyn Parker and Local 
Government Minister Don 
Page also expected to be 
dumped.
“There’s going to be some 
changes,” Mr Baird said.
“We need some renewal, 
some new faces and we 
need a team that is going 
to transform New South 
Wales.”
Five days into the top 
job, Mr Baird is expected 
to formally announce the 
changes later on Tues-
day ahead of the swear-
ing in of new ministry on 
Wednesday.
Mr Baird paid tribute to Mr 
Smith.
“I want to pay tribute to 
Greg, he is a good friend. 
I think he is someone that 
brings a distinguished 
career to parliament,” he 
said.
Mr Smith had been critical 
of the state’s mandatory 
sentencing laws, but Mr 
Baird said the laws were 
important.
“Those laws were critical 
and those laws - as you’ve 
already started to see in 
the Kings Cross precinct 
- have started to have a 
significant impact,” he 
added.
Transport Minister Gladys 
Berejiklian will keep her 
portfolio as will Education 
Minister Adrian Piccoli.
Mr Baird said on Monday 
he wouldn’t hold on to the 
Treasury portfolio, ahead 
of the state budget due to 
be handed down on June 
17.
Like his predecessor Bar-
ry O’Farrell, Mr Baird will 

Greg Smith out of Baird’s new cabinet 
become Minister for West-
ern Sydney and well as 
premier.
Mr Baird said Sydney’s 
west was the epicentre 
of infrastructure projects 
being undertaken by the 
state government.
“It is a key part of the 
city’s, and the state’s 
economy and the national 
economy,” he said.
“It is a growing, thriv-
ing region that I intend to 
spend a lot of time in.”
Mr Baird is expected to el-
evate Brad Hazzard to Mr 
Smith’s role as Attorney-
General.
Others likely to be pro-
moted to the new cabinet 
include Liberal Pittwater 
MP Rob Stokes, Castle Hill 
MP Dominic Perrottet and 
Wollondilly MP Jai Rowell, 
along with Nationals MPs 
Troy Grant, the member 
for Dubbo, and Paul Toole, 
the member for Bathurst.
Mr Baird said he would 
stand by Mr O’Farrell’s 
promise to not sell off the 
state’s electricity “poles 
and wires”.
But if he did change his 
position on selling public 
assets he would seek a 
mandate from the elector-
ate.
“That’s exactly where we 
sit today,” he said.
“There is no difference in 
the position between Bar-
ry O’Farrell and myself on 
this. Barry’s done a lot to 
win back the trust of the 
community.”
As far as health sector pri-
vatisations went, Mr Baird 
said there was no push to 
do that either, but he was 
keen to consider models 
that could improve health-
care for patients across 
the state.
“I haven’t got an ideol-
ogy on this, I just want to 
deliver the best possible 
healthcare for people of 
New South Wales,” he 
said.
The new premier said one 
of his first priorities was 
to deal with the issue of 
lobbyists and political do-
nors.

A PROTEST that interrupt-
ed the Gallipoli dawn ser-
vice last year has sparked 
an overhaul of security op-
erations on the peninsula 
that should make the 2015 
centenary commemora-
tions much safer. 
Veterans’ Affairs Minister 
Michael Ronaldson says 
Australian and New Zealand 
authorities learned from 
the “regrettable incident” 
in 2013 and the lacklustre 
response.
“We have put in place some 
other processes around se-
curity to minimise the risk 
of that occurring again,” 
Senator Ronaldson told 
reporters at Gallipoli on 
Wednesday.
“You can never clearly say 
it (an incident) will never 
occur.
“(But) I’m confident the 
things put in place will se-
cure not only the VIPs, but 
indeed, the Australians and 
New Zealanders who will 
have travelled a long dis-
tance to be part of a quite 
remarkable event.”
Twelve months ago, dual 
Turkish-Australian national 
Ali Riza Ersoy started yell-
ing during the dawn ser-
vice at North Beach as he 
rushed the main stage.
It took minutes for Turkish 
authorities to intervene and 
manhandle the then 65-
year-old protester out of 
the commemorative site.
It was later discovered he’d 
wanted to present docu-
ments to Australia’s offi-
cial representative Warren 
Snowdon.
Senator Ronaldson on 
Wednesday was asked if 
there was now an arrange-
ment that would allow Aus-
tralian or New Zealand po-
lice to step in if there was a 

Gallipoli protest sparks security overhaul 

similar incident.
“I don’t want to discuss se-
curity issues, but lessons 
were well-learned,” the 
minister replied.
Australian services director 
Tim Evans says the hesi-
tant response in 2013 has 
resulted in a more focused 
approach to dealing with 
any “fixated individual”.
“Everybody was there, but 
nobody was quite sure who 
should be laying hands on 
this person,” he told report-
ers.
“We’ve spent a bit of time 
over the past 12 months 
sorting that through both 
with our Turkish colleagues 
and our own arrangements.
“We’re very confident now, 
that would be dealt with 
quickly and appropriately.”
Asked who had jurisdiction 
to act at the commemora-
tive sites, Mr Evans noted 
that the Turkish police were 
the law officers at Gallipoli.
“Beyond that I don’t intend 
to say.”
Turkey’s 2nd army corps 
will deploy 1000 soldiers 
across the peninsula this 
year and again in 2015.
Pilgrims entering the North 
Beach and Lone Pine sites 
must submit to airport-
type body scans and bag 
searches.
Senator Ronaldson this 
week met with the Turkish 
defence, foreign and cul-
ture ministers about the 
2015 commemorations.
He revealed on Wednesday 
the Turkish government 
has now set up a separate 
agency to coordinate the 
centenary.
It’s likely Prince Charles 
will attend alongside Prime 
Minister Tony Abbott and 
other Commonwealth lead-
ers.

A protest that interrupted the Gallipoli dawn service last year has sparked 
an overhaul of security. Source: AAP
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Clr Khal Asfour 
MAYOR OF BANKSTOWN
Ph: 9707 9523 
Fax: 9707 9517
www.bankstown.nsw.gov.au

Easter is a celebration of the sacrifice Jesus made 
out of love for all mankind. 
May we be inspired by his compassion  and 
sacrifice for us.

رئـيس بلـدية بانكـستاون كال عـصفور يهـنئ بـعيد الـفصح
حبـّا  بنفسه  املسيح  السيد  بتضحية  االحتفال  هو  الفصح 

باالنسانية جمعاء وفداًء لخطاياها.
فلتكن رحمته بنا وتضحيته من أجلنا نموذجا نحتذي به يف 

حياتنا.

On behalf of Bankstown City Council, I’m honoured 
to pay tribute to our ANZAC heroes. May we forever 
cherish their legacy and honour their memory. Lest 
We Forget

رئـيس بلـدية بانكـستاون كال عـصفور يشيد بأبطال األنزاك

Clr Khal Asfour 
MAYOR OF BANKSTOWN
Ph: 9707 9523 
Fax: 9707 9517
www.bankstown.nsw.gov.au

نيابة عن مجلس بلدية مدينة بانكستاون، يشرفني أن أشيد 
بأبطالنا يف يوم األنزاك ANZAC. ونحن نعتز بإرثهم ونكرّم 

ذكراهم ولن ننساهم اىل األبد.



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

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

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

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

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

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

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

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات 
العربية ترضي جميع أفراد العائلة

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  لالتصال: قيصر  

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
الدوائر االسرتالية

مع
ABN & ASIC 

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

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن

$ 600

اآلن بـ 

450$ فقط

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

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

وتشاهدوا هذه القنوات بأنفسكم..
لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم 
الخدمة املمتازة والسريعة على رقم املكتب: 788 922 1300

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم
حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية

تتأثر  ال  تقطـّع  او  انقطاع  دون  صافية  نقية  شاشة  يعطيكم  الجديد  الجهاز 

بتغريات االنرتنت
فمثاًل  البلدان  حسب  مجموعات  يف  متسلسلة  القنوات 

القنوات اللبنانية تأتي متتابعة )وراء بعضها البعض(
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة 

التي تريدون مشاهدتها

تضع العالم بني يديكم
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