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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

السلسلة إىل مواجهة جديدة يف اجمللس
الراعي لسليمان: لن نقبل بالقصر بال رئيس

يف  االخفاق  غداة  بدا 
جديد  رئيس  انتخاب 
اجللسة  عقب  للجمهورية 
أطيح  اليت  التتمة صفحة  31الثالثة 

املاضي  االربعاء  نصابها 
سياسيا  استنفارا  ان 
تدرجيا  مالحمه  تتصاعد 
املرحلة  لدخول  استعدادا 

احلامسة االخرية من املهلة 
تشكلها  اليت  الدستورية 
االيام العشرة االخرية منها 
اجلاري  ايار   15 من  ابتداء 

سيارات تعرب بحرية سيول أمس االول يف الحدت لدى هطول أمطار غزيرة. )ناصر طرابلسي(

االنفصاليون ال يستجيبون الدعوة إىل تأجيل االستفتاء يف أوكرانيا

 بـوتني يـشرف عـلى تـجارب باليستية

االنفصاليون  قّرر 
أمس  لروسيا  املوالون 

الدفعة  بقيت  فيما 
مقاتلي  من  االخرية 
عالقة  السورية  املعارضة 
احملاصرة  االحياء  يف 
امس  محص  مدينة  وسط 
مقاتلون  حال  بعدما  االول 

إجناز اتفاق محص مقابل املساعدات للبلدتني.. تفجري فندق »الكارلتون« وكريي التقى اجلربا
وصول  دون  اسالميون 
بلدتي  اىل  مساعدات 
الشيعيتني  والزهراء  نبل 
حتاصرهما  اللتني 
حلب،  ريف  يف  املعارضة 
وذلك مبوجب بنود االتفاق 

الرابعة  اجللسة  موعد  وهو 
للمجلس قبل فرتة االنعقاد 

احلكمي للمجلس.
السياق  هذا  يف  وعلم 
الفراغ  من  املخاوف  ان 
الرئاسي ارخت بثقلها على 
رئيس  مجع  الذي  اللقاء 
سليمان  ميشال  اجلمهورية 
املاروني  والبطريرك 
بشارة  مار  الكاردينال 
ظهر  بعد  الراعي  بطرس 
امس االول يف قصر بعبدا 
االربعاء  يوم  سبقه  والذي 
الرئيس  من  اتصال 
مهنئا  بالبطريرك  سليمان 
من  العودة  بسالمة  اياه 
زيارته للفاتيكان وفرنسا. 
سليمان  الراعي  أبلغ  وقد 

االمم  عليه  اشرفت  الذي 
انفجار  استهدف  املتحدة، 
الكارلتون  فندق  ضخم 
حبلب القدمية، ما أدى إىل 
الشهداء،  من  عدد  سقوط 
مل  النهائية  واحلصيلة 

التتمة صفحة  31

مطلوب
عمال للعمل 
يف مصانع 

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

باالستفتاء  املضي  االول 
يف  االستقالل  على 

وسالفيانسك  دونتسك 

 

IMPRESSIVE BUILT-IN 
WARDROBES

Custom design to suit your needs at FACTORY PRICES

15 YEARS EXPERIENCE     10 YEARS GUARANTEE
Visit our showroom at 54 Canterbubry Road, Bankstown     • OPEN 7 DAYS

Ph 9796 1022     Fax 9796 3355 
www.impressivewardrobes.com.au

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

Special
$588
inc GST

Special
$888
inc GST

Safety mirrors, federation, heritage, craft wood, 
specialised in hinged and sliding solid timber and 
polyurethane doors.
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تتحدد بعد.
فإن  املعلومات  وحبسب 
تدمري  إىل  أدى  التفجري 
واملباني  بالكامل  الفندق 
وحتدثت  اجملاورة،  األثرية 
للمعارضة  تابعة  مواقع 
جرى  أنه  عن  السورية 
تفخيخ أنفاق أسفل الفندق 

بأطنان من املتفجرات.
وتبنت اجلبهة اإلسالمية عرب 
صفحات تابعة هلا التفجري، 
يف  فجرت  كانت  وهي 
ذاته،  املبنى  شباط/فرباير 
إىل  أدى  التفجري  لكن 

بوتني وميدفيديف يعرضان حرس الشرف خالل مراسم وضع اكليل من الزهر عند جدار 
الكرملني عشية احتفاالت يوم النصر يف وسط موسكو أمس االول. )رويرتز(
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العاملية،  االوبزرفر   مجلة  من  نيسان  عدد شهر  االسواق  اىل  صدر 
)The World Observer(  التي تصدر باللغتني العربية واالنكليزية 
لصاحبها الزميل الدكتور ممدوح سكرية. ويتضمن هذا العدد أخبارا 

ومقاالت هامة وشيقة اسرتالية، عربية وعاملية. 

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطرب جورج خوري وراقصة 

شرقية ومفاجآت سارة ومميزة 
للحجز االتصال على الرقم
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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

النواب  جملس  رئيس  دعا 
نبيه بري اىل جلسة تعقد يف 
متام الساعة العاشرة والنصف 
من قبل ظهر يوم االربعاء يف 
14 احلالي وكذلك مساء اليوم 
واقرار  لدرس  وذلك  نفسه، 
املتعلقني  القانون  مشروعي 
بسلسلة الرتب والرواتب يف 

القطاع العام.
اىل  بري  الرئيس  دعا  كذلك 
الساعة  متام  تعقد يف  جلسة 
يوم  ظهر  عشرة  الثانية 
اخلميس يف 15 احلالي وذلك 

النتخاب رئيس اجلمهورية.
كذلك دعا الرئيس بري جلان: 
االدارة  واملوازنة،  املال 
اخلارجية  الشؤون  والعدل، 
الوطين  الدفاع  واملغرتبني، 
اىل  والبلديات،  والداخلية 
الساعة  يف  مشرتكة  جلسة 
قبل  من  والنصف  العاشرة 
ظهر يوم الثالثاء يف 13 ايار 
املقبل، وذلك لدرس مشروع 
املرسوم  يف  الوارد  القانون 
رقم 7413 الرامي اىل حتديد 
اجلنسية  استعادة  شروط 

اللبنانية.
اللجان  نشاط  إطار  ويف 
عقدت اللجنة الفرعية املنبثقة 
النيابية املشرتكة  عن اللجان 
جان  النائب  برئاسة  جلسة 
املدير  وحضور  اوغاسابيان 
العام لوزارة الصناعة انطوان 
عن  مالك  مسر  جدعون، 
ضاهر  سهام  البيئة،  وزارة 
اسعد  اإلقتصاد،  وزارة  عن 
الصحة  وزارة  عن  خوري 
جوزف  اإلقتصادي  واخلبري 

بري دعا اىل جلستني إلقرار السلسلة 
وانتخاب رئيس وفرعية اللجان 

تابعت درس تنظيم اإلنتاج العضوي

لبنانيات 

درس  واستكملت  زوليكيا، 
يف  الوارد  القانون  مشروع 
الرامي   8605 رقم  املرسوم 
العضوي،  اإلنتاج  تنظيم  اىل 
من  عدد  وتعديل  ومناقشة 
يتم  أن  على  القانون،  مواد 
اجللسة  يف  درسه  استكمال 
اليت ستنعقد نهار اإلثنني 12 

احلالي.
ال نصاب للمال

املال  جلنة  جلسة  تنعقد  مل 
اكتمال  لعدم  املقررة 
النصاب، واعلن رئيس اللجنة 
عن  كنعان  ابراهيم  النائب 
ارجاء اجللسة اىل موعد حيدد 
مشروع  درس  ملتابعة  الحقا 
املرسوم  يف  الوارد  القانون 
الرقم 9905 الرامي اىل طلب 
اتفاقية  ابرام  على  املوافقة 
اجلمهورية  حكومة  بني  قرض 
العربي  والصندوق  اللبنانية 
لالمناء االقتصادي واالجتماعي 
مشروع  متويل  يف  للمساهمة 
من  املتضررة  الكهرباء 
وقد  االسرائيلي،  العدوان 
اجللسة  حضور  اىل  دعي 
الذي  واالعمار  االمناء  جملس 
كان توىل التفاوض والتوقيع 
قبل  املناقصات  واجراء 
احلصول على موافقة اجمللس 
رئيس  ان  خصوصا  النيابي 
لبنان  كهرباء  ادارة  جملس 
اللجنة يف  افاد  كمال احلايك 
الكلفة  ان  املاضية  اجللسة 
املشروع  هذا  يف  الفعلية 
ختطت اتفاقية القرض. لذلك 
تنتظر اللجنة توضيح االمر من 

جملس االمناء واالعمار.
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أكد رئيس احلكومة متام سالم 
القيادات  توافق  ضرورة 
السياسية على انتخاب رئيس 
املهلة  ضمن  للبالد  جديد 
يف  تنتهي  اليت  الدستورية 
أن  معتربا  احلالي،  أيار   25
رئيس  وصول  املطلوب 
الظرف احلالي ال  وفاقي ألن 
يسمح بوصول رئيس حتد، أو 

رئيس من طرف معني.
اىل  سالم  الرئيس  وقال 
األوسط  الشرق  جريدة 
يف  التعثر  إن  السعودية 
انتخاب رئيس جديد للبالد من 
شأنه أن يهدد كل اإلجنازات 
واإلدارية  واألمنية  السياسية 
اليت حتققت يف عهد حكومته، 
انتخاب  ضرورة  على  مشددا 
يف  لبنان،  يف  صنع  رئيس 
العوامل  استبعاد  إىل  إشارة 
هذا  عن  والدولية  اإلقليمية 

االستحقاق.
سالم  الرئيس  واعرتض 
مفضال  الفراغ،  تسمية  على 

سالم طالب برئيس مجهورية وفاقي صنع يف لبنان:

أدعو اجلميع اىل التنازل ألن الفراغ يهّدد اجنازات احلكومة
استعمال تعبري فراغ يف موقع 
الكلمتني  بني  ألن  الرئاسة، 
ما  إن  وقال:  كبريا.  فارقا 
من  مرحليا  احلكومة  تنفذه 
جو  ظل  يف  الفتة،  إجنازات 
األفرقاء  بني  يسود  إجيابي 
على  ترجم  فيها،  املمثلني 
مستوى التعيينات يف إدارات 
سبب  أي  يرتك  ال  الدولة، 
يف  جديد  فراغ  الستحداث 
وقت  يف  اجلمهورية  رئاسة 

منأل كل الشواغر.
وأضاف: املفروض أن يدرك 
اجلميع أهمية اختاذ هذه اخلطوة 
وحماذير  الرئيس  انتخاب 
وخماطرها  بها،  القيام  عدم 
وأن  لبنان،  يف  الوضع  على 
يتنازل اجلميع من أجل مصلحة 
أو  فريق  ملصلحة  ال  الوطن، 
أن  ورأى  مرجعية.  أو  تكتل 
يف  تكمن  الوطن  مصلحة 
ما  غرار  على  اجلميع  توافق 
تشكيل  أنتج  الذي  التوافق 
بيانها  إقرار  وأنتج  احلكومة، 

العماد  اجلمهورية  رئيس  نوه 
اليت  باجلهود  سليمان  ميشال 
بذلتها جلنة اعداد مشروع قانون 
الالمركزية االدارية، مشريا اىل 
ما حيققه هذا املشروع من امناء 
متوازن يف البلدات والقرى وما 

خيففه من اعباء عن املواطن.
جاء  سليمان  الرئيس  كالم 
القصر  يف  استقباله  خالل  يف 
اجلمهوري يف بعبدا امس االول 
برئاسة  املشروع  اعداد  جلنة 
بارود  زياد  السابق  الوزير 
الذي اشاد باسم اللجنة مبتابعة 
بداية  منذ  اجلمهورية  رئيس 
الالمركزية،  ملوضوع  العهد 
للجنة  الدائمة  رعايته  شاكرا 

طوال فرتة عملها.
مع  اجلمهورية  رئيس  وعرض 
حبيش  هادي  النائبني  من  كل 
وهنري حلو للتطورات السياسية 
الراهنة والجواء اجللسة النيابية 
رئيس  النتخاب  االول  امس 

للجمهورية.
مع  سليمان  الرئيس  وتناول 
عبود  فادي  السابق  الوزير 

االوضاع العامة.
مع  سليمان  الرئيس  وحبث 
الرئيس السابق جلمعية مصارف 
لبنان جوزف طربيه يف االوضاع 

املصرفية والنقدية.
حوري  عمار  النائب  واستقبل 
ابراهيم  السابقني  والوزيرين 
والنائب  شربل  ومروان  جنار 
السابق جورج كساب ثم ميشال 

معوض.
وزار بعبدا الوزير السابق حممد 
جواد خليفة مع وفد من العائلة 
والنائب السابق نهاد سعيد مع 
رئيس  لشكر  العائلة  من  وفد 
منهما  كل  منح  على  اجلمهورية 
رتبة  من  الوطين  االرز  وسام 

كومندور.
زيارة بريح

اىل ذلك يقوم الرئيس سليمان 
 17 يف  بريح  بلدة  اىل  بزيارة 
االساس  حجر  لوضع  اجلاري 
يف  املهدومتني  للكنيستني 
االحزاب  ممثلو  واعلن  البلدة، 
املسيحية يف البلدة اثر لقائهم 
ان أمنية مهجري بريح كانت ان 
حتل قضيتهم على عهد سليمان 

سليمان: مشروع الالمركزية االدارية حيقق 
االمناء املتوازن يف املناطق

انصافهم  قاعدة  على  ولكن 
املشروعة  حقوقهم  واعطائهم 
بناء  اعادة  من  يتمكنوا  كي 
واسرتجاع  املهدمة  بيوتهم 
واملستباحة،  احملتلة  اراضيهم 
حثيثة  جهودا  بذل  بانه  علما 

للتوصل اىل حلول مرضية.
واكدوا يف بيان ان احللول اليت 
قدمت ملهجري بريح ال تعطيهم 
عودة  لتأمني  تكفي  وال  حقهم 
وثالثني  مخس  بعد  هلم  كرمية 
العلم  مع  التهجري،  من  سنة 
القيمني على وزارة شؤون  أن 
املهجرين ويف مقدمهم الوزيرة 
تفهما  أبدوا  شبطيين  اليس 
لظالمتهم ويعملون ما بوسعهم 

الجياد احللول.
واعتربوا ان وضع احلجر االساس 
لكنائس بريح قبل ان تتم مراسم 
تكريم الشهداء املدفونني فيها 
وقبل حصول املصاحلة الشاملة 
سيادة  ومباركة  علم  ودون 
راعي االبرشية املطران الياس 
صارخا  انتهاكا  يشكل  نصار 
لكرامتهم،  وانتهاكا  حلقوقهم 
يتساءلون:  املهجرين  وان  كما 
مل  اذا  الكنائس  تبنى  ملن 
مسيحيون  مؤمنون  هناك  يكن 

جيتمعون فيها للصالة؟.
واعلنوا ان مهجري بريح يناشدون 
الرئيس العماد ميشال سليمان 
وهو احلريص على احقاق احلق 
ان يعيد النظر يف قرار رعايته 
ووضع  املقيمني  بيت  تدشني 
بريح  لكنائس  االساس  احلجر 
والتنسيق  املصاحلة  امتام  قبل 
الكامل مع املطران نصار املعين 
ابرشيته  كنائس  ببناء  املباشر 
عودة  على  االول  واحلريص 
متوجهني  احلظرية،  اىل  اخلراف 
هبوا  الذين  االمة  نواب  اىل 
املالكني  حقوق  عن  للدفاع 
القدامى ومنكوبي قرية الطفيل 
قرية يف  هناك  بان  لتذكريهم 
اهلها  بريح،  امسها  الشوف 
مل  قدامى  مالكون  املهجرون 
عمرهم  جنى  من  يستفيدوا 
اكثر  منذ  احملتلة  وامالكهم 
عقود ومل يستطيعوا  ثالثة  من 
العودة اىل قريتهم القريبة رغم 

وجود طرقات تؤدي اليها.

االستقرار  وأنتج  الوزاري، 
التفجريات،  ومنع  األمين 
اإلدارية  التعيينات  أنتج  كما 
مراكز  مركزا من   30 يف حنو 
الفئة األوىل، وهو رقم ليس 

بالسهل على اإلطالق.
األجواء  هذه  إن  سالم  وقال 
اإلجيابية ال بد من أن تنسحب 
الرئاسة،  انتخابات  على 
وال  املرحلة  ال  أنه  إىل  منبها 
الواقع احلالي يسمح بانتخاب 
أو رئيس يكون  رئيس حتد، 
طرفا، أو رئيس على حساب 
رأى  وإذ  البلد.  يف  فريق 
وفاقي،  رئيس  املطلوب  أن 
يعين  ال  هذا  أن  على  شدد 
رئيسا  يكون  أن  بالضرورة 
أن  املمكن  من  بل  ضعيفا، 
ميارس  متزنا  رئيسا  يكون 
بالرئيس  يفرتض  كما  دوره 
يكون  أن  أي  يكون،  أن 
مرجعية وطنية للجميع ال لفئة 
من دون أخرى، فهو سيكون 
واللبنانيني،  للبنان  رئيسا 
فريق.  أو  ملنطقة  رئيسا  ال 
نتائج  عن  سؤال  على  وردا 
الفراغ، أجاب سالم: الشغور 
على  سلبيا  انطباعا  سيعطي 
املرحلة،  هلذه  العام  املنحى 
إنتاجيتها،  على  وسلبيا 
على  سلبا  سيؤثر  وبالتالي 
حتصني لبنان يف هذه األجواء 
املنطقة.  يف  املضطربة 
السياسية  القوى  مجيع  ودعا 
أن  اخلطر  هذا  أدركت  اليت 
تستكمل هذا بانتخاب رئيس 
السماح  وعدم  للجمهورية 

للشغور باحلصول.
فإن  الشغور  حصل  إذا  أما 
لن  جييب:  سالم  الرئيس 
وال  مرحيا  الوضع  يكون 
إجيابيا بالتأكيد. وهذا سيضع 
لبنان مرة أخرى يف موقف ال 
حيسد عليه، مشريا إىل وجود 
ستتأثر  أخرى  استحقاقات 
االنتخابات  بينها  من  بالفراغ 
اخلريف  املقررة  النيابية 
املقبل، وما جيب أن يسبقها 

من قانون لالنتخاب.
غياب  إن  سالم:  وقال 
التوافق بني القوى السياسية 
على  البالد  يف  الفاعلة 
للبالد  جديد  رئيس  انتخاب 
سينعكس على الوضع العام، 
املزيد  حنو  الوضع  وسيدفع 
اآلمال  ويسقط  الرتدي،  من 
السياسي  الوضع  بانتشال 
واالقتصادي واألمين من حافة 
على  عندها،  حنن  اليت  اخلطر 
الكبرية  اإلجنازات  من  الرغم 
اليت قامت بها احلكومة، واليت 
مل تكن لتحصل لوال التوافق. 
وأضاف: دستوريا ليس هناك 
ما حيول دون استمرار إدارة 
احلالية،  احلكومة  عرب  البالد 
واستمرار عمل جملس النواب 
الذي يستطيع االجتماع وإقرار 
وإجراء  لالنتخابات  قانون 
املناخ  لكن  االنتخابات،  هذه 
يتأثر  سوف  العام  السياسي 

ولن  بالفراغ،  شك  دون  من 
على  إجيابيا  تأثريا  يكون 

اإلطالق.
شغور منظم

وردا على سؤال عما يرتدد عن 
السياسية على  القوى  توافق 
وجود  مبعنى  املنظم  الشغور 
اتفاق ضمين على عدم انتخاب 
وإدارة  للجمهورية  رئيس 
احلكومة،  خالل  من  البالد 
لديه  أنه ال شعور  أكد سالم 
باتفاق على عدم التوافق بني 
أن  وعد  اللبنانية.  القيادات 
حافة  سياسة  يلعب  من  مثة 
التوافق  عدم  مبعنى  اهلاوية، 
على االنتخاب إىل حني، يكون 
وهو  احلالي،  مايو   25 سقفه 
الرئيس  والية  نهاية  موعد 

احلالي ميشال سليمان.
الحظ  سالم  الرئيس  لكن 
بينها  من  إجيابية  تطورات 
عودة السفري السعودي علي 
بريوت  إىل  عسريي  عواض 
املخاطر  من  الرغم  على 
هذه  أن  معتربا  القائمة، 
العودة تظهر حرصا عربيا على 
دعم مسرية التوافق اللبناني، 
وفيها تأكيد على وجود إرادة 
أن  حنو  التوجه  بدعم  عربية 
يأخذ اللبنانيون أمرهم بيدهم، 
وكما ألفوا حكومة صنعت يف 
ينتخبوا  أن  فعليهم  لبنان 

رئيسا صنع يف لبنان.
ويف النشاط استقبل الرئيس 
أمس،  السراي  يف  سالم 
االوروبي  االحتاد  سفرية 
وعرضا  اخيهورست،  اجنلينا 
االوضاع والتطورات يف لبنان 

واملنطقة.
واستقبل أيضا وفدا من غرفة 
بريوت  يف  الدولية  املالحة 
السفن  أصحاب  ومجعية 

اللبنانية.
إيلي زخور  اللقاء، صرح  بعد 
دولة  شكرنا  الوفد:  باسم 
الرئيس على استقبالنا بالرغم 
االستثنائية  الظروف  من 
يف  معه  وحبثنا  الراهنة، 
بريوت،  مرفأ  توسيع  عملية 
مع  متجاوبا  دولته  وكان 
الفوائد  له  وشرحنا  طلبنا، 
اجلمة اليت ستتأتى من عملية 
توسيع املرفأ، وكان الرئيس 
أن  علما  معنا،  متجاوبا  سالم 
املرفأ  يف  احلاويات  حمطة 
تلعب دورا حموريا يف منطقة 
إىل  وأدت  األوسط  الشرق 
من  احلاويات  حركة  ارتفاع 
عام  قبل  حاوية  الف   300
و117  مليون  اىل   ،2005
ألف حاوية عام 2013، وعلى 
الرغم من األوضاع األمنية غري 
يسجل  أن  نأمل  املستقرة، 
املئة  يف   10 بريوت  مرفأ 
احلاويات  حركة  يف  زيادة 

هذه السنة.
املدير  السراي،  زوار  ومن 
الوطين  للصندوق  العام 
حممد  اإلجتماعي  للضمان 

كركي.
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الكتائب  حزب  رئيس  واصل 
جولته  اجلمّيل  أمني  الرئيس 
والتقى  املوارنة،  القادة  على 
أمس االول يف بنشعي رئيس 
سليمان  النائب  املرده  تيار 

فرجنيه.
الرئيس  قال  اللقاء،  واثر 
يف  النين  مسرور  أنا  اجلمّيل 
بنشعي واشعر انين يف منزلي 
مناسبة  وكانت  أهلي،  ومع 
الوطنية،  الشؤون  لتداول 
وحنن نعلم متامًا ان االستحقاق 
وكل  ومهم  داهم  الرئاسي 
الحرتام  منصبة  اجلهود 
وان  الدستورية  االستحقاقات 
ضمن  الرئيس  انتخاب  يتم 

املهل الدستورية.
هذا  ان  على  شدد  واذ 
استحقاقًا  ليس  االستحقاق 
انتخابيًا او عابرًا بل استحقاق 
وطين واملستقبل مرتبط مبدى 
خيدم  مبا  إمتامه  يف  جناحنا 
مصلحة البلد، حذر من ان عدم 
انتخاب رئيس قبل 25 اجلاري 
الن  البلد  ملصلحة  خطري  امر 
والشغور  جمهول،  املستقبل 
يف املوقع الرئاسي يؤدي اىل 
الفراغ الذي ال نعلم اىل اين 

سيؤدي بالبلد.
معالي  مع  تداولنا  واضاف: 
املوضوع،  هذا  حول  الوزير 
حول  مشرتك  شعور  وهناك 
املرحلة  هذه  يف  مسؤولياتنا 
بذل  ضرورة  وحول  بالذات 
مع  للتفاهم  اجلهود  كل 
بعضنا البعض النتخاب رئيس 
يكون قادرًا على مواجهة كل 
على  الداهمة  االستحقاقات 
واخلارجي  الداخلي  الصعيدين 

لكي ننقذ هذا الوطن.

مرحلة صعبة
وتابع: نعلم ان البلد ميّر اليوم 
لناحية  إن  جدًا،  مبرحلة صعبة 
او جلهة جلوء  الداخلي  الوضع 
اضافة  لبنان  اىل  السوريني 
االقتصادي  الشأن  اىل 
يدل  ما  العمالية،  والتحركات 
الداخلي ليس  الوضع  اىل ان 
تداعيات  اىل  اضافة  مستقرًا 
ال  الذي  املنطقة  يف  الوضع 
يطمئن ايضًا. لذا من الضرورة 
من  حاضرًا  لبنان  يكون  ان 
حماور،  لديه  يكون  ان  خالل 
بانتخاب  يتحقق  الذي  االمر 
مواجهة  على  قادر  رئيس 
ال  وهذا  االستحقاقات،  كل 
بعضنا  بني  بالتفاهم  اال  يتم 
املوارنة  القادة  واواًل  البعض 
شعور  هناك  يكون  ان  وجيب 
القادة  كل  لدى  باملسؤولية 
ملنع  نتفاهم  ان  وبالتالي 
الفراغ وان يكون لدينا يف 25 
ايار رئيس ميّثل لبنان ويدافع 
الوطنية  الوحدة  وجيّسد  عنه 
كل  بني  الوطنية  والشراكة 

مكونات اجملتمع.
وجدد الرئيس اجلمّيل التحذير 
ال  وقال  الفراغ،  خطورة  من 
ان  البعض  يعترب  كيف  افهم 
الفراغ امر ثانوي او غري مهم، 

بالعكس جيب ان نتفهم خطورة 
ضمن  االنتخاب  امتام  عدم 
وتداولنا  الدستورية،  املهلة 
سبل  يف  فرجنية  النائب  مع 
محاية الوطن وانقاذ اجلمهورية 
يف هذا الظرف الصعب الذي 

منّر به.
واذ اكد تصميمه على حصول 
ختم  موعده،  يف  االستحقاق 
هنا  وجودي  الكتائب  رئيس 
هو  الوزير  معالي  مع  اليوم 
امتام  ضرورة  على  للتأكيد 
وقت  اسرع  يف  االستحقاق 
ولدينا  التجاوب  كل  وملست 
ضرورة  حول  مشرتك  تصّور 

بذل كل اجلهود ملنع الفراغ.
سليمان فرجنيه

من جهته، رّحب النائب فرجنية 
كما  وقال  اجلمّيل،  بالرئيس 
حنن  منزله  يف  انه  يشعر  هو 
نشعر ايضًا اننا موجودون مع 
صديق واخ وتاريخ من العالقة 
العائلية. حنن كنا نقول دائمًا 
اننا ضد الفراغ وال خناف منه 
سويًا  نعمل  ان  جيب  ولكن 
لتأمني حصول االستحقاق قبل 
25 ايار. فخامة الرئيس متفائل 
اكثر من اللزوم يف حني انين 
متشائم النين أرى االمور كما 
هي، فال 8 اذار سينتخبون 14 
واالنقسام  العكس،  وال  اذار 
العمودي يصّعب الوصول اىل 
اتفاق ضن املهل الدستورية، 

لكننا نأمل ان نتفق.
االتفاق  ضد  احد  ال  اضاف: 
لكننا  وسطي،  رئيس  على 
ذلك.  سيحصل  كيف  نسأل 
البعض يريد رئيسا وسطيًا او 
ضعيفًا ويقولون ان الفراغ هو 
النتخاب  علينا  ضغط  وسيلة 
رئيس كيف ما كان وهذا امر 
نراه. لذلك نريد رئيسًا قبل 25 
ايار، لكن اذا شاءت الظروف 
جيب  االنتخابات  حصول  عدم 
ان نبقى مصممني على انتخاب 

رئيس قوي ولديه متثيل.
وردًا على سؤال قال فرجنيه: 
نريد  ال  موارنة  كأقطاب  حنن 
اقفال الطريق يف وجه احد وال 
الساحة  حنتكر  اننا  نقول  ان 
املسيحية واللبنانية، بل نقول 
ميثلون  اشخاص   4 هناك  ان 
الطائفة  هذه  يف  االكثرية 
لكن ال ميثلون االمجاع، لذا ان 
اي رئيس جيب ان يكون من 
برضاهم  حيظى  ان  او  بينهم 
اىل جانب رضى بكركي. واكد 
انه اذا نبذت بكركي واالقطاب 
املنتخب  الرئيس  املوارنة 

فسيكون رئيسًا ضعيفًا.
مع  اللقاء  يف  رّكزنا  وختم: 
لن  اننا  على  الرئيس  فخامة 
خنرج عن ترشيح العماد ميشال 
عون وهو الذي سيقرر مصري 
هذه املعركة االنتخابية، واعترب 
القوي  الرئيس  ان مواصفات 
غطاء  لديه  يكون  ان  إما  هي 
مارونيًا  يكون  ان  او  ماروني 
لكن  بشعبيته،  نفسه  ويغطي 
مفروضًا  يكون  ان  ميكن  ال 

على طائفته.

اجلمّيل من بنشعي: النتخاب رئيس قادر على مواجهة االستحقاقات

فرجنيه: االنقسام العمودي يصعب الوصول 
اىل اتفاق قبل ٢٥ أيار
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التغيري  تكتل  عضو  لفت 
سليم  النائب  واإلصالح 
الذي  اللقاء  أن  اىل  سلهب، 
العماد  التكتل  رئيس  مجع 
حزب  ورئيس  عون  ميشال 
يأتي  اجلميل  أمني  الكتائب 
للوصول  التشاور  إطار  يف 
اإلستحقاق  بشأن  نتيجة  اىل 
الرئاسي قبل 25 أيار، قائاًل: 
مل نصل اىل الفراغ لنبحث يف 

سبل إدارته.
أخبار  وكالة  اىل  حديث  ويف 
على  سلهب  شّدد  اليوم، 
حصول  أجل  من  نعمل  أننا 
اإلنتخابات قبل 25 أيار، وهذا 
مسيحيان  قطبان  عنه  عرب  ما 

يف لقائهما امس االول.
عون  العماد  ان  يعلم  اجلميع 
والدكتور مسري جعجع لن يصال 
فلماذا  الرئاسة،  سّدة  اىل 
شخصية  عن  البحث  يبدأ  ال 

ثالثة؟
املنطلق  هذا  من  البداية   -
أن  نريد  كّنا  وإذا  خاطئة، 
نصل اىل إنتخاب رئيس قبل 
25 أيار علينا ان نأخذ باإلعتبار 
كل املعطيات، مشريًا اىل أن 
يكشف  ال  سياسي  طرف  كل 
يف  ألن  البداية،  منذ  طريقه 

ذلك استباقًا لألمور.
وردًا على سؤال، أشار اىل أن 
ال أحد يستطيع ان حيكم لبنان 
مبفرده او ان يفرض قراراته، 
قائاًل: من هذا املنطلق العماد 
إال  يرتشح  لن  انه  أعلن  عون 

إذا كان مرشحًا وفاقيًا.
األوىل  اجللسة  بعد  وأضاف: 
أن  وجدنا  الرئيس  إلنتخاب 
اجلّو ليس توافقيًا، فانسحبنا، 
موضحًا أننا ما زلنا نعمل على 
ال  وبالتالي  التوافق،  هدف 
جيوز استباق األمور للقول اننا 

وصلنا اىل الفراغ.
كل  حق  من  أن  اعترب  وإذ 
يناور،  ان  سياسي  فريق 
ترشح  إذا  عون  سلهب:  قال 
وأضاف:  توافقيًا.  سيكون 
نريد ان نصل اىل 25 أيار مع 
وجود رئيس جديد للجمهورية، 
وقد حتصل يف األيام املقبلة 

معطيات جديدة.
التنسيق  هيئة  حتركات  وعن 
النقابية، قال سلهب: اجلميع 
اإلستقرار  أهمية  على  متوافق 
إقرار  وبالتالي  االجتماعي، 
سلسلة الرتب والرواتب جيب 

أال يؤثر على هذا اإلستقرار.
اىل  توصلنا  لقد  وأضاف: 
من  وسياسي  أمين  استقرار 
خالل العمل الوزاري واإلتفاق 
على البيان الوزاري. وبالتالي 

علينا النظر اىل االجيابيات.
نكمل  ان  أردنا  إذا  لذلك، 
لسلسلة  بالنسبة  باالجيابيات 
اجلميع  على  والرواتب  الرتب 
أن يقّدم التضحيات، فال أحد 
يستطيع ان يطالب بكل شيء 
جيب  وبالتالي  شيء،  ال  ام 
ايضًا ان نصل اىل توافق حول 

هذا املوضوع.

سلهب: مل نصل اىل الفراغ 
لنبحث إدارته ونعمل إلنتخاب 

جال وزير الصحة العامة وائل رئيس قبل ٢٥ أيار
ابو فاعور امس يرافقه رئيس 
النائب  النيابية  الصحة  جلنة 
مركز  على  جمدالني،  عاطف 
احلجر الصحي وقاعات وصول 
رفيق  مطار  يف  املسافرين 
بريوت  يف  الدولي  احلريري 
لإلطالع على االوضاع الصحية 
والتدابري  االجراءات  فيه جلهة 
املتخذة  واالحرتازية  الوقائية 
من قبل وزارة الصحة وادارة 
تسّرب  ملنع  املدني،  الطريان 
لبنان  اىل  كورونا  فريوس 
من  القادمني  املسافرين  عرب 
اليت  الدول  سيما  ال  اخلارج 

انتشر فيها هذا املرض.
ومشلت اجلولة مكتب املراقبة 
اإلسعاف  وقاعة  الصحية 
اليت  الوصول  وقاعات 
وضعت فيها آلة الكشف اليت 
األشخاص  حرارة  درجة  تظهر 
وأوعز  السفر.  من  القادمني 
كتدبري  بتشغيلها  فاعور  ابو 

وقائي احرتازي.
بعد  فاعور  ابو  الوزير  وقال 
الذي  الطاغي  اخلرب  اجلولة: 
وخييف  الناس  كل  يشغل 
قسمًا كبريًا من اللبنانيني هو 
فريوس كورونا، وتفاديًا ألي 
وضع غري حممود، قمنا ببعض 
الرئيس  مطار  يف  االجراءات 

رفيق احلريري:
كامريتني  جتهيز  مت  أواًل،   -
إلمكانية استعماهلما الحقًا يف 
وحتديدًا  املرض  على  الكشف 
من  وهي  الشخص  حرارة 
املؤشرات االولية إىل االصابة 
بفريوس كورونا، وحتى اللحظة 

باستعمال  علمية  توصية  ال 
ُعقد  االمس  يف  الكامريات. 
اجتماع يف وزارة الصحة للجنة 
االطباء  من  وخلرية  العلمية 
العلم  وأهل  واالختصاصيني 
اىل  واالختصاص، مل يشريوا 
هذه  يف  الكامريات  استعمال 
املرحلة لعدم فاعليتها، ولكن 
له  وتفاديًا  لالسوأ  حتضريًا 
اليت  الكامريات  بتجهيز  قمنا 
قد نلجأ اىل استعماهلا يف أي 

حلظة.
- ثانيًا، مت جتهيز الكادر الطيب 
يف  الصحي  احلجر  مركز  يف 
أطباء   8 لدينا  وأصبح  املطار 
صحيًا،  ومراقبًا  ممرضًا  و16 
يف  العاملة  الِفرق  أن  مبعنى 
املطار أصبحت اكثر من كاملة 
ويف جهوزية تامة، ومت جتهيز 
للتعامل  الصحي  احلجر  غرفة 
مع اي حالة، وأستطيع القول 
استكملت  اللبنانية  الدولة  إن 
عرب  واستعداداتها  التجهيزات 
وزارة الصحة، وذلك لن مينع 
النوع،  حصول حاالت من هذا 
ألن أي تسّرب حلاالت مصابة 
أمر  لبنان  اىل  بالفريوس 
ممكن ان حيصل. وما جيب ان 
تقوم به الوزارة هو حصر هذه 
احلاالت ومنع انتشارها، وحتى 
هناك  ليس  قلت  كما  اللحظة 
توصيات  او  ارشادات  اي 
العاملية  الصحة  ملنظمة 
االجراءات  حتى  كإجراءات، 
بها  توحي  ال  بها  نقوم  اليت 
منظمة الصحة العاملية بل هي 
من باب احلرص الزائد من قبل 
الدولة اللبنانية على ان حناصر 

هذا االمر قدر اإلمكان.
القلق  حجم  أعرف  أضاف: 
حاالت  هناك  اللبنانيني،  لدى 
كورونا مشتبه بها، ليس هناك 
حاالت مؤكدة، تثار أحيانًا يف 
يف  حاالت  اللبناني  اإلعالم 
تتلقى  املستشفيات،  بعض 
أسبوعيًا  الصحة  وزارة 
مشتبه  حاالت  عن  تبليغات 
حتى  بها،  التدقيق  جيري  بها 
يف االمس مت إبالغنا عن حالة 
العّينات وجنري  أخذنا  جديدة، 
التأكد  وعند  بالفحوصات. 
من أي حالة لن نرضى إال أن 
نكون يف منتهى الصراحة مع 
االمر،  هذا  بإعالن  اللبنانيني 
اي  عن  اعلنا  ولو  حتى  ولكن 
الن  للهلع،  داعي  فال  حالة 
معاجلتها،  احلاالت ممكن  هذه 
واالهم ممكن حماصرتها وعدم 
اليت  االجراءات  انتشارها، 
نقوم بها للمسافرين وحتديدًا 
العربية،  الدول  من  القادمني 
هناك  واملعتمرين،  كاحلجاج 
والكتّيبات  التوصيات  بعض 
اليت توزع اضافة اىل االجراءات 
اليت نقوم بها يف املستشفيات 
التواصل  وشبكة  احلكومية، 
احلكومية  املستشفيات  مع 
لإلبالغ  لبنان  يف  واخلاصة 
عن اي حاالت، هذه االجراءات 
كما يوحي الرأي العلمي، هي 
املطلوب حتى اللحظة، واذا ما 
اجراءات  اي  اىل  االمر  احتاج 
اضافية لن نتأخر يف اختاذها.

أبو فاعور وجمدالني تفقدا يف املطار 
تدابري منع تسرب فريوس كورونا
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املاروني  البطريرك  افتتح 
الراعي،  بطرس  بشارة  مار 
الدولي:  املؤمتر  االربعاء  مساء 
الثاني  الفاتيكاني  اجملمع 
الذي  الشرقية،  والكنائس 
البطريركية  اإلكلرييكية  تنظمه 
املارونية - غزير ومركز الشرق 
املسيحي للبحوث واملنشورات، 
التابع لكلية العلوم الدينية يف 
قاعة  يوسف  القديس  جامعة 

فرانسوا باسيل.
الرئيس  ممثل  اإلفتتاح  حضر 
داوود  الدكتور  احلريري  سعد 
البطريرك  ممثل  الصايغ، 
حلام  الثالث  غريغوريوس 
كريللس، ممثل  سليم  املطران 
يونان  الثالث  يوسف  البطريرك 
موسى،  قس  جرجس  املطران 
قزي،  سجعان  العمل  وزير 
سفرية سويسرا روس فلينت، 
الداعوق،  وليد  الوزيرالسابق 
املاروني  العام  اجمللس  رئيس 
اخلازن،  وديع  الوزيرالسابق 
حنني،  صالح  السابق  النائب 
املطارنة: بولس دحدح، ميشال 
درغام،  يوسف  قصارجي، 
عمار،  مارون  بشارة،  يوسف 
رئيس  احلاج،  نبيل  شكراهلل 
سليم  األب  اليسوعية  اجلامعة 
اللويزة  جامعة  رئيس  دكاش، 
مركز  مدير  موسى،  وليد  االب 
للشرق  واملنشورات  األحباث 
املسيحي االب صالح ابو جوده، 
البطريركية  األكلريكية  ورئيس 
ابي  عصام  اخلوراسقف  غزير 

خليل.
بداية النشيد الوطين اللبناني ثم 
كانت كلمة لألب صالح ابو جوده 
اعترب فيها ان اجملمع الفاتيكاني 
الثاني احدث تغيريات جذرية يف 
قلب الكنيسة الكاثوليكية ويف 
مؤسساتها املتعددة ويف ضمري 
وهذه  فيها.  املؤمنني  وعادات 
التغريات طالت ايضا العالقات 
الكاثوليكية  الكنيسة  بني 
واألديان  األخرى  والكنائس 
األخرى، كما طالت ايضا العالقة 
الكنيسة  ومكانة  الدول  مع 
املعاصرة.  اجملتمعات  يف 
الفالسفة  من  العديد  وهناك 
والالهوتيني والرعاة اعتربوا ان 
الكاثوليكية واملؤمنني  الكنيسة 
االصالحات  بكل  يقوموا  مل 
الفاتيكاني  اجملمع  طرحها  اليت 

الثاني.
دكاش

البطريرك  دكاش  األب  وشكر 
املؤمتر  هذا  لرعايته  الراعي 
هذه  يف  التوفيق  له  ومتنى 
لبنان  بها  مير  اليت  الظروف 
له  متنى  كما  العربي،  والعامل 
التحديات  مواجهة  يف  النجاح 
اليت يعيشها لبنان والكنائس. 
الفاتيكاني  للمجمع  وعرض 
وشكر  انعقاده  كيفية  الثاني 
هذا  الكنيسة  اعطاء  على  اهلل 
وصفه  الذي  املسكوني  اجملمع 
الرئيس الفرنسي الراحل شارل 
يف  األبرز  احلدث  بأنه  ديغول 

القرن العشرين.
اجملمع  ان  دكاش  األب  ورأى 
تاريخ  يف  األبرز  احلدث  هو 

افتتاح املؤمتر الدولي حول اجملمع الفاتيكاني الثاني والكنائس الشرقية

البطريرك املاروني: اخطر ما يهدد املسيحيني النزعة املادية واملصاحل اآلنية
مخسني  مدى  على  الكنيسة 
عاما، وترك تداعياته على احلياة 
الدول  وبني  للدول  السياسية 
وهو  ايضا.  املؤمنني  وعلى 
يعطي مكانة للقيم الروحية اليت 
وابرز  األنسانية.  الكرامة  حتمي 
الكنيسة  هي  اجملمع  اجنازات 
تبنت  اليت  اليوم  عامل  يف 
واحلريات  اإلنسان  حقوق  قيم 
الكنائس  واحرتام  املسكونية 
الشرقية الكاثوليكية والعالقات 
مع الطوائف غري املسيحية، وقد 
ارسى اجملمع الفاتيكاني الثاني 

مفهوم الكنائس الشقيقة.
يطرح  املؤمتر  هذا  ان  واعترب 
العديد من األسئلة حول كيفية 
الكاثوليكية  الكنائس  تلقف 
من  كم  اجملمع،  هلذا  الشرقية 
ليس  اجملمع  بأن  مسعنا  مرة 
موجها ملسيحيي الشرق األوسط 
وبأن وضعنا خمتلف عن الغرب 
وبأن صورة شعب اهلل ميكن ان 
تؤدي اىل اضعاف الكنيسة وان 
الشرق.  تعين  ال  الدميوقراطية 
وسيجيب املؤمتر على كل هذه 

التساؤالت ومدى صدقيتها.
الراعي

االفتتاح  كلمة  الراعي  والقى 
وجاء فيها:

مبناسبة  الندوة  هذه  تتزامن 
مرور مخسني سنة على االحتفال 
الفاتيكاني  املسكوني  باجملمع 
الثاني، مع إعالن قداسة بابَوين 
بهذا  عضويا  مرتبَطني  عظيَمني 
يوحنا  البابا  فالقديس  اجملمع. 
إليه  دعا  والعشرون  الثالث 
جلسات  كل  وترأس  وافتتحه، 
من  امتدت  اليت  األوىل  دورته 
11 تشرين األول إىل 8 كانون 

االول 1962.
لقد أعلن عن رغبته بالدعوة إىل 
عقد جممع مسكوني يف بازيليك 
يف  روما  يف  بولس  القديس 
بعد   ،1959 الثاني  كانون   25
بطرس  كرسي  على  انتخابه 
بأقل من ثالثة أشهر 28 تشرين 
الثاني  كانون   25  - األول 
1959، ففاجأ اجلميع. وأعلن يف 
الوقت عينه عن نيته بعقد جممع 
جملة  وبتجديد  روما،  ألبرشية 

احلق القانوني.
بولس  يوحنا  البابا  والقديس 
اجملمع  هذا  يف  رأى  الثاني 
الكنيسة. وواصل مسرية  ربيع 
التعليمية  نشاطاته  عرب  تطبيقه 
السبع  طيلة  والغنية،  املتنوعة 
وعشرين سنة من حربيته. وهو 
احلق  جملة  أصدر  األخص  على 
 25 الالتينية  للكنيسة  القانوني 
وجمموعة   ،1983 الثاني  كانون 
 18 الشرقية  الكنائس  قوانني 
وكتاب   1990 األول  تشرين 
للكنيسة  املسيحي  التعليم 
األول  تشرين   11 الكاثوليكية 
التذكري  من  بد  وال   .1992
بولس  البابا  املكرم  سلفه  بأن 
واصل  الذي  هو  السادس 
دورات اجملمع حتى اختتامه يف 
وباشر   ،1965 األول  كانون   8
مدة  وتوصياته  تعليمه  بتطبيق 
ثالث عشرة سنة حتى وفاته يف 

6 آب 1978.

لبنانيــات

أما الغاية األساسية من عقده، 
الثالث  يوحنا  البابا  حددها  فقد 
افتتاحه،  والعشرون يف خطاب 
وهي محاية العقيدة الكاثوليكية 
فعالية.  أكثر  بشكل  وتعليمها 
اإلنسان  تتناول  عقيدة  إنها 
بكليته، نفسا وجسدا، وتدعونا، 
هذه  وجه  على  املسافرين  حنن 
الوطن  إىل  للسعي  األرض، 
يقتضي  هذا  األعلى.  السماوي 
منا ترتيب حياتنا األخالقية، حبيث 
نؤدي واجباتنا كمواطين األرض 
والسماء، ونبلغ إىل الغاية اليت 
اخلريات  نيل  وإىل  اهلل،  حددها 
ما  ومجاعيا.  افراديا  اإلهلية، 
خريات  استخدام  علينا  يوجب 
األرض من دون أن متيَل بنا عن 

السعادة األبدية.
توجه  اليت  األولوية  هي  هذه 
بقول  عمال  وقوانا،  أفكارنا 
أوال  أطلبوا  الرب:  املسيح 
ملكوت اهلل وبره... متى6: 33، 
كأساس ودافع جلميع نشاطاتنا 
والدولة  اجملتمع  يف  الزمنية 
يضيف:  فاملسيح  والكنيسة. 

والباقي يزاد لكم متى6: 33.
النزعة املادية

وقال: يف ضوء هذه الغاية من 
الفاتيكاني  املسكوني  اجملمع 
املسؤولية  ندرك  الثاني، 
عاتق  على  تقع  اليت  اخلطرية 
إىل  وتدعوهم  املسيحيني، 
لكي  اإلميانية،  العقيدة  معرفة 
بنشاطاتهم  القيام  حيسنوا 
وواجباتهم العائلية واالجتماعية، 
واالقتصادية،  السياسية 
الثقافية واحلياتية. إن أخطر ما 
النزعة  هو  إمنا  اليوم  يتهددهم 
االستهالكية  والروح  املادية 
األنانية  املصاحل  إىل  والسعي 

على حساب الصاحل العام.
وندرك يف الوقت عينه مسؤولية 
األساسي،  واجبها  الكنيسة عن 
يف كل ما تقوم به من نشاطات 
واجتماعية  وراعوية  روحية 
اجلديدة  الكرازة  وهو  وثقافية، 
باإلجنيل. إنها تعين إعالن إجنيل 
املسيح إياه بنمط جديد وأسلوب 
جديد ومقاربة جديدة، يف عامل 
يفقد شيئا فشيئا قيمة اإلنسان 
احلياة  وقدسية  اهلل،  بنظر 
البشرية، ومعنى الوجود، وغاية 
اإلجنيل  إعالن  وتعين  احلياة؛ 
للمسيحيني أوال، الذين ضيعوه 
أو جيهلونه، بسبب اجنرافهم يف 
عامل يضع اهلل جانبا، ويريد أن 
مستغنيا  وجمتمعه  حياته  يبين 
وتعليمه،  وشريعته  اهلل  عن 
فيتخبط يف مشاكله ويتعثر يف 
راجع  جديد  بابل  كربج  أزماته، 

تك11: 9-1.
بكنائسنا  خيتص  ما  يف  أما 
اجملمع  شدد  فقد  الشرقية، 
هوية  على  الثاني  الفاتيكاني 
هذا  يف  ورسالتها  كنائسنا 
بالرتاث  اهلوية  فحدد  الشرق. 
والروحي  والالهوتي  الليتورجي 
بكل  اخلاص  والتهذييب، 
كنيسة، واملميز بثقافة الشعب 
وظروفه، والذي يعرب عن نفسه 
املسيحي  اإلميان  بطريقة عيشه 
الشرقية،  الكنائس  قرار  راجع 
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3 و4؛ جمموعة قوانني الكنائس 
الشرقية، ق28، بند1.

رسالة  مساحات  يف  وتوسع 
كنائسنا يف هذا الشرق وهي: 
والكرازة  املسكوني،  النشاط 
مع  واحلوار  باإلجنيل،  اجلديدة 

األديان.
أن  على  للعمل  دعاها  وهكذا 
الرسالة  تزهر بهويتها، وتؤدي 
الكنائس  قرار  إليها  املوكولة 

الشرقية، 1.
الدولية  الندوة  هذه  إن  وختم: 
اجملمع  تعليم  تتناول  اليت 

الثاني  الفاتيكاني  املسكوني 
من  الشرقية،  كنائسنا  بشأن 
على  ستساعدنا  جوانبه،  كل 
الوعي هلويتنا املشرتكة  تعميق 
واخلاصة، وعن فتح آفاق جديدة 
العربي،  عاملنا  يف  لرسالتنا 
هويته  عن  والباحث  املتعثر 
املؤمنني  من  وإني  ورسالته. 
وبناتها  بأبنائها  لكنائسنا،  بأن 
بإكلريوسها  ومؤسساتها، 
يف  كبريا  دورا  وشعبها، 
للخروج  العربية  بلداننا  مساعدة 
من أزماتها، والبلوغ إىل حقيقة 

هويتها ورسالتها، على مستوى 
األسرَتني العربية والدولية.

عن  جمَددا  أعرب  إذ  وإني 
نظموا  للذين  والتقدير  الشكر 
على  القيمني  الندوة،  هذه 
واملنشورات  األحباث  مركز 
جلامعة  التابع  املسيحي  للشرق 
واإلكلريكية  يوسف،  القديس 
غزير،   - املارونية  البطريركية 
من  اآلتني  احملاضرين  وجلميع 
النجاح  نتمنى  واخلارج،  لبنان 
وفرة  واالستفادة من  ألعماهلا، 

مثارها على أوسع نطاق.

النقابية  التنسيق  هيئة  أوصت 
يف  عقدته  صحايف  مؤمتر  يف 
عدم  ب  الرتبية،  وزارة  مبنى 
من  الرمسية  االمتحانات  اجراء 
الفها اىل يائها يف حال استمرار 
االلتزام  عدم  يف  التشاطر 
من  معنا  املعقودة  باالتفاقات 
او  الرمسيني،  املسؤولني  قبل 
عمدوا اىل مترير املشروع املسخ 
النيابية  اللجنة  حولته  الذي 
اجمللس  اىل  االخرية  الفرعية 
النيابي، داعية اىل يوم غضب 
االربعاء  يوم  وحضاري  سلمي 
موعد  اجلاري   14 يف  املقبل 
العامة،  النيابية  اجللسة  انعقاد 
والتظاهر الساعة احلادية عشرة 
يف  املصارف  مجعية  امام  من 
وسط بريوت اىل امام اجمللس 

النيابي.
رابطة  رئيس  املؤمتر  حضر 
حنا  الرمسي  الثانوي  التعليم 
يف  املعلمني  نقيب  الغريب، 
املدارس اخلاصة نعمة حمفوض، 
االدارة  موظفي  رابطة  رئيس 
ورؤساء  حيدر  حممود  العامة 

الروابط.
انشادا  الوطين  النشيد  بداية 
وجه  ثم  املعتصمني،  قبل  من 
التعليم االساسي  رئيس رابطة 
اىل  حتية  ايوب  حممود  الرمسي 
املعلمني واملوظفني واالداريني 
االضراب  توصية  لبوا  الذين 
أمس  اخلميس  اليوم  من  بدءا 
االربعاء  اىل  سيستمر  والذي 
اىل  حتية  وجه  كما  املقبل. 
يواكب  الذي  اللبناني  الشعب 
ويدعمه،  التنسيق  هيئة  حترك 
وعلى  النيابي  اجمللس  داعيا 
اىل  بري  نبيه  الرئيس  راسه 
اعادة النظر بالقرار املسخ الذي 
صدر عن اللجنة النيابية والذي 
يضرب كل احلقوق ويقضي على 
اساسها  من  الدولة  مؤسسات 
يتطلب  الدولة  بناء  ان  مؤكدا 
نظيفا  وموظفا  رمسية  مدرسة 
وليس  الوطن  حيمي  وعسكريا 

مصارف تسرق اموال الناس.
البيان

يف  الدراسات  مسؤول  تال  ثم 
عدنان  االساسي  التعليم  رابطة 

برجي بيان اهليئة، وجاء فيه:
يدوي  وصوتنا  سنوات  ثالث 
واضرابا  توضيح  مذكرات 
عز  يف  وتظاهرا،  واعتصاما 
مطالبني  املطر،  وحتت  الصيف 

الدولة  ذمة  يف  لنا  حبقوق 
مدار  على  تراكمت  اللبنانية 
مثانية عشر عاما، حتى اصبحت 
130% من قيمة رواتبنا اجملمدة 

منذ مثانية عشر عاما.
واقرت  حبقنا  العامل  شهد  لقد 
احلق،  بهذا  والنواب  حكوماتنا 
الذي  املشوه  املولود  لكن 
جنيب  الرئيس  حكومة  انتجته 
ميقاتي، حتول معاقا على ايدي 
املشرتكة،  النيابية  اللجان 
ليصبح مسخا على ايدي اللجنة 
نقول  االخرية.  الفرعية  النيابية 
مشروعا مسخا النهم على سبيل 
املثال ال احلصر اعطوا املعلمني 
لغالء  اضافة   %10 واالساتذة 
يكتفوا  مل  وباملقابل  املعيشة، 
ذهب  بل  االرملة  فلس  بنهب 
حرمان  حدود  اىل  اجلشع  بهم 
االبن املعاق، من معاش والده 
املتقاعد، اذا اجنب هذا املعاق 
الثامنة عشرة  ولدا سليما وبلغ 

من عمره.
عما  فكرة  للعامل  يقدم  هذا  ان 
من  نوابنا  بعض  خلد  يدور يف 
على  اليت تسلطت  الطبقة  ابناء 
االن  حتى  فقبضت  الوطن  مال 
مليار  الف   76000 على  مايزيد 
الذي  العام  دينها  فوائد  لرية 
يزداد قصدا ال قهرا ليبلغ 65 
مليار دوالر، فيما قيمة رواتبنا 
تدنت من 55% يف السبعينيات 
زمن وجود الطبقة الوسطى، اىل 
اقل من23% من املوازنة املغيبة 

قصدا منذ عشر سنوات.
اكثر ما يؤملنا ان ميضوا سنني 
وشهورا يف البحث عن ايرادات 
متناسني  لرواتبنا  انها  يزعمون 
املوصوفة  السرقات  ورغم  انه 
يف املرفأ واملطار واهلدر املعلن 
يف املشاريع احلكومية والفساد 
املستشري يف قطاعات حممية، 
فإن واردات اخلزينة تزيد على 
واستثمارا  رواتب  لبنان  حاجة 
تضاف  لرية  مليار   6500 لوال 
املصارف  حمفظة  اىل  سنويا 
اللبنانية حتت مسمى فوائد دين 
عام، و3000 مليار لرية تذهب 
اىل جيوب ابطال الفساد واهلدر 
الكهرباء،  دعم  مسمى  حتت 
والدليل انهم صرفوا على هذا 
القطاع اكثر من 20 مليار دوالر 
اللبنانيني  بيوت  يف  يوجد  وال 

كهرباء.
لن نرهقكم باالرقام فقد حفظها 

لكثرة تردادها مجيع اللبنانيني، 
حتى ان احد املواطنني املتأملني 
قال من على شاشة التلفزيون 
زراعة  اجل  من  تالحقوننا  علنا: 
جاع  بعدما  اليها  جلأنا  ممنوعة 
اطفالنا فيما انتم تعطون نساء 
لرية  مليار   1000 املسؤولني 
ال  مجعيات  مسمى  حتت  سنويا 

تبغي الربح.
فقد  تدجيال  كفى  نقول:  اننا 
فقط  اردنا  فنحن  الكيل،  طفح 
ما  تعوض  رواتبنا  يف  زيادة 
على  التضخم  جراء  خسرناه 
حتى  والبالغ  عاما   18 مدار 
كي   ،%130 من  اكثر  اليوم 
واملعلم  االستاذ  كرامة  حنفظ 
واملوظف ورجل االمن واملتعاقد 
واالجري،  واملياوم  واملتقاعد 
لالصالح  مدخال  نضع  وكي 
ننشده  الذي  والرتبوي  االداري 
حياله  الالزمة  الدراسات  ولدينا 
فعال  االصالح  اردوا  لو  فيما 
ماتبقى من  آخر  الستارا لضرب 
البلد  يف  املؤسسات  مفهوم 
العمل  على  املواطنني  واجبار 

بالسخرة.
مؤسسات  حفظ  اردنا  لقد 
الدولة اذ بدونها يتفكك اجملتمع 
وتنهار الدولة، فكان ردهم يف 
مشروعهم املسخ انهم تطاولوا 
واستهزأوا  كراماتنا  على 
ان  قبل  احلضارية  بصرخاتنا 
ميضي اسبوع واحد على تظاهرة 
ال50 الف معلم واستاذ وموظف 
ومتعاقد ومتقاعد ومياوم واجري 
كانت  اليت  بريوت  شوارع  يف 
يوما ام الشرائع واصبحت اليوم 
انهم  الذئاب.  مرتع  بفضلهم 
سقوط  يستعجلون  اسف  بكل 

اهليكل على اجلميع.
يا من يدق الفقر املدقع ابوابكم 
من اقصى قرى عكار املنسية، 
والبقاع املهمل، واجلبل احملروم 
املعاني  واجلنوب  االمناء،  من 
اىل  ثم جتاهال،  وتدمريا  احتالال 
شوارع بريوت املهجرة اىل ابعد 
اليكم  البعيدة،  ضواحيها  من 
مجيعا نقول: لن يكون يف هيئة 
التنسيق النقابية من يساوم على 
حقوقكم، او يتعب من النضال 
وكراماتكم.  كرامته  على  حفاظا 
الفقر  تعميم  يكون  ال  وكي 
االمين  االستقرار  مدخال اىل هز 
مرغمني  اعلنا  فقد  لبنان،  يف 

هيئة التنسيق: من االضراب اىل يوم الغضب فتعطيل االمتحانات
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لبنانيات
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املاروني  البطريرك  زار 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
االول  أمس  ظهر  بعد  الراعي 
العماد ميشال  اجلمهورية  رئيس 
وعرض  بعبدا  قصر  سليمان يف 
ويف  الوطنية  الشؤون  معه 
الرئاسي  االستحقاق  طليعتها 
البابا  القدس الستقبال  وزيارته 

فرنسيس.
استقبل  الراعي  البطريرك  وكان 
القوات  بكركي رئيس حزب  يف 
قال  الذي  جعجع  مسري  اللبنانية 
استدعتين  عدة  أمور  اللقاء:  إثر 
خصوصا  بكركي،  اىل  للمجيء 
يف هذه املرحلة الرئاسية، اوهلا 
املاروني  البطريرك  على  احلملة 
يف ما يتعلق بزيارته رعيتنا يف 
االراضي الفلسطينية، واملؤسف 
واملعنيني  البيت  اصحاب  ان 
السلطة  واقصد  باالمر، 
رئيسها  خصوصا  الفلسطينية 
ابو مازن كانوا من اول املرحبني 
بهذه الزيارة، فهو يعرف قيمتها 
ووقعها ومدى مساعدتها القضية 
بعض  فارتأى  الفلسطينية، 
غري  السباب  لبنان  يف  االفرقاء 
احلمالت،  بهذه  القيام  مفهومة 
سلمنا  واذا  كليا،  نرفضها  اليت 
جدال، ان هناك شيئا ما او خطوة 
فان  التصويب،  اىل  حتتاج  ما 
من  هو  املوارنة  املطارنة  جملس 
وتقاليدنا  عاداتنا  ويف  يتخذها، 
طائفة  رئيس  انتقاد  نعتد  مل 
يفكر  رعوية  خطوة  من  انطالقا 

احلملة  ان  ونقول  بها،  القيام 
على  ونتمنى  حملها،  يف  ليست 
اىل  االنصراف  باحلملة  يقوم  من 
رأس  الن  وأموره،  اهتماماته 
دراية  على  واالساقفة  الكنيسة 

تامة بعملهم.
مطوال  توقفنا  اخرى  جهة  من 
وعند  الرئاسي،  االستحقاق  عند 
كل  وعند  بكركي  اجتماعات 
االجتماعات،  هذه  يف  قيل  ما 
قيل  ما  كل  ان  كثريا  وتأسفنا 
مت التصرف عكسه خصوصا جلهة 
فمنذ  االنتخاب،  جلسات  مقاطعة 
منذ  بكركي  اجتماعات  اول  عقد 
البطريرك  اعلن  اشهر،  اربعة 
الراعي ان ال مرشح معينا لديه، 
اجلميع ومن  ترشح  مانع من  وال 
من  نسبة  اعلى  على  حيصل 
النواب  جملس  يف  االصوات 
به كرئيس مجهورية، كما  نسري 
يكون  رئيس  على  التفاهم  ان 
االجراءات  ضمن  واملهم  جيدا، 
على  االتفاق  ومت  الدستورية، 
لالسف  انه  اال  االساس،  هذا 
االستحقاق  موعد  حان  عندما 
كل  اجملتمعون  ضرب  الرئاسي 
ومتت  احلائط  عرض  االتفاقات 
مقاطعة اجللسات اىل حد تعطيل 

االستحقاق الرئاسي ككل.
هذا  عند  مطوال  توقفنا  اضاف 
متأملا  البطريرك  وكان  الواقع، 
خلرق البعض ما اتفقنا عليه يف 
بكركي ومقاطعتهم اجللسات، فال 
بد من احرتام الكالم حيث ان احلد 

االدنى مل يتوفر، واكثر ما ميكنين 
القيام به هو االستمرار مبا اقوم 
وتقديم  ترشيحي  ناحية  من  به 
آذار   14 نواب  وحضور  الربنامج 
اجللسات، وهذا اقصى ما ميكن 
ان اقوم به من اجل االستحقاق، 
ما  ان  االخرون  يعي  ان  بانتظار 
تعطيل  اىل  سيؤدي  به  يقومون 
الرئاسة،  سدة  يف  فراغ  وتاليا 
البطريرك  يستطيع  ان  ونتمنى 
الراعي ان يقنع مقاطعي جلسات 

االنتخاب ان حيضروا اجللسات.
جديد  مسعى  من  هناك  هل 

للجمع؟
ال،  اجلمع،  القضية  ليست   -
سيقوم  الراعي  البطريرك 
باتصاالت باملعنيني، الن االمور 

معنا جيدة.
من املعنيون؟

للقول  اجللسات،  يقاطع  من   -
هلم اننا مل نتفق على هكذا امور، 
ال  الرئاسية  االنتخابات  وان 
حتصل بهذه الطريقة، وما حيصل 
سيؤدي اىل فراغ، وهناك حماولة 

القناعهم للنزول اىل اجللسات.
اليت  هي  املقاطعة  ان  تعترب 
الرئاسي، يف  االستحقاق  تعطل 
نواب  من  الكثري  هناك  وقت 
احلر يتحدثون عن  الوطين  التيار 
يعطل  الذي  هو  ترشيحك  ان 
وترشيحك  الرئاسي،  االستحقاق 

هو ترشيح حتد؟
مفعوال  لرتشيحي  ان  اعلم  مل   -
حق  ترشيحي  ان  واقول  قويا، 

مواطن  كل  حق  هو  كما  طبيعي 
لالنتخابات  يرتشح  ان  لبناني 
غري  ومن  الرئاسية،  او  النيابية 
املقبول ان يتعدى فريق 8 آذار 
ميكنهم  االخرين،  حقوق  على 
يريدون  كما  ترشيحي  توظيف 
حتديا،  ليس  ترشيحي  ان  اال 
وانا  واضح،  برنامج  ترشيح  بل 
بغض  اراها  مثلما  األمور  اطرح 
النظر ما مدى تأثريها على محليت 
الرئاسية، وال اسعى اىل تدوير 
الزوايا او التصادم مع أحد وما 
حيصل تعطيل وأكثر من تعطيل 
وليس  احلضور  هي  والقاعدة 
الوحيد هو  عدم احلضور، وهمي 
ال  النه  لبنان  يف  دولة  حصول 

ميكن االستمرار مبا حنن عليه.
اخلوف من الفراغ

أال تتخوفون اكثر من الفراغ؟
الفراغ، لكن  - يزداد خوفنا من 
عمل،  بأي  القيام  املمكن  من 
اقرتاح  اي  تقديم  اىل  وادعو 
ان  شرط  فيه،  للسري  ومستعد 

يكون اقرتاحا عمليا.
معينة  تسوية  فرضت  حال  يف 
على  انت  هل  اجلاري،   25 قبل 

استعداد لسحب ترشيحك؟
- اريد معرفة من وكيف وملاذا.

اليوم مطروح اسم الرئيس امني 
وكانت  زارك  الذي  اجلميل، 

االجواء اجيابية؟
- مل اكن يف يوم من االيام من 
طرح  واي  احد،  ال  او  انا  مجاعة 
حدا  حيمل  جدي  لرئيس  جدي 
املوجودة  القناعات  من  مقبوال 
لبحث  فأنا مستعد  برناجمي،  يف 

االمر.
حتدثت يف هذا االمر مع البطريرك 

الراعي؟
- مئة يف املئة.

هل تطرقتم اىل موضوع املبعدين 
اللبنانيني قسرا من لبنان؟

املوضوع،  هذا  اىل  نتطرق  - مل 
سريى  حيث  سيطرحه  البطريرك 
االراضي  يف  منهم  وفدا 
كيف  وسنرى  الفلسطينية، 
اىل  اعادتهم  باجتاه  سندفع 

لبنان.
هناك الئحة يف الصحف تتضمن 
البطريرك  لدى  املفضلة  االمساء 
االمر  هذا  اعلن  هل  الراعي، 

امامك؟
أي  يف  يتدخل  مل  البطريرك   -
ان  همه  وكل  األمساء  من  اسم 

حيصل االستحقاق الرئاسي.
واذا مل يسمعوا له؟

- يكون ال حول وال قوة اال باهلل، 
مسيحي  فريق  هناك  ويكون 
لالسف من حيث يدري او ال يدفع 
رئاسة  موقع  يف  الفراغ  باجتاه 
الوحيدة  والطريقة  اجلمهورية. 
االلتزام  هي  االستحقاق  النقاذ 
ينص  اليت  القانونية  باإلجراءات 

عليها الدستور.
االتفاق على رئيس  يف حال مت 

ما؟
- اذا كان هناك اي جمال لالتفاق 
الرئيس يف حد مقبول من  على 
مستعد  السياسية  املواصفات 
تكون  ان  شرط  حبث.  لكل 

الشخصية من 14 آذار؟
- نعم.

سدني

Master License No: 409566317

جعجع من بكركي: اسحب ترشيحي عند التوافق على شخصية من 14 آذار

احلاج الراعي حبث مع سليمان يف بعبدا االستحقاق الرئاسي وزيارة القدس حسني  الصناعة  وزير  قال 
يعطل  التحدي  مرشح  إن  حسن 

االستحقاق الرئاسي.
حسن  احلاج  الوزير  التقى  فقد 
السفري الروسي الكسندر زاسبكني، 
العالقات  تفعيل  يف  معه  وحبث 
روسيا.  لبنان  بني  االقتصادية 
السياسية  التطورات  وعرضا 

اللبنانية واالقليمية والدولية.
وقال السفري الروسي بعد اللقاء: 
حبثنا يف املواضيع اليت تهم لبنان 
وروسيا، على الصعيد االقتصادي 
الصناعي.  اجملال  يف  سيما  وال 
اجملال.  هذا  يف  جيد  أفق  وهناك 
االقليمية  التطورات  يف  وحبثنا 
روسيا  تأييد  واكدت  والدولية، 
يف  الرئاسي  االستحقاق  الجراء 
اللبنانيني  موعده يف لبنان وبقرار 
هذا  يف  واالستقرار  االمن  خلدمة 
اخرى،  ناحية  من  الصديق.  البلد 
حتدثنا عما حيدث اليوم يف اوروبا 
حنتفل  وحنن  اوكرانيا،  ويف 
والستني  التاسعة  بالذكرى  غدا 
ونعتربها  الفاشية،  على  لالنتصار 
وللشعب  السوفياتي  للمجد  عيدا 
انقاذ  الذي ساهم يف  السوفياتي 
الفاشي. وحنن  اهلجوم  من  اوروبا 
النازية  احلركات  منو  نشاهد  اليوم 
اوروبا  دول  بعض  يف  اجلديدة 
شارك  حيث  ايضا  اوكرانيا  ويف 
يف  االنقالب  يف  الراديكاليون 
شهر شباط، ويشاركون اليوم يف 
االعمال القمعية يف املناطق الشرقية 
نقف سياسيا ضد  اجلنوبية. وحنن 
العنف  وقف  اىل  وندعو  االمر  هذا 
احلوار  واجراء  التوتر  حدة  وختفيف 
كييف  يف  السلطات  بني  الوطين 
وخصوصا  كلها  املناطق  وممثلي 
واكد  الشرقية.  اجلنوبية  املناطق 
املوقف  هذا  الروسي  الرئيس 
أمس  سويسرا  رئيس  لقائه  خالل 
االجيابي  التطور  يكون  ان  ومتنى 
خالل االيام املقبلة يف هذا االجتاه. 
واذا حدث العكس، فسيكون خطر 
ليس  واالستقرار  االمن  على  كبري 
يف اوكرانيا فقط وامنا يف اوروبا 

كلها.
ماذا تقصدون باخلطر على اوروبا، 
وهل ما زالت روسيا على موقفها 

الداعم لسوريا؟
بداية  يف  اخلطر  هذا  يتجسد   -
احلرب االهلية يف اوكرانيا بعنوان 
بها  تقوم  اليت  االرهاب  مكافحة 
كييف  يف  الشرعية  غري  السلطات 
وضع  جيب  ولذلك  شعبها،  ضد 
ولتأثري  التصرفات،  هلذه  حد 
واالوروبيني  املتحدة  الواليات 
الراديكاليني وعلى السلطات  على 
العمليات  انتشار  الن  كييف.  يف 
العسكرية ميكن ان يشمل اوكرانيا 
صعيد  وعلى  منها.  اوسع  ورمبا 
تأييدنا  نواصل  حنن  سوريا، 
وفقا  سوريا  يف  سياسية  لتسوية 
لبيان جنيف، ونريد انعقاد جنيف - 
3 ملواصلة اجلهود يف هذا االجتاه 
اي احلوار بني السلطات واملعارضة 
اهلموم  ان  نعترب  وحنن  السورية. 
مكافحة  هي  سوريا  يف  االساسية 
القوى  نشاهد  الننا  االرهاب، 
الدول  من  العديد  من  املتطرفة 
مع اجملموعات  الصراع  تشارك يف 
غري الشرعية. ولذلك جيب االنتقال 
سريعا اىل تطبيع االوضاع ومواصلة 
اىل  الوطين  التوافق  العادة  احلوار 

سوريا.

احلاج حسن
ناقشنا  حسن:  احلاج  الوزير  وقال 

االمور ذات االهتمام املشرتك يف 
طليعتها العالقات االقتصادية على 
مستوى التبادل التجاري بني لبنان 
كبرية  مصلحة  لنا  وحنن  وروسيا 
اىل  نظرا  العالقة  هذه  تعزيز  يف 
أهمية السوق الروسية وضخامتها، 
ونظرا ايضا اىل أهمية روسيا على 
ايضا  وحتدثنا  العاملي.  املستوى 
الرئاسي  االستحقاق  موضوع  يف 
السفري  لسعادة  واكدنا  اللبناني 
االستحقاق  هذا  باجناز  متسكنا 
اللبناني بامتياز من دون اي تدخل 
او تأثري من اي جهة اجنبية. واكدنا 
موعده  يف  االستحقاق  هذا  اجناز 
والتفاهم  بالتوافق  الدستوري 
بني اللبنانيني، وان شاء اهلل يتم 
املوضوع  اىل  بالنسبة  االمر.  هذا 
النظر  وجهات  كانت  السوري، 
حل  اجياد  ضرورة  جلهة  متطابقة 
سياسي حيفظ وحدة سوريا وامنها 
وسالمة اراضيها، ويسقط االرهاب 
االرهاب  الن  املنطقة  ويف  فيها 
ولكل  واللبنانيني  للبنان  تهديد 
موضوع  يف  اما  املنطقة.  دول 
لروسيا  نريد  فنحن  اوكرانيا، 
ايضا  ونريد  واالستقرار  السالم 
ان تكون حرية تقرير املصري جلميع 
احلل  يقتضي  وهذا  العامل  شعوب 
من  بعيدا  اوكرانيا  يف  السياسي 
اليت  االجنبية  اخلارجية  التدخالت 
هي نفسها اليد الشريرة اليت تزرع 
القتل واخلراب والشقاق يف دول 

العامل.
يف  االنتخابات  باجراء  طالبتم 
غياب  يسجل  فيما  مواعيدها، 
وقد  االنتخاب  جلسات  عن  نيابي 
كتلة  نواب  غياب  أمس  سجل 
الوفاء للمقاومة، فكيف ميكن اجراء 
االستحقاق يف موعده يف ظل هذا 

الغياب؟
واملوازين  املواقف  أصبحت   -
واضحة.  السياسية  والتوازنات 
وبالتالي املطلوب منط واسلوب آخر 
الرئاسي.  االستحقاق  مقاربة  يف 
الذي يعطل االستحقاق هو الرتشيح 
من  امجاع  ال  والذي  التحدي، 
الذي  والرتشيح  حوله،  اللبنانيني 
املقاومة  من  سليب  موقف  لديه 
فالذي  املقبلة.  االستحقاقات  ومن 
واالستقالل  واحلرية  السيادة  اجنز 
جانب  اىل  املقاومة  هو  لبنان  يف 
هذه  وبالتالي  والشعب،  اجليش 
هي املعادلة الذهبية اليت على اي 
رئيس ان حيرتمها ويتبناها وجيذرها 
أي  وبالتالي  لبنان.  يف  وحيفظها 
مرشح من اي فريق لبناني جيب ان 
يكون يف اولوياته موضوع السيادة 
اىل  املستند  واالستقالل  واحلرية 
على  الراسخة  الذهبية  املعادلة 
ومن  واملقاومة.  واجليش  الشعب 
اولويات اي مرشح يريد ان يصل 
هذه  يتبنى  ان  بعبدا  قصر  اىل 
توافق واسع  يكون  وان  املعادلة، 
يكون  ان  ال  اللبنانيني  من  حوله 
منهم.  واسعة  معارضة  موضع 
هناك  تكون  ان  ينبغي  ولذلك 
مقاربة سياسية خمتلفة عن املقاربة 
اجناز  اىل  للوصول  حاليا  القائمة 
االستحقاق الرئاسي بني اللبنانيني 

وبالتوافق يف ما بينهم.
بني  للتواصل  مرتاحون  انتم  هل 
التيار الوطين احلر وتيار املستقبل 

حول االستحقاق الرئاسي؟
- حنن دائما مع التواصل والتالقي 
واحلوار بني اللبنانيني. وعالقتنا مع 
وراسخة،  ثابتة  احلر  الوطين  التيار 
التحالف  هذا  اىل  مطمئنون  وحنن 

االسرتاتيجي مع التيار الوطين.

السفري الروسي أكد تأييد بالده الجراء االستحقاق مبوعده
احلاج حسن: مرشح التحدي يعطل االنتخابات الرئاسية
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
برئاسة  األسبوعي  اجتماعه 
العماد ميشال  الرئيس  دولة 
الرابية،  يف  دارته  يف  عون 
وحبث يف التطورات الراهنة.

الوزير  تال  االجتماع،  وعقب 
جريصاتي  سليم  السابق 

مقّررات التكّتل، فقال:
إجتماعه  يف  التكّتل  تداول 
مبوضوع  اليوم  األسبوعي 
اإلستحقاق  أي  الساعة 
الرئاسي، كما تناول موضوع 
اليت  التفاعلّية  الديبلوماسّية 
اخلارجية  وزير  معالي  أطلقها 
األوىل  للمّرة  باسيل  جربان 
يف لبنان منذ عهد اإلستقالل 
مفتتحًا مفهومًا جديدًا للتواصل 
الديبلوماسي مع اخلارج بصورة 
فّعالة، ومنتقاًل بالديبلوماسّية 
اللبنانية من حالة التّلقي إىل 
على  كنموذج  التفاعل،  حالة 
مع  اللبناني  التواصل  قدرة 

اخلارج.
اإلستحقاق  موضوع  يف  أّما 
التكّتل  فتناوله  الرئاسي، 
من زاوية املسؤولية الوطنّية 
الكربى. كما ورأى أّن الرئاسة 
كانت مطلوبة باألمس واليوم، 
ويف كل يوم خصوصًا عندما 
وليس  الوفاق  عنوانها  يكون 
يعين  الّتوافق  ألّن  التوافق، 
الّتنازل..!! حنن لسنا بوضٍع 
ال  التنازالت،  ف  بترَ يسمح 
األمر  يتعلق  عندما  سّيما 

بامليثاق.
الرئيس القوي مبفهومنا، هو 
فيه  تتوافر  الذي  الرئيس 
من   ٤٩ املادة  مواصفات 
الدستور واّليت تتحدث عن أّن 
الدولة هي رمز وحدة  رئاسة 
احتام  على  والسهر  الوطن، 
األراضي  وسالمة  الدستور، 
ووحدة الشعب، وأّن الّرئيس 
للقوات  األعلى  القائد  هو 

املسّلحة.
إّن األقطاب  البداية  قلنا منذ 
يتمتعون  األربعة  املسيحّية 
حبّق أو بصفة الرئيس القوي 
سبق  الذي  اجلامع  باملفهوم 
أّن  بدا  ولكن  شرحناه،  أن 
يذهب  املرشحني  أحد  برنامج 
إىل مشاريع صدام مع مكّون 
الوطن  مكونات  من  أساسي 

سة والوازنة يف آن. املؤسٍّ
حسب  سياسي  حق  اب  الِنصرَ
بكركي  وثيقة  يف  ورد  ما 
عن  الصادرة  السياسّية 
فرَ  طرَ اللجنة السياسّية، واليت عرَ
عليها بيان بكركي إثر إجتماع 
غبطة  مع  األربعة  األقطاب 
بطرس  بشارة  مار  البطريرك 
هو  الغياب  أّن  قلنا  الراعي. 
وهو  بامتياز،  سياسي  حّق 
الدميقراطّية،  مع  يتناقض  ال 
وبالتأكيد ال يتناقض مع مبدأ 
تداول السلطة إذا كان هدفه 
أو  فوقّية  تسوية  كل  رفض 
ذلك  تسورَوي،  رئيس  كل 
تنازٌل  تسوية،  كل  يف  أّنه 
نرفضه يف املوقع األول ويف 
سوانا  كما  متامًا  موقع،  كّل 
تنازل  أّي  يرتضون  ال  اّلذين 
الدستورية  مواقعهم  يف 

املختلفة.
إن أردمت ميثاقًا جيب أن ُيعّمم 
املواقع  كافة  على  امليثاق 

الدستورية.
استذكر  املنطلق،  هذا  من 
البعض  غياب  التكّتل  أعضاء 
جملس  جلسات  قاطعوا  مّمن 
أو  مناقشة  مبعرض  النواب 
إنتخاب  قانون  مشروع  إقرار 
أعضاء جملس النواب. واجلدير 
بالذكر أّن هذا القانون يستولد 
كما  الدولة،  سلطات  كل 
وتستقيم معه أسس وأركان 
سّيما  ال  اللبناني،  النظام 
املناصفة  ليؤّمن  كان  أّنه 
الفعلّية - ال املناصفة الرقمّية 
والصورّية يف التمثيل النيابي 
الفعلّية  وبالتالي املشاركة   –
الوطين..  القرار  صناعة  يف 
يف  الغياب  قد  ُينترَ مل  فلماذا 
حينه، وذهب البعض إىل تربير 
عدم عقد اجللسات بامليثاقّية، 
وليست  احلضور  ميثاقّية  أّي 
عن  املنبثقة  الُسلطة  ميثاقّية 

احلضور؟؟!!!
امليثاقّية إذًا، أْوىل يف شخص 
الزاوية  حجر  وهي  الرئيس، 
النتظام حياتنا العامة يف ظل 
الطائف. وقد  بعد  ما  دستور 
أّكد مجيع أعضاء التكّتل، أّنه 
لن ُيصيبنا إنهاك مّمن ُيراهن 
ُيصيبنا  ولن  اإلنهاك!  على 
اليأس، ذِلكرَ ألّننا لسنا حنن 

الرئاسة مطلوبة حتت عنوان الوفاق وليس التوافق، ألّن يف التوافق تنازالً وحنن لسنا بوضٍع يسمح برتف التنازالت 

الوزير السابق جريصاتي بعد اجتماع التكّتل: نتواصل ونسعى إىل اجلمع مع مكّون 
سياسي لبناني وال نراهن على خارج، أي على تسويات فوقّية ُتفرض علينا

مناقيش - لحم بعجني - 
صفائح بجبنة - سبانخ 
- سنبوسك - كباكيب - 
أقراص كبة - شيش برك 
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الرئاسة،  موقع  منلك  من 
الشعب  كّل  ملك  هو  إمّنا 
ُيضرينا  لن  لذلك  اللبناني. 
اّتهام ُمصطنع قد يتفاقم مع 
اجللسات  ل  ُنعطِّ بأّننا  األّيام، 
نعّطل  ما  ألّن  اب،  الِنصرَ أو 
أو مشاريع  الفراغ املقّنع  هو 
الّتصادم. ما من عقدة ذنٍب 
توقيعنا  نعطي  ولن  عندنا، 
تسورَوي،  لرئيٍس  وصوتنا 
األركان  الّتنازل عن  ما يعين 
الثابتة للّدولة الّلبنانية. زعيم 
الّتيار والتكّتل اّلذي قال يومًا 
ما، »إّن العامل قد يسحقه ولن 
تكّتله  كذلك  توقيعه«،  يأخذ 
اّلذين  والّنواب  اليوم  وتياره 
ميّثلهم التكّتل والّتيار، ليسوا 
يف وارد على اإلطالق البصم 
مثٍن  بأّي  الّرئاسة  موقع  على 

من األمثان.
يصبح  قد  امليثاق  إّن  نقول 
الّشغور،  حال  يف  خطر  يف 
ولكن هل هذا يعين أّننا نريد 
خنشاه؟!  أّننا  أو  الّشغور؟؟ 
إجاباتهم هدفها االّتهويل..!! 
يقولون أْن ال مّس بامليثاق، 
ميّس  أن  ألحٍد  جيوز  وال 
أّي  عن  ولكن  باملناصفة. 
وكنتم  تتكّلمون،  مناصفٍة 
جملس  جلسات  قاطعتم  قد 
الّنواب اّليت كانت تهدف إىل 
انتخاب  قانون  مشروع  إقرار 
الفعلية؟!  املناصفة  يؤّمن 
تهوياًل!  كفانا  زورًا!  كفانا 
يطال  لن  فهو  اّتهامًا،  كفانا 
من  يطال  ولن  يومًا،  مّنا 
الّدولة  بناء  على  تصميمنا 

الواحدة لشعٍب واحد.
رئيسًا  والتكّتل  الّتيار 
وأعضاًء، لن يرتضيا وال ميكن 
هلما أن يرتضيا أو أن يضمنا 
وفاقيًا  ليس  خّطه  رئيسًا 
حنن  بامتياز.  تصادميًا  إمنا 
الّرئاسة  يف  امليثاقية  نريد 
بالّذات  الّطائف  على  حفاظًا 
وامليثاق  للّصيغة  وجتسيدًا 
اعتربته  اّلذي  للمفهوم  وفقًا 
بكركي  مذّكرة  اعتمدته  أو 
الّصيغة  جلوهرْي  الوطنية 

وامليثاق.
زعيم  مع  تواصلنا  يضريهم 
على  ولكّننا  املستقبل،  تّيار 
إىل  ونسعى  نتواصل  األقّل 

سياسي  مكّون  مع  اجلمع 
لبناني، وال نراهن على خارج، 
فوقية  تسوياٍت  على  أي 

ُتفرض علينا.
منصبًا  نستجدي  ال  حنن 
وهو  وتّيارنا،  تكّتلنا  لرئيس 
مكّونات  من  إاّل  يستجديه  ال 
عون  العماد  ووطنه.  شعبه 
والّدليل  باالستقرار،  يرغب 
األبرز على ذلك أّنه هو اّلذي 
أخرج لبنان من عنق الّزجاجة، 
األزمة اخلانقة، بتسهيل  هذه 
وبالّتنازل  احلكومة  تأليف 
احملّقة،  املطالب  بعض  عن 
البيان  وضع  وبتسهيل 

وبالّثقة املرحية.
حنن نريد استمرار نهجنا هذا 
لذلك  عنه.  أحٌد  يبعدنا  ولن 
فإّن املطلوب اليوم هو إزالة 
العيون، وأقول  الغشاوة عن 
واملواطنني:  الّناس  جلميع 
نعم  رهاننا.  إىل  أنظروا 
لرئيٍس  نعم  قادر،  لرئيٍس 
جامع.  لرئيٍس  نعم  وفاقي، 
ال نريد الّتنافس يف احلّدة أو 
كان  وإذا  أحد،  مع  الّتصادم 
زعيم التكّتل والّتيار مل يرّشح 
نفسه حّتى هذا اليوم، فذلك 
خوفًا  أو  وجاًل  ليس  بالّتأكيد 
من التّشح، بل ألّنه لن يضع 
تصادمي،  وضٍع  يف  نفسه 
وفاقيًا  نريده  موقٍع  يف  إمّنا 
بامتياز كي يصبح قادرًا على 
اّليت  امليثاقية  هذه  تأمني 

نصبو إليها.
نلهو  ولن  نستجدي  لن 
وحنن  الوطنية،  باملسّلمات 
للّذهاب  استعداد  على  دائمًا 
رئيٍس  انتخاب  جلسة  إىل 
للجمهورية يتمّتع باملواصفات 

اّليت شرحت.
أسئلة  عن  أجاب  ثّم 

الّصحافيني:
تسوية  كّل  أّن  حتّدثتم  س: 
هي تنازل، العماد عون يطرح 

نفسه كرئيٍس توافقي..
الفرق  وفاقي.  رئيٍس  ج: 
والوفاق،  الّتوافق  بني  كبري 
يعين  الّتوافق  شرحته.  وقد 
الّتنازل عن املسّلمات الوطنية 
من  لسنا  وحنن  وامليثاقية، 
أصحاب الّتنازل.. أّما الوفاق 
يريدون  عندما  أّنهم  فيعين 
به  فليأتوا  وفاقيًا،  عمادنا 

رئيسًا للجمهورية.
الوفاق  يتطّلب  أال  س: 

تسوية؟؟
تنظر  أن  يتطّلب  الوفاق  ج: 
يف  الّسياسية  املكّونات 
عون  العماد  إىل  الّدولة  هذه 
إدارة  على  قادٍر  كرئيٍس 
اجّلمع  وعلى  الّدولة،  رئاسة 
أي على رمزية وحدة الوطن، 
احتام  على  الّسهر  وعلى 
رئيسًا  به  ليأتوا  الّدستور، 
الوفاق،  هو  هذا  للجمهورية. 
لذا ال خيطئ أحٌد بني الّتوافق 
على  نلعب  ال  حنن  والوفاق. 
املصطلحات. نريد مواصفات 
فإذا  بلدنا،  الّرئيس يف  هذا 
وحنن  مبثله  فليأتوا  وجدوه، 

نرّحب به. 

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz
Solicitor/ Migration Agent

MARN; 1382887

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

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

االضراب  مرغمني  اعلنا  فقد 
من  العام  القطاع  يف  الشامل 
ثانويات ومدارس ومعاهد تعليم 
مهين وتقين وادارات ومؤسسات 
هذا  صباح  من  وبلديات،  عامة 
مساء  اىل   201٤ ايار   8 اليوم 
اختذنا  كما   ،201٤ ايار   1٤
نريدها  نكن  مل  مؤملة  توصية 
على االطالق، توصية بعدم اجراء 
االمتحانات الرمسية من الفها اىل 
يائها يف حال استمرار تشاطرهم 
باالتفاقات  االلتزام  عدم  يف 
املعقودة معنا من قبل املسؤولني 
مترير  اىل  عمدوا  او  الرمسيني، 
حولته  الذي  املسخ  املشروع 
االخرية  الفرعية  النيابية  اللجنة 

اىل اجمللس النيابي.
الكامل  رفضنا  من  الرغم  وعلى 
هلذا املشروع املسخ فقد اوردنا 
التعديالت املطلوبة على املشروع 
كبادرة حسن نية منا يف املذكرة 
دولة  اىل  نرفعها  سوف  اليت 
سوف  واليت  بري  نبيه  الرئيس 
نتمسك  وفيها  الحقا،  نعلنها 
حبقنا بزيادة 121% على سالسل 
القانونني  يف  املقرة  رواتبنا 

1٩٩6/661 و717 /1٩٩7.
الدميوقراطية  يف  اساتذة  والننا 
يف  وعاملون  هلا  ومعلمون 
الوظيفة العامة من اجل حتقيقها، 
فاننا ندعوكم، وكما لبيتم النداء 
يوم  اىل  املاضي،  االسبوع  يف 
يوم  وحضاري  سلمي  غضب 
موعد  اجلاري   1٤ املقبل  االربعاء 
العامة،  النيابية  اجللسة  انعقاد 
عشرة  احلادية  الساعة  للتظاهر 
يف  املصارف  مجعية  امام  من 
اجمللس  امام  اىل  بريوت  وسط 
اعتصامات  ذلك  يسبق  النيابي، 
الوزارات والسراي احلكومية  يف 
االثنني  يومي  احملافظات  يف 
كما  اجلاري.  و13   12 والثالثاء 
ندعوكم اىل تسليم املذكرة اىل 
وبوفود  منطقته  كل يف  النواب 

التنسيق  هيئة  من  موسعة 
خالل  املناطق  هذه  يف  النقابية 
اجلمعة  القادمة:  الثالثة  االيام 
والسبت واالحد يف ٩ و10 و11 

ايار.
االساتذة،  ايها  املعلمون،  ايها 
ايها املوظفون، ايها املتعاقدون، 
الجراء  ايها  املتقاعدون،  ايها 
املعهود  يومكم  ان  واملياومون: 
هو يوم 1٤ ايار، فكونوا الزلزال 
مرة  وكونوا  اركانهم  يهز  الذي 
للوحدة  الناصع  العنوان  اخرى 
الوطنية الشعبية اللبنانية ردا على 
فيقسمون  االختالف  يدعون  من 
االتفاق  يدعون  من  وعلى  البلد 
موعدنا  ان  اجلبنة.  فيقتسمون 

الصبح، ان الصبح لقريب.

االضراب يف املناطق
املدارس  من  العديد  وكان 
املناطق  يف  الرمسية  والدوائر 
اهلرمل  ففي  باالضراب،  التزم 
والبقاع الشمالي تعطلت الدراسة 
ومعاهد  واخلاصة  الرمسية  يف 

التعليم املهين.
لرابطة  اإلدارية  اهليئة  وأعلنت 
موظفي اإلدارة العامة، يف بيان، 
يف  العدل  قصر  موظفي  ان 
العمل  عن  اضرابا  نفذوا  بعبدا 
الرابطة  بدعوة  التزاما  اليوم، 
كما  النقابية..  التنسيق  وهيئة 
القضائيون يف  املساعدون  نفذ 
اضرابا  النبطية  العدل يف  قصر 
الغاء  على  احتجاجا  واعتصاما 
يف  هلم  املكتسبة  احلقوق  مجيع 
املشروع املقتح لسلسلة الرتب 

والرواتب.
ويف زغرتا لبت املدارس الدعوة 
واقفلت ابوابها وامتنع االساتذة 
كانت  كما  الدروس  اعطاء  عن 
الدوائر  يف  مشلولة  احلركة 
يف  األمر  كان  كذلك  الرمسية 
جبيل اليت مشل االضراب الدائرة 
عاليه  السراي. ويف  املالية يف 
العمل  توقف  االعلى  واملنت 
الدوائر  كافة  يف  املدارس  يف 
الرمسية. ويف زحلة كان الوضع 
مماثاًل أيضًا. كذلك كان األمر يف 

عكار والضنية واهلرمل.

هيئة التنسيق...
تتمة املنشور ص5

اللبنانيني  فاجأت  أيار  أمطار 
بعدما  الصيف،  عتبة  على 
عدة  مناطق  يف  الطرق  أغرقت 
واخلط  واجلنوب  الشمال  من 
حبريات  اىل  وحّولتها  الساحلي، 
على  يصعب  ومستنقعات 
الذي  االمر  اجتيازها،  السيارات 
أدى اىل زمحة سري خانقة، كما 
املواطنني  السيول  حاصرت 
املياه  جماري  بفيضان  وتسببت 

الشتوية على الطرق.
كّل هذا والدولة غائبة كعادتها 

ال  كليًا،  املأساوي  املشهد  عن 
للوزارات  حماسبة  وال  مساءلة 

املسؤولة.
صباح  كليًا  السري  توقف  وقد 
أوتوستاد  علي  االول  أمس 
اىل  وصواًل  بريوت  من  جونيه 
كسروان نتيجة جتمع السيول يف 
غزارة  أدت  كما  الزوق.  منطقة 
السيول،  تشكل  اىل  االمطار 
اىل  الطرق  بعض  حتولت  كما 
للسيارات  ومواقف  مستنقعات 
العالقة، وفاضت بعض االنهار.

سيول جارفة حاصرت السيارات واجتاحت مناطق
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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

Saturday 10 May 2014  2014 أيار   10 السبت 

احلرس  تكفي  ثانية  مخسون 
بارجة  لتدمري  االيراني  الثوري 
قائد  أعلنه  ما  هذا  أمريكية، 
البحرية اإليرانية األدمريال علي 
فدوي، مؤكدًا أن بالده متتلك 
العامل. يف  طوربيدات  أقوى 

فما هي قدرات القوات البحرية 
اإليرانية؟

- القوة البحرية اإليرانية تضم 
عنصر،  ألف  عشرين  من  أكثر 
منهم ألفان وستمائة من مشاة 
البحرية، القيادة تقيم يف ميناء 

بندر عباس.
متلك  التقديرات  حبسب   -  
القوات البحرية أربع فرطاقات، 
زورقًا  وعشرين  وستة 
كاسحات  ومخس  صاروخيًا، 
لأللغام، وستني زورقًا ساحليًا 

وثالث عشرة برمائية.
- متلك البحرية ثالث غواصات 
من نوع كيلو الروسية، وحواىل 
صغرية  غواصة  عشرة  اثنيت 
من نوع غدير، وثالث طائرات 
عشرة  وثالث  حبرية  دورية 

مروحية.
- ميلك احلرس الثوري اإليراني 
مخسة وثالثني زورقًا صاروخيًا، 
واملئات من الزوارق الساحلية 

والدورية الصغرية.
- القوة البحرية اإليرانية تكمن 
وهنا  السريعة،  الزوارق  يف 
وستني  مئة  حوالي  عن  نتكلم 
جمهزة  منها  سبعون  زورقًا 

إضافة  هذا  صينية،  بصواريخ 
إىل مخسة عشر زورقًا صاروخيًا 

أكرب حجمًا منها.
أهدافًا  البحرية  القوات  تنفذ   -
»الدبلوماسية  مثل  سياسية 
»رسائل  وإرسال  البحرية« 
حبرية« وهو ما يتمثل س7 يف 
اليت جتريها  البحرية  التدريبات 
البحرية  التدريبات  على  ردًا 
اليت  واإلسرائيلية  األمريكية 
جترى فى املنطقة ويف اخلليج 

على وجه اخلصوص.
مسلحة  اإليرانية  البحرية   -
التهديدات  ملواجهة  وجمهزة 
اخلارجية املتوقعة يف أي حلظة. 
احلماية  توفري  مهماتها  تضم 
اإليرانية  اإلقليمية  للمياه 
الطبيعية  الثروة  وملصادر 
البضائع  تهريب  وعمليات 

املمنوعة واملهاجرين.
أن  تؤكد  العسكرية  التقارير 
ألفني  عام  منذ  بدأت  إيران 
على  اهتمامها  برتكيز  وستة 
البحرية،  بقدراتها  االرتقاء 
العديد  وقد جنحت يف تصنيع 
من الغواصات والقطع البحرية 
األخرى. وتضيف املعلومات أن 
متلك  اإليرانية  البحرية  القوات 
بطاريات  من  كبرية  ترسانة 
ومنصات  الساحلية،  املدفعية 
تقول  الصواريخ،  إطالق 
على  قادرة  إنها  اجلمهورية 

إصابة أي هدف حبري.

إيران تعلن امتالك أقوى طوربيدات يف العامل

األربعاء  اليوم  تقارير  ذكرت 
األسرتالية  الربيد  شركة  أن 
»أسرتاليا بوست« ختطط اآلن 
اليومي  التوزيع  خدمة  لوقف 
املناطق  يف  الربيد  لرسائل 
اخلسائر  لتقليص  احلضرية 
الكبرية اليت يتعرض هلا قطاع 

الرسائل الربيدية.
وأشارت الشركة إىل اخنفاض 
العادي  الربيد  رسائل  حجم 
خالل  الربع  مبقدار  لديها 
مما  املاضية  اخلمس  السنوات 
عمل  منوذج  تبين  على  أجربها 
النيوزيلندية  الربيد  شركة 
الربيد مبعدل  واالكتفاء بتوزيع 

3 مرات أسبوعيا.

»سيدني  صحيفة  ونقلت 
جون  عن  هريالد«  مورنينغ 
إدارة  جملس  رئيس  ستانوب 
كنت  »إذا  القول:  الشركة 
من  أسرع  بريدية  خدمة  تريد 
ذلك عليك دفع رسوم أعلى«. 
يف  أعلنت  قد  كندا  وكانت 
خدمة  وقف  عن  سابق  وقت 
توصيل رسائل الربيد إىل كل 
منزل وألزمت مستخدمي الربيد 
بريد  صناديق  استخدام  على 
عامة يف كل املناطق السكنية. 
سكان  إن  ستانهوب  وقال 
سيظلون  الريفية  املناطق 
 5 مبعدل  رسائلهم  يتسلمون 

أيام كل أسبوع دون تغيري.

»أسرتاليا بوست« توقف التوزيع 
امس اليومي لرسائل الربيد صباح  رهيب  إنفجار  هّز 

عنه  نتج  حلب،  مدينة  االول 
ناتج  انه  تبني  أرضية  هّزة  شبه 
مبنى  بنسف  مسلحني  قيام  عن 
يف  الشهري  الكارلتون  فندق 
اسفله  انفاق  حفر  عرب  املدينة، 
كبرية  بكميات  تفخيخها  ثّم  ومن 
قاموا  ذلك  وبعد  املتفجرات  من 
تدمري  اىل  ليؤدي ذلك  بتفجريها 

الفندق بشكل كامل.
حلقوق  السوري  املرصد  وذكر 
يف  انفجار  دوي  مسع  اإلنسان: 
ناتج عن  أنه  تبني  القدمية،  حلب 
كمية  املعارضة،  مقاتلي  تفجري 
نفق  يف  املتفجرات،  من  كبرية 
الكارلتون  فندق  أسفل  حفروه 
األثري، الذي تتخذه قوات النظام 

مركزا هلا.
وأشار املرصد إىل اندالع معارك، 
إثر التفجري الذي أدى إىل تدمري 
ما تبقى من الفندق، ومقتل عدد 
السورية،  القوات  عناصر  من 
إضافة  هلا،  املوالني  واملسلحني 
حميط  يف  عدة  مبان  انهيار  إىل 

الفندق.
واورد التلفزيون الرمسي السوري 
ارهابيون  عاجل  شريط  يف 
فندق  ضخم  بتفجري  يستهدفون 
ما  القدمية  املدينة  الكارلتون يف 
وتدمري  بالكامل  تدمريه  اىل  ادى 
عدد من االبنية االثرية اجملاورة.

وتبنت التفجري اجلبهة االسالمية. 
على  نشرته  بيان  يف  وقالت 
جماهدونا  نسف  الرمسي  حسابها 

حلب  يف  كارلتون  فندق  ثكنة 
القدمية ومبان عّدة حميطة به.

وسط  يف  الواقع  الفندق  وكان 
يف  العريقة  املعامل  احد  حلب، 

املدينة.
حلقوق  السوري  املرصد  وقال 
شام  أخبار  وشبكة  اإلنسان، 
احلكومة  قوات  إن  املعارضة، 
وتظهر  الفندق.  تستخدم  كانت 
الصور اليت بثتها مواقع املعارضة 
وتصاعد  االنفجار،  وقوع  حلظة 
من  الدخان  من  ضخمة  سحابة 

مكان وقوعه.
الريموك  خميم  شهد  فيما  هذا 
دمشق،  السورية،  بالعاصمة 
العنيفة،  ب  وصفت  اشتباكات 
انفجارات  أصوات  مسعت  حيث 
يؤوي  كان  الذي  املخيم،  تهز 
حسب  فلسطينيني،  الجئني 

مصادر سكاي نيوز عربية.
وأفادت شبكة سوريا مباشر مبقتل 
شاب، وإصابة آخرين، جراء إطالق 
نار من قبل القوات احلكومية على 
الستالم  متجمعني  كانوا  مدنيني 
املخيم  يف  غذائية  مساعدات 

جنوبي دمشق.
ويف بيان مقتضب أوردته، قالت 
اهليئة العامة للثورة السورية إن 
فندق  بانفجار  سقطوا  قتياًل   50
تنسيقيات  وكانت  الكارلتون. 
يف  ذكرت  معارضة،  إعالمية 
من  العشرات  أن  سابق،  وقت 
قوات النظام سقطوا ما بني قتيل 

وجريح بانفجار الفندق.

انفجار يدمر فندق الكارلتون يف حلب ويوقع عشرات القتلى

قالت وزارة الدفاع اليمنية على 
القوات  إن  اإللكرتوني  موقعها 
عزان  مدينة  دخلت  احلكومية 
بدأت  محلة  يف  األخري  مقصدها 
متشددين  على  أيام  عشرة  منذ 
البالد  حمافظات  يف  اصوليني 

اجلنوبية.
احلكومية  القوات  وسيطرت 
منطقة  على  املاضي  االسبوع 
أبني  حمافظة  اجلبلية يف  احملفد 
واحد  معقل  سوى  يبق  ومل 
هو  االصوليني  للمتشددين 
عزان يف حمافظة شبوة. وقالت 
األول قال مصدر  أمس  الوزارة 
املنطقة  يف  مسؤول  عسكري 
وحدات  إن  الثالثة  العسكرية 
مع  بالتعاون  وأمنية  عسكرية 
من  متكنوا  الشعبية  اللجان 
إحكام السيطرة على مدينة عزان 
مبحافظة شبوة. وأضاف املصدر 
أنه مت تطهري املدينة بالكامل من 
االمن  وان  اإلرهابية  العناصر 
واالستقرار يعودان تدرجييا إىل 

املنطقة.
األمن  قوات  أن  اليمن  وأعلن 
املتشدد  بالرصاص  قتلت 
املسؤول عن تدبري هجمات على 
قتل  ومنها  غربيني  مواطنني 
اآلونة  يف  فرنسي  أمن  ضابط 
االنباء  وكالة  ونقلت  األخرية. 
الداخلية  وزارة  عن  سبأ  اليمنية 
اخلاصة قتلت  القوات  إن  قوهلا 
الوائلي  مسعود  اهلل  عبد  وائل 
االعتقال  بعدما قاوما  آخر  ورجال 
يف صنعاء صباح األربعاء واعتقل 

عضو ثالث يف اجملموعة.
عن  الرمسية  الوكالة  ونقلت 
مسؤول حملي قوله إن مسلحني 
رميا  شرطة  ضابط  قتلوا 
حلج  حمافظة  يف  بالرصاص 
اجلنوبية. وجنا علي حيدرة ماطر 
احملافظة  يف  احمللي  املسؤول 

على  اغتيال  حماولة  من  نفسها 
اجليش  وسيطر  مسلحني.  أيدي 
يف  اجلنوبية  احملفد  بلدة  على 
معقلني  أحد  وهي  أبني  حمافظة 
الثالثاء.  يوم  للقاعدة  رئيسيني 
عددا  إن  الدفاع  وزارة  وقالت 
من اإلرهابيني يف حمافظة شبوة 
وهي احملافظة األخرى اليت تشهد 

معارك قتلوا يف اشتباكات.
قائدا  إن  عسكري  مصدر  وقال 
أبو  باسم  يعرف  للمتشددين 
يف  املعارك  يف  قتل  دجانة 
قوات  إن  سبأ  وقالت  شبوة. 

جثة  على  أيضا  عثرت  األمن 
أيوب  أبو  باسم  يعرف  متشدد 

اجلزائري يف أبني.
إغالق  املتحدة  الواليات  وأعلنت 
سفارتها يف اليمن بشكل مؤقت 

لدواع أمنية.
الرمسي  املتحدث  نائبة  وقالت 
األمريكية  اخلارجية  وزارة  باسم 
ماري هارف إن السفارة ستفتح 
الظروف  تصبح  حني  أبوابها 
مواتية. وسوف تتوقف السفارة 
القنصلية  اخلدمات  تقديم  عن 

كإصدار التأشريات.

واشنطن تغلق سفارتها يف صنعاء بعد التهديدات باستهداف موظفيها
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وجهت وجهت الشرطة األسرتالية 
اسرتالية  اسرة  ربة  إىل  التهم 
اإلرهاب  بدعم  املاضي  اإلثنني 
بعدما أرادت ان تستقل طائرة 
األربعة  أطفاهلا  من سيدني مع 
الصحافة،  حبسب  تنقل،  لكي 
يقاتل  الذي  لزوجها  معدات 
أسرتالٍي   100 مع  سوريا  يف 
املسلحة  املعارضة  جانب  إىل 

هناك.
»وجهت  انها  الشرطة  وقالت 
اىل  الدخول  بدعم  التهم  اليها 
دولة اجنبية بنية القيام باعمال 

عدائية«.
األسرتالية  الصحافة  وحبسب 
تنقل  كانت  األسرتالية  فان 
بزات  بينها  وجتهيزات  سيولة 
متويه، لزوجها الذي يقاتل يف 
سوريا، وهي تفاصيل مل تشأ 

الشرطة األسرتالية تاكيدها.
وقد اوقفت الشابة البالغة من 
السبت  مساء  عامًا   29 العمر 

املاضي ثم افرج عنها بكفالة. 
وستمثل أمام حمكمة يف سيدني 

يف 2 حزيران/ يونيو.
مواطن  مئة  من  أكثر  وتوجه 
أسرتالي إىل سوريا للقتال إىل 
يف  املعارضة  مسلحي  جانب 
النزاع اجلاري يف هذا البلد منذ 
اكثر من ثالثة اعوام كما اعلنت 

السلطات سابقا.
وكان املدعي العام وزير العدل 
جورج برانديس عرب عن قلقه يف 
هؤالء  ان  معتربًا  االخرية  اآلونة 
املقاتلني ميكن ان يعودوا الحقا 
وهم  األسرتالية  األراضي  إىل 
جديدة  خربات  مع  تشددا  اكثر 
من أجل القيام باعمال متطرفة.
وحبسب القانون األسرتالي فانه 
حيظر التوجه إىل دولة اجنبية او 
مساعدة شخص ما على السفر 
أو  حربية  اعمال  ارتكاب  بنّية 
مثل  على  التدريب  أو  التدرب 

هذه األعمال.

الشرطة األسرتالية تعتقل إمرأة كانت تنوي
ارسال معدات لزوجها املقاتل يف سوريا
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املستقلة  املفوضية  تقرتب 
ملكافحة الفساد يف نيو ساوث 
الوزراء  رئيس  مكتب  من  ويلز 
حيث  أبوت،  طوني  األسرتالي 
ظهرت أسئلة بشأن دوره  يف 
اختيار كارين ماكنامارا كمرشحة 
دوبل  مقعد  عن  ليربالية 
وجود  من  بالرغم  الفيدرالي، 
شكوك  وشبهات حوهلا تتعلق 

بتربعات سياسية.
واسعة  إخبارية  تقارير  وذكرت 
أن أبوت كان خلف قرار ترشيح 
ماكنامارا يف 20 نيسان 2012 
املثري  املرشح  حمل  لتحل 

للمشاكل غاري ويتاكر.
شهور  ثالثة  بعد  ذلك  وحدث 
ليرباليون  تلقاها  شكاوى  من 
سياسي  تربع  بشأن  بارزون 
مل يتم اإلبالغ عنه يف سنرتال 
ادعاءات  من  وبالرغم  كوست، 

سابقة حول ضلوع ماكنامارا يف 
تدرجها يف  مل  تربعات  شبهات 

سجالت احلزب الليربالي.
دوبل هي الدائرة اليت قد ميتد 
مفوضية  حتقيقات  نطاق  إليها 
غري  تربعات  حول  الفساد  
ساوث  نيو  بوالية  مشروعة 
املفوضية  وهددت  ويلز، 
ليشمل  حتقيقها  نطاق  بتوسيع 

احلزب الليربالي.
الدوائر  من  دوبل  أن  يذكر 
باهتمام  حظيت  اليت  االنتخابية 
بعد  سيما  ال  أبوت،  من  خاص 
أن خسر شخصيا  يف سنرتال 

كوست يف انتخابات 2010.
املفوضية  حتقيقات  وتسببت 
يف استقالة وزيرين بارزين يف 
هما  ويلز،  ساوث  نيو  حكومة 
الطاقة،  وزير  هارتشر  كريس 
ومايك غاالتشر  وزير الشرطة.

طوني أبوت وكارين ماكنامارا

مفوضية الفساد تقرتب من أبوت

أقام مكتب حزب القوات اللبنانية 
يف سيدني عشاء تكرمييا لشكر 
الدكتورة  لزيارة  الداعمني 
الزميلة مي شدياق شارك فيه 
جعجع  مسري  الدكتور  مستشار 
احملامي ستيف ستاننت ، رئيس 
الرابطة املارونية توفيق كريوز 
يف  اسرتاليا  مقاطعة  رئيس   ،
عبيد  طوني  اللبنانية  القوات 
شربل  سيدني  مكتب  ورئيس 
آذار   1٤ قوى  منسقة   ، فخري 
يف سيدني مي بولس الشدياق 
للجامعة  السابق  الرئيس   ،
ميشال  العامل  يف  الثقافية 
املؤسسة  ومدبر  الدويهي 
رميي  األوسط  للشرق  اإلعالمية 
وهبه رئيس جملس إدارة النهار 
األسرتالية طوني خطار ، وحشد 
من رجال األعمال ورؤساء حترير 
الصحف واملؤسسات اإلعالمية ، 
أنطوان  حوراني  سوزان  الزمالء 
 ، رزق  بو  أنطونيوس   ، قزي 
خنول  وغسان  خوري  جوزف 
الوفد  وإعضاء  خمايل  وسايد 

املرافق للزميلة شدياق ميشلني 
ومي بعقليين وجلنار الديوك.

سايد  الزميل  املناسبة  قدم 
فشكر  فخري  حتدث  ثم  خمايل 
إىل  زياراتها  على  شدياق  مي 
أيضًا  الداعمني  وشكر  اسرتاليا 
للقوات اللبنانية ولزيارة شدياق 

من رجال األعمال واإلعالميني.
فشكرت  شدياق  حتدثت  ثم 
والقوات  والداعمني  احلضور 
اللبنانية ونوهت بدور اللبنانيني 
يف اسرتاليا . وشرحت اآلنسة 
العمل  فريق  من  الديوك  جلنار 

أهداف مؤسسة مي شدياق. 
وداني  فخري  شربل  قدم  ثم 
وداني جعجع باسم مكتب القوات 
هدايا رمزية إىل الشدياق وفريق 

العمل املرافق هلا . 
يف جامعة سيدني 

وألقت د. مي شدياق يف جامعة 
فيها  تناولت  حماضرة  سيدني 
موضوع »النساء يف اإلعالم يف 
شدياق  د.  الصراع«.  أوقات 
بلمحة  احملاضرة  إستهلت  اليت 

القوات اللبنانية يف سيدني تكرم الداعمني لزيارة  مي شدياق

عامل  يف  وخربتها  جتربتها  عن 
اليت  اإلغتيال  وحماولة  اإلعالم 
تعرضت هلا، شددت على الدور 
الصحافيات  تلعبه  الذي  املهم 
واإلعالميات خصوصًا يف أوقات 
واحلروب،  واألزمات  الصراع 
امليدانية  التغطية  لناحية  إن 
لألحداث أو جلهة التأثري بالرأي 
شدياق  د.  وعرضت  العام. 
لبنانيات  صحافيات  لتجارب 
هؤالء  سيما  وعامليات  عربيات 
األحداث  بتغطية  يقمن  اللواتي 

اللواتي  أو  احلروب  أثناء 
وتهديدات  ملضايقات  يتعرضن 
بإمتام  يكملن  ذلك  كل  ورغم 
عملهن الصحايف على أكمل وجه 
اللواتي  بالقضايا  ويتمسكن 

يدافعن عنها
مي الشدياق تلتقي قوى 14 آذار

مي  الزميلة  الدكتورة  التقت 
آذار   1٤ قوى  ممثلي  الشدياق 
القوات  مكتب  يف  سدني  يف 

اللبنانية.
اعاله بعض اللقطات:
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العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
من  فقط  جزء   - االلكرتوني( 
ضرائب  يدفعون  األسرتاليني 
من  عما حيصدونه  تزيد  بدرجة 
احلياة،  مدى  ضريبية  فوائد 
لكن »ضريبة الدين« اليت مهد 
أبوت رئيس حكومة  هلا طوني 
أسرتاليا الطريق سوف تعاقب 

هذه الفئة.
األسرتالية  العائلة  أن  يذكر 
 114 على  حتصل  املتوسطة 
دوالرا أسبوعيا أكثر مما تدفعه 

يف الضرائب.
العائلة  تدفع  املتوسط،  ويف 
 348 املتوسطة  األسرتالية 
أسبوع،  كل  ضرائب  دوالرا 
 103 جتين  ذلك  مقابل  لكن 

دوالرا أسبوعيا دعوما اجتماعية، 
دوالرا يف   359 إىل  باإلضافة 
على  حكومية،  خدمات  صورة 
أو  جمانية  صحية  رعاية  هيئة 
تعليمية،  وخدمات  مدعمة، 

ورعاية أطفال.
لكن العائالت األسرتالية الثرية 
تدفع متوسط ضرائب أسبوعي 
مقابل  دوالرا،   1029 يبلغ 
حكومية  خبدمات  فقط  التمتع 

أسبوعية بقيمة 249 دوالرا.
فتدفع  الفقرية  العائالت  أما 
تتجاوز  ال  أسبوعية  ضرائب 
ضريبة  بينها  دوالرا،   106
بينما تتلقى  السلع واخلدمات، 
بقيمة  حكومية  وخدمات  دعوما 

890 دوالرا أسبوعيا.

احلكومة تعاقب الفئة األكثر دفعا للضرائب

التاريخ  يقدم  عادة،  غري  على 
وصوال   ، واملكان  الوقت  دقة 
عودة  سبب  لنقّدر  اليوم،  إىل 
يبدو،  ما  على  فجأة  أسرتاليا، 
من أرض ازدهار اىل أمة تواجه 
تضحيات  مع  تقشف  موازنة 

متوقعة من اجلميع.
شباط/فرباير   4 تاريخ  كان 
للمرة  اليوم،  ذلك  يف   ،2009
األوىل يف 15 شهرا منذ هزمية 
حكومة هوارد، جاء تصاعد القلق 
والغضب من املعارضة فصهرا 

حزبي االحرار والوطين.
اجلماعي  انزعاجهم  سبب  كان 
وتصميم  وتسرع  ونطاق  حجم 
مشاريع  ستة  من  فيه  مشكوك 
حكومة  كانت  اعتمادات  قوانني 
تقدميها  وشك  على  راد  كيفن 
شأن  من  كان  الربملان.  امام 
حتويل  هذه  القوانني  مشاريع 

املوازنة.
كان احلافز لذلك األزمة املالية 
لعام 2008 اليت دفعت الواليات 
إىل  الغربية  وأوروبا  املتحدة 
دمج  من  واقرتبت  الركود  هوة 
كل  وعلى  املصرفية.  أنظمتها 
حال مل تتأثر بهذه االزمة كندا 

أو معظم آسيا.
وقال رئيس الوزراء  يف ذلك 
اسرتاليا  ان  راد  كيفن  الوقت 
حباجة إىل اختاذ إجراءات حامسة 
علمت  وعندما  الركود.  لتجنب 
ينوي  )راد(  كان  ما  املعارضة 
القيام  ينوي  انه  رأت  فعله 
بعمل خطري. وحنن اآلن نكتشف 
عرب  التفصيل،  من  كبري  بقدر 
خطة  يف  امللكية،  املفوضية 
 Home(  العزل احلراري للمنازل
ضعف  مدى   ،)Insulation Scheme

الرؤية إلدارة راد.
الذي  هوكي،  جو  السيد  وشن 
كان على وشك أن يصبح وزير 
خزانة للظل، هجوما يف 4 شباط/ 
مشاريع  نر  »مل  قائال  فرباير 
القوانني الستة اليت سوف يتم 
والتصويت  ومناقشتها  عرضها 
اليوم«،  املكان  هذا  عليها يف 
القوانني  مشاريع  »ان  مضيفا 
إىل  تأخذنا  سوف  هذه  الستة 

100 مليار دوالر من الديون.«
مالكومل  التحذير  يف  وتبعه 
يف  املعارضة  زعيم  تورنبول، 
وجيزة  فرتة  بعد  احلني،  ذلك 
قائال »خالل أربع سنوات سيبلغ 
صايف الدين 70 مليار دوالر... 
على  احلصول  احلكومة  طلبت 
اقرتاض  فقط،  حلظة  منذ  حق، 
ما يصل اىل 200 مليار دوالر، 
أو 9500 دوالر لكل رجل وامرأة 

وطفل يف أسرتاليا«.
)اخلطة( منها  تفوح  »ال  وقال 

اكثر من رائحة الذعر ... وحنن 
ال نرفض احلاجة إىل التحفيز يف 
 42 أن  هو  ُحكمنا  الوقت.  هذا 
مليار دوالر أكثر مما هو مناسب 
احلكومة  الراهن.  الوقت  يف 
وكأنها  متزايد  حنو  على  تبحث 
كل  يطلق  ان  من  خائف  جندي 
الذعر يف  من  حالة  ذخريته يف 
االشتباك  من  األوىل  الدقائق 
املستوى  أن  هو  ُحكمنا   ...
األكثر مالءمة من احلوافز هو 1 
إىل 2 يف املئة من الناتج احمللي 
اإلمجالي، أو بني 15 مليارا و20 

مليار دوالر.«
وقد حتدث يف تلك الليلة، 57 
عضوا من االئتالف،  يف جملسي 

النواب و الشيوخ.
بيرت  السابق  اخلزانة  وزير 
الصمت  التزم  الذي  كوستيلو 
عن  عرب  خلفي  مقعد  على 
»عندما  وقال  حقيقي  غضب 
فائض  لديه  اقتصادا  ترث 
يف املوازنة وليس عليه  دين 
صاٍف، وكانت فيه البطالة يف 
عاما،   30 منذ  أدنى مستوياتها 
التصنيف  استعادة  متت  حيث 
على   AAA لتصنيف  االئتماني 
حيث  األجنبية،  بالعملة  سندات 
املستقبل   صندوق  يف  لديك 
61 مليار دوالر وصندوق هبات 
ترث  عندما  العالي..  للتعليم 
اقتصادا يف هذه احلالة، عليك 
مكان  يف  خطأ  على  تعثر  ان 
ما«.. مضيفا »إذا كان ال ميكنك 
العثور على خطأ يف مكان ما، ما 
حلها؟  عليك  اليت  املشكلة  هي 
العمال،  حزب  فإن  وبالتالي 
وبطبيعة احلال مبا فيه الكفاية، 
حبث عن مشكلة. املشكلة هي، 
قبل  من  خاطئ  استنتاج  هناك 

حزب العمال«.
حواىل  أخريا  النقاش  انتهى 
04:45فجرا. للمعارضة كان فجر 
النتظار  حباجة  يكن  مل  جديد.. 
جمموعات  أو  الرأي  استطالعات 
السابق  الوزير  وقال  الرتكيز.. 
االئتالف  »إن  بيلسن  بروس 
األمة  تسري  أال  لضمان  يسعى 
سيئة  حزمة  يف  نائمة  وهي 
ال  و  مسؤولة  وغري  التصميم 
حكومة  بها  حلمت  حتملها  ميكن 
النتائج  »إن  متابعا  مذعورة«، 
احلزمة  هذه  من  فقط  االكيدة 
هي استيقاظ كابوس عقود من 

الديون املفرطة والعجز.«
حدث.  ما  بالضبط  هو  هذا 
كان راد أسوأ من ويتالم. يف 
السنوات الست اليت كان  فيها 
العمال يف احلكومة، كان  حزب 
منو اإلنفاق الفيدرالي االسرتالي 
أعلى  من  يقرتب  احلقيقي 
التعاون  منظمة  يف  املعدالت 
على  والتنمية..  االقتصادي 
الرغم من ان اقتصاد املوارد مع 
اسرتاليا  القطاع املصريف  يف 
فقاعة  هناك  وليس  قويا  كان 
إسكان ، وبالتالي ليس عرضة 
الواليات  مالية كما يف  لصدمة 

املتحدة وأغلب دول أوروبا.
إبرة  حتريك  الصعب  فمن 
يف  بسرعة  الكلي  االقتصاد 
تريليون   1،5 يبلغ  اقتصاد 
 12 الـ  االقتصاد  وهو  دوالر 
من  )أكرب  العامل  يف  االكرب 
مليون   47 لديها  اليت  أسبانيا، 
متكن   ،2009 عام  يف  نسمة(. 
االنفاق  وكّثف  اإلبرة،  هّز  راد 
من  مئوية  كنسبة  الفيدرالي 

الناتج احمللي اإلمجالي.
كان )راد( أكثر تبذيرا من جوليا 
غيالرد حممال موازنات املستقبل 
للتعليم،   Gonski برنامج  مع 
نظام التأمني ضد العجز الوطين 
ومليارات الدوالرات على كارثة 
يبدو  ما  وعلى  اللجوء،  طاليب 
دون معرفة  كيفية متويل كل 

ذلك.
ليس  الفواتري،  استحقت  اآلن 
طلع  غيالرد.  وال  راد  ال  هناك 
الصباح.. حان وقت التنظيف.. 
ويلوح  استحق.  الدفع  تاريخ 
يف  دميوغرايف  حتّد  األفق  يف 
خنلط  ال  دعونا  لذلك  الرتكيز. 
بني من قام باإلنفاق ومن عليه 

ان يدفع.

االزمة احلكومية الوحيدة هي ديون حزب العمال
كتب بول شيهان

السيدني مورنينغ هريالد

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
يضطر  قد   - االلكرتوني( 
املسافرون  األسرتاليون 
مئات  تكبد  إىل  باخلارج 
للحصول  اإلضافية  الدوالرات 
إذا  القنصلي  الدعم  على 
خالل  مشكالت  واجهتهم 

سفرهم.
جاء ذلك ضمن توصيات جلنة 
تهدف  اليت  اإلنفاق،  مراجعة 
املوازنة،  عجز  من  احلد  إىل 
والوصول إىل فائض موازنة.

توني  حكومة  اللجنة  وحثت 
االقرتاح،  تنفيذ  على  أبوت 
تطبقها  سياسة  من  املنبثق 
يتعني  حيث  املتحدة،  اململكة 
على الربيطاني املتواجد باخلارج 

الساعة  يف  دوالرا   237 دفع 
مقابل املساعدة القنصلية.

ورفض مكتب وزيرة اخلارجية 
بيشوب  جولي  األسرتالية 
االقرتاح،  تنفيذ  استبعاد 
وأشار إىل أن القضية املسألة 

قيد املراجعة.
الوزيرة  باسم  متحدثة  وقالت 
األسرتالية إن مراجعة قد متت 
اليت  الكيفية  بشأن  بالفعل 
اخلدمات  تقديم  خالهلا  يتم 

القنصلية.
العمالية  املعارضة  لكن 
اعتربت االقرتاح مبثابة صفعة 
لألسرتاليني يف اخلارج بضريبة 
سفر جديدة، مل يذكرها توني 

أبوت خالل محلته االنتخابية.

درس فرض رسوم إضافية للدعم القنصلي

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
مع  مقابلة  يف   - االلكرتوني( 
االقتصاديني  كبار  من  جمموعة 
اعرتاضهم  أعلنوا  األسرتاليني، 
السياسات  بعض  على 
االقتصادية اليت تنتهجها حكومة 
نتيجة  إعالن  اقرتاب  أبوت، مع 
أن  واعتربوا  اجلديدة،  املوازنة 
التسرع يف تغطية عجز املوازنة، 
قد يتسبب يف مشكالت أوسع 
ووزير  أبوت،  مطالبني  نطاقا، 

خزانته جو هوكي بالتمهل.
من جانبه، قال بول بلوكسام، 
كبري االقتصاديني ببنك »اتش 
يعتقد  ال  إنه  سي«  بي  إس 
عجز  ضريبة  فرض  بضرورة 
أسرتاليا،  أثرياء  على  موازنة 
إىل عدم وجود ضرورة  مشريا 
موازنة،  فائض  لتحقيق  ملحة 
»أفضل  بقوله:  ذلك  وفسر 
بإصالحات  احلكومة  تقوم  أن 
نطاق  توسيع  مثل  هيكلية، 
بدال  واخلدمات،  السلع  ضريبة 

من إصالحات قصرية املدى.

اقتصاديون للحكومة: يف العجلة الندامة
كبري  إسالك  سول  أما 
مرييل  ببنك  االقتصاديني 
التحرك  إن  فقال  لينش 

عجز  لكبح  سريعة  خبطوات 
املوازنة قد يتسبب يف الكثري 

من املخاطرة.

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
احلكومة  حتاول   - االلكرتوني( 
إقناعنا  أبوت  طوني  بقيادة 
بتصديق أن االقتصاد األسرتالي 
ألسباب  عميقة،  معاناة  يف 
احلكومة  فشل  إىل  ترجعها 
كانت  اليت  السابقة،  العمالية 
االئتالف  حكومة  نظر  وجهة  من 
ألسرتاليا  سيئ  مستأجر  مبثابة 

تسبب يف تدمري املنزل.
وتلعب احلكومة على هذا الوتر 
لكسر  تربير  إىل  للوصول 
والرتكيز  االنتخابية،  وعودها 
على حاجة أسرتاليا لتجرع ملعقة 

ممتلئة من زيت اخلروع.
جانبا،  السياسة  بتنحية  لكن 
هام  اقتصادي  سؤال  يدور 

حيتاج  بالفعل  هل  مفاده 
مثل  إىل  األسرتالي  االقتصاد 

هذا الدواء القوي؟
لبعض  االقتصادي  التحليل 
دخل  زيادة  مثل  النقاط، 
 ،%  6 بنسبة  الكومنولث 
إىل  املوازنة  عجز  ووصول 
الستة  الشهور  خالل  الضعف 
االئتالف  حكومة  قضتها  اليت 
إغفال  إىل  يشري  السلطة،  يف 
من  للعديد  االئتالف  حكومة 
االعرتاف  وعدم  القوة،  مظاهر 
على  والرتكيز  بتقصريها، 
مواطن  ونبذ  السلبية،  اجلوانب 
القوة، وعدم احلاجة يف الفرتة 
طوارئ  موازنة  إىل  الراهنة 

عاجلة.

صحيفة:  أبوت يسقي أسرتاليا زيت اخلروع

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االجتماعي  العقد   - االلكرتوني( 
جمموعة  من  يتألف  إليه  املشار 
والتشريعات  السياسات  من 
الصحية  والرعاية  والربامج 

اليت  االجتماعية  واخلدمات 
ساهمت يف التيقن من حصول 
التمتع  حق  على  أسرتالي  كل 
املعيشة،  من  الئق  مبستوى 
تزامنا  وضعت  سياسة  وهي 

جلنة املراجعة تهدد فقراء أسرتاليا
مع تطبيق النظام الفيدرالي يف 

أسرتاليا.
العقد االجتماعي استهدف أيضا 
التأكيد على جتنب حاالت الفقر 

املدقع والالمساواة.
احلد  أن  تعتقد  املراجعة  جلنة 
أن  جيب  األجور  من  األدنى 
متوسط  من   %  44 يضحى 
يعد  والذي  األسبوعي،  الكسب 
يف  الكسب  ملتوسط  مقياسا 
وظائف الدوام الكلي واجلزئي، 
لكن استخدام ذلك كمؤشر بدال 
من االعتماد فقط على متوسط 
الكسب الناجم فقط من وظائف 
أن  شأنه  من  الكلي،  الدوام 
األدنى  احلد  قيمة  من  يأكل 

لألجور.
توصيات  تنفيذ  حالة  ويف 
احلد  سينخفض  املراجعة،  جلنة 
 622.20 من  األجور  من  األدنى 
 488.90 إىل  أسبوعيا  دوالرا 
سلبا  ذلك  سيؤثر  كما  دوالرا، 
بوظائف دوام  يعملون  على من 
جزئي أو بنظام األجر اليومي، إذ 
ستنخفض سعر ساعة العمل من 

16.37 دوالر إىل 12.80.0

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
هوكي  جو  أعلن   - االلكرتوني( 
وزير اخلزانة الفيدرالي زيادة سن 
املعاش يف أسرتاليا إىل 70 عاما 
بداية من عام 2035 قبل 20 عاما 
تقريبا من املوعد الذي أوصت به 

جلنة مراجعة اإلنفاق األسرتالية.
ألقاه هوكي  جاء ذلك يف خطاب 
مبلبورن لغرفة التجارة األسرتالية 
اإلسرائيلية، وأضاف أن أسرتاليا 
سوق  األشخاص يف  لبقاء  حتتاج 

العمل.
عن  األسرتالي  الوزير  وأعرب 
ستحظى  التغيريات  بأن  اعتقاده 

بدعم حزبي ثنائي.
وأضاف أن تلك التغيريات تتعلق 
على  املستقبلية  أسرتاليا  بقدرة 
وتابع:  املعاش،  تكاليف  حتمل 
» نرغب يف بقاء كبار السن يف 
هوكي  جو  وأردف  العمل.  سوق 
أكثر  نظام  هوزتطبيق  اهلدف  أن 

عدال.

رفع سن التقاعد إىل 70 عاما عام 2035

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
احلكومة  تتأهب   - االلكرتوني( 

من  جديدة  جمموعة  عن  لإلعالن 
القادمة،  املوازنة  يف  الضوابط 

ال بدل بطالة حتت 25 عاما
اجلاري،  ايار  إعالنها يف  املزمع 
تتضمن حرمان الشباب حتت سن 
البطالة  بدل  تلقي  من  عاما   25
بدل  مظلة  حتت  وإدراجهم 

الشباب األقل يف قيمته.
ومن املقرر أن تتضمن املوازنة 
بدالت  يف  ضخمة  تعديالت 
بينها  من  االجتماعي،  الضمان 
العمري  األدنى  احلد  زيادة 
من  البطالة  علىبدل  للحصول 
22 إىل 25 عاما، وإجبار الشباب 
بدورات  االلتحاق  على   25 حتت 

تدريبية للتأهيل لسوق العمل.
تبلغ  البطالة  بدل  أن  يذكر 
قيمته احلالية 510 دوالرات كل 
أسبوعني، بينما يبلغ بدل الشباب 

414 دوالرا كل أسبوعني.
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IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

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

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

تراك 
قاّلب 
للبيع

Saturday 10 May 2014  2014 أيار   10 السبت 

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني( - قال سبعة من 
إنهم  أسرتاليني  عشرة  كل 
يفضلون تربية األبناء يف ظل 
وفقا  معا  واألم  األب  وجود 
ملا أظهرته نتائج حديثة، حيث 
يعتربون أن هذا النمط جيلب 

السعادة بصورة متزايدة.
يأتي ذلك بالرغم مما كشفته 
القبول  زيادة  من  النتائج 
أو  أب  يقودها  عائلة  بفكرة 

أم بصورة فردية.
العائالت  خلريطة  ووفقا 
العاملية اليت أصدرتها منظمة 
األمريكية،  الطفل  اجتاهات 
األسرتالية  العائالت  فإن 

مبثيالتها  مقارنة  تقدما  أكثر 
األوسط،  والشرق  آسيا  يف 
لكنها ليست يف مثل ليربالية 

العائالت األوروبية.
أن  إىل  اخلريطة  وأشارت 
لعائالت  املهيمن  النموذج 
الوالدين،  وجود  هو  العامل 
لكن نسبة وجود عائالت من 
عائل وحيد يف كل من أمريكا 
الربع،  إىل  تصل  وبريطانيا 

مقابل 18 % يف أسرتاليا.
أن  اإلحصائيات  وكشفت   
حنو ثلث املواليد يف أسرتاليا 
ينتمون ألمهات غري متزوجات 
بريطانيا  يف  النصف  مقابل 

ونيوزيلندا.

دراسة: سبعة أعشار األسرتاليني 
يفضلون األب واألم

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
ربع  يؤيد   - االلكرتوني( 
إباحة  تقريبا  األسرتاليني 
احلشيش  خمدر  وشرعنة 
عن  ويدافعون  »القنب«، 
وصلت  عديدة،  مبربرات  ذلك 
االقتصادية  للفوائد  لتطرقهم 
اليت ستعود على أسرتاليا من 
بصورة  املخدر  ببيع  السماح 
قانونية، وفقا لدراسة حديثة.

الوضع الراهن، مبوجب قوانني 
يف  يتمثل  ويلز،  ساوث  نيو 
والبالغني  املراهقني  حتذير 
حبيازة  ضبطهم  يتم  الذين 
خمدر  من  أقل  أو  جرام   15
قبل  معينة،  مرات  احلشيش، 
القانونية  اإلجراءات  اختاذ 
األمر  تكرار  حالة  يف  معهم 
تلك  مرات  عدد  يتجاوز  مبا 
التحذيرات، كما ينص القانون 
يف  املتورطني  معاقبة  على 

دراسة: ربع األسرتاليني يريدون 
شرعنة احلشيشة

أو  بالسجن  املخدر  وبيع  زرع 
الغرامة.

تصور  بعمل  دراسة  وقامت 
شرعنة  لكيفية  ختيلي 
القيود  انبثقت من  احلشيش، 
السجائر،  بيع  على  املفروضة 
أهم مالحمها وفقا ملا  وكانت 

يلي:
حظر أي إعالنات

عبوات  يف  احلشيش  وضع   -
موحدة باهتة اللون

املستخدم  على  جيب   -
شراء  له  تتيح  رخصة  امتالك 

احلشيش
دون  لألشخاص  بيعه  حظر   -

21 عاما
الختبار  املستمر  اخلضوع   -
خالل  املخدرات  نسبة  كشف 

القيادة
- هيئة خمتصة لتحديد أسعار 

احلشيش.

Australian Newsاسرتاليات

حتذير  رسالة  الناخبون  وجه 
االئتالفية  للحكومة  واضحة 
على   رسوم  اي  فرض  حيال 
أو  الشاملة  الصحية  الرعاية 

رفع سن التقاعد.
غاالكسي  استطالع  وجد  فقد 
الذي اجري بتكليف من شركة 
أكثر  ان  أسرتاليا  كورب  نيوز 
يعارضون  الناخبني  نصف  من 
كل  لدى  دوالرات   6 دفع  

زيارة  للممارسني العامني.
حتى ان معارضي فكرة العمل 

الناخبون حيذرون احلكومة من فرض رسم 
الرعاية الصحية الشاملة ورفع سن التقاعد

ملدة أطول على التقاعد، كانت 
 69 حذر  حيث  اكثر  نسبتهم 
السري  من  احلكومة  املئة  يف 
خبططها لرفع سن التقاعد إىل 

70 عاما حبلول عام 2035.
ان  االستطالع  أيضا  وكشف 
االنتخابات  سيخسر  االئتالف 

اذا اجريت اليوم.
ونشرت نيوز كورب ان الدعم 
لالئتالف هبط مبعدل 5.5 نقاط 
بعد  انتخاب سبتمرب  منذ  مئوية 
احتساب االصوات التفضيلية.

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
رئيس  اعرتف   - االلكرتوني( 
أبوت  طوني  األسرتالي  الوزراء 
يستطيع  لن  بأنه  سرية  يف 
بعض  يف  قدما  املضي 

أبوت: لن أنفذ توصيات رئيسية للجنة املراجعة

للموازنة،  املتطرفة  االقرتاحات 
جلنة  تقرير  عنها  تفتق  واليت 
يف  احلكومي،  اإلنفاق  مراجعة 
حول  الشرس  اهلجوم  إطار 

ختفيضات حمتملة.

وبينما مهد أبوت الطريق حلدوث 
 13 موازنة  يف  ضريبية  زيادة 
مايو، أخرب رؤساء الواليات بأنه 
توصيات  يف  قدما  ميضي  لن 
وأعلن  املراجعة،  للجنة  رئيسية 
ليست  التقرير  أن  بعد  فيما 

ورقة إصالحية ملحة.
شيربد  طوني  حذر  جانبه،  من 
أن  من  املراجعة  جلنة  رئيس 
الفيدرالية  احلكومة  وزراء 
أخرى  إجياد طرق  يتعني عليهم 
من  دوالر  مليار   70 لتخفيض 

اتبعوا  إذا  السنوي،  اإلنفاق 
التقرير  من  االنتقاء  سياسة 

احملتوي على 86 نتيجة.
وقد أصر السيد أبوت على أن 
املوازنة ستكون عادلة لكل جزء 
الذي  الوقت  يف  اجملتمع،  من 
بنقض  اتهامات  فيه  يواجه 
خالل  من  االنتخابية  تعهداته 
عجز  »ضريبة  لفرض  التخطيط 

موازنة« لزيادة الضرائب.
وأضاف أبوت أن أعباء املوازنة 
ستوزع بالتساوي على اجملتمع.
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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 10 May 2014  2014 أيار   10 السبت 
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النائب  املرده  تيار  رئيس  اكد 
برنامج  يف  فرجنية  سليمان 
قناة  عرب  الساعة«  »حديث 
إنتخاب  يستبعد  انه  »املنار« 
املهلة  ضمن  مجهورية  رئيس 
»أن  اىل  مشريا  الدستورية، 
مل  واإلقليمية  الدولية  التسوية 
يريد  انه  موضحا  بعد«،  تنضج 
الغد  اليوم قبل  الرئيس  انتخاب 
امنا الفراغ ال خييفنا، معتربا »ان 
اجراء  تعرقل  الدستورية  االلية 
الوصول اىل  اي استحقاق دون 
حقنا  من  »ان  ومؤكدا  توافق«، 
النصاب  تأمني  عدم  الدستوري 
للبطريرك  االمر  هذا  قلنا  وقد 

املاروني«.
االختالف  »ان  فرجنية  وقال 
البلد،  صيغة  على  هو  اليوم 
وجدت  اليت  البالد  معظم  وان 
فيها  جرت  الدميوقراطية  فيها 
حروب شتى«، الفتا اىل انه »قد 
يستعمل الفراغ كهاجس لتخويفنا 
وجعلنا نقبل بأي رئيس«، مضيفا 
انه »اذا كان لدى 8 آذار مرشح 
واحدا،  زائدا  النصف  يأخذ  ومل 
واذا كانت 14 آذار مل تصل اىل 
ال  اخلالف  فان  صوتا  اخلمسني 

يزال هو هو«.
تعديل  »مع  ليس  انه  واكد 
الدستور ولكنه مع انتخاب رئيس 

من الشعب«،
قاله  مبا  فرجنية  النائب  وذكر 
بشارة  مار  املاروني  للبطريرك 
كان  ما  اذا  حول  الراعي  بطرس 
يريد رئيسا للجمهورية ام رئيسا 
الرئيس  »ان  اىل  الفتا  قويا، 
عون  مع  ليس  احلريري  سعد 
وال مع جعجع، امنا هو مع رئيس 
ضعيف، وان ما حيصل االن هو 
من  للبطريرك  وختويف  تهويل 
عندها  بالتسوية،  للقبول  الفراغ 
يكون دور البطريرك قد انتهى، 
وانا قلت له ان اي مرشح من 14 
صوتي  اعطيه  لن  للرئاسة  اذار 

حتى اذا احتاجه لينجح«.
الراعي  البطريرك  »ان  واوضح 
البطريرك  كان  فيما  وحر  شريف 
وال  معينا  خطا  ملتزما  صفري 
الراعي  البطريرك  عنه،  حييد 
يتفاعل  اقتنع  اذا  معك  يتحدث 
ان  جيب  هنا  من  قناعاته،  مع 
نتناقش باستمرار، حنن معه يف 
كل املواقف وانا اقول له انا ال 
الرئيس  كان  اذا  النصاب  اكمل 
هو خصمنا السياسي، وكل فريق 
نظره،  وجهة  من  االزمة  يرى 
االستحقاق  لبننة  نريد  وحنن 
هل  السؤال  ولكن  الرئاسي 
معركة  »ان  موضحا  نستطيع«، 
يف  ستدوم  اجلمهورية  رئاسة 
كل اجلوالت على هذا النحو، وما 
اثبتته اجلولة االوىل ان فريق 8 

آذار موحد«.
تيار  بأن  مقتنع  غري  »أنا  وقال: 
ترشيح  يتنبى  سوف  املستقبل 
أمتنى  ولكن  الرئاسة  إىل  عون 
ذلك لكي نشكر احلريري ونقول 

له أنت مرجعية وطنية«.
تالق  حصول  »أمتنى  اضاف: 
وال  عون،  حول  ودولي  إقليمي 
من  املستقبل  تيار  مينع  شيء 
بالرفض،  ابالغه  أو  عون  دعم 
وباسيل أبلغين أن ال شيء نهائيا 
املستقبل  وتيار  الساعة  حتى 

استبعد انتخاب رئيس يف املهلة احملددة:

فرجنية أنا مع انتخاب الرئيس من الشعب
الوقت،  من  املزيد  إىل  حيتاج 
نلتزم  حنن  السياسي  وكفريقنا 
الذي  هو  وفريقه  عون  باجلنرال 
توىل املفاوضات مع الفريق اآلخر 
ال  وحنن  ودعمنا،  شجعنا  وحنن 
باجلنرال  ثقة  ولدينا  نشجع  نزال 
عون وفريقه بأنه لن يتآمر علينا 
بالفريق  ثقة  لدينا  ليس  ولكن 
اجلنرال يف  ان وجود  اآلخر.نعترب 

الرئاسة هو وجود لنا«.
وعن مسري جعجع قال فرجنية »لديه 
حيثية سياسية، ومن يتحدث عن 
تاريخ جعجع هم الوسطيون، ومن 
لديه مشكلة  ليس  ترشيحه  تبنى 

مع ماضيه امنا مع حيثيته«.
اجلنرال  »ان  اىل  فرجنية  ولفت 
حزب  وحليف  صديق  هو  عون 
اهلل، وهو مصدر ثقة لكل فريق 
وهو  اهلل،  حزب  ومن  آذار،   8
وعلى  معه  تناغم  على  سيكون 
اىل  وصل  اذا  حتى  معه  اتفاق 
شخص  ألنه  اجلمهورية،  رئاسة 
صديق، خملص، وليس من خارج 
املشكلة  وان  اللبناني،  الواقع 
اليت  التعهدات  على  هي  معه 
العماد  قبل  ولو  عليها.  يصرون 
عون التآمر مع الفريق اآلخر على 
به رئيسا  لكانوا قبلوا  حزب اهلل 

للجمهورية«.
بني  حيصل  ما  اعلم  وقال:«ال 
املستقبل وجعجع، وما هو واضح 
ان العماد عون يسعى ان يكون 
لكي  يسعى  وال  وفاقيا  رئيسا 
يكون استفزازيا، وان اي رئيس 
منفتحا،  يكون  ان  جيب  قوي 
فلماذا  جامعا،  ليكون  ويسعى 
يكون موضوع الوفاق منطبقا فقط 
على رئاسة اجلمهورية، ان رئيس 
اللبنانيني،  كل  ميثل  اجلمهورية 
ولكن لينطبق هذا القول على كل 

الرئاسات يف لبنان«.
اليوم ليس  الظرف  »ان  واوضح 
فاملسيحيون   1990 العام  كما 
خبطر،  يشعرون  الشرق  يف 
اختيار  من  حترمهم  واليوم 
اي  اليوم  للجمهورية.  رئيس 
والشيعة  السنة  بني  اتفاق 
وهنا  للجمهورية،  برئيس  يأتي 
سرتتفع االصوات اليت تقول حنن 
مستضعفون وان ال احد سيدافع 

عن هذا املوضوع«.
احد  »ان  اىل  فرجنية  واشار 
ان  االن  يستطيع  ال  الفريقني 
دائما مسألة  تطرح  يربح، وملاذا 
ترشيح اربعة اقطاب فقط. هناك 
مرشحون آخرون يف البلد ولديهم 
باجتاه  تذهب  املنطقة  حيثياتهم. 
ترسم،  بدأت  والصورة  تسوية، 
اربعني  منذ  االوىل  املرة  وانها 
ايراني  اتفاق  اىل  نتجه  عاما 
الصورة  لنر  فلنرتيث  سعودي، 
ملدة  رئيس  مع  نلتزم  ان  قبل 
يصبح  رئيس  مع  سنوات  ست 

نقمة على البلد«.
امام  الباب  الاقفل  :«انا  وتابع 
احد، وكالم حزب اهلل وحركة امل 
واضح لن نقبل برئيس ال يرضى 
وسليمان  عون  اجلنرال  عنه 
للمكون  موجه  كالم  وهو  فرجنية 
املسيحي، ومن املمكن ان يأتي 
ولكن  للرئاسة  حيادي  شخص 
سيكون حتما له حيثية مسيحية. 
احلريري  الرئيس  ان  اعتقد  وال 

سيتخلى بسهولة عن حلفائه«.

اجلنرال  مع  »انا  فرجنية  وقال 
عون للنهاية، اال اذا اعتذر وقال 
مل اعد اريد، وكان مقتنعا، عندها 
ما  افعل  ان  احلق  لدي  يصبح 
اريد، وهو طلب ان يكون مرشحا 
ترشيحه،  نعلن  لذلك مل  توافقيا 
السياسي  املشروع  ضمن  انا 
شريف  خصم  انا  آذار،   8 لقوى 
ترشحت  واذا  شريف،  ومفاوض 
سأكون مرشحا توافقيا، ألن البلد 

ال ميشي اال بهذه الطريقة«.
االسد  »الرئيس  فرجنية  وأضاف 
لبنان،  يف  كان  عندما  لي  اخ 
وهذا  لبنان،  من  خرج  وعندما 
اكن مع سوريا  وانا مل  موقفي، 
عندما كانت تربح، وضدها عندما 
فالتسوية  لذلك  ختسر،  كانت 
وهي  تتضح،  بدأت  املنطقة  يف 
يف  الرئيس  صورة  ترسم  اليت 
الرئيس  ربح  اذا  ولكن  لبنان، 
االسد سأصبح اقوى، ألن معظم 
اىل  سيكونون  اآلخر  الفريق 
هناك  ان  مقتنعا  لست  جانيب. 
رئيسا ضمنيا للسعودية فاجلميع 
املنطقة،  ما سيحصل يف  ينتظر 
ويراقبون  ينتظرون  فاالمريكيون 

االجواء«.
وحول ما صدر يف كتاب السيدة 
قال  الراسي  فرجنية  صونيا 
وال  رأيها  عن  تعرب  »هي  فرجنية 

متثلنا يف ما قالته او كتبته«.
جعجع  مسري  ان  فرجنية  ورأى 
اىل  بالوصول  لديه  فرصة  ال 
وصل  واذا  اجلمهورية،  رئاسة 
فسأكون  اجلمهورية  رئاسة  اىل 
سأتعاطى  ولكن  املعارضة  رأس 
خصما  يبقى  ولكن  كرئيس  معه 

يف السياسة«.
اىل  يوصله  فرجنيه:«لن  وتابع 
داعش  حكمت  اذا  اال  الرئاسة 
املنطقة، وهذا ما يربح 14 اذار. 
وعن امساء الشهداء اليت وردت 
فرجنية  قال  االوىل  اجللسة  يف 
الشان  بهذا  بيانا  اصدرنا  »لقد 
اسود  النائب  خيار  حنرتم  وحنن 
وطلبنا ان يصرح لالعالم انه هو 
من وضع الورقة اليت حتمل اسم 
ال  حتى  فرجنيه  جيهان  الشهيدة 
التزمت  وانا  بذلك،  حنن  ُنتهم 
البيضاء لكن  مع كتليت باالوراق 
انتخب هنري  النائب سليم كرم 
الرئيس  شخصية.  السباب  حلو 
كان  استشهاده  قبل  احلريري 
بعد  لكن  السياسي،  خطنا  يف 
املقلب  اىل  انتقلوا  استشهاده 

اآلخر«.
الدولية  احملكمة  استدعاء  وعن 
قال  اللبنانيني،  للصحفيني 
االعالم  حرية  مع  »حنن  فرجنيه: 
حتى لو كانت ضدنا، وان القرار 
حق  غري  او  حق  على  كان  اذا 
حصلت،  كثرية  جتاوزات  هناك 
وحتدثوا  خرجوا  مسؤولون  هناك 

اىل وسائل االعالم«.
الرئيس  تصرف  فرجنيه  وانتقد 
سليمان يف هذا املوضوع واصفا 
اتصل  ألنه  الكيدي  بالعمل  اياه 
ومل  مستنكرا  »اجلديد«  بقناة 

يتصل جبريدة »االخبار«.
وعن فرضية مثوله امام احملكمة 
فرجنيه:  قال  الهاي  الدولية يف 
»انا اقبل ان امثل امام احملكمة 
امامها  امثل  ال  لكين  كشاهد 

كمتهم ألنها مسيسة«.

بطرك  وزيارة  السياسة.  يف  ممنوعة  السذاجة 
املوارنة اللبناني إىل »اسرائيل«، يف هذه اللحظة 
مع  والصراع  العربّية،  املنطقة  تاريخ  من  احلرجة 
العدّو، ال ميكن أن تكون حمض »دينّية« و«رعوّية«. 
بكل  كذلك،  البطريركي  الصرح  أرادها  لو  حّتى 
بابا  »برفقة«  زيارة  ممكن.  غري  فهذا  صدق، 
الفاتيكان، أو »الستقباله« )استقباله يف االرض 
اليت مل تعد لنا؟(، ال جند كلمات لتوصيفها سوى 
باخلطأ الفظيع الذي سيحفظه كتاب التاريخ باألمحر 
القاني. بل ستكون »خطوة انتحارّية« قد يصعب 

تداركها مستقباًل.
وطنّية  شخصّية  من  املفاجئة  املبادرة،  تلك  إن 
مثل الكاردينال بشارة الراعي، أّيًا كانت التزاماته 
الروحّية وواجباته الكنسّية، قد تكون هلا عواقب 
خطرية على الوحدة الوطنّية، وانعكاسات سلبّية، 
ليس فقط على فئة من صميم الشعب اللبناني 
محلت مشعل الوطنّية والعروبة والتنوير والنهضة 
مسيحيي  على  أيضًا  بل  قرون،  منذ  واملقاومة 
الشرق بشكل عام. نظرًا للمنصب الروحي األرفع 
املشرق  يف  الراعي  الكاردينال  به  يتحّلى  الذي 
من  احملوري،  لبنان  مسيحيي  وملوقع  العربي، 

الصراعات الدائرة يف املنطقة.
أشكال  لكل  اليوم  الشرق«  »مسيحّيو  يتعّرض 
على  العذر  كل  واملذابح.  واالبتزازات  الضغوط 
غّذته  الذي  االستعماري  التصنيف  هذا  استعمال 
للمسيحيني  يراد  واملذهبّية.  االحنطاط  أزمنة 
اليوم، بعد أن مّت فرزهم، أن يكونوا كبش فداء.

يراد هلم أن يكونوا رأس احلربة يف خمطط تفتييت 
وتطبيعي جديد ختوضه اسرائيل مبساعدة حلفائها 
والسياسّية،  احلضارّية  عزلتها  لكسر  ورعاتها، 
الشعوب.  ارادة  أمام  العسكري  عجزها  وجتاوز 
يف  تدرج  أن  إال  البطريركّية،  للزيارة  ميكن  وال 
هذا السياق! يعرف غبطة البطريرك حتمًا احلمالت 
اليت ختاض لتوريط مسيحيي فلسطني باالخنراط 
بينها  أقلّية  فيها  وتساهم  العدو،  جيش  يف 
بال  غبطته  مسع  نّداف.  جربائيل  مثل  دين  رجال 
شك بقوانني التمييز الطائفي بني الفلسطينيني 
بتطبيقها  باشرت  اليت  ـــ  ومسلمني  ـــ مسيحيني 
الوطنية،  الوحدة  تفتيت  بغية  االحتالل،  سلطات 
من  وتدجني  املسيحيني،  عزل  يف  واملضي 
االقتالع  يقاوم  األخضر،  اخلط  داخل  يزال،  ال 
غبطته  ولعّل  احلقوق.  واغتصاب  اهلوّية  وطمس 
لسياسات  االستيطاني  الدموي  املكر  بني  يربط 
اسرائيل، وبني انفالت اهلمجّيات التكفريّية اليت 
أخرجها الربيع العربي اجملهض من جمارير التاريخ، 
حامي  الغرب  النفط مبباركة  تيوقراطّيات  وغذتها 
إسرائيل، لتلتهم آخر أمل للعرب بالتقّدم واحلرّية. 
طليعة  يف  أيضًا  املسيحّية  الطوائف  أبناء  وكان 

ضحاياها.
الراعي من القيادات الروحّية األساسّية يف لبنان. 
بهذا  والسياسي  الديين  فيه  يتداخل  بلد  ويف 
الشكل، ال ميكن اعتباره جمّرد رجل دين حيّج إىل 

ومصاحل  وطنّيًا،  موقفًا  ميّثل  إّنه  املقدس.  بيت 
مجاعة أساسّية يف الوطن، وخطابًا سياسّيًا ُيلزم 
ميضي  وحني  وخارجها.  طائفته  داخل  الكثريين 
سلطات  مبعرفة  »إسرائيل«،  إىل  الراعي  بشارة 
مل  خطرية  سابقة  يرتكب  وموافقتها،  االحتالل 
يسبقه إليها أي من نزالء بكركي منذ االستقالل: 
الباب  فاحتًا  احملظور  ويكسر  العدّو،  يؤنسن  إّنه 
األماكن  زيارة  إىل  التواقني  املؤمنني  كل  أمام 
حبماية  املنظمة  الرحالت  تبدأ  متى  املقدسة. 
اليت  االسرائيلّية  الشركات  وبرعاية  تساهال، 
لبنان  إىل  ومصنوعاتها  منتجاتها  تسريب  حتاول 
كاوية  ذكريات  استعدنا  لو  ماذا  سنوات؟  منذ 
بعض  فيها  كان  بالبعيد،  ليس  زمن  إىل  تعود 
اللبنانيني يتدّربون يف اسرائيل ويتحالفون معها 
اجلراح  تلك  إن  قال  من  املسيحيني«؟  »حلماية 
يف الوجدان الوطين التأمت؟ وهل من احلكمة أن 
أن  تأجيجها؟ ال شّك يف  روحي يف  زعيم  خياطر 
رعّيته  خراف  حلد،  جنود  هناك  سيلتقي  الراعي 
يذّكرنا  هل  االحتالل.  مع  تعاملوا  الذين  الضالة 
هذا الدرس شيئًا؟ البحث عن حل انساني ووطين 
قبل  اسرائيل  بهم  غررت  لبنانيني  افراد  ملأساة 
الننت، ال  أن ترتكهم يتخثرون يف قاع ضمريها 
يتطّلب الذهاب لالحنناء أمام قتلتنا منذ ٦٦ عامًا.

لبناني  واقع  عن  الزيارة  نعزل  أن  بوسعنا  كيف 
سنناقش  كيف  اخرتاقه؟  اسرائيل  حتاول 
السينمائي اللبناني الذي يصّر على أّنه فعل عني 
أبيب لتصوير  أقام أشهرًا يف تل  الصواب حني 
غبطة  تروا  »أمل  لنا:  سيقول  »الوطين«؟  فيلمه 
باسم  وأنا  الدين،  باسم  ذهب  هو  البطريرك؟ 
كّله  السياسة«!  يف  له  دخل  ال  كالنا  الفن… 
اىل  ندعوك  السياسة  وباسم  أبونا،  يا  سياسة 
العودة عن قرارك. سيسمح لك البابا فرانسيس 
بذلك، فهو ال يريد أن حيّمل شعبك أوزارًا إضافّية! 
للحرب األعظم مهّماته الرسولّية، وأجندته السياسّية 
يف اسرائيل. فهو سيلتقي برييز ونتنياهو، ويقف 
عند حائط املبكى، ويزور قرب بن غوريون. وانت 
من الرموز الكربى يف بلد حّطمت مقاومته غطرسة 
اسرائيل. فال تساعد ذلك الوحش السبارطي على 
تدخل  هل  السامي.  شخصك  عرب  املقاومة  طعن 
القدس فيما املطران إيالريون كبوجي منفّي عنها، 
ممنوع من دخوهلا؟ أنت ذاهب إىل »اسرائيل« ال 
إىل فلسطني. ومتى؟ يوم ٢٥ أّيار/ مايو، ذكرى 
التارخيّية  للمصادفة  يا  اللبناني.  اجلنوب  التحرير 

العجيبة.
وحدنا.  ترتكنا  أال  نستعطفك  الكاردينال.  غبطة 
ولو بشكل غري  بالزور،  أال تشهد  بنا.  تنتحر  أال 
مباشر، لصاحل قاتل أبنائك. الرعّية اليت انتظرت 
تنتظر  أن  بوسعها  فلسطني،  عقودًا يف  بطركها 
بعض الوقت االضايف ريثما تدّق ساعة التحرير. 
عندها سنذهب معًا ونصّلي يف القدس احملّررة. 
وسنقتفي يف جبل الزيتون أثر عيسى الناصري 

الذي مات ليشهد للحق.

غبطة البطريرك... ال تشهد بالزور
بيار أبي صعب
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إعادة انتخاب الرئيس بشار األسد لوالية جديدة باتت أمرًا واقعًا 
يتكّيف األوروبيون معه. موسكو وطهران أكثر متّسكًا به من أي 
امليدان  وتطورات  االرهاب  ومنو  املعارضة  وعقم  مضى،  وقت 
أفقدت الغربيني كل ثقة بالتغيري. التلويح بـ«جبهة اجلنوب« فقد 

تأثريه بعدما أبلغت عّمان املعنيني أن فتح هذه اجلبهة ممنوع.
يستوي املسؤول األوروبي يف مقعده. يرّتب بعض األوراق على 
الطاولة أمامه. يبدو كمن يريد اهلروب من اجلواب عن سؤال حول 
مستقبل الرئيس السوري بشار األسد ومآل األمور يف سوريا. 
يرتشف قلياًل من فنجان القهوة. يفتح يديه ويرفعهما يف اهلواء، 
ويقول: »ماذا تريدنا أن نفعل أكثر. قمنا بكل شيء ممكن، لكن 
األوضاع تغريت وتزداد اآلن تعقيدًا بعد احلاصل يف أوكرانيا. 
باتت اجلبهة من دمشق اىل بريوت فطهران وكييف... واحدة«.

ولكن، هل ترون ضوءًا يف آخر النفق أم أن احلرب ستستمر؟
يرتشف قهوته مرتني متتاليتني، معّبًا عن بعض التوتر، ثم يتعمد 
استعادة هدوئه وجييب: »دعين أقل لك أمرًا يا سيدي. رمبا حنن 
اآلن، فعاًل، أمام طريق مسدود. وال شك يف أن )الرئيس بشار( 
األسد سيرتشح ويبقى يف السلطة. لكن األكيد أنه لن يستطيع 

حكم سوريا كما كان األمر من قبل. الشعب ضده«.
وهل قستم الرأي العام يف سوريا؟ يكتفي بالرّد: »هذا منطق 

األمور«!
أذّكره بأنه، هو نفسه، قال لي مطلع ٢٠١٢ أن الرئيس السوري 
»راحل ال حمالة، وأن رحيله مسألة أشهر قليلة إن مل يكن أسابيع«. 
يتوتر أكثر. يقرتب جبسده صوب الطاولة اليت تتوسطنا وكأنه 
»نعم مل نستطع  يتحّفز ملعركة. ترتفع نبة صوته قلياًل قائاًل: 
أن حنقق ذلك وقد ال حنققه أبدًا. ماذا تريدنا أن نفعل بالسيد 
فالدميري بوتني وأصدقائه الصينيني. منعوا كل القرارات الدولية 
ضد النظام السوري؟ وماذا تريدنا أن نفعل باملعارضة املفّككة 
اليت مل تنتج مشروعًا وال قائدًا كاريزميًا، بل تقاتلت يف ما بينها؟ 
وماذا نفعل باإلرهاب؟ لقد جنح األسد يف أخذ املعركة اىل حيث 
ومقاتلي  املالكي  نوري  وعراق  وإيران  بوتني  دعم  ويلقى  يريد 
لنا شيئًا وينّفذ  العرب يقول  حزب اهلل... ورمبا غريهم. بعض 

عكسه«.
مل يعد غريبًا أن يسمع زائر أوروبا مثل هذا الكالم عن سوريا. 
مل يعد غريبًا كذلك أن يسمع من املعارضة السورية نفسها كالمًا 
أو تكاد.  الغربي  بالدعم  الثقة  انعدمت  يائسًا حول مآل األمور. 
تغرّي املناخ الذي كانت فيه عواصم أوروبية، ويف مقدمها باريس، 

تبدو متأكدة من سقوط النظام السوري بني أسبوع وآخر.
واضح أن االستعداد للتكّيف مع عودة األسد اىل والية ثالثة صار 
واقعًا. تكشف معلومات دقيقة أن مشاورات أمريكية ـــ أوروبية، 
حصلت قبل أسابيع، متحورت يف معظمها حول انتخابات الرئاسة 
األوروبيني:  نظرائه  لبعض  أمريكي  مسؤول  قال  السورية. 
»اقرتحنا على الروس واإليرانيني، يف فرتة اإلعداد ملؤمتر جنيف 
الثاني، أن يبقى األسد يف منصبه لكن من دون إجراء انتخابات. 
كان رّد موسكو وطهران أن األسد متامًا كأي شخص سوري حيق 
له الرتشح، ومن األفضل ترك الشعب السوري يقّرر من يريد«.

سفري غربي:
يستحيل وصول مرشح مناهض لسوريا إىل سدّة 

الرئاسة يف لبنان

أن   ٢ جنيف  مؤمتر  منذ  لنا  تبنّي  »لقد  أوروبي:  مسؤول  يشرح 
بداية  منه. يف  بدياًل  ترى  ال  ألنها  األسد  ترشيح  تدعم  موسكو 
لبحث  استعدادًا  أكثر  الروسية  القيادة  كانت  السورية  األزمة 
احتماالت سياسية متعددة، مبا فيها مستقبل الرئيس. قد يكون 
األمر صحيحًا أو رمبا خدعونا، لكنهم كانوا أكثر استعدادًا. تغرّيت 
الصورة يف جنيف. تبنّي أن بوتني بات أكثر متّسكًا باألسد من 
أي وقت مضى. صار أكثر جماهرة بهذا التمسك. قال لنا الروس 
صراحة: ال تتوهموا أن مثة فرقًا بني النظام أو األسد، أو بني 
اجليش واألسد. الرئيس هو حاليًا رمز املؤسستني. طرحنا فكرة 
أن يبقى اجليش قويًا وأن ينبثق منه، أو من الطائفة العلوية، 
إحداث تغيري جذري يف  األسد، من دون  بديل من  آخر  شخص 
حاليًا،  األسد  من  بديل  ال  أن  الروس  جواب  كان  النظام.  بنية 
وقد ال يتوافر بديل يف املدى املنظور، وأن من مصلحة اجلميع ـــ 
يف سياق مكافحة اإلرهاب ـــ التخفيف من الضغط العسكري عن 

اجليش السوري والنظام«.
العرب  وبعض  السعوديون  لنا  »قال  نفسه:  املسؤول  يضيف 
اآلخرين إن يف اإلمكان كسر التوازن العسكري عب جبهتني يف 
الفتاكة اىل  اجلنوب والشمال، وإنهم يضمنون وصول األسلحة 
أطراف مسلحة معتدلة. اكتشفنا الحقًا أن أحدًا مل يعد قادرًا على 
على  يسيطرون  الذين  اإلرهابيني  أيدي  األسلحة يف  وقوع  منع 
املشهد املعارض، متامًا كما تبلغنا من األردن أن فتح جبهة درعا 
احلدودية يف جنوب سوريا مرفوض، ألن تبعات ذلك على األردن 

 أوروبا ستهضم بقاء األسد... وجبهة درعا ممنوعة
سامي كليب

يتكيّف األوروبيون مع إعادة انتخاب األسد )أرشيف(الحميد األول

خطرية. وصلتنا تقارير استخبارية تقول إن اإلرهابيني ما عادوا 
يأمترون بأوامر واضحة، بل صاروا جمموعات مستقلة من الصعب 
وأمراء  والتهريب  السالح  مافيات  انتشرت  كذلك  فيها.  التأثري 
احلروب. تعّقد املشهد كثريًا، بينما اجليش السوري وحلفاؤه من 
حزب اهلل واملقاتلني العراقيني واإليرانيني وغريهم يتقدمون على 
أكثر من حمور. من الطائفة العلوية، شخص آخر بديل من األسد، 
من دون إحداث تغيري جذري يف بنية النظام. كان جواب الروس 
املدى  يف  بديل  يتوافر  ال  وقد  حاليًا،  األسد  من  بديل  ال  أن 
املنظور، وأن من مصلحة اجلميع ـــ يف سياق مكافحة اإلرهاب ـــ 

التخفيف من الضغط العسكري عن اجليش السوري والنظام«.
العرب  وبعض  السعوديون  لنا  »قال  نفسه:  املسؤول  يضيف 
اآلخرين إن تعّقد اىل درجة بات األمريكيون معها ال يريدون حتى 

مساع أي كلمة حيال رفع مستوى األسلحة«.
ماذا بعد؟

من الصعب لزائر أوروبا هذه األيام أن جيد لدى مسؤول غربي 
واحد تصورًا ملستقبل األوضاع. معظم هؤالء يؤكدون أن احلرب 
ستطول. ال يرتدد البعض اآلخر يف التأكيد أن مثة ضوءًا أخضر 
غري معلن أعطي للجيش السوري للقضاء على اإلرهابيني، فيما 
على  جديدة  إرهابية  خاليا  اكتشاف  بعد  التعاون  وترية  تزداد 

االراضي األوروبية تدّرب أفرادها يف سوريا.

دمشق يف الرئاسة اللبنانية
والعربية  الدولية  املناخات  أبرز  تغيري  يعين  ال  أن  الطبيعي  من 
انفتاحًا سياسيًا مباشرًا على القيادة السورية، وال تغيريًا قريبًا 
يف جمرى األمور. ال بد إذًا من استمرار تبادل الضغوط. بعضها 
يتعلق مبوقف دمشق من لبنان. مثاًل، يقول سفري دولة مناهضة 
استحالة  تؤكد  لألمور  الواقعية  »القراءة  إن  السورية  للقيادة 

وصول مرشح مناهض لسوريا اىل سّدة الرئاسة يف لبنان.
رئيس  انتخاب  أصاًل  الصعب  من  بات  أنه  نؤكد  أن  ونستطيع 
السورية  القيادة  مع  مداورة،  أو  مباشرة  التشاور،  دون  من 
وحلفائها«. جيزم السفري الذي عمل سابقًا يف دول عربية بـ«أن 
السورية  القيادة  حلفاء  أن  لنا  وتبنّي  فعاًل،  حصلت  مشاورات 
البعض  أن  ولو  حتى  اللبنانية،  الرئاسة  ملف  يف  يستشريونها 
يقول إن هذه القيادة ملتزمة مبا يقرره حلفاؤها يف لبنان ويف 
األضواء  عن  بعيدة  خطوط  فتح  مت  لذلك  اهلل.  حزب  مقدمتهم 
بني السعودية وطهران، لكنها مل تثمر شيئًا بعد. وفرنسا غري 
املتحمسة للعماد ميشال عون، يف جو هذه املشاورات«. يعرب 
السفري عن خشيته من عدم حصول انتخابات رئاسية يف لبنان 

قبل االنتخابات السورية.
وإيران  سوريا  ملفات  بني  اآلن  وطيدة  العالقة  تبدو  باختصار، 

ولبنان وأوكرانيا.
هذا يعين أن احلرب يف سوريا ستعنف أكثر، وأن القيادة السورية 
ستمضي أسرع يف معركتها العسكرية، وسط تأييد روسي أكب، 
خصوصًا قبل االنتخابات الرئاسية. متامًا كما يعين أن اخلطر على 
األسد بات أكب، حتى ولو أن البعض يقول إن املساس به غري 
وارد، نظرًا اىل خطورة ذلك داخليًا، ملا ميثله بالنسبة إىل اجليش 
إيرانيًا  أمحر  خطًا  بات  وألنه  مؤثرة،  شعبية  وقطاعات  والقيادة 

وروسيًا.

االرض،  هذه  فلسطينية.  القدس  بأن  اإلسرائيلي  الكيان  يؤمن  ال 
يّن اإلسرائيلي مفاوضيه بضواٍح  مبفهوم الصهاينة، هي عاصمتهم. ميمُ
شرقية للمدينة املقدسة. وزيارة هذه األرض احملتلة ال ميكن أن تتم 
من دون االنصياع لقرار سلطات االحتالل اليت هلا احلق يف أن متنع 
أي كان  زيارة  أن تستغل  بدخوهلا. كذلك ميكنها  وتسمح ألي كان 
لتسويق التطبيع، خصوصًا إذا كان الزائر عربيًا، فكيف إذا كان رأس 

كنيسة أنطاكيا وسائر املشرق؟
بابا األقباط الراحل، شنودة الثالث، رفض أن مير عب اإلسرائيليني 
لزيارة »االراضي املقدسة«، مانعًا أّي قبطي من الذهاب اىل القدس 
 ،١948 عام  منذ  لبناني  بطريرك  كل  فعل  كذلك  حمتلة.  دامت  ما 
على رغم وجود أبرشية ومطران على رأسها يهتم بالرعية وأبنائها. 
الكاردينال بشارة الراعي سيكسر هذه احملرمات هذا الشهر، متذّرعًا 
مبواكبة البابا فرنسيس يف رحلته اىل املنطقة. قسم هذا القرار الرأي 
العام اللبناني بني مدافع عن وطنية الراعي، ومعارض للزيارة اليت 
تأتي خمالفة للدستور اللبناني الذي خيضع له الراعي لكونه مواطنًا 

لبنانيًا قبل أن يتحول اىل رجل دين ويصبح فوق أي »كتاب«.
ال يزال القسم األكب من األحزاب يتحفظ على إعطاء رأيه يف الزيارة، 
وخاصة حزب اهلل. بيد أن مصادر بكركي قالت لـ«األخبار« إن تواصاًل 
على  احلزب  خالله  متّنى  »وقد  الطرفني،  بني  حصل  مباشر«  »غري 
فإن  املصادر،  وحبسب  املقدسة«.  االراضي  زيارة  عدم  البطريرك 
القضية،  حول  إعالمي  ضجيج  إثارة  يريد  ال  »الذي  احلزب،  رسالة 
بسبب عدم رغبته يف خلق إشكال مع الراعي، وصلت إىل الفاتيكان«. 
والنتيجة؟ جتيب املصادر أن الفاتيكان سيطلب من الراعي أن تقتصر 
مرافقة الراعي للبابا على األردن، »حفاظًا على اخلصوصية اللبنانية«. 
لكن مصادر قريبة من حزب اهلل تنفي مجلة وتفصياًل أن يكون احلزب 
قد بعث برسالة إىل الراعي، »ال مباشرة وال بشكل غري مباشر. ويف 
حال وصلت رسالة كهذه إىل الراعي عب أحد األصدقاء، فليس للحزب 
أي صلة أو علم بها«. وتؤكد املصادر أن احلزب مل يتخذ بعد قرارًا 

بكيفية التعامل اإلعالمي مع القضية.
لكن الزيارة ال تزال، رمسيًا، قائمة. وبناًء على ذلك، سيصدر »اللقاء 
املسيحي« موقفًا معارضًا هلا، بعد أن تنادى أعضاؤه اىل اجتماع سريع 
يصدر عنه بيان »يعّب فيه عن وجهة نظر مسيحيي لبنان والشرق من 
توقيت هذه الزيارة ومدلوالتها يف هذا الزمن حيث تتعثر مبادرات 
السالم«، استنادًا اىل أحد أعضاء اللقاء. يستند املصدر اىل مواقف 
الذين رفضوا املرور عب سلطات االحتالل، ويعرتض على  البطاركة 
توجيه أي تهمة إىل البطريرك: »هو فقط يريد أن يلعب دورًا حموريًا 
يتجاوز فيه حدود لبنان، ولكن هذا ال يبر الزيارة«. ال جيوز، حبسب 
»رؤساء  أو  أخرى  عربية  دولة  وأي  الراعي  بني  املقارنة  املصدر، 
الكيان احملتل، وال »التذرع  طوائف« أرسوا »شبه عالقة« جيدة مع 
بوجود أبرشية مارونية يف القدس، إذ مل يكن أحد يسمع باملطران 
بولس صياح. االعتناء بالرعية مل يكن بضجة إعالمية على العكس من 

زيارة الراعي«.
رّد فعل مطارنة بكركي أن الزيارة رعوية ولن تتخللها لقاءات سياسية، 
»غري مبر. فماذا يعين للمسيحيني أن يذهب بطريركهم اىل االرض 
اليت تعتبها إسرائيل عاصمتها؟«. »الفائدة من الزيارة صفر«، يقول 

املصدر. ولكن احلديث هنا »من باب التحليل وليس التخوين«.
يصعب، حتى اليوم، العثور على »سياسي مسيحي« يعرتض صراحة 
البطريرك  نية  عن  يدافعون  آذار   ١4 سياسيي  معظم  الزيارة.  على 
الرئيس  األخرى، يسود الصمت. وحده  القدس. على الضفة  زيارة 
السابق حلزب الكتائب كريم بقرادوني يتمنى على الراعي إعادة النظر 
يف موضوع زيارته، »ألنه سيكون حمرجًا جدًا خالل هذه الزيارة«. ورأى 
بقرادوني أن هذه اخلطوة مغامرة وليست زيارة، معربًا عن اعتقاده 
بأن الراعي قد يعدل عن قراره بعد عودته إىل لبنان. وأشار إىل أنها 
»لن تفيد الرعايا املسيحيني هناك، يف حني أن هناك خماطر كثرية، 
وهي قد تتحول إىل ١7 أيار جديد. لدينا ما يكفي من مشاكل وحنن 

يف غنى عن هذا املوضوع«.
إيلي  النواب،  جملس  لرئيس  السابق  النائب  يدافع  املقابل،  يف 
»مرتيث«.  حاليًا  إنه  يقول  طريقته«.  »على  الزيارة،  عن  الفرزلي، 
جيب  ال  القصة  أن  خالصة  اىل  يصل  أن  قبل  التاريخ  يف  يغوص 
أن تكون »من منظار بطريرك لبناني يزور االراضي املقدسة. هناك 
مؤامرة كبرية تستهدف الوجود املسيحي سببها إسرائيل اليت برهنت 
التجارب على أنها بدأت يف فلسطني منذ عام ١948«. لإلسرائيليني 
أهداف ثالثة من وراء هذا االستهداف، حبسب حتليل الفرزلي؛ أواًل 
»ضرب املسيحيني واإلحياء أن املسلمني هم السبب، وبالتالي إحياء 
فكرة اإلسالموفوبيا«. اهلدف الثاني هو »تفريغ املنطقة اليت شهدت 
على والدة املسيح لتصبح املنطقة بال روح«. هنا يأتي اهلدف الثالث 
مكة  معادلة  إسرائيل  لتطرح  املشرقية  الكنيسة  على  »القضاء  وهو 
الذي  األمر  لليهود«،  والقدس  للمسيحيني  الفاتيكان  للمسلمني، 
املارونية  الكنيسة  وهو  مشرقي،  »غطاء  طلب  اىل  الفاتيكان  يدفع 
تعمل  »فهي  غاية،  دون  من  الزيارة  الفاتيكان  تقرر  اللبنانية«. مل 
بناًء على اسرتاتيجية بعيدة املدى، لذلك جيب عدم حصر القصة يف 

اإلطار الضيق«.

هل يعدل الراعي عن »املغامرة« 
بطلـب فاتيكاني؟

ليا القزي
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مقاالت وتحقيقات

األكيد أن أسوأ أنظمة احلكم يف الدول املتخلفة، يتمثل يف الصيغ 
التوافقية أو االئتالفية الواسعة للحكومات. باختصار، لبنان يعيش 
اليوم أسوأها إذن. هذا ما يؤكده اطالع عابر على جدول واحد من 

جداول أعمال »حكومة املصلحة الوطنية« احلالية.
مؤسساتنا  عراقة  على  الرهان  ميكن  ال  لبنان،  مثل  بلد  ففي 
الدستورية، لكشف الفضائح. وال ميكن التعويل قطعًا على أخالق 
حيث  بلد  يف  احلظ،  لسوء  حنيا،  وال  الكبائر.  لتجنب  املسؤولني 
الثقافة السياسية للمواطنني أو احلس املدني للرأي العام، كافيان 
أو  فيها  نفوذه  رجل سلطة عن صرف  أي  ردع  أجل  من  لوحدهما 
االستفادة من مغامنها أو استباحة املال العام أو احلق العام. وطبعًا 
ال ميكن يف بلد مثل لبنان االتكال على وسائل اإلعالم وحدها، لزجر 
أهل السلطة عن غيهم أو جعلهم حيسبون ويتحسبون ألي فجور من 
قبلهم. فإعالمنا يف معظمه يف أزمة. ليس أسطع من عوارضها، أن 
جله مملوك من السياسيني مباشرة، وممول منهم مباشرة أو مداورة، 
وحماَسب من إداراتهم ومساءل من سلطتهم نفسها. وأخريًا وليس 
آخرًا، مزحة يف بلد مثل لبنان الركون إىل القضاة، من أجل إصالح 
اعوجاج السلطات األخرى. يكفي التذكري واالستذكار بأن القضاء 
يف لبنان ليس سلطة دستورية مستقلة، إال على ورق الدستور ويف 
حربه. أما على األرض ويف أسود األحكام، فمسألة أخرى تبعد عن 

االستقاللية، بعَد لبنان نفسه عن االستقالل.
هكذا ال ميكننا يف بلد مثل لبنان االعتماد على اي مما سبق، من 
املعرفة  جملرد  ولو  والسياسيني.  احلكام  ارتكابات  اكتشاف  أجل 
احلشرية العاجزة كليًا عن احملاسبة أو املساءلة أو اإلصالح. لفرتة 
احلكم  مغارة  أسرار  بعض  على  لالطالع  الوحيد  املالذ  كان  طويلة 
عندنا، هو انتظار خالفات سكانها يف ما بينهم. فيعمدون إىل نشر 
بعض غسيلهم. فنطلع ونتسلى، قبل أن ننسى ونعود فننتظر حفلة 
غسيل تالية. مثاًل، ذات يوم بلغ التوتر ذروة بني الرئيس الراحل 
رفيق احلريري والرئيس السابق أمني اجلميل. فسمعنا على شاشات 
التلفزة كيف أن »أحدهم« جاء يتحدث مع مستشار اجلميل يومها، 
عن مبلغ بعشرات املاليني، مقابل كرسي رئاسة احلكومة يف لبنان. 
مثل آخر، يوم كان »مشروع الدولة األمنية« يف الزمن السوري على 
أيضًا كانت فرصة  الشركة احلريرية«.  »مشروع  صراع شرس مع 
الطرفني.  عورات  عن  واألعرية،  األسلحة  بكل  مجيل،  الستعراض 
مدى  على  طويل،  مسلسل  إىل  الزمن  ذلك  يف  حتول  استعراض 
أعوام. نظرًا إىل كثافة »املادة«، كما إىل إفادة أسياد ذلك الزمن 
وأخريًا  سياسييها،  كل  كما  اللبنانية  السياسية  احلياة  إذالل  من 
نظرًا إىل تعطش املشاهد إىل أي »أكشن« يف تلك األيام، من كرة 

السلة إىل الفضائح...
يف بلد مثل لبنان، الفرصة الوحيدة إذن ملعرفة شيء من فضائح 
اخلالفات  تلك  تتسرت  حني  ولذلك  خالفاتهم.  انتظار  هو  حكامنا، 
الصمت  يكون  الوطنية،  الوحدة  حكومات  شعار  حتت  واالختالفات 
املطبق والتعمية الكاملة. كأنه قانون صمت املافيات، »أومرتا«، 
زاه. ال خرب وال  البلد. اجلميع راض، اجلميع ضاحك  يصري دستور 
من خيربون. يف جدول أعمال جلسة جملس الوزراء قبل أيام، ورد 
بند أخري يتناول يف شكل عملي، مبعزل عن ديباجته اللغوية، تغطية 
كل ممارسات حكومة جنيب ميقاتي يف فرتة استقالتها. أكثر من 
»املصلحة  مماسح  من  واحدة  مبمسحة  غسلها  أريد  خمالفة،   470
الوطنية«. كل خمالفات امليثاق، بعد التعميم املسخ لرئاسة ميقاتي 
البهلوانية  القفزات  كل  األعمال،  تصريف  عن  الشهرية  بوجي  ــــ 
الوطنية«  »املصلحة  تغطيها  واألصول،  والقوانني  الدستور  فوق 
بسطر. بني املخالفات، على سبيل املثال ال غري، أن طائرة أجنبية 
حطت ذات يوم يف مطار بريوت، وعلى متنها محولة من نوع أسلحة 
يومها  بريوت مت  »ترانزيت« يف  عبورها  أن  علمًا  الشامل.  الدمار 
خالفًا لألصول، وانتهاكًا لكل القوانني اللبنانية، وحتى يف استباحة 
صارخة لسالمة لبنان واللبنانيني. لكن »املصلحة الوطنية« تغطيها 
اليوم، مع مفعول رجعي. ال مفعول رجعيًا لراتب املعلم املسكني. 
لكن كل املفعول الرجعي املصلحي متوفر الرتكابات أحد عشر شهرًا 
الذي  طرابلس  »بابور«  بعد  الدولة.  أسس  كل  نسفت  وخمالفات 
اختفى وتبخر، اآلن ختتفي طائرة بكاملها. حتى رائحة »الكيماوي« 
احلس  بقطع  القاضية  الوطنية  املصلحة  »شطفته«  عليها  املنقول 
والصوت والشفة، جملرد أن مصاحل سلطوية كربى ُتطبخ على نار 

حبصية عقيمة.
من يفتح هذه امللفات الثقيلة يف بلدنا؟ اإلعالم املهدد؟ الناس 
سرية  على  القضاء؟!  املمنوع؟  االقرتاع  صندوق  املقهورون؟ 
القضاء، يتندر أهل العدلية أخريًا بتعيني 22 قاضيًا جديدًا. اجتازوا 
مجيعًا مباراة الدخول إىل سلك احلق والعدالة. مباراة يعرف القاصي 
والداني أن معدل النجاح فيها هو 60 على مئة. يتنّدر أهل العدلية 
أن مثانية من الناجحني مل ُيعلن جمموع نقاطهم. فيما نصف الناجحني 
اآلخرين صودف أن جمموعهم كان 60 بالتمام! من يفتح تلك امللفات 
الثقيلة؟ رمبا أحد املغفلة نقاطهم، ذات يوم من أيام خالف زعيمني 

يف مزرعة لبنان.
الفيلة ُيسحق  أنه حني تتصارع  يف جماهل أفريقيا مثة مثل يقول 
العشب حتتها. أما حني تتضاجع الفيلة... فُيسحق العشب حتتها 

أيضًا.

سالح كيماوي يف لبنان؟!

Saturday 10 May 2014  2014 أيار   10 السبت 

جان عزيز

أعلنت هيئة التنسيق »االنفجار الكبري«، األربعاء املقبل، أي يوم 
دراسة »املشروع ـ املسخ« لسلسلة الرواتب، كما مسته يف اهليئة 
بإضراب  فبدأت  التصاعدية،  اخلطة  أما  النيابي.  للمجلس  العامة 
أن  التشريع، على  اعتبارًا من اخلميس وحتى موعد  العام  للقطاع 
وتتوج  واملناطق  بريوت  يف  واعتصامات  صحايف  مؤمتر  يتخللها 

بإضراب للمدارس اخلاصة وتظاهرة مركزية.
تصحيح الرواتب بنسبة 121% كحد أدنى جلميع موظفي القطاعات 
مبن فيهم املتقاعدون، والدفاع عن مشروع دولة الرعاية االجتماعية، 
مع  النقابية  التنسيق  هليئة  املقبلة  املفتوحة  املعركة  عنواني  باتا 

اجمللس النيابي.
استهداف القطاع العام بصورة خاصة دعا هيئة التنسيق إىل إعالن 
برنامج حترك يبدأ بإضراب عام شامل اعتبارًا من اليوم اخلميس )8 
أيار( ولغاية األربعاء املقبل يف 14 أيار، وهو املوعد الذي حدده 
رئيس جملس النواب نبيه بري للجلسة التشريعية، إذ سيناقش 
النواب يف جلستني صباحية ومسائية مشروعي قانوني السلسلة 
وضرائبها. اإلضراب يشمل الثانويات واملدارس الرمسية ومعاهد 
واإلدارات  والوزارات  الرمسي  والتقين  املهين  التعليم  ومدارس 
به  تلتحق  أن  على  والبلديات،  اللبنانية  اجلامعة  وموظفي  العامة 

املدارس اخلاصة، يوم األربعاء فقط.
اليت  االعتصامات  يف  سيشاركون  اخلاص  القطاع  معلمي  لكن 
ستنفذها هيئة التنسيق يومي االثنني والثالثاء يف 12 و13 أيار 
املقبلني يف سرايا احملافظات وأمام الوزارات واإلدارات العامة يف 

بريوت، وذلك عند الثانية عشرة والنصف ظهرًا.
قبل  من  عشرة  احلادية  عند  صحافيًا  مؤمترًا  اهليئة  عقدت  وفيما 
اجلمعيات  أوصت  الرتبية،  وزارة  أمام  اخلميس  االول  امس  ظهر 
العمومية باالنعقاد يف مجيع الثانويات واملدارس الرمسية واخلاصة 
للتصويت على توصية مقاطعة االمتحانات الرمسية، مبا يف ذلك 

وضع األسئلة واملراقبة وأسس التصحيح والتصحيح.
يسحب املشروع من أصحاب الدخل احملدود 60% من اإليرادات

أما ما مسي »االنفجار الكبري«، فسيكون يف يوم نقاش السلسلة، 
أي األربعاء املقبل، إذ سيأتي معلمو املناطق إىل بريوت ليشاركوا 

يف تظاهرة مركزية حيدد توقيتها خالل املؤمتر الصحايف اليوم.
غليانًا سرى يف عروق  التنسيق عكس  التصعيدي هليئة  الربنامج 
املعلمني واملوظفني منذ اللحظة األوىل إلطالعهم على تقرير اللجنة 
النيابية ـ احلكومية، وما زادهم استياًء هو مساعهم أمس عضو كتلة 
بري  الرئيس  أرسل  »هل  النائب غازي يوسف يسأل:  املستقبل 
التقرير إىل هيئة التنسيق لكي ينال رضاهم، وهذا أمر خاطئ، أم 
أنه قام بذلك لكي يطلب منهم أن يتظاهروا، وهذا أيضًا خطأ؟«. 
التيار باالستفزاز على  الكالم وصفه املعلمون، مبن فيهم معلمو 
قاعدة »حنن أصحاب مصلحة، ومن حقنا أن نعرف كل التفاصيل 
اليت تتعلق حبقوقنا واللي خبيب الشغلة بيكون مستحي فيها«. هؤالء 

املعلمون مل يرتددوا يف التلويح بتعليق العضوية يف التيار.
بعض من حضر إىل مقر روابط التعليم الرمسي أمس رأى يف مهلة 
األسبوع اليت تفصل عن موعد جلسة اهليئة العامة للمجلس النيابي 
فرصة ألخذ النفس وممارسة املزيد من الضغوط من أجل إسقاط 
»املشروع ـ املسخ الذي مل يرتك حقًا إاّل انقض عليه«. البعض 
سأل: »كيف ستصّوت الكتل النيابية على املشروع، هل ستناقشه 
مادة مادة أم دفعة واحدة؟ وهل ستكون هناك تباينات بشأنه داخل 
الكتلة النيابية الواحدة أم سيصب النواب مع أو ضد؟ هل هناك 

إمكانية للضغط باجتاه تعطيل نصاب احلضور والتصويت؟«.
الثانوي  التعليم  أساتذة  رابطة  رئيس  حبسب  كشف،  املشروع 
الرمسي حنا غريب، »املوقف احلقيقي من مشروع الدولة بوصفها 
عبئًا جيدر التخلص منه، وليست إجراءاتهم يف اخلصخصة والتعاقد 
الوظيفي واستهداف نظام االستشفاء واملنح االجتماعية على أنواعها 
سوى الغطاء لطرح ما يسمى إصالحات ال وظيفة هلا إاّل القضاء على 

ما بقي من دولة راعية.
جورج  النائب  برئاسة  النيابية  اللجنة  ما صدر عن  غريب  ووصف 
الدخل احملدود، قبل  الفقراء وأصحاب  بـ«اإلهانة لكرامة  عدوان، 
أن يشكل إهانة ألصحاب السلسلة الذين مجعتهم هيئة التنسيق 
يف وحدة وطنية، فعمدوا إىل ضرب هذه الوحدة من خالل ضرب 

السلسلة وأرقامها املخفوضة واملهينة«.
وقال: »مل يعرتفوا بأننا أصحاب حقوق، وأن كل ما نطالب به ال 
ال زيادة عليها كما يضللون  يعدو كونه جمرد تصحيح للرواتب – 
وأن هذا التصحيح تأخر عن موعده 18 سنة، فبلغت  الرأي العام – 
نهاية  نهاية سنة 2011 وفاقت 130% حتى  نسبته 121% حتى 

سنة 2013«.
ورأى غريب أن إعطاء زيادات متفاوتة ال تضمن احلد األدنى من 
حقوق القطاعات الوظيفية يهدف إىل ضرب وحدة هيئة التنسيق 
جلباية  إجراًء   24 وعددها  الضريبية،  اإلجراءات  أما  الداخل.  من 
حنو 1742،2 مليار لرية إضافية سنويًا فستسحب، كما قال، من 
استهالك األسر والرسوم على املعامالت واخلدمات، أي ما نسبته 
أرباح  يصيب  لن  املقابل،  يف  اإلضافية.  اإليرادات  من   %60

هيئة التنسيق: حنو »االنفجار 
الكبري«

فاتن الحاج

يف 3 حزيران 1982 تعّرض شلومو أرغوف، السفري االسرائيلي يف 
لندن، حملاولة اغتيال شّكلت الذريعة املباشرة الجتياح لبنان حتت 
عنوان »سالمة اجلليل«. اهلدف املعلن كان »تطهري« اجلنوب اللبناني 
من الوجود العسكري الفلسطيين. لكن األهداف اخلفية سرعان ما 
اجتاه بريوت على خلفية  االحتالل يف  اندفاع قوات  تكّشفت، مع 

السعي إىل إحلاق النظام اللبناني بالفلك األمين اإلسرائيلي.
األسرار  من  تعد  مل  األوىل«  لبنان  لـ«حرب  املعلنة  غري  احلقائق 
املكنوزة، إال أن توثيقها ال يزال حيظى بأهمية تارخيية، خصوصًا 
عندما يصدر عن ضباط شاركوا يف احلرب واستندوا يف عملهم 

البحثي إىل معلومات سرية.
وهما  كلمار،  وإيتان  مينتس  مئري  من  كل  أجراها  اليت  الدراسة 
ضابطان سابقان، أعّدت قبل أكثر من عشرين عامًا، أثناء دراستهما 
يف كلية األمن القومي، وبقيت طّي التحفظ من قبل اجليش طوال 
تلك الفرتة، رغم أن أحد معّديها قتل يف غزة عام 1993. وأبرز 
ما تكشف عنه الدراسة، اليت حتمل عنوان »جبل جليد األكاذيب ـــ 
لبنان«، ونشرت صحيفة »هآرتس« ملخصًا هلا أمس، هو اخلديعة 
الدفاع  ووزير  بيغن  مناحيم  الوزراء  رئيس  من  كل  مارسها  اليت 
أرييل شارون ورئيس األركان رفائيل إيتان، سواء يف ما يتعلق 
الثالثة خططوا  أن  الدراسة  تبني  إذ  بأهدافها،  أو  احلرب  مبربرات 
للحرب طوال أكثر من عام وأعّدوا مسبقًا الحتالل بريوت وفرض 
سياسية  سلطة  وتنصيب  لبنان  من  السورية  القوات  انسحاب 

»مرحية« إلسرائيل فيه.
وتعرض الدراسة بدايات التدخل اإلسرائيلي يف لبنان، فرتى أن 
»مساعدة املسيحيني يف مشال لبنان وجنوبه ازدادت مع وصول 
عيزر  الدفاع  وزير  استقالة  بعد  خصوصًا  السلطة،  إىل  الليكود 
أبرز شخصيتني يف  وايزمن، وحتول كل من شارون وإيتان إىل 
عملية  بعد   ،1979 أيلول  ففي  بيغن.  جانب  إىل  القرار،  صناعة 
حلرب  الرئيسي  اهلدف  وايزمن  خلص  ونصف،  بعام  الليطاني 
يف  املخربني  وجود  كسر  باآلتي:  لبنان  على  حمتملة  إسرائيلية 
اجلنوب ومنطقة الساحل«، حمددًا هدفًا إضافيًا يف املقام الثاني 
هو »الطموح إىل ربط اجليب املسيحي الشمالي يف منطقة جونية 
مرحية  إدارة  إنشاء  وحماولة  الساحل  طول  على  اجلنوب  مبنطقة 
إلسرائيل«. وقد أمر وايزمن، يف حينه، بإعداد خطة »أبناء األخيار« 
و«قانون  »توهج«  هما  إضافيتني  وخطتني  لبنان،  جنوب  الحتالل 

العقاب« للرد على تدخل القوات السورية يف املواجهات.
أنه على مدى حنو عامني منذئذ، مل جيِر أي  الدراسة إىل  وتشري 
لبنان،  على  املفرتضة  احلرب  أهداف  حول  احلكومة  داخل  نقاش 
األمر الذي أوجد هامشًا كبريًا لدى قيادة اجليش لتعديل أهدافها 
وتوسيعها. ويف أيار 1981، أجرت هيئة أركان اجليش لعبة حرب 
لـ«القضاء  خيارات  ثالثة  فيها  استعرضت  القمم«،  »هواء  مّستها 
على قوات سورية وخمربني يف أرجاء خمتلفة من لبنان بهدف إنتاج 
شروط لتسوية سياسية جديدة يف لبنان تفضي اىل حتسني وضع 
لبنان  اجلوي يف  العمل  حرية  من  »للتمكني  أو  األمين«  إسرائيل 
وتوسيع الشريط االمين«. ومع إدخال الصدام مع القوات السورية 
ضمن أهداف احلرب، أعّدت هيئة األركان خطة جديدة حمل »أبناء 
إىل  شارون  دخول  مع  ُعّدلت  »أرز«،  اسم  عليها  أطلق  األخيار« 
وزارة الدفاع ليتحول امسها إىل »صنوبر«. وحبسب الدراسة، حّدد 
شارون، يف 30 تشرين األول 1981، أهداف احلرب بـ«القضاء على 
املخربني وعلى قواتهم ومقرات قياداتهم العسكرية والسياسية«. 
وكلمار:  مينتس  يذكره  ملا  وفقًا  األركان،  هليئة  شارون  وقال 
»وهذا يعين مسبقًا أن األمر يشمل بريوت«. وأراد شارون للخطة 
األمريكي، وهلذا  املوقف  اخلوف من  »متدحرجة« بسبب  تكون  أن 
طلب أن ال ُتستغل القوات كلها فيها من البداية، لكن »ينبغي عدم 
األهداف فقط. ينبغي ختطيط  االكتفاء خبطط جزئية حتقق بعض 
خطة حتقق مجيع األهداف، وهي حتقيق التواصل مع املسيحيني، 
وإحداث تهديد يفضي اىل انسحاب السوريني، وإحداث وضع ال 
يستطيع معه املخربون يف أي مكان االنسحاب من دون أن تتم 
معاجلتهم بشكل جذري«. وهكذا، »دخلت بريوت ألول مرة يف إطار 
أهداف احلرب، كما حّدد وزير الدفاع تغيري ترتيبات احلكم يف لبنان 
بأنه هدف ككل األهداف«. ويوضح معّدا الدراسة أن دخول بريوت 
بالنسبة إىل شارون كانت له دوافع إضافية، فيكشفان أنه قال 
أثناء اجتماع إلقرار خطط عسكرية تتعلق باحلرب »إن للتدمري املادي 
)للقيادات الفلسطينية( تأثريات تتجاوز إحراز هدوء يف اجلليل اىل 
إمكان حمادثة السكان الفلسطينيني )...( للتوصل اىل حمادثات 

واىل تسوية مع عرب يهودا والسامرة«.
وتشري الدراسة إىل أن شارون عرض خطة »صنوبر« على احلكومة 
للمرة األوىل يف 20 كانون األول 1981 من دون أن يوضح كل 
مع  حديث  يف  بعضها  عن  كشف   ،1982 أيار   4 ويف  أهدافها. 
ضباط يف قيادة املنطقة الشمالية يف اجليش، إذ قال هلم »ينبغي 
حماولة الفحص عن إمكان إنشاء واقع سياسي خمتلف يف لبنان، 
إذا أصبح اجليش اإلسرائيلي يف بريوت«، ملّمحًا إىل أن اجليش 
»سيضطر اىل البقاء يف بريوت هلذا اهلدف ثالثة أشهر اىل ستة، 

على األقل«.

دراسة إسرائيلية: هكذا خّطط بيغن 
وشارون الجتياح لبنان

محمد بدير
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مقاالت وتحقيقات

رفضت هيئة التنسيق النقابية الصيغة اليت توصلت إليها اللجنة 
متويلها،  ومصادر  الرواتب  احلكومية يف شأن سلسلة  ــ  النيابية 
وقررت مكّوناتها العودة اىل قواعدها حلشدها يف اجلولة اجلديدة 
للمعركة املفتوحة، حتت عنوان »إسقاط الصيغة املسخ«. يف هذا 
الوقت تردد أن الرئيس نبيه بري سيدعو اىل جلسة عاّمة جمللس 

النواب من أجل مناقشة هذه الصيغة يف األسبوع املقبل.
الرتب  لسلسلة  جديدة  صيغة  احلكومية   _ النيابية  اللجنة  أجنزت 
والرواتب ومصادر متويلها، وقد سلمها رئيس اللجنة النائب جورج 
الذي قالت  نبيه بري،  النواب  عدوان، أمس، إىل رئيس جملس 
مصادره إنه سيدعو اىل جلسة نيابية عاّمة يف األسبوع املقبل من 

أجل مناقشة هذه الصيغة وبّتها.\
وحبسب التقرير، جرى خفض أرقام السلسلة اىل 1806 مليارات 
لرية، باملقارنة مع 2403 مليارات لرية يف الصيغة اليت توصلت 
الصيغة  يف  لرية  مليار  و1837  املشرتكة،  النيابية  اللجان  إليها 
اليت أعّدتها حكومة الرئيس جنيب ميقاتي السابقة. ويف املقابل، 
قّدر التقرير قيمة اإليرادات املتوقعة من جراء اإلجراءات الضريبية 
املقرتحة بنحو 1740 مليار لرية يف عام 2015 )835.6 مليار لرية 
يف عام 2014(. وبدا الفتًا احملافظة على اقرتاح وزارة املال يف 
شأن زيادة االقتطاعات الضريبية من ربح الفوائد واملصارف، يف 
حني جرى تعديل الصيغة السابقة جلهة فرض الضريبة على ربح 

البيوعات العقارية وفرض الغرامات على حمتلي األمالك العاّمة.
موقف هيئة التنسيق

تتجه هيئة التنسيق النقابية إىل إعالن املعركة املفتوحة إلسقاط 
ما مسته »املشروع ـــ املسخ«، لكونه »يضرب احلقوق بداًل من أن 

يعطيها ويأتي على حساب الفقراء وأصحاب الدخل احملدود«.
اللجنة  تقرير  تضمنه  ما  معظم  التنسيق  هيئة  ترفض  املبدأ،  يف 
النيابية احلكومية املنبثقة عن اهليئة العامة للمجلس، وقد وصلتها 
نسخة منه، بعيد تسليمه إىل األمني العام للمجلس النيابي عدنان 

ضاهر.
مل جتتمع هيئة التنسيق أاللثنني، كما كان مقررًا، لكن عكف كل 
من مكوناتها ابتداًء من بعد ظهر االثنني على دراسة بنود التقرير 
الرواتب  وجداول  الضريبية  واملواد  السلسلة  قانوني  ومشروعي 
املرفقة، متهيدًا لبلورة موقف متكامل للهيئة ينتظر أن تعلنه يف 

اجتماع تعقده غدًا األربعاء.
النقابيني  القادة  أوساط  الذهول  ساد  األولية،  االنطباعات  ويف 
من »تقرير ال يعدو كونه بابًا جديدًا لتشليح الناس«. قال هؤالء 
مذكرة  ضمن  قدموها  أن  سبق  اليت  بالتعديالت  متمسكون  إّنهم 
مطلبية لـ 128 نائبًا. بالنسبة إليهم، باتت مناقشة أشكال التصعيد 
النقابي أمرًا حمتمًا، يف ضوء ما هو وارد يف تقرير اللجنة النيابية، 
فـ«السلسلة تنتقل من جلنة إىل أخرى وتتغري من سيئ إىل أسوأ«، 
على حد تعبريهم. وقد رأى البعض أن التقرير يفتح »حربًا« على 
أربع جبهات: الرواتب واألجور، نظام التقاعد، التقدميات الصحية 

والضرائب والرسوم.
المست  املعيشة  غالء  دون  من  للمعلمني  الزيادة  نسبة  أن  وبدا 
االستثنائية.  الست  الدرجات  إلغاء  بعد   %13 األحوال  أحسن  يف 
وحبسب التقرير، بقي أستاذ التعليم الثانوي يعنّي عند الدرجة 15 
بداًل من الدرجة 21، واملعلم اجملاز يف التعليم األساسي عند الدرجة 

9 بداًل من 15، خالفًا ملا كان واردًا يف املشاريع السابقة.
أما الزيادة للموظفني فراوحت بني الفئات الوظيفية على الشكل 
اآلتي: الفئة الرابعة: 32%، الفئة الثالثة: 25%، الفئة الثانية: 
دوام  زيادة  االعتبار  يف  األخذ  مع   ،%60 األوىل:  والفئة   %42

العمل بنسبة %9.2.
مثة رفض تام حملاوالت التقرير ضرب نظام التقاعد، واالنقضاض 
على التقدميات الصحية من خالل طرح توحيد الصناديق الضامنة عند 
السقوف الدنيا، واالنقالب على التعليم الرمسي وتصفية القطاع 
العام وما تبقى من دولة الرعاية االجتماعية عرب إمرار مقررات مؤمتر 

باريس 3 ومشاريع التعاقد الوظيفي ووقف التوظيف.
توصيات اللجنة العامة

ابتداًء  الدفع  ينفذ  أن  واقرتحت  الرجعي،  املفعول  ألغت  اللجنة 
النظر إىل  إّن تقريرها انطلق من ضرورة  من 2014/7/1. وقالت 
مسألة الدولة ودورها، ووجدت أن التحدي األساسي الذي يواجه 
املهتمني بالشأن العام يكمن يف إعادة االعتبار لدينامية اإلصالح. 
النظر يف  أن هناك ضرورة إلعادة  التقرير  يرى فيه  ففي وقت 
السلسلة لكون آخر تعديل جرى يف عام 1998، يشري إىل أّن حجم 
اإلنفاق على موظفي القطاع العام تضاعف منذ 1998 حتى نهاية 
عام 2013 ما يقارب 3 أضعاف، إذ ارتفع من حنو 2100 مليار إىل 

6100 مليار.
هذه الزيادة يف حجم القطاع العام مل ترتافق، كما يقول التقرير، مع 
»إقرار إجراءات إصالحية جذرية وإجراءات ضريبية نتيجة املزايدات 
السياسية«. ومل ينس التأكيد أّن هناك »ترابطًا وثيقًا بني زيادة 
الرواتب واإلنتاجية والتضخم، فأي زيادة يف الرواتب ال ترتافق 
مع زيادة يف اإلنتاجية ستؤدي حتمًا إىل آثار تضخمية وتراجع يف 

القوة الشرائية واحلد من تنافسية االقتصاد«.
مع  بالتعاون  اإلدارية  التنمية  وزير  مكتب  تكليف  اللجنة  وطلبت 
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جملس اخلدمة املدنية والتفتيش املركزي ووزارة املال بإجراء مسح 
شامل بأعداد املوظفني واملتعاقدين واملتعاملني بأي صفة كانت 
يف اإلدارات واملؤسسات العامة وتبيان الكلفة احلالية واملستقبلية، 
النفقات على اخلزينة. كذلك  التقاعد لتقدير  مبا يف ذلك فاتورة 
اقرتحت تكليف كل من وزارة الرتبية والتفتيش املركزي ووزارة 
املال بإعداد مسح بأعداد املعلمني واألساتذة واملتعاقدين حبسب 

كل اختصاص للهدف نفسه.
ومن بنود »اإلصالح« معاودة درس عدد أيام العطل الرمسية حبيث 
ال تتجاوز 22 يومًا يف السنة، وتكليف ديوان احملاسبة والتفتيش 
مبا يف  املختلفة،  التعويضات  بأنواع  بإجراء مسح شامل  املركزي 
ذلك اللجان الدائمة العاملة يف اإلدارات العامة واملؤسسات العامة 
واجملالس واهليئات وكلفتها السنوية. وهنا تشرتط اللجنة حتديد 
جمموع التعويضات واملكافآت اليت يتقاضاها املوظف يف األسالك 
اجلامعة  ذلك  يف  مبا  والتعليمية  والقضائية  والعسكرية  املدنية 
املالية  السنة  يف  الشهرية  رواتبه  جمموع  %من   40 بـ  اللبنانية 

نفسها.
الالفت أن يطلب التقرير من احلكومة وضع نظام موحد لالستشفاء 
ومنح التعليم جلميع العاملني يف القطاع العام، يطبق يف تعاونية 
والشرعيني  العدليني  القضاة  تعاضد  وصناديق  الدولة  موظفي 
اللبنانية وسائر األسالك العسكرية واملؤسسات  وأساتذة اجلامعة 

العامة والبلديات واحتاداته.
سلسلة الرواتب

ويف ما يأتي أبرز التعديالت اليت أجرتها اللجنة النيابية على مشروع 
قانون السلسلة:

للمعلمني  االستثنائية  الدرجات  إلغاء  واألجور:  الرواتب  باب  ـ 
واألساتذة يف التعليم األساسي والثانوي واملهين )حتّفظ النائب 
آالن عون على هذا البند(، إفادة موظفي اإلدارات العامة من مشروع 
القانون من أحكام القانونني رقم 159 بتاريخ 2011/8/17 والرقم 
موظفو  »يعطى  على:  املادة  تنص  إذ   ،2012/4/2 بتاريخ   223
اإلدارات العامة من خمتلف الفئات والرتب أربع درجات استثنائية 
 2013/1/1 من  اعتبارًا  استثنائيتان  درجتان  يأتي:  كما  موزعة 
ودرجتان استثنائيتان اعتبارًا من 2014/1/1، كما يعطون أقدمية 
سنة يف تدرجهم. ويستثنى من ذلك الذين سبق أن استفادوا من 

أحكام القانونني املذكورين.
معيشة  غالء  زيادة  فأعطوا  الرمسي  التعليم  يف  املتعاقدون  أما 
أجرة الساعة بقرار مشرتك يصدر عن وزير  فقط، على أن حتدد 

املال والوزير املختص بعد استطالع رأي جملس اخلدمة املدنية.
القطاعني  بني  التشريع  وحدة  على  حتافظ  اليت  املادة  وأتت 
التعليميني الرمسي واخلاص ناقصة، إذ تنص على: »تسري أحكام 
اخلاصة  املدارس  يف  التعليمية  اهليئة  أفراد  على  القانون  هذا 
املتعاقدين  استفادة  تذكر  أن  دون  من  املالك«،  يف  الداخلني 

بنسبة مئوية من هذه الزيادة حبسب ساعات عملهم.
يف باب أحكام خاصة: وقف التوظيف وخفض عدد دور املعلمني 
وتعديل العطلة القضائية لتصبح شهرًا واحدًا واألهم تعديل دوام 
بداًل من 32، على  اإلدارات ليصبح 35 ساعة  الرمسي يف  العمل 
الثامنة صباحًا حتى  االثنني إىل اخلميس: من  اآلتي: من  الشكل 
الرابعة بعد الظهر، واجلمعة من الثامنة صباحًا حتى احلادية عشرة 

من قبل الظهر، على أن يكون السبت يوم عطلة.
ومت اقرتاح تعديل املادة 34 من نظام التقاعد والصرف من اخلدمة 
على الشكل اآلتي: »يف حال وفاة أحد أفراد العائلة ممن يتقاضون 
معاشًا تقاعديًا، أو يف حال قطع املعاش عن أحدهم، يقطع هذا 

املعاش نهائيًا ملصلحة اخلزينة اللبنانية«.
اإلجراءات الضريبية

تضمن التقرير 24 إجراًء ضريبيًا جديدًا، وقّدرت اإليرادات اإلضافية 
املتوقعة بنحو 1740 مليار لرية سنويًا )اجلدول املرفق(. أبرزها:

- الضريبة على القيمة املضافة والرسوم اجلمركية: تركت اللجنة 
الضريبة  زيادة  إّما  عّدة.  خيارات  بني  البّت  أمر  العاّمة  للهيئة 
عمومًا من 10% حاليًا اىل 11% )حتّفظ النائب سامر سعادة على 
الزيادة )1%( على فواتري الكهرباء واملياه  هذا اخليار(، واعتبار 
واالتصاالت إيرادًا للخزينة ال للبلديات. وإّما زيادة الضريبة اىل 
15% على بعض السلع املختارة )األجهزة اخللوية، املركبات الربية 
البحرية للنزهة اليت ال يزيد طوهلا  املستعملة واجلديدة، املراكب 
السلمون  اىل  باإلضافة  العائدة هلا،  الغيار  على 15 مرتًا، وقطع 
والكافيار(، وإّما زيادة الرسم اجلمركي بنسبة 5% على األمساك 
احملّضرة والكافيار والقشريات والرخويات وأغذية الكالب والقطط 
وأجهزة  واخلزنات  والسرياميك  والقرميد  والفرو  النارية  واأللعاب 
والقداحات  واجلاكوزي  الشعر  وإزالة  الوجه  شد  وأجهزة  اهلاتف 
والدراجات النارية، وإّما زيادة الرسم اجلمركي عمومًا بنسبة %1 
الصيدالنية  واملنتجات  األدوية  عدا  ما  التعريفية  البنود  كل  على 
على كل   )%1( الزيادة  فرض  وإّما  والصلب،  واحلديد  واأللبسة 

البنود ما عدا األدوية واأللبسة.
إيرادًا  اخليارات  هذه  من  خيار  كل  يؤمن  اللجنة،  لتقرير  ووفقًا 
إضافيًا بقيمة 150 مليار لرية يف هذا العام ويرتفع اىل 300 مليار 

لرية يف العام املقبل.
- ضريبة الدخل: زيادة الضريبة النسبية على أرباح شركات األموال 
شركات  املسؤولية،  احملدودة  الشركات  املغفلة،  )الشركات 
التوصية( اىل 17%. )تدّر 20 مليار لرية هذا العام و40 مليارًا يف 

العام املقبل(
اىل   %5 من  الضريبة  هذه  زيادة  الفوائد:  ربح  على  الضريبة   -
اقرتاح  تبين  جرى  فقد  والشركات،  املصارف  حالة  ويف   .%7
وزارة املال، إذ اقرتحت اللجنة عدم حسم هذه الضريبة من قيمة 
أعباء  ضريبة األرباح املتوجبة على املؤسسات، وإمنا اعتبارها من 
املؤسسة وتنزيلها من اإليرادات. )قدرت اإليرادات اإلضافية من 
هذا اإلجراء بنحو 120 مليار لرية يف هذا العام و410 مليارات يف 

العام املقبل(.
املقرتحة  الصيغة  جتيز  العقاري:  التفّرغ  ربح  على  الضريبة   -
للمؤسسات اخلاضعة للتكليف على أساس الربح احلقيقي ختمني ما 
لديها من عناصر أصول ثابتة كل 5 سنوات. وتقرتح اللجنة إخضاع 
الكلفة  وسعر  الثابتة  األصول  عناصر  ختمني  قيمة  بني  الفارق 
األصلي لضريبة الدخل بنسبة 15%، إال إذا استعمل هذا الفارق 
لتغطية خسائر ال تزال ظاهرة وحمددة يف امليزانية، أو إذا بقي هذا 
الفارق مستقاًل يف حساب خاص يف كل جانيب األصول واخلصوم 
ضع هذه الصيغة لربح التحسني الناتج من تفّرغ  يف امليزانية. وختخُ
كلي أو جزئي لضريبة الدخل مبعّدل 8% )مع بعض االستثناءات(. 
وتنص الصيغة أيضًا على إخضاع أرباح التفّرغ لضريبة مبعّدل %15 
الدخل  لضريبة  اخلاضعني  واملعنويني  الطبيعيني  األشخاص  على 
على أساس الربح املقطوع أو املقدر، أو غري اخلاضعني للضريبة 
على الدخل، أو الذين كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو 
استثنائية من تلك الضريبة )ما عدا أمكنة السكن األساسية، أو إذا 

كان املتفّرغ قد استمر حبيازة العقار مّدة 12 عامًا(.
- األمالك العمومية: تقرتح الصيغة استيفاء »مبالغ« على اإلشغال 
وذلك  والربية.  والنهرية  البحرية  العمومية  لألمالك  القانوني  غري 
مبعّدل ضعفي البدل السنوي للمرّخص له إذا كانت األمالك البحرية 
أو  اخلاصة  الدولة  عام 1994 وهي متامخة ألمالك  املشغولة قبل 
املؤسسات العامة أو البلديات. ومبعّدل ضعف وربع فقط إذا كان 
الشاغل ال ميتلك عقارًا خاصًا متامخًا للملك العام أو ميتلك عقارًا 
خاصًا ولكنه ال يستويف شروط الرتخيص. ومبعدل ضعف ونصف 
البدل السنوي يف احلاالت األخرى. أّما إذا كان الشاغل يستويف 
شروط الرتخيص فيتم منحه الرخصة وتشريع االعتداء على امللك 
األمالك  تهدد  خطرية  عناصر  على  الصيغة  هذه  )تنطوي  العام. 
العاّمة، وال سيما أن االقرتاح الذي تقدمت به اللجنة يعّدل قوانني 
ومراسيم نافذة متنع أي إشغاالت دائمة على األمالك العاّمة(. أّما 
إذا كان اإلشغال وقع بعد عام 1994 فتتم إزالة املخالفة، ويتم 
فرض غرامة تعادل 5 أضعاف سعر املرت التخميين للعقار اخلاص 
لرية  مليار   75 بنحو  اإلجراء  هذا  إيرادات  اللجنة  )تقدر  املتاخم. 

اعتبارًا من السنة املقبلة(.
النسيب  املالي  الطابع  رسوم  زيادة  اللجنة  تقرتح  الرسوم:   -
واإليصاالت  العدلي  والسجل  اهلاتف  فواتري  على  املالي  والطابع 
الكتاب  رسوم  مضاعفة  على  تنص  كما  البناء.  ورخص  التجارية 
العدل، وزيادة رسوم املغادرة، وتقرتح فرض رسم على االمسنت 
واملشروبات الروحية املستوردة وأنواع من التبغ والتنباك ورسم 

املستوعب... اخل.
املعنويني  واألشخاص  لبنان  يف  بها  املعرتف  الطوائف  إعفاء   -
التابعني هلا من كل الضرائب املباشرة وغري املباشرة والرسوم )مل 

توضح اللجنة عالقة هذا اإلجراء بالسلسلة ومتويلها(.
وقف التوظيف

على الرغم من شغور أكثر من 70% من املالكات، اال أن اللجنة 
احلكومية أعادت التأكيد على توصية بوقف التوظيف على  النيابية _ 
أشكاله وأنواعه ملدة سنتني يف مجيع اإلدارات واملؤسسات العاّمة 
واجملالس، باستثناء نصف الكادر احلالي، اي توظيف شخص لكل 
بإجراء  الوقت  هذا  اللجنة يف  وأوصت  يتقاعدان.  اثنني  موظفني 
مسح وطين للوظائف العاّمة وكلفتها احلالية واملستقبلية وآثارها 
للوظيفة  جديد  قانون  باقرتاح  أوصت  كما  العامة.  املالية  على 

العامة.

فاتن الحاج

خيار زيادة الضريبة على القيمة املضافة أحيل إىل الهيئة العامّة )مروان بو حيدر(
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املاروني  البطريرك  اكد 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
من  ان  املطار،  من  الراعي 
باستقبال  »يكون  ان  واجباته 
وشؤوني  منزلي،  يف  البابا 
اتعاطى  وانا  سياسية  ليست 
»من  وقال:  الرعوي«،  الشأن 
ال  تصرفاتي  من  متضايق  هو 
كان  اذا  بكركي،  اىل  يأتي 

يشعر انه حمرج«.
بريوت،  إىل  الراعي  عاد  وقد 
بعد  فرنسا،  من  آتيا  الثالثاء، 
حيث  الفاتيكان،  مشلت  زيارة 
تطويب  احتفاالت  يف  شارك 
البابوين يوحنا الثالث والعشرين 
وترأس  الثاني،  بولس  ويوحنا 
يف سيدة لورد يف فرنسا قداسا 

بدعوة من فرسان مالطا.
يف  الراعي  استقبال  يف  كان 
اجلمهورية  رئيس  ممثل  املطار 
وزير  سليمان  ميشال  العماد 
رئيس  قزي،  سجعان  العمل 
الوزير  املاروني  العام  اجمللس 
السابق وديع اخلازن، املطرانان 
ومطانيوس  صياح  بولس 
الدولي  االحتاد  رئيس  اخلوري، 
جوزيف  العرب  للمصرفيني 
طربيه، الدكتور الياس صفري، 
فيليب  شرف،  أبو  جوزيف 
الكهنة  من  ولفيف  طربيه، 

والشخصيات.
ويف املطار، حتدث الراعي فحيا 
شاكرا  اجلمهورية«،  »رئيس 
اىل  قزي  »الوزير  إيفاده  له 

املطار«.
األيام  على  اهلل  »نشكر  وقال: 
مع  لورد  يف  عشناها  اليت 
رئيس  وأشكر  مالطا.  فرسان 
مروان  لبنان  مالطا يف  فرسان 
لي  اجملال  إلتاحة  صحناوي 
الزيارة  هذه  يف  للمشاركة 
مالطا،  لفرسان  العاملية 
 7000 من  أكثر  شارك  حيث 
اخلمس،  القارات  من  مشارك 
بهم  غصت  الذين  السياح  عدا 
ومن  املناسبة.  بهذه  لورد 
لبنان شارك 200 شخص. وأنا 
قيمة  اكتشفت  إنين  أقول  هنا 
منظمة فرسان مالطا، اليت تضم 
شخصيات لبنانية كبرية رأيتهم 
كيف خيدمون املرضى ويهتمون 
بهم بفرح وحب وتواضع. لذلك، 
أقول إن خالص لبنان ممكن عرب 
هؤالء األشخاص املخلصني. لقد 
صلينا واحتفلنا، وكان لبنان يف 
من  أكثر  شارك  لقد  السحاب. 
25 ألف شخص يف قداس األحد 
كبري  وعدد  كرادلة   3 بوجود 
وقام  والكهنة.  املطارنة  من 
بالتقديس  املاروني  البطريرك 
يف  لبنان  وكان  بالالتينية، 
الطليعة وحديث كل الشعوب«.

واضاف: »كما العادة، كلما عال 
وجه لبنان وأطل معه البطريرك 
اللبناني  الداخل  يف  يبدأون 
باحلرتقات. وعلى سبيل املثال، 
الرمسيتني  الزيارتني  نذكر 
يف  التقيت  حيث  لفرنسا، 
ساركوزي.  الرئيس  األوىل 
وعندما زرنا جنيف، وحتدثنا عن 
لبنان وأهمية دوره يف املنطقة 
يف  اختلقوا  االوسط،  والشرق 
الداخل أحاديث عن أن البطريرك 

استبعد املرشحني. وبالنسبة إىل 
الزيارة لالراضي املقدسة، حنن 
أنطاكيا  بطريرك  نقول  وأنتم 
وسائر املشرق، وهذا يعين أن 
البطريرك له والية من تركيا إىل 
موريتانيا وعمقا اخلليج العربي، 
والسعودية  إيران  إىل  وصوال 
والعراق، فإىل حدود اهلند. هذه 
البطريركية،  الوالية  حتت  كلها 
هو  الذي  روما  بابا  وسيأتي 
اىل  الكنيسة  رئيس  رئيسي، 
أنا  اليت  البطريركية  األراضي 
أجلس على كرسيها، فهل أبقى 
كنسي  واجب  لدي  بييت؟  يف 
لست  فأنا  البابا،  أستقبل  بأن 
له،  املرافق  البابوي  الوفد  يف 
اليت  األرض  يف  أستقبله  إمنا 

لدي والية عليها«.
»البابا  ان  اىل  الراعي  واشار 
األردن  ويف  األردن،  سيزور 
نيابة بطريركية، وعلي أن أكون 
األردن.  يف  استقباله  يف  أنا 
لدينا رعية وجالية مارونية هناك، 
املقدسة  األراضي  وسيزور 
هي  فالقدس  أوال،  والقدس 
مدينتنا حنن املسيحيني قبل كل 
املقدسة  املدينة  وهي  الناس، 
أم الكنائس، والقدس العربية. 
ألقول  هناك  اىل  ذاهب  وأنا 
مدينتنا،  إنها  صوتي  بأعلى 
فال يكفي أن نلقي اخلطب عن 
فقط،  بها  نتغنى  وأن  القدس 
فأنا ذاهب اىل هناك ألقول إنها 
عربية  فالقدس  حنن،  مدينتنا 
هناك  عليها.  صالحية  ولدي 
القدس،  يف  بطريركي  نائب 
فيها،  بطريركية  وكالة  ولدي 
ولدينا شعب ورعية هناك، فأنا 
ذاهب ألزور الرعية والشعب«.

وتابع: »أنا ذاهب إىل األراضي 
املقدسة املوجودة قبل أن توجد 
وحنن   ،1948 يف  اسرائيل 
واجلليل،  حيفا  يف  موجودون 
أن  قبل  هناك  رعايانا  حيث 
قلت.  كما  اسرائيل،  تولد 
مطرانية  لدينا  كانت  وطاملا 
صور واألراضي املقدسة، فهل 
زيارة  أحد من  أن مينعين  يعقل 
شعيب، فأنا كبطريرك جمرب على 
الزيارة،  هذه  مبثل  أقوم  أن 
والقانون جيربني بأن أزور أبناء 
هنا،  سنوات.   5 كل  كنيسيت 
بالقضية  مبعظمهم  يتشدقون 
اىل  ذاهب  وأنا  الفلسطينية، 

الراعي: ذاهب للقدس القول انها مدينتنا ومن ال يرضى 
بتصرفاتي ال حيضر اىل بكركي

وأثناء  عنها.  ألدافع  حلم  بيت 
الفلسطيين  بالرئيس  لقائي 
حممود عباس سأقول له: لديكم 
دولة  لكم  تكون  بأن  احلق  كل 
يعود شعبكم اىل  وأن  مستقلة 
أرضه ودياره. فهل هذا يشكل 
لذلك،  البعض؟  نظر  يف  جرما 
أن  اللبناني  الشعب  على  أمتنى 
فاألرض  حيصل،  ماذا  يفهم 
عليها،  لدي والية  وأنا  أرضنا، 
كيف  متاما  أعرف  ولدينا قضية 

أمحلها«.
الشؤون  إىل  بالنسبة  وأردف: 
اليقني،  علم  أعلم  السياسية، 
مع  عداوة  مبوقع  هو  لبنان  أن 
هلا  ليس  وزيارتي  اسرائيل، 
لست  فأنا  بإسرائيل.  عالقة 
اىل  بل  اسرائيل،  اىل  ذاهبا 
املقدسة،  واألراضي  القدس 
بالعدو  الزيارة  هلذه  عالقة  وال 
الدولة  عالقة  هذه  االسرائيلي، 
هلا  يعود  األمر  وهذا  اللبنانية، 
أن  رفضت  لذلك،  لي.  وليس 
هذه  خالل  إطالقا  أحدا  أقابل 
عندما  أننا  العلم  مع  الزيارة. 
نزور أي دولة نزور املسؤولني 
أما  القدس.  عدا يف  ما  فيها، 
قضية  العام  الرأي  حيملين  أن 
ليست يف ذهين كأنه يريد مين 
باالكراه،  بالسياسة  أعمل  أن 
فكيف لي واحلال هذه أن أتفاهم 
يعترب  أصبح  واحد  وكل  معهم، 
نفسه وصيا على البطريرك. إن 
سينودس  مرجعيته  البطريرك 
فهذا  انتخبوه.  الذين  املطارنة 
املطارنة  مع  طرحته  املوضوع 
وباالتفاق معهم. ومن هنا أقول 
أحدا،  أهن  مل  أنا  للبنانيني، 
الصحف  يف  أحدا  أتناول  ومل 
أتهجم  ومل  االعالم،  ووسائل 
من  أرجو  لذلك،  أحد.  على 
البطريرك،  مقام  احرتام  اجلميع 
يكتب  أن  ألحد  مسموحا  وليس 
يشاء،  كما  املوضوع  هذا  عن 
فأنا مل أطلب رأي أحد بقبول أو 
عدم قبول القيام بهذه الزيارة 
لألراضي املقدسة، وأي شخص 
متضايقا  أو  حمرجا  نفسه  جيد 
أال  بإمكانه  هذه  رساليت  من 
بأنه  يشعر  ومن  بكركي،  يزور 
سيصغر إذا زار بكركي فال يأتي 
اليها، وأنا أطلب منه ذلك، فال 
كما  أحد،  مين  ينزعج  أن  أريد 
ماذا  أحد  لي  يقول  أن  أريد  ال 

كراع  واجيب  أفعل.  أن  علي 
وأعرف  جيدا،  أعرفه  للكنيسة 
يف  وأحرتمها  اللبنانية  الدولة 
حيرتمها،  ال  غريي  أن  حني 
وأحرتم السيادة والقرار للدولة 
بأن  ألحد  أمسح  وال  اللبنانية، 
وصي  كأنه  أمورا  حيملين 
يكون  أن  ألحد  وليس  علي، 
يعلمين  أحد  وال  علي،  وصيا 
هي  واجباتي  ألن  واجباتي، 
سينودس  مع  بالتفاهم  كنسية 
وهو  انتخبوني،  الذين  املطارنة 
يسألين.  أن  بإمكانه  وحده 
وعلى كل حال، قراراتي معهم 

وبتصرفهم«.
على  جتنيا  »كفى  أضاف: 
البطريرك. ففي كل مرة أكون 
خارج لبنان وأمحل قضية لبنان 
بكل أوجهه يف احملافل الدولية 
تثار  لنا قضية صغرية  خيلقون 
أمتنى  كنت  كم  االعالم.  يف 
بكركي  اىل  عودتي  انتظروا  لو 
هذه  فلماذا  األمور،  إليضاح 
وأنا  البطريرك،  على  احلملة 
يف  موجود  فأنا  لبنان؟  خارج 
أن  يريد  شخص  وأي  بكركي، 
فليتفضل  ما  أمر  عن  يسألين 
غري  هم  الذين  أما  ويسألين، 
فأنا  تصرفاتي  عن  راضني 
أعفيهم من اجمليء إىل بكركي. 
الشعب  مع  واضحا  وسأكون 
اللبناني ألنين واضح مع اجلميع، 
وأنا أحرتم الكل، ومل أجرح بأحد 
يف يوم من األيام. أما أن يتم 
لن  أمر  فهذا  البطريرك  تناول 

أمسح به على االطالق«.
تعلمون،  »كما  الراعي:  وقال 
أطالب  وأنا  طويلة،  فرتة  منذ 
للجمهورية  رئيس  بانتخاب 
أي  أجد  فلم  أيار،   24 قبل 
يف  البطريرك  تساند  أصوات 
إننا  قلت  وكم  الصرخة.  هذه 
ال نستطيع أن نصل اىل فراغ، 
ومل  جرم،  مبثابة  ذلك  واعتربت 
يساندني  واحدا  صوتا  أمسع 
أمر  يهمهم  كان  فإذا  بذلك. 
األمور  يف  خصوصا  البطريرك، 
عليهم  والوطنية،  األساسية 
مساندته ودعمه، وسأبقى أطالب 
بانتخاب رئيس جديد للبالد قبل 
24 أيار، وأكرر أننا ضد الفراغ، 
نيابية  جلسات  عقد  عدم  وضد 
النتخاب رئيس مجهورية جديد، 
البطريرك  مساندة  يهمه  ومن 
األمر.  القيام بهذا  بذلك فعليه 
أما أن حيملوني أمورا عكس ما 
هي عندي، فهذه األمور تصبح 

خارجة عن إطار احلدود«.
استقبال  واجيب  »من  وتابع: 
وأن  بييت،  يف  البابا  قداسة 
جتاه  كبطريرك  بواجباتي  أقوم 
ليست  فشؤوني  كنيسيت، 
عالقة  أي  هلا  وليس  سياسية، 
اللبنانية  الدولة  بالسياسة، 
الشأن  تتعاطى  أحرتمها  اليت 
الدولية.  األسرة  مع  السياسي 
أما أنا فأتعاطى الشأن الراعوي، 
والبطريرك عليه أن يتفقد رعيته 
كبطريرك  وأنا  كلهم.  وأبناءه 
الكنيسة  يف  األعلى  رئيسي 
سيزور األرض اليت أنا مسؤول 
أكون  أن  على  وأنا جمرب  عنها، 

يف استقباله«.

أرباح املضاربات العقارية والريوع املصرفية واالحتكارات التجارية واحتالالت 
األمالك العامة إالاّ 40% من هذه اإلجراءات الضريبية، و«مع ذلك يقولون 
بأننا لن  أننا قلنا وما زلنا نقول ونتمسك  إنها سلسلة عادلة، متناسني 
نقبل بتصحيح رواتبنا على حساب الفقراء وأصحاب الدخل احملدود، بل من 
خالل اسرتجاع أمالك الدولة البحرية والنهرية ووقف مزاريب اهلدر والفساد 

والتهرب الضرييب، والريوع املصرفية والعقارية واالحتكارات«.
د غريب بنود سلسلة احلقوق كاآلتي: وبناًء عليه، حداّ

1- تصحيح الرواتب بنسبة واحدة 121% كحد أدنى جلميع القطاعات، مبن 
احتساب  أو جتزئة مع  أو تقسيط  املتقاعدون، وذلك دون خفض  فيهم 
املفعول الرجعي اعتبارًا من 2012/7/1 وفق االتفاقات، كما ُأعطي القضاة 
للقطاعات  املكتسبة  احلقوق  على  احلفاظ  مع  اللبنانية،  اجلامعة  وأساتذة 

كافة، ووفق خصوصية كل منها.
واألجراء  واخلاص  الرمسي  القطاعني  يف  املتعاقدين  الزيادة  مشول   -2

واملياومني والعاملني بنسبة الزيادة اإلمجالية نفسها.
3- إلغاء مجيع البنود التخريبية املسماة »إصالحية« واهلادفة إىل تصفية 

القطاع العام، وإخراجها نهائيًا من مشروع السلسلة وعدم تهريبها.
التهرب  ومكافحة  والعقارية  املصرفية  الريوع  على  الضرائب  فرض   -4
الضرييب واسرتجاع األمالك العامة البحرية والنهرية ووقف اهلدر والفساد 
لتمويل  وذلك  وغريها،  واملطار  كاملرفأ  العامة  املرافق  يف  والتهريب 
واحلق  الشيخوخة  وضمان  واالجتماعي  الصحي  الضمان  وتأمني  السلسلة 
بالتقاعد وبدالت النقل لغري املستفيدين من أجراء ومتعاقدين ومياومني 
ومستخدمني وأصحاب دخل حمدود من العاملني يف خمتلف جماالت العمل 

يف القطاعني الرمسي واخلاص.
النيابية  اللجنة  تقرتح  الذي  اجلديد   - القديم  اجلهنمي  املشروع  إلغاء   -5
متريره والبدء بتطبيقه، بفتح باب التوظيف يف الدولة وإقفال باب التعاقد 
حدود  إىل  اليت وصلت  الشواغر  لسد  للمتعاقدين وغريهم  مباراة  وإجراء 
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بعد إعالن املوقف املتكامل من تقرير اللجنة ومشروعي السلسلة وضرائبها، 
انصرفت جلنة مصغرة ممثلة ملكونات هيئة التنسيق لصياغة مذكرة مشرتكة 
سرتفع إىل بري عشية اجللسة التشريعية، وكان كل قطاع قد صاغ تعديالته 

على املواد القانونية وتقرير اللجنة.
يف اقرتاحات التقرير، لفتت هيئة التنسيق إىل أناّ اللجنة النيابية حبثت يف 
رواتب وأوضاع األساتذة واملوظفني من دون مشاركة ممثل عنهم أو عن 
وزارة الرتبية، وهذا يبطل كل ما جاء خبصوصهم. وقالت إناّ »طلب اللجنة 
إىل احلكومة وضع نظام موحد لالستشفاء واملنح جيب أن يكون على قاعدة 
احرتام املواطن واملوظف وإقرار الطبابة اجملانية والتعليم اإللزامي اجملاني 
للجميع والسقوف العليا لسائر املنح اليت تشكل تقدميات اجتماعية ال ميكن 
االستغناء عنها، لكونها ختفف بعض األعباء املعيشية وتعواّض ـ ولو بنسبة 

ضئيلة ـ اخنفاض القوة الشرائية للراتب«.
أما يف مواد مشروع قانون السلسلة، فسجلت اعرتاضها على:

املادة 7: إلغاء املاجستري كشرط إلزامي لدخول كلية الرتبية بهدف التعيني 
األستاذ  تعيني  إلغاء  الكفاءة.  نيل  بعد  ثانوي  تعليم  أستاذ  وظيفة  يف 
الثانوي يف الدرجة 21 عوضًا عن الدرجة 15 وإدخال املادة 34 اجلديدة حيث 
ُأسقط تعيني املعلم حامل اإلجازة التعليمية من الدرجة 15 إىل الدرجة 9.

املادة 9: إفادة موظفي اإلدارات العامة دون أفراد اهليئة التعليمية من 
أربع درجات ونصف.

عند  املعيشة  غالء  زيادة  من  بالساعة  املتعاقدين  استفادة   :12 املادة 
صدور مرسوم بهذا اخلصوص وعدم استفادتهم من تصحيح السالسل.

املادة 13: إضافة سريان أحكام هذا القانون على أفراد اهليئة التعليمية 
يف املدارس اخلاصة وحرمان املتعاقدين للتدريس بالساعة أي زيادة.

املادة 18: مساواة املتقاعدين بالذين يف اخلدمة حبرمانهم زيادة الدرجات 
الست.

املادة 19: إعطاء موظفي الفئة األوىل درجات استثنائية.
بناًء على  اعتبارًا من 2012/2/1  الرواتب  األول: صرف  البند  املادة 20: 
على  تصرف  اليت  اجلداول  أرقام  من  أقل  أرقامها  معيشة  غالء  جداول 
الرواتب  الثاني: صرف  البند  أساسها حاليًا تبعًا لقرار احلكومة السابقة. 
اجلديدة ابتداًء من 2014/7/1 وإلغاء املفعول الرجعي من 2012/7/1 وإلغاء 

املفعول الرجعي من 2012/7/1 الذي اتفق عليه مع املسؤولني عينهم.
املادة 22: البند الثاني: ربط تنفيذ هذا القانون بالواردات املرتقبة من 
مشروع القانون 10415 اخلاص باملواد القانونية الضريبية، وهذه سابقة 

خطرة.
األوىل  الفئة  باستثناء  أشكاله  بكل  التوظيف  وقف  و24:   23 املادتان 
العالقة  إلغاء املباراة املفتوحة لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي  ملدة سنتني، 
يف جملس اخلدمة املدنية اليت أقرتها احلكومة السابقة وخفض عدد دور 

املعلمني.
املادة 25: االكتفاء بدار للمعلمني واملعلمات واحدة يف كل حمافظة.

للموظفني  الدوام  وتعديل  عمل  ساعات  ثالث  إضافة   :27 املادة 
اإلداريني.

املادة 29: حتديد ساعات العمل اإلضايف للموظفني اإلداريني بـ 35 ساعة 
شهريًا.

ء يف حاالت معينة. املادة 31: قطع املعاش التقاعدي عن األعالاّ
أحد  عن  اخلزينة  ملصلحة  نهائيًا  التقاعدي  املعاش  قطع   :32 املادة 

املستفيدين يف حال قطعه لسبب معني.
املادة 34: تعيني حامل اإلجازة التعليمية يف التعليم األساسي يف الدرجة 

9 بداًل من 15 )القانون2012/223( وحامل اإلجازة اجلامعية يف الدرجة 7.
املادة 35: إعطاء احلكومة مهلة سنة من تارخيه لوضع نظام موحد للتقدميات 

االجتماعية يشمل مجيع العاملني يف القطاع العام.
الرؤساء  قبل  من  املوظفني  أداء  لتقويم  جديد  نظام  وضع   :39 املادة 

التسلسليني جلميع الفئات باستثناء الفئة األوىل.

تتمة املنشور ص 15

هيئة التنسيق: حنو..
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
 سطوا على مصارف لتأمني السالح وهّربوا مقاتلني من سوريا

اجمللس العدلي يدين 9 من »فتح اإلسالم« يف »أحداث البارد«  
  

البارد والشمال«، اليت سقط  »أحداث نهر  أعوام مّرت على  سبعة 
فيها للجيش أكثر من 160 شهيدا، إثر االشتباكات اليت شهدتها 
املنطقة طوال 4 أشهر امتدت حتى الثاني من أيلول من العام 2007 
وانتهت بفرار أمري تنظيم فتح اإلسالم شاكر العبسي، ومقتل العديد 

من املسلحني، وتوقيف أكثر من سبعني منهم.
وتوصل اجمللس العدلي الذي أحيلت أمامه هذه األحداث إىل وضع 
خواتيم احملاكمة حبق عشرة من املتهمني بينهم 9 موقوفني، بإصداره 
حكمًا هو األول حبق متهمني أساسيني قّدموا الدعم اللوجسيت للتنظيم، 
من خالل تأمني السالح واملقاتلني ومواد تستعمل يف التفجري وذلك 

بعدما أمجعوا على نفي مشاركتهم يف القتال ضد اجليش.
اجمللس  أصدره  والذي  صفحة   35 يف  يقع  الذي  احلكم  وقضى 
وعضوية  باإلنابة،  اخلوري  عيسى  أنطوني  القاضي  برئاسة  العدلي 
القضاة جوزف مساحة وغسان فواز ونزيه شربل وناهدة خداج بإنزال 
من  متكن  الذي  سنجر  عبدالناصر  الفار  املتهم  اإلعدام حبق  عقوبة 
الفرار من سجن رومية املركزي إثر انتفاضة 13 آب 2011، ووضع 

مذكرة إلقاء القبض الصادرة حبقه قيد التنفيذ.
كما قضى احلكم بإنزال عقوبة األشغال الشاقة مدة 15 عامًا حبق 
املوقوفني فايز عبدان وأمحد مرعي وعبدالقادر سنجقدار، واألشغال 
الشاقة مدة 10 أعوام حبق املوقوفني بالل ابراهيم وأمحد سفرجالني 
وعبدالرزاق العلي وزكريا اخلضر، فيما حكم على حممد خالد بالسجن 
ستة أعوام. وأعلن اجمللس براءة الفلسطيين خالد قمبز لعدم كفاية 

الدليل.
كما قرر اجمللس حرمان احملكومني من محل السالح مدى احلياة.

وكان احملكومون قد أوقفوا مجيعًا بعد أيام من شهر أيلول 2007 وال 
زالوا موقوفني منذ ذلك احلني باستثناء اخلالد وسفرجالني اللذين 
يف  احملاكمة  ختم  إثر  توقيفهما  وأعيد   2012 عام  سبيلهما  أخلي 

نيسان املاضي.
مراحل  كافة  إفادات احملكومني يف  حكمه  ويستعرض اجمللس يف 
التحقيق، بعد أن بّت يف مذكرات دفوع شكلية تقدم بها وكالؤهم 
خالل مرحلة احملاكمة اليت جرت يف قاعة احملكمة يف سجن رومية 

املركزي.
ويشري احلكم يف وقائعه إىل »مرحلة التحضري ملعركة نهر البارد« 
اليت بدأت يف أيار من منطقة القلمون، وذلك من خالل مجع األسلحة 

لصاحل تنظيم فتح اإلسالم واستطالع مراكز عسكرية وغريها.
إىل  شاتيال  خميم  من  ونقله  السالح  شراء  عبدان  فايز  توىل  وقد 
نهر البارد بتكليف من أشخاص حيملون ألقابًا، كما قام بشراء مواد 

تستعمل يف تصنيع املتفجرات.
األشخاص  بعض  ونقله  إليه  أسند  ما  اجمللس  أمام  عبدان  وأنكر 
وتأمني دخوهلم إىل لبنان، زاعمًا أن األسلحة اليت ضبطت يف منزله 
أو  بالتنظيم  له  عالقة  أي  نافيًا  نطاق ضّيق،  على  بها  يتاجر  كان 

مشاركته يف عمليات ضد اجليش.
املدعو  وأن  التنظيم  إىل  بانتمائه  أوليًا  فاعرتف  ابراهيم،  بالل  أما 
للقتال يف  الشباب ضمن تنظيم  صّدام ديب كان خيطط لتسليح 
بالد الشام حتت راية اإلسالم، وكان ينتظر حدوث فتنة يف البلد 

كي حيارب الدولة.
»أبو يزن«  ابراهيم عن أن ديب املذكور خطط مع املدعو  وحتدث 
للسرقة بهدف شراء السالح ودعم الشباب اجملاهد. وأقّر ابراهيم 

باستئجار سيارات لصاحل ديب وأبو يزن ونقل ذخائر لصاحلهما.
له  عالقة  أي  نافيًا  اجمللس  أمام  اعرتافاته  وأنكر  ابراهيم  وعاد 
مكررًا  السرقة،  أو  اجليش  القتال ضد  أو مشاركته يف  بالتنظيم، 
أقواله جلهة نقله أسلحة وذخائر إمنا ملرة واحدة فقط لصاحل أبو يزن 

وصدام ديب.
وأفاد املتهم حممد اخلالد أنه قام بتهريب أجانب يف أوائل العام 
2007 عرب احلدود السورية اللبنانية بهدف إيصاهلم إىل نهر البارد 
ومن ثم إىل شاكر العبسي للقيام بأعمال إرهابية يف لبنان، وأن 
أمحد مرعي أخربه أن اهلدف هو خلدمة الدين اإلسالمي، وأضاف أنه 
ألف دوالر لقاء تهريب أشخاص،  تقاضى من سعودي يف املخيم 
أكياس حتوي مواد تستعمل يف صناعة املتفجرات  بنقل  كما قام 
من العريضة إىل شقة خضر مرعي يف طرابلس، واستطلع مصرفًا 
أنكر مشاركته بالعملية أو  يف طرابلس للقيام بعملية سطو، لكنه 

معرفة منفذيها.
وأضاف اخلالد أنه حاول بيع مادة الزئبق األمحر إال أن العملية مل 

تتم. وعاد املتهم لينكر اعرتافاته مجيعها أمام اجمللس.
وحتدث املتهم أمحد سفرجالني عن استطالعه مصرفًا يف طرابلس، 
وأن صدام ديب طلب منه جتنيد أشخاص لصاحل »فتح اإلسالم«، 
وقد ساهم يف تهريب عراقي، وحاول فك طوق اجليش عن شقة 
انتماءه إىل جمموعة صدام ديب  نافيًا  املدعو مرعي يف طرابلس، 
اإلرهابية، إال أن األخري طلب منه استئجار شقق يف طرابلس. وأفاد 
أنه خالل املعارك وقبلها مل يتسلم أي سالح ومل يشارك يف أي 

أعمال عسكرية.
وأمام اجمللس تراجع سفرجالني عن اعرتافاته كافة زاعمًا عدم معرفته 

بأي من املوقوفني، الذين تعّرف عليهم يف السجن.

وقال املتهم أمحد مرعي وهو أمري جمموعة صدام ديب بأن األخري 
عّرفه على شاكر العبسي وقام مببايعته، متحدثًا عن ان »طلحة« هو 
ممول رئيس لتنظيم القاعدة وقد استأجر له شقة ليقيم فيها ونقله 
اىل سوريا، وقام باستطالع فندق يف بريوت ومركز لليونيفيل ومركز 
لالمم املتحدة ووزارتي الدفاع والداخلية، وقد وضع مع العبسي خطة 
لالستيالء على طرابلس واعالنها إمارة، وكان يقتضي لذلك ضرب 
العاصمة منها املطار، بواسطة املتفجرات حيث  مراكز حساسة يف 
حنو  تأمني  على  االتفاق  ومت  بتأمينها،  ياسر«  »ابو  املدعو  تعهد 
املتفجرات. واعرتف  لتحضري  االملينيوم  بودرة  غرام من  الف كيلو 
باستحضار البودرة من سوريا باالشرتاك مع حممد اخلالد ومت اعطاء 
كمية منها للعبسي. كما اعرتف مبشاركته يف السطو على مصرف يف 
طرابلس، وقام بناء على طلب »طلحة« بإدخال ابو غريب الرتكي اىل 

لبنان وهو خبري متفجرات لتعليم مقاتلني على تصنيع املتفجرات.
لبنان  اىل  سوريا  من  مقاتلني   2007 اوائل  تهريبه  مرعي  واكد 
لاللتحاق بفتح االسالم. واستطلع مع شقيقه حممد فندقًا يف بريوت 
الستهدفاه بانتحاريني فضاًل عن مراكز اخرى. وقد اجتمع يف عني 
احللوة بـ«ابو حممد شحرور« للتدخل ملهامجة مواقع اجليش يف حميط 
وأّيد  اجليش.  ضد  البارد  خميم  معركة يف  حدوث  حال  البارد يف 
اعرتافاته امام قاضي التحقيق العسكري اال انه نفى املشاركة يف 
املعارك، اال انه اكد انتماءه اىل فتح االسالم والقاعدة، وتهريب 
اشخاص موضحًا ان املواد اليت ادخلها اىل لبنان عائدة لـ«طلحة«.

وعاود مرعي انكار اعرتافاته امام اجمللس، نافيًا تزويد فتح االسالم 
بالسالح والعتاد او استطالعه مراكز بغية تفجريها، او السطو على 

اي مصرف، كما نفى مبايعته للعبسي.
واعرتف عبد الناصر سنجر اوليًا بانتمائه اىل فتح االسالم، وان »ابو 
هريرة« وعده مبساعدته بالذهاب اىل العراق، للجهاد، وقال ان ابو 
هريرة طلب منه نقل اشخاص اىل مزرعة سنجقدار. وقال ان وليد 
وبعدها  التنظيم  لصاحل  وذخائر  اسلحة  شراء  منه  طلب  البستاني 

حصلت احداث نهر البارد، نافيًا مشاركته فيها.
وافاد سنجر الحقًا انه ال ينتمي اىل التنظيم، امنا تعرف على العبسي 

وابو هريرة اثناء ذهابه اىل البارد بهدف السفر اىل العراق.
واعرتف عبد القادر سنجقدار بتعيينه امريًا جملموعة يف تنظيم فتح 
االسالم، وافاد ان عبد الناصر سنجر طلب منه ايواء اشخاص كانوا 
البارد  اىل خميم  امريًا هلم، ومت اصطحابهم  تعيينه  مسلحني، ومت 
الرزاق  عبد  اياها  سلمه  بودرة  بتخبئة  قام  املعارك  بدء  مع  وانه 
امريًا على جمموعة وان اهلدف من  العبسي عينه  ان  العلي. وقال 
التنظيم اعداد الشباب املسلم ليكونوا جاهزين للدفاع عن انفسهم 
سنجقدار  تراجع  العسكري  التحقيق  قاضي  وامام  اعتداء.  اي  ضد 
عن اعرتافاته، مقرًا بأنه قام بتخبئة عبد الرزاق العلي يف مزرعته، 
وبعد مواجهته باالخري وناصر العمر اقر باستضافته 8 اشخاص من 
جنسيات خمتلفة، بعدما تأكد ان دخوهلم كان شرعيًا، ونفى علمه 
ببودرة االلومينيوم، وامام اجمللس نفى سنجقدار ايضًا عالقته بفتح 

االسالم، ومبا اسند اليه.
االنضمام  فكرة  عليه  عرض  ان سنجقدار  العلي  الرزاق  عبد  وافاد 
يف  شبان  بتجنيد  كلفه  العباس«  »ابو  وان  االسالم،  فتح  اىل 
طرابلس. وروى انه استلم من االخري مبل 5 آالف دوالر، العطائه 
اىل طالل رضوان لشراء اسلحة لتسليح جمموعة سنجقدار. كما صرح 
بأنه استأجر شقة يف ابي مسرا ليقيم فيها شبان روس، ملتابعة 
دراستهم واالنضمام اىل فتح االسالم وتدريبهم على االسلحة. وقال 
ان ابو العباس طلب منه نقل مواد اىل مزرعة سنجقدار تستعمل يف 
التفجري، واضاف ان ابو العباس طلب منه املشاركة يف القتال اال 

انه رفض، مرتاجعًا عن اعرتافاته امام اجمللس.
واعرتف املتهم زكريا اخلضر مبراقبة ثكنات اجليش مع صدام ديب، 
وسعى الستئجار مستودع الخفاء متفجرات وسيارات مفخخة بداخله. 
كما اعرتف مبشاركته يف سرقة حمل يف زغرتا، وكانت احلصيلة 180 

الف دوالر و20 بطاقة تشريج للهواتف اخللوية.
اىل  انتماءه  نافيًا  العدلي  احملقق  امام  اليه  اسند  ما  اخلضر  وانكر 
امحد  لصاحل  ملستودع  استئجاره  ان  وقال  تنظيم،  او  عصابة  اي 
مرعي كان على اساس ان االخري يضع فيه سيارات يابانية. وعاد 
املتفجرات  ختزين  بهدف  للمستودع  استئجاره  اجمللس  امام  لينكر 
والسيارات املفخخة، كما نفى مشاركته بسرقة حمل يف زغرتا مع 

»ابو يزن« وصدام ديب.
اما املتهم خالد قمبز فاعرتف بانتمائه عام 2006 اىل عصبة االنصار 
وقال ان هدفه كان القتال يف العراق، وقد اعرب المري اجملموعة 
اثناء وصوله اىل العراق عن رغبته يف القتال وليس القيام بعملية 
امام  قمبز  وانكر  لبنان،  اىل  وأعيد  طلبه،  فرفض  استشهادية، 
اجمللس ما نسب اليه، كما انكر انتماءه اىل تنظيم فتح االسالم، 
مؤكدًا بأنه مل يعلم بالتخطيط للسطو على مصارف ومل يشارك يف 

اي عملية سرقة.
املتهمني  اليت ضبطت مع  وعرض اجمللس يف حكمه، املضبوطات 
معظمها من االسلحة والذخائر ومواد بودرة االملينيوم وجعب وملفات 
حتوي دورات يف جتهيز سيارات مفخخة وصناعة صواريخ وتزوير 

مستندات.

سقط يف نهر بريوت وانتشله الدفاع املدني
جنحت فرق الدفاع املدني يف انتشال شخص سقط يف نهر بريوت 

صباح االربعاء
تنفيذ  من  املدني  للدفاع  التابعة  العناصر  متكنت  أخرى،  جهة  من 
مهمات إسعاف وإمخاد حرائق على األراضي اللبنانية كافة وتوزعت 

على الشكل التالي:
1 - إمخاد حرائق:

أعشاب: جبيل، السعديات، برج العرب، دوحة احلص، صور، اجلية، 
زغرتا، الربج الشمالي، جرنايا، زكريت، الذوق بريتال.

منازل: صربا.
2 - نقل وإسعاف )6( حاالت طارئة.

الظريف  الصنايع،  نصراهلل،  هادي  اوتوسرتاد  حوادث سري:   -  3
ونقل مصاب اىل مستشفى بريوت احلكومي.

4 - إغاثة وإنقاذ: إنقاذ مواطن من الغرق يف نهر بريوت. وتذكر 
املديرية العامة بضرورة اإلتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 

125 لطلب املساعدة.

إطالق سيمون أمسر
  أفادت الوكالة الوطنية لإلعالم أنه مت إخالء سبيل املخرج سيمون 
قبل  من  اإلخالء  قرار  صدور  بعد  أنه  إىل  ولفتت  أالربعاء.  أمسر 
األجهزة القضائية املختصة، غادر األمسر سجن البرتون بعدما كان 
قد نقل إليه الصيف املاضي، مع إشارتها إىل أّن القضية ستتابع 

قضائيًا.

سوريان حيتاالن على النازحني يف صيدا
السوريني  اجلنوب،  يف  الدولة  ألمن  اإلقليمية  املديرية  أوقفت    
)ع.ت( و)ش.ن( بالتنسيق مع القضاء املختص، لقيامهما بأعمال 

احتيالية مببالغ مالية خمتلفة على النازحني السوريني يف صيدا.

5جرحى حبادثي سري يف بريوت والضنية
 أفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح نتيجة حادث اصطدام 
بني 5 سيارات يف شارع ابو الذهب بالقرب من »أوتيل فينيسيا« 

بريوت.
من جهة ثانية، أصيب أربعة أشخاص جبروح نتيجة حادث سري وقع 
يف منطقة البياض، على الطريق اليت تربط منطقة الضنية مبدينة 
طرابلس، بعد تزحلق سيارتني على الطريق بسبب تساقط األمطار 
زغرتا  السيدة يف  إىل مستشفى  اجلرحى  نقل  جرى  وقد  املوحلة. 

للمعاجلة.

االدعاء على ضابطني موقوفني بتسهيل دخول خمدرات إىل رومية
  ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر 
منهم  سجناء مخسة  بينهم  من   13 وعلى  موقوفني  على ضابطني 
دخوهلا  روميه وتسهيل  اىل سجن  إدخال خمدرات  موقوفون جبرم 
وتروجيها، وأحاهلم اىل قاضي التحقيق العسكري االول رياض أبو 

غيدا.

ضبط أسلحة وذخائر مع 5 مطلوبني يف الضاحية
للعدالة،  املطلوبني  مالحقة  إطار  يف  أنه  اجليش  قيادة  أعلنت    
أوقفت قوة من اجليش فجر الثالثاء يف منطقة الضاحية اجلنوبية، 
الدين، عباس  رامز زين  كال من: محزة رشيد زعيرت، حممد وهيب 
مسيح حجوال، كرم رامز زين الدين وحسن مجيل منون، الرتكابهم 
يف أوقات سابقة جرائم إطالق نار وشهر أسلحة. وقد ضبط حبوزة 
املوقوف األخري 4 بنادق حربية ومسدس ورمانة يدوية وكمية من 
الذخائر واألعتدة العسكرية. ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات 
اىل املراجع املختصة إلجراء الالزم. من جهة اخرى ضبطت خمابرات 
اجليش على حاجز حربتا يف البقاع الشمالي سيارة من نوع فولفو 
244، يستقلها حسني احلجريي ومعه هالل امون من بلدة عرسال. 
وقذائف  وذخرية  سالح  على  بداخلها  عثر  السيارة  وبتفتيش 

صاروخية.

سرقة بالكسر واخللع يف اجمليدية
  أقدم جمهولون على سرقة حنو 5 آالف دوالر من مكتب مصطفى 
حممد سرحال، زوج األمرية سهى توفيق ارسالن يف اجمليدية، وذلك 
عن طريق الكسر واخللع، وعلى الفور فتحت القوى األمنية حتقيقاتها 

يف احلادث.

»معدات« لسرقة السيارات يف طرابلس
  ألقت دورية من شعبة املعلومات يف مدينة طرابلس القبض على 
كل من س.م وف.س على منت سيارة نوع هوندا أكورد، مسروقة.

وقد أقدم )س( وهو مطلوب مبوجب 15 مذكرة عدلية جبرم سرقة 
سيارات وسرقة موصوفة، على شهر مسدس حربي بوجه الدورية 

أثناء توقيفهما.
بداخلها  ومت ضبط املسدس احلربي، كما عثر حبوزتهما على علبة 
خمدرات ودفرت لف ورق دخان، العديد من مفاتيح السيارات املختلفة 
وأدوات تستعمل للسرقة ) مفك براغي، قطاعة، حبل، القطة...(.

عدة  على  العثور  مت  القضاء  إلشارة  بناًء  منزهلما  ومبداهمة 
مسروقات.

Saturday 10 May 2014  2014 أيار   10 السبت 
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نجاح وتفوق

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

Saturday 10 May 2014  2014 أيار   10 السبت 

الجامعية  الطالبة  تخرجت 
رجل  كريمة  حمود،  سارة 
األعمال الصديق املهندس علي 
حمود وعقيلته منال، بتفوق يف 
من  واملقررات  الوحدات  جميع 
حصلت  حيث  سيدني  جامعة 

على إجازة يف الصيدلة.
وتعتزم الطالبة الحسناء سارة 
الجامعية  دراستها  متابعة 
يف  ماجستري  على  للحصول 
سيدني  جامعة  من  الصيدلة 

العام املقبل.
علي  والديها  فرحة  وكانت 
ومنال حمود كبرية ال  توصف 
غمرت  وقد  املناسبة  بهذه 
واغرورقت  قلبيهما  الفرحة 
كيف  الفرح  بدموع  عيناهما 
أرض خصبة  زرعا يف  وقد  ال، 
وها  وفرية..  الغالل  فكانت 
زرعت  ما  يحصدان  اليوم  هما 
ايديهما وسهرا عليه وانتظراه 

سنوات طويلة.
الطالبة  تفوق  ان  شك  وال 
سارة  وخـُلـُقًا  خـَلقًا  الحسناء 
حمود جاء نتيجة الجدّ والتعب 
بفضل  وكذلك  الليالي  وسهر 
لها  وتوفريهما  والديها  رعاية 

كل اسباب النجاح.
حمود  سارة  الطالبة  ونجاح 

سـارة حـمود تتـخرج باجـازة فـي الصـيدلة مـن جـامعة سـيدني

مشرفة  محطة  يضيف 
االغرتاب  محطات  اىل  جديدة 
مع  ترفع،  التي  اللبناني 
التفوق،  محطات  من  غريها 
واملغرتب،  املقيم  لبنان  رأس 

نعتز  وأمثالها  وبمثيالتها  فبها 
ونفتخر. 

تربطها  التي  »الهريالد«، 
عالقة  صداقة ومودة بالوالدين 
وخاصة املهندس الصديق علي 

التفوق  بهذا  تهنئهما  حمود، 
الجامعية  للطالبة  وتتمنى 
سارة النجاح يف سائر مجاالت 
ألف  والعملية..  العلمية  الحياة 

الطالبة املتفوقة سارة علي حمود بلباس التخرجمربوك.

الطالبة املتفوقة سارة  بني والديها املهندس علي حمود وعقيلته منال
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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

Saturday 10 May 2014  2014 أيار   10 السبت 
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اعالنات

فـرع أول: سـيدني          فـرع ثـاٍن: ملـبورن
بادارة محمد هوشر

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

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

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

% 2
سم 0

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

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

أسعار 
ال

 تنافس 
وصدق 

يف 
املعاملة 

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

اخلارجيةوالبالط والفانييت 
واهلدايا

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

زورونا واستفيدوا من فرع سيدني
تنزيالتنا الكبرية

Saturday 10 May 2014  2014 أيار   10 السبت 
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مناسبات

Saturday 10 May 2014  2014 أيار   10 السبت 

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

احتفل بنك سيدني يوم الثالثاء 
األول  العام  مبرور  أيار/مايو   6
اجلديدة  اهلوية  إطالق  على 
على  عاما   13 ومبرور  للمصرف 
املصرفية  املؤسسة  وجود 
املناسبة  وهلذ  أسرتاليا.  يف 
احتفاالت  سيدني  بنك  أقام 
يف  املصرف  فروع  مجيع  يف 
سيدني وملبورن وادياليد حيث 
شاركهم باالحتفال زبائن البنك 
وسياسية  دينية  وشخصيات 

واجتماعية.
قالت  املناسبة،  هذه  ويف 
للمصرف  التنفيذية  الرئيسة 
"إن  أليوت،  جولي  السيدة 
أن  هي  سيدني  بنك  رؤية 
املصرفية  اخلدمة  عنوان  يكون 
السوق  يف  األول  الشخصية 
األسرتالية.”،  املصرفية 
نقّدر  أننا  يعين  "هذا  وأضافت 
اليت  املصرفية  العالقة  أهمية  

تتيح  واليت  عمالئنا  مع  نبنيها 
عميقًا  فهمًا  نشكل  أن  لنا 
لنلبيها."  املالية  الحتياجاتهم 
خالل  جاء  أليوت  تصريح 
مشاركتها باحتفال فرع باراماتا 
كبري  حشد  اليها  انضم  حيث 
من زبائن املصرف وشخصيات 
دينية وحزبية واجتماعية والزمالء 

الصحافيني.
"إن  أليوت،  السيدة  وأضافت 
أساس  تشكل  اليت  القيم 
هي:  الزبائن  مع  تعاملنا 
االندفاع،  امللكية،  الشجاعة، 
هي  هذه  والسرعة.  االحرتام  
خالهلا  من  نعمل  اليت  القيم 
للعمالء.  مميزة  خدمات  لتقديم 
" و شكرت أليوت فريق البنك 
العمالء  املتواصل خلدمة  جلهده 
وتقديم اخلدمات املصرفية اليت 

تتجاوز توقعاتهم.
املصرف  أسرة  احتفلت  كذلك 

بهذه    Marrickville فرع   يف 
أسطورة  حبضور  املناسبة 
والسيد   ،Jeff Fenech املالكمة 
Steven Pambris، نائب الرئيس 
 Soteris والسيد  التنفيذي 
قسم  مدير   ،  Hadjikyriacou
مدراء  مبشاركة  التسويق،  
الفرع.  وزبائن  و  املصرف 
 Jeff السيد  قال  املناسبة  ويف 
ان  رائع  المر  انه   "  Fenech
يف  احمللية  البنوك  أحد  نرى 
العالقات  يضع  سيدني،  غرب 
 " أواًل  الزبون  مع  الشخصية 
أول  مع  احللوى  قالب  قطع  و 
انشائه يف  عمالء املصرف منذ 

أسرتاليا عام 2001.
كما احتفل البنك بهذه الذكرى 
اسرتاليا  وجنوب  ملبورن  يف 
عمالء  مع  جنب  إىل  جنبا 
الشخصيات  من  عدد  و  البنك 
بينهم  من  احمللية،  السياسية 

بنك سيدني حيتفل مع زبائن املصرف بعامه األول

ورئيس  األمسر،  نزيه  النائب 
السيد   Manningham بلدية 
Jim  Grivokostopoulos   حيث 

قطعوا قالب احللوى.
للفريق  احتفال  أقيم  وختامًا، 
الرئيسي   املكتب  يف  االداري 
للمصرف حبضور رئيس جملس 
 Nicholas الدكتور  االدارة 
جولي  والسيدة   Pappas AM
أليوت وأعضاء جملس االدارة و 

املدراء التنفيذيني. 
املناسبة  بهذه  ولالحتفال 
سيدني  بنك  أطلق  اخلاصة، 
تدخل  حيث  قّيمة  مسابقة 
االئتمان  بطاقات  طلبات  كل 
امُلوافق عليها بني 6 و 30 مايو 
دوالر   1000 لربح  سحب  يف 
تطبق   . االئتماني  يف حسابهم 
يرجى   . واألحكام  الشروط 
ملزيد   Banksyd.com.au زيارة 

من املعلومات

جون بليفانيديس، القنصل العام اليوناني يف ملبورن السيدة سيمنترياكي، 
النائب نزيه األسمر وحضور

 السيدة أليوت تلقي كلمة يف املكتب الرئيسي بحضور أعضاء مجلس ادارة 
املصرف واملدراء التنفيذيني  

بامربس، هادجيكرياكو وفينيش يقطعون قالب الحلوى يف فرع ماركفيل

األب موسى،السيدة أليوت، طوق، كفروني بجاني وطربيه يف فرع باراماتا 

من اليمني: باتريك بجاني، جان طربيه، نصر كفروني وغاس فارس
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مناسبات

وطنية - سيدني
شدياق  مي  الدكتورة  عقدت 
مكتب  يف  صحافيا  مؤمترا 
»القوات اللبنانية« يف سيدني، 
تيارات  ممثلي  حضور  يف 
آذار واألمني  وأحزاب قوى 14 
حزب  يف  للمغرتبني  العام 
رئيس  ونائب  توما  جو  األحرار 
جو  العامل  الثقافية يف  اجلامعة 
يف  اجلامعة  ورئيس  عريضة 
سيدني وسام قزي وحشد من 
كوادر القوات اللبنانية يتقدمهم 
مسؤول مقاطعة اسرتاليا طوني 

عبيد. 

شدياق يف مؤمتر سحايف مع االعالم العربي يف سيدني:

نريد رئيسا يقول احلقيقة ويعيد الثقة بالدولة

Saturday 10 May 2014  2014 أيار   10 السبت 

وأكدت أن »هناك فرصة اليوم 
أن  فإما  آذار   14 قوى  أمام 
حملاوالت  تستسلم  أو  تنتصر 
حزب اهلل وقوى 8 آذار بإيصال 
كما  املقاومة  حيتضن  رئيس 
يصرحون علنا«، وقالت: »نريد 
كان  كما  احلقيقة  يقول  رئيسا 
اجلميل،  بشري  الرئيس  يقول 
بالدولة  الثقة  يعيد  رئيسا 

اللبنانية«.
آذار   14 قوى  بتبين  ونوهت 
اللبنانية  القوات  قائد  ترشيح 
لرئاسة  جعجع  مسري  الدكتور 
برناجما  قدم  »الذي  اجلمهورية 

واضحا إلعادة بناء الدولة«.
ودعت النواب إىل »احلضور إىل 
النصاب  لتأمني  النواب  جملس 
واجباتهم«،  أوىل  من  وهذا 
الفريق  يعطل  »كيف  مستهجنة 
الذي  وهو  النصاب  املسيحي 
على  للحفاظ  يعمل  انه  يدعي 
وقالت:  املسيحيني«،  حقوق 
التغيري  تكتل  رئيس  »إن 
عون  ميشال  العماد  واإلصالح 
رئاسة  موضوع  يف  »يتعاطى 

أو  أنا  طريقة  على  اجلمهورية 
عن  »الكالم  معتربة  احد«،  ال 
بأنه  عون  للعماد  أمريكي  دعم 
اىل  ولفتت  إعالمية«،  فربكات 
ضد  املتحدة  »الواليات  ان 
أحدا  تسمي  لن  ولكنها  الفراغ 

لرئاسة اجلمهورية«.
امكانية  حول  سؤال  على  وردا 
من  اخرى  شخصيات  ترشح 
للرئاسة،  السياسي  فريقها 
 14 »قوى  أن  شدياق  أكدت 
ترشيح  على  أمجعت  آذار 
األمساء  وكل  جعجع  الدكتور 
هذه  من  املطروحة  األخرى 
أن  املهم  ولكن  حمرتمة  القوى 
آذار موحدة يف  تبقى قوى 14 

خيارها الرئاسي«.  
رئيس  مبواقف  مبواقف  ونوهت 
سليمان  ميشال  اجلمهورية 
مار  املاروني  البطريرك  وبدور 
مؤيدة  الراعي،  بطرس  بشاره 
املقدسة.  األراضي  إىل  زيارته 
الدولية  »احملكمة  أن  واكدت 
حماسبة  إىل  وستصل  تتقدم 

اجملرمني«.

 Concetta السناتورة  صرحت 
إطالق  عن   Fierravanti-Wells
اخلالص  جيش  تربعات  محلة 
 Red  2014  Salvation Army’s
Shield Appeal للجاليات اإلثنية 
يف  القادم  مايو/أيار   6 يف 

اليكهارت، سيدني.
هلذا  التربعات  محلة  وتهدف 
مليون   80 مبلغ  إىل مجع  العام 
اليت  السنوية  احلملة  دوالرخالل 
بالطرق  التربعات  جبمع  تنتهي 
نهاية  عطلة  يف  األبواب  على 
مايو/ و25   24 يومي  األسبوع 

أيار.
 Major Bruce Harmer وقال 
مجعها  سيتم  اليت  األموال  أّن 
مهمه  هذه  التربعات  محلة  من 
 Salvation Army لتمكني  جدًا 
لألفراد  املساعدة  تقديم  من 
والعائالت الذين ميرون بظروف 

صعبة.
 :Harmer امليجور  وقال 
على  يعيشون  للذين  »بالنسبة 
هو  ما  حدوث  فإّن  الفقر  خط 
يف  مشاكل  مثل  متوقع  غري 
قد  الثالجة  تعطل  أو  السيارة 
أن  لدرجة  األشخاص  على  تؤثر 
يتم طردهم من سكنهم بسبب 

متأخرات اإلجيار«.
مبرحلة  متُر  أسرتاليا  أّن  وحيث 
وأن  كبرية  انتقالية  إقتصادية 
واألسر  األفراد  من  العديد 
يواجهون مستقباًل غامضًا، فإّن 
Salvation Army يتوقع أن العديد 
حباجة  سيكونون  األشخاص  من 
قضايا  يف  أساسية  ملساعدة 

كنقص الغذاء مثاًل.

 :Harmer امليجور  وقال 
فإّن  األحيان  من  الكثري  »يف 
األشخاص ذوي الدخل احملدود 
اإلعانات  يتلقون  الذين  أو 
مبلغ  لديهم  يبقى  قد  احلكومية 
منه  ليعتاشوا  فقط  دوالر   50
يدفعوا  أن  بعد  األسبوع  بقية 
اإلجيار وهو ببساطة مبلغ ليس 
األسرة  احتياجات  لتغطية  كاف 

األساسية«.
من  ستجمع  اليت  األموال  إّن 
ستساعد  هذه  التربعات  محلة 
مساعدة  على   Salvation Army
سنويًا  شخص  مليون  من  أكثر 
على تغطية نفقاتهم  بدًءا بتقديم 
بواسطة  الفورية  املساعدة 
قسائم الطعام أو املساعدة يف 
دفع الفواتري أو تقديم القروض 
النفقات  لتغطية  فائدة  بدون 
غري املتوقعة وانتهاًء بالعمل مع 
الطويل  املدى  على  األشخاص 
بتقديم املشورة املالية وخدمات 
التأهيل  وإعادة  التوظيف 
للمدمنني على تعاطي املخدرات 

والكحول ولعب القمار.
وأما اخلدمات اليت يتم تقدميها 
خّصيصًا للمهاجرين أو لألشخاص 
من خلفيات غري ناطقة باإلنكليزية 
فتشمل دروس احملادثة باللغة 
السن  لكبار  ونوادي  اإلنكليزية 
وخدمات التوظيف ودعم الالجئني 
مبا يف ذلك خدمات مجع الشمل 

والدعم.
 Red Shield Appeal للترّبع حلملة
 13 الرقم  على  االتصال  الرجاء 
salvos.org. أو زيارة SALVOS
فروع  من  أي  التربع يف  أو   au
بالربيد  أرسل  او   Westpac بنك 
 PO شيك مصريف على العنوان

Box 9888 يف عاصمة واليتك.
ايضا  املناسبة  يف  وحتدث 
عساف  جوزيف  السيد  من  كل 
والسيدة  بريي  باربرة  والنائبة 
شيبا نانكيوليار والسيد دانيال 

عساف.
عن  املعلومات  من  للمزيد 
بزيارة  قم   Salvation Army

salvos.org.au

جيش اخلالص Salvation Army يطلق محلة   
Red Shield Appeal 2014للجاليات اإلثنية

السيد جوزيف عسافاملايجور بروس هارمرالسيناتورة كونسيتا

السيد دانيال عسافالسيدة شيبا نانكوليارالنائبة باربرة بريي

بريي مع مسؤول جيش 
الخالص - فرع اوبرن

من اليمني: كونسيتا ويلز، هارمر، بريي وعساف

جانب من املشاركني يف حفل االطالق سيدني  مكتب  رئيس  ورحب 
اليت  بالشدياق  فخري  شربل 
استهلت كلمتها »بالتنويه بدور 
وخصوصا  اللبنانيني  املغرتبني 
يف اسرتاليا حيث اثبتوا جناحهم 
يف خمتلف اجملاالت«، واعتربت 
اللبنانيني  من  كبريا  »عددا  أن 
يف اسرتاليا هم أسياد املقاومة 
لبنان  وقالت:«إن  احلقيقية«، 
اليوم أمام فرصة تغيري حقيقية 
من خالل رئاسة اجلمهورية بعد 
التغيري الكبري الذي أحدثته ثورة 
اجليش  خروج  إىل  وأدى  األرز 

السوري من لبنان«.
متهم  اهلل  حزب  »إن  أضافت: 
يف  قضائية  سلطة  أعلى  من 
وقعت  اليت  باالغتياالت  العامل 
اغتيال  حماولة  منذ  لبنان  يف 
مروان محاده وصوال إىل اغتيال 
»باللي  سنكمل  شطح.  حممد 
ورجل  واحدة  بيد  ولو  بقيو« 
واحدة ولن نستسلم للسالح«. 
ليست  »املشكلة  أن  واعتربت 
مع الطائفة الشيعية بل مع من 

يريد أن يتبع والية الفقيه«. 
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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 10 May 2014  2014 أيار   10 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

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

Saturday 10 May 2014  2014 أيار   10 السبت 

 »كوكا كوال« تستثين مادة كيميائية يف تركيب بعض 
منتجاتها وتضارب حول األسباب

غذائي  مكون  عن  التخلي  بصدد  أنها  كوال"  "كوكا  شركة  أعلنت 
يدخل يف تركيبة بعض املشروبات اليت تنتجها الشركة،

على أن تتخذ اخلطوات العملية يف هذا الشأن حبلول نهاية العام 
هذا  مطلع  عليها  أقدمت  اليت  ذاتها  باخلطوة  عمال  وذلك  اجلاري، 
العام شركة "بيبسي"، املنافس األهم لـ "كوكا كوال". هذا وسيتم 
استثناء "الزيوت النباتية الربومينية"، أو ما يعرف بـ "BVO" اليت 
الـ  مثل  الفواكه،  نكهات  ذات  الغازية  املشروبات  إىل  ُتضاف 
شركة  إدارة  تؤكد  جانبها  من  كذلك.  الطاقة  ومشروبات  "فانتا" 
وردت يف  استجابة ملطالب  القرار  هذا  اختذت  أنها  كوال"  "كوكا 
عام  بداية  الشركة يف  عمالء  من  عدد  وقعها  إلكرتونية،  عريضة 
2012. لكن وسائل إعالم بريطانية عزت هذه اخلطوة إىل "خماوف 
"مايو كلينيك"  ُأجريت يف مستشقى  صحية"، تعود إىل دراسات 

األمريكي الشهري، خلصت إىل أن "االستهالك العالي للمشروبات 
الغازية اليت حتتوي على مادة  "BVO" يولد اضرارا جانبية كثرية، 
واألعصاب".  باجللد  تتعلق  أخرى  وأمراض  الذاكرة  فقدان   مثل 

يذكر أنه مت استبعاد مادة "BVO" من قائمة الغذاء والدواء األمريكية 
للمواد الغذائية اآلمنة، علما أن النظام األمريكي يسمح حتى اآلن 
باستخدامها يف الصناعات الغذائية، شريطة أال يتجاوز معدهلا 15 
جزء من املليون، فيما حتظر دول االحتاد األوروبي واليابان اعتماد 
"كوكا  باسم  الرمسي  املتحدث  يؤكد  جانبه  بتاتا. من  املادة  هذه 
بالسالمة   "BVO" مادة  الستبعاد  عالقة  ال  أنه  غولد  جوش  كوال" 
الغذائية، مشددا على أن "مجيع مشروباتنا مبا فيها تلك اليت حتتوي 
على مادة BVO آمنة، وهي مصنوعة وفق اشرتاطات الدول اليت 

تباع فيها"، منوها بأن "جودة وسالمة منتجاتنا هي أولوية لنا".

 أملانية تقتل ابنها بعد نصف ساعة 
من والدته كي متارس اجلنس حبرية
 قتلت شابة أملانية وليدها الذي مل يتجاوز عمره نصف ساعة فقط، 
خشية أن يتسبب وجوده بتغيري يف منط حياتها، يؤثر سلبا على 

قدرتها يف التواصل مع حميطها وبالتحديد يف ممارسة اجلنس.
تكتف  ومل  طفلها.  خنق  على  كونيغ  نادين  الشابة  أقدمت  فقد 
بتوجيه  قامت  بل  بذلك  عاما   20 العمر  من  البالغة  الشابة 
القريب،  الدانوب  نهر  يف  جثته  ألقت  ثم  بالسكني  له  طعنات 
ريغينسبورغ  مدينة  يف  الليلية  املالهي  أحد  قصدت  ذلك  وبعد 
معهم.  الوقت  وقضاء  أصدقائها،  للقاء  بافاريا  والية   يف 

الطفل يف حياتها كان  بأن ظهور  القاتلة  األم  أفادت  من جانبها 
إىل  مشرية  حتملها،  عليها  يصعب  مسؤوليات  عليها  سيفرض 
اسم،  على  احلصول  دون  ومات  ولد  أنه  يبدو  الذي  ابنها،  أن 
هذا  للخطر.  واالقتصادية  االجتماعية  عالقاتها  كل  كان سيعّرض 
وأسفرت اجلرمية عن وفاة والدة الشابة نادين، إذ أقدمت والدتها 
كريستني على االنتحار، لتفارق احلياة عن عمر 44 عاما، ما اعتربه 
البعض عقابا مباشرا لنادين، بينما رأى البعض اآلخر أن أما فقدت 
احلد األدنى من الفطرة اإلنسانية لن تشعر بفاجعة فقدان والدتها. 
هذا ومل يشر مصدر اخلرب إىل األحاسيس اليت انتابت والد الطفل 

بعد علمه باجلرمية.

صياد مسك أسرتالي يستغرب من لقيته

استغرب صياد السمك األسرتالي أنغس جيمس كثريا عندما وجد 
يف بلعوم السمكة اليت صادها ضفدعا من نوع يعيش على الشجر. 
أن  بعد  الربية  يف  أنغس  تركه  جيدة.  وحبالة  حيا  الضفدع  كان 
شبكة  يف  اليك  ألف   40 اكتسبت  له  فوتوغرافية  صورة  التقط 
فيسبوك. بعد أن جر الصياد مسكته من املاء ادرك أنه مل يصد 
كائنا حيا واحدا بل اثنني. يف البداية تهيأ له أن هناك حزمة من 
العشب يف فم السمكة، ولكن بعد أن حتركت ورمشت هذه احلزمة 
عرف الصياد أن هذه ضفدع وقبل أن خيلي سبيله صوره ليعرض 

الصورة على أصدقائه وينشرها يف االنرتنت.
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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

Saturday 10 May 2014  2014 أيار   10 السبت 

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة
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اجلامعة اللبنانية الثقافية يف ملبورن تستضيف الدكتورة مي الشدياق

 خالل زيارتها اىل ملبورن بدعوة من القوات اللبنانية فيها ، قامت 
الدكتورة مي الشدياق، يرافقها شقيقتها السيدة ميشلني بعقليين 
مساء االحد املوافق يف 03 ايار2014  بزيارة البيت اللبناني التابع 
العامل  يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  يف  فيكتوريا  والية  جمللس 
وكان يف استقباهلا رئيس اجمللس يوسف سابا ونائبه سايد حامت 

واعضاء اهليئة االدارية اضافة اىل رؤساء الفروع واالعضاء.
اجلديد حضره  البيت  للضيفة حفل عشاء يف  واقام اجمللس  هذا 
كل من رئيس اجمللس القاري السرتاليا ونيوزلندا طوني يعقوب، 
اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  كرم،  طوني  القاري  العام  االمني 
يف ملبورن سعيد حداد ووفد مرافق، مدير اذاعة صوت لبنان يف 
اجلامعة  فروع  وأعضاء  رؤساء  اىل  اضافة  شربل،  طوني  ملبورن 

اللبنانية. 
رحب الرئيس يوسف سابا بالضيفة وبالوفد املرافق واعطى الكالم 
للسيد طوني شربل الذي القى كلمة اجمللس شاكرًا هلا للتضحيات 
بها يف سبيل حرية وسيادة  تقوم  اليت  اليت قدمتها وللتحركات 
واستقالل لبنان واصفًا اياها باالرزة الشاخمة التى ال تهاب الريح. 

ثم حتدث الرئيس القاري يعقوب عن مجيع نشاطات اجلامعة وقدم 
اضافة  اجلامعة  اعمال  مجيع  حتتوي  اليت   2014 العام  رزنامة  هلا 
وعن  جربان  خليل  جربان  ومتثال  املغرتب  متثال  عن  كتيبات  اىل 
هلا  قدم  كما  و2013   2012 لعامي  اللبناني  االغرتاب  مجال  ملكة 
كتيب عن امسية االديب اللبناني خمائيل نعيمة. ثم قدمت للزائرة 
الضيفة اهلدايا التذكارية حيث قدم هلا السيد سابا ميدالية جربان 
خليل جربان والسيد سايد حامت نائب رئيس اجمللس ميدالية االرزة 

اللبنانية .
والقيمني  اجلامعة  بكلمة شكرت فيها  الدكتورة مي  بدورها ردت 
عليها على استقباهلم الرائع وعلى اعماهلم القيمة يف سبيل املغرتب 
اللبناني ويف سبيل نقل الصورة احلقيقية للوطن االم وقدمت هلم 
تكون  ان  شرفها  الذي  اللبناني  للبيت  شرائهم  مبناسبة  التهاني 
الزائر الثاني بعد الصديق االمني العام لتيار املستقبل الشيخ امحد 
احلريري. هذا ودونت كلمة يف سجل الشرف ملناسبة زيارتها.                         
اعاله بعض اللقطات:                                                      

رفيق سبيعي يف تكرميه : هناك أعمال شّوهت حقيقة 
البيئة الشامية و تراجعت عن قراري باالعتزال

ال فنان الشعب رفيق 
سبيعي إن هدف الفنان 
الوصول  هو  احلقيقي 
وهي  األمسى  للغاية 
الناس وإيصال  قلوب 
أما  اإلنسانية  الرسائل 
هي  لوحدها  الشهرة 

غاية رخيصة .

تكريٍم  ويف  سبيعي 
الفين  لعطائه  خاص 
برنامج  ضمن  الطويل 
اإلعالمي  مع  املختار"   "

أحدًا مل مينحه  أن  قال  ام"   اف  املدينة   " إذاعة  باسل حمرز يف 
فرصة يف بداياته حتى أن أهله طردوه ومنعوه من التمثيل ألن 
بالقول  أن والده كان خياطبه  لدرجة  عارًا  الفن حينها كان يعترب 
"وّطيت راسنا بني الناس " لكنه حتدى اجملتمع والظروف .منوهًا 
أن شخصية أبو صياح ظهرت صدفة و أنه هو من وضع مالحمها 

وهدفها منذ األربعينات يف القرن املاضي .

الفنانني  قبل  من  املسرح  َهْجر  من  حزنه  الشعب  فنان  ِف  ومل خيخُ
الغربية  الدول  املواطنني يف  أن  مذّكرًا  سواء  حد  على  واجلمهور 
خيصصون جزءًا من مدخوهلم حلضور املسرح ألنهم يعتربونه ضرورة 

و ليست ترفيهًا .

أما عن رأيه بدراما البيئة الشامية فبنّي أنه مل يَر يف أٍي من األعمال 
اليت تعرض حاليًا طفاًل يذهب للدراسة مثاًل , ألن مايريده البعض 
هو تكريس صورة سطحية لتلك الفرتة من تاريخ دمشق مضيفًا 
أن هناك مسلسالت " بهدلت " البيئة الدمشقية وشّوهت صورتها 
وابتعدت عن األصالة بسبب دخول التجارة على املنحى الفين وبات 

املنتجون يهدفون إىل الربح فقط .

 أما عن خالفه الكبري مع الفنان دريد حلام أكد رفيق سبيعي يف 
حواره مع باسل حمرز أن القلوب ليست صافية موضحًا أنه سعى 
للصلح وتغاضى عن املاضي و أعطى فكرة عمٍل فين مَيّكنهما سوّية 
من العودة للشاشة ولكن  مل تكن هناك استجابة من الطرف اآلخر 
أن  أحّبنا سويًا ومل يكن علينا  الذي  "أحزن على اجلمهور   : قائاًل 

ندير ظهرنا له "

سبيعي نوه عرب املختار أن مشواره يف اإلذاعة طويل وهو يقدم 
بلغ عدد  عامًا حيث  مايزيد عن 12  " منذ  الفن  " حكواتي  برنامج 

حلقاته اكثر من 1200 حلقة .

ِف قلقه على سورية و على دمشق مماحيدث جمددًا رفضه  كما مل خيخُ
للمغادرة قائاًل "من املعيب أن أترك بلدي اليت أعطتين كل شيء 
ثِل  بهكذا أزمة وأترك الناس الذين أعطوني الثقة واحلب وأغدر باملخُ
ها " , مبديًا اعتزازه بدمشقيته ومعتربًا دمشق  والقَيم اليت جّسدتخُ
عاصمًة للكون كله وأنها حضارة وثقافة وبشر وليست جمرد حجر 

وللجميع احلق بأن يعتز عندما يقول " أنا شامي " .

يذكر أن فنان الشعب رفيق السبيعي من مواليد حي البزورية يف 
دمشق القدمية عام 1930 ويف رصيده مئات األعمال بني املسرح 
وسام  على   2008 عام  وحصل  واإلذاعة  والتلفزيون  والسينما 

االستحقاق السوري من الدرجة املمتازة من الرئاسة السورية. 

"ترايدنت"  شركة  أعلنت 
املصنعة  الربيطانية 
بدء  الرياضية  للسيارات 
الديزل  سيارة  تسويق 
أسرع  تعد  اليت  "إيسيين" 
يف  رياضية  سيارة  وأوفر 
السرعة  وتفوق  العامل. 
القصوى لسيارة "إيسيين" 

300 كلم/س، كما ميكنها عبور مسافة أكثر من 3000 كيلومرت من 
دون التزود بالوقود. وحمرك السيارة يف شكل حرف V ،  أسطواناته 
الثمان بسعة 6600 سي سي وبقوة 660 حصانا. ويتيح هذا احملرك 
الوصول إىل سرعة 100 كيلومرت خالل 3,7 ثوان فقط، كما ميكنه 
العمل بالبيوديزل. ويبلغ مثن السيارة 96 ألف جنيه إسرتليين، وال 
ميكن شراؤها من دون التقدم بطلب مسبق، إذ أن إنتاجها حمدود.

بدء تسويق أسرع سيارة رياضية يف العامل

االعالم
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 توقعات األبراج لشهر أيار/ مايو 2014 من ماغي فرح
كيف سيكون حظك هلذا الشهر؟ وماذا خيبئ لك 
برجك يف عامل الفلك؟ إليك توقعات األبراج لشهر 

أيار/ مايو 2014 مع اإلعالمية ماغي فرح:
 

20 نيسان احلمل 21 آذار – 
الذي يدعوك  الشهر  النجاح يف هذا  تكرب فرص 
للعمل وجيعلك تركز على أوضاعك املالية حبماسة 
والتنفيذ،  العمل  عن  شيء  يثنيك  لن  وثبات، 
تقوى  املستجدات،  بعض  أمام  ختاف  أال  وجيب 
تتسلح  الشهر  منتصف  من  وإبتداءًا  املعنويات، 
بتفاؤل خيرتق كل احلواجز، إذا بدأ الشهر بطيء 
عملية  على  تركز  قلياًل،  تصرب  أن  فيجب  النمط 
شرائية أو عملية بيع وتتعاطى مع جهات متعنتة 
تربح  جتعلك  العمل  على  مثابرتك  أن  إال  رمبا، 

الرهان.

يوفر لك هذا الشهر احلب وجيمع األصدقاء حولك، 
وجيعلك تصغي إىل عالمات احلب واإلعجاب، فإذا 
أنك  روحك،  إليه  تصبو  مبن  تلتقي  خاليًا  كنت 
ستهتم بإنسان جديد أو يعرب لك أحدهم عن حبه.

الثور 21 نيسان- 20 أيار
واإلبتعاد  واإلنتباه  احلذر  الشهر  هذا  يستدعي 
عن اإلستعراضات واملبارزات، قد يسود تشاؤم 
ما  عكس  األمور  فتسري  بالضغوطات،  وتشعر 
كما  واملسؤوليات،  الواجبات  وتزداد  تشتهي 
بعض  يف  متوقعة  وغري  كثرية  حواجز  تعرتضك 
وأن  وتهور  بطيش  تتصرف  أن  األحيان، خيشى 
انفعال، فالتوتر شديد  تتخذ قرارات حتت وطأة 
يا عزيزي. حلسن احلظ أنك تتمتع بشجاعة وعزمية 
املعاكسة  الفلكية  األوضاع  رغم  للنجاح،  قوية 
واليت تنذر بتغيريات عامة أيضًا قد يكون هلا أثر 

على أوضاع الكثريين.

اليت  األوىل  العشرة  األيام  من  استفد  عاطفيًا، 
واحلب،  التفاهم  إليك  وحتمل  بالعذوبة  تتسم 
متارس سحرك متامًا كما فعلت يف الشهر املاضي 
وتفيض رقة ومجال، بعد ذلك الفلك جيعلك تشعر 
بعدم اإلستقرار، أو يلهيك عن شؤونك الشخصية 
إىل  إهتمامك  يتجه  رمبا  أو  مباغتة،  مالية  بأمور 
العمل وكسب املال واملشاريع وعمليات التمويل 
أملك  خييب  أو  قلياًل  بالوحدة  تشعر  والتجارة، 
املناسبة،  غري  العاطفية  الظروف  بعض  بسبب 
ورمبا ينشب نزاع مع الشريك بسبب سوء تفاهم 

حمتمل.

اجلوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران
خييم اجلمود على بداية هذا الشهر الذي يسجل 
عن  يعلنان  أو  احلركة،  يشالن  وكسوفًا  خسوفًا 
تغيريات تطرأ على بعض شؤونك ويف جمال عملك، 
جيعلك هذا الشهر بطيء احلركة، متخاذاًل قلياًل، 
ساهيًا يف بعض األحيان، وقد تفوتك فرص ما، 
أنت متر بدون أي ردة فعل، تنطوي  أو ترتكها 
على نفسك لسبب أو آلخر، لوضع صحي خيص 
البعض، أو إلفتقار إىل احليوية بكل بساطة، وقد 
ينشغل بالك على قضية قضائية تظهر يف هذه 
الفرتة، تشتد همتك يف النصف الثاني من الشهر 

ويضفي عليك سحرًا وإشراقًا.

يتحدث الفلك عن إختبار لعالقة زوجية، ويشري إىل 
ومشكلة  اإلنفصال  أو  اإلرتباط  أو  بالزواج  قرار 
الشعر  بداية  يف  تأسف  األثناء،  هذه  يف  تطرأ 
لظروف عاطفية ال تروق لك، أو تأخذ على احلبيب 
بالشؤون  وإنشغاله  غيابه  الشريك  أو  الزوج  أو 
إعتبارًا  إجيابية  تغيريات  تواجه  أنك  إال  املهنية، 
من منتصف الشهر ويشري إىل فرتة عاطفية جيدة 
وتعيش  أفضل  بشكل  األمور  تسري  ولقاءات، 

أوقاتًا من احلب والعذوبة.

السرطان 22 حزيران –22 متوز
ترتاح للطوالع الفلكية اليت حتمل إليك فرتة جيدة 
تزيل الثغرات السابقة، فتخوض غمار العمل منجزًا 
تتسلح  إستياء،  وال  توتر  بدون  املهمات  بعض 
حبيوية مضاعفة ومعنويات مرتفعة وتكون مفعمًا 

باألمال، وقد تبتسم لعقد توقع عليه أو لعرض 
أو ملنب تشغله، ولظروف مالئمة جتمعك  تتلقاه 
املؤثرة،  واإلجتماعية  املهنية  األوساط  ببعض 
األهداف  بعض  أو  خطة  لتنفيذ  جاهدًا  تسعى 
فتنتصر على من إعاق خطواتك يف السابق ونصب 

لك اإلفخاخ.

تتحلى األجواء العاطفية بالعذوبة يف األيام التسعة 
األوىل، إذ قد تعرف لقاء أو تباداًل عاطفيًا مميزًا، 
وقد تسمع بوحًا باحلب يدفئ قلبك وجيعلك تطري 
منتصف  من  ولكن  محاسة،  متتلئ  الفرح،  من 
الشهر تتبدل األمور وتستاء من بعض التصرفات 

وخييب ظنك بعد فرتة من احلماسة.

22 آب األسد 23 متوز – 
لن يكون هذا الشهر مليئًا باحلظوظ، لكنك قادر 
لرتطيب  الوسائل  إجياد  على  وحنكتك  بدهائك 
التعقيدات  بعض  من  منتصرًا  واخلروج  األجواء، 
ضرورية  الوقاية  تكون  احملتملة،  واملصاعب 
مشاريعك،  سالمة  على  سالمتككما  على  للحفاظ 
تعتقد  وال  أي جمال،  أي محاقات يف  ترتكب  ال 
أنك فوق الشبهات أو فوق القانون، مطلوب منك 
الصرب ومراجعة األوضاع بهدوء وبعيدًا عن الضوء، 
كما من األفضل التأقلم مع الظروف والتكيف مع 

املستجدات.

تعدك األفالك بفرتة عاطفية جيدة تبدأ بتاريخ 10، 
تتصاحل مع الشريك إذا كنت على خالف وتتوافق 
معه على مشاريع جديدة، تستعيد اهلناء والعذوبة 

وقد تستغرب تصرفًا حمبًا من قبل الزوج.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول
حتثك األفالك على العمل والنجاح وتنعم بديناميكية 
وحيوية تفتحان لك كل األبواب، فالطوالع الفلكية 
إجيابية  تغيريات  إىل  السماء  تشري  جدًا،  مشوقة 
تطرأ وحتررك من بعض القيود والعوائق السابقة، 
ماربك  تنفذ  جتعلك  هائلة  بالنفس  ثقة  تسكنك 
اإلدراية  التغيريات  بعض  وتواكب  وأهدافك، 
اليت حتصل يف جمال خيصك بكل اجيابية. تذهب 
يف كل اإلجتاهات، وقد يصعب عليك إمتام كل 
األعمال اليت ترتاكم واالحاطة بكل املواضيع اليت 

تستجد.

بعيدًا عن  إذا كنت  الشهر  تلتقي احلب هذا  قد 
حميطك اإلعتيادي، وتقضي ساعات حلوة برفقة 
من حتب، حماطًا بأشخاص يطمئنونك، واثقًا من 

نفسك ومرتاحًا.

23 تشرين األول امليزان 23 أيلول – 
ال تتعلق يا عزيزي باملاضي، وال تنظر إىل الوراء، 
حاول أن تقلب الصفحة وأن تفرح باآلتي وتهتم 
حباضرك اآلن، فما مضى قد مضى، تبدأ الشهر 
سلفة  أو  متويل  عن  فتبحث  مالية  إهتمامات  مع 
أو إستثمار جديد، تعيش هاجسًا ماديًا، وتراجع 
املبالغ  ببعض  وحتتفظ  وحساباتك  ميزانيتك 
أكرب،  براحة  تشعر  أنك  إال  فيه،  تفكر  ملشروع 
كان األثقال تزول عنك رويدًا رويدًا، إبتداءًا من 
منتصف الشهر تسجل فرتة يغمرها احلظ وتسري 

تصاعديًا.

يسجل الشهر فرتة عاطفية ممتازة ما يعين، غرامًا، 
حبًا وتواصاًل، أو فرصًا جديدة عاطفية أو زواجًا 
اللقاءات  لك  وحتلو  العالقات  تتجدد  خطوبة،  أو 

فتقضي أوقاتًا متميزة.

21 تشرين  العقرب 24 تشرين األول – 
الثاني

قد تصاب بصداع خالل هذا الشهر الثقيل املناخ، 
أن  بدون  وترتيباته  نظامه  عليك  يفرض  والذي 
يكون لك قدرة على املقاومة، يصعب القول أن 
احلالة هادئة اآلن، إذ أن كواكب كثرية تعاكسك 
وجتعل مهماتك صعبة، حبيث حتاول وال تتوصل 
بعض  يف  إنطباع  لديك  يتكون  قد  شيء،  إىل 
األحيان أنك تتقدم خطوة وترتاجع خطوتني وتواجه 

تغيريات تفرض عليك، رمبا تتوصل يف النهاية 
إىل وضع حد لنزاع دام طوياًل.

مليئة  تكون  لن  الشهر  هذا  العاطفية  حياتك 
أو  تفهمه  لن  تصرف  من  ستستاء  رمبا  باحلظ، 
يزعجك من الشريك، أو جتد نفسك حمتارًا بشأن 
وضع أو خيار عاطفي، وال يساعدك احلدس على 

حسن اخليار.

20 كانون  القوس 22 تشرين الثاني – 
األول

تتطلب منك هذه الفرتة اإلهتمام املضاعف، منعًا 
حلدوث ما ال ترغب أو حفاظًا على ما حققته من 
جناح وأرباح حتى اآلن، حلسن احلظ إن هذه الفرتة 
عابرة ووقتية، إال أنها حتمل الكثري من األحداث 
الفلكية  األوضاع  بسبب  والتغيريات،  واخلضات 
تواجه  جتعلك  اليت  واخلسوف  الكسوف  وعوامل 
خسارة رمبا فشاًل ما، أو جتعلك تعيد النظر ببعض 
اإلنتماءات والقرارات، حاول أن تراجع حساباتك 

وأن ختطط ملا تنوي تنفيذه.
من  الكثري  أيضًا  العاطفي  الوضع  منك  يتطلب 
املهارة لإلنتصار على األخطار، فقد ختيبك عالقات 
مع احمليط أو تولد لك التوتر، حاول أن حتافظ 

على برودة أعصابك حتى ال تزيد الطني بلة.

كانون   19  – األول  كانون   21 اجلدي 
الثاني

ختف الضغوطات بشكل ملموس يف هذا الشهر 
الذي حيمل إليك أجواء عذبة وأعمااًل جيدة وسعيًا 
احلمالت  إحدى  تقود  األهداف،  لبلوغ  متواصاًل 
هدف  أجل  من  يسعى  فريق  رأس  على  وتكون 
بالتقاط  لك  يسمح  عذب  مبناخ  وتنعم  واضح، 
واملناسبات  األحداث  بعض  وحتويل  فرص 
ملصلحتك، حتدث تغيريات إجيابية فينتابك شعور 
بالتحرر كأن عبئًا سقط عن كاهلك، فتبدأ بتحقيق 

أمنياتك وامالك.

من ناحية العاطفية تلتقي مع احلبيب على قواسم 
لقاء  تعرف  أو  باحلب،  بوحًا  تسمع  أو  مشرتكة 
العاطفي،  مصريك  يقلب  قد  يقلب  قد  مشوقًا 

تهتم بأحد األشخاص وتنجذب اليه.

18 شباط الدلو 20 كانون الثاني – 
إليك  حيمل  املراس،  صعب  شهر  باب  تطرق 
التأني  عليك  حيتم  ما  مجة،  فلكية  معاكسات 
واحلرص على سالمتك وصحتك، وعدم اإلستهتار 
بعض  تواجه  قد  واحلكمة.  الوقاية  بتعليمات 
بوقائع  وتصطدم  والتمييع،  والتسويف  التأجيل 
إعتماد  إىل  فتضطر  حسابًا،  هلا  حتسب  مل  مجة 
على  والصرب  يزعجك،  عما  والسكوت  الليونة 
امللمات وجتنب اإلحتكاكات، خاصة إذا اصطدمت 
أحد  وخيب  متداخلة  مالية  أو  عائلية  مبشاكل 

املقربني ظنك.

لكن عاطفيًا تبتسم األفالك وتعيش أوقاتًا سعيدة 
يسعدونك،  بأشخاص  وتلتقي  بنجاحات  وحتتفل 
يف اجلو حب كبري ومصاحلات وإنسجام وتناغم. 
تعيش أحالمًا وردية ويكف احد أفراد عائلتك على 

إغاظتك.

20 آذار احلوت 19 شباط – 
وقهر  للتقدم  تدعوك  إجيابية  فرتة  على  تطل 
احلركة  تكثر  للمستقبل،  والتخطيط  املصاعب 
وتشتد العزمية، فتتطرق إىل عمليات مالية وأعدة 
وإىل نقاشات تأخذك إىل البعيد، قد تتبنى وجهة 
نظر جديدة وتغري إجتاهاتك بعض األحيان، توظف 
طاقاتك لتمرير رسالة ما أو إلجناح بعض املساعي 
أو  فكرية  رياضية،  ما  مباراة  يف  لإلنتصار  أو 
ثقافية، تتبادل الرأي مع بعض الفئات وتواصل 

إتصاالت بدأت يف السابق.

حتالفك األفالك عاطفيًا وحتمل لك مناخًا استثنائيًا 
احلوت،  مواليد  لبعض  الشخصي  القدر  يغري  قد 
رمبا تذهب يف إجتاه جديد وحتضر نفسك إلرتباط 

أو زواج.

 هل صحيح ان »احلدس« 
موجود لدى النساء فعال ؟

ثبت العلماء أن احلدس موجود لدى النساء فعال، 
وبرهنوا على انه يظهر لديهن وهن يف رحم األم. 

ويعتقد العلماء أن احلدس،

بسبب  األم  رحم  يف  ويتكون  بيولوجي،  مفهوم 
هذه  التستستريون.  هرمون  من  قليلة  كمية 
احلاسية مبنية على العاطفة واخليال، وليس على 

جتارب سابقة.

أن  االسبانية،  غرناطة  جامعة  لعلماء  اتضح  لقد   
فعال.  موجودة  أسس  على  املبنية  غري  الفراسة 
شارك  استطالع  نتائج  من  هذا  العلماء  استنتج 
فيه 600 طالب، كان اهلدف منه، معرفة اختالف  
 jobway.ru والنساء.  الرجال  بني  احلدس  حاسة 
أكدت نتائج هذا االختبار، أن حاسة احلدس لدى 
النساء موجودة فعال  وهي مفهوم بيولوجي. مت 
اصبعي  طول  بني  العالقة  حتديد  التجربة  خالل 
اخلنصر واإلبهام، اليت ساعدت يف حتديد مستوى 
هرمون التستوستريون لدى الرجال والنساء عندما 
كانوا يف رحم األم. إن االختبار الذي اجراه العلماء 
يتميز ب املعرفة والتفكري وتضمن ثالث مسائل 
بسيطة يف علم اجلرب. بفضل هذا االختبار ميكن 
االنعكاسي  التفكري  بني  االختالف  حتديد  بسرعة 
واحلدس. يؤكد العلماء، على أن نتائج هذا البحث 
ويذكر  النساء.  لدى  احلدس  وجود  على  تربهن 
الربيطانية،  هارتفوردشري  جامعة  من  باحثون  أن 
أكدوا قبل عدة أشهر، على أن وجود احلدس لدى 

النساء ليس أكثر من وهم.

 سيدة أمريكية تعض كلبا
مثة قاعدة إعالمية تفيد بأنه إذا عض كلب رجال 
إذا  ولكن  االهتمام.  يستقطب  خربا  ليس  فذلك 

عض رجل كلبا فذلك خرب مهم،

كما هو احلال يف هذا اخلرب الذي يفيد بأن كلبا 
سيدة  تكن  مل  سيدة.  قبل  من  للعض  تعرض 
أمريثكية تظن أن تطوعها برعاية كلب صديقتها 
الذي  احليوان  اعتداء  عن  يسفر  سوف  مؤقتا 
يفرتض أنه أليف على طفلتها، مما اضطرها إىل 
الكلب  براثن  ابنتها وختلصها من  تدافع عن  أن 
بعض أذنه. فقد هاجم الكلب الطفلة وعضها يف 
التحكم  على  قدرتها  السيدة  أفقد  مما  وجهها، 
ابنتها  إلنقاذ  ناجعة  وسيلة  جتد  فلم  بنفسها، 
جزاءه.  لينال  أذنه  يف  الكلب  تعض  أن   سوى 

يف  تعيش  وهي  السيدة،  حاولت  جانبها  من 
الكلب  لسلوك  تفسريا  جتد  أن  تكساس،  والية 
وأخذ  ابنتها  من  اقرتب  إنه  فقالت  "الضيف"، 
كلب  رائحة  شم  ألنه  رمبا  عضها  ثم  يشمها، 
األول  رد فعلها  أن  األسرة عليها. كما أضافت 
هو أن أمسكت بفم الكلب كي ال يواصل العض، 
ابنتها لكي تدير وجهها  فيما كانت تصرخ على 
وأال ختتنق بالدماء، وذلك أثناء عراكها مع احليوان 
استدعاء  ومت  هذا  أذنه.  بعض  حيدته  أن  إىل 
الشرطة اليت أخذت الكلب، ومن ثم مت قتله يف 
أثرا على وجه  وقت الحق. سترتك هذه احلادثة 
الطفلة اليت نصحها األطباء بعدم التعرض ألشعة 
إىل  باإلضافة  وذلك  كامل،  عام  طوال  الشمس 

اآلثار النفسية.
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ألعالناتكم معنا االتصال
بــ 

02 87648186

 دفعت 4 ماليني درهم للتخلص 
من جين يعشق ابنتها!

كبرية  مفاجأة  كانت 
أخربتها  عندما  لألم 
من  جنيًا  أن  مطوعة 
يرغب  قومه  أكابر 
ابنتها،  من  بالزواج 
وهو لن يدعها تتزوج 
من سواه، وهو من 
ممن  زواجها  يفشل 
خلطبتها،  يتقدمون 
أنها  هلا  وأكدت 
ختليصها  تستطيع 
اجلين  ذلك  من 
وتفتح  العاشق، 
أي  مع  نصيبها  هلا 
شخص ترغب به من 

بين اإلنسان.

كما أخربت األم أن املشاكل اليومية البسيطة اليت يعانون منها كأي 
أسرة، هي بسبب سحر قام بعمله هلم رجل وسيدة من دمهم وليسا 
غريبني عنهم. وطلبت مليون درهم إلنهاء مجيع مشكالت العائلة، 
يتخلصي  أن  عليهك  املنزل  األشياء يف  بعض  "هناك  قالت هلا: 
منها، سآخذها معي كي أقرأ عليها وأخرج منها اجلن".هذه األشياء 
وتصل  ووالدتها  للفتاة  تعود  ذهبية  مصوغات  عن  عبارة  كانت 

قيمتها إىل أكثر من 700 ألف درهم.

مليونان و700 ألف
املطوعة بعد أخذها املال واملصوغات، مل تنقطع عن العائلة، فقد 
كانت تأتي يوميًا هلم بزجاجات ماء أو عسل تقول إنها قد قرأت 
ليست  فرتة  وبعد  استخدامه،  حول  التعليمات  وتعطيهم  عليه، 
بالطويلة جاءت لتخربهم أن سحر املنزل قد انتهى وهي تريد اآلن 

ختليص الفتاة من اجلن العاشق.
وسيكلفهم  الصعوبة  شديد  األمر  فإن  قومه  وسيد  قوي  وألنه 
مليونني و700 ألف درهم، رفضت األم األمر بشكل نهائي، فاملبلغ 
من  تتمكن  لكي  منزهلا  ببيع  ونصحتها  متلكانه،  وال  جدًا  به  مبالغ 

تأمني املبلغ املطلوب.

بيع املنزل
حاولت األم بيع منزهلا بكل الطرق ولكنها مل تتمكن من ذلك ألنه 
ميأل  والرعب  املرأة  إىل  فذهبت  احلكومة،  هلا  وهبته  منزل شعيب 
عينيها من املصري الذي ينتظر ابنتها، وملا أخربتها عن استحالة بيع 
املنزل وتأمني املبلغ، صمتت السيدة قلياًل ثم قالت إنها حتبها 
املبلغ  بتسديد  ستقوم  فإنها  ولذلك  هلا،  كشقيقة  الفتاة  وتعترب 
بالنيابة عنهما حتى ال تصاب صديقتها بأذى، ولكن على األم أن 
تكتب هلا وصاًل باملبلغ، مؤكدة أنها لن تطالبهم باملبلغ حتى بعد 
عشرين عامًا، وأن إيصال األمانة هو فقط حلفظ احلقوق فاحلياة 

فيها موت وحياة.

حمكمة
ما هي إال أيام حتى جاء األم إعالن من احملكمة بأن تلك السيدة 
رفعت عليها قضية تنفيذية ملطالبتها بأداء مبلغ إيصال األمانة، 
يف تلك اللحظة فقط أدركت أنها كانت ضحية لعملية نصب متقنة، 
بفتح  هلما  مسحت  اليت  العامة  النيابة  إىل  بالغ  لتقديم  فسارعتا 
اليت متت  الرسائل واحلوارات  أن قدمتا هلا نسخة من  بعد  البالغ 
بني الطرفني حول املوضوع، وبالتحريات تبني أن املشكو ضدها 
هلا سوابق مشابهة، والغريب أنها أنكرت معرفتها بهما رغم وجود 

قضية تنفيذية بينهما.

ومن جهة أخرى أقامت الفتاة ووالدتها دعوى أمام احملكمة املدنية 
باطال لصوريته  واعتباره  األمانة  ببطالن وصل  احلكم  طالبتا فيها 
صورية مطلقة وليس له أصل من أي نوع من التعامالت املالية، 

كما أنه مت بالغش والتدليس واالحتيال.
ومازالت  واملدنية،  اجلزائية  القضية من ساحات احملاكم  تنته  مل 

هذه األسرة مهددة بفقد منزهلا يف خدعة.

ليلى عبد اللطيف وآخر التوقعات
تاريخ يشهد عرب  برنامج  اللطيف يف حلقة جديدة من  ليلى عبد  اطلت 
والعاملية  واالقليمية  احمللية  التوقعات  من  سلسلة  واطلقت   LBCIالـ

ابرزها:
- مل ينته فصل الشتاء يف لبنان بعد

- املزيد من الشهداء يف صفوف اجليش اللبناني
- حكومة متام سالم تستلم احلكم حاليا مع اجليش ونتجه إىل فراغ فال 

رئيس قبل شهري آب أو أيلول
رئيس  تسمية  على  يتفقان  بري  والرئيس  جنبالط  وليد  النائب   -

اجلمهورية واألول سيتنازل عن مرشحه النائب هنري حلو
- سينعم اللبنانيون يف مشاهدة املونديال يف الصيف املقبل وسيمر 

شهر رمضان على خري
- دم يف نهر العاصي قد يكون انفجارا أو جمزرة أو جرمية ختض الرأي 

العام
- سيتنازل حزب اهلل عن بعض مربعاته األمنية لصاحل اجليش بالتنسيق 

مع األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل
- لن تقر سلسلة الرتب والرواتب واالمتحانات الرمسية ستمر على خري

- الرئيس بشار األسد يعود إىل سدة الرئاسة السورية وكمية التصويت 
له ستكون كبرية واألسد يزور روسيا بعد االنتخابات

- شغب ودم بني األوكرانيني
- الشعب العراقي خيتار وجوهًا سياسية بامتياز يف االنتخابات وأستبعد 

وجود نوري املالكي
- يتفاجأ اللبنانيون بعودة الرئيس سعد احلريري إىل لبنان حبدث مهم 

وهو سيبتعد عن الوجوه القريبة منه
- سنقول لسعد احلريري »أهال وسهاًل بالرئيس سعد احلريري« للمرة 

الثانية
- املقاومة ستكون باملرصاد على جبهة اجلنوب حلدث أمين مهم

- سليمان فرجنية يف إطاللة إعالمية »ما كان ممنوعًا يف األمس أصبح 
مسموحًا اليوم«

- فرحة كبرية لسليمان فرجنية يف زغرتا
- السيدة رميا فرجنية ستكون سيدة القصر يوما ما

- مصاحلة مسيحية يف بكركي بني اجلنرال عون، الدكتور مسري جعجع 
وسليمان فرجنية

سيمنع  عون  والعماد  للبالد  املقبل  الرئيس  يكون  لن  جعجع  - مسري 
وصول أي رئيس غري توافقي

ووجوه  حازمة  مواقف  وسيتخذ  الوسطية  عن  سيتخلى  جنبالط  وليد   -
جديدة بالقرب منه

- العماد جان قهوجي سيكون رهان اللبنانيني األول على األمن والسلم 
األهلي

- اخلطة األمنية يف طرابلس والبقاع ستنفذ على بقية املناطق اللبنانية
- الوزير جان عبيد االسم األوفر حظا لرئاسة اجلمهورية

- دور مهم للنائب سامي اجلميل يف رسم السياسة اللبنانية وأحذره 
االنتباه على أمنه

- الوزير علي حسن خليل موفدًا من بري يف جوالت على احللفاء واخلصوم 
النضاج اسم رئيس توافقي

- الرئيس فؤاد السنيورة يتعرض حلملة إعالمية قاسية وظاملة ملوقفه 
من قضية إنسانية تهم الرأي العام

املناطق  كافة  يف  وسينتشر  اللبناني  للجيش  أوروبية  مساعدات   -
اللبنانية

- مدينة طرابلس ختلغ الرداء األسود والعام 2015 عام مدينة البرتون 
وجبيل وجونيه واآلتي أحسن

- راغب عالمة بأغنية ألطفال سوريا تهز الرأي العام
- اجلزائر على موعد مع تظاهرات وغضب يف الشوارع

- ليلى عبد الصلح تتخذ للمرة الثانية لقب وزيرة
- حتسني ألوضاع السجناء يف سجن روميه والزغاليط تعلو منطقة زغرتا 

ومناسبة يف إحدى املناطق اللبنانية تتحول إىل حزن
- عبقري من لبنان يكتشف دواء للسرطان

- مل تنته التفجريات يف لبنان بعد لكن بوترية قليلة
أحدهم  - الوزير جان عبيد، العماد جان قهوجي واجلنرال ميشال عون… 

رئيس اجلمهورية اللبنانية
- السماء تهدد األرض يف إحد البلدان العربية

- اغتيال أحد الوزراء املصريني وتوتر جديد بني مصر وقطر
- املزيد من التقدم للجيش السوري النظامي مبساعدة حزب اهلل والرئيس 

األسد يفقد إحدى الشخصيات السياسية املقربة منه
- املشري عبد الفتاح السيسي هو الرئيس القادم ملصر

- أحذر السيسي على خطٍر من حوله وستنعم مصر باألمان
- اجليش املصري على احلدود الليبية يف حدٍث مهم
- االنتخابات العراقية لن تكون لصاحل نوري املالكي

- مجال مبارك سيكون رئيسًا بعد السيسي
- حممد سامل بسندوة قد يصل إىل سدة الرسائل يف اليمن

- النفط اللييب سببا لعودة االستقرار يف ليبيا وسيف اإلسالم سيكون 
له دورًا كبريًا يف ليبيا

- رجال من عهد القذايف سيستلمون احلكم
- االرهاب يضرب نيويورك جمددا، انتحار شخصية عاملية يف أمريكا

- تبدل يف املوقف الرتكي حيال األزمة السورية ولن يتم العثور على 
حطام للطائرة املاليزية املفقودة وهي ال تزال خمطوفة ومل تقع

تعرف على 10 خدع ال تعرفها عن تطبيق 
»واتس اب«

واحدا من أكثر التطبيقات استخداما يف الفرتة األخرية على اهلواتف الذكية، 
 »WhatsApp« حيث ميتلك قاعدة مجاهريية ضخمة. يعد تطبيق املراسلة
مبلغ  مقابل  عليه  تستحوذ  بوك«  »فيس  شركة  جعلت  طاغية  وشعبية 
حديث  أصبح  التطبيق  هذه  أن  ومبا  دوالر،  مليار   19 بلغ  مالي ضخم 
الساعة بفضل هذه الصفقة، قام موقع أكشنها، بعرض بعض األوامر 

.»WhatsApp« واخلصائص اليت قد ال تعرفها عن الربنامج األشهر

»Last Seen« 1- تعطيل ميزة
رسائل  رؤية  بسبب  عنها  غنى  يف  أنت  مشكالت  يف  تدخل  ال  حتى 
أصدقائك وجتاهلها، ميكنك إلغاء ميزة »Last Seen« نهائيا من التطبيق 
وإغالق   Settings > Chat Settings > Advanced إىل  الذهاب  خالل  من 
خيار Last Seen Timestamp على نظام التشغيل iOS، أما مستخدمو اهلواتف 
الذكية بنظام التشغيل »أندرويد« فيمكن الوصول هلذه امليزة من خالل 

.»Hide WhatsApp Status»التطبيق نفسه، عن طريق خيار

2- استعادة احملادثات السابقة
بك  اخلاصة  البيانات  بكافة  واالحتفاظ  السابقة  احملادثات  الستعادة 
 Settings > Chat Settings > Chat إىل  بالذهاب  قم  التطبيق،  على 
 ،»»iOS أجهزة  إذا كنت من مستخدمي   Back Up Now Backup واخرت 
تطبيق  استخدام  إىل  »أندرويد« فسيحتاجون  الـ  هواتف  أما مستخدمي 
sdcard/WhatsApp/ مدير امللفات لنقل احملادثات من مسارها األساسي

Media إىل مكان آخر واستعادتها فيما بعد.

3- محاية التطبيق من اآلخرين
مستخدمو هواتف »أندرويد« وبالك بريي بإمكانهم منع اآلخرين من الدخول 
 WhatsApp على التطبيق باستخدامهم هواتفهم الذكية من خالل خاصية
Lock املوجودة يف إعدادات الربنامج، واليت ترغمك على استخدام كلمة 
مرور سرية متنع اآلخرين من التطفل على حمادثاتك السابقة، أو تفحص 

الصور اليت قمت بإرساهلا ألصدقائك.

4- اختصارات األرقام
إلنشاء اختصار ألي حمادثة للوصول إليها بشكل أسرع من خالل الشاشة 
الرئيسية، ميكنك الضغط على أي حمادثة داخل التطبيق لفرتة وجيزة، 
الشاشة  إىل  احملادثة  لتنتقل   Add conversation shortcut اختيار  ثم 
 »iOS« أما هواتف  الـ«أندرويد«،  على هواتف  وذلك  تلقائيًا  الرئيسية 
تطبيق  وهو  املزية،  لتلك  للوصول  آخر  تطبيق  استخدام  إىل  فتحتاج 

.»1TapWA«

5- منع الصور من الظهور يف املعرض
ملنع ظهور الصور اليت تستقبلها على التطبيق من الوصول إىل معرض 
خيارات  خالل  من  امليزة  هذه  إيقاف  ميكنك  بهاتفك،  اخلاص  الصور 
ملستخدمي   »WhatsApp« ثم الضغط على Settings > Privacy > Photos
أنظمة التشغيل »iOS«، أما مالك أجهزة »أندرويد« فيحتاجون إىل إنشاء 
يف  تظهر  أن  دون  مباشرة  بداخله  التطبيق  صور  إلدراج  خاص  جملد 

املعرض.

6- تغيري رقم اهلاتف يف التطبيق
تنصيبه  وإعادة  إزالته  إىل  حتتاج  ال  التطبيق،  اهلاتف يف  رقم  لتغيري 
 Settings > مرة أخرى، بل كل ما عليك فعله هو اتباع اخلطوات التالية
Account > Change number ثم إدخال رقم اهلاتف السابق والرقم اجلديد 
الذي ترغب يف استخدامه، وبعد االنتهاء من تلك اخلطوة ستنتقل مجيع 

احملادثات السابقة للرقم اجلديد تلقائيا.

7- تثبيت التطبيق على تابلت أندرويد
لتنصيب التطبيق على حاسب لوحي يعمل بنظام التشغيل »أندرويد«، 
املكاملات  سجل  قراءة  على  اجلهاز  قدرة  تعطيل  البداية  يف  جيب 
والرسائل، ثم تنصيب التطبيق وإدخال رقم هاتف أرضي واالنتظار حتى 
يتم االتصال بالربنامج من اهلاتف األرضي وإعطاء املستخدم رمز دخول 

مكون من 3 أرقام لتنشيط التطبيق.

WhatsApp Chat Heads -8
تطبيق يتيح لك مراسلة أصدقائك على الربنامج من خالل شاشة اهلاتف 
حيث  للمراسلة،  بوك«  »فيس  تطبيق  مع  حيدث  مثلما  متامًا  الرئيسية 
تظهر صورة الشخص الذي تراسله على الشاشة الرئيسية، ولكن تطبيق 
ألنه  نظرًا  احلماية،  منزوع  جهاز  إىل  حيتاج   »WhatsApp Chat Heads«

مازال يف مرحلة البيتا.

9- اإلحصائيات
يف إصدارة الـ »أندرويد« ميكن للمستخدمني الوصول إىل اإلحصائيات 
اخلاصة حبساباتهم على التطبيق، ومعرفة أكثر األصدقاء تفاعاًل معهم 
باإلضافة  أكثر من غريهم،  بالتواصل معك  الذين يقومون  واألشخاص 
اليت  املراسلة  وجمموعات  امللفات  بتبادل  اخلاصة  البيانات  معرفة  إىل 

قمت باالشرتاك بها.

10- اإلخطارات
للحصول على إخطارات خاصة بالتطبيق على الشاشة الرئيسية هلاتفك 
الذكي، ميكنك تنصيب برنامج »Pushbullet« لنظام التشغيل »iOS«، أو 

استخدام تطبيق »Desktop Notifications« لنظام التشغيل »أندرويد«.
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Saturday 10 May 2014  2014 أيار   10 السبت 

 مطربة البوب األسطورة تينا ترينري 
تتخلى عن اجلنسية األمريكية

البوب  مطربة  ختلت 
تينا  الشهرية  األمريكية 
اجلنسية  عن  ترينري 
أفادت  كما  األمريكية، 
االلكرتونية  اجمللة 
يوم   بوست"  "واشنطن 
تشرين   12 الثالثاء 
وتنقل  الثاني/نوفمرب. 
يف  الوثائق  عن  اجمللة 
املتحدة  الواليات  سفارة 
يف برينا واليت جاء فيها 

بأن النجمة وقعت على طلب التخلي عن اجلنسية

اجلنسية  عن  ترينري  تينا  الشهرية  األمريكية  البوب  مطربة  ختلت 
بوست"  "واشنطن  االلكرتونية  اجمللة  أفادت  كما  األمريكية، 
عن  اجمللة  وتنقل  الثاني/نوفمرب.  تشرين   12 الثالثاء  يوم 
جاء  واليت  برينا  يف  املتحدة  الواليات  سفارة  يف  الوثائق 
اجلنسية. عن  التخلي  طلب  على  وقعت  النجمة  بأن   فيها 

األمريكية هي  املتحدة  بالواليات  يربطها  ما  أن  وأوضحت ترينري 
الواليات  العيش يف  املستقبل  تنوي يف  ال  وأنها  فقط  األسرة 

املتحدة.

ونعيد لألذهان بأن املطربة البالغة من العمر 74 عاما تعيش منذ 
إروين  حوالي 20 عاما يف سويسرا مع زوجها املخرج املوسيقي 
باخ. وقبل أن جيري حفل الزفاف حصلت ترينري يف شهر نيسان/
ترينري  وكانت  البلد.  هذا  جنسية  على  اجلاري  العام  من  أبريل 
احلاصلة على 8 جوائز »غرميي« قد أبدت عام 2009 رغبتها بإنهاء 

مسريتها الفنية.

 جينيفر لورانس تتصدر قائمة 
النساء األكثر إثارة حول العامل

حول  إثارة  األكثر  النساء  قائمة  لورانس  جينيفر  النجمة  تصدرت 
العامل حبسب القائمة اليت تطلقها جملة FHM بشكل سنوي .

 وكانت جينيفر قد احتلت املرتبة 20 يف القائمة اليت صدرت العام املاضي .
أما النجمة ميال كونيس اليت احتلت املرتبة االوىل العام املاضي 

فقد جاءت هذا العام يف املرتبة السادسة .
  

يف املرتبة الثانية هذا العام جاءت ميشيل كيغان، أما الثالثة فهي 
ريهانا ، والرابعة إمييلي راتاجكوسكي، واخلامسة كيلي كوكو ، 

والسادسة ميال كونيس، والسابعة بيونسيه.
  

نيكول  والتاسعة  ماكلنربغ،  لوسي  جاءت  الثامنة  املرتبة  يف 
شريزينغر، والعاشرة سكارليت جوهانسون .

 هيفاء وهيب تتحول اىل ميكانيكي

على  هلا يف صفحتها  جديدة  وهيب صورة  هيفاء  النجمة  نشرت 
بالتنكرية  وصفت  غريبة  بإطاللة  هيفاء  وظهرت  و  األنستجرام 
باسم  املعروف  امليكانيكي  لزي  أقرب  بدلة  فيها  ارتدت  حيث 

»عفريتة«.

اللون،  كحلي  »سلوبت«  مرتدية  الصورة  يف  ظهرت  هيفاء 
وقميص مقلم، وزادت إطاللتها غرابة حبذاء أمحر اللون، مع نظارة 
مشسية مزينة بإكسسوار علوي، فبدت الفنانة يف إطاللة مبتكرة 
 تسببت يف انقسام متابعيها ما بني ساخرين أو معجبني بذوقها.

على  حرصها  امليكانيكي  لوك  من  الفنانة  إطاللة  اقرتاب  زاد  ما 
التصوير جبانب سيارتها، األمر الذي بدت معه وكأنها تقوم ببعض 

التصليحات عليها!

 بعثة إىل »القارة البالستيكية«

تنطلق يف األيام القليلة املقبلة بعثة جديدة الستكشاف "القارة 
السابعة" أو "القارة البالستيكية"، وهي كمية هائلة من النفايات 
القارة  شبه  مبساحة  مساحتها  العلماء  يقدر  احمليطات  يف  تطفو 

اهلندية.
وستخصص الرحلة هذه املرة ملساحة النفايات الضخمة املوجودة 
يف مشال احمليط األطلسي. وقال باتريك ديكسون )49 عامًا(، 
الذي أطلق هذا املشروع العلمي "لقد رأينا أن هذه القارة السابعة 

موجودة فعال".

أننا  إطفاء سابق عمل يف جويانا "مبا  باتريك وهو رجل  وأضاف 
هذه املرة نعرف ماذا سنجد، سنحاول أن نقوم بأشياء مل يسبق 
تنفيذها، لدراسة هذه الظاهرة". وسريكب 9 أشخاص البحر يف 
5 أيار اجلاري، على منت طوف يبلغ طوله 18 مرتًا، منطلقني يف 
رحلة تتعاون على تنظيمها وكالة الفضاء الفرنسية ووكالة الفضاء 
األوروبية، وأيضًا معهد "مريكاتور أوشن"، ومن املقرر أن تستمر 

املهمة 3 أشهر.

الواقعة يف  القمامة  نبلغ وسط هذه  أن  باتريك "سنحاول  وقال 
وسط حبر سارغاس" مشال األطلسي. وهناك 5 مساحات كربى من 
النفايات تتوزع يف احمليطات، تأخذ كل منها شكل دوامة حتركها 
خارطة  يرسم  أن  خاص  بشكل  باتريك  ويعتزم  املائية.  التيارات 
للمناطق امللوثة باستخدام أنظمة رادار. ومن اإلسهامات املطلوب 
إجنازها يف هذه الرحلة أيضًا، التعمق يف فهم التيارات السطحية 

وحتديد املناطق اليت تتجمع فيها النفايات . 

انفق 16 ألف دوالر ليتحول اىل 
عارضة أزياء مثرية

اميليا مالتيب، شاب بنغالي من عائلة حمافظة حتول إىل فتاة، تبلغ 
من العمر 23 عامًا، وتعمل اآلن عارضة أزياء يف كندا، ترغب يف 
أن تصبح ملكة مجال العامل.  أنهت دراستها يف بنغالدش وذهبت 
إلة تورنتو اىل كندا عام 2009 لتكمل دراساتها العليا يف إدارة 

األعمال واحملاسبة.

  ولدت ذكر امسه أديش لكنه أنفق 16 ألف دوالر لعملية التحول 
اجلنسي وليبدو أكثر أنوثه، حسب هافينغتون بوست. وحلم حياته 
الناس  انه كان خيشى من  العام. وصرح  ملكة مجال  أن يصبح 
يف بنغالدش النه ولد "خنثى" تطغى عليه مالمح األنوثة أكثر من 

الذكورية.

أغلى شقة يف العامل بـ 235 
مليون دوالر

بوسط  عمارة  يف  شقة  الشرقية،  أوروبا  من  ملياردير  اشرتى 
 235 حنو  يعادل  ما  أي  اسرتليين،  جنيه  مليون   140 بـ  لندن 

مليون دوالر.

وبذلك، وصفت الشقة بأنها األغلى من نوعها يف العامل.

وتبلغ مساحة شقة البنتهاوس، 16 ألف قدم مربع، وهي واحدة 
من أربع شقق من هذا الطراز يف العمارة الشهرية )رقم واحد 
هايد بارك( حبي نايتسربيدج الفاخر غرب لندن، ويعتقد أن ثريًا 

روسيًا أو أوكرانيا اشرتاها.

سينفق  اجلديد  مالكها  أن  وُيعتقد  فارغة،  الشقة  بيعت  وقد 
الديكور  على  أخرى  اسرتليين  جنيه  مليون   20 إىل  يصل  ما 

واملفروشات. 
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تتــمات

الراعي لسليمان: لن نقبل...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

للدستور  كان  واذا  رئيس،  دون  من  بعبدا  بقصر  يقبل  »ال  انه 
اعتباره فإن للقصر أولويته«.

كما علمت »النهار« ان اللقاء تطرق اىل موضوع زيارة البطريرك 
الراعي لالراضي املقدسة يف فلسطني احملتلة.

كذلك كشفت مصادر اطلعت على مضمون لقاء البطريرك الراعي 
ورئيس حزب »القوات اللبنانية« مسري جعجع يف بكركي قبل ظهر 
اجللسات  يقاطعون  ممن  استياءه  أبدى  الراعي  أن  االول  امس 
االنتخابية ألنهم يدفعون البالد إىل الفراغ ومن ال يريد الفراغ ال 
يقاطع اجللسات، وال ميكن أن يطلب املرء شيئًا ويفعل نقيضه. 
وسأل جعجع مازحًا: »أألنك ترشحت يقاطعون اجللسات؟ ما معنى 
الدميوقراطية يف هذه احلال؟ هل هناك علم جديد حول الدميوقراطية 
مل نطلع عليه بعد؟«. وشكل موقف جعجع عقب اللقاء تطورا بارزا اذ 
ابدى استعداده لسحب ترشيحه اذا مت التوافق على اسم شخصية 

من قوى 14 آذار حتصل على أكرب عدد من االصوات.
بنشعي وبكفيا

يف غضون ذلك، واصل الرئيس امني اجلميل حتركه، فزار رئيس 
على  وصرح  بنشعي  يف  فرجنية  سليمان  النائب  »املردة«  تيار 
بذل  حول مسؤولياتنا وضرورة  »شعورا مشرتكا  هناك  بأن  االثر 
كل اجلهود للتفاهم بعضنا مع البعض النتخاب رئيس قادر على 

مواجهة كل االستحقاقات الداهمة«.
ان  ولكن جيب  منه  وال خناف  الفراغ  »ضد  انه  فكرر  فرجنية  أما 
ان  ولوحظ  ايار«.   25 قبل  االستحقاق  حصول  لتأمني  معًا  نعمل 
االنتخابات يف موعدها، الفتا اىل  باجناز  »تشاؤمه«  ابدى  فرجنية 
ان »االنقسام العمودي يصعب الوصول اىل اتفاق ضمن املهلة 

الدستورية«.
الرئيس اجلميل والنائب فرجنية ختللته طروحات  وعلمت ان لقاء 
اللذين  السابقني  اللقاءين  خالل  اجلميل  قدمها  اليت  لتلك  مماثلة 
االستحقاق  اولوية  والعماد ميشال عون، وهي  عقدهما مع جعجع 
على الرتشيحات وان يتم االتفاق على أحد من االقطاب املوارنة 
فرجنية  اختذ  وقد  اتفاقهم.  خارج  آحر  مرشح  يفرض  لئال  االربعة 
موقفا مماثال ملوقف عون يف شأن حرية حضور جلسات االنتخاب 
سيكونان  انهما  على  وفرجنية  اجلميل  ووافق  حضورها.  عدم  او 
مستعدين لتلبية دعوة البطريرك الراعي اىل لقاء قمة مارونية اذا 

ما اراد بعد 15 من اجلاري ورمبا يف 17 منه.
ومساء امس عقد اجلميل ورئيس »جبهة النضال الوطين« النائب 
وليد جنبالط لقاء مطوال اىل مائدة عشاء اقامه اجلميل يف بكفيا 
ومتحور اللقاء على سبل التوصل اىل خمرج يضمن اجراء االنتخابات 
الرئيس اجلميل والنائب  الدستورية. وعلم ان لقاء  ضمن املهلة 
يف  جنبالط  رافق  وقد  املاضي  االثنني  له  التمهيد  جرى  جنبالط 
اىل  الحقا  انضم  فيما  تيمور،  وجنله  طعمة  نعمة  النائب  الزيارة 
اجملتمعني النائب سامي اجلميل. وقد وصفت مصادر اجملتمعني 
اللقاء بانه للتشاور يف االستحقاق الرئاسي من غري ان يعين تغيريا 

يف مواقف الطرفني يف الوقت احلاضر.
ويف موازاة هذا اللقاء، علمت »النهار« ان الرئيس اجلميل يستعد 
النقاذ  مبادرته  اطار  يف  بري  نبيه  النواب  جملس  رئيس  لزيارة 
االستحقاق، على ان جيري مشاورات مع اركان 14 آذار يف شأن 

ما آلت اليه اتصاالته على هذا الصعيد.
بري

وسئل الرئيس بري امس االول عما اذا كان مثة امكان النتخاب 
رئيس جديد ضمن املهلة، فأجاب: »السؤال الذي جيب ان يطرح 
»وجهت  الوقت«. واضاف:  ننتخب رئيسا حتى هذا  هو ملاذا مل 
املقبل  االربعاء  والرواتب  الرتب  سلسلة  القرار  جلسة  اىل  دعوة 
انتهاء  يسبق  الذي  العاشر  اليوم  النه  رئيس  النتخاب  واخلميس 
ان اجمللس مل جيتمع يف  يقال  اجلمهورية وحتى ال  والية رئيس 
هذه املهلة وسأستمر يف توجيه الدعوات مع ان مهلة العشرة ايام 
مل تعد ذات قيمة النين استخدمت صالحييت يف توجيه الدعوة اىل 

جلسة االنتخاب«.
وعن اجلدل الدائر حول امكان عقد جلسات تشريعية للمجلس بعد 
25 ايار يف حال عدم انتخاب رئيس جديد قال بري: »ان صالحيات 
اجمللس تشريعية وهي منفصلة عن انتخاب الرئيس«، مشريا اىل 
انه يدعو بالتوازي اىل جلسات تشريعية وجلسات النتخاب الرئيس. 
وأضاف: »مثة أصوات تهدف اىل تعطيل دور الربملان واستعادة 
امتنع  عندما  ميقاتي  الرئيس جنيب  استقالة حكومة  بعد  ما  جتربة 
نواب 14 آذار عن حضور اجللسات واستمررت من جهيت يف القيام 

بدوري«.
السلسلة

أما يف شأن سلسلة الرتب والرواتب، فرأت مصادر نيابية مواكبة 
املخصصة  النيابية  االربعاء  جلسة  ان  والرواتب  الرتب  لسلسلة 
ملناقشتها واقرارها متثل امتحانا للمجلس يف مقاربة السلسلة من 
عن  وحتدثت  احلكومي.  الوضع  تؤثر يف  قد  مالية  مغامرات  دون 
وجود خرباء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يف بريوت 
وهم اجروا اتصاالت مع وزير املال علي حسن خليل وحاكم مصرف 
اجل  من  واملصرفية  االقتصادية  والقطاعات  رياض سالمة  لبنان 
اعتماد الرتوي يف مقاربة املوضوع وعدم ارتكاب احملظور. ونقل 
النيابية  اللجنة  قدمته  ما  »ان  له  تبني  انه  امس  عنه  بري  زوار 

باملستفيدين فحسب  وليس  باملواطنني  واجحافا  ظلما  أحلق  اخريا 
من السلسلة ألن زيادة واحد يف املئة على الضريبة على القيمة 
الغذائية  املواد  وطاولت  واالغنياء  الفقراء  بني  ساوت  املضافة 
من  طلب  انه  وأفاد  الكماليات«.  على  تركز  ومل  واالستهالكية 
وزارة املال اعادة النظر يف اقرتاحات اللجنة بغية حتسينها على ان 

يقرتحها على النواب بندًا بندًا االربعاء املقبل.

اجناز اتفاق محص..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

تدمري أجزاء فقط من الفندق القريب من قلعة حلب األثرية.
وكان اجليش السوري قد صد هجومًا عنيفًا للمسلحني على معمل 
اإلشتباكات  كذلك جتددت  حلب،  جنوب  الراموسة  قرب  اإلمسنت 

بني اجليش واملسلحني يف حي مجعية الزهراء.
وأفيد بأن اجليش السوري يقرتب من عزل املسلحني يف مدينة 
حلب عن ريفها الشمالي بعد سيطرته على تلة وقرية الطعانة وتليت 

الربيج وحلب اإلسرتاتيجيتني.
ومع قرب اجناز اتفاق محص الذي مشل ايضا ادخال مساعدات 
نسف  املعارضني،  لدى  معتقلني  واطالق  البلدتني  اىل  انسانية 
مدينة  االثري يف  »الكارلتون«  فندق  االسالمية«  »اجلبهة  مقاتلو 
حلب بكمية ضخمة من املتفجرات وضعت يف نفق أسفله مما ادى 
اىل تدمريه متامًا وانهيار ابنية حميطة به يف ما يشبه زلزااًل ضرب 
يتخذ  الذي  االنسان«  حلقوق  السوري  »املرصد  وقال  املنطقة. 
لندن مقرًا له ان 14 رجاًل من قوات النظام قتلوا يف التفجري بينما 
تفجري  قتلوا يف  نظاميًا  جنديًا   50 ان  االسالمية«  »اجلبهة  قالت 

الفندق الذي كانت تستخدمه القوات النظامية مقرًا هلا.
وتعقد جامعة الدول العربية االثنني اجتماعا عاجال لوزراء اخلارجية 
العرب يف الرياض للبحث يف تطورات االزمة السورية، بناء على 

طلب من اململكة العربية السعودية.
اتفاق محص

من  االخرية  »الدفعة  ان  الربازي  طالل  محص  حمافظ  وقال 
املسلحني املوجودين على منت سبع حافالت، عالقون على املخرج 
ان  واوضح  لوجستية«.  عوائق  بسبب  القدمية  حلمص  الشمالي 
الدفعة االخرية تضم 500 شخص، غالبيتهم العظمى من املقاتلني 
ان 980 مقاتال  افاد يف وقت سابق  الربازي  املعارضني. وكان 
خرجوا اخلميس من االحياء احملاصرة اىل بلدة الدار الكبرية على 

مسافة 20 كيلومرتًا مشال محص.
ويتوقع ان تدخل القوات النظامية االحياء اليت اخالها املعارضون 
بشار  الرئيس  نظام  يكون  وبذلك،  خروجهم.  عملية  امتام  بعد 
االسد استعاد السيطرة على غالبية احياء املدينة اليت كان يعدها 

الناشطون »عاصمة الثورة«.
كريي استقبل اجلربا

ويف واشنطن، جدد كريي لدى استقباله اجلربا دعمه للمعارضة 
النظام  وجمابهة  العنف،  »انهاء  جماالت  »املعتدلة« يف  السورية 
وختفيف حدة املعاناة االنسانية، والبناء من اجل اليوم الذى نرى 

فيه حكومة متثيلية بالفعل وتليب حاجات الشعب السوري«.
اجلها  جاء من  اليت  الرئيسية  العلنية  الرسالة  اجلربا  بينما كرر 
اىل الواليات املتحدة، وهي اعادة تعريف االمريكيني باملعارضة 
السورية املعتدلة اليت تستحق دعمهم، وتقويض الصورة النمطية 
اليت رمست للمعارضة يف بعض االوساط بانها متشددة واسالمية 
تكفريية. وقال اجلربا قبل لقائه كريي ويف حضوره: »حنن نتطلع 
مدنية  دولة  هو  وهدفنا  املستقبل،  ويف  اآلن  معكم  العمل  اىل 
تعددية دميوقراطية عادلة تعيش فيها وتستظل فيها االكثرية مع 
االقليات«. واسرتعى االنتباه ان اجلربا يف كلمته أول من امس 
يف معهد السالم االمريكي، قال جلمهوره انه خالل شبابه درس 

يف مدرسة بروتستانتية.
لكن املسؤولني االمريكيني واوساط املعارضة أكدوا ايضا ان 
الرسالة الثانية واالهم بالنسبة اىل املعارضة اليت كررها اجلربا يف 
كل لقاءاته، مبا فيها اللقاء وكريي، كانت حض احلكومة االمريكية 
والكونغرس على تقديم مساعدات عسكرية نوعية تشمل صواريخ 
مضادة للطائرات حممولة على الكتف. بيد انه حتى االن مل يرشح 
عن احلكومة االمريكية أي معلومات او مؤشرات تفيدانها تعيد النظر 
جديا يف رفضها تقديم مثل هذه االسلحة املتطورة. واستنادًا اىل 
للمعارضة  واشنطن  قدمت  واشنطن،  تنفها  مل  صحافية  تقارير 

السورية عددا حمدودا جدا من الصواريخ املضادة للدروع.
ورحب كريي باجلربا كمعارض سوري يدرك اهمية »الصراع يف 
سوريا ، والنضال ضد التطرف«. وبعدما اشار اىل لقاءاته السابقة 
مع اجلربا خارج واشنطن وصعوبة الطريق، عاد لتأكيد دعم حكومته 
» للمعارضة املعتدلة يف جهودها العطاء صوت شرعي لتطلعات 
وآمال الشعب السوري«. وقال ان االئتالف »هو مؤسسة معارضة 
تشمل اجلميع وملتزمة امام الشعب السوري محاية مجيع الناس، 

مجيع االقليات وحقوق اجلميع يف سوريا«.
وصرحت الناطقة باسم وزارة اخلارجية جني بساكي بان اللقاء 
 « االهتمامات املشرتكة مبا يف ذلك  بناء وتطلع اىل طيف  كان 
لربوز  والتصدي  واملسلحة،  السياسية  املعتدلة  املعارضة  متكني 
التطرف، وانهاء عملية التخلص من االسلحة الكيميائية، وختفيف 
املعارضة  لتعزيز  املستمرة  مساعينا  من  جزءًا  االنسانية  املعاناة 
املعتدلة ومساعدة االئتالف على خدمة مصاحل مجيع السوريني«. 
ومع ان الناطقة قالت ان املساعدات االمريكية االخرية بقيمة 27 
مليون دوالر سوف تسلم اىل املقاتلني كمساعدات لوجستية، اال 

انها امتنعت عن مناقشة طلب اجلربا احلصول على اسلحة نوعية 
ومتقدمة مثل الصواريخ او غريها من االسلحة الفتاكة، وان قالت 
ان »املناقشات مستمرة«. وسوف يلتقي اجلربا مستشارة االمن 

القومي سوزان رايس وأوباما الثلثاء املقبل يف البيت االبيض.

بوتني يشرف..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

فالدميري  الروسي  الرئيس  دعوة  متجاهلني  )غدا(،  االحد  موعده 
بوتني اىل تأجيله، بينما اعلنت كييف »مواصلة« عمليتها العسكرية 

يف شرق البالد.
ارجاء  اىل  لروسيا  املوالني  االنفصاليني  بوتني  دعوة  غداة 
االزمة  انهاء  أجل  من  حوار  الجراء  اجملال  يف  افساحًا  االستفتاء 
يف اوكرانيا، قال قائد »مجهورية دونتسك االنفصالية« دنيس 

بوتشيلني ان االستفتاء على االستقالل »سيجرى يف 11 ايار«.
بلدية  رئيس  باسم  الناطقة  خوروتشيفا  ستيال  أكدت  كذلك 
اليت تشكل  املدينة  االستقالل يف  عينه دعاة  الذي  سالفيانسك 

معقاًل هلذه احلركة، ان االستفتاء سيجري يف 11 أيار.
وأفاد الكرملني انه »حيلل« الوضع بعد اعالن االنفصاليني ابقاء 
بيسكوف:  دميرتي  بامسه  الناطق  وصرح  موعده.  االستفتاء يف 

»هناك تطورات جديدة. ينبغي حتليل الوضع«.
وأعلن انفصاليون يف مجهورية انفصالية معلنة من جانب واحد 
أيضًا يف حميط مدينة لوغانسك انهم سيجرون استفتاء يف الوقت 

نفسه االحد.
اجروا  يبدو،  كما  بوتني  بدعوة  االنفصاليون  فوجئ  وبعدما 

مشاورات ورفضوا اقرتاح الرئيس الروسي.
وأوضح بوتشيلني إن »موعد االستفتاء لن يرجأ«، وان اجمللس 
الذي يدير اجلمهورية االنفصالية يف دونتسك صوت على املضي 
يف االستفتاء. واعترب االحتاد االوروبي ان اجراء مثل هذا االستفتاء 

»يزيد الوضع تدهورًا« يف البالد.
العليا لالحتاد االوروبي للشؤون  الناطقة باسم املمثلة  وقالت 
بروكسيل:  يف  كوسيانسيتش  مايا  االمنية  والسياسة  اخلارجية 
»نشدد بقوة على ضرورة عدم تنظيم االستفتاء النه يزيد الوضع 

تدهورًا وميكن ان يؤدي اىل تصعيد جديد«.
رئيس  استقباله  لدى  االربعاء  طلب  الروسي  الرئيس  وكان 
منظمة االمن والتعاون يف اوروبا ديدييه بوركهالرت، من املناطق 
االحد يف  استفتاء  ترجئ  ان  اوكرانيا  للروس يف شرق  املوالية 
العسكرية  العمليات  كل  فورًا  كييف  سلطات  »توقف  ان  مقابل 

والعقابية يف جنوب شرق« اوكرانيا.
بشرعية  تعرتف  لن  انها  أعلنت  أن  كييف  لسلطات  وسبق 
مشروع »االستفتاء االرهابي« هذا. وجاء يف بيان لوزارة اخلارجية 
ان  اال  نية،  حسن  بادرة  انه  يبدو  ما  رغم  »على  أنه  االوكرانية 
مضمون خطاب الكرملني )االربعاء( ليست له اية عالقة باملسعى 

الفعلي للبحث عن تسوية« لالزمة االوكرانية. 
بوتني يف القرم؟

ويبقى التوتر على اشده يف اوكرانيا مع اقرتاب موعد االنتخابات 
الرئاسية يف 25 ايار.

خالل  »استفزازات«  من  االوكراني  الوزراء  رئيس  وحذر 
االحتفاالت بيوم النصر يف 9 أيار يف ذكرى االنتصار على املانيا 

النازية عام 1945.
قلقها  مريكل  انغيال  االملانية،  املستشارة  أبدت  برلني،  ويف 
لبوتني من املعلومات اليت حتدثت عن نيته املشاركة يف عرض 
عسكري اليوم يف شبه جزيرة القرم. وصرح وزير اخلارجية االملاني 
عن  شخصيًا  سالته  »املستشارة  بان  شتاينماير  فالرت  فرانك- 

ذلك... وترك اجلواب مفتوحًا عما اذا كان سيشارك شخصيًا«.
ويف حال مشاركة بوتني يف العرض الذي سيجري يف مدينة 
يف  النازيني  على  السوفياتي  باالنتصار  لالحتفال  سيباستوبول 
احلرب العاملية الثانية، ستكون هذه الزيارة االوىل يقوم بها لشبه 

جزيرة القرم االوكرانية منذ ضمها اىل روسيا.
اىل ذلك، شكك الغرب يف اعالن بوتني سحب عشرات اآلالف 
األخرية  االسابيع  يف  حمتشدين  كانوا  الذين  الروس  اجلنود  من 
على طول احلدود مع اوكرانيا. وحتدث االمني العام حللف مشال 
»عدم وجود  اندرس فوغ رامسوسن يف فرصوفيا عن  االطلسي 
اي مؤشر« النسحاب القوات الروسية احملتشدة على احلدود مع 
اوكرانيا، قال: »حتى اآلن مل نالحظ اي مؤشر حلصول انسحاب 
فعلي للقوات«. وكان االطلسي قّدر يف نهاية نيسان عديد هذه 

القوات بأربعني الف جندي.
جتارب صاروخية

يف غضون ذلك، أجرت روسيا جتارب لصواريخ باليستية خالل 
مناورات عسكرية اشرف عليها بوتني.

ونقلت الوكاالت الروسية لالنباء عن مسؤولني يف وزارة الدفاع 
عابرًا  باليستيًا  صاروخًا  أطلقت  الروسية  العسكرية  القوات  أن 
اىل  إضافة  بليسيتسك،  قاعدة  من  »توبول«  طراز  من  للقارات 
»عدد كبري« من الصواريخ االخرى القصرية املدى من غواصات 

تابعة السطول الشمال واحمليط اهلادئ.
من  رؤساء  واربعة  بوتني  عليها  أشرف  اليت  التجارب  وهذه 
مجهوريات سوفياتية سابقة حليفة للكرملني، أجريت قبل احتفاالت 
يوم النصر. وشدد بوتني على ان املناورات احلربية كان خمطط 
هلا منذ تشرين الثاني 2013، ملمحًا اىل انها غري مرتبطة مباشرة 

باالحداث يف اوكرانيا.

Saturday 10 May 2014  2014 أيار   10 السبت 
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 5 نصائح للحفاظ على قّوة مسعك
خلّية   15000 للمرء 
مع  وتدّمرها  للسمع 
الوقت أمر حتمي، حتى 
يعجز املرء عن اإلحاطة 
الرفيعة،  باألصوات 

كرّنة اهلاتف،
بني  التمييز  أو 
حضور  عند  األصوات 
ليحّل  مثاًل،  اجتماع، 

الضجيج حمّل هذه األخرية.ويبدأ هذا النقص من 
سّن 30 أو 35 سنة، علمًا أّنه يتنبه املريض إىل 
مشكلته، كّلما ازداد عدد اخلاليا التالفة. يطلعنا 
من اإلختصاصي يف السمع الدكتور وليد أبو محد 
على كيفّية تطّور مشكلة ضعف السمع، مع التقّدم 

يف السن.
األذن   – التالية:  األقسام  من  األذن  تتشّكل 
الداخلّية: تشّكل مركز أعصاب السمع، ويف حال 
من  األعصاب،  هذه  أحد  تلف  نتيجة  السمع  فقد 
األذن  ُتصاب  أن  يعّوض.وميكن  أن  املستحيل 
األذن  سوائل  يف  الضغط  مبشكلة  الداخلية 
فرتة،  بعد  احلالة  هذه  ختتفي  وأن  الداخلية، 
األدوية  إىل  الطبيب  يلجأ  استمرارها  حال  ويف 

أو اجلراحة.
بدوار  االحساس  مع  السمع،  نقص  أعراضها: 
يستمّر لفرتة طويلة حتى ساعة من الوقت، فضاًل 
األذن الوسطى:تلعب دور املكّب  عن الطنني. – 
لألذن، فعندما يدخل الصوت ويلمس طبلة األذن، 
العظام يف داخلها، فيقوى، ما ميكنك من  تهتّز 
السماع جيدًا.وهذا القسم من األذن يفتح ويغلق 
عند صعود املرتفعات.ويف حال وجود االلتهاب، 
أي تراكم املاء حول العظام، تبطؤ عملّية اهتزازها 

وخيّف السمع حبدود %30.
يصاب  الصمغ،  يسّدها  اخلارجّية:عندما  األذن 
ويكمن  مسعه،  من   %10 حوالي  بفقد  املريض 

احلّل بإزالته، من خالل تنظيفها.
و2000   500 بني  الطبيعي  الصوت  قّوة  ترتاوح 
واألنثى.وينتج ضعف  الذكر  بني  وختتلف  هرتز، 
السمع عن خرق الصوت القوي طبقة 4000 هرتز، 
علمًا أّنه كّلما كان الصوت أقوى، يضرب طبقات 
وميكنك  السمع.  ضعف  مشكلة  يفاقم  ما  أعلى، 
أن متيزي قّوة الصوت، خصوصًا عندما يعلو عن 
عندما  كما  بك،  الذي حييط  االعتيادي  املستوى 
يتجاوز ضجيج السيارات يف الطريق، أو يلزمك 
إىل وشوشة اجلالس جبانبك. وتؤّثر قوة الصوت 
واملّدة اليت نتعّرض إليه على السمع، فمثاًل ميكن 
األذن  من  بالقرب  تضرب  أن  واحدة  لرصاصة 
فتفقدها حوالي 40% من السمع، أو أن تنعكس 
حركة آالت املصانع املتواصلة سلبًا على العامل 
فيها، أو أن تتأّثر هذه احلاسة من جراء ممارسة 
الالزمة،  االحتياطات  أخذ  بدون  الرماية  مترينات 
حلماية  خوذة  وضع  بدون  الطيور  صيد  من  أو 

األذنني.
ولدى اإلصابة، يبدأ الشعور بطنني قوي، خصوصًا 
عند السكوت. وتفيد دراسة أجريت يف فرنسا أن 
20% من املراهقني يعانون من نقص يف السمع.
قوة صوت  مصدر  بني  فارق  من  هنالك  وليس 
املوسيقى، سواء جاء من جهاز الراديو أو التلفاز 
أو مّساعات الرأس، بل املهّم أن يكون معتداًل. 
واجلدير بالذكر أنه حيق لك مساع املوسيقى بصوت 
معتدل )93 ديسيبل( 20 ساعة يف األسبوع. واذا 
 4 بسماعه  اكتفي  )100 ديسيبل(،  مرتفعًا  كان 

مّرات أسبوعيًا.
يتنبه  ال   %25 اىل   10 من  السمع  خيّف  وعندما 
املريض لألمر، ولكن مع تقّدمه يف السن ترتفع 

نسبة فقد مسعه بشكل كبري.
5 نصائح 1

خوذة،  يرتدي  أن  املصنع  يف  بالعامل  جيدر   -
حلماية أذنيه.

2- ينصح بسماع املوسيقى، بصوت معتدل.
3- يفّضل أخذ اسرتاحة حلوالي نصف ساعة، بعد 

كّل ساعة، عند مساع املوسيقى.
الواردة على مساعات  املعلومات  قراءة  4- جيب 
الرأس واملتعّلقة بقوة الصوت، وهذه األخريه ال 

جيب أن يتجاوز الـ100 ديسيبل.
مكّب  من  بالقرب  اجللوس  عن  البعد  حيّتم   -5

الصوت، يف حال تواجدك يف حفل.

 طفل لديه حساسية من.. نفسه
ني  يعا

طفل 
ني  يطا بر

يف 
بعة  لسا ا

من 
العمر من 
ض  ا عر أ

جتعله 
يتحسس 

املستشفى  إىل  بسببها  إدخاله  ومت  نفسه،  من 
للعالج عشرات املرات يف السنوات املاضية.

وميكن ملعظم الناس الذين يعانون من احلساسية 
بعيدًا  البقاء  خالل  من  طبيعية  حياة  يعيشوا  أن 
عن األشياء اليت تثريها، غري أن الطفل، جونيور 
نوبات  على  فعله  ردة  خطر  يواجه  روكروفت، 
بسبب حتسسه  يوم  كل  منها  يعاني  اليت  الربو 

من نفسه.

مبقاطعة  دارلينغتون  مدينة  من  وهو  جونيور، 
دورهام، يتفاعل جسده بشكل سيء من بصيالت 
شعره، ما جعله يكافح عند التنفس ويدخل إىل 

املستشفى أكثر من 50 مرة هلذا السبب.

ومل تصدق بوال، والدة جونيور البالغة من العمر 
31 عامًا، وُأصيبت بصدمة حني أبلغها األطباء بأن 

ابنها يعاني من حساسية من شعره.

أن  البداية  أصّدق يف  "مل  الطفل  والدة  وقالت 
واعتبت  شعره  من  حساسية  من  يعاني  جونيور 
مكاملات  أتلقى  وكنت  للسخرية،  مثريًا  األمر 
االبتدائية تبلغها بأن وجهه  هاتفية من مدرسته 

يتورم بعد أن يقوم بلمس شعره".

جونيور  شعر  إىل قص  "اضطرت  بوال  وأضافت 
من ملس  ملنعه  جدًا  قصرية  بصورة  احلالق  عند 
شعره، قبل أن يشّخص األطباء معاناته من ربو 
حاد جيعله يتنفس بصعوبة وحيتاج إىل عالج يف 

املستشفى".

يعاني  بأنه  الطفل جونيور  حالة  األطباء  وشخص 
من الربو واحلساسية عندما كان يف السنة األوىل 
من عمره، بعد قبلة من والدته كادت أن تودي 

حبياته. 

 امللح يسبب شيخوخة سريعة
حميب  أن  العلماء،  أجراها  دراسة  نتائج  كشفت 
اآلخرين،  من  أسرع  يشيخون  املاحلة  املأكوالت 

ليس فقط ظاهريا،

هذه  إطار  للجسم. ضمن  الداخلية  واألعضاء  بل 
اعمارهم  متطوع   800 فيها  شارك  اليت  الدراسة 
الوراثة، طول  علم  خباء  18 سنة، درس   –  14
التيلومري )منطقة من تسلسل يف احلمض النووي 
وتشبه  الصبغيات  نهاية  يف  وتقع  كثريا  يتكرر 
لشريط  البالستيكية  أو  النحاسية  النهاية  متاما 
شيخوخة  عن  مسؤولة  التيلومري  احلذاء(.  ربط 
املتطوعني  ان  الدراسة،  هذه  من  تبني  اخلاليا. 
الذين شاركوا يف الدراسة وتناولوا أكالت ماحلة، 
بالذين  مقارنة  قصريا  "التيلومري"  طول  كان 
أن جسمهم  أي  اعتيادية.  ملوحته  تناولوا طعاما 
شاخ بسرعة. اضافة اىل ذلك، وحسب معطيات 
منظمة الصحة العاملية، يسبب اإلكثار من تناول 
امللح ارتفاع ضغط الدم، الذي بدوره يؤدي اىل 
االصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية املختلفة 
امالح  أن  كما  وغريها.  املعدة  والكلى وسرطان 
الصوديوم ومن بينها ملح الطعام، ميكن أن تكون 
سببا ألمراض العيون وتورم اجلفون، وذلك ألن 
امللح حيجز املاء يف اجلسم، خاصة يف األنسجة 
الدهنية، وهذا ميكن ان يؤدي اىل ارتفاع ضغط 
العاملية  الصحة  منظمة  حددت  وقد  هذا  العني. 
كمية امللح اليومية الالزمة للشخص بـ 5 غرامات 

ال أكثر.

 الطريقة املثلى إلعداد البيض 
عند اضطراب الكوليسرتول

من  يعانون  الذين  تغذيةاألشخاص  خبرية  حذرت 
عملية  أو  بالدم  الكوليسرتول  نسب  اضطراب 
أو السكري من تناول  الغذائي للدهون  التمثيل 

البيض مقليًا،

ألن البيض بطبيعته حيتوي على كميات كبرية من 
الزبد  أو  الدهون  إضافة  وتتسبب  الكوليسرتول 
زيادة معدل  الطريقة يف  إعداده بهذه  إليه عند 

الدهون به بشكل كبري.
وكي يتسنى هلؤالء املرضى إعداد البيض بطريقة 
صحية تنصحهم اخلبرية ألكسندرا بورشارد بيكر 
من اجلمعية األملانية حلماية املستهلك بالعاصمة 
برلني، بسلقه أو طهيه أو على األقل استخدام 
كميات قليلة من الدهون أو اإلضافات عند إعداده 

مقليًا أو استبداهلا بالدهون النباتية.

كمية  معظم  على  حيتوي  الصفار  ألن  ونظرًا 
الكوليسرتول املوجودة بالبيض، لذا من األفضل 
أن يتم فصله عن البياض واستخدام القليل منه 
أو االستغناء عنه متامًا عند إعداد البيض املقلي. 
العادي،  احلليب  أو  القشدة  استخدام  من  وبداًل 

يفضل استخدام احلليب قليل الدسم.

البيض  تناول  يفضلون  ال  الذين  املرضى  أما 
استخدام  يف  ويرغبون  الطريقة  بهذه  املقلي 
فتنصحهم  إعداده،  عند  طبيعي  بشكل  الدهون 
اخلبرية بضرورة تناوله مرة واحدة أسبوعيًا فقط 

بطريقة اإلعداد اليت يفضلونها.

وبشكل عام، تنصح اخلبرية بإنضاج البيض بشكل 
الثالجة  إذا ظل يف  إذا مل يعد طازجًا، أي  تام، 
ملدة تزيد عن أسبوع مثاًل، الفتًة إىل أن إعداده 
مقليًا يف مثل هذه احلالة يستلزم حتمري الصفار 
بتسمم  اإلصابة  من  للوقاية  وذلك  تام،  بشكل 

ناتج عن بكترييا الساملونيال.

 اكتشاف فريوس يقضي 
على السرطان

فريوس  استخالص  اىل  روس  علماء  توصل 
والقضاء  السرطانية  اخلاليا  مهامجة  قادرعلى 

عليها.

فعالية  يف  املختبي  عملهم  عن  العلماء  وكشف 
أقيمت يف جامعة نوفوسيبريسك احلكومية، حيث 
اشار رئيس املختب يف اجلامعة املختصة يف علم 
استخدام  "فكرة  أن  تشوماكوف  بيوتر  األحياء 
الفريوسات يف عالج السرطان قدمية، فهي أقدم 

من فكرة العالج الكيميائي".
تراجع  رصدوا  العلماء  ان  تشوماكوف  واضاف 
اخلاليا اخلبيثة يف حال إصابة املريض بالسرطان 
حيدث  كيف  مفهومًا  يكن  مل  "لكن  بفريوسات، 

ذلك".

وتابع العامل الروسي ان اخللية السرطانية ضعيفة 
أمام الفريوس ألنها ال تتمتع مبقومات التصدي 
له، مما يعين أنه من املمكن اللجوء إىل الفريوس 
املسبب للمرض بهدف القضاء على مرض آخر ال 

سيما السرطان

 5 أطعمة صحية احذر أن تفرط 
بتناوهلا

ماذا لو اختذت قرارًا باالمتناع عن إفطارك اخلاص 
والفاخر واملكون من حلم اخلنزير املقدد والبيض 
من  بشرحية  واستبداله  اململح،  والبسكويت 
مع  الكاملة،  احلبوب  من  املكون  احملمص  اخلبز 
األفوكادو واحلمص، وكوب من العصري الطازج 
بداًل من احلليب املطعم بالفانيال. قد تشعر أنك 
أكثر نشاطا وحيوية، ولكن ال تتمكن من خسارة 
الوزن سريعًا. لذا، ما األمر؟  ورغم أن اجلسم 
يستفيد من العناصر الغذائية املضافة، إال أن 
الشعور  من  “اخلالية  األطعمة  بتناول  املبالغة 
بالذنب”، قد تضر اجلسم أكثر مما تنفع. وهنا 
كما  باعتدا-  تناوهلا  جيب  صحية  أطعمة  مخس 

: وردت يف سي ان ان – 

  زيت الزيتون

الصحية  خبصائصه  الزيتون  زيت  ويعرف    
للقلب، إذ حيتوي على نسبة عالية من األمحاض 
الدهنية غري املشبعة، ما يؤدي إىل خفض نسبة 
القلب.   بأمراض  اإلصابة  وخطر  الكوليسرتول 
املشبع  الزيتون  زيت  تناول  مت  إذا  ولكن 
بالدهون جبرعات كبرية، فإنه ميكن أن يزيد من 
مالعق قياس  استخدم  لذا،  احلرارية.  السعرات 
كمية الطعام ملعرفة الكمية املناسبة اليت جيب 

تناوهلا.

  املكسرات

وتعتب املكسرات يف أعلى قائمة الوجبات اخلفيفة 
املفيدة، خصوصًا  أنها حتتوي على البوتينات 
معدل  خفض  يف  تساعد  أن  وميكن  واأللياف، 
من  املكسرات  تتكون  ولكن،  الكوليسرتول. 
حوالي 80 يف املائة من الدهون وميكن أن تزيد 
بسرعة من السعرات احلرارية. لذا، ميكن تناول 

حفنة صغرية من املكسرات يوميًا. 

العصائر للتخلص من السموم

ويزيل العصري اللب من املنتجات، فضال عن أنه 
يزيل األلياف اليت تساعد على اإلحساس بالشبع. 
والنتيجة؟ أنت تستهلك الكثري من الفيتامينات 
واملعادن والسعرات احلرارية الزائدة. لذا، بينما 
يعتب العصري آداة جيدة الستهالك اخلضار اليت 
ال حتبها، فإن تناول الفاكهة واخلضار هو أفضل 

من ناحية السعرات احلرارية.

الشاي األخضر

  ويعرف الشاي األخضر بفوائده الصحية، مثل 
العديد  من  والوقاية  الوزن  فقدان  على  القدرة 
من األمراض. كما يستخدم أيضا لتهدئة الصداع 
واإلسهال والغثيان. ومع ذلك، إذا تناولت أكثر 
من مخسة فناجني من الشاي األخضر يوميا، فإن 
كمية مادة الكافيني املوجودة يف الشاي األخضر 
تسبب بتفاقم هذه األعراض .  وميكن أن يسبب 
على  بالتأثري  األخضر  الشاي  من  الكثري  تناول 
الغذاء.  امتصاص احلديد من  قدرة اجلسم على 

لذا، ال تتناول أكثر من ثالثة فناجني يوميًا.

السوشي )املأكوالت البحرية النيئة(

ورغم أن تناول السوشي يؤدي إىل امتصاص 
اجلسم لألوميغا 3، إال أنه يؤدي أيضا إىل تعرض 
تسمى  واليت  والسامة  الثقيلة  للمعادن  اجلسم 
السليب  التأثري  إىل  يؤدي  أن  ما ميكن  الزئبق، 
على اجلهاز العصيب يف حال اإلكثار من تناول 

هذه األطعمة. 
لذا، إذا كنت من حميب السوشي، جتنب تناول 
نسبة  على  حتتوي  اليت  املفرتسة،  األمساك 
مرتفعة من هذه السموم، وأكثر يف املقابل من 
تناول املأكوالت البحرية واليت لديها مستويات 

أقل من الزئبق.
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من هنا وهناك

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

منتدى  يتشرف املركز الثقايف العربي االسرتالي – 
بطرس عنداري -

بدعوتكم لالحتفال بالذكرى الثانية لغياب بطرس 
ابو زياد – عنداري – 

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

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

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

الكتاب احملليني االتصال بنا لعرض كتبهم.
الدعوة عامة

ملزيد من املعلومات الرجاء االتصال 
بالرقم:0434631501

دعوة
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وفاة ممثل اردني وهو يؤدي مشهد وفاة
املمثل  تويف 
حممود  األردني 
خالل  السوالقة، 
أحد  جتسيده 
مسلسل  مشاهد 
يف  الدم،  إخوة 
درامي  مشهد 

غري معتاد.

تويف  وقد   
بينما  السوالقة 
جيسد  كان 
وفاة،  مشهد 
حيث يقوم بدور 
املمثل  والد 
منذر  األردني 
الذي  رياحنة، 
يف  يشارك 
بطولة املسلسل.

فإن  لرياحنة،  اإلعالمي  املكتب  من  بيان  جاء يف  ما    وحبسب 
بأن  آخر مشهد باملسلسل  السوالقة كان قد أوصى رياحنة يف 

يدفنه، وأن هذه هي وصيته الوحيدة وال شيء غريها.

 ومل يصدق رياحنة نفسه، فبعد إنتهاء مشهد وفاة والده، وجد 
أن املمثل الذي قام بالدور، وهو حممود ممدوح السوالقة، قد 
تويف بني يديه بالفعل، فأجهش رياحنة بالبكاء، وسط حالة ذهول 

سيطرت على كل احمليطني به.

 وقد قام رياحنة بتشييع اجلثمان اىل مثواه األخري، وهو يف حالة 
إنهيار تام، وال يستطيع أن يتمالك نفسه من البكاء، فقد أدرك 
الدنيا ويتلو وصيته  أن السوالقة مل يكن ميّثل، بل كان يوّدع 

األخرية، ولكن ال أحد يدرك أنه ميوت بالفعل.

 اجليش األمريكي يراجع قواعد 
تصفيف شعر اجملندات

استعراض تصفيفات  األمريكي تشاك هيغل  الدفاع  وزير  طلب 
تقدمت  شكاوى  بعد  األمريكي  اجليش  يف  بها  املسموح  الشعر 
للتمييز.  يتعرضن  أنهن  يعتربن  البشرة  سوداوات  نساء  بها 
ويف رسالة موجهة ألعضاء يف الكونغرس، أكد وزير الدفاع أن 
"األنظمة املتعلقة بتسرحية الشعر واملظهر اخلارجي مل حتدد لتحقري 
أيًا كان"، وطلب من الوحدات املختلفة يف اجليش إعادة النظر يف 

األنظمة املرتبطة بتصفيفات الشعر املسموح بها.

وأثريت هذه املسألة إثر النظم اجلديدة اليت اعتمدت يف نهاية 
مارس املاضي لسالح الرب، اليت حتظر عددًا من تصفيفات الشعر، 
اجلانبية.  التسرحيات  أو  املربعة  أو  املستقيمة  غري  الفروق  مثل 
جازمني  وأطلقت  األفريقية.  الضفائر  القواعد  هذه  منعت  كما 
عريضة  األمريكية  جورجيا  والية  الوطين يف  احلرس  من  جيكوبز 
حصدت 17500 توقيع للتنديد بهذه القرارات اليت تعترب متييزية. 
ولفتت 16 نائبة أمريكية سوداء انتباه وزير الدفاع هلذه املسألة 

احلساسة.

وخالل األشهر الثالثة املقبلة، ستعيد كل وحدة يف اجليش النظر يف 
األنظمة املرتبطة بتصفيفات الشعر وتسرحياته للنساء السوداوات 
"لضمان قواعد عادلة حترتم التنوع يف صفوف اجليش"، حسبما 

قال جون كريبي الناطق باسم البنتاغون. 

 طلق زوجته بسبب التلوث
ابنهما  أخذت  ان  بعد  زوجته  من  الطالق  بكني  من  مواطن  طلب 
ورحلت اىل جزيرة مدارية هربا من مستويات التلوث يف العاصمة 

الصينية .

وأوضح املواطن أن بعد املسافة قضى على زواجهما.

وأشارت صحيفة بكني تاميز يف تقريرها الذي نقلته مواقع وسائل 
اعالم أخرى على االنرتنت ومن بينها وكالة انباء الصني اجلديدة 
أن الطفل مرض بسبب تلوث اجلو يف بكني فقررت االم ان تنتقل 
بابنها اىل جزيرة هاينان اجلنوبية هربا من الضباب الدخاني العالق 

يف أجواء بكني.

وتأسف الزوج قائاًل : "الضباب الدخاني قضى على صحة ابين 
وقضى على زواجي."

قاضية عارية متاما فى مكتبها
القضائية  السلطات  عادت 
يف البوسنة واهلرسك قاضية 
يف احملكمة العليا إىل العمل، 
انتشار  بسبب  فصلها،  بعد 
صور هلا وهي عارية متاما يف 

مكتبها.
انتشرت  صور  وكانت 
للقاضية إينسا بيالجتش )35 
وهي  اإلنرتنت،  على  عاًما( 
مكتبها  نافذة  قرب  تستلقي 

الزجاجية عارية متاما، من أجل 
احلصول على “محام مشسي”.

وانتبه عّمال بناء يف املبنى املقابل للمحكمة للقاضية وهي عارية، 
فبادروا إىل التقاط الصور، حبسب صحيفة “مريور” الربيطانية.

ومت التحقيق يف سلوك بيالجتش بعدما سربت الصور إىل الصحافة 
احمللية، وبادرت احملكمة العليا يف سراييفو إىل فصلها من عملها 
حبجة تشويه صورة احملكمة، ولكن مسحت هلا الحقا بالعودة إىل 

العمل.

تعودت على  ما فعلته كان مترينا صباحيا  أن  بيالجتش  وزعمت 
القيام به، وأنها دائما تغلق الباب ملنع أي شخص من الدخول. 

ملكة مجال روسيا البيضاء لعام 2014

تبتسم  البيضاء  روسيا  مجال  ملكة  عامًا   21 ميجانوفيتش  فيكتوريا 
العاصمة  يف  أقيم  الذي  احلفل  يف  تتوجيها  مت  أن  بعد  للكامريات 

مينسك.

 سر جديد حول بناء االهرامات املصرية

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية عن "نتائج الدراسات اليت 
أجراها باحثون من جامعة أمسرتدام، حول أهم الطرق املستخدمة من 

قبل املصريني القدماء يف بناء األهرامات املصرية"،

الفتًة إىل ان "بناء األهرامات كان حمل لدراسات كثرية من قبل 
الباحثني األجانب، وخاصة فيما يتعلق بكيفية رفع ونقل األحجار 
الضخمة لبناء األهرامات، ولكن نتائج األحباث األخرية كشفت عن 
أن السر وراء حتريك هذه األحجار هو الرمال الرطبة املوجودة مبنطقة 

األهرامات".

كانت  الكبرية  األحجار  نقل  "عملية  ان  إىل  الصحيفة  أشارت  كما 
سهلة بسبب وجود الرمال الرطبة، اليت تساعد على نقل األشياء 
أحد علماء  ناقلًة عن  أخرى"،  أي أرض  الثقيلة أسرع 3 مرات من 
الثقيلة على هذا  األشياء  نقل  "أجرينا جتربة  الفيزياء، قوله:  يف 
أكثر صالبة، فوجدنا أن  الرطب وآخر على رمال  الرمل  النوع من 
األشياء الثقيلة على الرمال الرطبة مع إستخدام كمية مياه تتناسب 
الرمل تنتقل بسرعة فائقة وأيضا كشفنا أن هذا النوع من الرمال 
املستخدم يف بناء األهرامات ال يقوم برتاكم أمام اآلالت املستخدمة 

يف رفع تلك األحجار الثقيلة مثل باقي أنواع الرمل".

وأكد الباحثون "وجود لوحة يف قرب فرعوني تشرح كيفية إستخدام 
املياه والرمال الرطبة يف بناء األهرامات"، الفتًا إىل أنه "من املمكن 
اليت  البناء  الكثري من مواد  بناء ونقل  النظرية يف  إستخدام تلك 

توافر الكثري من الطاقة املستخدمة".
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News

PORT LEASE SECURES 
FUNDS FOR NEWCASTLE 
REVITALISATION 
• NSW Premier Mike 
Baird and Treasurer An-
drew Constance have an-
nounced the successful 
lease of the Port of New-
castle, delivering a great 
result for the people of 
NSW and securing the 
funds needed for the revi-
talisation of Newcastle.
• The NSW Government 
has agreed to lease the 
Port for 98 years to Port 
of Newcastle Investments, 
a consortium which com-
prises Hastings Funds 
Management and China 
Merchants.
• The lease will deliver 
gross proceeds of $1.75 
billion. This outstanding 
result means an extra $1.5 
billion will be invested in 
much-needed NSW in-
frastructure, with 30 per 
cent to be directed toward 
projects in rural and re-
gional NSW.
• $340 million from the 
proceeds will be used for 
the revitalisation of the 
Newcastle CBD, in addi-
tion to the $120 million the 
Government has already 
allocated to the project, 
which includes a new 
light rail service. The re-
mainder – more than $1.2 
billion – will be invested 
in the NSW Government’s 
dedicated infrastructure 
fund, Restart NSW.
TRANSFORMING RE-
GIONAL AND RURAL 
HEALTH
• NSW Premier Mike Baird 
made his first visit to re-
gional NSW since becom-
ing Premier, inspecting 
progress on the $282 
million redevelopment of 
Wagga Wagga Base Hos-
pital - the largest rural 
hospital upgrade in the 
state.
• Our commitment to re-
gional and rural health 
cannot be clearer – the 
NSW Government is rede-
veloping hospitals across 
the state to ensure pa-
tients receive first-class 
care in first-class facili-
ties.
• Hospital upgrades are 
pushing ahead in regional 
NSW at Tamworth ($220 
million redevelopment), 
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Port Macquarie ($110 
million redevelopment), 
Dubbo ($91 million rede-
velopment), Lismore ($80 
million redevelopment), 
Kempsey ($80 million 
redevelopment), Parkes 
($72 million develop-
ment), Forbes ($40.9 mil-
lion redevelopment) and 
Bega ($171 million devel-
opment).
• While in Wagga Wagga 
Mr Baird, Health Minis-
ter Jillian Skinner, Mental 
Health Minister Jai Row-
ell and Wagga Wagga MP 
Daryl Maguire visited the 
hospital’s new mental 
health unit.
CORRIDOR PRESERVA-
TION: SOUTH WEST RAIL 
LINK AIRPORT EXTEN-
SION
 • Minster for Transport 
Gladys Berejiklian has an-
nounced the NSW Govern-
ment has started work to 
set aside a future corridor 
for a South West Rail Link 
extension to Sydney’s 
second airport, with com-
munity consultation set to 
begin this week. 
• This corridor planning 
means when the time 
comes to extend the South 
West Rail Link we will be 
ready to go, and costs will 
be lower.
• One of the reasons the 
North West Rail Link costs 
what it does is that the 
corridor wasn’t preserved 
– we can’t allow that mis-
take to happen again for 
future transport projects.
• The South West Rail Link 
is due to open in 2015 – 
one year ahead of sched-
ule and $100 million below 
the $2.1 billion budget.
NSW LEADING THE WAY 
IN HOSPITAL PERFOR-
MANCE
• Hospitals in NSW are 
leading other states and 
territories on national per-
formance benchmarks ac-
cording to the latest Aus-
tralian Institute of Health 
and Welfare has released 
the Australian Hospital 
Statistics 2012-2013. 
• The results show that 
in 2012-13, NSW public 
hospitals treated the larg-
est number of patients of 
any state or territory, with 
2.6 million emergency de-
partment presentations 
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and 1.7 million hospital 
admissions. 
• More than 70 per cent of 
NSW patients completed 
their emergency depart-
ment treatment within the 
four hour National Emer-
gency Access Target - up 
9.7 per cent from the pre-
vious year, the greatest 
rise in the nation. 
• Of all elective surgery pa-
tients, almost 97 per cent 
received their treatment 
within clinically recom-
mended time frames - the 
best result in Australia.
• The NSW Government 
has congratulated the 
dedicated doctors, nurses 
and other clinical staff 
who are driving continu-
ing improvement in NSW 
hospitals.
STRONG INVESTMENT 
RETURNS DELIVER A 
BOOST TO WORKERS 
COMP SCHEME
• NSW Treasurer Andrew 
Constance and Minister 
for Finance and Services 
Dominic Perrottet have 
today announced a $1 bil-
lion improvement to the 
bottom line of the NSW 
Workers Compensation 
Scheme – a result driven 
by excellent investment 
returns of $690 million.
• The scheme’s updated 
surplus of $1.36 billion 
gives the NSW Govern-
ment flexibility around 
premium rate reductions 
for businesses and ben-
efits for injured workers, 
subject to the findings of 
a statutory review and a 
Law and Justice Commit-
tee inquiry.
• We inherited an unsus-
tainable Workers Com-
pensation Scheme, with 
a rising $4 billion deficit. 
Businesses were facing 
a 28 per cent increase to 
their premiums and more 
than 12,000 jobs were at 
risk.
• The NSW Liberals & Na-
tionals Government’s 
reforms were about put-
ting the scheme back 
on a sustainable footing 
and better supporting the 
state’s most seriously in-
jured workers.
NSW ON THE MOVE 
THROUGH NEW HOUS-
ING CONSTRUCTION
• NSW moved up two 

places in the latest Com-
mSec State of the States 
report to be third among 
the states and territories 
overall. 
• The report highlights 
more positive news for 
the NSW economy and is 
a strong endorsement of 
the actions taken by the 
NSW Liberals & Nationals 
Government.
• According to CommSec, 
NSW ranked first in dwell-
ing starts and improved 
its position on economic 
growth, equipment invest-
ment and construction 
work.
• The NSW Liberals & Na-
tionals Government has a 
clear focus on stimulating 
growth through housing 
and jobs and this report 
shows it’s paying divi-
dends.
SCHOOL STUDENTS TO 
NAME NWRL TUNNEL 
BORING MACHINE
• School students from 
Sydney’s North West will 
have the chance to name 
the first of the four tun-
nel boring machines on 
the $8.3 billion North West 
Rail Link.

• With the first tunnel bor-
ing machine due in the 
ground at Bella Vista in 
October this year, the 
competition to name it 
has the theme: “Women 
who have made a positive 
contribution to life in Syd-
ney.”
• The winners will attend 
and will be involved in the 
official launch of the ma-
chine as it starts digging 
the first of the twin 15km 
tunnels.
• Competition entries 
close on May 25. For 
details visit www.north-
westrail.com.au
Follow the NSW Govern-
ment on Twitter @Mike-
BairdMP and
Facebook www.facebook.
com/mikebairdMP

Jim Daniel
Office of Glenn Brookes 
MP
Member for East Hills 
20 Revesby Place, Reves-
by NSW 2212

PH: (02) 9772 2774    Fax: 
(02) 9792 1718 

Member for East Hills, 
Glenn Brookes MP is urg-
ing families to be on the 
lookout for unapproved 
electrical goods when 
shopping for Mother’s 
Day gifts.
“They might look like a 
bargain, but unapproved 
electrical goods such as 
hair straighteners, hair 
dryers and kitchen or 
bathroom appliances are 
a bad investment,” Glenn 
said.
“Appliances that fail to 
meet Australia’s stringent 
standards may not merely 
prove to be highly unreli-
able. They can also be in-
credibly dangerous.”
Mr. Brookes said consum-
ers were particularly vul-
nerable when shopping at 
markets or online, where 
counterfeit and unap-
proved goods were most 
likely to be found.
“Don’t scrimp on Mum by 
making price the sole con-
sideration when buying 
electrical gifts.  Shop with 
reputable retailers and 
look for genuine trade-
marks and trade names 
to ensure you are getting 
what you paid for,” he 
said.
Mother’s Day shoppers 
should look out for the 
following and anyone 
offered unapproved or 
counterfeit electrical ap-
pliances should contact 
Fair Trading on 13 32 20.
• a regulatory compliance 
mark (the tick in a trian-
gle)
• An Australian approval 
number on the name-
plate (Australian approval 
numbers start with the 
first letter of the state fol-
lowed by a number e.g. N 
or NSW 20123 for electri-
cal products approved by 

NSW Fair Trading)
• Normal operating volt-
age of 240 volts
• Warranty cards or in-
structions.
Fair Trading Minister Stu-
art Ayres also urged shop-
pers to brush up on their 
consumer rights in the 
lead up to Mother’s Day.
“Make sure you are aware 
of a store’s refund policy 
before you make your 
purchase and remember, 
signs that simply say ‘no 
refunds or exchanges’ are 
illegal under the Austra-
lian Consumer Law,” Mr 
Ayres said.
“While there is no compul-
sion on any retailer to ex-
change or refund if mum 
doesn’t like the gift or it 
is the wrong colour, if the 
item purchased is faulty, 
not fit for purpose or does 
not correspond with the 
description online or on 
the packaging, the retailer 
must offer the consumer 
redress.”
Glenn Brookes advised 
consumers to down-
load Fair Trading’s free 
ShopSmart app which 
provides a wealth of in-
formation on online shop-
ping and refund, warranty 
and lay-by rights.  Shop-
pers are also able to store 
photos of their receipts 
on the app and set re-
minders for expiry dates 
of gift vouchers, lay-bys 
and warranties. 
For more information and 
to check approval marks, 
go to: www.fairtrading.
nsw.gov.au
See attached photographs 
of potentially dangerous 
lamps recently detected at 
the Easter Show by NSW 
Fair Trading. 
MEDIA: Jim Daniel
9772 2774

MAKE MOTHER’S DAY MEMORABLE 
FOR ALL THE RIGHT REASONS
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THE coalition government 
has reportedly avoided a 
clash with the powerful 
mining industry by reas-
suring them it won’t touch 
the diesel fuel rebate in 
the budget. 
Letters obtained by the 
ABC show the govern-
ment faced a potentially 
damaging fight with the 
nation’s biggest mining 
firms on plans to cut the 
38 per cent rebate, worth 
$2.4 billion over the next 
financial year.
Leaked correspondence 
between top mining ex-
ecutives warns of a “pro-
found” political impact 
from cuts to the rebate, 
greater than that faced by 
Labor with the mining tax.

A spokeswoman for Trea-
surer Joe Hockey told AAP 
the government would not 
comment on budget spec-
ulation.
But he’s given an assur-
ance that the government 
would not touch the re-
bate in its first budget, the 
ABC reports.
NSW Nationals Senator 
John Williams was con-
fident the rebate would 
stay.
“Information has been 
given to me ... by people 
I won’t mention,” he told 
ABC radio on Monday.
Senator Williams said the 
rebate was essential for 
farmers and any changes 
would push some into 
bankruptcy.
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Unusually, history offers a 
precise time and place, right 
down to the day, to appreci-
ate why Australia has gone, 
seemingly suddenly, from 
a land of boom to a nation 
facing an austerity budget 
with sacrifices expected of 
all. The date was February 
4, 2009.
On that day, for the first 
time in the 15 months since 
the Howard government 
had been defeated, a spon-
taneous upsurge of genuine 
unity, concern and outrage 
came from the opposition. 
It crossed all factions and 
cliques. It fused Liberals 
and Nationals.
The cause of their collec-
tive alarm was the size and 
scale, and haste and dubi-
ous design, of six appro-
priations bills that Kevin 
Rudd’s government was 
about to ram through Par-
liament. These bills would 
transform the budget.
The catalyst for this was 
the 2008 financial crisis 
that had thrown the United 
States and western Europe 
into recession and come 
close to fusing their bank-
ing systems. The crisis 
had not, however, affected 
Canada or most of Asia. 
It was countries running 
big government debt and 
deficits that were in crisis 
control.
Rudd said Australia needed 
decisive action to avoid a 
recession. When the oppo-
sition caught a glimpse of 
what he intended it saw im-
mediately that Rudd’s gran-
diosity was dangerously at 
work. We are now discover-
ing in great detail, via the 
Royal Commission into the 
Home Insulation Scheme, 
the extent of dysfunction of 
Rudd’s management vision.
Joe Hockey, who was about 

to become shadow trea-
surer, opened the attack 
on February 4. “We have 
not seen the six bills that 
are going to be introduced, 
debated and voted on in 
this place today,” he said. 
“These six bills will take us 
into $100 billion of debt.”
Malcolm Turnbull, then op-
position leader, followed 
soon after. “In four years, 
net debt will be $70 billion 
… and the government has 
asked for the right, just a 
moment ago, to borrow up 
to $200 billion, or $9500 for 
every man, woman and child 
in Australia,” he said.
“The plan reeks of noth-
ing more than panic ... We 
do not reject the need for 
a stimulus at this time. Our 
judgment is that $42 billion 
is more than is appropriate 
right now. The government 
is looking increasingly like a 
frightened soldier who fires 
off all his ammunition in a 
panic in the first minutes of 
an engagement … Our judg-
ment is that a more appro-
priate level of stimulus is 
in order, 1 to 2 per cent of 
GDP, or between $15 billion 
and $20 billion.”
All night, Coalition mem-
bers, 57 in the House and 
Senate, rose to speak. For-
mer treasurer Peter Costel-
lo, silent on the back bench 
for a year, was moved to 
genuine outrage.
“When you inherit an econ-
omy which has a budget in 
surplus and no net debt, 
which has unemployment 
at 30-year lows, where the 
credit rating has been re-
stored to a AAA rating on 
foreign currency bonds, 
where you have a Future 
Fund of $61 billion and a 
Higher Education Endow-
ment Fund, when you in-
herit an economy in that 

condition you have to find a 
fault somewhere,” he said. 
“If you cannot find a fault 
somewhere, what problem 
have you got to solve? So 
the Labor Party, naturally 
enough, looked for a prob-
lem. The trouble is, it was 
the wrong one.”
When debate was finally 
guillotined it was 4.45am. 
For the opposition it was a 
new dawn. It did not need 
to wait for opinion polls or 
focus groups.
Typical was this from for-
mer minister Bruce Billson. 
“The Coalition is seeking to 
ensure that the nation does 
not sleepwalk into a poorly 
designed, irresponsible 
and unsustainable package 
dreamt up by a panicked 
government,” he said. “The 
only certain outcome of this 
package is waking up to the 
nightmare of decades of ex-
cessive debt and deficit.”
That is exactly what hap-
pened. Rudd was worse 
than Whitlam. In the six 
years Labor was in govern-
ment, the growth in Austra-
lia’s real federal expenditure 
was close to highest in the 
Organisation of Economic 
Co-Operation and Develop-
ment – even though Austra-
lia was a resource economy 
with a sturdy banking sec-
tor and no housing bubble, 
and thus not susceptible to 
the financial shock in the 
US and much of Europe.
It is difficult to move the 
macro-economic needle 
quickly in a $1.5 trillion 
economy that is the 12th 
largest in the world (larger 
than Spain, which has 47 
million people). In 2009, 
Rudd managed to jolt the 

What crisis? Government’s only crisis is Labor’s debt

Illustration: michaelmucci.com 

VOTERS are warning the 
coalition government to 
steer clear of changes to 
universal health care or 
raising the retirement age. 
More than half of voters 
are opposed to the intro-
duction of a $6 co-pay-
ment to visit their GP, a 
Galaxy poll commissioned 
by News Corp Australia 
has found.
Even more were opposed 
to the idea of working lon-
ger into retirement, with 

69 per cent warning the 
government against its 
plans to lift the age pen-
sion access age to 70 by 
2035.
The coalition would lose 
an election if it were held 
today, the poll has also re-
vealed.
Two party-preferred sup-
port for the coalition 
plunged 5.5 percentage 
points since the Septem-
ber election, News Corp 
published on Sunday.

Voters warn govt on GP fee, pensions

needle, ramping up federal 
spending as a percentage 
of GDP.
He was also more profligate 
than Julia Gillard and she 
was no prize, loading future 
budgets with the Gonski 
education program, the na-
tional disability insurance 
scheme and the multibil-
lion asylum seeker debacle 
without seeming to have a 
Gonski about how it would 
all be paid for.
Now that the bills are com-
ing due, neither Rudd nor 
Gillard are around. It is the 
morning after. The clean-up. 
The payment due date. And 
the demographic challenge 
has loomed into focus. So 
let’s not confuse who did 
the spending and who is 
having to pay.
It would also be remiss not 
to mention the supposed 
“crisis” in NSW. The people 
who instigated the current 
revelations about Liberal 
politicians, lobbyists and 
fund-raisers were a Liberal 
senator, Bill Heffernan, and 
a Liberal Party executive 
member, Holly Hughes. Not 
exactly a cover-up.
New South Wales has a new 
premier untouched by scan-
dal. He has a thumping ma-
jority in Parliament and firm 
hand on the budget. The 
Independent Commission 
Against Corruption is doing 
its duty to the discomfort 
of both sides of politics, 
unhindered by political in-
terference. Its work will lead 
to better governance of all 
political parties.
A clean-up is not a crisis. 
We’ve already had a false 
crisis and are about to pay 
for it.

Govt heads off fight with miners: report

Paul Sheehan -   Sydney Morning Herald columnist

WHEN it comes to protect-
ing Australians from harm-
ful radiation, the national 
radiation watchdog is a 
glowing success - mostly. 
The radiation sources it 
regulates, most of them 
low level, are all over the 
place.
There’s the big one, Syd-
ney’s Lucas Heights reac-
tor, and smaller sources in 
the CSIRO and in luggage 
and cargo scanners oper-
ated by Customs.
Defence has the most - 
some 60,000 of the 65,000 
registered sources - most-
ly night-sights mounted 
on weapons that use the 
luminous gas, tritium, and 
high-powered lasers.
Even the Australian War 
Memorial has 794, mostly 
historical artifacts marked 
with luminous paint con-
taining radium.
Keeping us safe is the 
Australian Radiation Pro-
tection and Nuclear Safe-
ty Agency (ARPANSA), 
founded in 1998 to regu-
late federal government 
radiation and nuclear 
sources and facilities.
A new report by the Aus-
tralian National Audit Of-
fice says it has been gen-
erally effective at licensing 

and monitoring the entities 
with potentially dangerous 
radioactive materials.
But ARPANSA could do 
better in some areas such 
as licensing, in some cas-
es taking far too long be-
cause of the complexity of 
the process.
Defence presents a partic-
ular challenge because of 
the large number of sourc-
es and their geographic 
distribution. ARPANSA 
has to rely to a great ex-
tent on Defence’s internal 
controls.
But while Defence accepts 
primary responsible for 
the safety of such equip-
ment this does not relieve 
ARPANSA of its regula-
tory responsibilities, the 
audit office said.
ARPANSA also operates 
three scientific facilities, 
placing it in the interest-
ing position of licensing, 
regulating and inspecting 
itself - and on two occa-
sions, in 2009 and 2010, 
breaching itself for minor 
acts of non-compliance.
In 2011, the Queensland 
Health’s radiation health 
unit took over inspect-
ing ARPANSA facilities to 
overcome this conflict of 
interest.

Aust well-protected against radiation 
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AN angry text fired off by 
billionaire James Packer 
demanding Channel 9 
boss David Gyngell re-
move a news truck from 
outside his Bondi Beach 
pad ignited the sensation-
al street brawl between 
two of Sydney’s highest-
profile businessmen. 
The text, sent moments 
after the casino mogul 
jetted into Sydney from 
Jerusalem, left Mr Gyngell 
seething with rage after 
months of escalating ten-
sions between the friends 
of 35 years.
“I didn’t even know you 
were in f ... ing Australia,’’ 
Mr Gyngell is heard yell-
ing in a video of the bare-
knuckled fist fight on Sun-
day afternoon.
The Daily Telegraph un-
derstands Mr Packer se-
riously considered suing 
his once-close friend for 
assault on the basis three 
witnesses could testify on 
his behalf.
However, he decided not 
to inflame the situation 
further.
After touching down in 
Sydney, Mr Packer, Aus-
tralia’s richest man, was 
believed to have been in-
tending to catch up with 
his rumoured love interest, 
supermodel Miranda Kerr, 
who arrived on Friday.
A well-placed source said 
the Crown Resorts chair-
man was annoyed when 
told by his security team 
that the truck, bearing a 

Packer versus Gyngell: A brutal David and Goliath battle 

Nine logo, was parked 
near his $22 million beach 
pad.
“Packer basically told 
him to remove his f ... ing 
truck from his street,’’ one 
source said.
Mr Gyngell, the hard-
charging CEO of the $2.2 
billion Nine Entertainment 
company, texted back that 
he would be waiting at his 
home to explain.
But one witness report-
edly said Mr Gyngell en-
gaged in a heated phone 
conversation just mo-
ments before Mr Packer 
arrived, saying he was 
“going to punch” him.
When Mr Packer arrived at 
his luxury retreat just be-
fore 2pm on Sunday, he 
found Mr Gyngell’s white 
Audi SUV parked blocking 
his private driveway on 
Sir Thomas Mitchell Rd.
Exclusive photographs 
show Mr Packer turning 
sharply on his heel after 
getting out of his chauf-
feur-driven sedan to face 
Mr Gyngell.
“Within seconds it just 
exploded,’’ said photogra-
pher Brendan Beirne, who 
witnessed the fight. “They 
were beating the hell out 
of each other — fists were 
flying.’’
Mr Packer, 47, his face 
red with rage, neck veins 
bulging and jaw clenched, 
was seen throwing at least 
three punches, while still 
grasping his BlackBerry in 
one hand.
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Mr Gyngell, 46, in bare 
feet and with grizzly beard, 
dodged the blows like a 
martial-arts veteran and let 
fly with a series of punch-
es to Mr Packer’s head.
The pair, who have been 
friends since school and 
acted as best men at their 
respective weddings, ex-
changed a torrent of exple-
tives.
Wearing a cap embla-
zoned with the logo of his 
RatPac movie company, 
Mr Packer used his tower-
ing 198cm frame to clamp 
Mr Gyngell in a headlock 
and wrestled him to the 
footpath.
It took three men — Mr 
Packer’s security guard, 
his chauffeur and a fel-
low passenger in his car 
— to break up the melee 
and shepherd the mogul 
inside his house.
“Leave it James, just leave 
it,’’ one of the men said.
A man believed to be a 
doctor arrived at the Pack-
er home about an hour lat-
er, while another person 
returned to the footpath 
to find his sunglasses.
Some of the photos show 
the burly Mr Packer with 
his right eye bruised, his 
left cheekbone swelling 
up quickly and his nose 
sporting a red mark. A 
source close to him de-
nied he had lost a tooth.
“Both of them are terrible 
fighters,’’ another source 
said.
With the fight leaving both 
men embarrassed yester-
day, it emerged the Chan-
nel 9 truck that triggered 
the violence had been 
parked nearby by off-duty 
employee Nick Tokic, who 
intended to use the ve-
hicle for an early-morning 
job.
“I happen to live there 
(near Mr Packer’s house),’’ 
he said. A source said the 
misunderstanding over 
the truck was “the straw 
that broke the back” after 
months of verbal sparring 
between the pair.

The relationship has been 
rocky since Mr Gyngell 
confronted his friend and 
questioned his decision 
to divorce his second 
wife, Erica Baxter, eight 
months ago. Ms Baxter 
and their three children 
have since moved to a 
$14.7 million mansion in 
Los Angeles.
Media executives have 
said Mr Gyngell has also 
made disparaging re-
marks about Mr Packer’s 
ability to win government 
and media support for 
his $2 billion high-rollers’ 
casino resort planned for 
Sydney’s Barangaroo.
The Nine chief was also 
unimpressed that his long-
time friend had grown 
close to Seven West Me-
dia owner Kerry Stokes 
and News Corp Australia 
chairman Lachlan Mur-
doch, particularly when 
he was leading Network 
Ten.
Mr Murdoch and Crown 
executive deputy chair-
man John Alexander, who 
is also on Mr Stokes’ Sev-
en West Media board, vis-
ited Mr Packer yesterday 
at his beach house.
A box of seafood and 
gourmet food, including 
blueberries, bacon, caviar 
and pastrami, were or-
dered in.
A calm and freshly shav-
en Mr Gyngell also vis-
ited about 9am, telling Mr 
Packer he was sorry for 
the confrontation.
Asked whether Mr Packer 
had a glass jaw, Mr Gyn-
gell said “nah mate”.
“Thirty-five years of 
friendship doesn’t change 
on a few of those — thanks 
guys,” he said before 
heading off to his office.
Nine issued a joint state-
ment yesterday saying 
the pair remained friends 
and over 35 years had 
their “fair share of ups 
and downs”.
“Life is complex and today 
is a sad day for James,’’ 
one source said.

James Packer and David Gyngell fighting in Bondi / Picture: Beirne/Chown/
Media-mode.com Source: Supplied 

EVERY Australian will be 
asked to share the pain 
when Treasurer Joe Hock-
ey hands down the first 
budget of the Abbott gov-
ernment. 
The May 13 budget comes 
eight months after the co-
alition’s election win on the 
back of a platform to clean 
up Labor’s “six years of 
debt and deficit”.
Mr Hockey is expected to 
forecast a deficit for the 
2014/15 financial year of 
about $31 billion, with a 
projected return to balance 
in 2018/19 and a surplus 
of one per cent of GDP by 
2023/24.
To get back into the black, 
the government is consid-
ering a temporary rise in 
income tax for the highest 
earners, a Medicare sur-
charge for bulk-billed GP 
visits and across-the-board 
cuts to the public service.
There will also be tighter 
access to the dole for un-
der-30s and restrictions on 
eligibility for the disability 
support pension and some 
family benefits.
The new budget bottom 
line is a world away from 
the Pre-Election Economic 
and Fiscal Outlook pro-
duced by Treasury, which 
forecast a surplus of $4.2 
billion in 2016/17.
The coalition’s decisions 
since the election, an-
nounced in the Mid-Year 
Economic and Fiscal Out-
look (MYEFO), add an extra 
$10.3 billion to the deficit in 
2013/14 and a further $3.5 
billion over the following 
three years.
The main culprits are an 
$8.8 billion grant to the 
Reserve Bank of Australia, 
extra spending on offshore 
processing ($1.2 billion), 
schools ($1.2 billion) and 
a backlog of unlegislated 
superannuation and tax 
changes ($2.9 billion).
The government also ear-
marked $1 billion over six 
years for eight key road 
projects, co-funded by the 
states.
Mr Hockey and Prime Min-
ister Tony Abbott have 

been laying the political 
groundwork for the pain 
likely to be inflicted, argu-
ing it shouldn’t be seen 
as a “what’s-in-it-for-me” 
budget.
“I ask Australians not to 
judge this budget on what 
they get or lose today. This 
budget is about our quality 
of life for the years ahead,” 
the treasurer said.
The government will lay 
out a long-term agenda for 
savings, including lifting 
the retirement age to 70 
years by 2035.
The National Commission 
of Audit has given the gov-
ernment a basis on which 
to argue the repair job is not 
just one for the next term, 
but the next 25 years.
The audit concluded that 
as the nation ages, the de-
mand for health services 
and pensions will soar, 
while fewer people will be 
working and paying in-
come tax.
Business groups accept 
there is a big repair job 
ahead but do not think a 
new income levy is the 
right approach, as it will 
lower consumer spending 
in the economy.
The opposition’s lines are 
well rehearsed.
Shadow treasurer Chris 
Bowen has labelled the 
budget one of “twisted pri-
orities and broken prom-
ises”.
The so-called budget emer-
gency has been concocted 
to soften up voters for sav-
age cuts and tax rises that 
break the coalition’s elec-
tion promise, Labor says.
It’s expected the govern-
ment will continue Labor’s 
policy of forcing depart-
ments and agencies to find 
savings to achieve a so-
called efficiency dividend, 
but defence will be quaran-
tined from cuts.
Public sector jobs will be 
shed, but the overall num-
ber is not yet known.
Unemployment is expected 
to average 6.25 per cent 
during 2014/15, while in-
flation will be around two 
per cent.

All to share first Abbott budget pain
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A DEFICIT levy in the form 
of tax increases is now 
certain in Tuesday’s Bud-
get in defiance of strong 
warnings from business 
and Liberal MPs. 
The Government is calling 
the tax jumps “appropri-
ately targeted measures in 
the tax systems” aimed at 
higher income earners as 
part of “an immediate spe-
cial effort” to start “repair-
ing” the Budget left by six 
years of Labor administra-
tions.
“What we would ask is 
people across Australia to 
trust us,” Finance Minis-
ter Mathias Cormann said 
ahead of inevitable accusa-
tions that the Government 
has gone back on prom-
ises made to voters in the 

Prime Minister Tony Abbott and Finance Minister Mathias Cor-
mann say deficit levy is ’appropriately targeted measure’ 

2013 election campaign.
Senator Cormann said: 
“We are not doing this for 
fun.”
There is speculation the 
measures could take ex-
tra tax from those earning 
$150,000 a year and more. 
The Government also is 
understood to have con-
sidered hitting the 400,000 
taxpayers on $180,000 a 
year and above.
Prime Minister Tony Ab-
bott today emerged from 
frantic last-minute Budget 
preparations in cabinet to 
say “we are all in it togeth-
er”, a reference to hits on 
welfare and family benefits 
and a tax jump for higher 
income earners.
“I’m going to be able to look 
people in the eye on Tues-
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day night and Wednesday 
morning and beyond and 
say, ‘We are all in this to-
gether. We are all doing 
our bit. We are all playing a 
part in the fiscal repair job 
Australia needs if we are 
going to build our prosper-
ity, build our strength as a 
nation in the years and de-
cades to come’,” he said.
Senator Cormann also left 
cabinet to say the Coalition 
doesn’t like tax increases. 
But he left the overwhelm-
ing impression that is what 
will happen on Tuesday.
He said he understood why 
there was a “level of con-
cern” about the prospects 
for tax rises. However, the 
only guarantee he could 
give was that taxes in the 
Budget would be “the low-
est possible”, indicating 
cuts were a long way off.
“Coalition members and 
senators don’t like tax in-
creases. This Government, 
this cabinet, doesn’t like 
tax increases,” he told re-
porters in Canberra.
“We want to see lower tax-
es. And in the Budget we 
will be delivering the low-
est possible taxes given 
the challenge that we are 
facing, given the Budget 
situation that Labor has 
left behind.”
Opposition Leader Bill 
Shorten accused the Gov-
ernment of “broken prom-
ises and twisted priori-
ties” and of ignoring “the 
voices of the millions of 
Australians who get up ev-
eryday”.
“Tony Abbott, Austra-
lians do not want your tax 
increases full stop,” Mr 
Shorten said. “Tony Ab-
bott, Australians do not 
want your broken prom-
ises. They know that be-
fore the last election you 
staked your reputation on 
being a Prime Minister who 
wouldn’t break promises. 
You made a virtue of this.
“Now for the last two 
weeks, Australians, be 
they people who go to 
work, people who go to 
the doctor, pensioners are 
appalled and horrified and 
shocked at this discussion 
of slugging ordinary Aus-
tralians to pay for Tony 
Abbott’s Budget.”

“We are not doing this for fun,” says Finance Minister Mathias Cormann. 
Picture by Gary Ramage Source: News Corp Australia 

Prime Minister Tony Abbott says “we are all in it together”. Photo by 
Stefan Postles/Getty Images Source: Getty Images

Opposition Leader Bill Shorten says Australians are “appalled, horri-
fied and shocked” at the tax proposed by Tony Abbott. Picture by Tom 
Huntley Source: News Corp Australia

IF you live in the bush you’ll 
have limited access to You-
Tube, download movies 
and stream live music via 
the national broadband 
network. 
But you won’t get high-defi-
nition television, and taking 
part in video-conferencing 
and remote education will 
be difficult.
That’s the upshot of a deci-
sion by NBN Co to rule out a 
third satellite to service re-
mote parts of regional Aus-
tralia with faster broadband.
The nation can get by on 
two if usage is managed 
stringently, it says, despite 
a review showing the com-
pany underestimated the 
number of people keen to 
access the network.
Of the 1 million-plus ru-
ral homes and businesses 
outside NBN Co’s fixed-line 
footprint, it was expected 
230,000 would sign up.
So far, the number is 
620,000.
“Word spread out there as 
more and more people con-
nected,” NBN Co chief Bill 
Morrow said on Wednesday.
To cater for the extra de-
mand, NBN Co will in-
crease the number of fixed-
wireless base stations from 
1400 to 2700 and move 
roughly 25,000 premises 

on to the fibre-to-the-node 
network.
NBN Co will also carefully 
control access to the two 
long-term satellites planned 
for launch next year.
That means fewer unneces-
sary downloads.
One entry-level option be-
ing floated is capping in-
dividual monthly usage at 
20GB, with downloads at 
speeds of up to 25Mbps 
and costing between $40 
and $80 per month.
That equates to 30 mov-
ies, 240 hours of music 
streaming or 80 hours of 
YouTube.
However, it won’t permit 
more than sporadic HDTV 
streaming or peer-to-peer 
file sharing.
Video-conferencing and re-
mote education will be pos-
sible, but difficult.
For that reason institu-
tions such as hospitals and 
schools will have access to 
larger plans.
Mr Morrow said a third sat-
ellite was unnecessary, and 
it would have involved part-
nering the cost.
The fixed-wireless and sat-
ellite program will cost up 
to $5.2 billion by 2021.
That’s $1.2 billion more 
than was predicted in the 
2012-15 corporate plan.

NBN Co rules out third rural satellite

AN Australian Workers 
Union figure linked to 
the slush fund scandal 
that dogged former prime 
minister Julia Gillard will 
give evidence at a royal 
commission hearing next 
week. 
Ralph Blewitt will be the 
first witness to appear at 
the Heydon royal com-
mission, when he fronts a 
hearing in Sydney on Mon-
day.
Blewitt, along with another 
AWU official Bruce Wilson, 
set up the AWU Workplace 
Reform Association, which 
was then allegedly put to a 
range of personal uses.
Working as a Slater & Gor-
don lawyer in the early 
1990s, Ms Gillard provid-
ed free legal advice to Ble-
witt and Wilson, her then 
boyfriend, to set up the as-
sociation.
But the former Labor lead-
er has consistently denied 
any wrongdoing.
Blewitt will fly in from his 
home in Malaysia espe-
cially for the hearing.
The Abbott government 
set up the royal commis-
sion earlier this year, say-
ing it was needed to “shine 
a big spotlight” on union 
corruption.
Wilson told ABC TV’s 7.30 
program in late 2012 he 
did not personally benefit 
from any money in the as-
sociation’s account, com-
prised mainly of donations 
from building companies 
to support its workplace 
safety mandate.
Wilson said Blewitt was 
the only signatory to the 
account, had withdrawn 
money and, astonishing-
ly, had buried packages 
of cash in his Melbourne 
backyard.
In a separate interview, 
Blewitt said he did not 
benefit and claimed Wil-
son was the “mastermind 
of the slush fund”, re-
questing cash withdrawals 
often in amounts of $5000 
at a time.
Blewitt has given a state-
ment to Victorian police 
and requested immunity 
from prosecution.

Blewitt to front commis-
sion over AWU fund NSW politicians will have 

to open their diaries and 
declare the financial inter-
ests of spouses and de-
pendents every month un-
der a bill to be introduced 
by Labor. 
The mooted laws come af-
ter twin Independent Com-
mission Against Corrup-
tion (ICAC) investigations 
led two NSW ministers and 
a premier to resign, and 
forced another three Lib-
eral MPs onto parliament’s 
crossbenches.
Opposition leader John 
Robertson says the leg-
islation he will unveil on 
Thursday will create a new 
standard for MPs.
“The public needs to look 
at the members of this par-
liament and know that each 
of us is here to serve the 
community, not ourselves,” 
Mr Robertson said.
“In light of the continued 

revelations in ICAC, the 
people of NSW are under-
standably disillusioned ... 
the people of NSW deserve 
to know who their elected 
representatives are meet-
ing with, and which inter-
ests may be influencing 
ministers.”
Under the bill, all NSW MPs 
would have to declare their 
full taxable income, includ-
ing investments, trusts and 
outside business interests, 
spouses’ and dependents’ 
pecuniary interests, and 
any state government con-
tracts held by family mem-
bers.
The bill also requires min-
isters to publish monthly 
online diaries of all meet-
ings, phone conversations 
or other interactions with 
lobbyists, private com-
panies or MPs relating to 
commercial transactions 
or decisions.

ICAC spurs Labor push for open diaries
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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

مساء السبت املاضي كانت 
والسورية  اللبنانية  اجلالية 
مع  موعد  على  والعربية 
والنغم  الشجي  الصوت 
اجلماهري  حبيب  مع  واالداء 
علي  الكبري  الشعيب  املطرب 
صالة  غصت  حيث  الديك، 
المرياج الفخمة وضاقت على 
 1200 من  بأكثر  وساعتها 
الصوت  حميب  من  شخص 
اذ  االصيل  والطرب  اجلميل 
بشرية  بكتلة  اشبه  كانت 
مجيع  من  اجلماهري  فتوافد 
احناء والية فيكتوريا ليمضوا 
ليلة من اروع ليالي العمر مع 

أكثر من 1200 شخص حضروا مهرجان املطرب الكبري علي الديك  يف صالة ال مرياج

املطرب الكبري الفنان علي الديك.
قدم الربنامج ظريف ملبورن شفيق الدمشقي فزغردت اجلماهري لدى اعالنه اعتالء الفنان 

الضيف املسرح وعلت اهلتافات والزغاريد والتصفيق للفنان علي الديك.

وفور اعتالئه املسرح شرع يصول وجيول ثم رحب باحلضور 
شاكرا وجودهم املميز وكانت اوىل أغانيه »يا عدرا يا أم 
الكل« لتليها »فرحو حجار البيت« و«يا عدرا خليكي معنا« 
للفنان  اغاٍن  اىل  اضافة  بها  اشتهر  اليت  االغاني  وبعض 
الكبري الراحل وديع الصايف لتضيق احللبة بالرقص والدبكة 

حيث كان اجلميع يف غاية السعادة.
من  اكثر  واخلدمة  الشهية  منتهى  يف  املأكوالت  وكانت 
ممتازة ومما زاد االجواء رونقا الديكور الرائع للصالة الذي 
جرى تنفيذه حديثا اميانا من صاحبها السيد سام يونان بأن 
من حق الضيوف ان يسهروا يف صالة تليق بهم وبوجودهم، 
وال نبالغ اذا قلنا انها اصبحت بفضل هذه التحسينات من 

اوىل الصاالت يف فيكتوريا..
وهذه بعض اللقطات:

الفنان الكبري علي الديك

هكذا غصت الصالة بعشاق فن املطرب الكبري علي الديك

جانب من الحضورحضور حاشد تصوير استديو داغر



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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