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البيان الوزاري يُر ّحل إىل االثنني واملشنوق يف الرابية

احلكومة أمام اختبار السياسة اخلارجية األحد

جيدة.
وردد بري أمام زواره« :سبق
لي أن قلت أنا جاهز ،واذا
ملست أي مرونة سأبادهلا
باملثل واكثر .وبالنسبة اىل
مصري البيان الوزاري حتى
اآلن اقول ال شيء ملموسًا
وال شيء مدسوسًا .ويف
النهاية ال مصلحة ألحد يف
عدم التوصل اىل بيان».
من جهة أخرى ،ذكر بري ان
مهلة اجناز البيان الوزاري
تنتهي يف  17آذار اجلاري
الن الدستور مينح احلكومة
 30يومًا .واذا مل تتوصل
احلكومة اىل هذا البيان
خالل هذه الفرتة ،على

رئيس «تكتل التغيري واالصالح» ميشال عون مستقب ًال وزير الداخلية نهاد املشنوق أمس االول يف الرابية

أجواء اجيابية متهد لوالدة
بيان وزاري ،لكنها مل تبلغ
بعد حد تذويب كل اجلليد
واخلروج ببيان توافقي
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يف االجتماع املقرر عصر
اجلمعة (امس) ،استنادا
اىل رئيس جملس النواب
نبيه بري الذي قال إن ال
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www.southwestbuilders.com.au

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

«سحب السفراء»
سيؤثر على
املعارضة السورية
املسلحة

صحيفة
قالت
«تيليغراف» الربيطانية
إن سحب السفراء سيؤثر
على املعارضة املسلحة
يف سوريا ،ومن غري
املرجح أن حيمل قرار
واإلمارات
السعودية
والبحرين سحب سفرائها
من قطر تأثريات تراكمية
فورية ،على الرغم من
أهمية امدادات البرتول
املنطقة.
يف
والغاز
لكنه سيؤدي إىل املزيد
من تقويض التماسك
يف الدعم الذي توفره
كل من السعودية وقطر
للمتمردين يف سوريا.

األسد لبوتني :ندعم نهجكم إلقامة نظام حيارب اإلرهاب

برملان القرم يصوت باإلمجاع
لصاحل اإلنضمام إىل روسيا

شبه
برملان
صوت
ّ
جزيرة القرم باإلمجاع امس
االول اخلميس لصاحل
انضمام املنطقة لروسيا،
وجاء يف النص أنه متت
املوافقة «على اإلنضمام
إىل روسيا اإلحتادية».
وأفاد املكتب الصحفي
للرئيس الروسي أنه مت
إبالغ بوتني بقرار اجمللس
األعلى للقرم.
من جهته ،قال رستام
تيمريغالييف النائب األول
لرئيس وزراء مجهورية
القرم ذاتية احلكم اخلميس
يف حديث لوكالة «إيتار
تاس» إن االستفتاء حول
وضع شبه جزيرة القرم

16

آذار/

سيجري يف
مارس احلالي.
وكان رئيس وزراء
مجهورية القرم سريغي
أكسيونوف قد أعلن الثالثاء
املاضي أن االستفتاء حول
وضع شبه اجلزيرة قد
جيري قبل  30آذار /مارس
املقبل ،مضيفا أن القرار
النهائي حول موعد إجرائه
سيتخذ يف اجتماع اجمللس
األعلى جلمهورية القرم
املقرر عقده قبل نهاية
األسبوع اجلاري.
وأضاف غالييف أنه
سيتم يف اإلستفتاء طرح
حول
أوهلما
سؤالني،
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مؤشرات جدية تساعد على
اجناز البيان الوزاري اليوم،
وإن يكن وزير الصحة وائل
ابو فاعور نقل اليه أجواء

مصر تؤيد سحب السفراء من قطر وتتهمها بالعمل «ضد األمن القومي»

أعلنت احلكومة املصرية
السعودية
قرار
تاييد
واإلمارات والبحرين سحب
الدوحة
من
سفرائها

بـ
حكومتها
واتهمت
«العمل ضد األمن القومي
لألمة العربية».
واستبعد وزير الدولة

لشؤون جملس الوزراء
حممد
الشيخ
الكوييت
عبداهلل املبارك أمس االول
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بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

أسـعار منافـسة عـلى مـدار الـسنة

Tel; 02 9632 0990

تـجدون مـنتجاتنا فـي بـعض سوبـرماكات وولـورث و IGA
ستانسل
5 Kgs

()Backstrap

بـ $ 49،90
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لبنانيات

النائب كنعان :نسعى اىل أرضية مشرتكة مع
كل اللبنانيني لبناء الدولة وحفظ السيادة
مقتطفات من حديث النائب
ابراهيم كنعان لـ «كالم
الناس»:
 نرى يف العماد عونالشخص االستثنائي الذي
ميكن ان يؤمن التمثيل
ويطمئن الفريقني على
الدولة والنظام من خالل
االنفتاح الذي قام به
والتفاهم الذي ارساه
 أهمية حضورنا ووزنناكتيار وطين حر يف املعادلة
السياسية هو متثيلنا
 ال نعترب االستحقاقالرئاسي حمطة مفصلية لنا
بل لبناء الدولة والشراكة
واإلصالح ووقف اهلدر
واهلجرة
 الرئيس القوي والقادريف املرحلة املقبلة يستطيع
تطمني الشريك يف الوطن
إلخراج لبنان من ازمة
كبرية
 أتوقع االتفاق على البيانالوزاري وان تكون هناك
جلسات لنيل الثقة األسبوع
املقبل
 موقفنا ان ما من ثقةتعطى او حتجب على
أساس بيان وزاري لذلك
جيب عدم اضاعة الوقت
 ما من بيان وزاري احرتممنذ الطائف وحتى اليوم
 مهمتان للحكومة همااجليش واالمن واالستحقاق
الرئاسي يف موعده
 نسعى اىل أرضية مشرتكةمع كل اللبنانيني لبناء
الدولة وحفظ السيادة
 ارسينا تفاهمًا سياسيًاال انتخابيًا مع حزب اهلل
عام  2006وانفتاحنا على
تيار املستقبل اليوم ليس
حتالفًا انتخابيًا امنا سعي
اىل تفاهم وطين
 أتوقع مبادرة قريبة منبكركي جلمع املسيحيني
على أساس احلق يف
إيصال رئيس قوي وقادر
  4اقطاب أساسينيعون
هم
للمسيحيني
وفرجنية وجعجع واجلميل
 فلنتفق على النزول اىلاجمللس النيابي اليصال
األفضل من بينهم لسدة
الرئاسة
 هناك هامش ملبادراتداخلية يف ظل ما حيصل
يف املنطقة
 -مل نصل كلبنانيني اىل

مرحلة تقرير مصرينا يف
شكل كامل بانفسنا
 ولكن هناك مساحةلبنانية جيب السعي اىل
توسيعها والبناء عليها
 هناك توافق دستوريبني العماد عون واحلريري
على حصول االستحقاق
الرئاسي يف موعده
 مواجهة القلق من تطيرياالستحقاق الرئاسي يكون
كما
لبنانية
بتفاهمات
نسعى اليوم
 جيب عدم التسليمللرغبات اخلارجية واحملافظة
على اهلامش واملبادرة
اللبنانية
 جمرد دخول العماد عوناىل قصر بعبدا مبا ميثل
من قاعدة ومشروع يؤمن
شراكة يف النظام انطالقًا
من حاجة لبنان للرئيس
القوي
 أي لقاء نقوم به يكونفوق الطاولة وال يربكنا
ونزور السفارات والعامل
ونبقى كما حنن ابعادًا
لبنانية
 العماد عون ذهب اىلانتخابات
قبل
سوريا
ملصلحة
2009
العام
لبنان واستقراره وبغض
النظر عن حسابات الربح
واخلسارة
 من مهمات احلكومةاالمن يف ظل خطر اإلرهاب
التكفريي الذي ميكن ان
خيلق فتنة
ّ
تسلم الشريك السين
للحقائب األمنية يف هذا
مسألة
ليست
الظرف
هامشية بل أساسية
 أي تفاهم نقوم به اليكون على حساب قناعاتنا
وخياراتنا
 -قانون االنتخاب يؤمن

GRANNY FLATS
Premium Design

your
ONE STOP SHOP
For
Your Granny Flat
Contact
Saeed Mob: 0424695585

واملناصفة
الشراكة
واإلصالح ال تراجع عنها
يف أي عالقة مع أي طرف
لبناني
 الدور الذي لعبته يفاجمللس النيابي ويف جلنة
وعلى
واملوازنة
املال
التغيري
تكتل
مستوى
واإلصالح يدل اىل ثقة
العماد عون بي وبعملي
 حنن يف تيار يأخذ فيهكل شخص فرصته باجلهد
واملثابرة ولدينا فصل بني
العملني الوزاري والنيابي
أبواب
فتح
أردنا
املؤسسات يف ظل مقاطعة
اجمللس النيابي واستقالة
احلكومة
 كان للتكتل دور أساسيف النتيجة اليت آلت اليها
األمور على صعيد تشكيل
احلكومة
 الظرف اإلقليمي تناغممع احلركة الداخلية اللبنانية
اليت كان لنا شرف القيام
بها
 مل نرتاجع عن أي خطوةومتمسكون
بها
قمنا
نعترب
ألن
مبشروعنا
اإلصالح ممرًا الزاميًا لبناء
الدولة
 لدينا مشكل مع تياراملستقبل لناحية عدد من
اخلالفات ولكن هذا ال يعين
عدم وجود نقاط مشرتكة
جتمعنا مع اآلخرين
 أساس اللقاء معاىل
هدف
املستقبل
التوصل ملوضوع مشرتك
بالنسبة للحكومة
 أي حركة نقوم بها تكونشفافة وفوق الطاولة
 رغبتنا باحلوار ال خنفيهامنذ  2004ومع اجلميع
 التيار الوطين احلرحاول االلتقاء مع كل
الكتل النيابية ومنها تيار
املستقبل
 التقينا باملستقبل وقلنا :حنن نريد اعادة التذكري
أن لقاء بيت مري جرى
جتاه كل الكتل النيابية
ومنها املستقبل ..
 الدور الذي لعبته يفاجمللس النيابي ويف جلنة
وعلى
واملوازنة
املال
التغيري
تكتل
مستوى
واإلصالح يدل اىل ثقة
العماد عون بي وبعملي

املشنوق يسمّي عون «مفتياً» للرابية

زار أمس االول وزير
الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق ،رئيس تكتل
التغيري واإلصالح النائب
العماد ميشال عون يف
دارته يف الرابية  ،ودام
اللقاء  45دقيقة ،اكتفى
املشنوق،
الوزير
اثره
بالقول« :ال يفتى واجلنرال
يف الرابية».
وأوضح مصدر مطلع أن
«النقاش بني املشنوق
وعون تطرق اىل مواقف
األطراف املختلفة من البيان
الوزاري ،بعدما زار املشنوق
رئيس جملس النواب نبيه
بري والرئيس أمني اجلميل
القوات
حزب
ورئيس
اللبنانية مسري جعجع ورئيس
جبهة النضال الوطين النائب
وليد جنبالط».
وأشار املصدر اىل أن
أطلقها
اليت
«الطرفة
املشنوق لدى انتهاء اجتماعه
مع عون بقوله« :ال يفتى
واجلنرال يف الرابية» ليس
هلا أي مضمون سياسي».
والتقى املشنوق الرئيس
أمني اجلميل يف دارته
يف بكفيا .وختلل اللقاء

حبث يف احلالة السياسية
العامة يف لبنان واملنطقة،
وتطرق احلديث اىل نتائج
جملموعة
باريس
مؤمتر
الدعم الدولية للبنان وما
تؤمنه من مظلة دولية لدعم
الدستورية
املؤسسات
الداخلي،
واالستقرار
ومتكني لبنان ماليًا وبنيويًا
من مواجهة ملف النزوح
السوري.
وعقد املشنوق اجتماعًا يف
مكتبه يف الوزارة مع جملس
قوى األمن الداخلي ،وشدد
خالل اللقاء على ثالث

مسائل ،التنسيق الكامل
بني القوى العسكرية من
جيش وقوى أمن على كل
املستويات وعلى كافة
الصعد ملكافحة اإلرهاب،
ومعاجلة وضع السجون على
حنو جذري ،ومتابعة ملف
املخدرات بشكل صارم مع
املكتب املختص.
عرض
املشنوق
وكان
العالقات اللبنانية املغربية
مع سفري اململكة املغربية
يف لبنان علي أومليل حيث
تركز على سبل تطوير العالقة
يف اجملاالت كافة .واكتفى

أومليل بالقول« :أجرينا
جولة أفق حول التطورات
واألحداث على الساحتني
اللبنانية والعربية ،وحبثنا
مع معالي الوزير يف الزيارة
اليت سيقوم بها األسبوع
املقبل اىل اململكة املغربية،
للمشاركة يف مؤمتر وزراء
الداخلية العرب ولقاء عدد
من املسؤولني املغاربة».
الداخلية
وزير
والتقى
رئيس اهليئة العليا لإلغاثة
اللواء حممد خري .ثم اجتمع
يف اخلامسة من بعد الظهر
مع املمثل املقيم للمحكمة
الدولية يف لبنان انطونيو
لوتشن.

املشنوق يتصل جبعجع ويطلعه على املشاورات بشأن البيان الوزاري

الداخلية
وزير
اتصل
والبلديات نهاد املشنوق
القوات
حزب
برئيس
جعجع
مسري
اللبنانية
من
تكليف
بناءعلى
الرئيس سعد احلريري
نتائج
على
واطلعه
املشاورات اليت اجراها
مع رئيس جملس النواب
نبيه بري والرئيس امني
اجلميل والنائبني ميشال
عون ووليد جنبالط ،واليت

متحورت حول موقف «14

آذار» من البيان الوزاري.
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لبنانيـات

«اهلبة السعودية غري مشروطة ومن ال يعرتف بها ال يريد اجليش»

سليمان :حرب «إعالن بعبدا» مل ّ
جيف وال يتوهمن أحد أن بإمكانه إسكاتي
أطلق رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان يف ختام زيارته
لباريس ،مواقف محلت رسائل
متعددة ويف أكثر من اجتاه،
فأكد أن «املسؤولية تستجلب
االنتقادات والتجريح يف بعض
األحيان» .وشدد على ان «لبنان
الدولة والكيان جيب ان يبقى،
وال جيوز ان تطغى املصاحل
الشخصية على املصاحل الوطنية
العامة».
واملصلحة
الكربى
وأوضح أنه «منذ كان قائدًا
للجيش ،عمل على تسليح
اجليش مع السعودية ،اىل أن
نضجت هذه االتصاالت ووصلت
اهلبة بثالثة مليارات ،وهي أكرب
مساعدة للجيش عرب التاريخ
وهي غري مشروطة» .وجزم
بأن «من ال يعرتف بهذا اهلبة
ال يريد اجليش» .وجدد تأكيده
أن «اعالن بعبدا ال جيوز التنصل
منه ،وأن ِ
احلرب الذي كتب فيه
مل ّ
جيف ،فالتاريخ واهلوية يكتبان
باحلرب وال جيوز تسخيف االمور».
ووضع احلملة على رئاسة
اجلمهورية «ضمن رغبة البعض
يف حتديد مواصفات الرئيس
اجلديد واملفهوم بني رئيس
قوي وضعيف ،حيث حتاول
االطراف حتديد هوية الرئيس من
خالل هذه احلكومة» ،مذكرًا بأن
مواقفه «مطابقة خلطاب القسم
وعلى اجلميع ان يقرأوه وقلت ان
املقاومة ضرورية لكن من ضمن
االسرتاتيجية الدفاعية حتى ال
تستهلك إجنازاتها» .وقال« :ان
علي مل تصل اىل
حماولة التهويل ّ
نتيجة فرئيس اجلمهورية يبقى
نبضه وحراكه مستمرين حتى آخر

دقيقة من والييت وال ميكن ألحد
ان جيمدهما وال يتوهمن أحد ان
بإمكانه اسكاتي».
سليمان الذي اطلق عبارة« :ال
يتوهمن احد ان بامكانه اسكاتي
او اخافة رئيس البالد ،سنبقى
نابضني وصوتنا كذلك».
شدد سليمان خالل دردشة مع
االعالميني قبيل عودته والوفد
املرافق اىل بريوت ،على «عناوين
مؤمتر باريس وهي :االستقرار
السياسي االمين واالقتصادي
وكيفية مساعدة النازحني».
واعترب أن «املؤمتر احاطة دولية
للوضع اللبناني ،ومل يعقد أص ًال
جلمع االموال للبنان ،بل املال هو
جزء من االتصاالت واملؤمترات».
وقال« :هناك وعود قطعت يف
مؤمترات مل يتم تنفيذها بالكامل
حتى اآلن ،وان املساعدات على
الصعيد االمين جاهزة ،ومسار
االمور يتم يف شكله الطبيعي
بعد اهلبة السعودية .ووضعت
قيادة اجليش الئحة باحتياجاتها
متت املوافقة عليها من قبل
الفرنسيني والسعوديني ،وال
حتفظات او قيود على السالح
الذي طلبته وجاءت الئحة التسليح
وفق خطة وضعها وستتم عملية
التنفيذ قريبًا ،وستستمر ملدة
سنتني الكمال التجهيز .هناك
اجتماع تقين يف  10نيسان يف
ايطاليا ،حيضره رؤساء االركان
يف ايطاليا ،يليه مؤمتر شبيه
مبؤمتر باريس حيضره من كانوا
حاضرين يف باريس اضافة اىل
الراغبني يف مساعدة اجليش».
وعلى الصعيد السياسي ،لفت
سليمان اىل «تأكيد اعالن بعبدا

وتشجيع اللبنانيني على االلتزام
به واحرتام املواعيد الدستورية
لالستحقاقات الرئاسية والنيابية،
اما على الصعيد االقتصادي،
فقد توزع االهتمام على شقني:
مساعدة املؤسسات اللبنانية
وفق تقديرات البنك الدولي
اليت تصل اىل  7,5مليار ،نتيجة
تداعيات االزمة السورية على
لبنان ،اي ان لبنان تضرر من
جراء احلرب يف سوريا .والشق
الثاني يتعلق بانشاء صندوق
االئتمان الذي انشئ وبدأ
االكتتاب فيه واملساهمات يف
تنفيذ مشاريع درسها البنك
الدولي .وكشف عن امر استجد
مت طرحه وهو طلب فتح ضمان
مشرتك بني عدة دول ،الحضار
ومبليارات
باالورو
سندات
الدوالرات للبنان».
واوضح ان «اهمية املؤمتر،
اىل جانب اجتماع وزراء خارجية
الدول اخلمس الدائمة العضوية
على مواضيع أوكرانيا وسوريا،
هي يف اقامته يف قصر االليزيه
حيث أمضينا اربع ساعات معًا
حول لبنان ،وسؤال اجملتمع
الدولي «ماذا يريد لبنان؟».
وشدد سليمان على «ضرورة
متابعة العمل الذي مت حتى اآلن
مع الدول» وقال« :أنا سأغادر
يف نهاية والييت واحلكومات
ستكمل العمل بعد ان حصل
لبنان على اعرتاف حبقه وهناك
آلية جيب اتباعها» ،مضيفًا «ما
قمت به ليس لشخصي ،لكن
للبنان .أردت خالل والييت ابقاء
لبنان حيًا يف احملافل الدولية ،قد

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675

يعقد مؤمتر آخر يف حزيران وانا
لن أكون رئيسًا ،املهم ان يعقد،
فليس مهمًا الشخص بل الوطن»
معتربًا ان «املسؤولية تستجلب
االنتقادات والتجريح يف بعض
األحيان» .وشرح كيف انه «منذ
قائدا للجيش ،عمل على
كان
ً
تسليح اجليش مع السعودية،
اىل ان نضجت هذه االتصاالت
ووصلت اهلبة بثالثة مليارات،
وهي أكرب مساعدة للجيش عرب
التاريخ .وان من ال يعرتف بهذا
الواقع ،ال يريد اجليش».
ورأى الرئيس ان «لدينا قرارًا
دوليًا ،واكرب دول العامل تهتم
بلبنان ،وعلينا ابقاء هذه القرارات
حية ،فال جيوز ان يبقى لبنان
على رصيف االنتظار ،ريثما يتم
التوصل اىل حل لالزمة السورية.
وقال« :اهتمام اجملتمع الدولي
بنا نعمة» ،مستطردًا« :اهلل أنعم
علينا بثروة نفطية أيضًا» .واعترب
ان «لبنان الدولة والكيان جيب
ان يبقى له وجود .وال جيوز
ان تطغى املصاحل الشخصية
على املصاحل الوطنية الكربى
واملصلحة العامة» .وأضاف
«على اللبنانيني ان يظهروا
احلرص ،وليس على الدول
ان تكون حريصة على لبنان
اكثر منهم .لدى الدول ارادة
ملساعدة لبنان لكن علينا حنن
مسؤولية ان نعرف كيف نوظف
هذا الدعم».
وحتدث رئيس اجلمهورية عن
«اعالن بعبدا» ،فقال« :إن
ّ
ِ
جيف،
احلرب الذي كتب فيه مل
فالتاريخ واهلوية يكتبان باحلرب
وال جيوز تسخيف االمور .ان
اجلميع سيتعلقون الحقًا بهذا
ِ
احلرب اي «اعالن بعبدا» ،ال
جيوز التنصل لعمل مت يف اعلى
سلطة يف البالد وما جرى اروع
عمل يف الدميوقراطية ،وهو مجع
السلطتني التشريعية والتنفيذية
كما قال االستاذ غسان تويين
يف هيئة احلوار« .اعالن بعبدا»
أقر عند رئيس البالد ويف
حضور االفرقاء ،ان مصداقية
الذين اقروه على احملك ،هناك
اهانة بالقول ان حرب االعالن
قد ّ
جف ،فقد حتول اىل مرجع
ووثيقة اجلميع يعودون اليه
والدول تعتمده ،وحنن نتنصل
منه؟» .واذ أكد ان «ما فعلناه
هو لالجيال القادمة» ،اشار اىل
ان «للفرنسيني التزامًا سيعلن
الحقًا كمسار للمساعدة وجيب
على احلكومة ان تتابعه».
وعن تسليح اجليش اكد ان
«ال جيش من دون املوازنة،
ومهما اتهمنا الواليات املتحدة،
فال ميكن ان نتجاهل دورها يف
دعم اجليش .ويف لبنان جيش
فريد من نوعه يف انصهاره
بني الطوائف يف مواجهة العدو
االسرائيلي واالرهاب ،وهو
يسهر على محاية الدميوقراطية».
ولفت اىل «ان اهلبة السعودية
غري مشروطة لتسليح اجليش،
والدفاع عن األرض يتم باالميان
والثقة باجليش ويفرتض أال
حيمل أحد سالحًا إال القوى

األمنية» .وحتدث عن «مساعدات
للجيش من قبل الواليات املتحدة
وقطر والكويت واملانيا والصني
وروسيا والسعودية وغريها،
اجلميع ساعدوا اجليش ،ولنحاول
استنفار دول االغرتاب من خالل
حتريك اللوبي اللبناني».
وشدد سليمان على «حرص
ّ
لبنان على الرعاية األممية لنا»،
كاشفًا عن «اتصاالت أجراها مع
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
ووزير خارجية الواليات املتحدة
األمريكية جون كريي واألمني
العام لألمم املتحدة لضمان عدم
وجود معوقات أو موانع حتبط
من عزمية اجليش يف الدفاع عن
ضد اسرائيل ومواجهة
االرض
ّ
املنتشر
والسالح
االرهاب
عشوائيًا» .ويف ملف النازحني
السوريني ،أشار اىل «ان امللف
على ما هو عليه بسبب عدم وجود
موقف موحد حياله ويفرتض
بشرعة حقوق االنسان ان حتمي
املواطن اللبناني املقيم» ،ومتنى
«ان حتل األزمة السورية لتبدأ
مسرية عودة النازحني السوريني.
وأثار اجلانب اللبناني مع الرئيس
الفرنسي هذا املوضوع عندما
قال له احد الوزراء« :ماذا
سيكون موقفكم اذا دخل اىل
فرنسا  65مليون بريطاني»؟
واعترب أن «مقاطعة االنتخابات
الرئاسية ليست عم ًال دميوقراطيًا،
ألن الدميقراطية تقوم على
وهناك
والتصويت
النقاط
ظروف للمقاطعة والتعطيل».

وشدد على «وجوب االلتزام
ّ
وأمل
الدستورية»،
باملواد
«ان جتري االنتخابات الرئاسية
يف شكل طبيعي ،وأنا أريد
يشجع
إجراءها واجملتمع الدولي
ّ
االطراف على ذلك» .وعن البيان
الوزاري ،قال سليمان« :ال
مشكلة يف اجيازه ويف عدم ذكر
بعض األمور فلكل مشكلة ّ
حل»،
آم ًال «ان يتم الوصول اىل حلول
حول املواضيع اخلالفية» .واعتقد
«ان اعضاء اللجنة الوزارية
سيتوصلون اىل حلول كما ّ
مت
االتفاق على تشكيل احلكومة،
وبالطبع حكومة مع ثقة تواكب
االستحقاق الرئاسي ألن للحكومة
دورًا فيه» .ووضع احلملة على
رئاسة اجلمهورية «ضمن رغبة
البعض يف حتديد مواصفات
الرئيس اجلديد واملفهوم بني
رئيس قوي وضعيف ،حيث
حتاول االطراف حتديد هوية
الرئيس من خالل هذه احلكومة.
إن مواقفي مطابقة خلطاب القسم
وعلى اجلميع ان يقرأوه وقلت ان
املقاومة ضرورية لكن من ضمن
االسرتاتيجية الدفاعية حتى ال
تستهلك إجنازاتها» .وأكد «ان
علي مل تصل
حماولة التهويل
ّ
اىل نتيجة فرئيس اجلمهورية
يبقى نبضه وحراكه مستمرين
حتى آخر دقيقة من والييت
وال ميكن ألحد ان جيمدهما وال
يتوهمن احد ان بامكانه اسكاتي.
وأدعو اجلميع اىل ان يقرأوا جيدًا
خطاب القسم».

عرجيي :غطاء دولي حلماية احلكومة
رأى وزير الثقافة رميون عرجيي
أنه «من غري املناسب ،تناول
مواضيع جوهرية ومفصلية ،يف
بيانات ،وتعابري ،من شأنها فتح
الباب أمام جدل إضايف ،حنن يف
غنى عنه» ،مشريًا اىل أن «جلنة
صوغ البيان الوزاري ،مل تصل
إىل طريق مسدود ،لكن املهمة
أصبحت صعبة ،يف ظل التطورات
االخرية ،اليت مل تسهم يف تسهيل
عمل اللجنة» ،مؤكدًا «وجود غطاء
دولي حلماية احلكومة».
واعترب يف حديث اىل اذاعة
«صوت الشعب» أمس االول،
أن «حق املقاومة شرعي ،وهو
من الثوابت ،وجيب ان يتم ذكره
يف البيان بشكل واضح ،طاملا ان
االعتداءات االسرائيلية ما زالت

قائمة ،وتبقى الصياغة والتعابري،
وعلى اعضاء اللجنة إجياد احلل،
الذي يراعي هواجس اجلميع».
وقال« :إن الغطاء الدولي موجود
حلماية احلكومة ،وهو كان عام ًال
مساعدًا لتشكيلها ،لكن األهم هو
الغطاء واإلرادة احمللية ،وصون
كرامة وموقع املقامات كافة يف
لبنان ،ال سيما رئاسة اجلمهورية،
اليت جيب ان تكون على مسافة
من اجلميع ،ال سيما يف القضايا
اخلالفية الكربى» ،الفتا اىل أن
«رئيس تيار «املردة» النائب
سليمان فرجنية ،أعلن على املأل
أنه داعم لرئيس تكتل «التغيري
واإلصالح» النائب ميشال عون
لرئاسة اجلمهورية» ،معتربًا أن
«كل االمور تتم بالتنسيق معه».

اخلازن يشيد مبؤمتر باريس
إعترب رئيس اجمللس العام
املاروني الوزير السابق وديع
اخلازن يف تصريح له أمس االول،
أن «مؤمتر باريس لدعم لبنان
وبيان املطارنة املوارنة ،شكال
أجواء إجيابية يف ظل ما حدث أخريا
من سلبيات» .وقال»:مل يؤثر
تأخري إجناز البيان احلكومي حلسن
احلظ ،على مؤمتر باريس الذي
جاء مرة أخرى ليجدد العهد بدعم
لبنان ومقام رئاسته وجيشه ،كما
أوىل موضوع النازحني السوريني
كل العناية لئال يبقى العبء على
كاهل لبنان وحده ،على أن تقرن
الوعود باألفعال».

جملس
بيان
أضاف»:سجل
الشهري
املوارنة
املطارنة
موقفا حمقا والفتا بشأن التهجم
على موقع الرئاسة ،إذ نعترب
هذا التهجم خروجا على احرتام
املقامات األساسية يف الدولة
ويف طليعتها مقام الرئاسة
بإعتباره رمزا وطنيا للبالد ،لطاملا
حرص البطريرك مار بشارة بطرس
الراعي على صونه.انهما حدثان
مسحا غبار املعارك والسجاالت
اليت كادت تقضي على ما أجنز
من إجيابيات لتشكيل احلكومة
اجلديدة بعد دخوهلا الشهر احلادي
عشر يف التكليف».
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لبنانيــات

أشاد بنتائج مؤمتر دعم لبنان يف باريس

التقى وفد اخلارجية اجملرية واملنظمات الدولية

سالم :مداوالت البيان الوزاري متقدمة ولن أفرض شيئاً الراعي :مذكرة بكركي حتمل
احلقيقة كاملة

أكد رئيس جملس الوزراء متام
سالم أن مساحة عدم الثقة
الكبرية اليت تراكنت بني القوى
السياسية يلزمها بعض الوقت
والتوصل
وجتاوزها
لرأبها
اىل شيء ما يف موضوع
البيان الوزاري ،مشريًا اىل أن
اللقاءات اليت متت على صعيد
البيان «كانت راقية ومتقدمة
جدًا ،وهذا أمر اجيابي وجيد».
وأوضح «حنن لسنا يائسني
نعول على املرحلة املقبلة»،
بل ّ
مشددًا على أنه يتحمل مسؤولية
استيعاب التباينات السياسية
ال أن يكون هو جزء منها.
وأعلن أنه «عندما تتفق القوى
السياسية يف ما بينها ،فأنا
موجود ألخدمها ال ألقفز فوقها
أو ألفرض عليها شيئًا» .وأشاد
بنتائج مؤمتر باريس «الذي يؤكد
التزام الدول الكربى بأمن لبنان
واستقراره وضمان مستقبله».
وقال سالم خالل دردشة مع
اإلعالميني املعتمدين يف السرايا
احلكومية امس االول« :ان مؤمتر
باريس الذي انعقد على خلفية
ما تأسس يف أيلول املاضي
يف األمم املتحدة جملموعة دعم
لبنان ،وجبهد كبري من الرئيس
ميشال سليمان ،جاء ليؤكد
التزام الدول الكربى أمن لبنان
واستقراره وضمان مستقبله،
وسط الوضع اإلقليمي والدولي
غري املستقر .وبالتالي ،فان
مؤمتر باريس الذي رعاه ونظمه
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
وفرنسا ،وانضم إليه ممثلو
الدول الكربى وأبرزهم وزراء
خارجية هذه الدول ،كان له وقع
وتأثري كبريان .ومع األسف،
كان سبقه بعض التشكيك
والرتدد يف إمكان انعقاده أو
عدمه وسط األجواء اليت طرأت
دوليًا ،ولكن تبني أنه رغم كل
شيء هناك نية جدية وحازمة يف
دعم لبنان ،وهذا الدعم جتلى
يف املواقف والكلمات والبيان
الذي صدر ،والذي أكد أهمية
تشكيل احلكومة واملضي يف
أداء دورها ويف مواجهة العديد
من التحديات ،وأبرزها الوضعان
األمين واالجتماعي  -اإلنساني
الناتج من األزمة السورية

والنازحني السوريني ،وكذلك
الوضع اإلقتصادي واملالي.
وهنا نشري اىل أن املزيد من
االجناز والعمل للحكومة سينعكس
مباشرة عليه اجيابيًا».
وشكر «هذه الدول على
التزامها» ،ورئيس اجلمهورية
على «اجلهد الكبري الذي بذله
وآمن به وتابعه إىل أن أوصلنا
اىل هذه املناسبة الكبرية يف
باريس» ،آم ًال يف أن «نتمكن
كلبنانيني مبا نتحمله وسنتحمله
من مسؤوليات من تأمني الفرصة
لرتمجة هذا الدعم الدولي ليلقى
طريقه العملي لتخفيف آالمنا
ومعاجلة الكثري من مشكالتنا».
وردًا على سؤال عما اذا كان
من املفيد أكثر لو كانت احلكومة
حصلت على الثقة قبل مؤمتر
باريس ،أجاب« :من أبرز ما
مت احلديث عنه يف هذا املؤمتر،
الدعوة الواضحة والصرحية يف
أن متضي احلكومة لنيل الثقة
والقيام بدورها املطلوب يف
هذه املرحلة».
وعما إذا كان لنتائج باريس
انعكاس على البيان الوزاري،
أجاب« :موضوع البيان الوزاري
شأن آخر ،ولذلك أقول إن ما
حصل يف باريس أمر مهم،
اىل درجة أننا رأينا دو ً
ال كربى
مل تتوقف عند بعض التباينات
الداخلية يف لبنان.
أضاف« :إن ما حصل يف
باريس ،وتابعته بالتواصل
يكرمنا
مع رئيس اجلمهورية،
ّ
ويضعنا يف مكانة عاملية
ودولية كبرية ،ويؤكد أنه رغم
كل األمور األخرى ما زال للبنان
حجم ومكانة ،وهذا أمر نعتز به
وحيثنا ويساعدنا على االلتفاف
حول بعضنا البعض ومعاجلة
أمورنا جبدية واملضي يف حتقيق
استحقاقاتنا».
وعما اذا كان يعتقد أن االشادة
مبواقف الرئيس سليمان يف
باريس واليت كانت نفسها
اليت عرقلت البيان الوزاري
يف لبنان ،ميكن ان تكون سببًا
معرق ًال اضافيًا ،أجاب« :ليست
مواقف الرئيس سليمان اليت
تعرقل ،وإمنا مساحة عدم الثقة
الكبرية بني القوى السياسية

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

اليت يلزمها بعض الوقت لرأبها
وجتاوزها والتوصل اىل شيء
ما .وأنا قلت يف مناسبات
عديدة ان اللقاءات واالجتماعات
اليت حصلت كانت راقية
ومتقدمة جدًا وغنية باملطالعات
واحلجج والطروح السياسية بني
كل القوى السياسية ،وهذا أمر
إجيابي وجيد ،وحيدوني على
القول اننا لسنا يائسني بل
نعول على املرحلة املقبلة ،وقد
ّ
جاء مؤمتر باريس ليؤكد أن ثقة
العامل بنا كبرية ،ويبقى علينا
أن نثق بأنفسنا».
وحول ما إذا كانت هذه
احلكومة ستتوىل مهمات رئاسة
اجلمهورية ،قال« :كل هذه
املسائل سابقة ألوانها ،وأنا
قلت منذ البداية ان امام هذه
احلكومة مهمة ضمن االشهر
الثالثة املقبلة ،إذا أجنزتها
ومضت األمور على خري تكون
هذه احلكومة قد أدت خدمة
كبرية وقامت بواجباتها».
وقال« :أنا أحتمل مسؤولية
استيعاب التباينات السياسية
وليس ألكون جزءًا منها.
واملوقف واملوقع الذي محلته
على مدى عشرة أشهر يف فرتة
التأليف ،ما زلت أمحله اليوم يف
فرتة صياغة البيان الوزاري،
وبالتالي أي رأي سأعطيه اآلن
ليسجل هلذا الفريق أو ذاك أو
حتى يسجل للبنان لن يفيد قبل
أن نصل إىل شيء مشرتك يتفق
عليه اجلميع».
وعن احلراك الذي يقوم به
الرئيس نبيه بري وما إذا كان
سينتج ح ًال وسطًا يف البيان
الوزاري ،قال« :الرئيس بري
من القيادات الكربى يف البلد
واليت هلا كلمتها ودورها
وصدقيتها ،وواكبتنا يف مرحلة
التأليف واليوم يف مرحلة البيان
الوزاري ويف مراحل مقبلة،
ونتعاضد معها ملا فيه خري
البلد».
وكان سالم استقبل يف السرايا،
النائب حممد كبارة والنائب
السابق طالل املرعيب.
بعد اللقاء ،قال كبارة« :حبثنا
مع الرئيس سالم يف األوضاع
أوضاع
وخصوصًا
العامة
طرابلس ،كما تناولنا معه
موضوع مشروع البيان الوزاري
حبيث أبدى تفاؤ ً
ال بإمكان
الوصول إىل حلحلة يف هذا
املوضوع».
وعن وضع طرابلس ،أكد
أنه «ممنوع أن حتصل اجلولة
العشرين ،وحنن نالحظ أن
األجهزة األمنية واجليش اللبناني
يقومون بدورهم بطريقة خمتلفة
عما كان حيصل يف السابق
يف حفظ األمن يف طرابلس،
وحنن نتابع املوضوع كما يتابعه
أيضا الرئيس سالم» .وشدد
على أن «الوضع مل يعد حيتمل
يف املدينة وكذلك انعكاس
الوضع األمين على الوضعني
االقتصادي والتجاري وعزل
املدينة عن حميطها ،فهذه األمور

غري مسموح بها والفلتان األمين
جيب وضع حد له ،وهناك جدية
يف ذلك».
ثم التقى سالم وفدًا من اهليئة
اإلدارية جلمعية أعضاء جوقة
الشرف يف لبنان ضم الرئيس
الفخري الوزير السابق ميشال
إده ،ورئيس اجلمعية الوزير
السابق الشيخ ميشال اخلوري،
واألعضاء :النائب مروان محادة،
الوزير السابق عدنان القصار،
نائب الرئيس شفيق حمرم،
األمني العام رفيق شالال ،أمني
الصندوق كامل مهنا ،النقيب
رميون شديد ،السفري مارون
حيمري والربوفسور أنطوان
غصني.
ونقل اخلوري إىل الرئيس سالم
تهانئ أعضاء اجلمعية ومتنياتهم
له بالتوفيق والنجاح يف املهمة
الوطنية اليت توالها ،واضعًا
إمكانات اجلمعية يف تصرفه.
وقال« :تشعر مجعية أعضاء
جوقة الشرف يف لبنان باعتزاز
كبري يف أن يتوىل الرئيس
سالم ،الذي هو من مؤسسي
اجلمعية ويشغل حاليًا منصب
نائب الرئيس فيها ،رئاسة
جملس الوزراء يف هذه الفرتة
الدقيقة من عمر لبنان حيث
تزدحم االستحقاقات وتتواىل
التحديات ما جيعل مهمة الرئيس
سالم دقيقة وأساسية يف آن،
وهو الذي عرف حبكمته ووطنيته
وانفتاحه على مجيع اللبنانيني
وإخالصه لوطنه وشعبه ،وما
اإلمجاع الذي حتقق يف تسميته
ٌ
دليل على
رئيسًا للحكومة إال
ذلك».
وأجرى سالم اتصا ً
ال هاتفيًا
بالسيدة منى اهلراوي ،مطمئنًا
اىل صحتها بعد احلادث الذي
تعرضت له.

املاروني
البطريرك
أعلن
بطرس
بشارة
الكاردينال
الراعي أن «مذكرة بكركي
حتمل يف داخلها احلقيقة
كاملة» ،الفتًا اىل «النقاط
األساسية الثالث اليت وردت
فيها :امليثاق الوطين ،العيش
املشرتك والصيغة اللبنانية،
اليت يقوم على أساسها النظام
اللبناني».
وأشار اىل «فرادة نظام لبنان
حميطه»،
يف
الدميوقراطي
مثنيًا على «الثقافة االجتماعية
اليت جتمع بني ابناء هذا الوطن
كافة ،اىل اي دين او طائفة
انتموا ،وذلك بعكس السياسة
اليت تغذي النزاع بني األفرقاء،
وتفرق بني األخوة يف الوطن
الواحد».
وقال الراعي خالل استقباله
يف الصرح البطريركي يف
بكركي امس االول ،ممثلني عن
املنظمات الدولية يف لبنان ،من
مدراء ورؤساء مكاتب ،اضافة
اىل قائد قوات االمم املتحدة
املوقتة يف لبنان اجلنرال باولو
سيريا ،الذين لبوا الدعوة
اليت وجهتها األمانة العامة
للدائرة البطريركية ،لالطالع
من البطريرك على تفاصيل
تتعلق بالشأن اللبناني ،وتأثري
اإلقليمية
األزمات
انعكاس
والدولية عليه ،يف حضور االمني
العام للدوائر البطريركية األباتي
انطوان خليفة« :ان لبنان تأثر
كثريًا نتيجة احلرب الدائرة يف
سوريا ،وخصوصًا مع نزوح
مئات اآلالف من السوريني اىل
أراضيه».
وتساءل« :مل على لبنان ان
يكون ضحية حروب الدول يف ما

بينها؟ وهل يكافأ بهذه الطريقة
ألنه مل يقفل بابه يومًا يف وجه
أحد؟».
ويف ختام اللقاء الذي ختللته
جمموعة من األسئلة طرحها
املشاركون على الراعي ،ومنها
ما يتعلق بقضية النازحني
السوريني اىل لبنان ،ودور
الكنيسة يف دعوة املتخاصمني
كافة اىل التحاور إلرساء
السالم ،وغريها من املواضيع،
أثنى احلاضرون على «القراءة
املوضوعية لصاحب الغبطة
االشياء
ولتسميته
لألمور،
بأمسائها ،ما أعطى صورة
واضحة عن طبيعة األزمة
اللبنانية».
ومتنى الراعي على الدول املمثلة
باملشاركني يف اللقاء «العمل
ليس على تقديم املساعدات
املادية وحسب ،امنا العمل من
أجل احالل السالم يف الوطن
العربي».
والتقى الراعي نائب وزير
اخلارجية اجملرية  -اهلنغارية
للشؤون الدولية بيرت ونرتمانتل،
رئيس دائرة الشرق األوسط
يف وزارة اخلارجية اجملرية
 اهلنغارية السفري ميهالييغيزا ،سفري اجملر يف لبنان
السلو فارادي ،سفري اجملر يف
سوريا يانوس بوداي ورئيس
مكتب لبنان وسوريا يف وزارة
اخلارجية اجملرية السفري هورفات
أتيال ،يف حضور سفري لبنان يف
روما شربل إسطفان الذي كان
سابقًا سفريًا للبنان يف هنغاريا.
ومت عرض لألوضاع العامة يف
املنطقة ،ووضع املسيحيني يف
الشرق ،وتداعيات األحداث يف
سوريا على لبنان.
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لبنانيات

استنكرت استعالء «حزب اهلل» على موقف سليمان وموقع الرئاسة

«املستقبل» :مؤمتر باريس تعبري عن حجم الرعاية الدولية للبنان
«املستقبل»
كتلة
أكدت
النيابية أن مؤمتر جمموعة الدعم
الدولية للبنان الذي انعقد يف
«يعب عن حجم الرعاية
باريس
رّ
الدولية الداعمة لسيادة لبنان
واستقالله واستقرار األوضاع
فيه ،وعن مدى احلرص على
محايته من تداعيات األزمة
يف سوريا» ،آملة يف «أن
يتخذ هذا الدعم خطوات عملية
ومادية حمسوسة ،وال سيما
يف ما يتعلق بإغاثة الالجئني
السوريني» .وشددت على
وجوب أن «يكون إعالن بعبدا
يف البيان الوزاري» ،مستغربة
«مزاعم بعض مكونات الثامن
من آذار يف الرتويج الفرتاضات
غري صحيحة تدعي رفض إدراج
مبدأ مقاومة العدو اإلسرائيلي
يف البيان».
ُ
املعيبة
واستنكرت «الطريقة
واألسلوب املرفوض وهلجة
االستعالء والغرور اليت قوبل
بها موقع رئاسة اجلمهورية
ميشال
الرئيس
وموقف
سليمان يف خطابه يف جامعة
الكسليك من قبل حزب اهلل
وحلفائه» ،معتربة أن «رئيس
اجلمهورية بادر إىل إعالن
موقف وطين وسياسي ،وهذا
حق له كفله له الدستور،
وكان ُيفرتض مبن ال يوافقه
يرد مبوقف سياسي
الرأي أن
ّ
ضمن اللياقات وليس بالتهجم
والتجريح الشخصي واحلمالت
اإلعالمية املغرضة».
«املستقبل»
كتلة
عقدت
اجتماعها يف بيت الوسط
أمس االول ،برئاسة الرئيس
فؤاد السنيورة .واستعرضت
األوضاع يف لبنان من خمتلف
جوانبها ،ويف نهاية االجتماع
أصدرت بيانًا تاله النائب
باسم الشاب ،أوضحت فيه
أنها توقفت أمام أهمية انعقاد
مؤمتر جمموعة الدعم الدولية
للبنان يف قصر االليزيه
يف باريس مبا يتضمنه من
حضور دولي وعربي مميز
ومبا يعرب عن حجم الرعاية
الدولية الداعمة لسيادة لبنان
واستقالله واستقرار األوضاع
فيه .واعتربت أن «هذا املؤمتر
يعب أيضًا عن مدى احلرص
رّ
على محاية لبنان من تداعيات
األزمة احمليطة وخصوصًا األزمة
يف سوريا» ،آملة «كجميع
اللبنانيني أن يتجاوز هذا الدعم
املظاهر اإلعالمية والسياسية،

ليتخذ خطوات عملية ومادية
حمسوسة ،وال سيما يف ما
يتعلق بدعم لبنان يف إغاثة
على
السوريني
الالجئني
أراضيه حيث يتحمل لبنان أعباء
كبرية تفوق طاقته وال ميكن له
أن يستمر يف حتملها».
رئيس
بـ»جهود
ونوهت
ميشال
العماد
اجلمهورية
سليمان ومتابعته الدؤوبة هلذا
املؤمتر وللدعم السخي الذي
جتلى مببادرة خادم احلرمني
الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز يف دعم اجليش اللبناني
لتسليحه بأسلحة فرنسية على
شكل هبة عينية مباشرة إىل
لبنان وذلك من خالل العالقة
املباشرة بني اململكة العربية
السعودية وفرنسا مببلغ 3
مليارات دوالر» ،واصفة هذه
املبادرة بأهميتها وبقيمتها
بأنها «خطوة غري مسبوقة يف
تاريخ دعم اجليش اللبناني».
واستعرضت الكتلة املراحل
اليت قطعتها احلكومة اجلديدة
يف العمل إلجناز بيانها الوزاري
والعقبات اليت ما زالت حتول
دون التوصل اىل صيغة اتفاق
حول البيان ،جمددة التأكيد أن
«إعالن بعبدا جيب أن يكون يف
البيان الوزاري» .واستغربت
مكونات
بعض
«مزاعم
الثامن من آذار يف الرتويج
الفرتاضات غري صحيحة تدعي
رفض إدراج مبدأ مقاومة
العدو اإلسرائيلي يف البيان
الوزاري ،فيما احلقيقة أن
بعض هذه املكونات يصر على
تشريع محل السالح يف لبنان
واستعماله انطالقًا من األراضي
اللبنانية خارج إشراف الدولة
اللبنانية ومرجعيتها ،وهذا أمر
ال ميكن القبول به أو املوافقة
عليه» ،مشرية اىل أن «خري
دليل على ذلك متثل مبشاركة
حزب اهلل بقرار منفرد منه يف
القتال اىل جانب النظام يف
سوريا حيث تتزايد يومًا بعد
يوم أعداد القتلى من الشباب
اللبناني الذي جينده حزب اهلل
للقتال هناك من دون حسيب
أو رقيب».
ورأت «ضرورة إجناز بيان
وزاري يعرب عن تطلعات
ويسمح
اللبناني
الشعب
للحكومة باالنطالق يف العمل
اللبنانيني
مصاحل
لتحقيق
يف العيش الكريم وتثبيت
االستقرار والتحضري النتخابات
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رئاسة اجلمهورية».
واستنكرت «الطريقة املعيبة
واألسلوب املرفوض وهلجة
االستعالء والغرور اليت قوبل
بها موقع رئاسة اجلمهورية
وموقف رئيس اجلمهورية يف
خطابه يف جامعة الكسليك من
قبل حزب اهلل وحلفائه» ،الفتة
اىل أن «رئيس اجلمهورية
بادر إىل إعالن موقف وطين
وسياسي ،وهذا حق له كفله
له الدستور ،وكان ُيفرتض مبن
ال يوافقه الرأي أن يرد مبوقف
سياسي ضمن اللياقات وليس
بالتهجم والتجريح الشخصي
واحلمالت اإلعالمية املغرضة».
ورفضت الكتلة «هذا األسلوب
الذي استخدم يف مواجهة
رئيس اجلمهورية ،الذي هو
رمز البالد ورأس الدولة
الدستور»،
على
واملؤمتن
كما رفضت يف الوقت نفسه
«الفكر التسلطي الذي ال ميكن
القبول به أو السكوت عنه أو
التسليم به».

اللبنانية
احلكومة
وطالبت
بـ»تقديم شكوى عاجلة اىل
جملس األمن الدولي ضد
النظام السوري بسبب تكرار
اعتداءاته على السيادة اللبنانية
وخصوصًا يف املدة األخرية
ضد منطقة عرسال حيث سقط
عدد من الشهداء واجلرحى»،
منددة «بأشد العبارات بقصف
بلدات اللبوة وبريتال واهلرمل
من قبل أطراف مسلحة سورية
تقول إنها تستهدف حزب اهلل
وأعماله ،وهذا منطق مرفوض
وهو اعتداء على كل لبنان
ومجيع اللبنانيني».
وكررت الكتلة مطالبة إيران
بـ»وقف توريط حزب اهلل
وزجه يف القتال يف سوريا»،
داعية احلزب اىل «االنسحاب
فورًا من سوريا والعودة اىل
لبنان ووضع حد هلذا املسلسل
الدموي املدمر والذي ستكون
نتائجه حتمًا كارثية على احلزب
وعلى اللبنانيني مجيعًا وعلى
العالقات العربية اإليرانية».

«الوفاء للمقاومة» :فرصة البيان
الوزاري متاحة

أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
أن «فرص التوصل اىل إجناز
البيان الوزاري بشكل مقبول
ومرض ال تزال متاحة إذا التزم
ٍ
اجلميع مبقتضيات املصلحة
الوطنية اليت تتطلب تفهمًا
وتفاهمًا بعيدًا من أجواء التحدي
يف
وخصوصًا
واملكاسرة،
هذه املرحلة اليت أمجع فيها
اللبنانيون على أولوية التصدي
وإجناز
التكفريي
لإلرهاب
االستحقاق الرئاسي يف موعده
الدستوري وإصدار املراسيم
إلطالق ورشة التلزيم يف قطاع
النفط ،ومعاجلة التدهور يف
الوضع املعيشي واالقتصادي
للبنانيني ،ومتابعة اجلهود
الحتواء أزمة النازحني السوريني
وإغاثتهم».
وأملت يف بيان بعد اجتماعها
الدوري يف مقرها يف حارة حريك
أمس االول ،برئاسة النائب
حممد رعد وحضور أعضائها،
يف «أن يدرك اللبنانيون جبميع
مكوناتهم السياسية والطائفية

أن مصلحتهم األكيدة هي
يف التمسك بأسباب املنعة
ومرتكزات احلماية الوطنية
الضامنة
وباملعادلة
للبنان
لسيادته وموقعه ودوره واليت
متثل املقاومة أحد أهم أركانها».
واعتربت أن «التفاهم املطلوب
إلطالق عجلة العمل احلكومي
سيعزز إمكان إجناز االستحقاق
الرئاسي يف موعده واستئناف
املؤسسات
عمل
دورة
الدستورية يف البالد» .وجددت
«متسكها حبرية اإلعالم اليت
والقوانني
الدستور
كفلها
املرعية» ،رافضة «املس بها
من خالل زج القضاء استنسابيًا
احلسابات
تصفية
بهدف
الشخصية والسياسية وحماولة
تقييد احلريات اإلعالمية مبا
فيها حرية التعبري وعرض
احلقائق وانتقاد السلطة».
وشددت على «وقوفها اىل
جانب هذه احلريات وتضامنها
مع وسائل اإلعالم واإلعالميني
املستهدفني».

جنبالط يربق إىل قادة البحرين
والكويت واإلمارات
أبرق رئيس «جبهة النضال
الوطين» النائب وليد جنبالط
امس ،اىل عاهل البحرين امللك
محد بن عيسى آل خليفة مستنكرًا
التفجري االرهابي الذي وقع يف
منطقة الدية يف مملكة البحرين
وأدى إىل سقوط شهيدين من
رجال األمن.
ويف برقية وجهها اىل رئيس
دولة االمارات العربية املتحدة

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
إستنكر جنبالط التفجري االرهابي
الذي أدى اىل استشهاد املالزم
أول طارق حممد السابي الشحي
يف البحرين .كذلك أبرق إىل
أمري دولة الكويت الشيخ صباح
األمحد اجلابر الصباح مهنئًا
بشفائه من العملية اجلراحية
اليت خضع هلا يف الواليات
املتحدة االمريكية.

هوالند :تسليح اجليش يف
أسرع وقت ممكن
أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا
أن التئام اجملموعة
هوالند
ّ
يف
لبنان
لدعم
الدولية
عب «أو ً
ال عن اإلشادة
باريس رّ
أرضية
وشكل
باللبنانيني
أساسية لدعم رئيس اجلمهورية
واحلكومة
سليمان
ميشال
اللبنانية» ،وأشار يف الوقت
أن املؤمتر شدد على
عينه إىل ّ
«خطورة الوضع مع التدفق
الكثيف لالجئني من سوريا
ودخول مليون الجئ إىل بلد
كلبنان» ،واصفًا هذا العدد
بأنه «رقم قياسي» نظرًا ألنه
«ال يوجد بلد يف العامل لديه
هذا العدد من الالجئني قياسًا
على عدد شعبه».
بينما لفت إىل «قرار املؤمتر
املتعلق باجليش اللبناني وقوى
االمن الداخلي من أجل تعزيز
وتقوية األمن يف لبنان» ،مذكرًا
يف هذا اإلطار بـ»اهليكلية
اليت وضعتها فرنسا واململكة
العربية السعودية من أجل دعم
وتسليح اجليش اللبناني».
وأكد التوصل بني فرنسا
والسعودية ولبنان إىل «كل
االتفاقات الالزمة ،واالتفاق
على سبل التنفيذ يف أسرع
وقت ممكن».
الرئيس الفرنسي ،ويف حديث
أن
لقناة «املستقبل» ،أوضح ّ
مؤمتر باريس «قرر ختصيص
أموال للبنان من أجل مساندته
يف استقبال الالجئني ،كما
اختذ قرارًا يتعلق باالقتصاد
اللبناني الذي جنح يف احملافظة
على االستقرار على الرغم من
الصعوبات» اليت واجهها ،إال
أنه لفت يف املقابل إىل وجوب
السعي إىل «جتنيد الطاقات
واحلصول على أموال أكثر»
لدعم الدولة اللبنانية ،خاصًا
بالذكر يف هذا اجملال «اهلبات
والبنك الدولي ومؤسسات
أخرى» اليت أشار إىل أنها
«تكثف إجراءاتها وستواكب
دول عدة هذه املسرية من
أجل التمويل االئتماني املتعدد
األطراف واالستثمار يف لبنان».
وإذ آثر عدم اخلوض يف حتديد
«األرقام ،ألنها ليست دائمًا
صحيحة وقد تعطي بعض
هوالند
إكتفى
األوهام»،
إن «هذا الصندوق
بالقول
ّ
االئتماني قد ولد ولديه
األموال وسيتم وضع املزيد
بشكل يسمح بتمويل املشاريع
القائمة وليست لتمويل مشاريع
وهمية».
ويف معرض تأكيده على
قرار املؤمتر «املتعلق باجليش
اللبناني وقوى االمن الداخلي
من أجل تعزيز وتقوية االمن
يف لبنان» ،ذكر هوالند بأنه
«سيكون هناك مؤمتر من أجل
هذه الغاية يف روما خالل
األسابيع املقبلة من أجل تقديم
مزيد من الدعم» ،وأضاف:
«تعلمون أن فرنسا واململكة
العربية السعودية قد وضعتا
هيكلية من أجل دعم اجليش
اللبناني بكل الوسائل املفيدة

لسالمته ،ومن أجل مساعدة
اللبنانيني يف محاية دودهم
وضمان أمنهم الداخلي» ،وأكد
أن تقديم املعدات العسكرية
ّ
الفرنسية إىل القوات املسلحة
اللبنانية مبوجب اهلبة السعودية
سيكون «يف أسرع وقت
ممكن».
وأضاف« :بالنسبة لفرنسا
العربية
واململكة
ولبنان
السعودية لقد مت التوصل إىل
كل االتفاقات ومت االتفاق على
سبل التنفيذ».
وعما إذا كان قد مت التطرق
خالل انعقاد مؤمتر باريس إىل
موضوع االنتخابات يف لبنان
واملخاوف من إمكانية عدم
إجرائها ،أجاب هوالند« :نعم
لقد تطرقنا إىل هذا املوضوع،
وأكدنا على ضرورة احرتام
املواعيد والرزنامة (اخلاصة
باالستحقاقات الدستورية) وأن
يتم إجراء االنتخابات الرئاسية
يف شهر أيار» املقبل ،وأضاف:
«املهم يف هذا املؤمتر هو
التأكيد للبنانيني على أهمية
وجود حكومة وحدة وطنية
ألن يف ذلك إشارة جتسد
رغبة اللبنانيني يف احملافظة
على وحدة أراضيهم وسيادة
لبنان وأن يقدموا للمجتمع
الدولي وجهًا حضاريًا يعكس
وحدة اللبنانيني» ،مشريًا إىل
أن الواليات املتحدة األمريكية
ّ
وروسيا تشاطران فرنسا هذا
الرأي ،وأسدى هوالند لبنان
واللبنانيني «نصيحة» قائ ًال:
«أمضوا قدمًا ،وكلما مضيتم
قدمًا تسارعت األمور وسيصل
الدعم الدولي بشكل أسرع».
وردًا على سؤال ،شدد على أنه
«من غري املقبول أن يستقبل
لبنان مزيدًا من الالجئني»،
وأكد وجوب «أن يقوم اجملتمع
الدولي بدوره يف مقابل هذا
االحتمال واألخطار القائمة من
رؤية املزيد من الالجئني الذين
يأتون من سوريا ويهربون اىل
أن «لبنان
لبنان» ،مشريًا إىل ّ
واألردن وتركيا ال ميكن هلم أن
يستقبلوا الالجئني لوحدهم،
خصوصًا بعد كل اجلهد الذي
قام به لبنان».
وأردف الرئيس الفرنسي:
«جيب أن جند ح ًال ملوضوع
الالجئني ،ولكن احلل الوحيد
الذي ينبغي أن نتوصل إليه
هو التوصل إىل تسوية األزمة
يف سوريا» ،مضيفًا يف هذا
السياق« :لقد حتدثنا بهذا
املوضوع مع وزير اخلارجية
الروسي (سريغي) الفروف
األمريكي
اخلارجية
ووزير
أن
(جون) كريي واتفقنا على ّ
مؤمتر جنيف جيب أن يستأنف
من أجل التوصل إىل حل مع
بأن هذا االمر ليس يف
علمنا ّ
غاية السهولة» ،وطلب الرئيس
الفرنسي يف هذا اجملال من
إيران أن «تقوم مبسؤولياتها»
من منطلق إشارته إىل أنها
«معنية مباشرة باألمر ،واحلل
مير أيضًا عربها».
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لبنانيات

خياطرون بتطيري احلكومة متغافلني عن احملاذير الكبرية يف حال سقطت

العماد عون بعد اجتماع التكتل :مهمة هذه احلكومة بالذات ليست
إجياد احللول إمنا تأمني االستحقاق الرئاسي
دعا العماد عون اجلميع اىل
التعقل وعدم تضييع الوقت
مبناقشات عقيمة منبهًا من
حماذير سقوط احلكومة .وهو
إذ لفت اىل أن ما يعطي
املقاومة شرعيتها ليس البيان
الوزاري وال غريه ،إمنا وجود
االحتالل وشرعة األمم املتحدة،
أكد أن الكلمات واملعادالت
الكالمية ال تغيرّ واقعًا تفرضه
األحداث ،وأن املقاومة ليست
حباجة العرتاف من أحد.
العماد عون الذي كان يتحدث
بعد االجتماع األسبوعي لتكتل
نفى
واالصالح
التغيري
الشائعات اليت حتدثت عن زيارة
قريبة له اىل السعودية ،وردًا
على سؤال عن عدم مشاركة
التيار يف السجال القائم
بني رئيس اجلمهورية وحزب
اهلل قال «من واجبنا توقيف
السجاالت ال زيادتها».
وقال:
متحور اجتماعنا اليوم حول
موضوع التسلية اليت حتصل
يف جملس الوزراء أو يف
ّ
الوزارية
اللجنة
املكلفة صياغة
ّ
البيان الوزاري .حنن جند هذا
ألن اخلالف يقف
األمر مؤسفًاّ ،
عند كلمة ال تغيرّ يف املعنى
قانونية وال
وال قيمة هلا ،ال
ّ
غري
قانونية .خيتلفون على
ّ
وكأن ّ
هذه الكلمة،
كل منهم
ّ
يريد أن يكسر كلمة اآلخر
أما يف الواقع،
لتسري كلمتهّ .
هم خياطرون بتطيري احلكومة.
هناك الكثري من احملاذير
يؤدي بنا
لسقوط احلكومة .قد ّ
األمر إىل اإلختالف على انتخاب
رئيس
للجمهورية ،فنصل إىل
ٍ
ّ
مدة اإلستحقاق من دون
نهاية ّ
أي
معلم من
أن يكون لدينا ّ
ٍ
الد
معامل
ستورية.
املؤسسات ّ
ّ
ّ
ّ
من
أن سقوط احلكومة
املؤكد ّ
ّ
ال
يؤثر على اإلستحقاق
الرئاسي ،ولكن ماذا لو متادى
اإلستحقاق
ليطال
اخلالف
ّ
عندها
الرئاسي؟
تتفتت
ّ
الدولة وتسقط
كل معاملها،
ّ
كما سيكون هناك استحالة
اإلنتخابات
إلجراء
النيابية
ّ
يف موعدها .إىل أين نصل؟
جملس نيابي منتهية
صالحيته،
ّ
ٍّ
وشغور يف الرئاسة األوىل،
ٌ
وحكومة ساقطة ،وقادة ُم ّدد
بشكل غري
هلم
قانوني ...من
ٍ
ّ
سيمارس السلطة يف البلد؟
مب
يتلهون؟؟!!
ّ
هل يعلمون َ
كيف سيكون الوضع إذا
أوصلونا إىل هذه اخلامتة؟؟
أنا أتساءل عن البدائل؟؟ هل
البديل هو الفراغ املطلق ،أي
نهاية الوطن؟؟ هل سنكون
قادرين عندها على القيام
مبجلس
أي إسقاط
تأسيسيّ ،
ٍ
ّ
ّ
كل ما هو قائم اليوم من
الطائف وغريه من القوانني
وإنتاج نظام جديد؟؟ هذا األمر
ال جيوز !!..جيب أن ّ
جديًا
نفكر ّ

باملوضوع ،وليسمح لنا زمالؤنا
الذين يعملون على صياغة
ّ
البيان الوزاري ،بعدم
التوقف
ألن ال قيمة هلا.
عند الكلمات ّ
ّ
كل ما حيصل بينهم اليوم هو
حرب
عبارة عن
كالمية ،فيما
ٍ
ّ
الكلمات واملعادالت ال تغيرّ
ألن ما يغيرّ ه هي
الواقع،
ّ
األحداث .األحداث اليت حتصل
يف اإلطار احلالي هي اليت تغيرّ
الواقع سواء ّ
مت شطب الكلمة
على
أو إضافتها
أي بيان
ّ
وزاري .الكلمة تبقى كلمة،
ّ
فيما احلدث هو األمر الوحيد
ويطوره.
الذي يغيرّ الواقع
ّ
معينة
شطب أو زيادة كلمة
ّ
جمرد
يف ّ
أي بيان وزاري تبقى ّ
كلمة ،لكن احلدث هو الوحيد
الذي خيلق الواقع ويساهم يف
تطويره ..فلريحيونا من اجلدل
القائم حول الكلمات.
أن البيان الوزاري
اجلميع يعلم ّ
ّ
ليس
فاملؤسسات
احلل،
الدستورية هي اليت تصنع
تنفيذها.
وتضمن
احللول
ِ
مل
احلكومة
لتقوم
تأت
باحللول ،وال
لتحسن واقع
ّ
معينّ  ،احلكومة تشكلت بهدف
تأمني استمرارية إستكمال
املؤسسات الدستورية.
احلكومة لديها مهمة وحيدة
لتقوم بها وهي اإلستحقاق
ُت ّ
وبعدها
الرئاسي،
سلم
املفاتيح لغريها.
نطلب من اجلميع التفكري
بشكل أوسع ،ونكرر االقرتاح
ٍ
الذي
قدمه الوزير الذي
ّ
ميثلنا يف جلنة البيان الوزاري
(وزير اخلرجية) « جئنا لتأمني
إستمرارية احلكم ،وإعادة تكوين
املؤسسات الدستورية»..
ال ميكن للوزراء توقيف أو
إنشاء «مقاومة»  ،ولن
يستطيعوا تغيري أو زيادة
واقعة يف الشرق األوسط..
لنبق واقعيني ونفهم قدرتنا
تعمه
ضمن اإلطار الكبري الذي ّ
املشاكل.
ّ
نأسف ّ
أننا مل
نتعلم شيئًا من
اليت
األمور
مجيع
مرت يف
ّ

السنوات الثالث املاضية،
وندعو اجلميع إىل التعقل
وإىل عدم إضاعة الوقت يف
مناقشات عقيمة.
املقاومة
تستمد شرعيتها من
ّ
اإلحتالل ،ال ميكن ألحد ان
يعطيها الشرعية ّ
إال من خالل
شرعة األمم املتحدة ،فهي
ليست حباجة إلعرتاف من أحد.
إذًا فلنخرج من اخلالفات حول
أن لديه
سيما ّ
هذا املوضوع ال ّ
إمتدادات كثرية ،جيب أن
ألن هذه األمور
يتعاون اجلميع ّ
ميكن معاجلتها مع الوقت.
جيب التأقلم مع تطور األحداث
يف الشرق األوسط ،من يريد
أن يصطدم باحلائط فليفعل
بنفسه من دون أن يصدم
البلد كله معه.
وباملناسبة أمتنى على اإلعالم
ّ
«يسفرني» إن مل أكن
أن ال
مسافرًا ،ال تطلقوا علينا
أن
ميكنكم
الشائعات..
تسألونا عندما تلتبس عليكم
األمور ،ولكن جتنبوا إطالق
الشائعات..
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ
س :هل هناك من أجواء
سفر إىل اململكة العربية
السعودية؟
ّ
ج :يف احلقيقة لست أعلم،
فأنتم
الصحافيون تطلقون
ّ
اخلربيات
وتصدقونها وتكتبونها
ّ
ثم
نضطر حنن إىل نفيها.
ّ
ُّ
ّ
ّ
يتدخل
س :ملاذا مل
التيار
بالسجال ّ
الذي حصل بني
ّ
حزب اهلل
والرئيس ميشال
ّ
سليمان؟
ج :واجبنا هو أن نوقف
السجاالت ال أن نزيدها.
أن حزب
ولكن ما أعرفه هو ّ
والرئيس سليمان
اهلل
مقربان
ّ
ّ
من بعضهما ،وال أحد يعرف ما
حصل بينهما أو ما هو
موجود
ٌ
بينهما ،ولكن أنا أطلب من
اجلميع ّ
أال يزيدوا
السجاالت
ّ
أكثر ،خصوصًا ّ
أنه قد حصلت
توضيحات للموضوع اليوم.
ٌ
س:
يتحدث البعض اليوم عن
ّ
ٍ
نية موجودة إلعادة عقد
لقاء
ّ

ماروني يف بكركي .هل أنتم
يف أجواء هذه املشاركة يف
حال ّ
الدعوة؟
متت ّ
ج :أنا مل تلق دعوة بعد ،وال
أعرف مضمونها.
س:
يتحدث البعض اليوم
ّ
أن العرقلة ّ
اليت حتصل
عن ّ
ّ
بالنسبة للبيان الوزاري هي
مقابل ّ
أن
التمديد ،مبعنى آخر ّ
التمديد يصبح أمرًا واقعًا إذا
تعرقل البيان الوزاري ومل تنل
احلكومة ّ
الثفة..
ّ
ج :ليس بالضرورة أن تنجح
ّ
اليت
مجيع املناورات
يتم
ّ
القيام بها ،فهناك
مناورات
ٌ
تقتل صاحبها.
س :هل رئيس اجلمهورية
يناور اليوم؟
ج :لست أعلم .أنتم تتابعونه
ولكن أنا ال أتابع األخبار .قد
تصدقون
ال
ّ
ولكنين ال أتابع
ّ
مؤخرًا كما ال ّ
ّ
األخبار
ألن
أحلل ّ
ّ
التحليل هنا ال ينجح.
س :هل ما أوصلك إىل
اإلنفتاح على سعد احلريري
السعودية
سيوصلك أيضًا إىل ّ
ّ
يومًا ما ،ونعين هنا
بالنسبة
الرئاسي؟
لإلستحقاق ّ
أو ً
ال
ج :جيب عليكم أن تعرفوا ّ
اهلدف ّ
الذي قمنا من أجله بهذا
اإلنفتاح ،فعندما عقدنا خلوة
دير القلعة يف تشرين
األول
ّ
املاضي ،خرجنا
مبقررات رمسية
ّ
ّ
ّ
تكتل
على مستوى
التغيري
واإلصالح ،وهي ّ
أنه جيب
اإلنفتاح على مجيع
مكونات
ّ
اجملتمع ّ
ّ
اللبناني بدءًا
بالنواب،
وقد بدأنا ذلك بالفعل،
فاجتمعنا مع اجلميع وناقشنا
وكنا ّ
ّ
املواضيع
متفقني معهم
ّ
على
األقل يف موضوع إجراء
انتخابات رئاسة اجلمهورية،
وهذا األمر كان مشرتكًا عند
اجلميع .وبعد ذلك عملنا على
تطبيق
مقررات اخللوة وبدأنا
ّ
ّ
جنتمع
بالنواب ،التقينا مع
نواب
القوات
اجلميع باستثناء ّ
ّ
ّ
اللبنانية الذين رفضوا إعطاءنا
موعدًا مرتني.
هذه كانت الغاية من خلوة دير
القلعة ،ولكن ال جيب أن ننسى
للنواب رؤساء ّ
أن ّ
تكتالت وهم
ّ
يتصرفون
ال
مبعزل عنهم،
ٍ
ّ
ظل األزمة ّ
خصوصًا يف ّ
اليت
منر فيها ،واحلمداهلل جنحنا
ّ
يف ّ
حدة األجواء
التخفيف من ّ
ومن ثم تأليف احلكومة،
أن هذا األمر أراح مجيع
وأعتقد ّ
ّ
اللبنانيني .وما أقوله اليوم هو
متابعة للمقاربة اليت
توصلنا
ّ
من خالهلا إىل تأليف احلكومة.
غايتنا ليست القيام بزيارات
لدول شقيقة أو صديقة أو
ٍ
ٍ
دولة يف العامل ،إنمّ ا
ألي
ّ
ّ
حنل مشاكلنا
الغاية هي أن
بأنفسنا ،ولكن هذا األمر ال
أي
السعودية أو ّ
مينع أن نزور ّ
دولة أخرى إذا وجهت الينا
الدعوة لزيارتها.

ادغار شويري عبقري من لبنان خمرتع 3D
 Soundوشاعر زجلي من الطراز الرفيع

اللبناني ادغار شويري خمرتع
األبعاد
الثالثي
الصوت
مكتشف
«،»3D Sound
قوة الدفع الكهربائية يف
الصواريخ ،ومدير هندسة
الفيزياء يف اجلامعة رقم
 2عامليًا  Princetonوخمرتع
الـ» »Plasmaاليت ّ
مكنت مكوك
الفضاء « »Curiosityللوصول
اىل املريخ ،وهو رئيس
Electric Rocket Propulsion
..Society
أحد العلماء اللبنانيني الذين
شغلوا مناصب رئيسية يف
اجملال الفضائي سواء يف
جامعة برنستون أو وكالة
الفضاء ناسا .هو أستاذ
الفيزياء التطبيقية ومدير
برنامج اهلندسة الفيزيائية
والرئيس احلالي ملخترب الدفع
بالبالزما  EPPDyLيف جامعة
برنستون يف الواليات املتحدة
األمريكية ،وهو خمتص بتطوير
الصورايخ الفضائية وتطوير
مفاهيم دفع جديدة للمركبات
الفضائية.
ولد إدغار شويري يف 11
متوز  1961يف مدينة طرابلس
يف لبنان .كان بارعًا وحمبًا
للعلوم منذ صغره ،وكان
ملشاهد هبوط املركبة أبوللو
على سطح القمر عام 1969
أثر كبري يف نفسه مما دفعه
إىل دراسة علوم الفضاء.
تلقى علومه األوىل يف مدينة
طرابلس .وبعد إنهائه للمرحلة
الثانوية خالل احلرب اللبنانية
انتقل إىل الواليات املتحدة
األمريكية عام  1979حيث
اجته إىل دراسة اختصاص
اهلندسة الفضائية يف جامعة
سرياكيوز .وأكمل الدراسات
العليا ليحصل على شهادتي
املاجستري والدكتوراه يف
علم البالزما سنة  1991من
جامعة برنستون ،واليت متتلك
خمربًا يف جمال االختصاص
الذي اختاره ،وهو قوة الدفع
للصواريخ الفضائية وخصوصًا
باستخدام وقود البالزما.
وبعد عدة سنوات ترأس ذلك
املخترب وال يزال.
يذكر شويري أن وصوله
إىل ما هو عليه أتى بعد
جهود كبرية وجوائز عدة
وثقت امسه يف عامل العلوم
الفضائية ،فقد شارك خالل
سنني حياته يف  21مباراة يف
ناسا ،وهو غري آمل باالستقرار

يف بلده األم يومًا لعدم وجود
برنامج فضائي يكمل به حياته
املهنية.
ويقول« :ان حيب الشديد
لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بدأ
منذ الستينات عندما أحضر
لي والدي( .»...ملزيد من
املعلومات اليك الرابط)
اليكم فيلم وثائقي عن
 3Soundالرابط :
h t t p s : / / w w w .
facebook. com/ photo.
1427085007528299=php?v
وهو حمرتف الشعر اإلرجتالي
من الرتاث اللبناني املعروف
بالزجل..
واليكم مقاطع من
حتدي يف
ّ
الزجل اللبناني املرجتل يف
نيويورك حبضور رجال اعمال
لبنانيني:
يقول ادغار شويري للسيد
يوسف عبد الصمد:

لو ما الفينيقي ما ترك هل حمبسة
حممسة
وكانت سفنو عل إحبار
ّ
ّ
وفضل خطر حبرو َع امن اليابسة
اسس َع شط التونسي
قرطاج ما
ّ
وما كان كولومبو اكتشف عامل جديد
لو خاف من كرب احمليط األطلسي

رد يوسف له:
ّ

خمترب ادغار فرجي تفرجي
ً
بوسطجي
يا جنوم هل عامل عليكن
أحباثك ملنا لعيين مبهجي
واسلوبك حلرب الفضائل حرجبي
هيدي خلط ِ
زعرب وكذبة مربجمة
وت ْ
واألرض ما بتدفعلك وال برتتشي
ولي بيسكن يف اهلوا بيشبع هوا
وبعيش عحبوب الدوا واملجَ مجة..

ادغار شويري:

يوسف َتهم علم َ
الفضا ِبل زعربة
راسو ُفضى والعلم ِعندو َمسخرة
ول َمسخرة عل معرفة ِمش َمقدرة
قدرا
واملقدرة ما بيعرفا وما ّ
صاروخ ّ
مسكرة
فتح السما ِل
ّ
تيصري عل مريخ يف مستعمرة
حتى وقت ما تصري ارضك مقربة
مدمرة
من احلرب والتلويث بتفنى
ّ
ْب ّ
طلع معي من هل خليقة أكربا
معمرة
العلوم
ل
ع
السفينة
بصدر
َ
ّ
بنقي ِمثل ما نوح ّ
ّ
نقى من الثرى
ِمن كل بلد أحلى ذكي واحلى مرا
بنقي مثل ما نوح ّ
ّ
نقى من الثرى
من كل بلد أقوى صيب وأذكى مرا

ومن كل حضارة العامل اللي َنَو َرا
توج منربا
ويللي بأعظم شعر َّ
بتبكي ِقلي خَت ِ
لصك ِبشفق عليك
وبطلعك تتسكت وتتقعد ورا
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الساعدي القذايف «قائد املقاومة» يف قبضة طرابلس

ّ
ختلت سلطات النيجر عن
«اللجوء اإلنساني» الذي منحته
إىل الساعدي القذايف ،النجل
الثالث للعقيد اللييب معمر
ّ
القذايف،
وسلمته إىل السلطات
الليبية اليت أودعته السجن يف
العاصمة طرابلس ،حملاكمته بتهم
عدة ،تتناول جرائم قتل مجاعي
أهمها جمزرة املدينة الرياضية يف
طرابلس عام  ،2006واليت يرتدد
أنها أودت حبياة  70شخصًا.
ُ
ونقل الساعدي جوًا إىل طرابلس
فجر أمس االول ،وأودع سجن
اهلضبة (الروميي) حيث حيتجز
عدد من رموز نظام والده الراحل.
وأبلغت مصادر ديبلوماسية ليبية
«احلياة» بأن النيجر وافقت على
تسليمه بعد تقديم طرابلس أدلة
على تورطه يف هجمات مسلحني
ضد اجليش اللييب يف جنوب
البالد ،بهدف إشعال فتنة بني
أقلييت التبو والطوارق وبني
القبائل العربية هناك.
واستندت هذه األدلة إىل
اعرتافات انتزعت من عبداهلل
منصور الذي تسلمته ليبيا من
النيجر الشهر املاضي ،بعدما
جلأ إليها مع الساعدي يف أيلول
(سبتمرب)  2011قبل مقتل والده
يف  20تشرين األول من ذلك
العام .وقالت املصادر إن
اعرتافات منصور (وهو آخر وزير
لألمن الداخلي يف عهد القذايف)
وبعض املعتقلني يف أحداث سبها
(عاصمة اجلنوب اللييب) أخريًا،
«نصب نفسه
أثتبت أن الساعدي
ّ
قائدًا للمقاومة» ضد السلطات
اجلديدة يف ليبيا ،خصوصًا بعد
اعتقال شقيقه سيف اإلسالم يف

الزنتان.
وشكرت احلكومة الليبية املوقتة
رئيس النيجر حممد يوسفو على
تسليمها القذايف اإلبن ،وتعهدت
معاملته «وفق املعايري الدولية»،
فيما حتدثت مصادر يف طرابلس
عن صفقة تعاون اقتصادي مع
النيجر تناهز قيمتها بليون دوالر.
ويتوقع أن ميثل الساعدي
أمام النيابة العامة يف طرابلس
اليوم إلبالغه بالتهم املوجهة إليه
وأهمها :إطالق حرسه اخلاص
الرصاص على مجاهري نادي
«األهلي» خالل مباراة مع نادي
«االحتاد» يف املدينة الرياضية يف
طرابلس ،وإجباره أهالي الضحايا
آنذاك على توقيع اعتذار خطي له.
كما ُيتهم بقتل مدرب كرة القدم
اللييب بشري الرياني عام 2005
الذي انتقد «سوء أدائه» يف كرة
القدم ،إضافة إىل إحراقه نادي
«األهلي» يف بنغازي عام 2000
والتنكيل بالعبيه.
وكان هوس الساعدي بلعبة
كرة القدم قاده إىل تنصيب
نفسه «العب الكرة األول» يف
ليبيا ،وإنفاق ماليني الدوالرات
لشراء حصص يف أندية عاملية.
وتوىل قيادة املنتخب اللييب لكرة
القدم .وانضم العبًا يف صفوف
فريق «بريوجيا» اإليطالي ،لكنه
اضطر إىل التخلي عن احرتافه بعد
ثبوت تناوله منشطات.
كذلك يتهم الساعدي ،الذي
ُيعرف بعالقات جيدة مع بعض
باستقدام
العرب،
السلفيني
مرتزقة لدعم نظام والده ضد
الثوار ،وقيادة كتيبة حاولت إمخاد
«ثورة  17فرباير» ( )2011يف

مهدها يف بنغازي .ومعلوم أن ثورة
« 17فرباير» استوحت امسها من
جمزرة ارتكبها مناصرون للساعدي
يف بنغازي يف ذلك اليوم من
عام  2006حبق متظاهرين أحرقوا
القنصلية اإليطالية آنذاك احتجاجًا
على رسوم مسيئة لإلسالم.
وجنا الساعدي بأعجوبة من
قبضة الثوار يف  17شباط (فرباير)
 ،2011عندما أرسل والده قوة
بقيادة رئيس االستخبارات السابق
عبداهلل السنوسي لنقله من بنغازي
جوًا.
وتوقعت مصادر قانونية ليبية
أن تكشف التحقيقات مع الساعدي
مزيدًا من األسرار عن حقبة والده،
وأيضًا عن بعض املتعاونني الذي
ظلوا على والئهم له يف الداخل
واخلارج ،إضافة إىل مصري أموال
أخفاها النظام السابق يف اخلارج.
وبعد اعتقال عدد كبري من
رموز النظام السابق ،ال تزال ليبيا
تطالب باسرتداد مطلوبني أهمهم
التهامي خالد مدير جهاز األمن
الداخلي يف عهد القذايف .وجلأ
التهامي إىل اوغندا ،وهو متهم
بالتنكيل باملعارضني السياسيني
وتصفيتهم.
كما تطالب السلطات الليبية
القاهرة بتسليمها أمحد قذاف الدم
(املنسق السابق للعالقات الليبية –
املصرية) ،واملسؤولني السابقني:
علي الكيالني والطيب الصايف
وميالد الفقهي ،فيما يطالب
بعض الثوار باسرتداد موسى
كوسا الالجئ يف قطر والذي توىل
مناصب عدة يف عهد القذايف،
وكان وزيرًا للخارجية قبل انشقاقه
عن النظام.

عشرات القتلى واجلرحى يف  7سيارات مفخخة

بارزاني يهدد بغداد بـ «خطوات غري متوقعة»

عراقيون
زعماء
تبادل
ضربت
فيما
التهديدات،
سلسلة تفجريات جديدة بغداد
وعددًا من املدن األخرى.
وقالت مصادر أمنية إن 7
سيارات مفخخة انفجرت يف
العاصمة واملوصل وبابل أمس
االول ،خملفة عشرات القتلى
واجلرحى.
وهدد رئيس إقليم كردستان
مسعود بارزاني أمس االول بـ
«اختاذ خطوات غري متوقعة»،
إذا استمرت احلكومة ورئيسها
نوري املالكي مبحاولة «كسر
هيبة األكراد وجعلهم على
اهلامش» .وأضاف« :إنهم
يريدون التعامل معنا كأننا
حمافظة» عادية ،مشريًا إىل أن
ذلك «من احملال بعد كل هذا
التحرر ،ولن خنطو إىل الوراء
وإمنا إىل األمام».
وجاءت تصرحيات بارزاني
بعد يوم من إعالن املالكي أنه
سيصرف من املوازنة العامة من
دون انتظار إقرارها يف الربملان
الذي اعتربه «فاقدًا شرعيته»،
واتهم رئيسه أسامة النجيفي
بـ «التآمر على الدولة» ،مؤكدًا
االدعاء عليه لدى احملكمة
االحتادية بتهمة عرقلة عمل
احلكومة.
ورد النجيفي أمس االول
بشدة على تصرحيات املالكي
واعتربها «انقالبًا عسكريًا»،
مؤكدًا مقاضاة املالكي الذي

«نال من هيبة الربملان»
واعترب عمله «خارج السياقات
الدستورية ،وتسبب حتى اآلن
بعشرات األزمات اليت ما إن
تنتهي واحدة منها ،جبهود
خملصة من الشركاء ،حتى يبادر
إىل إشعال أخرى للتغطية على
فشل حكومته واحلديث غري
الصادق مع الشعب».
وأردف أن «رئيس احلكومة
ظهر خبطاب انتخابي ،رافضًا
إبقاء النقاش على املوازنة أيامًا
عدة بعد أن استمرت شهورًا
كاملة يف جملس الوزراء».
وانفجرت األزمة حول املوازنة
يف العراق لتسحب االهتمام من

املعارك املندلعة يف األنبار،
بعد أن دفعت احلكومة املوازنة
إىل الربملان متضمنة حسومات
من حصة إقليم كردستان (17
يف املئة) فرفض األكراد األمر،
وقاطعوا جلسات الربملان إىل
حني التوصل إىل حل قضية
تصدير النفط من اإلقليم
الذي تطالبه احلكومة بتسديد
موارد  400ألف برميل يوميًا،
وأن يكون التصدير يف األطر
الرمسية لوزارة النفط ،فيما
يؤكد األكراد عدم قدرتهم على
تصدير هذه الكمية ،ويطالبون
بإدارة ملف اإلنتاج والتصدير
بأنفسهم مبعزل عن الوزارة.

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس

صـدق يف الـمعاملة

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

اسـتقامة يف الـعمل

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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بعد اجتماعه س ّرا مع أبوت

دعم «مشروط» من اوفارول ملطار بادجريي كريك
إحجام رئيس الوالية باري
اوفارول عن دعم انشاء
مطار ثان يف سيدني ورفضه
التعهد بصرف سنت على
البنية التحتية للمطار اصبح من
املاضي بعد ان أعرب الناخبون
عن دعمهم القوي للبدء ببنائه
يف بادجريي  Badgerysكريك
.
وكان السيد اوفارول قد
تعرض لضغط قوي من
نائبة مقعد مالغوا Mulgoa
االحرارية يف غرب سيدني
تانيا ديفيس خالل لقائها
به االسبوع املاضي اليصال
رسالة له من ناخبيها بانهم
يريدون بناء املطار وكذلك
حتديث الطرق وسكة احلديد.
وقالت السيدة ديفيس ،اليت
تقع بادجريي  Badgerysكريك
ضمن مقعها االنتخابي «انه
يتعني ان نكون واعني لردود
فعل الناخبني اليت وصلت
الينا».
«انهم
تقول
واضافت
أمرين:
قالوا
(الناخبني)
أنهم يقدمون الدعم ،أو انهم
يريدون ان يروا البدء بالبنية
التحتية».
يأتي هذا يف وقت اظهر
استطالع نيلسن  -فريفاكس
احلصري ان  72يف املئة من
الناخبني يريدون مطارا ثانيا
يف بادجريي كريك يف نيو
ساوث ويلز ،يف حني أن
 20يف املئة فقط يعارضون
ذلك .حتى ان الدعم هو أقوى
بني ناخيب احلزبني الكبريين
( 74يف املئة).
غري ان الدعم يف الوقت هو
يف تناقض صارخ مع استطالع
نيوزبول كان قد جرى قبل
 16عاما وأظهر ان  70يف
املائة من الناخبني كانوا اما
يعارضون انشاء املطار أو
انهم مل يقرروا بعد.
وكان رئيس الوزراء طوني
أبوت يستعد العالن القرار

بشأن املطار الثاني ،ولكن
رئيس الوالية اوفارول دعا
احلكومة الفيدرالية اوال للتعهد
برصد حزمة لتمويل سكك
حديدية وطرق جديدة الن نيو
ساوث ويلز ليست مستعدة
لدفع الفاتورة.
ففي كلمة القاها يف الربملان
األسبوع املاضي ،قال السيد
اوفارول جمددا ان «املسألة
تعود للحكومة الفيدرالية»،
حتديث
ان
من
حمذرا
املستشفيات ووصلة سكك
احلديد الغربية West Connex
وطريق باسيفيك هاي واي
 Pacific Highwayيف خطر اذا
كان على الوالية دفع فاتورة
البنية التحتية للمطار.
بدوره اعلن زعيم املعارضة
يف نيو ساوث ويلز جون
روبرتسون ان حزب العمال قد
اعلن قبل أسبوعني عن دعمه
لبناء املطار يف بادجريي كريغ
قائال انه (املطار) ميكن حتويل
غرب سيدني (من وضع اىل
وضع أفضل).
اإلعالم
وسائل
وكانت
فريفاكس قد اعلنت يوم
السبت عن تأرجح بنسبة 15
يف املئة ضد حكومة اوفارول،
األمر الذي يضع العمال يف
املقدمة ألول مرة منذ عام
 ،2008ويعرض احلكومة خلطر
خسارتها املقاعد االحرارية
املتأرجحة احمليطة ببادجريي
كريك.
وقالت السيدة ديفيس انها
تشغل املقعد بتأرجح  12يف
املئة وان هناك «حتوال كبريا»
يف وجهات النظر يف غرب
سيدني بالنسبة للمطار ،ومن
املرجح أن يعاد اشعال قضية
بنائه يف االنتخابات يف عام
.2015
وقالت ان الطرق يف غرب
بالفعل،
مزدمحة
سيدني
وسوف تصبح أكثر سوءا ما
مل يتم حتديثها» ..السكان

يريدون الوظائف اليت من
شأن املطار خلقها او زيادتها
وكذلك يريدون وصوال اكثر
مالءمة للمطار ،وهم يعتقدون
أيضا أن ذلك سيجلب السياحة
اىل املنطقة.
وكشفت النائبة ديفيس عن
ان السيد اوفاريل كان قد
مسع الشيء نفسه من نواب
آخرين يف غرب سيدني.
وقال النائب االحراري يف
مقعد لوندندير ي rLondonde
 ،ryبارت باسيت إن مطارا
ثانيا سيكون «حمركا رئيسيا
للوظائف» يف الطرق والسكك
احلديد اليت حتتاجها املناطق
الغربية.
واعلن السيد باسيت انه يشغل
مقعده بهامش ضيق هو  5يف
املئة بعد تغيري احلدود وانه
يسعى لالنتقال إىل مقعد
هوكسبريي اجملاور.
واضاف «منذ عشرين عاما
يف غرب سيدني كانت مسألة
املطار تستخدم كحملة ختويف
يف االنتخابات  ...ولكن
املنطقة اآلن مزيج واسع من
املهنيني والتجار واجلميع
يسافرون عن طريق اجلو.
وقال أنهم سئموا من السفر
إىل ماسكوت بسبب التكلفة
املرور
وحركة
والوقت
وانسداد الطرق السريعة».
وقال النائب باسيت «أنين ال
أرى أي شيء آخر يف األفق
من شأنه أن خيلق وظائف مثل
بناء مطار آخر».
وقال نائب مقعد بنريث
ستيوارت ايريس الذي يشغل
مقعده بهامش  16يف املئة
ان اجملتمع يريد اختاذ قرار
بناء املطار.
ولكن السيد ستيوارت وهو
الوزير املساعد لرئيس الوالية
سيدني قال إنه
لغرب
يشاطر السيد اوفارول احلذر،
كما أن القرار يعود للحكومة
الفيدرالية.

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

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

مصري «كوانتاس» يشعل الربملان الفيدرالي
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -طالب طوني
أبوت رئيس وزراء أسرتاليا
حزب العمال باملساعدة على
إلغاء ضريبة الكربون ملساعدة
شركة كوانتاس للطريان
للخروج من عثرتها.
شركة
«مصري
وسيطر
وقت
على
كوانتاس»
الربملان
يف
االستجواب
الفيدرالي ،حيث انتقد قائد
املعارضة العمالية بيل شورتن
اقرتاح احلكومة األسرتالية
بفتح شركة الطريان للتملك
األجنيب ،وعرب شورتن عن
ختوفه من أن يتسبب ذلك
يف ذهاب آالف الوظائف إىل
اخلارج.
لكن طوني أبوت دافع عن
اخلطة ،متسائال « :ملاذا
متتلك «فريجن» فرصة إدارة
البيزنس اخلاص بها ،بينما
حترم «كوانتاس» من ذلك.
ومضى يقول « :طاملا يصر
قائد املعارضة على معارضته
القرتاحات احلكومة ،فإنه
يعطي «فريجن» صفقة أفضل
من كوانتاس.
وأكد أبوت أن حكومته درست
منح كوانتاس دينا للخروج من
كبوتها ،لكن القرار النهائي
كان الرفض.
وأعرب عن رغبته يف أن
تتنافس كل من كوانتاس
وفريجن على نفس ساحة

امللعب.
وحث أبوت حزب العمال على
عدم الوقوف حجر عثرة ضد
إلغاء ضريبة الكربون.
من جهته ،قال نائب اخلضر
آدم باندت إنه يشعر خبيبة

األمل من خطة احلكومة
أسهم
بفتح
األسرتالية
لالستثمارات
كوانتاس
األجنبية ،وتابع « :توني أبوت
بصدد قتل كوانتاس كشركة
وطنية».

املستشفيات احلكومية تهدر
املال العام
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -أكثر من مليار
دوالر سنويا من املال العام
يتم هدرها جراء عدم الكفاءة
يف املستشفيات احلكومية
أموال
وهي
األسرتالية،
كافية إلجراء أكثر من 200
ألف عملية يف املستشفيات.
وكشفت دراسة حديثة أن
تكلفة عملية املرارة تكون
أكثر غالء مبقدار يصل إىل
 5000دوالر يف بعض
املسشفيات العامة مقارنة
مبستشفيات أخرى.
وأشار التقرير الذي أعده
«معهد غراتان» بتفويض من
ستيفت داكيت مسؤول وزارة
الصحة األسبق ،الذي قال إن
بعض املستشفيات العامة
تهدر يف املتوسط 2500

دوالر أكثر من قريناتها ،مبا
يعد إهدارا للمال العام.
وتابع داكيت أن تسمية هذه
املستشفيات ،وإجبارها على
احلد من ذلك اإلسراف ،سوف
يوفر املزيد من األموال اليت
ميكن أن تستغل يف خدمات
أخرى باملستشفيات العامة.
وخالل العقد املنصرم ،كانت
املستشفيات العامة أكرب
مصدر لنمو اإلنفاق احلكومي،
حيث ارتفع حجم االنفاق
مبقدار  8مليار دوالر بني
عامي  03-2002و .13-2012
وطالب التقرير من «اهليئة
الوطنية ألداء القطاع الصحي»
اإلمداد بتقارير إضافية حول
تكلفة خدمات املستشفيات،
من أجل وضع سياسة للحد
من النفقات.

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

Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200
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جملس الشيوخ يرفض إلغاء ضريبة الكربون مفوضية املنافسة واملستهلك تعارض بيع
حمطات الطاقة نيو ساوث ويلز
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت من الرافضني ملشروع القانون

االلكرتوني)  -فشلت حكومة
أسرتاليا برئاسة توني أبوت يف
مترير أول قانون إللغاء ضريبة
الكربون يف جملس الشيوخ
األسرتالي أمس االثنني بسبب
احتاد اخلضر مع حزب العمال
يف مواجهة مشروع القانون.
وحاولت السيناتور العمالية
لويز برات وضع تعديالت على
مشروع القانون لكنه مل يتم
متريره بنسبة تصويت بلغت 38

يف جملس الشيوخ مقابل 32
من املؤيدين.
ويتوقع أن يقدم االئتالف بعد
حنو ثالثة شهور مشروع قانون
جديد جمللس الشيوخ إللغاء
ضريبة الكربون.
ومن املتوقع أن يؤدي ذلك
الرفض إىل إحباط حكومة
توني أبوت اليت كانت تعول
على إلغاء الضريبة ،للوفاء
بتعهداتها االنتخابية.

خطة راد ملساعدة حمدودي الدخل تضل طريقها

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -حتولت خطة
رئيس الوزراء األسرتالي
السابق كيفن راد من مساعدة
األسرتاليني حمدودي الدخل
يف القدرة على حتمل تكاليف
سكن قريب من مقار أعماهلم
إىل مصدر ربح مفاجئ للجامعات
ذات الطالب الدوليني.
وكانت اخلطة املسماة بـ
«اخلطة الوطنية للقدرة على
حتمل تكاليف اإلجيار قد أطلقها
كيفن راد يف عام  2007كجزء
من محلة عامة تهدف إىل
التغلب على التشرد السكين،
ومساعدة األسرتاليني الذين
يعانون األمرين من أجل توفري
سكن مناسب.
لكن إحصائيات تشري إىل

السكنية
الوحدات
مئات
املرتبطة بهذا املشروع باتت
ختدم العديد من طالب
األكثر
الدولية
اجلامعات
رفاهية مبصاريف باهظة مبا
جيرد املشروع من اهلدف
الذي أنشئ من أجله.
من جاتبه ،قال املستثمر
البنكي أندرو تيندال إن
اجلامعات مل ترتكب شيئا
خاطئا ،لكن اخلطة كانت
تهدف أساسا إىل محاية
األسرتاليني حمدودي الدخل
من ارتفاع تكلفة السكن.
وعلى سبيل املثال ،استخدمت
اجلامعة الوطنية األسرتالية
اخلطة لتطوير ما يقرب من
 1000وحدة سكنية يف مقرها
بكانبريا.

احلكومة تدرس توحيد بدل
البطالة وإعانة العجز

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -قال وزير
التوظيف يف حكومة الظل
بريندان أوكونر إن املعارضة
منفتحة العقل بشأن اقرتاح
حكومة االئتالف بتوحيد إعانة
البطالة ومعاش دعم العجز
يف إعانة واحدة جديدة تلغي
أي فروق بينهما ،مشريا إىل
أن األسرتاليني القادرين على
العمل جيب أن يتم جذبهم
لسوق العمل.
وكشفت احلكومة د أنها
تدرس نظام رعاية اجتماعية
جديد وشامل حيل حمل نظام
بدل البطالة الذي حيمل اسم
 ،Newstart allowanceوكذلك
حيل حمل معاش إعانة العجز
األكثر سخاء.
وقال كيفن أندروز وزير

يف
االجتماعية
اخلدمات
تصرحيات أدىل بها ملؤسسة
أسرتاليا»:
كورب
«نيوز
«هنالك تهافت للحصول على
إعانة العجز ألنها أكثر من
بدل البطالة ،وهو شيء ما
جيب أن نشعر بالقلق حياله
بسبب الفجوة املتنامية عرب
السنني».
واستدرك قائال« :بشكل
واضح ،لن نفعل شيئا ميس
املستقبلني احلاليني للبدل
واإلعانة»
لكن احلكومة استبعدت أن
تطال اإلصالحات أي تغيري
يف سن املعاش.
وقال أوكونر إن املعارضة
التعديالت
تلك
تدرس
اجلديدة لتشجيع األشخاص
على االنضمام لسوق العمل.

املنافسة
مفوضية
اعلنت
واالستهالك األسرتالية ()ACCC
انها سوف تعارض بيع حمطيت
للطاقة متلكهما حكومة نيو ساوث
ويلز لشركة الطاقة . AGL
وتقول املفوضية ان الشراء
املقرتح حملطات ماكواري لتوليد
الطاقة  ،Macquarie Generationاليت
متلك حمطيت بايزووتر Bayswater
وليديل  Liddellللطاقة سيقلل
كثريا من املنافسة يف سوق
الكهرباء.
وتنتج حمطيت ماكواري لتوليد
الطاقة ما يزيد قليال عن ربع
إنتاج الطاقة يف نيو ساوث
ويلز.
وقال رئيس مفوضية املنافسة
واالستهالك األسرتالية رود
سيمز ان هذا التملك يعين ان
ما يصل إىل  80يف املئة من
حمطات توليد الطاقة يف الوالية
ستسيطر عليها ثالث شركات
هي :آي جي ال ،واورجيني
واينرجي اسرتاليا.
واضاف السيد سيمز يقول «يف
حال حصول هذا البيع فانه من
املرجح ان يرفع احلواجز أمام
زيادة دخول جتار جتزئة آخرين
للكهرباء يف نيو ساوث ويلز
مما حيد من املنافسة مقارنة
بعدم املضي قدما يف اقرتاح

االقتناء هذا» .
وقال السيد سيمز ان الشركات
الثالث لديها بالفعل أكثر من
 85يف املئة من سوق التجزئة
للطاقة و 95يف املئة من السوق
الشاملة.
وقال وزير اخلزانة نيو ساوث
ويلز مايك بريد ان قرار
املفوضية يعين أن الصفقة لن
متضي قدما يف شكلها احلالي
وان احلكومة تنظر اآلن يف
تفاصيل مراجعة املفوضية قبل
تقرير خطوتها التالية.
وقال السيد بريد يف بيان له
أوضحت دائما اننا لن
«لقد
ُ
منضي قدما يف بيع األصول
اململوكة للوالية إال إذا كان ذلك
يف مصلحة دافعي الضرائب».
واضاف يقول ان عمليات بيع
أصول الطاقة املتبقية اململوكة
للوالية وهي Green State Power -
and Delta Electricity>s Central Coast
power stations Vales Point and
 Colongraجارية ومن املتوقع أن
تنتهي يف عام .2014
بدورها اعلنت شركة AGL
للطاقة يف بيان هلا انها تراجع
أسباب قرار مفوضية املنافسة
واالستهالك األسرتالية وستقرر
ما يتعني اختاذه من اجراءات يف
الوقت املناسب.

شورتن ينتقد تغيريات مقرتحة للحكومة
بشأن إعانة العجز وبدل البطالة
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -أدان رئيس
املعارضة العمالية بيل شورتن
خطط حلكومة أبوت تهدف إىل
دمج بدل البطالة وإعانة العجز،
باإلضافة إىل حرمان العاطلني
غري الراغبني يف السفر الكثر
من ساعة ونصف للوصول إىل
مقر وظيفة جديدة من البدل.
وكان وزير اخلدمات االجتماعية
كيفن أندروز قد أشار يف
تصرحيات له األحد إن احلكومة
تسعى إىل دمج إعانة العجز
وبدل البطالة.
وتابع شورتن منتقدا التغيريات
املقرتحة « :يبدو األمر وكأنهم
يعتقدون أن كل شخص
حيصل على إعانة العجز هو
من املخادعني ،وهو أمر ليس
بصحيح».
وأضاف شورتن أن األسلوب
األمثل ملساعدة الناس يف
اخلروج من دائرة االعتماد على

بدالت الرعاية االجتماعية يتمثل
يف خلق وظائف».
لكن أندرو استند على أن النظام
احلالي الذي حيمل فروقا مالية
ملحوظة بني بدل البطالة وإعانة
العجز ميثل نقطة ضعف سلبية،
لكنه أشار إىل أن التغيريات
لن متس املستفيدين احلاليني
من النظام.
وأعلن أندروز األحد عن زيادة
 15.70دوالرا كل أسبوعني
بدءا من  20مارس لكل
صاحب معاش أعزب ،بينما
تبلغ الزيادة  23.80دوالرا
كل أسبوعني لكل زوجني من
أصحاب املعاشات.
وبالرغم من استبعاد احلكومة
تقليل سن املعاش ،إال أن
شركات ونقابات ومنظمات
لتخفيض
دعت
اجتماعية
اإلعانات اليت حيصل عليها
الذين
املعاشات
أصحاب
ميتلكون منازل باهظة الثمن.

مدرسة امللك فهد حتصل
على موافقة البلدية

وافق جملس بلدية بانكستاون
مشكورًا على طلب مدرسة
امللك فهد اإلسالمية لزيادة
عدد تالميذها إىل  2100يف
فرعها األول يف منطقة غرين
أيكر.
أثنى السيد حافظ قاسم
رئيس جملس أمناء املدرسة
اجملالس
إحتاد
ورئيس
اإلسالمية يف أسرتاليا على
جهود مدير املدرسة الدكتور
راي باريت وهنأه والعاملني
معه من إداريني ومدرسني
على هذا اإلجناز العظيم،
وقال أنه قد أخذ على عاتقه
وضع هذا املطلب على رأس
قائمة أعماله من اليوم األول
لتسلمه رئاسة االحتاد.
وأضاف أن موافقة بلدية
بانكستاون على رفع عدد
التالميذ املسجلني اىل هذا
احلد قد أزالت َاخر عائق أمام
املدرسة حلصوهلا على رخصة
التعليم رمسيًا واالستمرار يف
رسالتها التعليمية والرتبوية
واحلتفاظ بالنتائج الباهرة
اليت حيصل عليها تالميذها
يف كل نهاية عام دراسي .
وأشار السيد قاسم اىل
ما كان واضحًا منذ عام 2012
حول بعض االمور امللتبسة
عن الطريقة اليت كانت تدار
فيها املدرسة سابقًا من قبل
شخص واحد حيث مل يكن ألي
من املسؤولني أو املوظفني
فيها أي دور يف إدارتها أو
تسيري أعماهلا.
وأضاف أن املدرسة كانت
تدار من شخص املدير
نفسه ونائبه يف املدرسة
اإلبتدائية.
وأشاد السيد قاسم بالدكتور
راي باريت الذي مت تعينه
مديرًا للمدرسة يف عام 2013
والذي إستطاع خالل سنة
إجناز كل متطلبات شروط
جتديد رخصة التعليم للمدرسة

الحاج حافظ قاسم

لعام . 2014
وأبدى السيد قاسم إرتياحه
وسروره بالنتائج املميزة
لتالميذ املدرسة يف امتحانات
عامي  2012و  2013رغم ما
واجه املدرسة من مشاكل
وعقبات وخضات داخلية
أعقبت إنهاء خدمة مدير
املدرسة األسبق ونائبه يف
املدرسة اإلبتدائية وبعض
املوظفني يف اإلدارة.
وبالنسبة للمنح احلكومية
السنوية ذكر السيد قاسم
أن حكومة والية نيو ساوث
وايلز مجدت هذه املنح ومل
حتدد زمنًا ملعاودة صرفها.
ويف اخلتام اشار السيد
قاسم إىل أنه على الرغم
من تراكم املشاكل من هنا
وهناك ،إال أن املدرسة
إستطاعت ختطي الصعوبات
وزاولت عملها الدراسي خالل
عامي  2012و  2013بنجاح غري
متوقع وأمتت بناء مدرستني
كبريتني بكلفة عشرة ماليني
دوالر يف منطقيت هوكسنت
بارك وبيومنت هيلز بفضل
جهود القيمني على املدرسة
على
الغيورين
وبفضل
مصلحة الطالب واجلالية.
املعلومات
من
ملزيد
والرد على إستيضاحاتكم
وإستفساراتكم يرجى االتصال
با َ
النسة رواء السمان على
الرقم .0433442215

طوني بورك :برملان أسرتاليا أصبح
للخطابات وليس للتشريعات

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -اشتكى حزب
العمال األسرتالي مما اعتربه
نفاذ احلجة القانونية لدى
حكومة االئتالف مبا جيعلها
غري قادرة على مترير قوانني
جديدة.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
قضى فيه جملس النواب
الفيدرالي جلسة كاملة يستمع
إىل خطابات شبيهة مبهرجان
أعضاء
ألقاها
األوسكار
الربملان ،حيث عمدوا خالهلا
على توجيه الشكر لعائالتهم،
وفرق عملهم لعملهم اجلاد
خالل عام االنتخابات بدال من
مناقشة القوانني.
وقال طوني بورك مدير قطاع
البيزنس يف املعارضة « :مل
مير علي أبدا حكومة لديها مثل

هذا النقص يف التشريعات
القانونية اليت جيب أن تناقس
داخل قبة الربملان».
ومل يشهد األسبوع املاضي
سوى مترير مشروع قانونني
صغريين نسبيا ،وانشغل
أعضاء الربملان يف جلسة
االثنني بالرد على خطاب
احلاكم العام ألسرتاليا اليت
افتتحت الربملان اجلديد يف
نوفمرب املاضي.
واشتكى بريك من تكريس
جملس النواب جللسته
يف إلقاء خطابات بدال من
مناقشة قوانني جديدة.
اجلدير بالذكر ،أن جملس
النواب مل ميرر خالل األسبوع
قانونني
سوى
املاضي
يتعلقان بإلغاء احلافز الضرييب
لألسرتاليني العاملني.
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اسرتاليات

األسعار «نار» يف مراكز رعاية الطفل بسيدني استطالع يظهر تراجع شعبية اوفارول
ورئيس الوالية غري قلق

سيدني ,اسرتاليا (ترمجة:
العنكبوت االلكرتوني)  -رسوم
مراكز رعاية الطفل باهظة جدا
يف سيدني ،حتى بات من
األرخص إرسال طفل إىل إحدى

املدارس اخلاصة من القدرة
على حتمل تكاليف التحاقه
مبركز رعاية لألطفال.
وتصل تكلفة رعاية الطفل
السنوية إىل  32ألف دوالر

خبري أمريكي« :فقاعة» أسعار
العقار يف أسرتاليا ستنفجر
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
تنبأ
االلكرتوني)
والدميوغرايف
االقتصادي
األمريكي الشهري هاري دينت
أن تنخفض أسعار العقار يف
أسرتاليا إىل حد هائل يصل
إىل نصف قيمتها احلالية أو
أكثر ،مشبها األسعار احلالية
بالفقاعة اليت ستنفجر يف
املستقبل.
أسعار
أن
دينت
وأكد
العقارات احلالية مبالغ فيها
بشكل كبري ،ال سيما يف
املناطق الساحلية.
يذكر أن توقعات دينت
االقتصادية غالبا ما تكون
صحيحة ،إذ سبق وتنبأ
باألزمة املالية العاملية اليت
اندلعت عام .2008
وتابع دينت « :الفقاعات
ستصل إىل ذروتها عندما ال
يستطيع املواطنون الشراء،
ملبون هي الفقاعة األكرب يف
األعوام األخرية ،وأتوقع أن
تشهد االنفجار األكرب».

وأشار دينت إىل زيادة
معدل عدم القدرة على حتمل
األسعار العقارية يف ملبورن
وسيدني بوجه خاص ،حيث
تبلغ األسعار عشرة أضعاف
متوسط الدخل.
وتوقع اخلبري االقتصادي أن
تشهد ملبورن االنفجار األكرب
يف أسعار العقارات.
وأضاف اخلبري األمريكي أن
«الفقاعة ستنفجر بعد انهيار
لسوق البورصة األسرتالي،
متوقعا أن جتابه الصني لذات
املصري.
كما توقع دينت أن تواجه
العاملية،
األسواق
معظم
من لندن إىل بعض املدن
األمريكية تدهورا ملحوظا.
وتابع قائال « :الفقاعة
الصينية يف طريقها لالنفجار،
بداية من العام املقبل،
وسيكون انفجارها هو األكرب
من نوعه» ،مشريا إىل أن
األزمة الصينية ستنعكس
بآثارها على أسرتاليا.

سنويا ،وهو ما دفع بعض
أولياء األمور إىل إحلاق أبنائهم
مبدارس خاصة مباشرة قبل
األوان.
وارتفعت رسوم رعاية الطفل
بشكل حاد ،حتى بلغت زهاء
 170دوالرا يوميا ،فمثال مركز
 Sally>s Placeحيدد رسوما 168
دوالرا يوميا للطفل حتى عمر
العامني.
ويف حالة التحاق الطفل بأي
من تلك املراكز الدائمة بصورة
دائمة وليست يومية ،يتعني
على ولي أمره تكبد  32ألف
دوالر سنويا ،وهو ما مياثل
رسوم أغلى املدارس اخلاصة،
واليت تناهز  32ألف دوالر،
مثل مدرسة  SCEGGSواليت
تبلغ تكلفتها السنوية 32179
دوالرا.
وأشارت أرقام أصدرها املكتب
األسرتالي لإلحصاء ارتفاع
يف نسبة إحلاق أولياء األمور
ألطفاهلم مبدارس خاصة غري
حكومية ،يف عام  2012مقارنة
بعام  ،2011وهو ما ميكن
تفسريه بارتفاع تكلفة مراكز
رعاية الطفل.
جوليا أورسيين والدة لطفلني
ستتكبد إلحلاق طفلها البالغ
من العمر  16شهرا يف
مركز رعاية لألطفال ملدة
ثالثة أيام أسبوعيا أكثر مما
تكبدته إلحلاق ابنها األكرب يف
مدرسة كاثوليكية خاصة يف
«ماروبرا».

ساوث
انه ال
نتيجة
زيادة

اعلن رئيس والية نيو
ويلز باري اوفارول
يشعر بالقلق بشأن
استطالع للرأي أظهر
شعبية حزب العمال.
فقد وجد آخر استطالع للرأي
نيلسن
فريفاكس
أجرته
ونشر يوم السبت املاضي
االئتالف يتصدر حزب
ان
العمال بـ  51إىل  49يف
املئة بعد احتساب االصوات
التفضيلية.
غري ان استطالعا آخر نشرته
الزميلة صحيفة دايلي تلغراف
يوم االثنني وجد ان االئتالف
ال يزال متقدما بـ  58اىل 42
يف املئة.
وقال رئيس الوالية انه
مل يشعر أبدا بالقلق بشأن
استطالعات الرأي.
وسئل السيد اوفارول عما
اذا كان يعتقد ان هذه
النتيجة هي ردة فعل اجلمهور
على ما وجدته املفوضية
املستقلة ملكافحة الفساد
( )ICACحول مزاعم تورط
وزير املوارد السابق كريس
هارتشر  Hartcherواثنني من
نواب احلكومية األخرى كريس
سبنس ودارين ويرب يف
مسائل فساد ،اجاب رئيس
الوالية هناك ان «االختالف
صارخ» بني حتقيقات الفساد

يف تصرفات وزراء عماليني
سابقني والتحقيق يف نوابه،
الذين اآلن مت تعليق عضويتهم
يف حزب األحرار.
وقال السيد اوفارول « كل ما
ميكننا فعله هو اننا اوعزنا اىل
املفوضية املستقلة ملكافحة
الفساد ( )ICACبالتحقيق
يف هذه املزاعم ..وهذه
املواقف هي تناقض صارخ
مع تصرفات (زعيم املعارضة)

وزمالئه
روبرتسون
جون
الذين استمروا صامتني خالل
سنوات من حكم الوالية مع
ان مزاعم فساد عمالية كانت
تتصدر الصفحات االوىل من
الصحف».
وقال «ال أحد ،مبن يف
ذلك جون روبرتسون ،حرك
ساكنا للفت انتباه املفوضية
املستقلة ملكافحة الفساد اىل
هذه املسائل».

أبوت يؤكد القيام برحلة جتارية
إىل مشال آسيا

يأمل رئيس الوزراء طوني
ابوت إحراز تقدم كبري بشأن
مفاوضات التجارة احلرة مع
اليابان والصني عندما يزور
مشال آسيا يف أوائل نيسان/
ابريل.
وأكد رئيس الوزراء تقارير
زيارته البلدين ،فضال عن
كوريا اجلنوبية.
وقال السيد ابوت انه يتوقع
ايضا التوقيع رمسيا على
اتفاقية للتجارة احلرة بني كوريا
اجلنوبية اسرتاليا ،اليت ُ
ضربت
أواخر عام  ،2013خالل الفرتة
اليت قضاها يف سيول.
كما اعلن السيد أبوت انه يأمل
يف حصول «تقدم كبري» يف

اتفاقية التجارة احلرة بني
اسرتاليا واليابان يف طوكيو.
وقال للصحفيني يف كانبريا
«حنن ال نزال نأمل بوضع
اللمسات األخرية على اتفاق
التجارة احلرة بني اسرتاليا
والصني حبلول نهاية السنة».
وأعلن السيد ابوت أيضا
ان وزير التجارة أندرو روب
سيرتأس وفدا جتاريا رئيسيا
للصني الشهر املقبل.
وكشف عن ان  350شركة قد
سجلت بالفعل رغبتها يف أن
تكون جزءا من الوفد.
«سيكون هذا الوفد
وقال
التجاري أكرب من أي وقت
مضى برعاية الكومنولث».

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

Ready for work....

IT IS A
VOLVO
F16 , 485HP

لالتصال:
0431 718 387

Volvo

Make

F1689A

Model

Item Condition Good
Year 1988
*Price $45,000
WHITE

Colour

81000

GCM

26500

GVM

BK49UR

Registration

Category Trucks
Tipper

Sub-Category
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846

<R
X
F

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

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

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

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة
صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

العنكبوت االلكرتونية

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
PERFECT INCOME TAX P / L
ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

PH: 02 9709 2267
Fax: 02 9707 3213

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

Mob: 0410 606 786

Opposite Crowne Plaza Hotel

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

51 Philip St, Parramatta

BG

Glass & Glazing

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

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

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

صفوت عرفان

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

غموض يلف مشروع الضم والفرز« :صيدا جديدة» تولد
ال يكاد يرد امسا حممد زيدان وفؤاد
السنيورة يف مشروع ما ،مهما تكن
غاياته ،إال كان التساؤل مشروعا
عن إمكان أن يكون التحالف بني
املال والسلطة ،على حساب فئات
لن تستطيع الصمود يف وجه مغريات
املال واحملسوبيات .صيدا على أبواب
حقبة جديدة ،عمرانيا ،اقتصاديا
واجتماعيا .إنه مشروع «ضم وفرز
شرقي منطقة الوسطاني» ...ما الذي
ينتظر املدينة؟
منذ أكثر من  40عاما ،وضع خمطط
(املرسوم  )9016ملا سيعرف الحقا
مبشروع الضم والفرز يف منطقة شرقي
الوسطاني العقارية يف مدينة صيدا.
أغلب الصيداويني يعلمون باألمر.
كثريون يتحدثون عنه منذ سنوات دون
أن يعلموا حقيقته ،امتداده ،املناطق
اليت يشملها ،خمططه التوجيهي،
القروض املمولة ،شروط التنظيم
املدني ،االمالك العامة ،املساحات
اخلضراء....
أخريا ،وضع املشروع على نار حامية.
أعيد إحياؤه بوترية متسارعة .أراد
رئيس البلدية حممد السعودي أن
ينسب الفضل إىل اجمللس البلدي،
الذي يرتأسه ،يف ضخ احلياة مبشروع
من شانه أن حيرك اجلمود االقتصادي
القاتل يف املدينة ،اليت متر بواحدة من
أصعب أزماتها االقتصادية.
إنه الزمن .صاحب اإلجناز الوحيد يف
هذا اجملال .إذ انتهت مدة السنوات
العشر (الفرتة املطلوبة للبدء بالتنفيذ)
على صدور قانون االستمالكات
للمشروع ،ووضع حد للتخطيط الذي
ال يلغى إال مبرسوم ،وبات باإلمكان
(نظريا فحسب) مباشرة العمل .حصل
ذلك يف زمن البلدية احلالي .السعودي
كان هناك بفضل بركان إيسلندا.

تغريات على األرض

منذ أقل من عام بدأ الصيداويون
يالحظون تغيريات واضحة للعيان
على االرض يف املنطقة املمتدة
مبوازاة االتوسرتاد الشرقي لصيدا.
من جمرى نهر األولي مشاال ،حتى
ختوم الطريق املؤدية إىل اهلاللية
وعربا جنوبا وما بينهما .تبني أن هناك
من يعد العدة لتجهيز البنى التحتية
ملشاريع مستقبلية ،كمطاعم ،وأماكن
تصلح ملعارض .طرقات جيري شقها،
هيُا لبناء عمارات سكنية .كل
وعقارات ُت ّ
ذلك يف مناطق كانت تصنف تارخييا
مناطق زراعية ،فما الذي تغري.
عدد من املشاريع اليت شهدتها
املنطقة فتحت العيون على حقيقة ما
جيري وسيجري ،وجاء جدار اإلمسنت
الفاصل بني الناس ونهر األولي،
وإقفال متنزه «الكنايات» الشهري أمام
الناس ليفجر التساؤالت عن حقيقة ما
سيحصل مستقبال يف تلك املنطقة من
املدينة.
كثر احلديث عن عمليات شراء «شرهة»
لعقارات من قبل جهات متعددة
معروفة ألهل املدينة .هذه املنطقة
اليت كانت منسية لسنوات طوال،
واليت اشتهرت لعقود ببساتني «األكي
دنيا» واحلمضيات واملوز عادت منذ
أشهر إىل الواجهة...بقوة .أما السبب،
فهو ختوف الكثري من الصيداويني من
عمليات استغالل جتري يف اخلفاء بني
أثرياء وسياسيني نافذين يف املدينة
بغية اإلسراع يف شراء األراضي
بأسعار زهيدة يف ظل أزمة ركود
عقارية واضحة ،واالستفادة الحقا من

 4تراخيص فقط منحتها بلدية صيدا العام املاضي مقابل مئات الرتاخيص التي أعطيت يف مناطق شرق صيدا ،لذلك يراد
من املشروع دفع الصيداويني لالستثمار يف مدينتهم(األخبار)
فرز األراضي وشق الطرقات ،لتصب
األموال يف جيوب قلة قليلة ،وحترم
بالتالي املدينة أمل حتقيق تنمية
بأمس احلاجة إليها.
حقيقية هي
ّ
حيال هذا األمر ،يقول مصدر يف شركة
هندسة ومقاوالت يف املدينة ان هناك
تضخيما حلقيقة عمليات الشراء اليت
جتري ،وإن ما حيكى أكثر بكثري مما
جيري يف الواقع .و يضيف «طبعا
هناك شراء لألراضي يف تلك املنطقة
اليت ستشهد مشروع الضم والفرز،
لكنها ال ختفي نيات غري معلنة ،بل
تندرج يف السياق الطبيعي لعملية
العرض والطلب» ،مع إقراره بوجود
جهات حمددة قادرة ماديا ،تبدي
رغبتها املعلنة يف الشراء ،وهو ما
يعده «أمرا طبيعيا».
ّ
توجهت االنظار إىل رجل االعمال املعروف
حممد زيدان ،كبطل رئيس يف أحداث
هذه الرواية .وغالبا ما يقرتن اسم
زيدان بكالم عن شراكة مع السنيورة
تبدأ من السوق احلرة يف املطار ،وال
يعلم أحد أين تنتهي بالضبط .علما ان
روايات املقربني من الرجلني ،تتحدث
عن صداقة قوية وقدمية ،وعن تعاون
يف بعض املشاريع ،نافية ان يكون
زيدان واجهة للسنيورة.

ختوف وتساؤالت

يرى السعودي ان «مشروع الضم
والفرز يف صيدا بشرى الصحاب
االراضي يف املنطقة اليت كانت حمجوزة
لألوتوسرتاد ،ومضى عليها حنو 40
عاما مل يكونوا قادرين على التصرف
بها او االستفادة منها» ،مشريا إىل
أن «هذا املشروع سريجع حقهم بعد
كل هذه السنوات الطويلة».
واستبعد السعودي اي احتمال ألن
يكون هدف املشروع استغالل الفئات
الفقرية من قبل أغنياء مفرتضني ،قائال
«لن يظلم أحد ،واالراضي هلا مالكون

ولكل أرض قيمتها حبسب التخمني
احلالي ،وسيعطى كل مالك ما يساوي
هذه القيمة يف مشروع الضم والفرز،
وإذا حلق ظلم بأي شخص ،فله حق
االعرتاض وسيكون هناك قاض يفصل
يف هذه األمور».
إذا كان مفهوم العدالة بهذا التبسيط
الذي يورده السعودي ،فلم يسجل
التخوفات
من
الكثري
متابعون
واهلواجس عند العديد من الصيداويني
حيال املوضوع؟
يف رأي كثريين ،ونظرا ملا جرى
تقدميه حتى اآلن حول األمر ،ال يزال
الكثري من الغموض يكتنف مشروعا
سيطاول مباشرة حنو  %35من مساحة
املدينة ،أما تداعياته غري املباشرة،
فأكثر بكثري .لذلك يثري وضعه الراهن
جمموعة واسعة من األسئلة ،ال جييب
عنها أحد إجابة جازمة ،منها مصدر
التمويل ،مصري أوتوسرتاد اجلنوب،
وجود أو عدم وجود عقارات مستثناة،
جلنة التقويم ،طبيعة املرافق العامة
املنوي إنشاؤها ،املدة الزمنية للبت،
األخطاء اليت وقعت يف مشروع الضم
والفرز السابق واالستفادة منها....
من الناحية العمرانية ،صيدا ال تزال يف
مرحلة املراهقة ،وهي مل تنضج بعد.
لذلك فاملشروع حبد ذاته فرصة ذهبية
أمام املدينة وأهلها ،ال جيوز تفويتها،
وال سيما يف هذا الظرف الصعب الذي
تعيشه اليوم .لكن يبقى التخوف من
أن جيري التعاطي معه بطريقة تقليدية
درجت عليها العادة يف مواضيع كهذه،
فبدال من أن يكون مؤهال لتحقيق تنمية
مستدامة بعيدة املدى ،يصبح األمر
جمرد إضافة إمسنتية جديدة بشوارع
مستحدثة ،ال حتقق أكثر من مكاسب
آنية للقلة فحسب.
تقدم

أفكار واقرتاحات
جمموعة

من

املهندسني

والناشطني يف قضايا اجملتمع املدني
يف صيدا ،مبادرة حتت عنوان «مبادرة
للمدينة» ،تطرح أفكارا ومقرتحات
عكفوا على صياغتها بهدف توفري
أفضل املمارسات اليت شهدتها
ختصصات ختطيط وتصميم املدينة
وهندسة العمارة من وجهة نظرهم.
هذه االفكار واملقرتحات هي أيضا مبنية
على قراءة تقوميية لبعض من مشاريع
التخطيط ملدينة صيدا ،وخصوصًا
مشروع الضم والفرز الذي جرى تطبيقه
يف مثانينات القرن املاضي يف منطقة
غرب الوسطاني.
ميكن ملشروع الضم والفرز اجلديد
لشرق الوسطاني أن يكون فرصة
مهمة جلعل صيدا «مدينة أفضل لكل
سكانها» ،لكن لكي جيري اغتنام هذه
الفرصة جيب على املشروع أن يوازن
بني جمموعة من القضايا االقتصادية
واالجتماعية والبيئية والعمرانية .إن
ُأهمل حتقيق هذا التوازن الدقيق بني
كل هذه العوامل ،فإن صيدا مهددة
بأن تتحول أكثر فأكثر إىل مدينة
إمسنتية ،مزدمحة بالسيارات ،ملوثة،
وفاقدة هويتها الطبيعية والبيئية
والتارخيية.
تؤكد مصادر متابعة أنه جيب احرتام
حقوق مالك األراضي ،وذلك باحملافظة
على مواقع ملكياتهم قدر اإلمكان،
وخصوصًا للمالك الذين هلم ارتباطات
تارخيية وزراعية بأرضهم .ومن املهم
أيضًا األخذ بعني االعتبار مصاحل
املستثمرين العقاريني ،وذلك بإمتام
عملية الضم والفرز بأسرع وقت ممكن،
خالفا لعملية الضم والفرز يف غرب
الوسطاني ،اليت طالت ألكثر من عشر
سنوات .وطبعا جيب على املشروع أال
يعرقل آمال املستثمرين جبين أرباح
«معقولة» على استثماراتهم العقارية.
من ناحية األخرى ،هناك تطلعات لسكان
صيدا الكربى ،الذين يعدون الوسطاني

جزءا مهما من املدينة ،هو الذي له دور
بيئي وتارخيي يف ذاكرة وواقع وهوية
صيدا .ولذلك جيب على أي مشروع
يرمي إىل تطوير هذه املنطقة أن حيرتم
األنظمة البيئية اليت شكلتها الطبيعة
واإلنسان عرب قرون من الزمن يف
منطقة الوسطاني ،واليت تعطي طابعًا
خصوصيا هلوية صيدا.
جيب وضع آليات واضحة وشفافة
تسمح جلميع األطراف املعنية مبشروع
تطوير شرق الوسطاني بأن يعربوا
عن آرائهم واماهلم يف هذا املشروع.
مثال على ذلك ،الدعوة اليت وجهتها
بلدية صيدا والتنظيم املدني للجامعات
اللبنانية للمشاركة يف طرح أفكار
ورؤى لتطوير املشروع ،جيب توسيع
هذا النوع من العمل ،ليضم سكان
ومالك األراضي يف شرق الوسطاني
كما صيدا الكربى للمشاركة والنقاش
والتأثري يف صياغة هذا املشروع.
جيب على هذه اآلليات أن تضمن أن
جيري توثيق املطالب اجلماعية واحملقة،
وأن تؤخذ بعني االعتبار خالل تصميم
املشروع.
كذلك ال بد من إنشاء جلنة متخصصة
إلدارة آليات املشاركة والنقاش
ّ
مكلفة تطوير
والتوثيق ،وأن تكون
الرؤية التصميمية العامة لشرق
الوسطاني .هذه اللجنة جيب أن تضم
ممثلني من البلدية والتنظيم املدني
إىل جانب ممثلني عن اجملتمع املدني
املختصني .مهمة هذه اللجنة هي
من
ّ
ضمان عدم التضحية باملصلحة العامة
واملبادئ البيئية يف سبيل زيادة
األرباح املالية للمستثمرين .لذلك
جيب أن تتسم اللجنة باالستقاللية،
وأال يكون ألعضائها مصاحل رحبية يف
مشروع ضم وفرز شرق الوسطاني.
بعد أن تنتهي هذه اللجنة من
تطويراملبادئ العامة للمشروع ،كما
الرؤية التصميمية لتطوير شرق
الوسطاني ،يخُ تار متخصص بتخطيط
وتصميم املدينة له خربة يف املشاريع
البيئية .عملية اختيار االستشاري جيب
أن تكون علنية وشفافة.
جيب تأليف جلنة أخرى مستقلة للتعامل
مع اعرتاضات املالك حول عملية فرز
األراضي وحتديد نسب االستثمار فيها.
هذه العملية جيب أن تكون عادلة،
سريعة ،وحامسة لضمان أال جيري تأخري
املشروع إىل أجل غري مسمى.

النسيج والطابع العمراني

لألسف ،فإن أكثرية األنسجة العمرانية
«احلديثة» يف صيدا تتبع منطقا موحد
مبان مستقلة،
الشكل ،مكونا من
ٍ
حيث يرتاجع كل مبنى عن حدوده
العقارية األربعة .وبذلك تتألف
املدينة من جزر مبنية منفصلة عن
بعضها بعضًا بطرقات للسيارات على
ّ
ومشكلة
حساب تصميم أحياء مرتابطة
حول مساحات مشرتكة تعطي أولوية
لتحفيز املمارسات االجتماعية بني
اجلريان .جيب تطوير أنسجة عمرانية
مالئمة لطبيعة الوسطاني الطوبوغرافية
واخلصوصيات االجتماعية الشرقية اليت
باألغلب سوف تقطن مستقب ًال يف هذه
املنطقة.
وجوب تضمني التصميم ضوابط وحوافز
تنوع يف
للمستثمرين لضمان إنتاج
ّ
حجم وطراز وأسعار الشقق واملساكن
اليت ميكن بناؤها يف الوسطاني ،لكي
جتتذب فئات سكانية متنوعة يف
خلفياتها االجتماعية واالقتصادية.
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مجدوا زيادة األقساط اّ
وإل...
انتفاضة «األمريكية» ّ
«جامعة واحدة ،كلمة واحدة ،يد
واحدة» ،هكذا أراد طالب اجلامعة
االمريكية أن يكون شعار مواجهتهم
األوىل مع االدارة .وحدة طالبية مل
يشهد هلا مثيل منذ عام .1994
املئات من الطالب احتشدوا أمام
مبنى «الكوليج هول» عند الباحة
املواجهة للمدخل الرئيس للجامعة،
رفعوا شعاراتهم بوجه رئيس
اجلامعة ،مطالبني بالرتاجع فورا عن
قرار زيادة االقساط بنسبة %6
قبل ليل السبت املقبل … وإال
فالتصعيد.
حاملا انهى الطالب صفوفهم
الصباحية جتمعوا يف ساحة «الكوليج
هول» ،حتى قبل موعد االعتصام،
ومن تزامن صفه مع املوعد نفسه،
قاطع صفه ،او طلب منه احملاضر
ذلك ،ما يشري اىل تضامن عدد
كبري من األساتذة مع مطالب احلركة
الطالبية ،حاول املنظمون فتح ممر
من املدخل األساس للجامعة حتى ما
بعد ساحة االعتصام ،اال أن أعداد
حشود الطالب جعلت من هذه املهمة
صعبة.
كان يوما مشهودا لطالب اجلامعة
موحدين ضد قرار
االمريكية ،نزلوا
ّ
ادارة جامعتهم بزيادة اقساطهم
بنسبة .%6
رفع الطالب شعاراتهم عاليا ،دون
أي خوف أو تردد ،سألوا رئيس
اجلامعة عن مصري أمواهلم ،عن
اهلدر والسرقة والفساد يف ادارة
اجلامعة ،الطالب الذين يغذون %89
من مداخيل اجلامعة هم «الشرعية
احلقيقية» وهم «السلطة» ،حبسب
ما قالوا علنا ،ال يريدونها جامعة
برجوازية ،ال يريدون اقصاء زمالء
هلم مل يعد مبقدورهم دفع أي مبلغ
اضايف على القسط الباهظ اساسا!
طالبوا جمددا بالشفافية ملعرفة
املكان الفعلي الذي تذهب أمواهلم
اليه ،واألهم شددوا على ضرورة
اعادة االعتبار إىل دورهم كطالب
يف جامعة هم أبناؤها وهم املرجعية
األوىل ألي قرار قد ميسهم.
جومانا يف سنتها اجلامعية األوىل،
تدفع قسطها من خالل قرض
استلفته من البنك ،ترعبها زيادة
األقساط يف السنة املقبلة ،هي
أساسا حباجة للعمل سنوات طويلة
لتسديد الدين وفائدته ،العبء
سيزيد حكما السنة املقبلة مع
الزيادة املفرتضة.
«بابا مش خزنة» الفتة رفعها
طارق ،الذي يدفع اليوم  %45أكثر
مما كان أخوه يدفع كاقساط يف
اجلامعة نفسها.
طالبة أخرى ارتدت شجرة خترج
منها مثرة «املال» ،ووزعت اوراق
نقدية مطبوعة عليها صورة رئيس
اجلامعة.
طالب أخر كتب على الفتته «لست
 ،»ATMلست ماكينة املصرف
لسحب األموال« .بدنا نربح اللوتو
لندفع القسط اجلديد» يقول أحدهم
ساخرا ،بعدما كتب على الفتته «بيي

حسني مهدي

احتشد مئات الطالب أمام ال جامعة االمريكية أمس مطالبني بالرتاجع فوراً عن قرار زيادة األقساط تحت طائلة ...التصعيد (مروان بوحيدر)
ما قاعد على بنك» ،زميلة له كتبت
«مصرف الوالد مقفل» ،يف اشارة
اىل رفضها اي زيادة حمتملة على
مصاريف اجلامعة .بالرغم من أنها ال
تدفع سوى  %40من قيمة القسط
حبكم حصوهلا على منحة ،ال تستطيع
هيلني أيضا حتمل أي زيادة مهما
كانت نسبتها.
«لن ندفع ..لن ندفع» صدحت بهذه
اجلملة حناجر الطالب مرارا وتكرارا،
وجهوها اىل
بالعربية واالنكليزيةّ ،
رئيس اجلامعة واالداريني املقربني
وجهوها أيضا اىل عميد الطالب
منهّ ،
طالل نظام الدين ،الذي وقف يف
االعتصام متفرجا ،كما فعل متاما
خالل االجتماعات مع الطالب ،رافضا
مساندة مطلبهم بتجميد األقساط،
داعيا اىل احلوار ،على الرغم من
مراقبته جلوالت احلوار السابقة اليت
عبت فيها االدارة عن عدم وجود
رّ
اي نية لديها للرتاجع عن زيادة
االقساط.
الطالب يرون ان نظام الدين مل
يضطلع ،ولو مرة واحدة ،بدوره
ووجهوا
الوظيفي كـ»عميد للطالب»ّ ،
رسالتهم اىل عدد من األساتذة
الذين جتمهروا حول نظام الدين،
واىل كل من يعتقد أن بامكانه
الوقوف ضد حقهم بالتعليم.
العديد من الشعارات واهلتافات
وجهت مباشرة اىل الرئيس
ّ

دورمان ،الذي بدأ عهده عند تعيينه
عام  ،2008ومنذ ذاك الوقت حصلت
زيادات متتالية على األقساط،
ما عده البعض نهجا مقصودا
ومدروسا من قبل األخري ،فاألخري
كان قد رفض مطالب الطالب،
ورأى أن هناك استحالة للرتاجع عن
الزيادة ،حبسب حمضر االجتماع بينه
وبني الطالب الذي نشرته الزميلة
«األخبار».
بدا الطالب يف انتفاضتهم امس،
كأنهم واعون متاما أن التعليم حق،
وأن
حتركهم ال خيدم مصاحلهم
ّ
فقط ،بل مصاحل اجلامعة األمريكية
ايضا ،وميثل نافذة امل لكل طالب
اجلامعات الذين يكتوون باالقساط
املفروضة من جامعات تقدم نفسها
على أنها مؤسسات تعليمية غري
رحبية .وما تضامن زمالء هلم من
اجلامعة اللبنانية األمريكية واجلامعة
اليسوعية ،من خالل اعتصام رمزي
خارج احلرم ،اال دليل على وحدة
حال الطالب ومطالبهم.
«املساومة على املطالب مرفوضة،
لن نتفاوض مع االدارة ما مل جير
جتميد الزيادة املقررة» ،قالتها
نائبة رئيسة احلكومة الطالبية ،جنان
ً
أبي رميا ،لـ»األخبار»،
مؤكدة متسك
احلكومة الطالبية «أكثر فأكثر»
مبطلبها ،بعدما شاهدت حجم التجاوب
مع االعتصام واألعداد غري املسبوقة

للمشاركني فيه ،ورأت أبي رميا أن
الرسالة وصلت اىل االدارة وعليها
أن تتحمل مسؤولياتها اليوم وتتخذ
االجراءات املناسبة ،واال فلينتظروا
من طالب اجلامعة األمريكية ما هو
«غري متوقع» ،وأعلنت احلكومة
الطالبية أنها ستفاوض على
مطالبها ،فقط ،إذا جرى خفض
زيادة األقساط املقررة من %6
(حبسب طرح االدارة) اىل .%0
البيان باسم طالب اجلامعة األمريكية
يف بريوت ،أعلن أن هذا التحرك
السلمي يأتي دفاعا عن كل طالب
مهما كان وضعه االجتماعي ،انطالقا
من حقه يف التعلم يف اجلامعة،
ورفضا لسياسة اجلامعة ،حتديدا
املالية منها ،اليت أدت اىل زيادات
مرتاكمة على االقساط بنسبة %37
يف ثالث سنوات ،وبعد فشل
احلل خالل اجتماع اللجنة األخري مع
االدارة ،بسبب رفضها جتميد رفع
األقساط للدخول اىل أي جولة من
املفاوضات .وأعلن البيان دعم
احلكومة الطالبية ومطالبها ،اليت
متثلت يف الطلب من االدارة اعادة
النظر يف ادارتها الداخلية ،والقيام
باصالحات على كافة الصعد،
ويقصد الطالب هنا كل ما يتعلق
بالفساد واهلدر وسوء االدارة،
كذلك اجياد بدائل حقيقية لتغطية
نفقات اجلامعة.

وكانت احلكومة الطالبية قد طالبت
ايضا بتوقيع عقد مع كل طالب جديد
ينتسب اىل اجلامعة ينص صراحة
على أن كلفة القسط ثابتة على مدى
سنواته الدراسية .وطالبت احلكومة
ادارتها بتعزيز الشفافية من خالل
نشر تقارير مفصلة من قبل االدارة
عن موازنة اجلامعة ،حتديدا كيفية
صرف االيرادات ،ونشر تقرير
مفصل عن الزيادة السابقة ()%37
والطريقة اليت صرفت بها.
على صعيد ضرورة اشراك الطالب
يف القرارات ،حتديدا األساسية
واملفصلية منها ،رأى البيان
أن احلكومة الطالبية هي املمثل
الشرعي للطالب ،وعليها أن حتصل
من قبل االدارة على تربير مفصل
يف ما يتعلق بأي قرار ميس االدارة
على حنو مباشر أو غري مباشر،
وأن جتري استشارة احلكومة يف
كافة املواضيع اليت تتعلق مباشرة
بالطالب ،كما طالبت حبضور الطالب
اجتماعات جملس األمناء ممثلني
بنائبة رئيس احلكومة الطالبية،
كذلك طالبوا بتحسني اخلدمات
املقدمة لكي تتالءم مع حجم القسط
املرتفع.
نية الطالب بالتصعيد كانت واضحة
جليا يف بيانهم ،أمهلوا االدارة
حتى ليل السبت املقبل للتجاوب
مع مطالبهم ،وإال «فسيقومون
ابتداء من
باخلطوات الالزمة»
ً
األسبوع املقبل ،تزامنا مع بداية
االجتماع يف نيويوك يف الرابع من
الشهر اجلاري.

وكان استبق طالب اجلامعة األمريكية
يف بريوت الزيادة املقررة على اقساط
السنة املقبلة بنسبة  ،%6ودعوا اىل
تنفيذ اعتصام عند الواحدة من بعد ظهر
اخلميس املقبل ،أمام مبنى الكولدج
هول .يأتي قرار االعتصام بعد فشل
االجتماع اليتيم مع إدارة اجلامعة يف
انتزاع مطلب جتميد األقساط كشرط
أساسي للدخول يف جولة مفاوضات
بشأن الئحة مطالب أخرى ،أعدتها
احلكومة الطالبية.
ويعقد الطالب اجتماعات يومية مكثفة،
استعدادًا إلجناح ما مسوها «املواجهة
األوىل» .هم يرفضون حتمل املزيد من
األعباء املالية ،متعهدين عدم تقديم
أي تنازالت بناء على ما اختربوه يف
التجارب السابقة .سريون ما إذا كانوا
سيقاطعون الصفوف يف اليوم املوعود،
قياسًا إىل حجم التحرك.
وكان الطالب قد ألفوا جلنة متابعة
لقضيتهم بعد انتخاب احلكومة الطالبية
اجلديدة مباشرة ،فيما أوقف العمل
باللجنة القدمية املؤلفة من بعض ممثلي
القوى السياسية والنوادي الطالبية.
فاألخرية مل خترج من اجتماعاتها
الكثرية مع املسؤولني يف اجلامعة بأي
اقرتاحات عملية حلل أزمة األقساط .ومن
الطروحات اليت قدمتها اللجنة القدمية،
أن يوقع الطالب عقدًا مع إدارة اجلامعة
تلتزم فيه األخرية عدم زيادة أي نسبة
على أقساطه حتى إنهاء دراسته ،من
دون االلتفات إىل وضع الطالب اجلدد
الوافدين إىل اجلامعة ،لكن حتى هذا
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انتفاضة االمريكية
الطرح مل يكن جديًا ومل تبادر اجلامعة إىل تنفيذه.
أما اللجنة اجلديدة ،فتضم مخسة أعضاء برئاسة نائبة رئيسة احلكومة
الطالبية جنان أبي رميا .وقد أعدت للتحرك خالل عطلة نهاية الفصل
الدراسي األول ،حيث «مجعنا معلومات ووثائق تتضمن األسباب
املعلنة للزيادة وبرنامج املساعدات الدراسية ومصادر اجلامعة
املالية ،وقد حصلنا عليها من داخل اجلامعة وخارجها» .ويشرح
املنتفضون كيف كان االجتماع مع إدارة اجلامعة ،نهاية األسبوع
املاضي ،مبثابة القشة اليت قصمت ظهر البعري ،إذ مل «تتكشف لنا
نية حقيقية لدى املسؤولني بالرتاجع عن زيادة األقساط».
ويف تفاصيل التحرك أن مفاعيل االتفاق الذي ُوقع عام  2010بني
القوى السياسية املسيطرة على احلكومة الطالبية وإدارة اجلامعة
انتهت هذا العام ،وفيه تتعهد اجلامعة عدم فرض أي زيادة تتخطى
 %4على مدى ثالث سنوات .يومها ،قيل إن االتفاق يليب حاجات
«طريف الصراع» ،وإن كان املفاوضون مل يفلحوا يف جتميد الزيادة
بصورة نهائية .أما اليوم ،فلم يعد الطالب قادرين على حتمل أي
زيادة اضافية على أقساطهم ،بعدما وصلت الزيادات املرتاكمة إىل
فإن الطالب لن يقبلوا حتويل جامعتهم اىل جامعة
 ،% 37كذلك
ّ
لألغنياء ،عرب اقصاء طبقة كاملة من الطالب.
لكن هل ينجح التحرك الذي ينظمه عدد من النوادي والقوى الطالبية
يف حتقيق املطلب اجلامع ،أم ّ
أنه سيلقى مصري نظريه يف اجلامعة
اللبنانية األمريكية؟
فاحلركة الطالبية البديلة اليت قادت حراك  LAUمل تنجح يف جتميد
زيادة األقساط ،وإن أدت اعتصاماتها إىل حتقيق مطالب شبيهة مبا
تطالب به احلكومة الطالبية يف اجلامعة األمريكية اليوم ،يف ما خيص
اعتماد الشفافية املالية واشراك الطالب يف القرار األكادميي .وكان
الفتًا أن تعلن احلركة تضامنها مع حترك طالب  ،AUBإذ دعت إىل
اعتصام ينفذ يف التوقيت نفسه خارج أسوار اجلامعة األمريكية،
أن دعم التحرك ينبع من
وهنا تشرح الناشطة يف احلركة هال حسنّ ،
«امياننا بأن السياسات اليت تنتهجها اإلدارات ،مصحوبة بالتربيرات
غري املقنعة ،هي واحدة يف كل اجلامعات» .كذلك أيدت اجلبهة
الطالبية الوطنية يف اجلامعة اللبنانية التحرك يف بيان أصدرته،
رفضت فيه أي شكل من أشكال رفع األقساط وتسليع التعليم،
والتمييز بني طبقات اجملتمع.
أما أساتذة اجلامعة األمريكية ،فيقفون إىل جانب طالبهم يف معركة
األقساط ،وخصوصًا ّ
وجهوا
أنه سبق هلم يف العام الفائت ،أن
ّ
رسالة اىل ادارة اجلامعة اللبنانية األمريكية ،بسبب طردها أربعة
طالب شاركوا يف حراك ضد رفع األقساط ،وأعلنوا فيها دعمهم
الكامل للمطالب .ويقول أستاذ االقتصاد جاد شعبان إن القسط
مرتفع أص ًال ،سائ ًال« :إىل أي حد يستطيع الطالب أن يتحمل أعباء
إضافية ،وأي نوع من التالمذة يريدون أن يستقبلوا يف اجلامعة؟»،
لكن األساتذة مل يبنوا حتى اآلن أي موقف موحد ورمسي ،وإن
كانت مصادر جامعية قد قالت ّ
إنهم سيفعلون ذلك قياسًا إىل جناح
اعتصام اخلميس.
على صعيد أخر ،كشف مصدر مقرب من عميد الطالب يف اجلامعة،
أن األخري هدد بتوجيه إنذارات واختاذ اجراءات حبق منظمي احلراك.
أن الدعوة إىل االعتصام أتت مدعومة من احلكومة الطالبية اليت
يذكر ّ
وجهت رسالة إىل طالب اجلامعة ،تطلب منهم فيها االعتصام حبرية
ودميوقراطية ،وتدعوهم إىل التضامن والتكاتف لتحقيق املطالب.
اإلدارة قدمت إىل «األخبار» تربيرين للزيادة .األول صدر على لسان
مديرة اإلعالم يف اجلامعة مهى عازار ،فأشارت إىل أن اجلامعة ال متلك
لتؤمن استمرار
هبات ضخمة ،وهي تعتمد على األقساط الدراسية
ّ
خزان مستدام من املساعدات املالية ،والستبقاء
عملها ،ولتوفري ّ
ّ
املتقلب،
األساتذة واملوظفني الكفوئني يف املناخ اللبناني احلالي
نافية أن تكون الزيادة للعام املقبل قد حددت حتى اآلن ،على أن
يكون القرار مفتوحًا ملزيد من النقاش مع طالب اجلامعة.
أما التربير الثاني ،فورد يف رسالة دبلوماسية وجهها رئيس اجلامعة
بيرت دورمان ،تعزو سبب الزيادة إىل احلفاظ على جودة التعليم ،ما
يستلزم مصاريف جيب تأمينها ،مشريًا إىل أنه ينتظر االجتماع الثاني
مع الطالب الستكمال احلوار ،علمًا ّ
بأنه سبق للرئيس ،حبسب الطالب،
أن حسم إقرار الزيادة يف كل األحوال ومنذ االجتماع األول.
يف املقابل ،وصلت إىل الربيد االلكرتوني للرئيس ردود كثرية
على رسالته ،منها ما يتحدث عن غياب الشفافية يف إدارة اجلامعة،
والوساطات يف احلصول على املساعدات الدراسية وتفشي الفساد
االداري ،وأهمية البحث عن مصادر متويل غري الزيادة على األقساط.
املطول بتذكري الرئيس بأن أجور املوظفني هي % 19
وانتهى الرد
ّ
أي أعلى من أجور موظفي اجلامعة يف الواليات املتحدة األمريكية،
فيما أجور األساتذة أدنى بـ.% 43
جتميد الزيادة غري املربرة لألقساط ليس كل ما يريده الطالب ،فلجنة
متابعة زيادة األقساط أعربت خالل لقائها األخري مع رئيس اجلامعة،
عن استيائها من تغييب الطالب عن القرارات اإلدارية واملالية
يف اجلامعة ،إضافة إىل نقص اخلدمات املتوافرة مقارنة بالزيادات
املتكررة اليت تستهدف اقصاء فئة كبرية جدا من اجملتمع اللبناني
عن التعليم .ترفض احلكومة الطالبية أن يحُ صر دورها بالوسيط بني
الطالب واالدارة ،متعهدة استعادة الدور الفعلي للحركة الطالبية
يف اجلامعات.

غموض يلف مشروع...
تتمة املنشور ص13

جيب تطوير قوانني وإرشادات للبناء خاصة للمنطقة ،تضمن إنشاء
مبان بيئية تستخدم أنظمة تدفئة وتربيد طبيعية وأنظمة جلمع مياه
ٍ
األمطار كما لتوفري وإنتاج الطاقة البديلة)passive systems( .
جيب تقويم مشروع ضم وفرز غرب الوسطاني ملعرفة األسباب وراء
بقاء أكثرية العقارات حتى اليوم فارغة وغري مبنية بعد مرور أكثر
من  25سنة على فرزها.
جيب احلفاظ على توسيع املساحات املرتبطة باملمارسات والذاكرة
اجلماعية لسكان املدينة ،املوجودة حاليًا يف شرق الوسطاني.
كذلك جيب احملافظة على املشاع العام على طول نهر األولي كمساحة
مفتوحة جلميع أهالي املنطقة ،ميكن استخدامها للمشي والرياضة
والرتفيه اجملاني .ميكن لكل املؤسسات الرحبية والسياحية أن
تستثمر خلف مشاع النهر ،وبذلك تستفيد من موقعها على األولي،
لكن دون إغالق النهر على سكان املدينة ،الذين يريدون الوصول
إىل النهر.
من أهم املساحات اجلماعية على نهر األولي الكنايا،اليت جيب
استمالك اجلزء «اخلاص» منها ملصلحة البلدية ،كما تعزيز هذا
املوقع كمساحة عامة ورمسية لصيدا الكربى.
إنشاء جمموعة من املساحات العامة يف شرق الوسطاني ،مرتابطة
بشبكة تنقل للمشاة والدراجات اهلوائية .هذه الشبكة جيب أن
تتصل بشبكات مماثلة متتد إىل خارج شرق الوسطاني ،كجزء من
اسرتاتيجية حملية لتخفيف االعتماد على السيارة ،كما جيب تعزيز
التواصل بني شرق وغرب الوسطاني حتى الشاطئ البحري ،بعدما
جرى قطعها بشق طريق البوليفار الشرقي الذي يصعب عبوره من
قبل املشاة ومستخدمي الدراجات اهلوائية.
جيب تطوير مفاهيم متنوعة للمساحات العامة يف شرق الوسطاني
مبنية على حتليل الحتياجات وممارسات أهل املدينة احلقيقية .وهذه
املمارسات ختتلف مع التنوع الثقايف ،والعمري ،واجلندري لسكان
املدينة ،وتشمل التجارة ،والرياضة ،والرتفيه ،والزراعة املدينية
(وهي من خصائص الوسطاني اليوم) ،واللعب.
جتنب تصميم مساحات عامة على شكل دوارات (كاملوجودة
على البوليفار الشرقي) وأخرى حماصرة من كل اجلهات بشوارع
للسيارات ،اليت تفصل املساحات العامة عن األحياء ،وحتد من
قدرتها على أن تكون مساحات مرحية الستخدام اإلنسان واملشاة.
جيب أن َّ
تنفذ املساحات العامة مع البنية التحتية ملشروع الضم
والفرز ،وذلك لكي ال ينتهي بهما األمر مثل ما حدث مع املساحة
العامة الوحيدة اليت جرى ختطيطها ضمن مشروع ضم وفرز غرب
الوسطاني .تلك املساحة العامة ما زالت حتى اليوم مغلقة ،حماصرة
بأسوار عالية وغري مزروعة أو مفتوحة لسكان املدينة.

ترميم وإعادة تأهيل

حتتوي منطقة شرق الوسطاني على خصائص بيئية وطبيعية
واجتماعية وأثرية مهمة .جيب إمتام عملية توثيق هذه املزايا قبل
البدء بعملية إنتاج رؤى تصميمية للمشروع ،وذلك من ِقَبل أطراف
متخصصني ومستقلني عن مصاحل املستثمرين العقاريني يف
املنطقة.
إعادة ترميم وتطوير جزء من قنوات املياه يف الوسطاني ،اليت
كانت تروي بساتينها استجرارًا من مياه نهر األولي .لألسف لقد
جرى إهمال وتقطيع وإزالة أجزاء من هذه البنية التارخيية ـــ اليت
أجزاء منها تعود إىل احلقبة الرومانية ــــ من خالل مشروع
يعتقد أن
ً
الضم والفرز يف غرب الوسطاني ومشاريع بنية حتتية حديثة أخرى.
هذه األنظمة املائية جيب أن تكون اهليكلية األساسية اليت تتشكل
عليها شبكة املشاة والدراجات اهلوائية واملساحات العامة املقرتحة
للمشروع .وبذلك تغدو ثروة الوسطاني املائية عنصرًا أساسيًا يف
تشكيل طابع املنطقة العام من قنوات ونوافري وبرك ماء.

اآلثار

تقع الوسطاني على خط أثري مهم ميتد على طول احلدود الشرقية
لصيدا العقارية ،الذي يتضمن مواقع مثل تلك اليت يف أمشون
قسرا ،ألهميته،
والقياعة .إن جزءا من آثار هذه املنطقة قد ُنقل
ً
إىل مدن مثل إسطنبول وباريس ،حيث ميثل أحد أهم املعروضات
األثرية الدائمة يف املتاحف الوطنية.
جيب حتديد أهمية وأماكن هذه املواقع ضمن شرق الوسطاني
وتصنيفها بالتعاون مع مديرية اآلثار .وإن جرى اكتشاف بعض
املواقع املهمة اليت ميكن أن تكون ذات فائدة للمدينة ،فإنه جيب
استمالكها ملصلحة امللك العام ـــ بذلك جيري حتويلها إىل مواقع
أثرية رمسية أو «حدائق حقوق مالكني أثرية جيري حفظها من خالل
حتويل عامل  )archaeological parks(.االستثمار هلذه العقارات إىل
غريها يف شرق الوسطاني.

الزراعة

يقع يف شرق الوسطاني بعض من أمجل وأهم بساتني صيدا
التارخيية :مثل بستان السبع برك وبستان النخيل (جنبالط سابقًا)
وغريهما .جيب إدراج هذه البساتني كمحميات زراعية ونقل عامل
استثمارها اىل عقارات أخرى ( )agricultural parksخالل حتويلها إىل
حدائق زراعية عامة.
محاية أشجار الزيتون القدمية ،اليت حددت تارخييًا احلدود العقارية

يف هذه املنطقة ،واليت يعتقد أنها تعود إىل عصور أقدم من العهد
الروماني للمدينة.
إنشاء أنسجة عمرانية تشجع الزراعة املدينية ،واجلماعية كما البيتية.
هذه األنسجة جيب أن تتماشى مع أنظمة قنوات املياه اليت تستطيع
أن جتمع وتوزع املياه على حدائقها ومزارعها الصغرية.

العالقة مع املدينة

شرق الوسطاني هي منطقة اسرتاتيجية تربط بني ساحل صيدا
وسفوح تالهلا الشرقية .نظرًا إىل ضخامة هذه املنطقة ( 1400دومن)
وجماورتها جملموعة من األحياء والبلديات ،فإن مشروع تطوير شرق
الوسطاني جيب أن يكون مرتبطًا بإنتاج رؤى تصميمية وختطيطية
لصيدا الكربى ،وذلك لضمان اغتنام مجيع الفرص املمكنة لتطوير
املدينة على أفضل وجه.
من هذا املنطلق ،فإن شبكة تنقل املشاة والدراجات اهلوائية
املقرتحة جيب أن تكون مربوطة برؤية هلذه الشبكة على صعيد
املدينة ككل .كما أنه جيب أيضًا أن جيري التطرق إىل مسألة
«أوتوسرتاد بريوت -صور» مبا أن مشروع الوسطاني مبين على
فرضية نقل هذا األوتوسرتاد إىل مكان آخر .جيب أن تحُ َ ل هذه
املسألة قبل البدء بالضم والفرز ،وذلك لضمان عدم تفويت فرص
مهمة لصيدا أو توريد مشاكلها إىل مناطق أخرى.
تكمن يف مشروع شرق الوسطاني فرصة لتعزيز مساحات عامة
ُ
جديدة ومحاية مواقع أثرية مهددة على صعيد صيدا الكربى .ميكن
إجناز ذلك جزئيًا من خالل نقل عامل االستثمار من بعض األراضي
الفارغة يف املناطق املزدمحة يف املدينة إىل شرق الوسطاني،
وذلك لتحويلها إىل مساحات عامة (مث ًال يف دالعة ،حيث ما من
حدائق عامة) .نفس العملية ميكن تطبيقها على أراض فيها آثار
مهمة جيب استمالكها لكي جيري محاية وتعزيز القطاع األثري ملدينة
صيدا.
يرتقب الصيداويون قبل غريهم ما ستؤول إليه األمور يف القريب
العاجل ،لكن املوضوع كما يرى مهندس خمضرم واكب الكثري من
تغريات املدينة خالل العقود األخرية سيتطلب وقتا طويال« ،ففي
مشروع الضم والفرز القديم ،ومع وجود شخص مثل رفيق احلريري
والزخم الذي كان يوفره تطلب األمر أكثر من  7سنوات إلجناز
املشروع ،فكيف سيكون احلال اليوم يف ظروف كهذه؟

«الكينايات» :حديقة خاصة ..للعموم!

استطاع حممد زيدان خالل اقل من عقدين ،من منافسة آل احلريري
على ممتلكاتهم املميزة يف صيدا .ففي السنوات الثالث املاضية،
بادر ورثة رفيق احلريري اىل تصفية حصصهم عن طريق بيع عقارات
كبرية يف كل لبنان ،ويف صيدا وجوارها على وجه اخلصوص.
«الكينايات» ،قطعة ارض تقع على حافة مصب نهر االولي قبل
البحر بعشرات االمتار .ظلت على الدوام مكانا يتصرف اهل املدينة
والقرى اجملاورة على انه مكان عام .يقصده الفقراء من العائالت
لتمضية عطلة االسبوع .ويقصده الناس خالل ايام االسبوع .وفيه
مقاه شعبية كثرية .وقبل مدة ،حصل تنافس على عقارين كبريين،
اىل جانب عقار الكنايات .اشرتى نادر احلريري من اوالد خاله عقارا
كبريا حماذيا الرض الكنايات اليت اشرتاها زيدان ،وعمد فورا اىل
وضع حائط فاصل عن االرض االخرى ،لكنه سرعان ما وضع بوابة
مقفال هذه االرض يف وجه الناس.
وقرر زيدان مع نهاية موسم الصيف املاضي أن يغلق املقاهي اليت
يعرف ابناء املدينة ،ان األمني العام لتيار املستقبل امحد احلريري
كان يوزع استثمارها على مقربني منه.
يؤكد مصدر مطلع عدم صالحية «الكنايات» كي تكون منتجعا
سياحيا أو مطعما فاخرا كما يرتدد .السبب أن الرتاجع الذي يفرض
على األمالك النهرية سيحرم هذه الرقعة اجلغرافية الضيقة أصال
إمكان أهليتها للبناء ،وأن املنطقة الوحيدة الصاحلة لذلك ستكون
املنطقة احملاذية جملرى النهر قرب جسر سكة احلديد املهدم.
اما زيدان ،فرد على منتقديه باقفال اخر شاطئ للفقراء بالقول
ّ
وحبلة أفضل مما كانت
إن «الكينايات» ستعود متاحة أمام اجلميع،
عليه .وستبقى جمانية .وقال زيدان ملتصلني به انه ال ينوي بناء
مطعم أو مرفق سياحي على أرض الكنايات كما يرتدد .بل هو
يعمد إىل إعادة تشجري املنطقة بأنصاب جديدة لشجر الكينا ،وينوي
إعادة افتتاح املتنزه الشعيب يف الربيع املقبل خالل ،وسيكون
مفتوحا للعموم على حنو جماني خالل فرتة النهار فحسب ،على أن
ُيقفل ليال .وسيستقدم زيدان عددا من العمال واحلراس لإلشراف
على نظافة املكان وتأكيد عدم وقوع أية إشكاالت بني رواده.

سؤال كبري بال إجابة؟

 »»USUDSهي مؤسسة اسبانية متخصصة بتخطيط املدن تتخذ من
برشلونة مركزا هلا ،استقدمتها مؤسسة احلريري وبلدية صيدا بعقد
بلغت قيمته كما تؤكد مصادر متابعة  240ألف دوالر ،وذلك بهدف
وضع دراسة عن املخطط التوجيهي ملدينة صيدا.
السؤال الكبري الذي يطرح نفسه هنا ،ملاذا طلب من هذه املؤسسة
وضع خمطط توجيهي دون ان ُيلحظ موضوع الضم والفرز الذي
هو على نار حامية حاليا يف صلب عملها؟ ملاذا مل تبلغ مؤسسة
احلريري أو البلدية املؤسسة لكي تشمل الدراسة منطقة شرق
الوسطاني؟
كذلك ال يعرف من هي الشركة اليت ستلزم وضع التصميم النهائي
وصياغة اخلرائط التنفيذية للمشروع ،فمجموعة من طالب اجلامعات
جرى تكليفهم غري قادرين من الناحية العملية على ذلك أبدا.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
حكم يلزم بنك املوارد إعادة أموال عميل لديه
أصدرت احملكمة االبتدائية املدنية يف بريوت الناظرة بالقضايا
التجارية حكمًا قضى بإلزام بنك املوارد إعادة مجيع املبالغ اليت كان
املصرف قد سحبها من حساب العميل لديه عماد الدين عيتاني،
وكيله احملامي مروان أمني ّ
سنو ،وذلك بصورة غري مشروعة عن
طريق حتويلها اىل أحد احلسابات املشبوهة يف ماليزيا.
وكان املصرف قد قام بصرف مديرة الفرع هلذه األسباب لكنه ّ
متنع
حينها عن االعرتاف حبقوق العميل لديه.

معذرة طبية جديدة تعوق حماكمة قاتل الضابط حنا

«استعان» احملامي امحد منتش وكيل مصطفى مقدم املتهم بقتل
الضابط الطيار الشهيد سامر حنا يف تلة رزالن يف سجد «عن غري
قصد» ،بزميلة له ،يف جلسة جديدة من احملاكمات يف هذه القضية
اليت ال تزال عالقة امام احملكمة العسكرية منذ العام  2008واملرشحة
«للتمديد».
وتولت «الزميلة» يف جلسة حماكمة مقدم تقديم معذرة طبية
استحضرت بعد تغيب تفيد اصابة املتهم «بتقلص يف االنسجة
العظمية» تستدعي الراحة ملدة يومني .واثر ذلك اعلن رئيس
احملكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم قبول املعذرة الطبية،
بعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي ردها ،ورفع
اجللسة ستة اشهر اىل العشرين من آب املقبل.
ومل حيضر شاهدان من الشهود االربعة الذين استدعوا اىل اجللسة
وهما مبلغان ،فتقرر تغرميهما ،غري ان رئيس احملكمة مل حيدد مقدار
الغرامة املالية.
يذكر ان احملكمة مل تتمكن منذ اكثر من عامني من االنتهاء من
مرحلة مساع الشهود واالنتقال اىل مرحلة املرافعات واحلكم ،بسبب
ختلف وكيل املتهم احيانًا عن احلضور ،واملتهم احيانًا أخرى ،لتعطيل
اجللسات.

اجليش يعمّم صورة ملطلوب خطر

 4مذكرات توقيف مبلف نعيم عباس

ودعت كل من يتعرف عليه اىل االتصال بغرفة عمليات القيادة عرب
موزع وزارة الدفاع الوطين رقم ،1701 :او ابالغ اقرب مركز عسكري

او استخدام التطبيق «.»Shield LAF

جثة ثالثيين يف الضبية بعد فقدانه السبت املاضي

انتشلت وحدة االنقاذ البحري يف الدفاع املدني جثة روني مامليان
( 38عامًا) املفقود منذ يوم السبت املاضي بعدما عثر على سيارته
الراكنة يف املارينا يف منطقة ضبيه ،وبعد املسح الشامل حبرا وبرا،
عثرت وحدة االنقاذ البحري يف الدفاع املدني على جثته مرتطمة
بالصخور بني منطقيت انطلياس وضبيه.
وبعدما مت الكشف على اجلثة من قبل الطبيب الشرعي مت نقلها يف
سيارة االسعاف التابعة للدفاع املدني اىل مستشفى الوردية.
وكان مامليان يقصد املارينا باستمرار .وقد فتح حتقيق يف احلادث
لكشف مالبساته.

توقيف مطلوبني ومزوري جوازات سفر
متكنت مفرزة استقصاء بريوت من توقيف  10مطلوبني بينهم سوري
وفلسطيين جبرائم خمتلفة .كما حجزت  9دراجات نارية و 9سيارات
خمالفة.
ففي حملة وسط بريوت اوقفت ت.ع.أ بعدما ضبط يف حوزته
مسدس حربي غري مرخص وذخائر عائدة له.
ويف حملة االشرفية مت توقيف ح.م.ع وم.م.ص بعدما ضبط حبوزتهما
كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة اجلميزة ،مت توقيف الفلسطيين ر.س.ك والسوري ي.ن.ج
بعدما ضبط حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.
ويف الرملة البيضاء مت توقيف م.ع.ك ،وهو مطلوب مبوجب خالصة
حكم جبرم سرقة كهرباء وح.ع.ج وع.أ.ن من وب.أ.ب بعدما ضبط
حبوزتهم كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة احلمرا مت توقيف أ.م.ج وهو مطلوب مبوجب خالصة حكم
جبرم السلب املسلح وضبط حبوزته ورقة نقدية من فئة املئة دوالر
مزيفة.
من جهتها ،قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام
خالل الفرتة املمتدة من تاريخ  2014/02/24لغاية ،2014/03/02
وبإشراف النيابات العامة ،بتوقيف عدد من االشخاص بتهم إرتكاب
افعال جرمية وذلك على الشكل االتي:
ـ مخسة وعشرون شخصا جيرم تزوير واستعمال جوازات سفر
وإقامات اجنبية وأختام مزورة إلستعماهلا لالنتقال بها من لبنان إىل
دول اوروبية وآسيوية وعربية.
ـ أربعة أشخاص جبرم خمالفة نظام اإلقامة وحماولة مغادرة البالد
بطرق غري شرعية.
ـ ستة أشخاص جبرم استعمال وثائق سفر وإقامات غري عائدة هلم.
ـ شخص جبرم التخابر مع أرقام اسرائيلية .وبعد إنتهاء التحقيق مع
املوقوفني أحيلوا مجيعا اىل القضاء املختص.

خمرب يوقع بعصابة ترويج لريات ذهبية مزوّرة

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان مذكرات توقيف
ّ
اجلنون،
وجاهية حبق بكر احملمود وعمر خضر وحسام البكري وحممد
بعدما استجوبهم أمس يف ادعاء النيابة العامة العسكرية عليهم جبرم
إدخال سيارات مفخخة من سوريا اىل لبنان وتفجريها يف أماكن
سكنية .كما أصدر صوان  11مذكرة توقيف غيابية حبق فارين
مالحقني بامللف عينه.
وأرجأ صوان استجواب املوقوفني نعيم عباس وجومانا محيد املالحقني
يف القضية نفسها بعد أن استمهل وكيلهما احملامي طارق شندب
لتقديم مذكرة دفوع شكلية.
ومل يتمكن صوان من استجواب مجال دفرتدار املدعى عليه يف
هذه القضية أيضًا ،بعد ّ
تعذر سوقه أمامه بفعل إخضاعه للعالج من
تعرض هلا يف سوريا ،فيما ينتظر صوان إحالة موقوفني
إصابات ّ
جوانية وابنه جالل
آخرين أمامه الستجوابهم وهما السوريان عمر
ّ
املعروفني بعمر وجالل احلمصي وذلك تبعًا للملف.
عممت قيادة اجليش صورة الحد املطلوبني اخلطرين،
يف املقابلّ ،

وقع عدد من مروجي اللريات الذهبية املزورة يف شباك األجهزة
شار هلذه اللريات ،ويف
األمنية ،اليت جندت خمربًا سريًا انتحل صفة
ٍ
موعد تسليم الكمية الكبرية مت اعتقال املروجني وحبوزتهم لريات
ذهبية مزورة فاق عددها املئتني.
وكانت وردت معلومات اىل رئيس مكتب مكافحة اجلرائم املالية
وتبييض األموال حول إقدام أشخاص سوريني على حماولة ترويج
لريات ذهبية ُيعتقد أنها مزورة ،وذلك عن طريق أحد املخربين
السريني الذي عرضت عليه لرية ذهبية صحيحة ،واعدين اياه
بتسليمه كمية كبرية من تلك اللريات بسعر زهيد ،فجرى بالتنسيق
مع القضاء املختص ،حتديد موعد للتسليم يف حملة الدكوانة ،حيث
قامت دورية من عناصر املكتب املذكور بتوقيف شخصني حضرا
لتسليم اللريات الذهبية ،واتضح أنهما ماهر ش .وعمر ع ،.ولدى
تفتيشهما ضبط حبوزتهما كيس حيتوي على مائيت لرية ذهبية
مزورة مصنوعة من النحاس ،وقد اتضح أنهما ترجال من سيارة من
نوع «الفا روميو» محراء اللون ،فجرى رصدها واعرتاضها وتوقيف
شخصني كانا بداخلها وهما السائق عبود ح .وجبانبه علي ب .ولدى
تفتيش السيارة عثر حتت املقعد على  370لرية ذهبية مزورة وهي
خمبأة داخل كيس.
وخالل التحقيق ،اعرتف ماهر ش .وعمر ف .بإقدامهما على حماولة
ترويج اللريات الذهبية املزورة موضحني أنهما استحصال عليها من
شخص يعرفانه باسم امساعيل وهو سوري اجلنسية وتعرفا عليه عن
طريق حممود ع .املقيم يف سوريا الذي طلب منهما استالم اللريات
من املدعو امساعيل ،كما طلب منهما االستعانة بعلي ب .ليقوم
بنقلها ،وأضافا أن األخري أقلهما اىل خميم شاتيال وهناك سلمهما
امساعيل اللريات ثم أقلهما علي ب .بسيارته اىل حملة الدكوانة
حيث مت إلقاء القبض عليهما ،موضحني أن عبود ح .مل يكن معهما
يف السيارة وأن ال عالقة له باملوضوع ،كما أفادا أنهما قاما بتخبئة
اللريات داخل سيارة علي ب .من دون علم هذا األخري.

وأنكر علي ب .عالقته باللريات الذهبية املزورة ،موضحًا أن ماهر
ش .وعمر ع .طلبا منه نقلهما بسيارته اىل خميم شاتيال ثم اىل
حملة الدكوانة حيث ترجال وطلبا منه انتظارهما فاتصل علي ب .يف
هذا الوقت بعبود طالبًا منه مالقاته يف حملة الدورة ،فذهب ىل
املكان واصعده يف سيارته وعاد اىل املكان الذي أنزل فيه ماهر
وعمر موضحًا أن األخريين أعلماه أنهما بصدد توصيل ذهب ألحد
األشخاص ،مؤكدًا أنه مل يكن على علم بأن اللريات مزورة وأن دوره
كان مقتصرًا على توصيلهما لقاء أجر.
وانكر عبود اي عالقة له باملوضوع ،مشريًا اىل أنه اتصل بعلي
لينقله من حملة الدورة ،فحضر األخري ونقله اىل حملة الدكوانة حيث
مت توقيفهما.واعرتف عمر ع .لدى استجوابه بإقدامه على حماولة
ترويج لريات ذهبية مزورة ،ونفى ماهر صحة ما أسند اليه ،زاعمًا
أن إفادته األولية انتزعت منه حتت تأثري الضرب ،مشريًا اىل أن
اللريات الذهبية املزورة عائدة لعمر ع..
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان حممد بدران ،عقوبة األشغال
الشاقة بالسجن من  3اىل  15عامًا لكل من عبود ح .وماهر ش.
وعلي ب .وعمر ع .وأحاهلم للمحاكمة أمام حمكمة اجلنايات.

قتيل حبادث سري يف كفرزبد
قضى عبداهلل علي شهال بتدهور سيارة هوندا  -اكورد على طريق
كفر زبد مقابل صيدلية اخلطيب ،كما أدى احلادث اىل جرح خالد علي
شحادة شكر وخالد فوزي يونس وهو عريف يف قوى االمن ورامي
الدغيدي وعباس شهال .ونقلوا اىل مستشفيي اخلوري واللبناني -
الفرنسي يف زحلة.
كذلك سقط جريح نتيجة حادث اصطدام على مفرتق خميم مار الياس
وطى املصيطبة يف بريوت .وأدى انقالب سيارة على أوتوسرتاد
زحلة باجتاه شتورا اىل وقوع جريح.

توقيف  3سوريني يف صربا حبوزتهم أجهزة
السلكية
أعلنت قيادة اجليش توقيف ثالثة سوريني يف منزل يف صربا،
والعثور حبوزتهم على مبلغ كبري من املال وأجهزة السلكية.
وأصدرت قيادة اجليش بيانًا أشارت فيه اىل أنه يف الساعة اخلامسة
والنصف
ويف حملة صربا ،أثناء تشييع أحد األشخاص أقدم املدعو فوزي فوزي
شحرور ،املطلوب توقيفه بعدة وثائق ،على إطالق رشقات نارية من
أسلحة حربية وقذيفة آر بي جي يف اجلو ،على الفور قامت وحدة من
اجليش مبداهمة منزله دون العثور عليه ،وقد أوقفت داخل املنزل
ك ًال من السوريني :مصطفى حممد باجو وياسر حممد العبداهلل وحممد
سليم حممد علي جربة ،حليازتهم أجهزة السلكية عدد /3/ومبلغا كبريا
من املال ،كما عثرت داخل املنزل على مسدس حربي وبندقية صيد
اوتوماتيكية مع ذخائرها وممنوعات.
ّ
بتعقب املطلوب ،أما املوقوفون فقد مت
وتستمر قوى اجليش
تسليمهم مع املضبوطات إىل املراجع املعنية ،وبوشر التحقيق معهم
بإشراف القضاء املختص.

سطو على صيدليتني يف مستيتا
سطا لصوص على صيدلييت «تاتيانا» و «نزار القسيس» الكائنتني
على اوتوسرتاد مستيتا  -بالط ،وسلبوا من االوىل مبلغ مليون
ونصف مليون لرية لبنانية ،ومن الثانية مليون و 300ألف لرية،
ويتوىل خمفر جبيل يف قوى االمن الداخلي التحقيق لكشف هوية
الفاعلني.

بائع  ..معلومات
مل تثبت التحقيقات قيام بائع الورد يف أحد املشاتل بسلب زميله
بعد تهديده بقوة السالح.
وكان ورد كتاب معلومات اىل املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
حول إقدام أمحد.د يف حملة وادي شحرور بسلب املصري ابراهيم
بكري الذي يعمل يف مشتل ورود يف احمللة املذكورة بعد تهديده
بواسطة سالح حربي غري مرخص ،فأجريت حتقيقات أولية مت خالهلا
االستماع اىل ابراهيم الذي أكد أن شخصًا حضر اىل املشتل حيث
يعمل وسأله عن جنسيته ،موضحًا له أنه يبحث عن شخص من
التابعية السورية أقدم على اغتصاب إحدى الفتيات ،فأبرز له بطاقة
هويته وعمد حينها ذلك الشخص اىل تفتيش حمفظة جيبه ثم أعادها
له من دون أن يأخذ شيئًا منها ،نافيًا أن يكون ذلك الشخص حيمل
سالحًا ،وختم إفادته باإلشارة اىل أنه مل يتعرض ألي أذى كما مل
يفقد أي شيء.
وقد تعذر استجواب املدعى عليه لعدم العثور عليه ،واتضح أنه من
أصحاب السوابق وهو مطلوب ،كما اتضح أن ابراهيم ترك عمله
وغادر اىل جهة غري معلومة كما أكد رب عمله.
ومنع قاضي التحقيق يف جبل لبنان حممد بدران احملاكمة عن حممد.ب
لعدم كفاية الدليل.
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كتابات

روسيا العظمى وجيشها ،أهالً بالعامل اجلديد
ناهض حرت
بالكثري من الثقة ،وبعبارات
ّ
بطلة احلكمة ،قرر
جازمة أو
ّ
ّ
والكتاب
عشرات احملللني
والباحثني واألكادمييني أن
التدخل العسكري الروسي
يف أوكرانيا ،مستبعد .وكما
يليق ،كتبوا أو حتدثوا،
بإسهاب ،عن استخدام «القوة
الناعمة»؛ الضغط االقتصادي
والدبلوماسي اخل ...هذه
الرطانة كانت ُتعاد على
شاشات الفضائيات ،السبت،
حني أضاء اخلرب العاجل:
الرئيس فالدميري بوتني،
يستأذن «جملس االحتاد
الروسي» بإرسال اجليش إىل
األراضي األوكرانية.
رد اجمللس اإلجيابي جاء
ّ
مشفوعًا بطلب سحب السفري
الروسي من واشنطن ،ردًا
على إهانة الرئيس األمريكي،
باراك أوباما ،لروسيا .أوباما،
مثل احملللني السياسيني،
مل يكن يتوقع تدخ ًال عسكريًا
فتورط
روسيًا يف أوكرانيا،
ّ
ٍ
بوعيد ال يستطيع الوفاء به:
سوف جيعل روسيا تدفع
الثمن.
أردت قوله هو إن أعضاء
ما
ُ
خنبة الفكر السياسي يف

رجل املهمّات
مصطفى حامد
أحمد ديب

أعطى مجلس الدوما الروسي الضوء األخضر للرئيس فالديمري
بوتني الستخدام القوات املسلحة الروسية على أراضي أوكرانيا (أ
ف ب)

بالدنا ،حتى أولئك الذين ّ
نظروا منهم لظهور
التعدد القطيب وصعود روسيا ،مل يدركوا ،بعد،
جدية وعمق الصراع الذي ختوضه روسيا الصاعدة،
ليس فقط الستعادة موقعها ودورها الدوليني،
بل أكثر؛ إنها تسعى إلعادة صياغة عامل ما بعد
القطب الواحد .وهذا العامل الذي يرتكز إىل تضامن
قوى اقتصادية وسياسية وثقافية وعسكرية جّبارة
(جّبارة مبعنى جديد غري مسبوق) ،كالصني ودول
الربيكس وحلفائها ،هو يف وضع هجومي تارخييًا؛
ذلك أنه يطرح رؤية شاملة للعامل تقوم على
مبادئ الشرعية الدولية والسالم والدبلوماسية؛
صحيح أنها كانت موجودة كنظريات ،أهملها حتى
السوفيات ،لكنها حتولت ،اليوم ،إىل اسرتاتيجية
معتمدة لدى احللف الروسي ــــ الصيين ،كدولتني
عظميني.
يقوم جوهر هذه االسرتاتيجية على استنتاجني
أساسيني من جتربة الصني )1( :ميكن أن تكون
هناك رأمسالية وطنية ناجحة بقيادة الدولة
املركزية ــــ وهو ما يستلزم ،يف النهاية ،نوعًا من
الدميوقراطية االجتماعية ــــ خالفًا لكل النظريات
الغربية اليت تربط النجاح الرأمسالي بالليربالية
والنيوليربالية )2( ،ميكن القيام بالتوسع الرأمسالي
غري احملدود وغري املسبوق ،من دون استعمار أو
حروب عدوانية ،على العكس من العقيدة الشيوعية
التقليدية القائلة بأن االمربيالية هي أعلى مراحل
الرأمسالية؛ فمن الواضح أن هذه العقيدة ترتبط
بنمط واحد من الرأمسالية هو الرأمسالية الغربية،
الناشئة يف بيئة ثقافية عدوانية عنصرية حرجبية
توراتية إهلها هو إله احلرب يهوه .ولكن ،يف
ثقافة أخرى آسيوية مساملة تعتمد على روح اإلخاء
واحللول الوسط وتوافق املصاحل ،ميكننا أن نرى،
وقد رأينا ،توسعًا رأمساليًا هائ ًال وعامليًا ،كالتوسع
الرأمسالي الصيين ،من دون إمربيالية وال حروب،
بل على أساس التفوق االبداعي واالنتاجية
والتعاون التنموي مع البلدان األخرى.
وما مسح بنجاح الرأمسالية الوطنية الصينية يف
كنف الدولة ،وتوسعها العاملي سلميًا ،ال يستند،
فقط ،إىل الثقافة الصينية وحجم السوق الصينية،
وإمنا يرتبط ،أيضًا ،بالتطورات الثورية اليت عرفتها
الرأمسالية العاملية نفسها كثورة املعلومات
واالتصاالت والعوملة االقتصادية اخل ،ولكن
بإخضاع كل تلك التطورات للمصاحل الوطنية.

روسيا ــــ اليت وهنت ُ
وأ ّ
ذلت باتباعها الرؤى الغربية
والوصفات النيوليربالية ــــ ّ
تعلمت الدرس الصيين،
إمنا روسيا هي غري الصني؛ إنها ،باألساس ،قوة
عظمى يف مواردها الطبيعية اهلائلة وقدراتها
الثقافية والعلمية والتقنية والصناعية والفضائية
والعسكرية ،ما يؤهلها لقيادة العامل اجلديد.
ّ
التطلع إىل
ومن الواضح أن اسرتاتيجية أساسها
التوسع السلمي ،ستؤكد على الشرعية الدولية،
ّ
وحتميها عندما يتطلب األمر بالقوة؛ ومن ذلك
احرتام سيادة الدول وعدم السماح بتغيري األنظمة
بالعنف ،وعدم استخدام التهديد العسكري أو
العقوبات االقتصادية يف السياسة الدولية،
والبحث عن حلول سياسية لألزمات على أسس
واقعية ،من دون استخدام الشعارات األيديولوجية
كغطاء لنسف الشرعية والقانون الدولي .وبطبيعة
احلال ،فإن هذه االسرتاتيجية ال ميكنها أن تكون
فعالة من دون بناء القوة العسكرية الالمجة
للمعتدين واملغامرين ،واستخدامها عند احلاجة.
تعيش االمربيالية الغربية ،يف املقابل ،مرحلة
مصرة على
وهن اقتصادي وعسكري .وهي
ّ
رفض الطريق السلمي واحللول الوسط لضمان
مصاحلها ،وتلح على اتباع الوسائل احلربية.
ومبا أن الذراع العسكري األساسي لإلمربيالية،
وهو جيش الواليات املتحدة ،كان قد ُكسر يف
العراق ،وتبني أن استخدامه مكلف وغري ناجع
معًا ،انزاحت االمربيالية ،كليا ،إىل استخدام
املتطرفني اليمينيني ،وكتل اليمني اجلماهريي،
لتقويض سيادة الدول ــــ أو تدمريها من خالل
احلروب األهلية ــــ وفرض حكومات عميلة للغرب،
وامتصاص دماء األمم لصاحل الرأمسالية الغربية
املأزومة؛ يف العامل العربي واالسالمي ،يتم
استخدام اجملموعات السلفية اجلهادية ،ويف
الغرب ،يتم استخدام النازيني والفاشيني اجلدد،
كرأس حربة لتجميع عناصر انتفاضات أقلوية
مدعومة من اإلمربياليني ،واشعال احلروب األهلية
على أسس تعود إىل القرون الوسطى.
روسيا تدافع عن اسرتاتيجيتها العاملية اجلديدة
يف سوريا ،بالدعم السياسي والدفاعي للنظام
الشرعي ،لكن ،يف أوكرانيا ،اجلارة اليت تقع
يف قلب روسيا ،ويف قلب مشروع أوروآسيا،
هل كان التدخل العسكري املباشر مستبعدًا أيها
احملللون السياسيون؟

حتدثنا عن الوطنيني والشرفاء الذين
إذا ّ
ّ
احلق لومة الئم مهما كان
ال خيشون مع
ومييزون بالوعي
موقع الالئم ونفوذه
ّ
العالي والفكر الصحيح والسياسة
حتدثنا
احلكيمة بني اخلصوم واألصدقاء
ّ
عن الناشط يف احلقلني اإلجتماعي
والسياسي األستاذ مصطفى حامد.
ّ
األكف النظيفة
وإذا ذكرنا أصحاب
واجلدية
وأصحاب الشهامة واإلستقامة
ّ
واإلحرتام الذين ال تأخذهم الدنيا
مبظاهرها اخل ّالبة وحياربون الفساد
واملفسدين ذكرنا ابن حبنني البطلة
األستاذ مصطفى حامد.
واهلمة والعمل
وإذا ذكرنا أهل النخوة
ّ
ّ
بكليتهم
والتضحية الذين يندفعون
للشأن اإلنساني النبيل يف سبيل رفع
إسم حبنني واملنية وطرابلس ولبنان
املقدمة
والعرب مجيعًا ذكرنا يف
ّ
األستاذ مصطفى حامد.
وعلى رغم انقضاء أكثر من ثالثني
سنة له يف العمل الوطين واإلجتماعي
واإلنساني العام فهو ال يزال ذاته
شجاعًا كرميًا.
ً
متحدثا يف أكثر من مناسبة،
وأخريًا مسعته
ّ
ّ
تتحدى السنني.
فهو أرزة شاخمة
يؤكد
ّ
ّ
الصف خلف ّ
كل
دائمًا وأبدًا على وحدة
كلمة ّ
حق وخلف فلسطني والقدس مثلما
خلف ّ
ضد اهليمنة والسيطرة
كل مقاومة
ّ
مقدرات العرب من احمليط إىل
على
ّ
وضد مشاريع اإلضعاف والتجزئة
اخلليج
ّ
تارخييًا
املتآمرة
ات
والرجعي
والكانتونات
ّ
ّ
وعزتهم وكرامتهم.
ضد وحدة العرب
ّ
ّ
ّ
ّ
اخلط املوازي حيذر األستاذ
وعلى
مصطفى حامد بال انقطاع من الفاسدين
واملفسدين ،فهو يعرف أن يف وسط
اللبنانية
اجلالية
والعربية يف سيدني
ّ
ّ
ّ
واملتسلقني
املنتفعني
من
عدد
ينبه
ولذلك
قة،
الضي
النظرات
وأصحاب
ّ
ّ
وتعصبهم األعمى
منهم ومن طائفيتهم
ّ
اجلمة على مستقبل شبيبتنا
وخماطرهم
ّ
األسرتالية الكرمية ويعرف
الديار
يف
ّ
أن هناك من يستخدم الدين اإلسالمي
لغايات ما أنزل اهلل بها من سلطان،
واحلديث النبوي الشريف معروف حني
يشري إىل الذين يوقظون الفتنة النائمة.
ويدعو األستاذ مصطفى حامد املصلحني
ورجال الدين من ّ
كل األديان واملذاهب
والعقائد إىل احلكمة والعقل ،وإىل
العدو احلقيقي املغتصب
حتديد جهة
ّ
والتوجه شطر
لثرواتنا
والناهب
ألرضنا
ّ
حبًا وأخالقاً
الشبيبة باإلنفتاح والرقي ّ
وإنسانية.
ّ
ّ
احلق
وما سبق قليل من كثري املناضل
األستاذ حامد ،العصامي ،الذي جعل
اخلريية هو ورفاق له
مجعية حبنني
من
ّ
ّ
مضرب مثل بالعمل واإلخالص والتضحية
مجعيات
واإلستمرار ،يف الوقت اندثرت
ّ
مجعيات
ادعت العمل اخلريي وبقيت
ّ
ّ
ً
مسمى.
غري
على
ا
إمس
الشديد
لألسف
ّ
نشد دائمًا على يد األستاذ املناضل
ّ
مصطفى حامد ،رجل األعمال الصاحلات
املهمات
الباقيات ال الصالونات ،ورجل
ّ
اإلنسانية العظيمة.
ّ

قــرآن

آيـات بينـات
تأتــي عليـها
فتـاوى
التحليـل والتحريـم
والتكفيـر!
*****
حصـار
الكلمـات تستفيـئ
فـي ظـل احلـزن
اللغـة حماصـرة
فـي أجسـاد املوتـى
املغادريـن
عنــوة
إلـى مصيـر لـم خيتـاروه
*****
حريـة
احلريـة ثقافـة
ال يبحـث عنهـا األحـرار
وال يستحقهـا العبيـد
*****
إحصـاء
َ
«و ُك ّ
ـل َ
ـاه ِك َت ًابـا»
ص ْي َن ُ
ـيء أ ْح َ
َ
شْ
ملـاذا مـا زال
املنافقـون
ينفـذون إىل يومياتنـا؟!
يقبضـون علـى األرواح
يكبـلون األجسـاد!
ّ
*****
قنـاع
خلـف قنـاع واحـد
خيفـي عـدة وجـوه
شعاره لكـل مقـام مقـال
إنـه القلـم الفاسـد
*****
جرميـة
الفـراغ
وقـت يقتلـه اإلنسـان
دون وجـه حـق
*****
لعبـة
تفجيـر\ تدميـر
قتـل \ تهجيـر
حصـار\ جتويـع
احتـالل \ توطيـن
إنهـا لعبـة األمـم!!!
*****
مقـام
املقـام الرفيـع
مرتبـة يرتقـي إليهـا
مـن ال ختونـه الذاكـرة
*****
حب
السهـل ا ل م م ت ع
نعبـر بـه
فـن
ّ
الـى القلـوب املنتظـرة
عنـد جمـاري احليـاة
*****
حنـو
قـد جتـد فـي النـص
أخطـاء لغويـة
لكنـك لـن جتـد فـي احلـب
أخطـاء عاطفيـة
ففـي احلـب
الصـرف والنحـو هـو التغاضـي
عـن اخلطـأ
*****
حقيقـة
غـرام القلـم بالورقـة
غـرام الورقـة بالقلـم
هـي حقيقـة الغـرام
ومـا ينتـج عنهـا
احلقيقـة العاريـة
التـي ال مغرميـن كثـر بهـا!!
*****
جـاذبيـة
شخصـك
حيمـل مـن اجلاذبيـة
ما جيعلنـي أدور
فـي فلكـك
*****
مثـالـة
إلـى سيـدة احلـب
علـي
إغدقـي
ّ
مـن نبـض قلبـك
كـي أرتـوي حتـى الثمالـة...

عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com
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Spiritual Healer

معاجل روحاني

FAROUK

0406 281 985

املــعاجل الروحــاني
مسرت كاجنو
Mr. KANJOU

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

Mr. KANJOU; 0405 901 564

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

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

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

7:30 PM

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

5/08/13
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National

Strata Management

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

C

M

Y

CM

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au

MY

CY

CMY

K
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

70 Oxford Street, Guildford NSW 2161
Phone:: 02 8724 5800
Fax:: 02 8724 5911
Website:: www.hbhome.com.au
Email:: sales@hbhome.com.au

& Head Office
Showroom:
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فريد جان دكان وجوان نيكوالس قلبان تتوّج حبهما بالزواج

العريس فريد جان دكان يوقـّع عقد الزواج

صورة تذكارية للعروسني مع األشابني واألشبينات وعائلتيهما

العروس جوان نيكوالس توقـّع عقد الزواج

العروسان بني عائلة العريس جان وناهيه ومارك دكان
طوبي للذين يزرعون ويحصدون..
هذا القول ينطبق بأجمل اشكاله على رجل االعمال الصديق جان دكان
الذي زرع وربى واعتنى مع عقيلته ناهيه فحصدا سنابل مليئة محبة
واحرتاما ووفاء.
لألهل مع فلذات أكبادهم محطات عدة زاخرة بالفرح والرجاء واألمل ،غري
ان أكثرها أهمية اثنتان :الوالدة والزواج ..فبالوالدة يشعر االهل انه أصبح
لهما امتداد يف الزمن وبالزواج يتجذر هذا االمتداد أكثر ويتفرع اغصانا
زاهرة بالبنني والبنات واالحفاد.
فريد جان دكان مثال االبن العصامي املطيع ،املحب والناجح ،الذي أثلج
قلب والديه بأخالقه ومسلكيته الحياتية والعملية ،غمر قلب والديه جان
وناهيه بالفرح والسعادة يوم زفافه فكانت فرحتهما كبرية ال توصف.
تعرف الشاب املهذب فريد دكان اىل عروسه ذات الصون والعفاف جوان
نيكوالس فخفق قلباهما ..شعرا كأنهما خلقا لبعضهما فعقدا العزم على
اكمال مشوار الحياة سوية يتشاركان حلوها واملر يف السراء والضراء.
يوم االحد يف  23شباط املاضي كان يوما مميزا ومشهودا له يف حياة عائلة
دكان حيث دخل العروسان فريد وجوان كنيسة مار شربل يف بانشبول
يتأبطان ذراع بعضهما ومعهما االشابني واالشبينات وحاملو الزهور
والخواتم والعائلة واألهل واألصدقاء..

صورة تذكارية للعروسني مع عائلة دكان وجدتيهما دالل دكان (أم نزيه) وبدوية يمني (ام بطرس)
وكان االشبني االول شقيق العريس مارك دكان والثاني شادي دكان
والثالث فريد ابي فارس ،اما االشبينات فكانت االشبينة االوىل مارلني
جعجع والثانية كاتي عبيد والثالثة كارول دي انجليس ..وكان حامل الخواتم
راين نيكوالس وحاملة الزهور غرايس رحمة.
وأمام مذبح الرب سألهما الكاهن ما اذا كانا يريدان بعضهما زوجا وزوجة
فأجابا بـ «نعم» لتبدأ منذ تلك اللحظة مسريتها الزوجية وليصريا جسدا
واحدا كما ينص عليه سر الزواج يف املسيحية.
وبعد أن جرى التقاط الصور التذكارية للعروسني واالشابني واالهل
امام مدخل الكنيسة كان الجميع على موعد مع الطرب والفرح يف صالة
الكالرنس هاوس يف بلمور التي غصت بأهل العروسني واالصدقاء.
دخل العروسان الصالة وسط قرع الطبول وعزف املوسيقى واأللعاب
النارية.
وقد غصت الصالة باملئات من املدعوين وعلى رأسهم قنصل لبنان
العام يف سيدني االستاذ جورج البيطار غانم ورئيس التجمع املسيحي
اللبناني االسرتالي السيد والي وهبه وعقيلته واآلباء بول جبري وايلي
رحمه ورومانوس البابا وجان قرعون وراهبات العائلة املقدسة املحرتمات
الرئيسة الهام جعجع واالختان لور عطيه وكالرا اسحاق.
وتحدث يف هذه املناسبة السعيدة والد العريس جان دكان (نص الكلمة

ادناه) ،كما تحدث شقيق العروس صباح نيكوالس فأشاد بمسلكية
شقيقته وحبها للعائلة وطاعتها لوالديها ورحب بالعريس فريد اخا له
يف العائلة.
اما كلمة سفري لبنان يف كوبا االستاذ روبري نعوم فألقاها عم العريس
السيد بسام دكان وجاء فيها:
صديقي واخي جان وعائلته،
يف يوم عيد الحب واملحبة عيد القديس فاالنتاين ومن خاللكم ايها االحباء
أتوجه اىل آل دكان الكرام اىل عميدة العائلة السيدة دالل (أم نزيه) امنا
الحبيبة كلنا  -اطال اهلل بعمرها بركة لنا جميعا  -اىل األخوة واألخوات
وعائالتكم فردا فردا واىل جميع األقارب واالصدقاء االعزاء يف سيدني
 نيو ساوث ويلز أتوجه بأحر التهاني وأصدق التمنيات بزفاف العزيزالغالي فريد ..باسمي وباسم عقيلتي غادة وكريمتي كلوديا ضارعني اىل
الرب القدير ان تبقى أفراحكم  -وهي أفراحنا  -دائما بنعمة الروح القدس
وامنا السيدة العذراء ،وان يكون التوفيق حليفكم املستمر يف كل خطواتكم
وآمالكم وأمانيكم.
من أعماق قلوبنا املفعمة باملحبة والتقدير واالحرتام لكم جميعا نصلي
ونطلب بشفاعة قديسي وطن االرز وطوباويه ومكرميه ان يبارككم اهلل
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العروسان فريد وجوان واألشابني واألشبينات أمام مذبح الرب يف مار شربل

العروسان واألشابني واألشبينات مع األبوين بول جبري وايلي رحمة وشهادة الزواج

العروسان فريد وجوان ونظرة تفاؤل وأمل اىل املستقبل
تعاىل ويأخذ بيدكم اىل االمام واىل العلى على الدوام.
مليون مربوك بالرفاه والبنني والبنات ...بنعمة الرب
دائما معا..
مع قبلة وعبطة لبنانية..
ودمت ألخيك روبري نعوم  -سفري لبنان يف كوبا

كلمة والد العريس السيد جان دكان

سيداتي وسادتي اسعد اهلل مساءكم ،واهال وسهال
بكم يف هذه األمسية الجميلة،
يشرفني ان أقف بينكم مع زوجتي الحبيبة ناهيه
وعائلتي واخواني بسام وجوزيف وعيالهما وعميدة أل
دكان الوالدة الغالية (ام نزيه) وبوجود والدة زوجتي
الست الفاضلة أم بطرس وابنتها الحبيبة ترييز يمني
اللتني حضرتا خصيصا من لبنان ملشاركتنا فرحة ولدينا
الحبيبني فريد وجوان.
يسرني يف هذا اليوم املبارك ان أرحب معكم باآلباء
االجالء واخواتي راهبات العائلة املقدسة املحرتمات
واخينا سعادة قنصل لبنان العام يف سيدني جورج
البيطار غانم ،ورئيس التجمع املسيحي االسرتالي
اللبناني االخ والي وهبه وعقيلته لوجودهم معنا يف
هذا الجو اململوء فرحا وغبطة بااليمان املسيحي والحب
والصادق واألمل املنشود يجتمع أهالي عشاش العزيزة
وتنورين األبية وزغرتا الصامدة ملشاركتنا فرحتنا
الكبرية التي انتظرناها منذ زمن طويل ..باسمي
وباسم عائلتي أتقدم بالتهاني القلبية من ابني الحبيب
فريد وابنتنا الحبيبة جوان التي نشأت وتربت يف بيت
لبناني عريق بنيت اسسه على املحبة والتقوى وااليمان
ومحبة اهلل واآلخرين وهنا ال بد لي ان اتقدم بالشكر
الجزيل من والديها الحبيبني ميالد وهدى نيكوالس
على هذه الرتبية الصالحة..
وهنا اسمحوا لي ان اتحدث باللبناني الدارج عن ابني

القنصل العام غانم مع جان وجوزيف دكان
فريد ..فريد كان الشاب املرضي والعاقل واملسؤول
بكل معنى الكلمة وكل اهل بيتمنو يكون عندن شاب
متل فريد و انا شو ما حكيت عن ابني بتضل شهادتي
مجروحة ..خلينا قلك يا فريد قدام كل الناس بهالليله
اني انا كتري فخور فيك وامك وانا واخواتك منوقف
جنبك ومندعمك طول ما ونحنا طيبني.
من اعماق قلبي اتمنى للعروسني فريد وجوان حياة
هنيئة ملؤها املحبة والوفاء.
أشكركم جميعا على حضوركم ملشاركتنا هذه الفرحة
العارمة واخص بالشكر ابناء بلدتي الحبيبة عشاش
التي لي شرف االنتماء اليها .الشكر الكبري لحماتي
الحبيبة ام بطرس وابنتها الحبيبة ترييز لتحملهما
مشقات السفر لتشاركاننا فرحتنا ..الشكر الكبري
ألخينا سعادة القنصل العام جورج البطار غانم الذي
شرفنا وشاركنا فرحتنا هذه الليلة ..أشكر اآلباء
االجالء ايلي رحمة وبول جبري وانطوان طعمة الذين
باركوا اكليل العروسني ..أشكر أخواتي راهبات العائلة
املقدسة املحرتمات ورئيس التجمع املسيحي والي وهبه
واالبوين رومانوس البابا وعقيلته وقدس االب جان

شقيق العريس مارك جان دكان وعروسه جوزفني دكان
قرعون ..شكرا جزيال لألحباء الذين اتصلوا مهنئني
من خارج اسرتاليا جد العريس جرجس يمني (ابو
بطرس) وعائلته ،أخي الحبيب نزيه وعائلته ،شقيقتي
سهام وزوجها يوسف الخوري ،شقيقتي فيوليت
وزوجها امني دكان وعقيلته ومن الكويت شقيقتي
سالم وزوجها يوسف الدكان ،والشكر الكبري لسعادة
سفري لبنان يف كوبا الغائب عنا والحاضر بيننا االستاذ
روبري نعوم ..الشكر الخاص الدارة صالة الكالرنس
هاوس على الخدمة املميزة واالهتمام بضيوفنا الكرام..
أشكركم جميعا وقد اضفى حضوركم على فرحتنا
مزيدا من الفرح.
وقد قطع العروسان قالب الحلوى الفخم املعد للمناسبة
وسط الزغاريد والهتافات والتمنيات بحياة زوجية
مسيحية سعيدة.
الربنامج الفني احياه ،اضافة اىل املطرب غازي نصوح،
ابن بلدة عشاش املطرب فادي عساف فاضفيا على
االجواء مسحة من الفرح والطرب.

والدا العريس جان وناهيه دكان
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فـرع أول :سـيدني

بادارة محمد هوشر

ثـان :ملـبورن
فـرع ٍ

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

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

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

أسعار
ال
تنافس
وصدق
يف
املعاملة

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

املوسيقار الكبري ملحم بركات حييي مهرجانني فنيني كبريين يف سيدني

املوسيقار ملحم بركات يصدح

املوسيقار ملحم بركات يصدح والجمهور يسكر من خمرة الطرب األصيل

املوسيقار ملحم بركات يدخل الصالة مع متعهد حفالته
طوني فرنسيس

املوسيقار ملحم بركات واملتعهد طوني فرنسيس

ليلتا السبت يف  22شباط املاضي واالول من آذار
الحالي كانت الجالية على موعد مع ليلتني من اجمل
ليالي العمر أحياهما املوسيقار الكبري ملحم بركات.
فقد توافد املئات من عشاق الفن االصيل ،ويف
مقدمتهم القنصل اللبناني العام يف سيدني االستاذ
جورج البيطار غانم ،اىل صالة البلفيو يف بانكستاون
ليعيشوا أجمل الليالي مع املوسيقار ملحم بركات
الذي استطاع ان يكسر جدار الغربة بينهم وبني
الوطن ويروي ظمأهم اىل الفن اللبناني الرائع.
فعلى امتداد اكثر من ساعتني ونصف كان املوسيقار
بحرا من الكرم ملبيا طلبات الجمهور فغنى «ال
تهزي كبوش التوته» وهي من اوىل أغانيه ..وكرت

الجمهور الحاشد

السبحة فغنى «بدك مليون سنه»« ،على بابي
واقف قمرين»« ،ارجعيلي»« ،الدهب يا حبيبي»،
«أنا الوالي»« ،اولك صحيح»« ،تعا ننسى»« ،يا حبي
اللي غاب» و«وال مرة» وغريها الكثري من خوابي فنه
النبيذي املعتق الذي اسكر الجمهور ومأله نشوة
وسعادة فانعقدت حلقات الرقص والدبكة بني
الطاوالت لرتسم لوحات فنية وال أجمل.
ولعل ما ساهم يف انجاح مهرجاني املوسيقار ملحم
بركات هو انه استقدم معه من لبنان كامل فرقته
املوسيقية فاكتمل اللحن واألداء والصوت لتشكل
ثالثية هي اساس العمل الناجح لكل فنان ،النه متى
فقدت هذه الثالثية ايا من عناصرها كاملبنى الذي

يفقد أحد أعمدته فيتعرض للتصدع واالنهيار.
وال شك ان الفضل يف احياه هذين املهرجانني الفنيني
الرائعني يعود لشركة  VIP Productionلصاحبها
رجل االعمال املعروف طوني فرنسيس الذي يتعهد
دائما حفالت كبار الفنانني مثل املوسيقار ملحم
بركات واملطرب الكبري محمد اسكندر وغريهما ألنه
يدرك ان الجالية تستحق االفضل.
وكانت ادارة البلفيو ساهرة على راحة الجمهور
بالخدمة السريعة واللقمة الشهية.
فشكرا وألف شكر للموسيقار ملحم بركات وملتعهد
حفالته رجل االعمال طوني فرنسيس.
تصوير Smartpress
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اعالنات ملبورن

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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ملبورن

عمر أقدم جنب يف
العامل يبلغ  3600عام!
توصل علماء إىل نتيجة بأن املواد اليت مت العثور عليها مع
ّ
املومياوات الصينية يف صحراء تاكالماكان يف الثالثينيات من
القرن املاضي ،هي أقدم جنب يف العامل .ويعود اجلنب إىل عام
 1615قبل امليالد ،وكان يدفن مع جثامني املوتى يف العصر
الربونزي .وبعد حتليل الربوتينات والدهون يف املادة ،تأكد علماء
الكيمياء من معهد ماكس بالنك األملاني لعلم األحياء اخللوي
والوراثة أنها ليست زبدة أو لبنا ،إمنا جنب سريع اإلعداد خال من
الالكتوز .وأظهر التحليل أن اجلنب صنع عن طريق خلط اللنب مبزيج
من البكترييا واخلمرية ،ليشبه بذلك اجلنب القريش احلديث .ويبقى
اهلدف من إرفاق اجلثامني باجلنب جمهوال ،لكنه قد يعود إىل الرغبة
باستخدامه يف اآلخرة ،على غرار وضع النبيذ واخلبز يف قبور املوتى
يف حضارات أخرى.
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Melbourne

أفران عكار األوىل يف ملبورن

أصناف املأكوالت

شارن الخضر وأبنتها خلود
أفران عكار يف سيدني رود للمناقيش واللحم بعجني والسجق
والسبانخ وانواع اخرى من املعجنات كالفطاير وغريها من
املأكوالت الشهية مضى عليها سنوات عديدة وهي تقدم
اللقمة اللذيذة اىل اخلدمة املمتازة باشراف مباشر من الشاب
خالد اخلضر الذي يعمل باخالص واستقامة مبساعدة والدته
الفاضلة واملثالية شارون اخلضر وشقيقته.
وغين عن القول ان افران عكار اصبحت أشهر من نار على
علم حيث يقصدها متذوقو اللقمة الشهية من سائر احناء
ملبورن وقد اكتسبت شهرتها الواسعة بسبب تعاملها من
الزبائن بامانة واخالص وهي اليوم يف جتدد دائم ومستمر
لتبقى كما كانت لناحية اللقمة الطيبة والنظافة التام و
واخلدمة املميزة اليت عودت الزبائن عليها.
اللحومات طازجة يوميا من املاركت وكذلك اخلضار اليت ال
ميكن بقاؤها من يوم اىل يوم ..ولعل سر جناح افران عكار
يكمن يف املصداقية واملعاملة املميزة مع البائن الذين
يشعرون وكأنهم يف حملهم.
واىل املزيد من التقدم والنجاح.

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

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

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

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

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

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

برعاية دولة الرئيس
الجنرال ميشال عون
يمثله

معالي الوزير نقوال صحناوي

يتشرف التيارالوطني الحربدعوتكم
لحضورحفلته السنوي
دعماً ملسرية التيار يف بناء الدولة
اللبنانية على اسس العدالة والحرية ..
يف صالة
GREENVILLE RECEPTIONS
13 - 15 GREEN STREET
,THOMASTOWN
) (Off Settlement Rd
وذلك بتاريخ  29اذار  2014الساعة
الثامنة والنصف مسا ًء
ثمن البطاقة  70دوالرا
نأمل تشريفكم ودعمكم
بمثلنا ينهض لبنان
التيار الوطني الحر -ملبورن
للمراجعة الرجاء االتصال

شربل راضي 0413416046:
سليمان ابو خاطر 0409140506:
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الساعة  25يف ملبورن
كلمة امسها انطون سعادة

احتفل القوميون االجتماعيون يف الوطن وعامل االنتشار بذكرى
االول من آذار مولد باعث النهضة السورية القومية االجتماعية
يف أمته والعامل العربي واالنسانية مجعاء الزعيم أنطون
سعادة ..انها ذكرى والدة الرجل  -الرسالة الذي اندغمت
مضامني رسالته واستهدافات تعاليمه جبوهر كيانه ونسيج
شخصيته قوال وفعال وممارسة.
الرجل الذي من «طاقة» عرزاله الشامخ أنار آفاق الكون
كشفا ..واملعلم الذي من أصالة معدنه صك اجبدية احلرية
ً
لغة ...بالعز كتب للحياة قيمتها وخطط لألمة مسريتها
لألنام
ورسم درب النهوض واالرتقاء ألجيال مل تولد بعد ..سعادة
املدوي يف ضمائرنا والوجدان ،لنثق به ونكرمه ..النه
الصوت
ّ
شق الطريق حلياة االمة وعاملها وانسانيتها.
قال جربان« :حنن أمة حتتضر وال متوت ..وقد احتضرت ألف مرة
ومرة ومل متت .وستحتضر ألف مرة وتظل حية.
وغنت فريوز:
عا امسك غنيت عا امسك رح غين
ّ
وصليت والسما تسمع مين
ركعت
عا تاللك عا جبالك ركعت وصليت
هون السما قرييب بتسمعنا يا حبييب
لضياعنا اخلجوله ركعت وصليت
للحال للطفوله ركعت وصليت
مبجدك احتميت برتابك اجلنة
عا امسك غنييت عا امسك رح غين
وامحل بإيدي كاسك املليان
واسكر بامسك جمد يا لبنان.
***

ذهب ..وخشب

ريس ..واخلشب
الساعة  25تقول
ّ
وتسجل الذهب بيضل يا ّ
هو خشب ...فرق كبري بني حركة تقاوم عمرها أبدية االنسان
ٍ
أياد ملطخة بدماء
واجبدية وجوده ...وكرسي من خشب حتركها
االطفال واالبرياء من ناسنا يف مشرقنا املعذب اجلريح .وليحي
جلالديه
ذهب احملبة امللتحمة بدماء من نذر نفسه وحياته وقال
ّ
شكرا ...والسالم على كل من اتبع سالم السماء واالرض
فينا...

***
علق احد العارفني املؤمنني بوطن االنسان وطن  -الرسالة
لبنان ..فقال خسئ السياسيون املتآمرون على حق شعبنا
باحلياة ...ما بدهم مقاومة وال بدهم جيش!!! سؤالنا هلم،
شو بدكم؟ سلم اسرائيلي؟ تذكروا ان الشعب الذي يسلم
نفسه للسلم يسلم نفسه للعبودية ..حنن ولدنا احرارا ...وحنن
نستحق حريتنا ..حنن وجيشنا وكل شرفاء وطننا عقيدة واحدة
هي مقاومة االحتالل واالغتصاب واالرهاب..
***

فريوز قديسة

فريوز اغنية صالة ...عندما تغين حنس مبناخ قدسي حييط
بنا ..نشعر جبو صالة يكتنفنا وخيرتق ضلوعنا ،ذلك الن االغنية
الفريوزية هي حبد ذاتها صالة ..فريوز مؤمنة وحتيا على ارض
فسر
الرسالة بني الكنائس واملساجد واملعابد ،تعيش يف وطن ّ
البعض امسه بـ «قلب اهلل» ..وطن قالت فيه فريوز:
أنا حسيب انين من جبل
هو بني اهلل واالرض كالم..
وهي القائلة مع جربان:
وغن
أعطين الناي
ّ
فالغنا خري صالة.
فريوز ..نعم قديسة ُ
وأطلق عليها يف طاولة الفكر يوم السبت
املاضي «مار فريوز» ..فان املالئكة انفسهم يغارون من
البشر عندما يسمعون تراتيل فريوز ..هي حقا قديسة فهي
مار فريوز.
***
فجر االرهابيون
يف ريف القامشلي يف الشمال السوريّ ،
اذاعة حملية خاصة الن املذيع بعد املقدمة اليت وصفت التكفري
واالرهاب من اعمال الشيطان الرجيم ،وختم بأعوذ باهلل من
هؤالء اجملرمني التكفرييني الدخالء على ارضنا املقدسة عرب
بوابات بين صهيون وبين عثمان وبدعم مادي كبري من ابناء
عمهم «يهود خيرب» ..هؤالء تقول الكبرية فريوز اجراس العودة
آتية وحنن منتصرون!! وقولوا هلم مع جربان العظيم انه وان
مل يبق سوى فرد وامرأة واحدة من ابناء تلك االرض املباركة،
فذلك الرجل سيكون نبيا ..وتلك املرأة ستكون امًا لشعب
جديد...

جورج الراسي :جويل رائعة باحل ّب،
وجويل حامت :أح ّب طول جورج!

يعرفنا الثنائي اجلميل جورج الراسي
يف لقائهما مع «إيالف»
ّ
ويتحدث
تعرفهما على بعضهما البعض،
ّ
وجويل حامت على كيفية ّ
ّ
كل منهما عن صفات اآلخر السلبية واإلجيابية ،وخيتمان اللقاء
بأمنيتهما بإجناب األطفال.
ّ
تكللت عالقتهما باخلطوبة قالت جويل" :أنا
عن إنطباعاتها بعدما
جدًا ّ
ألني قمت بإختيار الشخص الصحيح ،وأنا مرتاحة جدًا
سعيدة ّ
لذلك" ،وعن هذا األمر قال جورج ":العالقة بيننا مجيلة جدًا ،وأدعو
اهلل أن يبعد ّ
أيامًا مجيلة ،وجويل
عنا عيون
ّ
احلساد ،وأن يعطينا ّ
رائعة يف ّ
كل ما تفعله ّ
باحلب!".
حتى
ّ
تعرفنا عن
جويل":
قالت
البعض،
ببعضهما
فهما
تعر
وعن
ّ
ّ
كيفية ّ
وأول ما ّ
الفلكية ،وهناك
تكلمنا به هو األبراج
طريق "الفايسبوك" ّ
ّ
تعرفنا إىل بعض".
معجبون مشرتكون ما بيننا لعبوا دورًا يف
ّ
عملية ّ
وهنا ّ
تدخل جورج قائ ًال ":مل أكن أؤمن باألبراج قبل ذلك ،وبعد أن
تعرفت على جويل أصبحت أؤمن بها" (يضحك).
ّ
وتتابع جويل" :حنن اإلثنني من برج الدلو ،وعندما سألنا عاملة
عما إذا كان هناك كيمياء يف ما بيننا
الفلك الشهرية ماغي فرع ّ
ّ
اللذين ينتميان إىل
أكدت لنا بأن العالقة ناجحة بني الشريكينْ
ْ
برج الدلو".
"اإلجيابي هو
والسلبية قالت جويل:
اإلجيابية
وعن صفات جورج
ّ
ّ
ّ
ّ
طيب كثريًا!" ،وهنا قال
طيب،
والسليب ّ
ّ
أن قلبه ّ
أنه صاحب قلب ّ
جورج ":هناك مثل يقول (لو ما توافقوا ما ترافقوا) ،وقد ُر ّوج
واتهمنا ّ
الكثري من الكالم يف اآلونة األخرية خبصوص عالقتناُّ ،
بأننا
إعالمية ،ولكن يف احلقيقة آخر ما ّ
فكرنا به هو اإلعالم،
ضجة
خنلق
ّ
ّ
وهذا هو النصيب ،وهذا ما يريده القلب!".
أما عن موعد الزواج فقالت جويل" :مل نتخذ قرارًا بعد يف هذا
ّ
سيتم خالل سنة" ،وهنا
بأن الزواج
املوضوع ،ولكن ميكننا القول ّ
ّ
ّ
إياها" :ربمّ ا
نتزوج عندما أطول قلي ًال" (يف
ّ
تدخل جورج ممازحًا ّ
إشارة منه إىل فرق الطول البسيط بينه وبني جويل) ،وهنا قالت
أحب الرجال الطويلي القامة
جويل:
"أحب طول جورج كثريًا ،فأنا ال ّ
ّ
مع إحرتامي هلم "ولكن بيعملولي عبقة!".
أحب األطفال كثريًا،
نيتهما بإجناب أطفال ،قالت جويل":
ّ
وعن ّ
ّ
صبيًا
وأمتنى أن يكونا
ولدين من جورج إنشاء اهلل،
وأود أن أجنب
ّ
ّ
ْ
وبنتًا ،وهذا تقدير إهلي طبعًا".

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

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

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :

Master License No: 409566317
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هيفا ترد على إليسا :عالقليلة أنا
مش ملكة النشاز..
ردت الفنانة
هيفا وهيب
يف اتصال
مع الزميلني
رجا ورودولف
برنامج
يف
" خبصو ص
هالشي" عرب
صوت الغد
على السؤال
الذي طرحه
رجا حول كالم
اليسا عنها
أمس
يوم
برنامج
يف
" ا حلكم "
والذي قالت
اليسا
به
"هيفا عملت
شي من وال
شي".
وقالت هيفا:
"مش عيب يكون االنسان صغري ويكرب بس العيب يضل عينو
على غريو ..الوال شي ما بيخلق شي باحلياة ..الشهرة هي عبارة
عن جمهر تعكس االنسان كيف كان قبل الشهرة بس على كبري
يعين اذا كان تافه بكون تافه كبري واذا كان جيد الشهرة بتخليه
جيد أكرب".
وتتابع أنا ما رح رد على هيدا الكالم مباشرة "يف ناس عندها كل
شي ويعدا عينن على الشي اللي عند غريهم عالقليلة أنا مين ملكة
النشاز أنا  ..MJKإليسا مرأة ناجحة بشغلها والزم تبوس ايدها
وج وقفا على اللي هي حبياتها يللي هو فعال من وال شي".

طفلة يف الـ  11تقتل وحشا كاد
يفتك بها وبشقيقها

روائح غابات الصنوبر تتصدى
للتغريات املناخية

طفلة
ثبتت
أمريكية يف الـ
 11من عمرها
تتمتع
أنها
جأش
برباطة
أكثر من الكثري
البالغني،
من
إذ حافظت على
أعصاب باردة
مما مكنها من
مواجهة حيوان مفرتس حاول اهلجوم عليها وعلى شقيقها الذي
يكربها بـ  3سنوات ،

يعترب الرذاذ دقائق متناهية
الصغر من املواد املائعة أو
الصلبة اليت تبقى عالقة يف
اهلواء .يعلم العلماء منذ وقت
طويل بأن منظومات كربى من
هذه الدقائق تستطيع التأثري
على النظام احلراري لكوكبنا
حيث تتصاعد إىل أعلى الطبقات من الغالف اهلوائي مشكلة "سحبا"
تعكس أشعة الشمس ،مع أن املختصني مل يعرفوا بعد مدى مفعول
هذه الظاهرة وطبيعتها .تعترب غابات األشجار الشوكية(الصنوبر)
يف أمريكا الشمالية ومشال أوروبا وروسيا أكرب املصادر هلذا
الرذاذ .قرر فريق دولي يضم العلماء من الواليات املتحدة وأملانيا
فنلندا فك هذا اللغز .علم الباحثون سابقا بأن رائحة الصنوبر
عبارة عن تركيبات كيميائية عضوية متطايرة تتفاعل مع أوكسجني
اهلواء مما يؤدي إىل تشكل دقائق متناهية الصغر حبجم يزيد عن
نانومرت واحد بقليل (نانو =  1على مليار) .تتكرب هذه الدقائق بعد
مرور  24ساعة من تشكلها 100ضعف تقريبا مما يؤدي إىل تكثف
البخار وتشكل السحب .اعتمد فريق العلماء املذكور أثناء إجراء
حبوثهم يف غابات فنلندا على التقنيات احلديثة ثم مثلوا نتائج
البحث يف ظروف املخترب .مكنتهم طريقة جديدة لقياس الطيف
بواسطة السبكرتومرت الكتلي الكيميائي من متييز جزيئات منفردة
من تريليونات من اجلزيئات ومن ثم ترصد تطورها .لقد اتضح
أن جزيئات أريج الصنوبر تتصل باألوزون يف اهلواء حيث تبدأ
بعض الشقوق الطليقة جبذب األوكسجني بسرعة فائقة ،وحيطم
األوكسجني بدوره صالت اهليدروجني بالكربون مما خيلي أماكن
لتوصيل ذرات جديدة لألوكسجني .ميكن ذلك شقا واحدا طليقا من
الرتابط حتى بـ 12ذرة من األكسيجني .من السهل هلذه اجلزيئات
الكبرية اجلديدة أن تتكثف على أي دقائق صغرية والتجمع إىل
بنى كربى قادرة على التأثري على املناخ .وكلما ازدادت درجات
احلرارة جتري هذه العمليات أسرع .يف نهاية األمر تتصاعد السحب
العاكسة ألشعة الشمس مما يؤدي إىل تدني درجة حرارة األرض.
يأمل العلماء بأن مواصلة هذا البحث سيساعد يف تفهم دور غابات
األشجار الشوكية الصنوبرية يف تنظيم املناخ.

واستلت سالحا ناريا لتطلق النار على وحش جبلي اقتحم حديقة
املنزل ،فنجت وجنا شقيقها .وقعت هذه املواجهة بني الوحش
والطفلني شيليب وتانر وايت بعد عودتهما من املدرسة إىل املنزل
الذي يقع يف إحدى مزارع مدينة تويسب بوالية واشنطن .ما
لبث تانر أن دخل املنزل حتى خرج منه وتوجه إىل كالب املزرعة
ليطعمها ،وهنا خرج االجلبلي الذي تسلل إىل املزرعة واختبأ خلف
سيارة .ما أن وقع نظر الوحش على الطفل حتى خرج من خمبئه
وبدأ يالحق تانر .أفلت الطفل من الوحش املفرتس ودحل سريعا
إىل املنزل ،بينما بدأت الكالب تنبح بقوة فأثارت انتباه شيليب،
اليت احتوت املوقف سريعا وأمسكت ببندقية حيتفظ بها والدها
يف املنزل وصوبتها باجتاه الوحش اجلبلي ،ثم أطلقت رصاصة
واحدة فقط كانت كفيلة بأن تضع النقطة يف هذه الواقعة اليت
كادت أن تنتهي مبأساة ،اذ سقط الوحش اجلبلب بعدها .تعليقا
على هذا األمر قال والد الطفلة توم وايت إنه سبق لوحش جبلي
أن تسلل إىل باحة املنزل..،علما أن الوحوش اجلبلية حاولت
االعتداء على أفراد أسرة وايت  3مرات يف األسبوعني األخريين.
يشار إىل أن هذه احليوانات خترج من الغابات احمليطة باملدينة
وتهاجم املنازل القريبة حبثا عما تسد به رمقها .املصدر" :فيسيت
رو"

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة
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منوعات

جنل امللياردير اليمين املتهم
بقتل صديقته النروجيية
يدخل قفص  ..الزوجية
اهتمت الصحافة الربيطانية حبفل زفاف الشاب
اليمين فاروق عبد احلق قبل أيام يف العاصمة
اليمنية صنعاء ،وذلك الرتباط امسه بالفتاة
النروجيية مارتينا فيك ماغنوسن ،اليت يتهم
الشاب باغتصابها وقتلها يف لندن ،علما بأنه
جنل امللياردير اليمين شاهر عبد احلق ( 76عاما).
وحسب وسائل اإلعالم الربيطانية فإن العريس
البالغ من العمر  27عاما احتفل بزفافه على فتاة
تصغره بـ  4أعوام يف مكان مل يعلن عنه من
العاصمة اليمنية ،اليت وصلها يف عام  2008من
لندن على منت طائرة والده اخلاصة ،بعد اختفاء
الشابة النروجيية اليت كانت زميلته يف الكلية
والسكن اجلامعي .وحسب املعلومات القليلة
املتوفرة فإن فاروق عبد احلق كان آخر شخص
رآه شهود مع الشابة النروجيية ،وذلك يف 14
مارس/آذار  ،2008عندما كانا جنبا إىل جنب يف
ٍ
ناد ليلي يرتاده األثرياء ،ثم خرجت معه من
النادي فجر ذلك اليوم لتختفي عن األنظار منذ
ذلك احلني .يف اليوم التالي أغلق الشاب صفحته
على موقع "فيس بوك" واختفى من لندن ،بعد
أن أفاد بأنه مضطر للمغادرة بسبب ظرف طارئ
لدى عائلته .بدأ القلق يساور أصدقاء مارتينا
فيك ماغنوسن بسبب اختفائها املفاجئ وشرعوا
بالبحث عنها لكن دون جدوى ،ما استوجب
تدخل سلطات األمن يف عملية البحث .أحاطت
الشرطة عائلة الشابة الراحلة باختفاء ابنتها
فتوجهت على الفور إىل بريطانيا ،اليت وضعت
السلطات األمنية فيها اسم فاروق عبد احلق
على رأس املطلوبني لديها ،كما أصدرت مذكرة
دولية إللقاء القبض عليه .يف السادس عشر
من الشهر ذاته عثرت الشرطة على جثة مارتينا
عارية يف شقة الشاب الثري ،ليتبني الحقا أنها
فارقت احلياة خنقا .هذا وتتضارب األنباء حول
مكان إقامة فاروق عبد احلق ،وإن كانت جتمع
كلها على أنه يف صنعاء .ففيما تؤكد مصادر
أنه يقيم يف قصر ميلكه والده يف العاصمة
اليمنية ،تشري أخرى إىل أنه يسكن يف فندق 5
جنوم يطلق عليه "تاج سبأ" ،ميلكه والده .كما
تفيد مصادر بأن الشاب يتنقل بسيارة مصفحة
زجاجها معتم وترافقه حراسة مشددة ،وأنه
يساعد والده يف إدارة بعض أعماله .من جانبه
علق بيرت ماغنوسن ،والد القتيلة ،على خرب زفاف
فاروق عبد احلق بالتعبري عن احلزن الذي انتابه
وعائلته لسماع هذا اخلرب وشعور خبيبة األمل ،وإن
أشار إىل أنه متعاطف مع العروس .كما أضاف
أن "زواج فاروق سيجعل أمر عودته إىل لندن
ضعيف االحتمال" ،الفتا االنتباه إىل أن ذلك
ال يصب يف صاحل اجلهود الرامية إىل حتقيق
العدالة .يذكر أن احلكومة النروجيية السابقة
اختذت إجراءات دبلوماسية لتسليم فاروق عبد
احلق وحماكمته يف لندن لكن السلطات اليمنية
ترفض ذلك ،انطالقا من أن "الدستور اليمين
مينع تسليم أي مواطن إىل دولة أخرى" ،وذلك
حسب التصرحيات الرمسية الصادرة من صنعاء.
كما تدخل يف القضية وزير اخلارجية الربيطاني
وليام هيغ ونظريه اليمين أبو بكر القربي وشرطة
"سكوتالند يارد" وحمامي عبد احلق حممد البكاري
العام املاضي يف لندن .وأشار البكاري إىل أن
موكله يتمتع حبصانة "بسبب مكانته االجتماعية"،
وعرض حماكمة "حمتملة" له يف اليمن ،بينما
وصف ماغنوسن ذلك بالوعود الفارغة .يعترب
رجل األعمال شاهر عبد احلق من أبرز رجال
األعمال العرب ،ولديه استثمارات واسعة يف
بالده ومصر وإثيوبيا وبلدان أوروبية ،باإلضافة
إىل مصاحل اقتصادية كانت جتمعه بالعقيد اللييب
الراحل معمر القذايف .كما كان عبد احلق أحد
األصدقاء املقربني من الرئيس اليمين السابق
علي عبد اهلل صاحل .ومن املعروف عنه أنه ال
يظهر يف وسائل اإلعالم ،إال أن صحيفة نروجيية
نشرت صورة له يف عام .2009

أسرار املرأة اليت جيب أن يعرفها الرجل
عادة ما جيد الرجل املرأة بأنها خملوق "معقد"؛
وحني يعتقد أنه "اكتشفها" وفهمها وعرف
طريقة تفكريها فإنه سرعان ما "يكتشف" أنه مل
يكتشف شيئًا وأنها فع ًال ختتلف عنه يف طريقة
التفكري واملشاعر.
وقد يصل الرجل أحيانًا إىل نتيجة أن املرأة فع ًال
"معقدة" وليس من السهولة أبدًا التعرف على ما
"يدور" يف باهلا كما ويصعب عليه التعرف على
طريقة تفكريها.
ولكن هل ميكن أن تعترب املرأة فع ًال خملوق غامض
وصعب الفهم؟.
على الرغم من أن معظم الرجال قد يتفقون مع
فكرة أن املرأة هي خملوق غامض ومعقد وصعب
الفهم إال أن األمر يقوم فقط على فكرة "حسن"
التواصل.
ويقول اخلرباء إن التواصل اإلجيابي بني الطرفني
هو األساس الذي يساعد على التخفيف من
"الغموض" وجعل األمور تبدو أوضح.
وهناك العديد من "األسرار" اليت حتتفظ فيها
النساء دون أن يبحهن بها للرجل.
إال أن معرفة الرجل هلذه األسرار ميكن أن يساعد
فع ًال أن جعل الرجل "يفهم" تفكري املرأة.
املرأة تود أن تكون "الرقم واحد" حبياة الرجل
ترغب كل امرأة أن تكون هلا األولوية يف حياة
الزوج إال أن الكثري من النساء ال يعرفن كيفية
التعبري عن هذه الرغبة.
وخيطأ هنا الرجل يف فهم املرأة حيث يشعر أنها
ترغب يف "متلكه" وحتويله إىل "شيء" ما متتلكه
لنفسها.
وبشكل عام فإن الرجل يعتقد أن املرأة "جيب"
أن تعرف وبشكل طبيعي أنها "الرقم واحد" يف
حياته من دون أن يقول هلا ذلك ومن دون أن
تقوم هي بتحويله إىل "شيء" من أغراضها.
وغالبًا ما تشعر املرأة أنها "مهملة" وأنها غري
مهمة بالنسبة للرجل خاصة أنه ميضي معظم
ساعات اليوم يف العمل.
ولكن طريقة التواصل هنا هي اليت حتدث
"الغموض" يف العالقة يف هذه احلالة.
ويقول اخلرباء إن املدة اليت ميضيها الزوجان مع
بعضهم البعض يف املنزل مع األطفال قد تكون
أقل بكثري من املدة الزمنية اليت ميضيها كل من
الرجل واملرأة يف عملهم بعيدًا عن املنزل.
إال أن الكمية هنا ليست هي املهمة بل "نوعية"
الوقت الذي ميضيه الرجل مع زوجته وأوالده.
وتقول الدكتورة جورجيا ويتكني االختصاصية
بعلم النفس أن األزواج بشكل طبيعي يرون
بعضهم لفرتات قليلة خالل اليوم إال أن التواصل
اجليد خالل هذه املدة البسيطة ميكن أن تساعد
على تعزيز العالقة بني الطرفني.
املرأة تود أن يهديها الرجل ما "تريد" وليس ما
يريده "هو"
يف كثري من األحيان قد تعترب عملية تقديم هدية
إىل أحد األصدقاء مسألة صعبة إىل حد ما إال أن
األمر ال يكون بهذه الصعوبة بالنسبة للزوجني.
إذ أنه يكون من املفرتض أن كال الطرفان يعرفان
بعضهما البعض بشكل جيد ويعرفان ما يريده كل
طرف وما الذي ينقصه.
ولكن يف بعض األحيان قد يعتقد الرجل أن
املرأة "غامضة" ومن الصعب فهمها حيث اعتقد
أن اهلدية اليت قدمها هلا "رائعة" يف حني أنها مل
حتبها من دون أن يعرف ما هو سبب عدم حبها
للهدية.
وترى املرأة أن الرجل غالبًا ما يقدم اهلدية اليت
يرغب هو بها وحيبها من دون أن يفكر يف ما إذا
كانت هي ستحب اهلدية أم ال.
وتقول الدكتورة ويتكني أن اهلدايا اليت يتبادهلا
الرجل واملرأة هي يف النهاية "رموز" تساعد على
حسن التواصل بينهما.
ولذلك فإنه من الضروري أن تكون "اهلدية"
معززة لعملية التواصل بشكل إجيابي.
ويف حال قام الرجل بتقديم أداة من أدوات

املطبخ كمقالة على سبيل املثال لزوجته كهدية
فإن ذلك جيعل املرأة تعتقد أنه ال يهتم ألمرها
وما الذي يعجبها وترى يف اهلدية وكأنه يقول
"أريد أن أسعد نفسي مبأكوالت لذيذة"؛على
الرغم من أن الرجل قد يعتقد أنه يقدم هدية
حتبها املرأة.
وهنا تنصح الدكتورة ويتكني أن خترب املرأة الرجل
مبا تفكر فيه من دون أن ترتكه هو "حيزر".
ومن خالل التواصل االجيابي بني الطرفني فإن
عملية تقديم اهلدية املناسبة تصبح أسهل على
املرأة والرجل.

ميكن استخدام الروائح الصادرة عن
النباتات الصطياد احلشرات املضرة

يعترب استخدام مبيدات للحشرات املضرة يف سبيل
محاية النباتات طريقة قدمية بينما تسمح التقنيات
احلديثة يف استعمال الروائح اليت تستخدمها
احلشرات لالتصاالت فيما بينها ،اليت هي عبارة
عن روائح إفرازات احلشرات .تعتمد احلشرات
على الروائح اليت تفرزها يف أثناء موسم التزاوج
جلذب حشرات من اجلنس اآلخر ،ويف حاالت أخرى
إلبالغ أمثاهلا عن خطر حمدق وغري ذلك .يعرف
املزارعون مواصفات هذه الروائح ويستخدمونها
يف طرد احلشرات .تعترب هذه املواد الكيميائية
أنظف من غريها من الناحية البيئية مع أنه تستخدم
يف إنتاجها مركبات كيميائية ضارة .استنادا اىل
ذلك اخرتع باحثون من جامعة لوند السويدية
طريقة إلنتاج هذه الروائح من قبل احلشرات
نفسها .وتعترب هذه الطريقة غري مضرة إطالقا
ورخيصة أيضا .درس العلماء السويديون نباتات
التبغ خالل عدة سنوات ،وادخلوا تغريات جينية
خمتلفة عليها حتى حصلوا على نباتات تفرز مادة
جتذب حشرات العث املضرة .اجتازت االختبارات
بنجاح .وحسب قول العلماء تعترب هذه املواد اليت
تنبثق منها الروائح املطلوبة فعالة جدا حيث تكفي
غرامات قليلة منها حلماية النباتات املزروعة على
هكتار كامل من األرض.

ألعالناتكم االتصال
بمكتبنا على الرقم:
02 8764 8186

مزارع حيقق أمنيته بصنع
رجل ثلج ارتفاعه  15مرتا

شيد مزارع من والية مينيسوتا يف مشال الواليات
املتحدة األمريكية متثاال من الثلج بلغ ارتفاعه 15
مرتا .قرر املزارع ويدعى غريغ نوفاك صنع هذا
التمثال بعد انهيار أحد سقوف الدفيئات الزراعية
لديه ،فاستخدمه يف العمل الذي قام به والذي
استغرق شهرا كامال .كان غريغ نوفاك ينقل
الثلج من عدة مواقع إىل موقع العمل بواسطة
اآلالت اليت يستخدمها يف الزراعة ،تزامنا مع
قيامه بتحديد املقاسات الالزمة ووضع املخروط
اهلندسي لرجل الثلج العمالق الذي أطلق عليه
اسم "العم" .امللفت أن نقطة االنطالق للبدء يف
صنع "العم" كانت انهيار السقف ،الذي ّ
ذكره
برغبته القدمية يف صنع رجل من الثلج .يف بادئ
األمر شك نوفاك بقدرته على إنهاء العمل فيما
كان جريانه يرمقونه بنظرات التساؤل حول ما
يقوم به ،لكنه مل يرتاجع واستمر بنقل الثلج كي
ينهي ما باشر به .وبعد االنتهاء من صنع رجل
الثلج حتول هذا "العم" إىل صرح جيذب اهتمام
كثريين من أبناء الوالية ،فبات بعضهم يقطع
عشرات الكيلوميرتات إللقاء نظرة على التمثال
الضخم .رمبا يكون هذا التمثال الضخم بداية
طموح جديد لدى غريغ نوفاك ،وتأخذ فكرة صنع
رجل الثلج منحى آخر لديه ّ
ميكنه من دخول موسوعة
"غينيس" لألرقام القياسية ،إذ ان الرقم احلالي
مسجل باسم األمريكي روب زينتشوك برجل ثلج
يبلغ ارتفاعه  37,21مرتا صنعه يف عام  .2008من
يدري  ..رمبا يفكر غريغ نوفاك جديا بصنع رجل
ثلج جديد ،ما يعين أن صنع "العم" كان جمرد
بروفة استعدادا لصنع شقيقه ،سيما وأن األول
يف طريقه للعودة من حيث أتى .فهل مينيسوتا
ثان يتجاوز حجمه الشقيق
على موعد مع "عم" ٍ
األصغر بالضعف على األقل ؟

شركة هندية تعتزم إنتاج أول جهاز حممول
يعمل بنظامي «أندرويد» و«ويندوز فون»

تنوي شركة "كاربون" اهلندية إنتاج أول جهاز
حممول يف العامل يعمل بنظامي "أندرويد"
و"ويندوز فون" يف آن معا .وقد أبرمت الشركة
اتفاقا مع شركة "مايكروسوفت" ،وهي مستعدة
لطرح اجلهاز يف األسواق حبلول شهر يونيو/
حزيران املقبل ،وفق ما أعلنه رئيس الشركة
سودخري خاسيجا .ومل يتم الكشف عن كيفية
تشغيل نظامني على جهاز واحد ،ومثنه حتى اآلن.
وأوضح خاسيجا أن اجلهاز اجلديد خمصص بدرجة
أكرب حمليب التكنولوجيا وليس املستهلكني على
نطاق واسع .وليس من املعروف ما إذا كان
اجلهاز سيطرح يف األسواق خارج اهلند أم ال.
ويذكر أن "مايكروسوفت" رفعت مؤخرا عدد
شركاء "ويندوز فون" يف الدول النامية ،وذلك
بهدف زيادة شعبية "ويندوز فون" يف أسواق
الصني واهلند وغريهما من البلدان اليت تتميز
بإمكانية حتقيق معدالت منو عالية.
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منوعات

عصابة تقتل جواهرجي وختفي أملاس
بـ  10ماليني يف علب شامبو

مذيعة األوسكار «تعطل» تويرت
بأكثر من مليوني «رتويت»!

العنف جنسيا ضد جمندات يف
اجليش الفرنسي يثري جدال

توصلت شرطة دبي إىل عصابة مكونة من ثالثة أشخاص (من
جنسية دولة أوروبية) ،بعد أن قتلوا تاجر جموهرات (من جنسية
دولة آسيوية) داخل مكتبه يف منطقة نايف ،وسرقوا كمية من
األملاس النقي تقدر قيمتها بنحو  10ماليني درهم ،وفروا خارج
الدولة بعد ساعتني فقط من ارتكاب اجلرمية ،يف حني أبلغت
الشرطة سلطات الدولة اليت توجهوا إليها حيث مت القبض عليهم
هناك فور هبوط الطائرة.
وقال القائد العام لشرطة دبي اللواء مخيس مطر املزينة ،حبسب
اإلمارتية إن «املتهمني أصيبوا بصدمة بالغة حني هبطت طائرتهم
يف مطار بإحدى دول شرق أوروبا وفوجئوا بسلطاتها تقبض عليهم
حبوزتهم األملاس الذي أخفوه بطريقة احرتافية يف علب شامبو»،
معتربًا أنها «قضية عاملية بكل املقاييس سواء يف ما يتعلق
بإجراءات البحث والتحري اليت اتبعها فريق العمل باإلدارة العامة
للتحريات واملباحث اجلنائية أو بعملية املالحقة الدولية».
كما قرر نائب رئيس الشرطة واألمن العام يف دبي الفريق
ضاحي خلفان متيم ،تدريس القضية ضمن منهاج دبلوم املتحري،
الستخدامها يف صقل موهبة رجال التحريات املنتسبني إىل الدبلوم،
منوهًا باجلهد الكبري الذي قام به فريق العمل يف القضية.
وأضاف أن «فريق العمل استطاع حتديد هوية اجلناة ،والوجهة اليت
انطلقوا إليها رغم تأخر عملية اإلبالغ عن اجلرمية حنو مخس ساعات،
وكان باإلمكان ضبطهم داخل اإلمارة لو أبلغ عنها يف التوقيت
املناسب» ،مشريًا إىل أن «فريق البحث حدد هوية املتهمني خالل
 20دقيقة فقط من تلقي البالغ ،على الرغم من تعطل الكامريات
يف مسرح اجلرمية ،كما استطاعوا حتديد الطريقة الفنية اليت
استخدموها يف تهريب األملاس وزودوا السلطات املعنية بالدولة
اليت توجهوا إليها باملعلومات اليت ساعدت على ضبطهم فور هبوط
طائرتهم».
ولفت املزينة ،إىل أن فريقًا من شرطة دبي سيتوجه إىل الدولة
اليت هربوا إليها بعد إعداد مذكرة االسرتداد حبق املتهمني الذين
يشتبه يف انتمائهم إىل إحدى عصابات اجلرمية املنظمة.

جينيفر لورانس تسقط يف حفلة
األوسكار للمرة الثانية على التوالي

طمت «تغريدة» ملذيعة حفل االوسكار إلني ديغينرييس الرقم
القياسي يف عدد إعادة التغريد يف تاريخ موقع «تويرت»،
متجاوزة حاجز املليوني «رتويت» يف أقل من ست ساعات،
وتسبب «األوسكار» بتعطل مؤقت ملوقع «تويرت» وهو ما نوهت
عنه ديغينرييس بقوهلا إن إدارة املوقع أرسلت هلم رسالة بذلك.
وختطت ديغينريس الرقم القياسي املسجل لصاحل الرئيس
األمريكي باراك أوباما يف «تغريدته» اليت أرفق معها صورة وهو
حيتضن زوجته ميشيل وحتصلت على أكثر من  700ألف إعادة
تغريد.
وبطريقة غري مسبوقة يف تاريخ األوسكار قامت مذيعة احلفل إلني
ديغينرييس برفع صورة على حسابها يف «تويرت» بطريقة الصور
اجلماعية ،وكتبت إنها «أفضل صورة على اإلطالق» ،مداعبة فيها
جنم األوسكار برادلي كوبر الذي التقط الصورة بقوهلا« :لو كانت
ذراع برادلي أطول قلي ًال».
وحاولت إلني ديغينرييس اليت تتسم مبداعبتها وسخريتها طوال
الوقت ،التقاط الصورة بنفسها ،يف حماولة متاهي مع صور
« »Selfieاليت يلتقطها البعض بغرض رفعها على مواقع التواصل
االجتماعي ،وجنحت بالفعل يف التقاط صورة هلا على املسرح
بهاتفها وسط ارتفاع الضحكات من مجيع احلاضرين يف االحتفال.
ثم جتمع حوهلا العديد من النجوم ومنهم ،مرييل سرتيب ،جينفر
لورانس ،برادلي كوبر ،جينفر لورانس ،جوليا روبرتس ،وبراد
بيت ،أجنلينا جولي ،لوبيتا نيونغ ،وجنح برادلي كوبر يف التقاط
الصورة اجلماعية ،وظهر يف املقدمة ،واستطاع إىل حد بعيد ضم
معظم النجوم ممن اجتمعوا حوله للصورة.
يذكر أن الصورة عدها البعض ترويج ملنتجات «سامسونج» إذ
يظهر اهلاتف يف يد إلني وربرادلي ،كما شهد احلفل إطالق أول
إعالن لـ»سامسونج غاالكسي  »5املنتظر تسويقه يف نيسان
(إبريل) .2014

فرنسية تلد وهي تتزجل على جبال
األلب

وضعت امرأة فرنسية طفلها ،وهي متارس هوايتها التزجل ،أثناء
قضائها عطلة على جبال األلب الفرنسية ،وهي ال تعلم أنها
حامل.

يبدو أن قدر املمثلة جينيفر لورانس هو السقوط يف حفالت
األوسكار ،بعدما تعثرت حلظة وصوهلا إىل مقر احلفلة ،وما
هي إال خطوات حتى وقعت على السجادة احلمراء ،على رغم
حماولتها التشبث بإحدى املمثالت اليت كانت تسري أمامها.
وتعاملت لورانس ( 23عامًا) مع سقوطها هذه املرة بنوبة ضحك،
خبالف العام املاضي ،حني تعثرت وهي تصعد الدرج الستالم
جائزة أفضل ممثلة يف حفلة أوسكار  2013واختلطت لديها دموع
الفرحة باجلائزة بدموع السقوط.

وقالت السيدة كارين ( 45عاما) ،إنها مل تكن لديها أي فكرة عن
أنها حامل ،إال عندما خرج وليدها إىل احلياة فعليا.
وكانت األم ،تقضي إجازتها يف منتجع "فال تورين" للتزجل مع
أسرتها عندما اندفعت على عجل إىل دورة املياه خالل هذا األسبوع
ألنها مل تكن تشعر أنها حبالة جيدة ،ولكنها أدركت على الفور أن
األمر ليس متعلقا بأمل يف املعدة كما كانت تتصور.
وقال زوج السيدة الذي أصبح أبا" ،لقد أصبنا بالدهشة ألنه مل
تكن هناك أعراض ،ومل يكن أي أحد يعلم ،وكانت هناك آالم،
ولكن قيل لنا إنها نفسية ،خاصة أن زوجيت تستعمل وسيلة ملنع
احلمل منذ فرتة طويلة" ،ولدي الزوجان طفالن ،يبلغ عمر أصغرهما
 12عاما.

ارغمت شهادات جمندات فرنسيات حول العنف اجلنسي يف صفوف
اجليش ،حتديدا جتاه النساء على ان يأمر وزير الدفاع الفرنسي جون
ايف لو دريان بتحقيق داخلي يف هذا الشأن وذلك على إثر كتاب
صدر حيمل شهادات حية اثارت جد ً
ال يف اجملتمع الفرنسي .وينتشر
يف أسواق فرنسا كتاب ،للصحفيتني جوليا باسكال ،وليلى ميالنو،
حيتوي على شهادات  40جمندة فرنسية تعرضن لعنف جنسي.
الوقائع الصادمة ،اليت تضمنها الكتاب ،الذي حيمل اسم “احلرب
اخلفية” ،ويعد مثرة حتقيق استمر عامني ،دفعت وزير الدفاع
الفرنسي إىل فتح حتقيق داخلي حول املوضوع.
وتشكل النساء  % 15من تعداد اجليش الفرنسي ،،حيث يبقى
العنف ،الذي تتعرض له أغلبهن مبثابة “التابو ،الذي ال يتجرأ أحد
على رفعه”.
وتتعرض اجلنديات للتهديد من طرف رؤسائهن إن فكرن يف رفع
شكاوى ،حيث يأمروهن باالحتفاظ باألمر يف طي الكتمان ،وإال
تعرضن للطرد من اخلدمة.
وعليه ال يبقى أمام هؤالء اجملندات ،سوى الرضوخ ،خصوصا أن
عددهن ال يتجاوز  3أو  4نساء بني كل مائة جندي.
وقال وزير الدفاع الفرنسي ،يف رسالة بعث بها إىل املفتشية العامة
للجيش”:إن التحقيق يستهدف املتابعات املهنية ،أو التأديبية ،أو
القانونية املتعلقة باحلاالت املشار إليها داخل الكتاب ،واالستماع
إىل املعتدين والضحايا”.
ويلتزم رؤساء األقسام املعنية بإرسال خالصاتهم قبل نهاية
الشهر اجلاري .كما أنهم ملزمون بتقديم توصيات لوضع خمطط
عملي سليم حملاربة تلك املمارسات ،ومتابعة املسؤولني عنها كما
جيب ،مع االستفادة من جتارب الوزارات األخرى.

هذه هي ملكة مجال روسيا 2014
انتزعت الروسية يوليا
أليبوفا لقب ملكة مجال
روسيا  2014من بني
تنافسن
حسناء
50
على اللقب ،لتظفر
بالتاج الذهيب املرصع
واللؤلؤ.
باألملاس
ويوليا أليبوفا ( 23عاما)
باالكوفو
مدينة
من
من مقاطعة ساراتوف
الروسية ،وهي يف
عامها الثالث والعشرين
وحاصلة على شهادتني
األوىل
جامعيتني،
مهندسة
باختصاص
طاقة حرارية ،والثانية
اللغة
إىل
مرتمجة
اإلنكليزية ،وتتمتع يوليا بطول قدره  179سنتمرت ،ومقاييس
الصدر 89سنتمرت ،واخلصر  63سنتمرت ،أما حميط الورك فيبلغ
 90سنتمرت.
وحضرت ملكة مجال الكون  2013غابرييال إيسلري وملكة مجال العامل
 2013ميغان يانغ التصفيات النهائية من مسابقة ملكة مجال روسيا
لعام  ،2014ومت اختيار أناستاسيا كوستينكو من مقاطعة روستوف
لتكون الوصيفة األوىل مللكة مجال روسيا ،أما الوصيفة الثانية
فهي أناستاسيا ريشيتوفا من موسكو.
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من هنا وهناك

كلوديا شيفر :تلقيت عرضاً لتناول العشاء مع صدام حسني دخل السعودية جبنسية هندية!
أمري عربي يف مقابل مليون جنيه إسرتليين

كشفت عارضة األزياء األملانية الشهرية كلوديا شيفر أنها تلقت
عرضًا من أمري عربي لتناول العشاء معه يف مقابل مليون جنيه
إسرتليين ،أي ما يعادل حنو  1.6مليون دوالر.
ونشرت صحيفة «دايلي اكسربيس» ،اليوم ،ان شريفر كشفت
يف برنامج حواري ستبثه القناة التلفزيونية الربيطانية «آي تي
يف» يف األول من آذار (مارس) املقبل ،أنها تلقت عرضًا من أمري
عربي لتناول العشاء معه يف مقابل مليون جنيه
إسرتليين.
ردها على سؤال عن العروض الغريبة اليت تلقتها خالل بروزها
ويف ّ
كواحدة من أمجل عارضات األزياء يف العامل ،نسبت الصحيفة إىل
شيفر قوهلا إنها «تلقت الكثري من العروض الغريبة ،ولكن أغربها
كان من أمري عربي سأل عن إمكان استئجارها لعشاء يف مقابل
مليون جنيه إسرتليين ،لكنها رفضت وقبلت عارضة أزياء أخرى
عرضه».
ورفضت النجمة األملانية ( 42عامًا) تسمية األمري العربي.
وكشفت شيفر أيضًا أنها «كانت خاسرة يف املدرسة ،إذ لقبها
اجلميع بالبطة بسبب مشيتها املضحكة لطول قامتها ،ومل يكن
لديها أي أصدقاء».
واعرتفت عارضة األزياء األملانية الشهري بأنها «إنسانة خجولة
عندما يكون هناك الكثري من الناس ،وتشعر على ما يرام أمام
عدد قليل منهم ،لكن عرض األزياء ساعدها على التأقلم مع هذا
الشعور مبجرد أن تضع ماكياجها وتؤدي دورها».

التسوق مبحافظة الدوادمي أثناء استقباله
فاجأ صاحب أحد مراكز
ُّ
باملطار وافدًا من جنسية آسيوية استقدمه للعمل يف حمله التجاري،
بأنه حيمل اسم "صدام حسني" ،اسم الرئيس العراقي الراحل.
أبدى العامل اعتزازه حبمله اسم زعيم عربي مؤكدًا أن االسم
أصبح حمط اهتمام أسئلة من يقابله منذ حلظة دخوله اململكة وقال
صاحب أسواق "اإلكة" بالدوادمي" :فوجئت بعد حضوري للمطار
الستالم مكفولي بأن امسه (صدام حسني) وهو األمر الذي أثارني
لطرافته وغرابته كونه من جنسية غري عربية".
وأفاد الوافد صدام حسني الذي يعمل بأسواق "اإلكة" يف
الدوادمي " ،وهو هندي اجلنسية ،إن االسم دارج يف مدينته،
وغري مستغرب ،حبسب حديثه لصحيفة سبق السعودية.
وأكد صدام أن سبب تسميته هو والدته بعد نهاية احلرب العراقية
اإليرانية مباشرة ،وأن إعجاب والده بدور الرئيس العراقي الراحل
صدام حسني يف احلرب ،دفعه الختيار االسم.

فضيحة :مليونري شهري يتحرش بكيم
كارداشيان بعد دفعه نصف مليون دوالر هلا

يزعم حارس شخصي سابق يف «هوليوود» حيازته تسجي ًال بالصوت،
والصورة ،للنجمة الراحلة مارلني مونرو ،أثناء ممارستها اجلنس مع
الرئيس األمريكي الراحل جون كندي ،وشقيقه روبرت يف نفس الوقت.
وأشار ويليام كاستليبريي إىل أنه حصل على هذا الفيديو منذ
عامني وهو جيمع مونرو ،واألخوين كندي ،عازمًا عرضه للبيع يف
املزاد العلين ،بعد أن حاصرته الديون ،حبسب موقع «Radar
. »Online
ويعاني كاستليبريي ،الذي يعمل كجامع حتف ،من ديون ،حيث
حجز الدائنون على ممتلكاته ،ومن بينها الفيديو املثري ،الذي
سيعرض للبيع باملزاد الثالثاء.
ويتوقع كاستليبريي احلصول على مائيت ألف دوالر لتسديد
ديونه.
ُيذكر أن حكايات كثرية كانت قد انتشرت عن عالقة الرئيس
األمريكي الراحل ،مع جنمة اإلغراء يف ذلك الوقت ،حيث تبقى
الصورة األكثر شهرة تلك ،اليت مجعتهما معا ،عندما كانت مونرو
ترتدي فستانا ملتصق جدا جبسمها ،ومعهما روبرت كندي.

رازان مغربي :والدي ملتزم دينيا جدا ووقعت
يف الغرام بعد  3قبالت
كشفت الفنانة
رزان
اللبنانية
مغربي عن أنها
ورثت من والدها
املنزل،
حب
حيث أنها تفضل
املكوث باملنزل،
حتب
وال
املشاركة كثريًا
املناسبات
يف
واالجتماعيات.

بعد  4سنوات  ..بيل غيتس يعود
إىل عرش األكثر ثراء يف العامل
عاد امللياردير األمريكي ،مؤسس شركة "مايكروسوفت" عمالق
وادي السليكون إىل الصدارة يف قائمة األكثر ثراء يف العامل،
وذلك بعد غيابه عن املركز األول ملدة  4سنوات ،وفقا لتصنيف
جملة "فوربس" األمريكية.
فقد حققت شركة "مايكروسوفت" أرباحا يف العام املاضي بلغت
 9مليارات دوالر ،مما رفع إمجالي ثروة بيل غيتس إىل  76مليار
دوالر ،ليتفوق بذلك على رجل األعمال املكسيكي اللبناني األصل
كارلوس سليم حلو ،الذي تبلغ ثروته حاليا  72مليار دوالر ،علما
أن حلو ،إمرباطور االتصاالت يف أمريكا الالتينية تربع على عرش
القائمة يف السنوات الـ  4املاضية .أما "امليدالية الربونزية" يف
قائمة األغنى يف العامل فكنت من نصيب رجل األعمال اإلسباني
أمانسيو أورتيغا مؤسس جمموعة " "Inditexالناشطة يف جمال
األزياء ،وذلك بثروة ازدادت يف العام ملاضي بـ  7مليارات دوالر
لتصل إىل  64مليار دوالر .إىل ذلك سجل مؤسس موقع "فيس
بوك" مارك زوكربريغ امسه أوال يف قائمة األثرياء الذين جنوا أكرب
قدر من األرباح يف  2013إذ بلغت أرباحه يف العام املذكور 12,2
مليار دوالر .إال أن هذا النجاح مل ميكن رجل األعمال الشاب سوى
من شغل املركز الـ  21يف قائمة "فوربس" بثروة وصلت إىل
 28,5مليار دوالر.
أما يف ما يتعلق بأصحاب املليارات الروس فلم ينجح أي منهم
باحتالل مواقع متقدمة يف هذا العام ،علما أن املوقع األفضل
لرجال األعمال من روسيا هو املوقع الـ 40وسجل باسم علي شري
عثمانوف الذي قدرت ثروته بـ  18,6مليار دوالر .هذا وتشري
"فوربس" إىل أن عدد أصحاب املليارات بعملة الدوالر يف العامل
للعام األخري بلغ  1645مليارديرا مبجموع ثروات وصل إىل 6,4
تريليون دوالر.

فيديو باملزاد العلين ..ماذا
كانت مارلني مونرو مع تفعل مع
األخوين كندي؟

مرة أخرى برزت النجمة كيم كارداشيان يف مركز فضيحة ،بعد أن
زارت دار األوبرا يف فيينا .ووصلت النجمة إىل عاصمة النمسا ،ليس
حبا للفن ،ولكن ألنها تلقت مبلغ نصف مليون دوالر من املليونري
املعروف البالغ من العمر  81عاما ،ريتشارد انغر ،مقابل مرافقتها له.
وحضرت كيم احلدث مع والدتها كريس جينر .ويف خضم احلفل،
غادرت كيم فجأة القاعة ،قائلة يف وقت الحق ،أن املليونري حاول
احلصول على خدمات جنسية منها .وخالفا لذلك ،وفقا لكيم ،ظهر رجل
غريب يف قناع أسود ،وبدأ مبحاكاة ساخرة لصديقها كاني ويست .
وقال كيم أن الرجل أشار إىل أنه سيطلب من األوركسرتا لعب
أغنية ويست «الزنوج يف فيينا» (يذكر أن ويست لديه أغنية باسم
«الزنوج يف باريس») ،إذا وافقت على الرقص معه وغادرت كيم
دار األوبرا غاضبة.

رزان أكدت أنها
متيل لوالدها من
ناحية العقل ،بينما تتفق مع والدتها يف العاطفة ،ولفتت إىل أن
والدها كان أول شخص تلجأ له يف أزمتها بعد انتشار الفيديو
الشهري بـ»فضيجة رزان» ،والذي تبني بعد ذلك أن الشخص الذي
ظهر معها يف الفيديو هو زوجها املصري ناجي.والد رزان حاول
أن يزرع فيها بعض التعاليم الدينية واحلياتية اليت ساعدتها يف
التغلب على أزمتها ،وقد كشفتها بقوهلا «والدي ملتزم دينيًا
جدًا ،لكنه منفتح ،ميارس قناعاته الدينية بشكل فردي ،أصدقائه
من خمتلف الديانات السماوية ،وهذا هو السلوك الصحيح ،وكان
يقولي لي دائمًا :قومي بالزكاة أكثر من الصالة ،ويقول لي أيضًا:
لست مضطرة ألن تنزلطي ،ألمن مغرية بضحكتك ونفسيتك»».توأم
روحي» هو االسم الذي تنادي به رزان مغربي زوجها ،حيث أنها
ترى أن العالقة بينهما أكرب من عالقة زوج بزوجته ،وعنه قالت
«زوجي حتمل معي كثريًا ،عاش مع إنسانة شبه مقتولة» ،وذلك
بعد األزمة النفسية اليت تعرضت هلا رزان عقب انتشار الفيديو.
حب رزان وناجي بدأ من النظرة األول ،وعن لقائهما األول قالت:
«التقينا يف أحد املناسبات ،أتذكر حتى اللحظة ،النظرة األوىل
بيننا ،وكيف ألقيت عليه السالم وقبلته وقلت «حنن بلبنان عنا 3
بوسات ،ثم جلسنا على املسبح ،وأكلنا املشاوي ،ولعبنا بطاولة
زهر ،وكان طارق أخر يرافقين ،فاستغرب طريقة تعاملي معه
وقال لي :روحي أقعدي مع الناس.

صفحة 31

Saturday 8 March 2014

السبت  8آذار 2014

Page 31

تتــمات

برملان القرم...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
انضمام القرم إىل روسيا ،والثاني حول إمكانية الرجوع إىل دستور
القرم لعام  1992الذي ينص على انضمام شبه اجلزيرة إىل أوكرانيا
مع حتديد العالقات بينهما على أساس املعاهدات واالتفاقات.

تسجيل مسرب

مسرب ملكاملة هاتفية بني
ويف تطور متصل كشف تسجيل
ّ
املفوضة األوروبية للسياسة اخلارجية واألمن كاثرين آشتون ووزير
خارجية إستونيا أورماس بايت أن جهة يف املعارضة األوكرانية
قامت بتجنيد مسلحني قتلوا متظاهرين ورجال أمن يف ميدان
االستقالل يف كييف.
وقال الوزير اإلستوني يف هذا التسجيل إن كل الشهادات تدل
على أن مجيع القتلى بطلقات نارية من رجال األمن واملتظاهرين
قتلوا على يد نفس املسلحني ،مشريًا إىل وجود صور وشهادات
أطباء بشأن الرصاص من ذات النوع واألسلوب ذاته.
وأكد بايت أن هناك إدراكًا متزايدًا بأن جهة من االئتالف
اجلديد تقف وراء املسلحني وليس يانوكوفيتش .كما قال الوزير
اإلستوني إن ممثلي اجملتمع املدني ال يثقون باملعارضة ،مشريًا
تعرض أعضاء يف الربملان األوكراني إىل ضغط كبري.
إىل ّ
ّ
وحذر بايت من أن روسيا لديها سفن حربية يف أوكرانيا وقد
تبدأ باستخدامها.
من جانبها قالت آشتون إنه جيب التحقيق يف ما حدث أثناء
االشتباكات يف كييف ،مؤكدة على ضرورة ضمان عمل الربملان
األوكراني وتشكيل حكومة قادرة على العمل .وجاء يف النص
املرفق بالفيديو املنشور على موقع «يوتيوب» أن هذا التسجيل
سرب من قبل أفراد من جهاز األمن األوكراني موالني للرئيس
ُ
فيكتور يانوكوفيتش الذي عزله الربملان.
أكدت وزارة خارجية إستونيا صحة تسجيل
ويف هذا السياق
ّ
املكاملة بني بايت وآشتون ،معربة عن أسفها للتنصت على
مكاملات وزير اخلارجية.
من جهته ،مل يعلق الوزير اإلستوني نفسه على تسجيل مكاملته
مع املفوضة األوروبية للسياسة اخلارجية ،قائال إن املكاملة جرت
األسبوع املاضي بعد عودته من أوكرانيا إىل إستونيا.
بدوره امتنع اإلحتاد األوروبي عن التعليق على تسجيل املكاملة
بني آشتون وبايت.
وأعربت وزارة اخلارجية الروسية عن استغرابها من رفض
املسرب ملكاملة آشتون
اإلحتاد األوروبي التعليق على التسجيل
ّ
مع الوزير اإلستوني.
وجاء يف بيان اخلارجية الروسية بهذا الصدد« :انتبهنا إىل
التسجيالت املنشورة يف اإلنرتنت .ويثري رفض اإلحتاد األوروبي
اإلدالء بتعليقات بهذا الشأن استغرابنا ،علما بأن ممثلي دول
اإلحتاد األوروبي أدلوا بتعليقات كثرية على تسجيل فيكتوريا
نوالند».

األسد يربق إىل بوتني

اىل ذلك بعث الرئيس السوري بشار األسد برقية إىل نظريه
الرئيس فالدميري بوتني أعرب فيها عن «تضامن سورية مع
جهود الرئيس بوتني إلعادة األمن واإلستقرار إىل دولة أوكرانيا
الصديقة يف وجه حماوالت اإلنقالب على الشرعية والدميقراطية
لصاحل املتطرفني اإلرهابيني».
وأكد األسد على أن اعتماد سياسة الرئيس بوتني «على الشرعية
ّ
الدولية وأهداف األمم املتحدة يبقى الضامن لكل شعوب العامل من
أجل خلق نظام عاملي متوازن وشفاف عنوانه احرتام سيادة الدول
وحق الشعوب يف تقرير مصريها».
وشدد الرئيس السوري على «دعم سورية لنهج الرئيس
بوتني العقالني احملب للسالم والساعي إلقامة نظام عاملي يدعم
االستقرار وحيارب التطرف واإلرهاب» ،معربا عن «ثقته بقدرة
الرئيس بوتني الكبرية على اإلسهام بإعادة الشرعية واهلدوء إىل
أوكرانيا وبنجاح الشعب األوكراني يف إنهاء التطرف واإلرهاب يف
ربوع بالده».
واعترب األسد أن املواقف اليت تتخذها القيادة الروسية «لناحية
نصرة احلق والصدق ستساهم يف صناعة املستقبل الذي
تنشده الشعوب وإخراج العامل من منعطفات خطرة تواجه الدول
والشعوب».
وكان الرئيس بوتني أكد يف مؤمتر صحفي الثالثاء املاضي
أن ما حدث يف أوكرانيا خمالف للدستور وهو انقالب واستيالء
على السلطة بقوة السالح معتربا «السلطات األوكرانية احلالية غري
شرعية».
وشدد بوتني على أن روسيا حتافظ على حقها املشروع باستخدام
ّ
كل الوسائل املمكنة للدفاع عن األوكرانيني «يف حال انتشار
ّ
مبينا
الفوضى كما يف كييف إىل املناطق الشرقية من أوكرانيا»،
ضرورة ضمان حق املواطنني األوكرانيني يف تقرير مصريهم
بأنفسهم عن طريق املشاركة املتكافئة يف أي إقليم من أقاليم
البالد.

البنتاغون قلق

على صعيد نتصل فقد حث عدد من املسؤولني العسكريني
أعضاء الكونغرس على عدم التمادي يف إطالق تصرحيات شديدة
اللهجة ضد روسيا خشية التداعيات املرئية على «شبكة خطوط
االمداد الرئيسة للقوات األمريكية يف أفغانستان العابرة لألراضي

الروسية».
ونقلت يومية «كريستيان ساينس مونيتور» عن مسؤول عسكري
رفيع املستوى قوله إن الشبكة املذكورة «تعد حيوية لقواتنا ..
وعليه نرى أن بقاءها مفتوحة ضروري ملهامنا  ..اذ باستطاعتنا
زيادة حجم االمدادات املنقولة عربها ان تطلبت احلاجة».
يذكر ان حجم امدادات القوات األمريكية عرب األراضي الروسية
يبلغ زهاء  %40من احتياجاتها يف افغانستان تشمل «الغذاء واملاء
ومواد البناء  »..وتستثنى املواد املتفجرة من عبور االراضي وفق
نصوص االتفاقية املربمة بهذا الشأن.
وأوضحت الصحيفة أن احلكومة الروسية حرصت على عدم
تعريض اتفاقية شبكة االمداد للتقلبات السياسية مع احلكومة
األمريكية يف السابق ،خاصة ابان ازمة جورجي« ،بيد ان القلق
يسود قادة البنتاغون من امكانية تعرض خطوط االمداد اىل
الضرر».
بدوره حذر وزير الدفاع السابق ،روبرت غيتس ،زمالءه يف
احلزب اجلمهوري من تصعيد انتقاداتهم لسياسة الرئيس اوباما
حول اوكرانيا ،بعدما اتهموه «بالضعف والرتدد».
واذ أشاد غيتس بالرئيس اوباما ،يف حديث ليومية واشنطن
بوست ،مليله إىل تفادي االفراط بالتصريح حول توفر خيارات
عسكرية ،قال «يتعني علينا التحلي بدرجة عالية من احلذر  ..كي
ال تهدد التصرحيات العشوائية آفاق السياسة املنوي اتباعها».
وأضاف غيتس أن الرئيس الروسي بوتني «حيتفظ مبعظم أوراق
اللعبة» يف أوكرانيا وشبه جزيرة القرم ،حاثا الواليات املتحدة على
توفري االمكانيات الضرورية حللف الناتو ووضعها حتت تصرف
الدول االعضاء مثل بولندا ودول حبر البلطيق بغية تعزيز جهوزيتها
ملقاومة أي خطوات روسية مستقبلية.

مصر تؤيد...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
سحب السفري من الدوحة ،ونقلت صحيفة «اآلن» االلكرتونية عنه
قوله لصحافيني «ان الكويت كانت وال تزال تتخذ دورًا توافقيا
يف األزمات ،وستتخذ هذا املوقف من األزمة اليت تعصف حاليا
بدول اخلليج» يف وقت قال مصدر مقرب من احلكومة القطرية انها
ترفض طرد الداعية يوسف القرضاوي أو اسكاته.
وأعلن جملس الوزراء املصري يف بيان أمس االول دعمه قرار
السعودية واإلمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة ،معربًا
عن تطلعه «إىل أن يكون بداية تصحيح املسار الذي مضت فيه
احلكومة القطرية» .وعرب عن «استياء مصر من ممارسات احلكومة
القطرية ضد إرادة الشعب املصري ومصاحله».
وأكد البيان أن السفري املصري يف الدوحة املتواجد حاليًا يف
القاهرة منذ أوائل الشهر املاضي ،لن يعود إىل قطر قريبًا ،وأن
قرار إستبقائه قرار «سياسي وسيادي» .وأضاف أن «مصر لن
تتهاون على اإلطالق مع أي حماوالت داخلية أو خارجية للعبث
مبقدرات شعبها».
واتهم قطر بـ «العمل ضد األمن القومي لألمة العربية» .وقال
إن «موقف مصر الثابت من أن مشكلة قطر ليست معها إمنا مع
غالبية الدول العربية ،وأن على قطر أن حتدد موقفها بوضوح،
فإما أن تقف إىل جانب التضامن العربى ووحدة الصف ومحاية
األمن القومي لألمة يف ظل التحديات اجلسيمة اليت تواجهها ،أو أن
تقف إىل اجلانب اآلخر ،وعندئذ فعليها أن تتحمل تبعات ومسؤولية
ذلك».
وكان وزير اخلارجية املصري نبيل فهمي أكد يف مؤمتر صحايف
عقب إعادة تكليفه أن السفري القطري «موجود يف القاهرة ومرحب
به كأي سفري عربي آخر».
ويف الدوحة (رويرتز) قالت مصادر مقربة من احلكومة إنها لن
ترضخ ملطالب دول اخلليج الثالث لتغيري سياستها اخلارجية ما
يشري إىل أن الدوحة لن تتخلى على األرجح عن دعم «اإلخوان
املسلمني» يف مصر واإلسالميني يف سورية.
ويف خطوة غري مسبوقة سحبت السعودية واإلمارات والبحرين
سفراءها من قطر األربعاء وقالت إن الدوحة «مل حترتم اتفاقا ينص
على عدم تدخل أي دولة يف الشؤون الداخلية للدول األخرى».
وأشار مصدر إىل أن «قطر لن ترضخ ولن تغري قطر سياستها
اخلارجية بغض النظر عن الضغوط .هذا األمر مسألة مبدأ نتمسك
به بغض النظر عن الثمن» .وهي لن تتخلى عن استضافة أعضاء
من اجلماعة مبن فيهم القرضاوي.
وقال مصدر يف وزارة اخلارجية «من حق كل دولة ذات سيادة
ان تكون هلا سياستها اخلارجية اخلاصة» .وشدد على انه ال توجد
خالفات بني قطر ودول جملس التعاون يف شأن قضايا خليجية.
وقال أن النزاع يتعلق «أكثر خبالفات حول السياسة اخلارجية» يف
اشارة إىل قضايا الشرق األوسط مثلما جيري يف مصر وسورية.
ومل يعلق أمري قطر الشيخ متيم علنًا حتى اآلن على التطورات
األخرية.

احلكومة امام...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
رئيس اجلمهورية ان يدعو اىل استشارات نيابية وتصري احلكومة يف
حال تصريف أعمال.
اما الرئيس ميشال سليمان ،فأعرب عن اطمئنانه اىل سري االمور،
وصرح قبيل عودته من باريس أمس« :ال وجود ألمر يطيرّ احلكومة

والثقة ،فإعالن بعبدا صار أعلى من البيان الوزاري الذي ال يذكر
كل شيء .موضوع املقاومة له حلوله وميكن التوصل إىل صيغة مرنة
لذكره من دون مشكلة».

املشنوق

ويف حني سجلت زيارة وزير الداخلية نهاد املشنوق لرئيس «تكتل
التغيري واإلصالح» ميشال عون مدخال اىل نقاش يف البيان ،كان
لقاء الرئيس بري والوزير ابو فاعور موفدا من النائب وليد جنبالط
يطلق إشارة اعادة تدوير احملركات بعد توقف نتيجة السجال الدائر
بني رئيس اجلمهورية و»حزب اهلل» يف موضوع املقاومة.
وصرح الوزير املشنوق ان زيارتيه للعماد عون ثم للرئيس امني
اجلميل جاءتا استكماال للجولة الربوتوكولية اليت بدأها منذ تسلمه
ّ
مسؤولياته ومشلت الرئيس نبيه بري ورئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع ورئيس «جبهة النضال الوطين» وليد جنبالط.
واوضح «ان اللقاءات جرت مع أطراف يف اللجنة الوزارية املكلفة
اعداد مسودة البيان الوزاري ما عدا «حزب اهلل» الذي له موقف
معروف من موضوع املقاومة».
وأضاف« :لقد اقتصر احلديث مع العماد عون على شرح موقفنا من
بند املقاومة يف البيان الوزاري وهو ان تكون املقاومة حتت سيادة
الدولة ومرجعيتها» .ومن املقرر ان يزور املشنوق البطريرك املاروني
قريبًا.

نتائج وانعكاسات

وعلم ان عون أبدى إجيابية وانفتاحًا على األفكار املطروحة للتوصل
إىل بيان «متوازن ويوافق عليه اجلميع ،ويوائم بني أكرب مساحة
توافق وتعزيز ملنطق الدولة واملؤسسات» ،كما قالت مصادر مطلعة،
مضيفة أن اللقاء مل يتطرق إىل صيغة حمددة لبند املقاومة.
ويف معلومات ان زيارة املشنوق أثارت استياء يف أوساط حزب
«القوات اللبنانية» استدعى اتصاال من الرئيس سعد احلريري جبعجع
«مت خالله عرض األوضاع احمللية واإلقليمية واجلهود املبذولة إلمتام
االستحقاق الرئاسي يف موعده الدستوري».

معلومات

كذلك أبلغت مصادر وزارية مشاركة يف جلنة إعداد البيان الوزاري
انها ال تعتقد ان هناك تغيريا يف املواقف يسمح بالقول إن اللجنة
ستنجز عملها يف اجتماعها املقرر اليوم إال اذا طرأ أمر يف ساعات
النهار مبا يبدل الصورة.
حد
حدينّ :
وكشفت ان االتصاالت اليت جرت امس االول راوحت بني ّ
وحد حتديد موعد جديد الجتماع اللجنة يف حال عدم
اجناز البيان اليوم
ّ
التوصل اىل خامتة اجيابية اليوم.
واوضحت ان أجواء الرئيس بري تشري اىل امكان حتقيق نتائج
يف اجتماع اللجنة االثنني املقبل بعد قيامه باالتصاالت الالزمة مع
االطراف املعنيني على ان تبدأ جلسات الثقة يف حبر االسبوع املقبل،
علما ان السيد نادر احلريري مستشار الرئيس سعد احلريري توجه
امس اىل الرياض للقاء األخري الذي أجرى امس سلسلة اتصاالت مع
قادة  14آذار.

اجلامعة العربية

على صعيد آخر ،تتجه االنظار اىل االجتماع القريب جلامعة الدول
العربية االحد املقبل يف القاهرة ،وذلك متهيدا لقمة الكويت يف 25
آذار و 26منه ،وخصوصًا ان وزير اخلارجية السابق عدنان منصور
ارسل اىل اجلامعة رؤية لبنان ومنها التمسك بثالثية الشعب واجليش
واملقاومة.
والسؤال الذي سيطرح كيف ستتعامل حكومة الرئيس ّ
متام سالم مع
هذه النقطة اخلالفية ومن سيحدد السياسة اخلارجية للبنان ،خصوصا
ان احلكومة مل تقر بيانها الوزاري بعد ،ومل ينعقد جملس الوزراء
لالتفاق على اخلطوط العريضة .وسألت مصادر نيابية عن التعليمات
اليت أعطاها وزير اخلارجية جربان باسيل يف هذا الشأن وما هو موقف
لبنان يف هذه القمة وخصوصا يف موضوع املقاومة ،واي خطاب
سيعتمد ،اضافة اىل موقف لبنان من االزمة اخلليجية ،خصوصًا ان
عالقة جيدة تربطه بالسعودية واالمارات ،وكذلك بقطر.

مؤمتر باريس

وبالنسبة إىل مؤمتر باريس ،بدا الرئيس بري غري راض عن نتائجه،
وقد أرسل اىل النائب جنبالط عرب ابو فاعور اآلتي :أنا الغين وأموالي
املواعيد...
يف املقابل صرح وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس (عضو
الوفد املرافق لرئيس اجلمهورية اىل مؤمتر باريس) بأن لبنان أحرز
دعما سياسيا لقضيته يف حتمل أعباء الالجئني السوريني ،وهذا ما
جتلى يف تبين الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ووزراء خارجية الدول
الكربى ما طرحه الرئيس سليمان من أفق ملعاجلة قضية الالجئني اليت
يرزح حتت وطأتها لبنان.
وشرح اخلطوات التالية بعد مؤمتر باريس ،فقال إن وزير اخلارجية
جربان باسيل سيتوجه اليوم اىل القاهرة ملتابعة ملف الالجئني مع
وزراء اخلارجية العرب ،كما ستكون هناك خطة حترك لبناني يف اجتاه
الدول اخلليجية والعربية من اجل التحذير من اخلطر احملدق بسبب
تفاقم أزمة الالجئني.
وأوضح انه يف موازاة التحرك اللبناني يستعد البنك الدولي الدارة
صندوق ائتماني الستقطاب الدعم املالي ليس إلغاثة الالجئني
فحسب ،بل إلغاثة املغيثني أي لبنان ،وفق خريطة طريق عرضت
يف باريس.
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تناول اللحوم احلمراء ال إفراط وال تفريط !
اللحوم احلمراء حتافظ على حاسة الشم وترفع
نشاط جهاز املناعة ،واالكثار منها يؤدي اىل
اإلصابة بأمراض القلب واالضطرابات املعوية
القاهرة  -العرب – تعترب اللحوم احلمراء من
األطعمة اهلامة واملفضلة لدى العديد من
األشخاص احلريصني على تواجدها على مائدة
الطعام بصفة مستمرة وبكثرة ،وذلك لالعتقاد
اخلاطئ والشائع بأنها متكننا من احلصول على
«القوة اجلسدية».
ال يكرتث العديد من األشخاص حلقائق هذه
اللحوم سواء املفيدة اليت تتمثل يف مـد اجلسم
بالعناصر الغذائية والربوتينات واألمالح املفيدة،
فضال عن توفري بعض أنواع الدهون ذات القيمة
الغذائية الضرورية اليت حيتاج إليها اجلسم
دائما.
هذا باإلضافة إىل املخاطر اليت يتعرض هلا
اإلنسان نتيجة اإلفراط يف تناوهلا بدءا من حدوث
االضطرابات املعوية مثل اإلسهال أو اإلمساك أو
احلموضة ،إىل جانب اإلصابة بارتفاع ضغط الدم
والكولسرتول ثم اإلصابة بأمراض القلب وأيضًا
مرض النقرس ،وعن فوائد وخماطر اللحوم
احلمراء وكيفية االستفادة منها يقول الدكتور
فوزي الشبكي ،أستاذ التغذية باملركز القومي
للبحوث بالقاهرة ،أن تناول اللحوم احلمراء
له أهمية كبرية وقيمة غذائية عالية اجملال،
الحتوائها على نسبة كبرية مـن الزنك الذي يقوم
باحلفاظ على حاسة الشم وتنظيم مستـوى السكر
بالـدم ومستوى التمثيل الغذائي للجسـم بشكل
عـام.
«ينبغي تناول كميات معتدلة من اللحوم على
مدار يومني أو ثالثة أيام يف األسبوع فقط
حبيث يصل حجم القطعة إىل حوالي  50غراما يف
اليوم»وكذلك تعمل اللحوم على رفع نشاط جهاز
املناعة يف اجلسم ،ومساعدة اجلروح السطحية
على االلتئام سريعا بفضل عنصر الزنك احليوي
الذي ميتد إىل األنسجة املصابة .فضال عن
توفريها لعنصر احلديد الضروري للحفاظ على
مستوى «اهليموجلوبني» يف الدم ومحاية اإلنسان
من أمراض فقر الدم اخلطرية.
لذا جيب تناول كميات معتدلة من اللحوم على
مدار يومني أو ثالثة أيام يف األسبوع فقط،
حبيث يزن حجم القطعة منها حوالي  50غراما يف
اليوم للحصول على العناصر الغذائية اهلامة اليت
حتتويها مع جتنب اإلفراط يف تناوهلا واعتبارها
وجبة أسياسية يف الطعام ،وهو ما قد يؤدي إىل
أمراض الكولسرتول وعدم انتظام ضغط الدم
والسيما اإلصابة بأمراض ُ
الكلى.
ويقول الدكتور حممد الباسل ،استشاري الغدد
الصماء والسكر ،إن تناول اللحوم ميثل خطورة
بالغة على مرضى السكري املرتفع نظرا لوجود
األمحاض الربوتينية ذات تركيز أعلى يعوق قدرة
الكبد و»البنكرياس} على تنظيمه يف الدم،
مؤكدا على ضرورة اعتدال مرضى السكري من
تناوهلا بالطرق الصحية سواء كانت مسلوقة أو
مشوية ،واحلرص على تناول األدوية اخلاصة
بالسكر بـ»انتظام» لتجنب توابع عدم انتظامه
يف الدم.
بينما حيذر الدكتور حممد نصر ،استشاري
األمراض الباطنية والقلب ،من تناول اللحوم
احلمراء بكميات كبرية خاصة تلك اليت ُيضاف
إليها الكثري من التوابل وامللح ،ما قد يؤدي
إىل ارتفاع ضغط الدم بصورة خطرية ،كما حيذر
من تناول اللحوم بالنسبة إىل مرضى القلب
لتجنب ارتفاع الكولسرتول أو الدهون املشبعة
اليت تقوم بكترييا األمعاء بتحويلها إىل الكبد عن
طريق مادة «الكارنتني» ،ومن مثة حتويلها إىل
مواد كيميائية أخرى مرتبطة برتاكم الدهون يف
األوعية الدموية ،مما يؤدي إىل تفاقم اإلصابة
بأمراض القلب وحدوث الوفاة.
وبعكس األشخاص األقل تناوال للحوم واالعتماد

على النباتات بصفة مستمرة ،مما يشجع على منو
البكترييا «املفيدة» إلصدار الطاقة اليت ميكن
احلصول عليها من خالل الربوتينات الصحية
مثل األمساك والدواجن والبقول والبيض
واملكسرات.
«حيذر من تناول اللحوم بالنسبة إىل مرضى
القلب ،لتجنب ارتفاع الكولسرتول أو الدهون
املشبعة اليت تقوم بكترييا األمعاء بتحويلها إىل
الكبد»فيما ينصح الدكتور أمحد خورشيد ،خبري
التغذية ،بإتباع النظام الغذائي الصحي أثناء
تناول اللحوم احلمراء واالستفادة منها مع جتنب
األضرار الالحقة على تناوهلا قدر املستطاع،
وذلك من خالل تناول اللحم باعتدال ،حبيث ال
يزيد وزن القطعة عن  65إىل  100غرام من
اللحم األمحر ثالث مرات أسبوعيا ،شرط التخلص
من الدهون املوجودة بها قبل عميلة الطهي،
وينصح أيضا بإضافة الليمون والبقدونس إىل
احلساء أو اللحم المتصاص الدهون الضارة.
ّ
وحذر خبري التغذية من اإلفراط يف إضافة امللح
إىل اللحوم واستبدال ذلك بالليمون عوضا
عنه ،لتخلص اجلسم من السموم .كما حذر
من عملية حتمري اللحوم مع ضرورة أن تكون
عملية «الشواء» مصحوبة بالكثري من اخلضروات
مثل البطاطس والربوكلي والفلفل وغريها من
هذه األغذية اليت متنع تكوين األمينات املسببة
للسرطان خالل «الشواء».

مشروب سحري ..لبطن ممشوق
ومسطح!

حقنة ختلص من الدهون
املرتاكمة عرب البول

 6أشياء حتمي من أمراض
القلب

توصل جمموعة من العلماء الربيطانيني إىل
تركيبة كيميائية تعمل عند حقنها يف اجلسم على
التخلص من الدهون بطرحها عن طريق التبول،
مما يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من
الشحوم املتكدسة بداخله.

على الرغم من أن أمراض القلب تسبب خماطر
على احلياة تفوق السرطان بـ  3أضعاف ،إال
أن االهتمام بالوقاية منها اليزال أقل كثريًا مما
جيب ،خاصة أن مشاكل القلب تبدأ صامتة يف
مرحلة مبكرة قبل أن تتطور إىل مرض .لقد حان
الوقت لالهتمام بهذا العضو الذي يغذي كل
أحناء اجلسم بالدم واألكسجني.

وتعتمد آلية عمل هذه احلقن احلاوية على
البوملريات النباتية على التفاعل مع جدران
اخلاليا احمليطة بالنسيج الدهين ،وتبدأ بتحطيم
خاليا الدهون والشحوم الفائضة عن حاجة اجلسم
لتحوهلا إىل سائل يصب يف جمرى الدم ليتم
التخلص منه عن طريق البول بعد تصفيته يف
الكليتني.
وأشارت صحيفة دايلي ميل الربيطانية نق ًال عن
املتحدث باسم شركة ميلز للخدمات الطبية إىل
أن حقن "أكواليكس" تساعد على حتطيم اخلاليا
الدهنية ومتنع تراكمها يف املستقبل ،وميكن
استخدامها يف أي منطقة من اجلسم معرضة
لتكدس الشحوم كالرقبة واألرداف والركبتني
والبطن والفخذين.

ثورة يف عالج السمنة
وأكد املتحدث باسم الشركة املصنعة للحقن
أن هذا األسلوب يف العالج ميكن أن يشكل
ثورة يف جمال التخلص من الدهون دون أية
أعراض جانبية غري مرغوبة ،باإلضافة إىل أن حقن
"أكواليكس" تساعد يف احلصول على مقاسات
متناسقة للجسم واستعادة رشاقته ،وخاصة عند
اقرتانها مبمارسة الرياضة واتباع نظام غذائي
مناسب.
وختتلف عدد اجللسات اليت حتتاجها كل منطقة من
اجلسم للتخلص من الدهون بشكل كامل ،ففي
حني حتتاج منطقة الذقن إىل جلسة واحدة فقط،
تتطلب مناطق أخرى مثل البطن والردفني إىل
عدة جلسات للحصول على النتيجة املطلوبة.
حقن "أكواليكس"
ومل يبد أطباء التجميل الكثري من احلماس
الستعمال حقن "أكواليكس" ،إذ حذر الدكتور
أرون جوش من مستشفى سبري اخلاص يف
ليفربول من انها قد تشكل خطرًا على صحة
االنسان ،فقبل حتويل مركب األسيد الدهين
املتواجد يف مناطق الدهون اىل جمرى الدم
فانه يتحلل ألمالح تسبب يف زيادة معدالت
الكوليسرتول يف الدم .
بينما يؤكد الدكتور يانس الكسندر أنه لن يبدأ
باستخدام احلقن يف عيادته اخلاصة ،قبل أن
ختضع للعديد من األحباث والتجارب للتأكد من
سالمتها على صحة اإلنسان ومدى فعاليتها يف
عالج السمنة والتخلص من الدهون الزائدة.

يعزز هذا الشراب الطاقة والصحة اجليدة ,وهو
شراب لذيذ لن تستغين عنه يف ثالجتك بعد
اآلن ,فهو ميكن أن يلعب دورا كبريا يف النظام
الغذائي اخلاص بك للحصول على بطن مسطح.
املكونات  2 - :لرت ماء
  1ملعقة صغرية من الزجنبيل املبشور الطازج  1حبة خيار متوسطة احلجم  ،مقطعة إىلشرائح
  1حبة ليمون متوسطة احلجم  ،مقطعة إىلشرائح
  12ورقة نعناع ضع مجيع املكونات يف وعاءكبري ،وامزج اخلليط جيدا واتركه ليلة كاملة ،يف
اليوم التالي إشرب اخلليط كامال خالل اليوم,
إستمر على هذا النظاملتجد الفرق بنفسك !

تفيد اإلحصاءات األمريكية أن القلب مسؤول عن
ربع وفيات النساء ،وأن  40باملائة من النساء
ال يبذلن االهتمام الكايف مبشاكل القلب رغم
خطورته عليهن.
إليك أحدث املبادئ التوجيهية اليت تبنتها مجعية
القلب األمريكية للوقاية من أمراض القلب
بالنسبة للنساء والرجال:
الشاي .تساعد أصناف الشاي املختلفة ،األخضر
واألسود ،على تقليل الكوليسرتول الضار .عليك
بتناول الشاي لتعزيز صحة شرايينك.
املغنيسيوم .وجدت الدراسات احلديثة أن تناول
 200ملغ إضافية من املغنيسيوم يوميًا يقلل خطر
الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة  22باملائة.
ميكنك احلصول على كمية وفرية من املغنيسيوم
من خالل تناول املكسرات أو اخلضروات الورقية
كالسبانخ وامللوخية.
التفاؤل .حافظ على تفاؤلك ،واعمل على
تعزيزه ،خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي مع
أمراض القلب .النظر إىل اجلانب املشرق من
األشياء يعمل كمنطقة عازلة حتمي قلبك من
الضغوط والصدمات.
الضوضاء .العيش بالقرب من املناطق املزدمحة
اليت يصدر عنها ضوضاء كثرية ،مثل املطار أو
يف وسط املدينة ،يرفع خطر اإلصابة بأمراض
القلب .يزيد التلوث الصوتي من ارتفاع ضغط
الدم ،ويرفع الضجيج من مستويات القلق لديك.
انقل إقامتك إىل منطقة هادئة ،أو اذهب للتنزه
واالستجمام بشكل منتظم بعيدًا عن الضوضاء.
تلوث اهلواء .يعتقد خرباء الصحة أنه باإلمكان
تقليل حاالت القلب يف املستشفيات بنسبة
غري قليلة إذا أمكن تنقية اهلواء امللوث الذي
نتنفسه .يساهم تلوث اهلواء يف ضيق التنفس
وتصلب الشرايني ،ويزيد ذلك من املخاطر على
صحة القلب.
الغضب .ترتفع احتماالت اإلصابة بنوبة قلبية
مبعدل  2.4ضعف خالل الساعتني التاليتني لنوبة
الغضب ،والسبب ارتفاع مستوى األدرينالني
والكورتيزول إىل القمة خالل ذلك الوقت،
ما يسبب ضغطًا كبريًا على الشرايني .اعمل
على تربيد عواطفك يف املواقف املستفزة قدر
اإلمكان ،ولو تطلب ذلك منك اهلرب لتفادي
التعرض لنوبة غضب.

تنظيف األسنان قد يقي من
التهاب املفاصل

إحذر من جلطة الكمبيوتر

يرى علماء أن تنظيف األسنان قد يقي من
التهاب املفاصل ،إذ اكتشف باحثون صلة بني
البكترييا املسؤولة عن أمراض اللثة واألعراض
املبكرة اللتهاب املفاصل الروماتويدي.

مستخدمي
حذر ت شركة لالحباث الطبية
الكمبيوتر ونوهت على احتمالية االصابة جبلطات
دموية صغرية جدًا لألشخاص الذين جيلسون
لساعات طويلة أمام الكمبيوتر.

وتنتج البكترييا إنزميات تتفاعل مع بواقي عناصر
الربوتينات ،مما يؤدي إىل نقص املناعة ،حبسب
باحثني من كلية طب األسنان جبامعة لويسفيل
يف والية كنتاكي .وكانت الدراسات السابقة
قد بينت أن معدل إصابة اللثة لدى املصابني
بالتهاب املفاصل الروماتويدي أعلى مبقدار
الضعف على األقل.

وأكدت مدير مركز معلومات الدواء أن املشي
قلي ًال لألشخاص الذين يطيلون اجللوس مفيد،
مؤكدة أن بعض اجللطات قد تكرب وتؤدي إىل
تورم والقدم ومضاعفات أخرى.
كما طالب بتناول األطعمة التى هلا خصائص
مضادات التجلط .وأكدت على ضرورة ممارسة
الرياضة واملشي واحلرص على التنوع الغذائي.
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من هنا وهناك

حبوب التخسيس تسبب اهللوسة واإلدمان

أطعمة ختفف أعراض التوتر
والقلق

حذرت اهليئة العامة للغذاء والدواء ،يف السعودية ،من منتجات
ختفيف الوزن (التخسيس) ،اليت يتم اإلعالن عنها وبيعها من قبل
جمهولني ،عن طريق وسائل التواصل االجتماعي.
وقالت اهليئة يف بيان هلا إن تلك املنتجات حتتوي على كميات
كبرية من بعض مشتقات مادة األمفيتامني ،اليت سبق منع
استخدامها خلطورتها على القلب وتسببها يف اإلدمان ،حبسب
صحيفة الشرق السعودية.
ووفق اهليئة ،تظهر أعراض هذه املادة عند بداية االستخدام
بفقدان الشهية واضطراب دقات القلب وجفاف الفم والعصبية
والنشاط الزائد ،وبعد االستمرار يف االستخدام ملدة ثالثة
إىل أربعة أسابيع ،ثم التوقف تظهر على املستخدم األعراض
االنسحابية ،مثل اهللوسة وتغري املزاج واالكتئاب.
ودعت اهليئة املستهلك بإبالغ املركز الوطين للتيقظ والسالمة
الدوائية ،عند حدوث أي أعراض جانبية ألي مستحضر أو أي منتج
حيمل ادعاءات طبية ،مثل هذه املنتجات الثالثة منتج natural max
 slimmingومنتج قهوة  lose weight coffeeوشاي (Paiyouji plus
).

هيئة إدارية جديدة لتيار املردة
يعلن تيار املرده اسرتاليا عن تأليف هيئة إدارية جديدة
لعام  2014على الشكل التالي
منسق عام  :ايلي ابو هارون
نائب منسق  :فادي املللو
امانة السر  :جان البايع  -مارون صاحل
االعالم  :االستاذ الياس الشدياق -ريتشارد زعيرت
امانة الصندوق :ماما يعقوب  -شامل فخر
عالقات عامة  :وليد ديب -جورج سعاده -شيبان فرجنية-
سركيس املارديين -رمزي فرجنية -ايلي بو رزق
شؤون اجتماعية :جوزيف املعراوي -سليمان طيون -حنا
احلزوري
تعبئة و شباب :شاين رعيش -انطوان احلليب -موريس بو
موسى
مستشار التيار :فرانسوا اجلعيتاني

يؤثر القلق والتوتر على قدرة األشخاص على اإلجناز اليومي،
وترتاجع قدرتهم على النشاط ،لكن بإمكان التغريات الغذائية
املساعدة على ختفيف اإلجهاد والتوتر .تساعد بعض األطعمة
على حتسني املزاج ،وتقليل درجة التوتر ،لكن ال ميكن للنظام
الغذائي وحده عالج القلق.
إليك

أهم

العناصر

الغذائية

اليت

حتسن

املزاج:

فيتامينات “ب” .يقرتح الباحثون يف مركز مريالند الطيب أنه إذا
متت إضافة جمموعة متنوعة من فيتامينات “ب” إىل النظام الغذائي
سيقلل ذلك من أعراض القلق كثريًا ،لكنهم حيذرون من أن ذلك
ليس عالجًا للقلق والتوتر ،وإمنا جمرد تقليل لألعراض .تقلل
األطعمة اليت حتتوي على فيتامينات “ب” من األعراض القتالية
للتوتر .من أهم املصادر الغذائية :اللوز ،والفول ،واحلبوب
الكاملة ،واخلضروات الورقية اخلضراء ،وأعشاب البحر.
الرتبتوفان .ينتج الرتبتوفان مواد كيميائية يف الدماغ تساعد على
االسرتخاء وحتسني املزاج .ختفف األطعمة اليت حتتوي الرتبتوفان
من أعراض القلق والتوتر .من أهم مصادره :احلليب ،واملوز،
والشوفان ،وفول الصويا ،والدواجن ،واجلنب ،واملكسرات،
وزبدة الفول السوداني ،وبذور السمسم.
أمحاض أوميغا .3تشري بعض األحباث إىل أن استنزاف أمحاض
أوميغا 3الدهنية من الدماغ قد يكون مسؤو ً
ال عن اضطرابات القلق
والتوتر .لذلك تساعد املصادر الغذائية الغنية بهذه األمحاض
على ختفيف أعراض اإلجهاد والتوتر ،وأهمها :األمساك ،وبذور
الكتان ،واجلوز ،وزيت الزيتون ،وزيت الكانوال.
الكربوهيدرات املعقدة .يعزز تناول الكربوهيدرات املعقدة من
مستويات مادة السريوتونني ،اليت تؤدي إىل االسرتخاء واهلدوء
وختفيف مستويات القلق .تعمل الكربوهيدرات املعقدة على
استقرار نسبة السكر يف الدم ،وحيسن ذلك من أعراض القلق،
اليت تزداد معدالتها مع اخنفاض مستويات السكر يف الدم.
يساعد احلفاظ على ثبات نسبة السكر يف الدم على جتنب أعراض
التوتر والقلق .من أهم مصادر الكربوهيدرات املعقدة :احلبوب
الكاملة ،والفواكه ،واخلضروات.

تتوقف عن الطعام والشراب
لتتحول إىل باربي حقيقية

مل تقتصر حماولة تقليد عارضة أزياء أوكرانية للدمية الشهرية
باربي على االقتداء بشكلها بل ذهبت إىل أبعد من ذلك بكثري
عندما قررت أخريًا أن تتخلى عن تناول الطعام والشراب ،لتعيش
على اهلواء والضوء فقط.
وقررت فالرييا لوكيانوفا ( 23عامًا) أن تتوقف عن تناول
الطعام أو املاء يف حماولة منها لتتحول إىل دمية حقيقية،
وذلك عن طريق اخلضوع لتدريبات خاصة لتحقيق هذه
الغاية حبسب ما أوردتصحيفة دايلي ميل الربيطانية.
وأشارت فالرييا إىل أنها مل تعد تشعر باجلوع بتاتًا خالل األسابيع
املاضية ،وهذا ما شجعها على املضي قدمًا يف أسلوبها اجلديد يف
العيش ،معتقدة أنها اخلطوة األخرية قبل أن تتمكن من االقتصار
على اهلواء والضوء لتبقى على قيد احلياة.
وتعتمد فالرييا يف أسلوب احلياة الغريب الذي تسعى للوصول
إليه على جمموعة من األفكار بدأ البعض بتداوهلا يف اآلونة
األخرية ،ويزعم املروجون هلا أن اإلنسان قادر على العيش دون
احلاجة إىل الطعام أو الشراب وذلك باالستعانة بطاقة جسدية
حيصلون عليها من قوى كونية خفية.
وأثارت العارضة األوكرانية جدل شديد على مواقع التواصل
االجتماعي ،واعترب الكثريون أن هذه الطريقة الزائفة يف العيش
ستؤدي إىل هالكها يف النهاية ،حيث مل يسبق أن صمد أي
إنسان على وجه األرض دون احلصول على حاجته من الطعام
والشراب.
وليست هذه هي املرة األوىل اليت تطلق فيها فالرييا تصرحيات
مثرية للجدل ،حيث سبق وادعت أنها متتلك قوى خفية جتعلها
قادرة على السفر عرب الزمن والتحدث إىل املخلوقات الفضائية،
كما أنها أشارت يف إحدى املقابالت إىل أنها تنتمي إىل كوكب
آخر غري األرض من احملتمل أن يكون كوكب الزهرة غري أنها غري
متأكدة بعد من ذلك.

مرأة تنجب طفلتها يف الشارع

الربوتني .يساعد الربوتني على ختفيف مشاعر القلق ،لذلك
ينصح بتناول وجبات خفيفة عالية الربوتني عند زيادة مستويات
التوتر والقلق مثل املكسرات وخاصة اللوز واجلوز والفول
السوداني .من أهم مصادر الربوتني البقوليات والدجاج واللحوم
واألمساك.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

أجنبت امرأة طفلة يف منطقة عبور مشاة يف حي مانهاتن يف
نيويورك ،وذلك بعد أن فشلت يف إجياد سيارة أجرة تأخذها إىل
مستشفى يف وقت الذروة.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

وسقطت املرأة فجاة على األرض لتضع الرضيعة .وسرعان ما
اجتمع حشد كبري حول املرأة .وقال شهود عيان إن عملية الوالدة
قد بدأت وقت مغادرة املرأة شقتها .ورافقها حارس العمارة
إىل الشارع الرئيسي لوقف سيارة أجرة ،ولكن الطفل مل ينتظر.
ونقلت األم وابنتها إىل مستشفى "لينوكس هيل" ،وهما حبالة
صحية جيدة .ورافقهما والد الطفلة .وبذلك أصبح لدى الزوجني
ثالثة أبناء.
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NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 28 February 2014

MANDATORY MINIMUMS
FOR SERIOUS INTOXICATED ASSAULTS
• The NSW Government will
introduce mandatory minimum sentences for serious
drug and alcohol-fuelled
assaults as part of our
comprehensive package of
reforms aimed at changing
our culture and promoting
personal responsibility.
• This package of mandatory minimum offences
sends the clearest possible message that those
who engage in drug or
alcohol-fuelled assaults
in public will face the full
force of the law.
• All the offences attracting a mandatory minimum
sentence will also include
a two year increase to the
maximum penalty when
the offence is committed
in public by an intoxicated
offender.
• For full details of the proposed laws go to www.
nsw.gov.au.
HISTORIC MURRAY DARLING BASIN AGREEMENT
SIGNED
•Prime Minister Tony Abbott and NSW Premier Barry O’Farrell have signed
the historic Murray Darling
Basin agreements hailing
it as a positive outcome for
NSW and the broader national interest.
• By signing the Basin
agreements, the NSW
Government has secured
an additional $80 million
funding over the next eight
years for Basin communities throughout the State.
• Deputy Premier Andrew
Stoner said the funding will
boost water infrastructure
in NSW, including significant projects at the Menindee Lakes and in the Nimmie Caira area of the lower
Murrumbidgee Valley.
• The funding will not only
benefit NSW, but the entire
Murray-Darling system,
and will help rural and regional communities be
better prepared for future
droughts.
$40 MILLION TO SAFEGUARD REGIONAL WA-

TER SECURITY
• Regional infrastructure
projects aimed at promoting water security will receive $40 million in funding under a new program,
Water Security for Regions
announced by Deputy Premier Andrew Stoner.
• Water Security for Regions will offer funding for
projects that improve water efficiency or enhance
water security, such as
dam augmentation, pipeline and bore works.
• So far, five high priority
projects in regional NSW
have already been identified to shore up water
supplies in Bourke, Cobar,
Cooma, Forbes and Wilcannia.
• The projects have been
recommended based on
their level of priority and
readiness, and will be
subject to normal assessments including environmental approvals where
appropriate.
FINAL TESTING UNDERWAY FOR INNER WEST
LIGHT RAIL EXTENSION
• The Inner West Light
Rail Extension is another
step closer to completion
with all nine new stops
complete, tracks and infrastructure ready, and
vehicle testing currently
underway.
• The $176 million extension will connect to the existing light rail service from
Central to Lilyfield, and will
run along the former Rozelle freight rail corridor to
Dulwich Hill.
• The project will provide
an important transport link
for commuters in Sydney’s
Inner West – and is being
delivered on time and on
budget.
• Vehicle testing will continue in the coming weeks
before passenger services
begin next month, pending
the outcome of the tests.
GETTING SYDNEY MOVING: MORE CLEARWAYS
• The NSW Government’s
drive to get Sydney moving has progressed to the

next phase with four new
weekend and extended
weekday clearways for
King Georges and Roberts Roads, Lane Cove and
Mona Vale Roads as well
as the Princes Highway
now open for public consultation.
• This is a government that
is getting on with easing
congestion through immediate measures such
as our $246 million pinch
points program and our
clearways strategy – at the
same time that we are delivering vital infrastructure
projects like WestConnex.
• New weekend and extended weekday clearways
have been proposed for
some of Sydney’s busiest
road corridors to improve
traffic flow, particularly on
weekends when we are
now seeing more than 15
million trips by car across
the city each weekend.
• Clearways can help reduce congestion for more
reliable and efficient travel
with improved traffic flow,
reliable travel times for
buses and freight vehicles
and a safer road network.
• To have your say go to
www.transport.nsw.gov.
au/clearways.
AN AUSTRALIAN FIRST:
LANE FILTERING FOR MOTORCYCLISTS
• NSW will be the first state
or territory in Australia to
legalise motorcycle lane
filtering which will help
ease road congestion.
• Last year, we held a successful trial in Sydney CBD
of motorcyclists being exempt from existing lane filtering laws in an attempt to
ease road congestion and
measure potential safety
issues for other road users.
•As a result of the trial we
will introduce a new law
permitting fully licenced
motorcyclists to legally filter past stationary vehicles
at intersections when it is
safe to do so.
• Riders will be able to filter
at a speed limit of 30km/h,
but it is important to note

the new law will not apply
to school zones during
hours of operation where
there might be an increase
in pedestrian activity.

DOMESTIC
VIOLENCE
TASKFORCE TO EXAMINE
SENTENCING AND SUPPORT
• Minister for Women Pru
Goward has announced
the formation of the Violent
Domestic Crimes Taskforce to examine if current
sentencing options for
perpetrators of domestic
violence are effective, reduce recidivism, reflect the
seriousness of the crime,
and reflect community expectations.
• The Taskforce will also
study whether the current
system provides appropriate support for those reporting and witnessing domestic and family violence,
and also the link between
alcohol and domestic violence.
• How alcohol contributes
to the frequency and severity of domestic violence
is a question we need to
answer. Whether it is violence on the street, or violence in the home, a woman
has the right to feel safe.
• Domestic and family violence is the number one
cause of death and disability for women under
the age of 40. One woman
on average is killed by her
partner or former partner
every week in this country.
NSW
GOVERNMENT
BACKS TAMWORTH $7.86 MILLION FOR AIRPORT UPGRADES
•The NSW Government has
committed up to $7.86 million to support Tamworth
Regional Council’s efforts
to secure a 25-year Australian Defence Force contract for new pilot training
facilities at Tamworth Regional Airport.
• We have made the case
for the retention of the Basic Flying Training School
in Tamworth – the NSW
Government has now put
its money where its mouth

is.
• The NSW Government assistance for infrastructure
upgrades is essential to
ensure the airport’s competitiveness as a location
for the facilities.
• Without the necessary
infrastructure upgrades,
there is a risk these flight
training services may be
moved out of NSW – we
are determined that does
not happen.
NSW SECURES AUSTRALIAN PREMIERE OF MATILDA THE MUSICAL
• NSW has secured another
musical and major events
coup, with West End and
Broadway favourite ‘Matilda The Musical’ to make
its Australian Premiere in
Sydney in 2015.
• The Royal Shakespeare
Company’s stage musical
adaptation of the muchloved novel by best-selling
author Roald Dahl, Matilda,
will play at the Lyric Theatre from August 2015.
• Featuring music and lyrics by Australian comedian, musician and composer Tim Minchin, Matilda
The Musical is the story of
an extraordinary girl who
dreams of a better life and
dares to take a stand and
change her destiny.
• Matilda The Musical will
be a fantastic addition to
the NSW Events Calendar
and help generate tens of
millions of dollars in economic activity by attracting
interstate and international
visitors to Sydney to see
the show.
NEW
PEDESTRIAN
BRIDGE FOR MOORE
PARK SPORTS PRECINCT
• A new pedestrian and cycling bridge paying tribute
to Australia’s Anzac and
cricketing history will be
constructed at the Moore
Park sporting precinct with
delivery expected in time
for the 2015 Cricket World
Cup.
• The bridge will span Anzac Parade and be known
as the Albert (Tibby) Cotter Walkway – named after
the former Australian Test

cricketer who was killed in
action during World War
One.
• This is an important project to improve safety for the
hundreds of thousands of
spectators and visitors to
our major sporting venues
every year and follows the
delivery of the new Noble
and Bradman Stands at the
Sydney Cricket Ground.
• Moore Park is one of Sydney’s key cultural precincts
with the Sydney Cricket
Ground, Allianz Stadium
and The Entertainment
Quarter attracting almost
1.5 million spectators and
event patrons and up to
350,000 pedestrian and
cyclists annually.
HONOURING OUR VETERANS: UPGRADES TO A
DOZEN WAR MEMORIALS
• Minister for Citizenship
and Communities Victor
Dominello has announced
12 war memorials in towns
and suburbs across NSW
will be upgraded and maintained, thanks to NSW Government funding grants.
• The Community War Memorials Fund was established to help protect and
restore war memorials
across NSW and grant applications are open twice a
year.
• As we move toward the
start of the Centenary of
Anzac (2014-2018), it is
more important than ever
that we ensure our community war memorials stand
proud and strong around
the state.
•Inverell, Taree, Thirroul,
Kiama, Woronora, Cowra,
and Belmont are among
the areas to receive the upgrades.
Follow the NSW Government on Twitter @BarryOFarrell and
Facebook https://www.
facebook.com/barryofarrellmp
Jim Daniel
Office of Glenn Brookes
MP
Member for East Hills
20 Revesby Place, Revesby NSW 2212
PH: (02) 9772 2774
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DELIVERING FOR OUR COMMUNITIES:
HELPING IMPROVE ROAD SAFETY IN
BANKSTOWN AND EAST HILLS

Glenn Brookes MP, Member foe East Hills ON
TUESday announced a
new $15 million commitment by the NSW Government to help fund road
safety officer positions in
local councils across the
State, including the East
Hills Electorate.
Glenn said the Local Government Road Safety program will see council officers receive longer-term
funding for projects that
address road safety issues specific to their local
community.
“The NSW Government is
committed to road safety
and this program supports
the work done by Bankstown City Council to address the many issues in
our area,” Glenn said.
“Some of the projects run
by local government address issues including
speeding on local roads,
drink driving and fatigue.
“Other projects target correct use and installation of
child restraints, pedestrian safety and workshops
on road safety for older
road users.”
“The funding for this program is $5 million dollars
a year for 3 years and will
be run by Transport for
NSW’s Centre for Road
Safety.
“The program will be made
available to local Councils
such as Bankstown employing road safety officers and delivering local
road safety projects.
“The new $15 million commitment will also allow
councils in NSW who cannot afford a road safety of-

ficer to have the option of
applying for one-off road
safety projects.
“The work these road
safety officers do within
local councils throughout
metropolitan, regional and
rural NSW is invaluable in
helping to save lives and
change the attitudes of
people using on our roads,
including those in the East
Hills electorate.
“This $15 million for the
Local Government Road
Safety Program is additional to other NSW
Government initiatives to
improve road safety including: the establishment
of a Traffic and Highway
Patrol command centre
and the record roll out of
flashing lights which will
see every school in NSW
with a set by the end of
2015,” Glenn said.
The Local Government
Road Safety Program is a
partnership between the
NSW Government and
participating local councils throughout NSW.
The program currently
funds 76 full- or part-time
road safety officer positions within 91 NSW councils.
Road safety officers deliver behavioural and educational road safety projects
to address local issues.
They are employed under
a 50/50 funding agreement.
Progress reporting will
be made through project
milestone reports and annual evaluation reports,
with continuation of funding being assessed based
on performance and delivery of projects.
This new arrangement will
provide certainty of funding for road safety officer
positions and encourage the implementation
of well-planned projects
which can be implemented over three years.
MEDIA: Jim Daniel – 0408
461 952

opposes sale of NSW power
Abbott confirms trade trip ACCC
stations
to North Asia
AUSTRALIA’S consum- more than 85 per cent of
PRIME Minister Tony
Abbott hopes to make
significant progress on
free trade negotiations
with Japan and China
when he visits North
Asia in early April.
Mr Abbott has confirmed
reports he will visit the
two countries, as well
as South Korea.
The prime minister
says he hopes to formally sign the AustraliaSouth Korea free trade
agreement - struck late
2013 - during his time in
Seoul.
He also hopes to “substantially advance” the
Australia-Japan FTA in

Tokyo.
“And we are still hopeful of finalising an Australia-China free trade
agreement by the end of
the year,” he told reporters in Canberra.
“Trade means jobs.”
Mr Abbott also announced Trade Minister
Andrew Robb will lead a
major trade delegation
to China next month.
He says 350 businesses
already have registered
their interest in being
part of the delegation.
“This will be the largest
ever Commonwealthsponsored trade delegation,” he said.

Inflation to put pressure on
RBA: survey

INFLATION is rising towards
the top of the Reserve Bank
of Australia’s target range,
putting pressure on the
central bank to raise interest rates, according to a
survey of price movements.
The TD Securities-Melbourne Institute Monthly Inflation Gauge shows prices
rose 0.2 per cent in February and were 2.7 per cent
higher than a year ago, putting inflation towards the
top of the RBA’s target two
to three per cent range.
TD Securities Head of Asia
Pacific Research Annette
Beacher says the figures
show inflation is speeding
up.
“Using mid-quarter prices
now available, our inflation
gauge measure is showing worrying signs of further price acceleration,” he
said.
“The clear signal is that inflation pressures continue
to build rapidly, pressing
against, if not punching
through, the upper bound
of the RBA two to three per
cent target range.”
Ms Beacher said a rising inflation rate would put pressure on the RBA to lift the
cash rate, currently at 2.5
per cent, by the end of the

year.
“As inflation is already
above the mid-point of the
RBA target band, we expect
the RBA to begin withdrawing some extraordinary
stimulus by year end, and
we target a cash rate of 3.0
per cent by December.”
The inflation gauge shows
fruit and vegetable prices
rose 1.7 per cent in February while fuel prices lifted
1.2 per cent.

er watchdog says it will
oppose AGL Energy’s
planned takeover of two
NSW government-owned
power stations.
The Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) says the
proposed purchase of
Macquarie Generation,
which owns the Bayswater and Liddell power stations, would substantially
lessen competition in the
electricity market.
Macquarie
Generation
accounts for just over a
quarter of NSW’s energy
production.
ACCC chairman Rod Sims
said the acquisition would
mean up to 80 per cent of
the state’s energy generation would be controlled
by three companies: AGL,
Origin and EnergyAustralia.
“This is likely to raise barriers to entry and expansion for other electricity retailers in NSW and,
therefore, reduce competition compared to the
situation if the proposed
acquisition does not proceed,” he said in a statement on Tuesday.
Mr Sims said the three
companies already had

the energy retail market
and 95 per cent of the
mass market between
them.
NSW Treasurer Mike Baird
said the ACCC decision
meant the transaction
would not proceed in its
current form and the government would now consider the details of the
ACCC review before deciding upon its next step.
He said the government
was “not involved in a
desperate fire sale” and
would not consider a sale
unless it exceeded the
state’s retention value.
“I have always made it very
clear we will proceed with
the sale of state-owned assets only if it is in the best
interests of taxpayers,” Mr
Baird said in a statement.
He said the sale processes
for remaining state-owned
energy assets - Green
State Power and Delta
Electricity’s Central Coast
power stations Vales Point
and Colongra - were ongoing with both expected to
conclude in 2014.
In a statement, AGL said it
was reviewing the reasons
for the ACCC’s decision
and would decide what action to take in due course.

O’Farrell not concerned with poll dip

NSW Premier Barry
O’Farrell isn’t concerned
by a poll showing the coalition trailing Labor.
The latest Fairfax-Nielsen
poll released on Saturday
shows the opposition is
leading the coalition 51
per cent to 49 per cent on
a two-party preferred basis.
That’s the first time Labor
has led the government in
the poll since 2008, and
represents a 15 per cent
swing since the March
2011 election.
A Newspoll survey published in the Daily Telegraph on Monday found
the coalition still ahead
58-42.
The premier says he’s

never been particularly
concerned with polls.
“The one thing I know ...
is winning last year’s premiership has never been
a guide to who’ll win this
year’s premiership,” he
told reporters in Sydney.
Mr O’Farrell was asked
whether he thought the
public was reacting to
an Independent Commission Against Corruption
(ICAC) hearing into former
resources minister Chris
Hartcher and two other
government MPs, Chris
Spence and Darren Webber.
He said there was a “stark
difference” between corruption probes into former
Labor ministers and the

recent announcement of
a probe into his MPs, who
have now been suspended
from the Liberal Party.
“All we’ve had announced
is an ICAC inquiry off the
back of a matter brought
to the commission’s attention by the Liberal Party,”
he said.
“That stands in stark
contrast to the actions of
(Opposition Leader) John
Robertson and his colleagues who sat through
years of government
where there were frontpage stories about alleged
corruption.
“No one, including John
Robertson, lifted a finger
to bring those matters to
ICAC’s attention.”
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NSW Premier Barry O’Farrell finally signals support for Badgerys
Creek airport in secret meeting with Prime Minister Tony Abbott

“A matter for the federal government”: Barry O’Farrell. Photo:
Anthony Johnson

Premier Barry O’Farrell’s
reluctance to back a second Sydney airport and
refusal to commit a cent
to airport infrastructure are out of step with
strong voter support for
construction to begin at
Badgerys Creek.
Mr O’Farrell is being
lobbied by his western
Sydney MPs to get behind a second airport.
The Liberal member for
Mulgoa, Tanya Davies,
met him last week to
convey a message from
her electorate that they
want the airport built,
and the rail and road upgrades it would bring.
‘’He needed to be made
aware of the feedback I
was getting,’’ said Mrs
Davies, whose seat includes the Badgerys
Creek site. ‘’They said
two things: they were
in support, or wanted
to see the infrastructure
delivered.’’
This comes as an exclusive Fairfax-Nielsen
poll shows 72 per cent
of NSW voters want
an airport at Badgerys
Creek, while only 20 per
cent oppose it. Support
is even stronger among
major party voters (74
per cent).
The support is in stark
contrast to a Newspoll

taken 16 years ago that
found 70 per cent of voters were either opposed
or undecided.
Prime Minister Tony Abbott is preparing to announce a decision on
the second airport, but
Mr O’Farrell has called
for the federal government to first commit
significant funding for a
new rail and road package, because NSW was
not prepared to foot the
bill.
Addressing Parliament
last week, Mr O’Farrell
again said it was ‘‘a matter for the federal government’’, and warned
hospital upgrades and
the West Connex and
Pacific Highway upgrades would be put
at risk if the state had
to pay for airport infrastructure.
NSW Opposition Leader
John Robertson announced Labor’s support for an airport at
Badgerys Creek a fortnight ago, saying it
could transform western Sydney.
Fairfax Media on Saturday reported a 15 per
cent swing against the
O’Farrell government,
which puts Labor ahead
for the first time since
2008, and puts at risk a

swag of western Sydney
Liberal seats surrounding Badgerys Creek.
Mrs Davies, on a 12 per
cent margin, said there
had been a ‘‘significant
shift’’ in western Sydney’s views on an airport, and it was likely to
reignite as an election
issue in 2015 if a decision was made or was
imminent.
‘‘Roads in western Sydney are already congested, and will become
worse unless they are
upgraded,’’ she said.
Residents wanted the
jobs boost an airport
would bring and more
convenient access to
an airport. They also
believed it would bring
tourism to the area.
The state government
needed a ‘‘shopping
list of the necessary infrastructure ready and
lodged’’, so any announcement by the Abbott government ‘‘is not
just an airport in a cow
paddock’’, she said.
Mr O’Farrell was hearing the same thing from
other western Sydney
MPs, she said.
The Liberal MP for Londonderry, Bart Bassett,
said a second airport
would be a ‘‘major jobs
driver’’ that would bring
much needed crossregional roads and rail
links to the west. Mr Bassett’s seat has a narrow
5 per cent margin after
a boundary change and
he is seeking to move to
the neighbouring seat
of Hawkesbury.
‘‘Twenty years ago in
western Sydney an airport was used as an
election scare campaign ... but the area is
now a broad mix of professionals and tradespeople and everybody
travels by air. They are
sick of travelling to
Mascot because of the

cost and time and traffic
clogging the freeways,’’
he said.
‘‘I don’t see anything
else on the horizon that
would create the jobs
that another airport
would create.’’
Penrith MP Stuart Ayres,
on a 16per cent margin, said the community wanted a decision
made. But the Minister
Assisting the Premier
on Western Sydney said
he shared Mr O’Farrell’s
caution, and it was a
decision for the federal
government.
‘‘There might be opportunities associated
with jobs development,
but there are also social
costs such as airport
noise,’’ Mr Ayres said.
He said until the alignment of runways was
known, there would
be community unease
about noise. ‘‘It needs
to be supported by enabling infrastructure,
roads and rail, or there
is little likelihood of a
jobs boom in western
Sydney,’’ he said.
The Liberal MP for Camden, Chris Patterson,
whose boundary moves
to include the airport
site at the 2015 election,
said he had long opposed an airport at Badgerys Creek, although
local businesses supported it. ‘‘The business
community is absolutely for it,’’ he said.
Mr Patterson said an
airport would impact on
the thousands of residents who had moved
into new housing estates built since the airport site was identified.
‘‘I don’t think the airport
is the gift that is touted.
But the infrastructure,
the roads and rail, that
need to come with it, are
the gift,’’ he said.
The Premier’s office did
not want to comment.

Govt did homework on Qantas: Hockey
TREASURER Joe Hockey
insists the government
won’t be revisiting the
idea of a debt guarantee
or loan to Qantas.
He said on Wednesday the
government had engaged
consultants to examine
the airline’s request for a
short-term debt guarantee
or a $3 billion unsecured
loan.
But after considering the
“forensic analysis”, the
government had concluded both were too risky
and the best way forward
was to repeal part of the
Qantas Sale Act to allow
greater than 49 per cent
foreign ownership of the
airline.
“They are not on the table,” Mr Hockey said of
other options.
The airline would also
be helped by the repeal
of the carbon tax, which
in the first six months of
2013/14 was expected to
cost it $59 million.
“We did our homework,

we did our due diligence,”
Mr Hockey said.
“You don’t just write out
a cheque ... without properly going through the
books of the business.”
The treasurer declined to
reveal how much of a burden both options would
have been for taxpayers,
but he said: “If you give
someone an unsecured
loan, you work on the basis that you won’t see it
again.”
Mr Hockey said the resolution of Qantas’ problems was up to the company and unions, and he
hoped it would not lead to
confrontation.
Qantas should also step
up its lobbying of Labor
and crossbench senators
to pass government legislation.
The treasurer said any future bid by a state-owned
foreign investor would
have to secure the backing of the Foreign Investment Review Board.

PM, premiers to meet in May

THE next Council of Australian Governments meeting has been scheduled
for May 2 in Canberra.
Prime Minister Tony Abbott chaired his first COAG
meeting in December,
at which he secured the
agreement of the states
and territories to fast-track
environmental approvals
for major projects.
The May meeting is expected to discuss school
and disability funding, and

receive reports on ways to
accelerate infrastructure
projects.
It is also set to discuss
a report from the new Industry and Skills Council
on the future of manufacturing, following the decision of Holden, Ford and
Toyota to end car-making
in Australia.
The issue of overseas
adoption of children has
also been slated for the
agenda.

Qantas and drought bills due in parliament
THE federal government
will on Thursday introduce legislation to parliament opening Qantas to
greater levels of foreign
investment.
Deputy Prime Minister
Warren Truss is scheduled to present the Qantas Sale Amendment Bill,
proposing the removal of
a section of the Act which
limits foreign ownership
in the airline.

Labor and the Australian
Greens oppose the changes, for which the government has the numbers to
pass through the lower
house, but not the Senate.
Also on Thursday Agriculture Minister Barnaby
Joyce will present bills to
parliament aimed at bolstering support for farming families struggling
in severe drought conditions.
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فــن وطرب يف ملبورن

صالة ال مرياج تستضيف املوسيقار ملحم بركات بأروع أغانيه
مساء يوم اجلمعة من االسبوع املاضي كانت اجلالية اللبنانية
والعربية على موعد مع الصوت واالداء واللحن مع املوسيقار
الكبري ملحم بركات يف صالة المرياج عروس الصاالت يف
فيكتوريا لصاحبها السيد سام يونان وهي احملطة الثانية له
بعد سيدني.
وقد غصت الصالة باملئات من كبار رجال املال واالعمال
واالقتصاد وحشد من املواطنني ورجال االعالم ومن متذوقي
الطرب اللبناني االصيل وقد حضر خصيصا من كانبريا
السفري اللبناني االستاذ جان دانيال وعقيلته.
عرف الربنامج ظريف ملبورن شفيق الدمشقي فقدم بعض
ّ
النكات اليت اشتهر بها.
وغنى كل من املطرب وجدي محاد واملطرب فهمي بركات
اللذين قدما وصالت فنية حمببة لدى اجلميع.
ادارة الصالة املشهورة خبدمتها املمتازة قدمت املازات
املميزة واملأكوالت الشهية واملشروبات الروحية بسخاء.
وكان مسك ختام السهرة العامرة بالوجوه الطيبة املوسيقار
ملحم بركات الذي استقبل بالزغاريد والتصفيق وقد كان
عالقة فارقة يف العطاء ..طاقة فائقة ..صوت رائع يف
الغناء واالداء ..غنى ملدة ثالث ساعات متواصلة دون ان
ينال منه عياء او تعب واجلمهور يطلب منه املزيد ..شباب
وصبايا احتلوا املسرح على مدى ثالث ساعات من الرقص
الشرقي وكل ساعة كانت متر وكأن احلفلة يف بدايتها.
وكان التصوير الفوتوغرايف وعلى الفيديو لصبحي وجانيت
داغر اللذين قاما بتصوير كامل احلفلة بامجل ما يكون
التصوير ..صاحب مؤسسة أودي للحفالت السيد نزار زحالن
متعهد حفلة املوسيقار ملحم بركات جنح يف جعل عشاق
الفن االصيل والطرب اجلميل يف ملبورن يعيشون أمجل
ليالي العمر بالرغم من التشويه على احلفلة من هنا وهناك
واشاعة اخبار بان املوسيقار بركات لن حيضر اىل ملبورن
فحضر وقال انه لو كان هناك شخص هناك يف الصالة فانه
سيلهب االجواء طربا وبهجة.
وبالفعل كانت حفلة من اجنح احلفالت اليت شهدتها فيكتوريا،
دامت حتى ساعة متأخرة من الليل ليغادر بعدها احلضور ويف
قلوبهم فرحة ال توصف ويف باهلم ليلة فنية ال تنسى.

املوسيقار ملحم بركات يلبي طلبات الجمهور

السفري جان دانيال ومتعهد الحفالت نزار زحالن

يكرمون السفري دانيال

املوسيقار ملحم بركات وجانيت داغر

الجمهور الحاشد

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

هدايا قيمة للعرسان العرب من  500اىل  2000دوالر

لقمة
شهية

أسعارنا تناسب اجلميع

نظافة
تامة

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

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

افتتاح فرع جديد ألفران
 A1 Bakeryيف سيدني رود  -كوبرغ
بإدارة الياس فرح وطارق ملحم

تم مؤخرا افتتاح فرع رابع ألفران
 A1 Bakeryيف سيدني رود -كوبرع
الفرن مجهز بأحدث اآلالت املطلوبة حيث تذوق
الجميع أشهى األطباق من املناقيش واللحم بعجني
والسبانغ وجميع أنواع املعجنات اللذيذة ..وقد
شهد الحضور على اللقمة الطيبة والخدمة املمتازة
والنظافة التامة على يد صبايا وشباب يقدمون كل
احرتام للزبائن.
ويسر ادارة االفران ان تعلن لزبائنها الكرام انها
تقدم ترويقة كل صباح ..بيض بأورما وكشك
بأورما وفول مدمس وحمص بطحينة وفالفل كما يتوفر
الخبز اللبناني الطازج يوميا.
تعالوا اىل عالم املعجنات الشهية وتذوقوا لقمة تبقى
يف البال.
 A1 Bakeryعنوان الثقة والنظافة واملعاملة الجيدة
يف عالم املأكوالت.

نؤمن جميع الطلبيات اىل املنازل
قــربان

خـروف مـحشي
لــحم حــالل

نفتح  7ايام يف االسبوع من الـ  7صباحا حتى الـ  7مساء

Ad; 395 Sydney Rd, Coburg - Tel: (03) 9939 8712

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

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

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

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

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

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

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم

0
0
$6
ا
آل
ن
بـ

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

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

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

ط

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

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

لالتصال :قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6

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

