نتعهد كافة املشاريع من األبنية
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم
الخريطة إىل تسليم املفتاح
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مـجلس األمـن يسـتعجل االنتـخاب من دون ُّ
تدخل

العماد عون متوسطاً وفد املؤسسات املارونية.

الداخلية
واالستحقاقات
من جهة أخرى مبا يضعها
امام امتحان ال يستهان
وسط
وخصوصا
به،

تشدد مسيحي متوقع من
حيث عدم توسع احلكومة
يف استعمال الصالحيات
الرئاسية.

وعلم ان اقرتاحا من وزراء
«التيار الوطين احلر» رفع
اىل الرئيس سالم يقضي

التتمة صفحة 31

« احلر» يدعو ملقاطعة االنتخابات الرئاسية ومواصلة املعارك يف حلب  ٣٤قتيالً من داعش
واصل اجليش السوري نتيجة هذه الغارات اىل املقررة يف  3حزيران بعمليات للجيش يف
االول اكثر من  70منذ مطلع واليت وصفها
امس
النظامي
بـ»املسرحية الفلوجة وبعقوبة
غاراته اجلوية على أحياء االسبوع ،فيما دعا «اجليش الرخيصة» اليت جتري حتت
السوري احلر» السوريني
اىل االمتناع عن املشاركة
يف االنتخابات الرئاسية

وطأة «اجرام» النظام.
هيئة
رئيس
وقال

التتمة صفحة 31

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

e-mail: info@meherald.com.au

Fax:(02) 87648062

حكومة سالم تبدأ «عهدها» االنتقالي

خاضعة لسيطرة املعارضة
يف مدينة حلب ،وارتفع
عدد القتلى يف املدينة

www.southwestbuilders.com.au

www.meherald.com.au/myherald

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

الرئيس
حكومة
بدأت
متام سالم امس اجلمعة
«عهدها» االنتقالي يف
اجللسة االوىل جمللس
الوزراء منذ انتهاء والية
الرئيس السابق ميشال
وخلو منصب
سليمان
ّ
رئاسة اجلمهورية وانتقال
الرئاسية
الصالحيات
جملس
اىل
دستوريا
الوزراء جمتمعا .وتعترب
اجللسة اليت ستعقد يف
السرايا مبثابة انطالقة
حكومية ثانية سرتتب على
احلكومة اختبارا دقيقا يف
مواجهة تعقيدات مرحلة
الشغور الرئاسي والسعي
اىل تقصري امدها من جهة
ومواجهة كل امللفات

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

متكنت قوات النخبة يف
العراق من قتل أكثر من
 20عنصرا من تنظيم
داعش بينهم قناص
الفلوجة
يف
داعشي
مبحافظة األنبار.
وذكر بيان جلهاز مكافحة
اإلرهاب ،أن قوات النخبة
وبالتنسيق مع املدفعية
قامت بتدمر معسكر يف

التتمة صفحة 31

السيسي رئيساً بـ  96يف املئة من األصوات
واجليش يك ّرس سلطته بعد  3سنوات من الثورة

مصريون يحتفلون يف ميدان التحرير بالقاهرة بفوز املشري عبد الفتاح السيسي يف االنتخابات الرئاسية أمس االول

حقق وزير الدفاع السابق
الفتاح
عبد
املشري
السياسي ،الرجل القوي
يف البالد ،فوزًا كاسحًا

يف االنتخابات الرئاسية
املصرية ،اذ حصل على
أكثر من  96يف املئة
من األصوات ،استنادًا

األولية،
النتائج
اىل
يكرس سلطة
الذي
االمر
ّ
اجليش بعد  11شهرًا من

التتمة صفحة 31

IMPRESSIVE BUILT-IN

WARDROBES

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

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

لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275

Special

$888

in
between
walls

inc GST

3600 cm wide

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

10 YEARS GUARANTEE
• OPEN 7 DAYS

Ceiling Height 2400cm High

مطلوب
عمال للعمل
يف مصانع
ألبان وأجبان شتورا

Special
in
between
walls

$588
inc GST

2400 cm wide

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

15 YEARS EXPERIENCE

Visit our showroom at 54 Canterbubry Road, Bankstown

Fax 9796 3355

Ph 9796 1022

www.impressivewardrobes.com.au
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اعـالنات

Under New Management

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطرب جورج خوري وراقصة شرقية
ومفاجآت سارة ومميزة
Ph: 9709 8081 للحجز االتصال على الرقم
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200

) التي تصدرThe World Observer( ،صدر اىل االسواق عدد شهر نيسان من مجلة االوبزرفر العاملية
 ويتضمن هذا العدد أخبارا ومقاالت.باللغتني العربية واالنكليزية لصاحبها الزميل الدكتور ممدوح سكرية
. عربية وعاملية،هامة وشيقة اسرتالية

Super saver plan

Unlimited
Calls & Texts

+

Australia wide

2 GB

Data

12 ¢
9¢
4¢
19 ¢
15 ¢
15 ¢

/min

/min

/min

just

29.90

$

Lycam
/30
ob
denom ile recharge days
inatio
$10,
ns
$20,
$30 an are
d $50

To buy: dial *139*6129#

/min

/min

/min

2525

1¢
3¢
4¢
5¢
7¢
12 ¢

/min

/min

/min

/min

/min

/min

ACT SAVE
Flagfall 29¢

HORIZONTAL POS
In store POS
®

For more information visit www.lycamobile.com.au or call 1300 854 607
Logo’s for ATL advertising (not in store)

Recharge available here

Offer valid for new and existing Lycamobile customers. The above special rates are applicable for those customers who joined on or after 17.02.2014. Existing customers should opt-in by texting ACT SAVE to 2525.If you are a National plan (Saver Plan S, M, L,
and XL) customer, you will eligible for the Special discounted international rate. Existing customers who joined before 17.02.2014 who do not opt-in will be charged at the standard rate. Promotional rates are valid from 01.05.2014 till 31.05.2014
Customer should have minimum $29.90 balance on the mobile account to activate, Once the Super Saver plan is activated, we will deduct $29.90 from the existing balance. Any remaining balance will be used for international calls, texts and premium service numbers,
A customer may have only ONE Super saver plan per mobile number at any one time, The customer may NOT cancel the plan once the plan is activated/ purchased, Customer may renew the Super Saver Plan by following the same process on the 31st day from the
previous purchase (Making sure that enough credit in the account), Free calls, texts and data are valid for 30 days from the date of purchase, Customers may use our standard recharge cards to recharge their mobile phones if they do not have enough credit to activate
or renew the Super Saver Plan. The offer is valid from 06/05/2014. Any changes will be notify at www.lycamobile.com.au

®

VERTICAL POS
In store POS

LM_AUS_Middle East Herald Dimensions- 26cm(w) x 17cm(h).indd 1
®
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لبنانيات

كريي أكد يف اتصال مع سليمان دعم بالده لالستقرار يف لبنان واالسراع بانتخاب رئيس للجمهورية
العماد
الرئيس
تلقى
ميشال سليمان ،امس
االول ،اتصاال من وزير
اخلارجية االمريكي جون
كريي هنأه خالله على
اجلهود اليت بذهلا يف
خالل واليته حلماية سيادة
لبنان واستقالله واحلفاظ

الوطنية
الوحدة
على
واالستقرار ،على رغم
االضطراب والعنف املنتشر
يف اجلوار.
وإذ جدد كريي دعم بالده
لالستقرار وتأييدها إلعالن
بعبدا الذي يشكل ركيزة
لالستقرار يف املستقبل،

فإنه شدد على اهمية
السرعة يف انتخاب رئيس
اىل
الفتا
للجمهورية،
استمرار تعاون بالده مع
واملؤسسات
املسؤولني
الدستورية اللبنانية.
وقد شكر الرئيس سليمان
للوزير كريي اتصاله ودعم

بالده املستمر للبنان،
ومحله حتياته اىل الرئيس
باراك اوباما ولفته جمددا
اىل اهمية اهتمام بالده
يشكله
الذي
بالعبء
النزوح السوري اىل لبنان
وصعوبة احتمال الوضع مع
املساعدات فكيف احلال

من دون مساعدات جلبه
هذه املسألة.
على صعيد آخر ،وجه
الرئيس سليمان اىل احلرب
األعظم البابا فرنسيس
الربقية اآلتي نصها :صاحب
القداسة البابا فرنسيس،
يف الوقت الذي انتهت

والييت الرئاسية ،تابعت
ببالغ االهتمام زيارة احلج
اليت قمتم بها لالراضي
املقدسة ،وقدرت عاليا
رسالة الرجاء اليت محلتموها
اىل هذه املنطقة من العامل،
وهي من اكثر املناطق
معاناة نتيجة حروب دامية
المتناهية .وادركت كم
محلت رسالتكم هذه اىل
شعوب املنطقة امال راسخا
مبستقبل سالم حقيقي،
ِ
عادل ،ودائم وشامل،
قائم على قدسية الكرامة
البشرية .وعربون امتنان
وعرفان ،تشاطرني زوجيت
وفاء وافراد عائليت الدعوة
اىل امري السالم لكي يتوج

جهودكم يف سبيل جناح
ثقافة احلوار اليت جتهد
منطقتنا لبلوغها ،على
الرغم من كل الصعوبات
وهي مجة.
ومع اطيب متنياتي لكم
بدوام الصحة والعمر املديد
يف خدمة الكنيسة الشاهدة
لفعل االميان اخلالصي ،يف
وجه اهوال احلقد ،تفضلوا،
يا صاحب القداسة ،بتقبل
كامل احرتامي وحمبيت
البنوية.
وكان الرئيس سليمان
عرض مع كل من الوزراء
السابقني :خمايل الضاهر،
خليل اهلراوي ومروان
شربل لألوضاع الراهنة.

مشاس :رخاء نسيب يف األسواق والدورة االقتصادية

سالم استقبل رئيس امليدل ايست وجتار بريوت

13 7848
australia.gov.au/quitnow

استقبل رئيس احلكومة
متام سالم يف السراي
أمس االول وفدا من مجعية
جتار بريوت برئاسة نقوال
مشاس الذي قال بعد
اللقاء :طرحنا مع الرئيس
املواضيع
أبرز
سالم
واالهتمامات اليت تشغل
القطاع التجاري .وبداية
هنأناه مبرور مئة يوم على
تشكيل احلكومة ،بعدما أبلى
بالء حسنا جدا على رأسها،
بدءا من تشكيل احلكومة
اليت تضم كل املكونات
السياسية يف البلد ،مرورا
مبوضوع البيان الوزاري
املتفق عليه ،وصوال اىل
اخلطة األمنية الناجحة يف
الشمال والبقاع ،واليت
أدت اىل ارتياح ،وعاد من
خالهلا السفري السعودي
اىل لبنان ،إضافة اىل
التعيينات اليت مشلت حنو
 45مركزا يف الفئة ،وهذا
إجناز حقيقي يف لبنان.
أضاف :لقد أبلغناه أنه
نتيجة لكل هذه اإلجيابيات،
حصل نوع من الرخاء النسيب
التجارية
األسواق
يف
االقتصادية،
والدورة
لكننا شعرنا مع األسف بعد
تعطيل االستحقاق الرئاسي
اننا عدنا فشخة اىل الوراء
يف املوضوع االقتصادي،
من هنا حنن أتينا لنحذر
السياسية
الطبقة
كل
من ان يتحول التعطيل
تعطيل
اىل
السياسي
للدورة االقتصادية ،هذه
كانت رسالتنا األساسية
اليوم .من هنا نقول إننا
انتقلنا من الرتقب السليب
قبل تشكيل احلكومة اىل
الرتقب االجيابي اليوم،
والتعويل هو على جناح
فصل الصيف ،وخصوصا
أن البوادر اجيابية ،إمنا
احملك األساسي هو اجتماع
اجلمعة
الوزراء
جملس
(امس) ،فإذا كان االجتماع
سلسا وكانت األمور ميسرة
وتكاتف مجيع االفرقاء

السياسيني مع بعضهم،
فإننا نكون نتجه يف االجتاه
اجليد ،اما اذا حصل ال مسح
اهلل تعطيل ونكايات نكون
دخلنا يف مرحلة ال نود
الدخول فيها.
ماذا ملستم من دولة
الرئيس؟
 الرئيس سالم متفائلبواقعية ،وحنن أبلغناه اننا
نريد ان تكون املئة يوم
الثانية والثالثة اجيابية
كما األوىل ،ونتمنى له
التوفيق ،وهو لديه كل
واالستعداد
االجيابية
المتصاص أكرب األزمات.
وحنن كقطاع جتاري وهيئات
اقتصادية اىل جانبه لتذليل
كل العقبات اليت ميكن أن
تواجهه يف املرحلة املقبلة.
واستقبل سالم رئيس
جملس ادارة طريان الشرق
احلوت،
حممد
االوسط
وأطلعه على سري عمل
الشركة.
ومن زوار السراي ،وفد من
نقابة جتار الفاكهة واخلضر
باملفرق برئاسة النقيب
سهيل معيب الذي أشار إىل
ان البحث تناول سبل تنفيذ
السوق املركزي للخضر
والفاكهة باملفرق ،والذي
وضعت بوجهه عراقيل عدة
على مدى  14عاما ،وحنن
نعترب دولته أمينا على إمناء
العاصمة ،ونتمنى أن ينفذ
املشروع يف عهده ،حلاجة
بريوت إليه أسوة ببقية
املناطق.
وإذ أثنى املعيب على
الداخلية
وزير
جهود
والبلديات نهاد املشنوق
يف هذا امللف ،أعلن أنه
ملس من الرئيس سالم
كل اهتمام ،وأنه نزوال
عند رغبته ،علقت النقابة
اإلعتصام الذي كان مقررا
أمام القصر البلدي السبت
املقبل ،ومتت اإلستعاضة
عنه بتسليم مذكرتني إىل
كل من حمافظ بريوت
ورئيس اجمللس البلدي.
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لبنانيـات

ال لربط الفراغ الرئاسي بالتحرك االقليمي

بالصورة  -ملاذا؟ :هكذا شكر شارل أيوب العماد عون!

فنيش :اتهامنا بتنظيم
االنتخابات السورية مهزلة

بعد أن أعفى العماد عون
الصحايف شارل أيوب من
الغرامات اليت توجبت عليه يف
الدعوى املقدمة من رئيس تكتل
التغيري واإلصالح على صحيفة
الديار ورئيس حتريرها ،نشر
أيوب بيان شكر يف صحيفة
الديار اليوم موجه إىل العماد
عون:

« شكر كبري للعماد عون

تشكر جريدة «الديار» العماد
ميشال عون بعد اسقاط حقه
يف كافة الدعاوى املقامة على

«الديار» من قبل العماد عون
رئيس التيار الوطين احلر ،هذا
ما ابلغه العماد عون اىل رئيس
التحرير شارل ايوب مباشرة،
مبديًا سعة صدره ،حيث تبادله
«الديار» التقدير واإلحرتام
لصفات رجل الدولة فيه.
إن تسامح العماد عون يف هذا
الشهر املرميي شهر السيدة
العذراء امنا مجيعًا ،هو عمل كبري
تقدره «الديار» وتكرر شكرها
ّ
للعماد عون متمنية له ولعمله
السياسي كل جناح وتوفيق».

اعترب وزير الدولة لشؤون
جملس النواب حممد فنيش
ان اطالة فرتة أزمة الفراغ
يف
ستستدعي،
الرئاسي
حتركا إقليميا  -دوليا
النهايةّ ،
للضغط باجتاه معاجلتها ،الفتا
اىل ان علينا اال نربط امللف
اللبناني بالدعوة الودية اليت
وجهتها السعودية اىل إيران
لزيارة وزير خارجيتها حممد
جواد ظريف اململكة ،الن
العالقة بني هاتني الدولتني
تتمحور حول ملفات وميادين
عدة وحضور كل منهما.
ّ
وقال لوكالة االنباء املركزية
يتمتعون
اللبنانيني
إن
بعالقات خارجية ،وبالتالي،
متكنهم من ان يقرروا إذا
كانوا سيستفيدون منها ضمن
هامش مساحة قرارهم حسب
مقتضيات مصلحة بلدهم،
وإذا مل ميلكوا هذا اهلامش
من حرية القرار عندها يرهنون
وطنهم اىل عالقاتهم ،مشريا
اىل ان
التحسن يف العالقات
ّ
االقليمية ينعكس إجيابا على
الواقع اللبناني لكن ال نعلم
متى سيظهر تأثريه وال ميكن
ربط مصري البلد به .ورأى
ان ال مانع من انتخاب رئيس
لبناني من دون تدخالت
خارجية إذا تفاهم اللبنانيون
يف ما بينهم حاليا ،لكن متديد

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
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بني يديكم
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املدة سيفتح الباب أمام
هذه
ّ
التدخالت اخلارجية اكثر.
وعن إمكانية مقاطعة الوزراء
املسيحيني جلسات احلكومة،
أكد فنيش اننا مل نتبلغ من
حلفائنا املسيحيني اي موقف
يف هذا اخلصوص حتى اآلن
وال منلك اي معطيات جديدة.
وردا على سؤال عن البدء
مبرحلة البحث عن رئيس
توافقي ،اجاب حنن يف انتظار
نتائج احلوار بني الوطين
احلر
ّ
واملستقبل وما سيصدر عنه،
خصوصا ان يف السابق مل
جدي يف
يكن هناك اي حبث ّ
شأن انتخاب رئيس جديد.

تنظيم النزوح

وعن مشهد طريق الريزة
باألمس ،قال فنيش عندما
كنا نتحدث عن ضرورة
تنظيم النزوح السوري اىل
لبنان وحتديد هوية النازح
والبحث عن تفاهمات مع
الدولة السورية واملنظمات
الدولية املعنية ،اقرتحنا ان
يلجأ هؤالء اىل األماكن اآلمنة
يف سوريا وليس اجمليء اىل
لبنان ،حينها اعترب البعض ان
هذا املوقف عنصري وسليب،
معتربا ان النزوح السوري مل
يكن ملفا إنسانيا بل جزء من
أدوات الضغط على النظام
السوري ،لكن تبينّ ان هؤالء
النازحني ال ينتمون مجيعا اىل
املعارضة السورية وبعضهم
اضطر اىل التهجري بسبب
اجلماعات التكفريية االرهابية،
وانتخابات األمس أظهرت ان
قسما كبريا من هؤالء ال زال
يؤيد الدولة السورية.
وتوتر
غضب
واستغرب
واستياء األمانة العامة ل14
آذار من هذا املشهد ،وأين
باحرتام
شعاراتهم
ذهبت
والعملية
الشعب
خيارات
الدميقراطية؟ هذا االمر يظهر
املعادي
املوقف
حقيقة
للتوجهات السياسية فقط،
مؤكدا ان موضوع النازحني
نوقش داخل جملس الوزراء
ّ
ومت وضع جمموعة من القواعد
اليت سيتم العمل عليها.
واعترب فنيش ان اتهام البعض
حزب اهلل باملشاركة يف تنظيم
االنتخابات السورية هو مهزلة
وهو يعكس إرباكا
وختبطا
ّ
داخل القوى املعارضة للنظام
السوري .فالشعب السوري
لديه العديد من املطالب لكنه
ليس
ضد الدولة ،وبالتالي،
ّ
هذه االتهامات هي جزء من
احلمالت اإلعالمية والتجين
تشويه
وحماولة
واالفرتاء
الصورة مرة أخرى عن طريق
قلب احلقائق.

حذر من خطر نزوح غري اعتيادي

باسيل يف اجلزائر طالب أوغلو بالتدخل
الطالق سراح املطرانني وك ّساب

طالب وزير اخلارجية واملغرتبني
نظريه الرتكي داوود أوغلو،
سراح
إلطالق
بالتدخل
املخطوفني يف سوريا املطرانني
يوحنا ابراهيم وبولس اليازجي
واملصور مسري كساب وذلك
أثناء إجتماعهما يف اجلزائر على
هامش مؤمتر حركة دول عدم
اإلحنياز
ووعد أوغلو باسيل بالعمل سريعا
من أجل عودتهم ساملني.
كذلك استقبل باسيل نظريه
االيراني ظريف.
وواصل الوزير باسيل والوفد
املرافق ،زيارته للجزائر ،وأقام
سفري لبنان غسان املعلم حفل
استقبال على شرفه حضره أبناء
اجلالية وطاقم السفارة.
ويف املناسبة قال باسيل :ان
لبنان الرسالة منتشر ،بسبب
انتشار ابنائه والذي هو ثروة
كبرية لنا علينا ان نعرف قيمته
ونستثمره ملا خيدم مصلحة وطننا
وهنا أهمية املؤمتر االغرتابي
الذي تنظمه الوزارة يف وقت
سريع ،نعلم أن كل فرد منكم
هو طاقة اغرتابية حبد ذاته
ويستطيع ان يكون معنا ،ولكنه
خطوة أوىل الستكشاف قدرات
اللبنانيني املنتشرين وقصص
جناحهم يف دول االغرتاب ،وهو
مدعاة فخر لنا وجرعة إجيابية
ومنشطة ومعنويات تزرع األمل
يف نفوسنا يف ظل الظروف
الصعبة اليت منر بها.
أضاف :إن اإلمكانات الضخمة
والطاقة االستثنائية اليت ميلكها
املغرتبون اللبنانيون ،كفيلة
بإنهاض لبنان ،وهي الدافع
الستمراريته على رغم كل ما
يواجهه ،وخصوصا أخريا مع
وجود أعداد كبرية من النازحني
السوريني توازي نصف عدد
اللبنانيني املقيمني يف لبنان.
وتابع :على رغم احلروب
الداخلية واخلارجية اليت مرت
علينا ،إضافة اىل كل أشكال
االعتداءات على قرارنا السياسي
واالحتالل ألرضنا واقتصادنا
واخللل االجتماعي ،وكلها أمور
ال يستطيع بلد صغري مثل لبنان
لديه ثروات وإمكانات حمدودة
أن حيتملها ،ولكننا استطعنا
ختطي كل تلك الصعوبات.
لدينا قدرة احتمال هائلة ،وآمل
أن نستطيع مجع كل طاقاتنا
مبا خيدم لبنان واستمراريته
ورسالته ،ألنه من املؤسف أن
يهتز هذا النموذج علما أنه اليوم
يف خطر جديد يتمثل بالنزوح

السوري ،وهو أمر غري اعتيادي،
إذ لدينا حاليا  275ألف طالب
سوري يف املدارس اللبنانية،
من املتوقع ان يضاف اليهم
 400الف يف العام املقبل .هذا
أمر ال قدرة لنا على حتمله ،يف
الوقت الذي نطمح فيه اىل فتح
مدارس للبنانيني املنتشرين يف
اخلارج تساعدهم على استمرار
تواصلهم مع بلدهم ولغتهم
األم.
امكانات لبنانية
وتطرق اىل اإلمكانات اليت
ميكن أن يقدمها اللبناني اىل
العامل ويبدع فيها ،من خدمات
استشارية وقانونية وطبية
وأكادميية وتعليمية وهندسية
وفنية وسياحية وقطاع املطاعم
والفنادق واألزياء واجملوهرات
واالتصاالت وأشار إىل أنه على
وزارة اخلارجية أن تسعى من أجل
تأمني االستثمارات اخلارجية،
هذا ال يسمى هجرة ،امنا فتح
أسواق جديدة لتسويق وتصدير
منتجاتنا وإنعاش اقتصادنا.
هناك أفكار بسيطة نستطيع
من خالهلا االستفادة من قدرات
شعبنا اهلائلة ،كي يكون لدينا
بلد مستقر ومزدهر .حنن نطمح
دائما إىل االستقرار السياسي
واهلدوء االمين لوطننا ،ولكن
جيب اال نكتفي بهذا االمر ،اذ
سبق ان عشنا مرحلة مستقرة
من العام  1999حتى  ،2005لكن
البلد الذي ميلك ازدهارا طبيعيا
وفعليا نتيجة انتاج شعبه ،ليس
لديه دميومة واكتفاء ذاتي
واستمرارية على املدى الطويل.
حنن نستطيع ان نؤمن ذلك
ونوفره وبالتالي يفرض حبد
ذاته االستقرار املطلوب .لدينا
اليوم النفط والغاز ،وعندما
نبدأ باستثمار هذه الثروة
حينها تصبح الدول معنية
بتأمني استقرارنا الذي يصبح
حاجة لتلك الدول املستثمرة
يف أرضنا ،وعندئذ لن يكون
علينا أن نتوسلها لتساعدنا على
احلفاظ على أمننا واستقرارنا.
وبهذا نكون استفدنا من ثرواتنا
وحولناها اىل عنصر اطمئنان
وأمان للبنانيني.
وختم باسيل داعيا أبناء اجلالية
اىل ان يكونوا موحدين ألنهم
ميثلون كل املناطق والطوائف،
ولكل واحد منهم أفكاره
السياسية وانتماؤه وعقيدته
ومذهبه ،ولكننا مجيعا حتت
لبنان الذي يربطنا ويوحدنا
ويرفع رأسنا.
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التيار الوطين احلر أعلن توصيات
استقبال اسالمي  -مسيحي
مؤمتره عن التعليم مدخل اىل االصالح للبطريرك الراعي يف عكا
عقدت جلنة الدراسات يف
التيار الوطين احلر مؤمتر
التعليم مدخل إىل اإلصالح
يف فندق بادوفا  -سن
الفيل يومي اجلمعة والسبت
 9و 10أيار ،ثم عقدت مؤمترا
صحافيا تلت بيانا اعلنت
فيه التوصيات يف مبنى
األمانة العامة للتيار الوطين
احلر مساء امس االول ،كما
اعلنت عن حالة طوارىء
تربوية وتعليمية يف وزارة
العالي
والتعليم
الرتبية
تشارك فيها املؤسسات
واملرجعيات ذات الصلة،
اسرتاتيجية
خطة
ووضع
تربوية شاملة وجريئة تكون
جزءا أساسيا من خطة وطنية
إصالحية شاملة.
واكد وضع إطار مرجعي كامل
لكل املؤهالت اليت تتطلبها
القطاع
وخدمات
وظائف
الرتبوي ،وتطبيق القانون
رقم  344تاريخ 2001/6/8
الذي ينص على انه ال جيوز
ان يدخل اىل مالك التعليم،
كما ال جيوز التعاقد يف مجيع
مراحل التعليم اال حلملة
االجازات التعليمية وما فوق.
وطالب العمل على تطبيق
لوزارة
اجلديدة
اهليكلية
الرتبية والتعليم العالي اليت
كلفت الدولة أمواال طائلة،
ومتهني كل الوظائف وخدمات
القطاع الرتبوي وتطويرها من
خالل:
أ  -بناء القدرات :االعداد
النظري والتطبيقي والتقين.
ب  -تطوير القدرات:
التدريب املستمر واملستدام
وااللزامي للجهاز التعليمي
واالداري خالل اخلدمة.
ج  -اعطاء األولوية خلرجيي
كلية الرتبية يف اجلامعة
اللبنانية يف وظائف التعليم
واالدارة وغريها يف املدارس
الرمسية.
كما طالب حبصر الدخول
إىل مالكات التعليم باملباراة
والتدرج والكفاءة .وإعطاء
خاصة
حتفيزية
عالوة
يقبلون
الذين
للمعلمني
التدريس يف املناطق اجلبلية
أسس
ومراجعة
النائية،

معادلة الشهادات االجنبية
بالشهادة الثانوية اللبنانية،
فال تأتي املعادلة على حساب
الشهادة اللبنانية.
واعلن إعادة االعتبار إىل
عرب
الرمسية:
الشهادة
جتديد مواد بنك االسئلة
بصورة مستمرة والتشدد
يف آلية عمله .وضبط
االمتحانات الرمسية ومنع
الغش ،وتأهيل املراقبني
والتشدد يف عمليات مراقبة
االمتحانات وإحالة املخالفني
الرتبوي،
التفتيش
إىل
واختيار أماكن الئقة مبراكز
تصحيح االمتحانات الرمسية،
وإعادة النظر بنظام تصحيح
االمتحانات الرمسية.
وطالب مبنع تدخل السياسيني
وسائر املرجعيات يف شؤون
الرتبية والتعليم .وضرورة
تفعيل عمل املركز الرتبوي
وملء
واالمناء
للبحوث
املراكز الشاغرة بكفاءات
عالية متخصصة وقادرة على
رسم سياسة تربوية حديثة.
واكد زيادة موازنة وزارة
الرتبية والتعليم العالي،
الرتبوي
املركز
وموازنة
للبحوث واالمناء ،وموازنة
اجلامعة اللبنانية وخاصة كلية
الرتبية بهدف تفعيل عمل كل
منها وتطويره .وإجياد مصادر
متويل إضافية لدعم املدرسة
الرمسية ومنها إصدار طابع
مالي خاص بها.
واعلن :تفعيل مؤسسات
الرقابة للحد من اهلدر
احلاصل على املستويني
يف
واملالي
البشري
مؤسسات التعليم الرمسي،
اخلريطة
درس
وإعادة
املدرسية مبا يليب احلاجات
ومينع اهلدر ،ومتكني أجيالنا
من اللغة األم وتربية جيل
يفكر بالعربية ويبدع من خالل
ذاته اللبنانية ،فتتوطن لديه
العلوم والتقنية بوصفها
أيضا منتجا لبنانيا عربيا ال
منتجا أجنبيا فقط.
وختم :سيعمل على ترمجة
هذه التوصيات مبشاريع
قوانني أو مبراسيم تنظيمية
حيث تدعو احلاجة.

نؤمن جميع حاجاتكم
من خدمات التنظيف
للمنازل واملكاتب
واملصالح التجارية

خربة طويلة  ..معاملة حسنة..
دقة يف املواعيد ونظافة يف العمل

التسعرية مجانية
الرجاء االتصال بـ خالد0411 778 779 :
أو 13003977377

املاروني
البطريرك
ينهي
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي زياراته اىل االراضي
املقدسة اجلمعة (امس) بزيارة
حيفا قبل ان يعود اليوم السبت
اىل بريوت عن طريق االردن.
وقد جال الراعي يف عكا امس
االول ولقي استقباال حارا من
املدينة
ومسلمي
مسيحيي
يتقدمهم االمام الشيخ مسري
عاصي .وقد قال الشيخ
عاصي :هناك عالقة وثيقة بني
املسلمني واملسيحيني هنا،
واجلميع اخوة ويتعاونون يف
كل اجملاالت .واضاف :ليكن
شعب لبنان واثقًا بأن زيارتك
هلذه الديار وال سيما ملدينة عكا
وقوت عزائمنا.
زادتنا قوة
ّ

من جهته اشار الراعي اىل ان
الزيارة اىل االراضي املقدسة
هي الستمداد القوة من محاة
االرض املتمسكني بها .وقال:
حنن نأخذ قوة ونكون مطمئنني
اىل أن األرض املقدسة ستظل
ارضا مقدسة ،ونكون مطمئنني
انكم لن تهجروا هذه االرض
مهما كانت االسباب ولن
تبيعوها.
ومن عكا توجه البطريرك الراعي
اىل مدينة اجلش يف الشمال
القريبة من احلدود اللبنانية،
حيث زار الكنيسة املارونية
واجتمع بالرعية وحتدث اليهم،
ومن بعدها توجه اىل الناصرة
حيث التقى الرعية املارونية
فيها.

ميقاتي :لإلبقاء على العمل داخل
املؤسسات منعاً للفراغ

قال الرئيس جنيب ميقاتي يف
تصريح امس االول :حنن اآلن
يف مرحلة شغور يف رئاسة
اجلمهورية أمتنى اال تطول،
غري أني أؤكد أن جمللس
الوزراء الصالحيات كاملة مللء
الفراغ ،ألن احلكم ال جيب أن
يتعطل ،كما أن مصاحل الناس
ال حتتمل التأجيل ،وعلى جملس
الوزراء ان يتخذ قراره بالتوافق
او بالتصويت حبسب مواد
الدستور ،كما على الوزراء الذين
مل يوافقوا تصويتا أن يوقعوا
على القرارات اليت حتوز على
العدد املطلوب من األصوات
الالزمة لتمرير القرارات.
أضاف :هذا األمر ينطلق من
مبدأ التضامن الوزاري خاصة
وأن رئيس اجلمهورية يوقع أي
قرار حيوز على غالبية األصوات،
حتى لو مل يكن موافقا عليه:
هذا هو دستورنا وهذه أصول
اللعبة الدميوقراطية وعلينا
مجيعا ان نبقي العمل داخل
املؤسسات ومن داخلها حتى ال
يعمم الفراغ وال نغرق يف اجلدل
املعطل.
وكان ميقاتي استقبل يف

دارته أعضاء اهليئة اإلدارية
اجلدد يف مجعية مكارم األخالق
االسالمية يف طرابلس وكذلك
كافة املرشحني الذين خاضوا
االنتخابات.
وقال :يشرفين ان أكون عضوا
مثلكم يف مجعية متثل أهل
طرابلس ،كانت وال تزال تقوم
خبدمات دينية وعلمية وإجتماعية
بالشكر
أتقدم
وبامسكم
والعرفان ملعالي الوزير عمر
مسقاوي على اجلهد الذي بذله
مرتئسا هذه اجلمعية لعقود .كما
أمتنى لألخ حممد رشيد ميقاتي
الرئيس اجلديد وألعضاء اهليئة
اإلدارية التوفيق يف احلفاظ
على صروح تعرب عن كل أهل
املدينة ،على اختالف مشاربهم
للذين
وأمتنى
السياسية.
مل حيالفهم احلظ أن يثابروا
على متابعة نشاطات اجلمعية
واملشاركة بها بفاعلية.
اضاف :اجلمعية مل تكن يوما
طرفا يف املعادلة السياسية،
ألنها حتتضن اجلميع وأرجو ان
تبقى كما أرادها مؤسسوها
توحد وال تقسم ،جتمع وال
تفرق.

وفد املؤسسات املارونية بعد زيارته عون:

لالسراع بانتخاب رئيس وصالحيات احلكومة ليست مطلقة

دعا وفد املؤسسات املارونية
اىل االسراع يف انتخاب رئيس
للجمهورية ،مشريًا اىل أن
صالحيات جملس الوزراء لن
تكون مطلقة.
فقد استقبل النائب العماد
ميشال عون يف دارته يف
الرابية ،وفدا من املؤسسات
املارونية ضم رئيس اجمللس
العام املاروني الوزير السابق
وديع اخلازن على رأس وفد
من اجمللس ،رئيس الرابطة
املارونية النقيب مسري أبي
اللمع على رأس وفد من
الرابطة ،رئيس املؤسسة
املارونية لالنتشار الوزير
السابق ميشال اده على رأس
وفد من املؤسسة ،كما ضم
وفدا من اهليئات التنفيذية
للهيئات الثالث.
وقال النقيب أبي اللمع بعد
اللقاء :زرنا العماد عون اليوم
وعرضنا معه انتخابات رئاسة
اجلمهورية .فوضعنا يف اآللية
اليت يراها مناسبة وصاحلة
للوصول اىل هذا اهلدف.
كما تطرقنا اىل مواضيع
أخرى وهي أولوية انتخاب
رئيس وما عداه ،مبعنى أن
انتقلت
اليت
الصالحيات
إىل جملس الوزراء جيب أال
تكون مطلقة .كما تطرقنا اىل
موضوع التشريع وما ميكن أن
يقوم به جملس النواب.
وأضاف :كان التوافق شبه
تام مع العماد عون حول احلد

األقصى يف التشريع اال يف
األمور اليت ترتدي طابعا هاما
وعاما .سنستكمل اجتماعاتنا
مع العماد عون وباقي
نتوصل
كي
املسؤولني
اىل قواسم مشرتكة تساهم
وتساعد على انتخاب رئيس
مجهورية يف أقرب وقت.
وعما نقلته بعض الصحف
عن ان الرئيس أمني اجلميل
والدكتور مسري جعجع قبال لقاء
العماد عون بعد املسعى الذي
قمتم به كي يكون توافق على
أحد األقطاب األربعة ،أجاب:
التقينا أمس الرئيس اجلميل،
وسنلتقي النائب سليمان
فرجنية وسبق ان كانت
لقاءات مع البطريرك املاروني

مار بشاره بطرس الراعي حول
هذه املواضيع اليت ستكون
موضع مناقشة لتحديد األطر
لتحضري هذه القيادات لالتفاق
يف ما بينها.

وديع الخازن

أما اخلازن فاعترب أن مصاحل
تتعطل
بدأت
اللبنانيني
تدرجييا ألن هناك قرارا قد
اختذ من املرجعيات املسيحية
الوازنة يف الربملان لعدم
النتخاب
وفقط
التشريع
رئيس مجهورية .ويف احلكومة
أيضا يبدو ان هناك توجه
لعرقلة العمل احلكومي وهذا
سيؤثر على الوضع اإلجتماعي
املعيشي .من هنا أحقية
انتخاب رئيس للجمهورية

والتوافق عليه ألنه اليوم من
دون توافق بني القيادات
املؤثرة والوازنة لن يكون
انتخاب.
وقال :هناك حراك واضح
بني العماد عون والرئيس
سعد احلريري للوصول اىل
حل يرضي بقية األطراف،
وإن شاء اهلل حصل التوافق
مع العماد عون واحلريري
ستكون حلحلة للعقد ونكون
قد وصلنا اىل املبتغى أي
انتخاب رئيس للجمهورية.
من هنا نود أن تتحرك القوى
املسؤولة عن هذا اإلستحقاق
أن نذهب قدما اىل املبتغى
أي انتخاب رئيس مجهورية
اليوم قبل غد.

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
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لبنانيات

سعيد بعد لقائه جعجع :حماولة حزب اهلل وضع شروط للتحاور من
موقع املنتصر مرفوضة

التقى رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع يف معراب،
منسق األمانة العامة لقوى 14
آذار فارس سعيد ،يف حضور
رئيس جهاز االعالم والتواصل
يف القوات ملحم الرياشي.
وقال سعيد على االثر :قمنا
جبولة أفق حول األوضاع
االقليمية واحمللية وكانت قراءة
متطابقة مع الدكتور جعجع،
كما عرضنا مشهد االنتخابات
الرئاسية السورية يف لبنان
الذي طرح عالمة استفهام حول
بطاقة تعريف النازح السوري،
فهل كل السوريني املتواجدين
يف لبنان هم فعال حباجة أن
يكونوا يف لبنان؟ لبنان الذي
فتح قلبه وعقله وامكانياته لكل
العائالت السورية باعتبار اننا
نتعاطى مع الشعب السوري
البطل الذي يقاتل آلة قتل
تدعى بشار األسد.
أضاف :هل كل السوريني
املتواجدين يف لبنان خائفون
على سالمتهم أم أنهم جيتازون
احلدود اللبنانية  -السورية
مبعرفة األمن العام اللبناني؟
فإن كان باستطاعتهم التنقل
من واىل سوريا حبرية واجمليء
اىل السفارة هذا يعين أنه
ال يوجد خطر على حياتهم،
وانطالقا من هنا على األجهزة
األمنية والوزارات املعنية ان
تتخذ التدابري الالزمة يف هذا
السياق.
وتابع :حبثت وجعجع يف الرسالة

السوري
لالئتالف
الثالثة
تلقفها
وامكانية
املعارض
من قبل  14آذار وسأستكمل
االتصاالت مع كل فريق 14
آذار يف هذا الشأن.

أمر مرفوض

وقال :ان الفراغ يف سدة
الرئاسة بدأ يرخي بظالله على
كل اللبنانيني ،والكالم بأن
البلد ماشي وأن جملسي الوزراء
والنواب يقومان بأعماهلما بدون
تأثري ،وانه بإمكاننا جتاوز هذا
احلدث وكأنه مل يكن ،هو أمر
مرفوض من قبلنا كلبنانيني اذ
أن بلدا بال رأس ليس بلدا،
ومجهورية بال رأس وبال دولة
هي مجهورية غري قادرة على
االستمرار حتى ولو ان هناك
أحزمة أمان وضعت بهدف
تفادي الشغور ،إحداها حكومة
والثانية
الوطنية
املصلحة
التمديد للمجلس النيابي.
واذ أكد سعيد وجوب انتخاب
محل
للجمهورية،
رئيس
املسؤولية الكربى لكل القيادات
املارونية اليت ساهمت يف
تعطيل النصاب ومن خالل
بعض التذاكي يف التعاطي يف
الشأن الرئاسي ان تقول أنا أو
ال أحد وتطيح بهذا االستحقاق.
وقال :ال يزال الدكتور جعجع
حيظى حتى هذه اللحظة بالتأييد
الكامل والشامل لقوى  14آذار،
وهو كمرشح يبدي مرونة وال
يقفل الباب أمام أي احتمال من
اجل انقاذ اجلمهورية والدستور

اللبناني وإيصال أي رئيس
للجمهورية.
وردا على سؤال ،عزا الفراغ
والتعطيل اىل تصرف حزب
اهلل على هامش الدولة اللبنانية
والذي يعلن انتصاره يف العراق
وسوريا واسرائيل ويف لبنان
أيضا ،وقال :انطالقا من هذا
املوقع الوهمي يريد التحاور معنا
يف موضوع رئاسة اجلمهورية،
بينما حنن نقول له أنت غري
منتصر يف أي مكان وجيب ان
تأتي اىل حوار مع اللبنانيني
وفقا ملواصفات لبنانية وشروط
الدولة اللبنانية ،وليس تبعا
ملوازين قوى حتددها أنت.

Master License No: 409566317

سدني

ليست مشكلة أسماء

ونفى سعيد ان تكون مشكلة
االنتخابات الرئاسية هي مشكلة
أمساء أو استبدال اسم الدكتور
جعجع بأي اسم آخر ،اذ ان
املشكلة تكمن يف إخضاع حزب
اهلل اجلمهورية اللبنانية يف فلكه
وفقا ملصاحله أو أنه ال يريد ال
رئاسة مجهورية وال مجهورية،
وبالتالي التمسك بالدكتور
جعجع ليس بشخصه بل خبطه
السيادي ،االستقاللي الذي
يريد تغليب مصلحة الدولة
اللبنانية على مصلحة الدويلة
اليت ميثلها حزب اهلل.
ودعا حزب اهلل اىل تغيري سلوكه
واالنسحاب من سوريا باعتبار
ان هذه الورطة اليت أدخل
نفسه واللبنانيني بها ،كلفتنا
وما زالت مثن النازح السوري

ورمبا أيضا تفجريات أمنية وعدم
استقرار أمين.
وقال ردا على سؤال :حتى
اآلن ال نلمس وجود تسوية ما
اقليمية أو دولية ،ولكن حزب
اهلل حياول وضع شروطه من
موقع وهمي انتصاري ليجلس
معنا على الطاولة على قاعدة
انه هو املنتصر وحنن منهزمون،
هذه املقاربة مرفوضة من قبلنا
اذ حنن وحزب اهلل منهزمون
امام سيادة دولة لبنان وبقائه
واستقالله.
وكان جعجع استقبل وفدا من
املؤسسة العامة للصندوق
التعاوني للمختارين يف لبنان
برئاسة رئيس روابط خماتري
لبنان بشارة غالم ،يف حضور
رئيس رابطة خماتري كسروان
جو ناضر والقيادي يف القوات
عماد واكيم.
وعقب اللقاء ،قال غالم :الزيارة
اىل معراب تأتي يف إطار اجلولة
اليت تقوم بها املؤسسة على
القيادات السياسية لوقوفها
اىل جانب املخاتري ومطالبهم
احملقة وال سيما الدكتور جعجع
وكتلة حزبه النيابية الداعمة لكل
مشاريعنا ،وقد قدمنا له درعا
تكرميية ميثل طابع املختار يرمز
اىل املخاتري منذ انشاء الدولة
اللبنانية.

ترو دعا اىل انتخاب رئيس فورا ألن ال
أحد يعلم ما الذي سيحصل

ّ
علق عضو كتلة جبهة النضال
ترو
الدين
عالء
النائب
الوطين
ّ
على الوضع الراهن بالقول :ال
أحد يعلم ما الذي سيحصل...
ويف كل اجملاالت.
ويف حديث اىل وكالة أخبار
اليوم دعا اىل التوجه فورًا
إلنتخاب رئيس للجمهورية،
دون اإلستمرار يف تعطيل
عمل املؤسسات من جملس
النواب اىل جملس الوزراء ،قبل
ان تأتي التعليمات من اخلارج
لتملي على اللبنانيني ما الواجب
فعله ،وعندها لن جيلس أي
طرف مع اآلخر.
من
الودية
الدعوة
وعن
ترو:
قال
اليران،
السعودية
ّ
يفرتض باللبنانيني ان جيتمعوا
ويتواصلوا حول اإلستحقاق
الرئاسي خصوصًا وان ال
فريق  14آذار وال  8آذار
قادر على ايصال مرشحه اىل
سدة الرئاسة ،كذلك األمر
ّ
بالنسبة اىل الفريق الوسطي،
وبالتالي ال شك ان هناك أحدًا
من املوارنة يستطيع مجع كل
األطراف ويستطيع عندها ان
يؤمن اإلستقرار للبلد.
وأضاف :إذا استمرينا يف دوامة
سعي كل طرف ايصال مرشحه
لن نصل اىل أي مكان.
بالبطريرك
يفرتض
هل

املاروني مار بشارة بطرس
التحرك جلمع املسيحيني
الراعي
ّ
بالدرجة األوىل؟
 لو كانت األمور مرتبطةبالبطريرك لكان األمر سه ًال.
هل احللول فقط متوفرة يف
اخلارج؟
 ليس أمامنا حاليًا إال اخلارج.وعما إذا كان النائب وليد
جنبالط سيقوم حبراك معينّ ،
التحرك،
ترو مثل هذا
ّ
استبعد ّ
قائ ًال :األمور مقفلة ،وال توجد
أي ثغرة مفتوحة كي ينفذ
منها اي شخص للتقريب بني
وجهات النظر ،مضيفًا :بعدما
ضاق صدرهم برتشيح النائب
هنري حلو ،فكيف ميكن جلنبالط
ان يقوم بوساطة ما.
أما يف ما يتعلق باملسألة
املستجدة بوضع جدول األعمال،
رفض أن يكون هناك أي قيد
او شرط على جداول أعمال
جملس الوزراء او جملس النواب
طاملا ان املواضيع اليت ُ
ستدرج
تهم لبنان واللبنانيني ،داعيًا
ّ
اىل التوافق على البنود اليت
يفرتض السري بها.
وختم مشددًا على ضرورة عدم
تعطيل املؤسسات وبالتالي
تستمر احلياة اليومية للبنانيني،
ويبقى اإلستقرار يف صلب
عمل املؤسسات الدستورية.

القادري :النظام السوري مارس الضغوط
على النازحني لالقبال على االقرتاع
لفت النائب زياد القادري يف
حديث اىل اذاعة الشرق اىل
انه قبل حرب النظام السوري
على شعبه ،كان هناك انتخابات
صورية ومسرحية يف سوريا،
واليوم بعد  200ألف قتيل من
ضحايا النظام ،نرى مسرحية
استعراضية ينظمها حزب اهلل
وحلفاؤه حتت عنوان املشاركة
الرئاسية
االنتخابات
يف
السورية.
واعترب القادري أن هذه االنتخابات
جتري على أشالء ودماء  200الف
قتيل ،والعراضة اليت حصلت
أمس كشفت اخنراط النظام
املباشرة
بوسائله
السوري
وغري املباشرة وعرب سفارته
يف بريوت برتتيبات معدة
سلفا لتوظيف الثقل الدميغرايف
لالجئني السوريني يف لبنان.
وهناك معلومات مثبتة تؤكد
أن النظام السوري ،ومبساعدة
حزب اهلل و 8آذار ،مارس شتى
انواع الضغوط على الالجئني
السوريني لالقبال الكثيف على
االقرتاع.
وعن سبب عدم اختاذ احلكومة
اللبنانية قرارا بعدم السماح
بإجراء االنتخابات السورية يف
لبنان ،أوضح أن هلذه املسألة
نصوصا وقوانني واتفاقات
ترعاها ،واملسؤولية بالدرجة
االوىل يف هذا املوضوع تقع
على وزارة اخلارجية .حنن نسمع

مواقف وزير اخلارجية جربان
باسيل يف ما يتعلق مبسألة
النازحني والوجود السوري،
لكن عمليا ال أرى أنه يقرن
القول بالفعل ويتصرف بشكل
يراعي مصلحة لبنان.
أضاف :تبني أن هناك أعدادا
كبرية من النازحني السوريني
غري مهددة ،وعلى وزير
اخلارجية التحرك فورا من اجل
املطالبة بإعادتها اىل سوريا.
ورأى أن ما حصل باالمس فيه
استفزاز وتعطيل للبلد .الناس
خنقوا يف زمحة السري ومنعوا
من الذهاب اىل أعماهلم ،ومن
جهة أخرى هذه العراضة كشفت
ضعف النظام السوري وحلفائه،
النه قياسا على عدد السوريني
املوجودين يف لبنان ،فإن من
توجه باالمس اىل السفارة
بالرغم من كل الضغوطات وكل
الرتهيب هو عدد ضئيل جدا،
ولوال أن حزب اهلل وقوى 8
آذار وضعوا ثقلهم لتنظيم هذا
احلشد ،ملا توافر حجم االقبال
هذا على االنتخابات.
مسائل مبدئية
وعن دعوة السفري السوري علي
عبد الكريم علي فريق  14آذار
ملراجعة حساباته ،سأل القادري:
هل جيب إعادة حساباتنا جلهة
دعم اخليار احلر والدميقراطي
والكريم لشعب حيق له أن يكون
حرا ويتمتع باحلد االدنى من

مكونات الدميقراطية والكرامة
املسائل
هذه
اإلنسانية؟.
املبدئية اليت ناضلنا ألجلها ال
تتغري بتغري األحوال ومن بلد
اىل آخر ،بالتالي على السفري
السوري أن يراجع حساباته يف
ما يتعلق بلبنان ويف الرغبة
بالعودة للهيمنة على القرار
اللبناني والعبث باألمن اللبناني
وفق ما حيلم ،مشددا على أن
ما حصل باالمس لن يرهب
اللبنانيني أو يغري قناعاتنا
لناحية متسكنا ببلدنا وحبريته
وسيادته.
وعن انتخابات الرئاسة ،قال :ال
ميكن أن نفقد االمل يف انتخاب
رئيس جديد ،رغم أن الصعوبات
باتت أكرب ،ورغبة فريق  8آذار
وحتديدا حزب اهلل بتعطيل هذا
االستحقاق باتت أوضح ،فحزب
اهلل ال يريد انتخاب رئيس ،بل
تعيني رئيس .وأكد أن رئيس
اجلمهورية هو رمز وحدة الوطن
ورئيس البالد ،وكل ما يأتي
هو حتت سقف رئيس اجلمهورية
برمزيته ودوره كرئيس لكل
القادري:
وختم
لبنان..
االنتخابات النيابية حق للبنانيني
حملاسبة من يريدون حماسبته
واختيار ممثلني جدد عنهم ،ومن
يعطل االنتخابات الرئاسية يضع
العصا يف الدواليب ويعقد
إمكانية أن حتصل االستحقاقات
الدستورية االخرى.
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لبنانيات

لقاء بني التقدمي والقوات يف ضبيه:

الجناز االستحقاق الرئاسي من خالل أوسع تفاهم

عقد لقاء بني احلزب التقدمي
القوات
وحزب
اإلشرتاكي
اللبنانية يف مكتب عضو اهليئة
التنفيذية يف القوات وممثلها
يف األمانة العامة لقوى 14
آذار إدي أبي اللمع يف ضبيه،
شارك فيه أمني السر العام
ظافر ناصر ،مفوض اإلعالم رامي
الريس وعضوا جملس القيادة
بهاء بو كروم ووليد صفري
عن االشرتاكي ،الوزير السابق
طوني كرم ،مستشار رئيس
اهليئة التنفيذية للقوات الدكتور
مسري جعجع العميد وهبه قاطيشا
ومسؤول العالقات السياسية
نادي غصن.
وبعد اللقاء ،قال ناصر :تأتي
هذه الزيارة بناء على رغبة
مشرتكة يف التواصل الذي
حيصن واقع العيش الواحد يف
اجلبل الذي كرسته املصاحلة
اليت استكملت يف بريح مؤخرا،
وهذا هدف وطين كبري علينا أن
نتمسك به مجيعا ونؤكد عليه
بشكل دائم.
أضاف :شكل اللقاء مناسبة
لبحث كل املواضيع السياسية
والتأكيد على أننا مهما اختلفنا
جتاه أي قضية سياسية كبرية
كانت أم صغرية ،فهذا ينبغي
أال يقطع حبل الود بيننا وبني
أي فريق لبناني وال سيما القوات
اللبنانية ،واحلوار حيصل عندما
يكون هناك إختالف وليس فقط
عندما يكون هناك توافق ،وهذا
ما حيصن وحدة البلد وإستقراره
ويؤمن مصلحة اللبنانيني بشكل
دائم.
بدوره قال أبي اللمع :اليوم من
خالل زيارة احلزب اإلشرتاكي
لنا ،نفهم أن التواصل جيب
أن يكون مستمرا وهو ضروري
ألسباب عدة أوهلا تأمني أفضل
ظروف سياسية يف البلد تؤدي
دورا تقاربيا بني اللبنانيني من
جهة ،ومن جهة ثانية من املؤكد
حنن نصر على وجوب أن يكون
العيش املشرتك يف لبنان
واجلبل على أفضل وجه ،وحنرص
دائما على أن حيدث احلوار بيننا
وبني احلزب اإلشرتاكي.
أضاف :حنن نبحث دائما خالل
هذه اإلجتماعات أمورا قد
تستدعي بعض احلوار فاحلوار
جيد ومفيد ال سيما يف هذه
األيام ،أي فرتة الفراغ على
املستوى الرئاسي ،لكن جيب
على أال يكون هذا الفراغ سيد
املوقف على مستوى التواصل
بني كل األفرقاء اللبنانيني،
خصوصا أن العالقات مع الرفاق
يف احلزب اإلشرتاكي أصبحت
قدمية ووطيدة ،ونؤكد يف
إجتماعنا على إستمرارية التواصل
متخطني اجلمود السياسي الذي
نشهده اليوم.

ظافر ناصر

وقال ناصر :طبعا مسؤوليتنا
كقوى سياسية لبنانية بذل كل
جهد إلجناز اإلستحقاق الرئاسي
الذي يهدد الواقع اللبناني ككل
لكي ال تطول فرتة الشغور
احلاصلة اآلن ،وبالتالي حنن
معنيون كقوى سياسية ببذل
كل جهد إلجناز اإلستحقاق
وإنتخاب رئيس ملتزم بإعالن

بعبدا الذي نتج عن طاولة
احلوار برئاسة الرئيس ميشال
سليمان ،وبالتالي رئيس مؤمن
بالدولة ومؤمن بأن هذا البلد
مالذ اللبنانيني فيه هو الدولة
ومؤسساتها.
وردا على حتميل النائب العماد
ميشال عون النائب وليد جنبالط
مسؤولية تعطيل اإلنتخابات
الرئاسية ،رفض ناصر الدخول
يف أي سجال ،وقال :حنن
موقفنا واضح جدا من اإلستحقاق
الرئاسي ،إذ اننا مع إجنازه بأوسع
تفاهم ممكن بني اللبنانيني ،وأن
ينتخب رئيس مجهورية يؤمن
بثوابت الدولة واملؤسسات.
وقال أبي اللمع :إتهام اآلخرين
بتعطيل اإلستحقاق اإلنتخابي هو
يف غري حمله ألن من يتحمله هو
الذي ال حيضر جلسات إنتخاب
الرئيس .اإلتهامات باطلة ومن
يطلقها جيب أن يعيد النظر
مبوقفه إذ ان البلد ال حيتمل أال
يكون على رأس هذه املؤسسات
رئيس للجمهورية وبأسرع وقت
ممكن.
أضاف :الفراغ مدمر وخيلق
مشاكل حنن بغنى عنها ،كما
يدمر إحتمال أي إستقرار يف
لبنان .ونتمنى على من يطلق
هذه اإلتهامات إعادة النظر
مبوقفه التعطيلي مبجرد التغيب
عن حضور اجللسات من أسبوع
إىل آخر.
وعن دعم احلزب االشرتاكي
لرتشح جعجع ،قال ناصر :كما
هو معروف النصاب املطروح هو
الثلثان وليس النصف زائد واحد،
وبالتالي لدى اللقاء الدميقراطي
واألستاذ وليد جنبالط مرشح
هو األستاذ هنري احللو مبقاربة
سياسية هلذا اإلستحقاق حمددة
وحنن مستمرون يف دعم هذا
الرتشيح.
أضاف :الدكتور جعجع مرشح
لرئاسة اجلمهورية وله موقفه
السياسي وهذا حق له كما هو
حق ألي شخصية ممكن أن تتبوأ
هذا املركز .قد تكون إختالفات
بوجهات النظر يف مقاربة
اإلستحقاق ولكن هذا ال حيرم أي
مرشح من حق أن يطرح نفسه
ليتبوأ املوقع.
وختم :إجناز هذا اإلستحقاق من
وجهة نظرنا جيب أن يتم من
خالل أوسع تفاهم بني اللبنانيني
على شخصية الرئيس املقبل.

مواقف نيابية تدفق النازحني
لالقرتاع يف السفارة السورية

استهجن نواب من  ١٤آذار ما
جرى يف منطقة بعبدا وجوارها
من مظاهر مؤسفة وأزمة سري
خانقة نتيجة توافد النازحني
السوريني اىل مبنى السفارة
السورية يف الريزة لالدالء
بأصواتهم.
فقد اعترب النائب أمحد فتفت
يف حديث اىل اذاعة صوت
لبنان أن ال إرداة وطنية لدى
فريق الثامن من آذار النتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،الفتا
إىل أن هذا األمر برز من خالل
مقاطعته املتكررة جللسات
جملس النواب.
وشدد على أن االولوية اليوم
تبقى النتخاب رئيس جديد،
مشريا إىل أن عدم وجود
رئيس للجمهورية جيب أال يلغي
االنتخابات النيابية املقبلة.
ولفت إىل أن تسعني يف
املئة من النازحني السوريني
يف لبنان مل يشاركوا يف
االنتخابات الرئاسية السورية
يف السفارة السورية أمس،
معتربا أن السوريني الذين
صوتوا للرئيس بشار االسد
مقتنعون بأنه قد انتصر وبأن
مشروعه لن يهزم وبالتالي
عليهم العودة اىل سوريا.
الشاب
ووصف النائب باسم الشاب
يف حديث الذاعة صوت
لبنان ما جرى باالمس باحملزن
وان
خصوصا
واملؤسف
النازحني السوريني صوتوا
ملن قتلهم وهجرهم ،مستغربا
اعتبار ما جرى دميوقراطية من
قبل بعض اللبنانيني ،وواصفا
اياه باألحداث ما قبل ثورة
األرز.
وسأل الشاب :هل نقبل
أن نصل اىل وقت نصبح
كاملهجرين السوريني الذين
صوتوا أمس مرغمني ،واذا
كان الوضع يف سوريا مستقر
والشعب حيب الرئيس بشار
األسد فلماذا ال يزالون يف
لبنان؟.

فادي كرم

وقال النائب فادي كرم يف
تغريدة على تويرت :ملمثل
بشار االسد يف لبنان ،نقول،
لن تنفعكم حماوالت ارهابنا
بشبيحتكم ،الننا مل خنشكم يوما

آبادي زار قيادات مودعاً

واصل السفري االيراني املنتهية
مهامه يف لبنان غضنفر ركن
آبادي جولته على املسؤولني
ملناسبة قرب مغادرته لبنان
نهائيًا.
ويف هذا االطار زار آبادي رئيس
اللقاء الدميقراطي النائب وليد
جنبالط يف كليمنصو حبضور
نائب رئيس احلزب التقدمي
االشرتاكي دريد ياغي ومفوض
االعالم رامي الريس واملهندس
رياض االسعد ،ومت خالل اللقاء
عرض آلخر التطورات السياسية
يف لبنان واملنطقة.

وقد استبقى النائب جنبالط
ضيوفه إىل مائدة العشاء.
كذلك زار آبادي نائب رئيس
اجمللس االسالمي الشيعي
االعلى الشيخ عبد األمري قبالن
يرافقه حسن التربيزي ممثل
اجملمع العاملي االول الهل البيت
يف لبنان واملستشار السياسي
حممد حسن اجاويد ،يف زيارة
وداعية للسفري آبادي.
ونوه قبالن مبزايا ودور السفري
ابادي يف تعزيز العالقات
الثنائية ودعم وحدة الوحدة
الوطنية ،متمنيا له التوفيق يف

حتى عندما كان حيتل جيشكم
وطننا ...فاصمت وارحل.

آالن عون

واعترب عضو تكتل التغيري
واإلصالح النائب آالن عون ان
ما حصل امس على طريق الريزة
إن ّ
دل اىل شيء فاىل حجم
النازحني السوريني يف لبنان
وكم حيتاج هذا الوجود اىل
تنظيم وانضباط وقواعد كي
يبقى يف إطاره اإلنساني وال
مسبب للمشاكل.
يتحول اىل
ّ
ّ
ٍ
حديث متلفز :ما
وقال يف
شهدناه أمس مل يكن سوى
ونبهنا منه،
عينة مما سبق
ّ
ّ
متسائ ًال إذا كانت عملية
انتخابية حتتاج اىل هذا التنظيم
والرعاية واملواكبة ،فكم باحلري
بات عدد النازحني الكامل يف
لبنان؟ .ولفت اىل ان حجم
النزوح أصبح هائ ًال ويطرح
حتديًا جيب ان يشكل أولوية
تتحول
لدى الدولة اللبنانية لئال
ّ
املسألة اىل مشكلة أكرب.
وردًا على سؤال ،آثر عون
عدم التعليق على املوضوع من
الزاوية السياسية ،واكتفى
بالقول االنتخابات السورية
خيص
شأن سوري داخلي
ّ
الشعب السوري وال ميكن ان
نتدخل يف خياراته.

األسعد

واعترباملستشار العام حلزب
اإلنتماء اللبناني أمحد األسعد
أن املأساة اليت شهدها لبنان
مبناسبة
واخلميس
األربعاء
انتخابات الرئاسة السورية اليت
أقيمت يف السفارة السورية
يف الريزة ،أظهرت أن الدولة
اللبنانية غري موجودة ،وأن لبنان
ّ
ال يزال بعيدًا عن حتقيق أهداف
ثورة األرز ،بل أصبح حتت
اهليمنة الكاملة للمحور اإليراني
 السوري ،حمم ًال قوى  14آذارمسؤولية هذه احلال الفتقارها
واالسرتاتيجية
اجلدية
إىل
ّ
ّ
واالستقاللية
واخلطة والشجاعة
ّ
يف خّ
اتاذ القرارات.
والحظ األسعد ،أن مسرحية
السورية
الرئاسية
االنتخابات
ّ
ّ
اليت شهدها لبنان األربعاء
وعانى منها لبنانيون كثرّ ،
مت
تدبريها والتحضري هلا سلفًا
جدا،وليست وليدة
جيد ً
بشكل ّ
مصادفة أو نتيجة سوء تنظيم.
مهامه اجلديدة.
وزار السفري االيراني شيخ
عقل طائفة املوحدين الدروز
نعيم حسن يف دار الطائفة يف
فردان.
وكان اللقاء مناسبة أكد فيها
الشيخ حسن حرص اللبنانيني
على عالقات تعاون وصداقة مع
اجلمهورية اإلسالمية يف إيران،
مشددا على أهمية اخنراط
القوى الفاعلة يف املنطقة يف
حوار حقيقي وجدي من شأنه
فتح الطريق أمام حلول ناجعة
لألزمات العاصفة بها ،ومبا
يعزز متاسك األمة اإلسالمية
وينزع فتيل التوتر املذهيب
املتقد يف أكثر من مكان.

عراجي :تعطيل السلطة التنفيذية يع ّطل البلد
شدد عضو كتلة املستقبل النائب
ّ
عاصم عراجي على ضرورة عدم
تعطيل مؤسسة جملس الوزراء،
يف حني أن التشريع يكون يف
الضرورة القصوى وهذا ما مت
مكونات
اإلتفاق عليه بني كل
ّ
 14آذار.
ويف حديث اىل وكالة أخبار
اليوم ،لفت اىل أنه يف حال مت
تعطيل السلطة التنفيذية يتعطل
البلد بأسره.
هل هناك َمن يسعى اىل تعطيل
جملس الوزراء من أجل رفع
السقف يف مطالبه السياسية؟
 العماد ميشال عون يعمل علىمبدأ أنا او ال أحد ،وهذا ما هو
ظاهر حتى اليوم .وأضاف :ال
أمن
أحد يضع فيتو عليه وإذا َ
األصوات الالزمة إلنتخابه فمربوك
عليه .وتابع :عليه أو ً
ال أن يعلن
ترشيحه وان يتوجه هو وأعضاء
كتلته اىل اجمللس للمشاركة يف
جلسات اإلنتخاب.
ّ
وحذر عراجي ،ردًا على سؤال،
من تعطيل جملس الوزراء الذي
سيؤدي اىل تعطيل مصاحل
الناس ،قائ ًال :اجمللس شبه
سدة
معطل وهناك شغور يف
ّ

ّ
تعطل
الرئاسة ،وبالتالي إذا
جملس الوزراء سيكون الوضع
كارثيًا.
وسئل هل هناك إمكانية حلل ما
داخلي ،استبعد عراجي اي حل
داخلي خصوصًا مع متسك عون
مببدأ أنا او ال أحد ،مضيفًا :قد
يكون احلل بعد اإلتفاق السعودي
 االيراني  -األمريكي ،ولكن يبدوان ال  Dealبني الدول الثالثة مل
يتبلور بعد ،وبالتالي لن يكون
هناك رئيس يف لبنان .وتابع:
غري ان لبنان ليس أولوية على
جدول أعمال هذه الدول.
شدد على أن احلل بات
وإذ
ّ
خارجيًا ،قال :حنن نسري يف
الفراغ ،مبديًا خشيته من تعطيل
جملس الوزراء.
من جهة اخرى ،أسف عراجي ملا
رافق إنتخاب السوريني يف لبنان
من زمحة سري علق بها اللبانيني،
مشريًا اىل أن السفارة نظمت
إنتخابات ،يف حني ان السفري
السوري علي عبد الكريم علي مل
يزر ولو ملرة أي خميم للنازحني،
يف حني ان سفراء معظم الدول
زاروا هؤالء النازحني .وختم :ما
حصل مهزلة مؤسفة جدًا.

حمفوض :نصراهلل يريد رئيسا ال ينطق إالّ لدعم مقاومته واألسد

اشار رئيس حركة التغيري عضو
األمانة العامة لقوى  14آذار ايلي
حمفوض خالل مؤمتر صحايف اىل
ما اورده السيد حسن نصراهلل
والنائب ميشال عون من
مغالطات سياسية ودستورية،
معتربا ان االستحقاق االنتخابي
حتول اىل لعبة تتأرجحانها عرب
تواطؤ بعدم إنزال نوابكما اىل
اجمللس النيابي.
اضاف :هم قالوا أنه ليس هناك
أكثرية لرئيس لكي ينتخب،
ولكن عن أية أكثرية يتحدثون
حيث أنه بهذا املفهوم تنتفي
االنتخابات ويصبح اتفاق مسبق
على اسم مسبق ليصار اىل
انتخابه وهذا يتناقض مع مفهوم
الدميقراطية.
وتابع :يرفض هؤالء خوض
املعركة بثالث مرشحني معتربين
هذا األمر مناورة ،ولكن من الذي
يناور هنا؟ من الذي ينزل اىل
الربملان وخيتبىء بإحدى غرفه وال
يدخل القاعة العامة ،أليس نواب
التيار العوني ونواب حزب اهلل؟.
ولكن مما خياف املرشح الظل
اذا كان قويا كما يقول دائما
وواثقا ومتماسكا ملا ال ينزل
اىل الساحة ويتم انتخابه رئيسا؟
ولكن واضح أنه يعلم أنه ال ميلك
ما يكفي من االصوات لذلك
يستأخر االنتخابات بانتظار كلمة
سر ما قد تكون من اخلارج.
وتابع :يتحدث نصراهلل عن

التمديد متناغما مع عون يف هذا
اجملال حيث أنهما يريدان اقناع
اللبنانيني بالقوة أن الرئيس
ميشال سليمان سعى للتمديد
يف وقت أن الرئيس سليمان
أمضى السنة األخرية من عهده
يؤكد ويردد أنه لن يبقى حلظة
واحدة يف القصر بعد انتهاء
واليته ،اال ان نصراهلل يريد
الباس سليمان و 14آذار بدلة
التمديد.
واعترب حمفوض ان االكثرية
الساحقة تعتربك حالة حتدي،
ولست انت من خوله الدستور ان
حيدد صفات الرئيس املرشح.
اضاف :مقاومتك محت وحتمي
املتهمني باغتيال الشهيد رفيق
احلريري ،مقاومتك هي من
اجل قيام دويلة حزب اهلل على
حساب الدولة وتهجري اللبنانيني
وإحالل
السيادة
واستباحة
الكيان االيراني ووالية الفقيه
مكان األمة اللبنانية ،معتربا ان
السيد نصر اهلل يريد رئيسا ال
ينطق اال لدعم مقاومتك ودعم
نظام بيت األسد.
وانتقد حمفوض تدخل السيد
نصراهلل يف شؤون الطوائف.
وقال :ان مشروع حزب اهلل
اصبح يشكل خطرا على الوجودية
وعلى الكيان ،الفتا اىل اننا
أصبحنا أمام خيار من إثنني ال
ثالث هلما :اما املواجهة واما
الطالق.

GRANNY FLATS
Premium Design

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

ظريف جيري حمادثات يف اجلزائر حول التعاون مبكافحة االرهاب

دبلوماسيون :إيران ستقلص خمزونها من اليورانيوم املنخفض التخصيب

قال دبلوماسيون إن إيران
تعتزم بدء تشغيل حمطة يف
حزيران القادم ستبدأ يف
حتويل غاز اليورانيوم املنخفض
التخصيب إىل حالة األكسيد
للحد من إمكانية استخدام هذه
املادة يف إنتاج قنابل نووية
تنفيذا التفاق تارخيي وقعته
مع القوى العاملية.
ومبوجب االتفاق املؤقت الذي
توصلت إليه إيران العام
املاضي مع القوى العاملية
الست للمساعدة يف ختفيف
التوتر بشأن برناجمها النووي
يتعني على طهران التحرك قبل
نهاية متوز للحد من خمزونها
من غاز اليورانيوم املخصب
لدرجة تركيز انشطارية حتى
نسبة مخسة باملئة .وميثل
هذا التحرك أحد بنود االتفاق
املؤقت ملدة ستة أشهر بني
إيران وكل من الواليات
وأملانيا
وفرنسا
املتحدة
وبريطانيا وروسيا والصني
للحد من أنشطة طهران النووية
مقابل ختفيف حمدود للعقوبات
املفروضة عليها .ودخل هذا
االتفاق حيز التنفيذ يف 20
كانون الثاني.
وأوضح تقرير للوكالة الدولية
للطاقة الذرية التابعة لألمم
املتحدة هذا األسبوع أن
إيران تفي بكل الشروط
األخرى لالتفاق املؤقت الذي

يستهدف إتاحة مزيد من الوقت
للمحادثات اليت تستهدف
التوصل التفاق نهائي بهذا
الشأن .وقالت الوكالة يف
تقريرها إن االختبارات النهائية
مبنشأة حتويل غاز اليورانيوم
قرب مدينة اصفهان بوسط
البالد بدأت اآلن.
وقال دبلوماسي غربي شارك
يف اجتماع مغلق عقدته الوكالة
مع دبلوماسيني يف وقت سابق
هذا األسبوع إن مسؤوال كبريا
يف الوكالة قال عند سؤاله
عن املوعد املتوقع للبدء يف
تشغيل احملطة إن من املقرر
أن يبدأ التشغيل يف النصف
الثاني من حزيران .وقال
دبلوماسي غربي ما مسعته
يفيد بأن من املمكن أن يبدأ
كل العمل حتويل اليورانيوم
يف منتصف متوز.
وقالت الوكالة يف تقريرها إن
إيران نقلت إىل موقع املنشأة
يف اصفهان  4.3طن من غاز
اليورانيوم منخفض التخصيب
من حمطة نطنز للتخصيب يف
مؤشر حمتمل على أنها تستعد
للبدء يف حتويل الغاز إىل
مسحوق مؤكسد يف املستقبل
القريب .وأضاف التقرير أن
خمزون إيران من اليورانيوم
منخفض التخصيب تزايد إىل
ما يقرب من  8.5طن يف أيار
من  7.6طن يف شباط بسبب

التأخري يف بناء منشأة حتويل
اليورانيوم.
وأكد وزير اخلارجية اإليراني
حممد جواد ظريف استعداد
بالده للتعاون مع مجيع البلدان
املعتدلة واملستقلة يف محلتها
ملكافحة التطرف والعنف.
ونقلت قناة برس تي يف
اإلخبارية اإليرانية عن ظريف
قوله خالل لقائه مع رئيس
الوطين
الشعيب
اجمللس
اجلزائري حممد العربي ولد خليفة
على هامش أعمال االجتماع
الوزاري ال  17لدول عدم
االحنياز ،إن طهران واجلزائر
سعيا التباع سياسة االعتدال
ولديهما أرضية مشرتكة حول
القضايا الدولية واإلقليمية.
وتعليقا على األزمة السورية،
أشاد ظريف مبوقف اجلزائر
من عدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول األخرى ،الفتا
إىل أن ذلك املوقف قد يكون
أساسا حلضور فعال يساعد
يف حل األزمة السورية ،مؤكدا
معارضة بالده لفكرة التدخل
العسكري يف سوريا.
ونوه الوزير اإليراني إىل أن
احلل السياسي لتلك األزمة
ينبغي أن يبنى على أساس
وقائع على األرض لألوضاع
يف سوريا .معربا عن رضائه
حيال توجه زيادة العالقات
بني طهران واجلزائر .واصفا

التعاون الربملاني بني البلدين
ب العامل املهم يف تعزيز
العالقات بني اجلانبني.
من جانبه ،وصف ولد خليفة
العالقات بني طهران واجلزائر
بأنها وثيقة وعريقة .مشريا
إىل أن هناك أسبابا كثرية
لتوسيع العالقات بني البلدين
بالنظر إىل وضع إيران
يف املنطقة .وتعليقا على
األوضاع املضطربة واحلرب
املستعرة يف سوريا ،شدد
ولد خليفة على ضرورة حل
الصراع احلالي من خالل
احلوار ،فاستمرار تلك األزمة
دون حل سيؤدي إىل ازدياد
اإلرهاب والفوضى.
وحبث وزير اخلارجية اإليراني
حممد جواد ظريف ،خالل لقائه
يف اجلزائر العاصمة مع األمني
العام للجامعة العربية نبيل
العربي القضايا ذات االهتمام
املشرتك والسيما األوضاع يف
سوريا.
والعربي،
ظريف
وتبادل
حسبما ذكرت وكالة أنباء إرنا
اإليرانية ،خالل اللقاء الذي
جرى على هامش االجتماع
الوزاري لدول حركة عدم
االحنياز ،وجهات النظر حول
املوضوع السوري والسبل
الكفيلة لدعم تسوية األزمة
السورية ،وشددا علي دور
إيران يف حل مشاكل سوريا

لتسوية

وضرورة التعاون
القضايا السورية.
وانتقد مساعد وزير اخلارجية
اإليراني للشؤون القانونية
والدولية ،عباس عراقجي،
العراقيل اليت تضعها بعض

الدول األعضاء يف جملس
األمن الدولي أمام انضمام
فلسطني الكامل ملنظمة األمم
املتحدة ،كما انتقد السياسات
األحادية لإلدارة األمريكية
جتاه قضية فلسطني.

جلنة يف االمم املتحدة :حرب سوريا
ستفرز شبكات متطرفة جديدة
رأى رئيس جلنة متخصصة يف
األمم املتحدة ،أن االتصاالت
يف سوريا بني مقاتلني أجانب
قد تساهم يف تشكيل شبكات
متطرفة جديدة يف الدول
العربية وأوروبا.
ومذكرًا بوصول آالف املسلحني
األجانب إىل سوريا للقتال
إىل جانب مجاعات مثل جبهة
النصرة ،حذر السفري االسرتالي
لدى األمم املتحدة غاري
كوينالن من أن اتصاالت قد
تكون أقيمت وستفضي إىل
إنشاء شبكات متطرفة جديدة
عربية وأوروبية.
ويرأس كوينالن جلنة العقوبات
ضد القاعدة ،اهليئة التابعة
جمللس األمن الدولي اليت
تفرض عقوبات جتميد أرصدة
وحظر السفر واحلظر على
األسلحة على جمموعات أو أفراد
مرتبطني بالقاعدة.
وأشار أيضًا إىل بروز جيل جديد
من القادة داخل القاعدة هم يف
الثالثني أو األربعني من العمر.
وقال على سبيل املثال إن
صغر سن الناشطني يف بوكو
حرام أدى إىل ازدياد العنف

الزعماء

وعدم التسامح مع
الروحيني احملليني.
وأوضح أن هؤالء القادة الشباب
قادرون أكثر على جتنيد جيل
جديد من الناشطني خصوصًا
من خالل شبكات التواصل
االجتماعي .وأضاف أن تنظيم
القاعدة بات اليوم أكثر تفككًا
لكن االنتقال إىل جتنيد متنوع
وحملي ،جعله أكثر مقاومة.
االسرتالي
السفري
وأكد
أن العبوات اليدوية الصنع
أفغانستان
يف
املستخدمة
والعراق خصوصًا ،أصبحت
للتنظيم
املفضل
السالح
وأتباعه .ويتم توزيع طرق
االستخدام لصنع هذه العبوات
وغالبًا ما يلجأ األفراد إىل هذه
األساليب.
اتصاالت
اللجنة
وجتري
باختصاصيني يف صنع هذه
األسلحة واملؤسسات اخلاصة
اليت تنتج عناصر لصنعها.
الدول
كوينالن
وشجع
األعضاء على توزيع املعطيات
البريومرتية لألفراد املدرجني
على القائمة السوداء لتسهيل
عمليات املراقبة على احلدود.

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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معيتيق يعقد أول اجتماع حلكومته يف فندق

اجلنرال حفرت :نقاتل نيابة عن العامل وال
خنطط لتقسيم ليبيا وال أطمح للسلطة
قال اللواء اللييب املنشق خليفة
حفرت إنه يقاتل نيابة عن العامل
كله ،مضيفًا أنه ال خيطط لتقسيم
البالد وال يطمح على املستوى
الشخصي للوصول إىل السلطة،
يف حني دعت احلكومة الليبية
إىل رفع الغطاء عن التنظيمات
املتطرفة.
قال اللواء اللييب املتقاعد
واملنشق ،خليفة حفرت ،الذي
أطلق عملية الكرامة العسكرية
ضد مجاعات يصفها باملتطرفة،
يف حوار مع شبكة سي إن إن
اإلخبارية األمريكية :بعد الثورة
وبعد أن وضعت احلرب أوزارها
يف ليبيا ،شعرت بأن الوضع
سيكون أفضل ...لكن لألسف
البديل مل يكن جيدًا واملؤمتر
الوطين املنتخب من الشعب مل
يعمل بطريقة صحيحة وساهم يف
سرقة البالد .وأضاف حفرت أن
مجاعات مسلحة ومجاعات دينية
على صلة بتنظيمات إرهابية
ظهرت يف ليبيا ،وترافق ذلك
مع الكثري من الفساد والسرقات
والفوضى يف الشوارع .الشعب
اللييب كان يسأل :أين اجليش؟
ولذلك قررت مواجهة هذا اخلطر
ومواجهة كل أعداء الشعب
اللييب .وحول طبيعة القوى اليت
يقاتلها ،قال حفرت :اجلماعات
اليت تقاتلين هي مجاعات متطرفة
تزعم االنتماء إىل اإلسالم ولكن
الشعب اللييب ال يعتربها كذلك،
ألن الشعب يف ليبيا مسامل،
ولكننا نواجه املتطرفني بقوة
وسنسعى إلحلاق اهلزمية بهم.
وردًا على سؤال حول الدعم
اخلارجي الذي يتلقاه ،قال:
ليس هناك أحد خارج ليبيا
يدعمين .أنا أعتمد على البناء
االجتماعي اللييب واملؤسسات
والشعب
الليبية
والقبائل
اللييب وأنا واثق مائة يف املائة
وسننتصر عليهم بعون اهلل رغم
أننا نقاتل يف هذه املعركة نيابة
عن العامل كله.
وحول إمكانية أن تكون املعركة
اليت أطلقها مقدمة لوصوله
إىل السلطة ،قال حفرت :أريد
أن تكون ليبيا موحدة وأنا مل
أخرج فقط من أجل توفري األمن
لليبيني ،رغم أنين أريد األمن
والسالمة للمجتمع اللييب .أنا
شخصيًا ال أريد الوصول إىل
السلطة السياسية ،بل أريد أمن
وأمان بلدي وشعيب.
ومن جهتها ،دعت احلكومة الليبية
املؤقتة الليبيني إىل رفع الغطاء
عن التنظيمات املتطرفة والوقوف
صفًا واحدًا أمام هذه التنظيمات
اليت حتاول هدم الوطن وزرع
ثقافات وافدة ذات تصورات
مشوهة للدين اإلسالمي ال متت
بأي صلة لثقافة وأخالق وانتماء
الليبيني .وقالت احلكومة الليبية
يف بيان نشرته على موقعها
اإللكرتوني إن مجاعة أنصار
الشريعة خرجت على املأل ببيان
يكشف أهدافها يف استباحة دماء
الليبيني وتقويض مساعيهم

لبناء الدولة الليبية اجلديدة.
وأكدت احلكومة ،يف البيان أن
ليبيا تتعرض لإلرهاب املمنهج
من قبل جمموعات متطرفة تسعى
إىل أن تكون ليبيا وكرًا لإلرهاب
العاملي.
واجتمع أمحد معيتيق ،الذي كان
انتخابه كرئيس جملس وزراء
مثريا للجدل ،بوزرائه يف أول
اجتماع حكومي رغم رفض رئيس
احلكومة املؤقت ،عبداهلل الثين،
تسليمه السلطة ،وفق ما نقل
مسؤول يف مكتبه.
وقال املسؤول ،إن احلكومة
اجلديدة اجتمعت يف فندق فخم

يف العاصمة الليبية طرابلس.
وتابع أن األمن يف البالد وبرامج
الوزراء من بني املواضيع اليت
وضعت يف جدول أعمال حكومة
معيتيق.
وأكدت حكومة الثين يف بيان،
أنها تنتظر قرار القضاء لتقرير
ما إذا كانت ستسلم السلطة
ملعيتيق املدعوم من قبل
اإلسالميني ،والذي كان انتخابه
يف الربملان مثريا للجدل.
ويعود اخلالف إىل بداية الشهر
حني انتخب معيتيق يف تصويت
شابته الفوضى يف املؤمتر
الوطين العام.

جملس األمن التونسي يتخذ إجراءات وقائية
بعد اهلجوم على منزل وزير الداخلية
اختذ االجتماع الدوري للمجلس
الوطين لألمن يف تونس
املنعقد صباح امس االول
على اثر العملية االرهابية
اليت استهدفت منزل وزير
الداخلية لطفي بن جدو مجلة
من اإلجراءات الوقائية يف شأن
مكافحة جرمية اإلرهاب يف كافة
املستويات خاصة يف املستوى
امليداني والقانوني ملواجهة
ظاهرة االرهاب وردعها
وتركز االجتماع على متابعة
الوضع األمين العام يف البالد
االرهابية
العملية
ودراسة
استهدفت
اليت
األخرية
منزل السيد لطفي بن جدو
وزير الداخلية وأسفرت عن
استشهاد أربعة عناصر أمن.
وصرح الوزير املكلف لدى وزير
الداخلية رضا صفر إثر اجتماع
اجمللس الوطين لألمن،الذي
حضره الرئاسات الثالث ،أن
اجملموعة اإلرهابية قد نزلت
من جبال القصرين لتستهدف
رمزا من رموز السيادة قائال
ان تونس سجلت مرحلة جدية
من اإلرهاب تتطلب من الدولة
ّ
ومت
اختاذ إجراءات رادعة.
التأكيد يف هذا االجتماع على
أهمية تقديم دعم جهود قوات
اجليش واألمن واحلرس الوطين
يف جمابهة االرهاب.
وحسب بالغ أصدرته وزارة
الداخلية منذ قليل فقد متكنت
الوحدات األمنية التابعة ملنطقة
األمن الوطين بسيدي البشري
أثناء القيام بدورية لصاحل
األمن العام من القبض على
املدعو ف.ر بعد أن كان يف
حالة ارتباك عند مشاهدته
الدورية حيث أدىل بهوية مزيفة
نظرا لكونه ال حيمل أي وثيقة.
مبزيد التحري معه أدىل بهويته
احلقيقية تبني إثرها وأنه مفتش
عنه يف أحداث قبالط اإلرهابية،
األحباث متواصلة بالتنسيق مع
القضاء ..وتقدم العشرات من
املواطنني يف تونس بدعوى
قضائية ضد الرئيس املؤقت
املنصف املرزوقي بتهمة الثلب

بعد أن وصف التونسيني يف
كلمة له ب اجلهلة.
ورفع  82مواطنا من بينهم
اإلعالمي رئيس حترير جريدة
الصحافة زياد اهلاني دعاوى
قضائية ضد املنصف املرزوقي
من أجل الثلب واإلساءة للغري
عرب شبكات التواصل االجتماعي
طبقا ألحكام الفصل  86من
جملة االتصال .ورفعت الدعوى
ردا على كلمة املرزوقي يوم
االثنني يف موكب مبناسبة
االحتفال بيوم إفريقيا حضره
سفراء الدول اإلفريقية وعدد
من الطلبة.
وقال اهلاني :مت صباح امس
إيداع شكوى جزائية من قبل
 82مواطنا ضد الرئيس املؤقت
حممد املنصف املرزوقي بسبب
ونعتهم
للتونسيني
إهانته
باجلهل العميق .وأضاف اهلاني
طالب أصحاب الدعوى مبحاكمة
املرزوقي الذي سبق له التهجم
يف اخلارج على املعارضة
واإلعالم الوطين.
وقال الرئيس املؤقت يف
كلمته االثنني املاضي أنا دائما
أضحك عندما أمسع التوانسة
يقولون إنهم عندما يذهبون إىل
السنغال أو بوركينا فاسو إنهم
يذهبون إىل إفريقيا .أضحك
ألنين أعترب هذا الكالم دليل
على عمق جهلهم .وفجرت الكلمة
تعليقات واسعة على مواقع
التواصل االجتماعي ،بينما أعلن
مثقفون أنهم سيقاضونه أمام
احملكمة .وقال اهلاني إنه مت
تسجيل القضية لدى احملكمة
االبتدائية بالعاصمة .علما أن
التهم املوجهة للمرزوقي تصل
العقوبة فيها إىل السجن سنتني
وخطية مالية.
ّ
وعلق رئيس اجمللس الوطين
التأسيسي مصطفى بن جعفر
على العملية اإلرهابية اليت
استهدفت منزل وزير الداخلية
لطفي بن جدو وذهب ضحيتها 4
من األمنيني غيلة قائال ضربات
الغدر واجلنب اليت استهدفت
أبناءنا من قوات األمن.

عباس يكلف احلمداهلل بتشكيل حكومة التوافق الفلسطينية
كلف الرئيس الفلسطيين حممود
عباس امس االول رئيس وزرائه
رامي احلمد اهلل بتشكيل حكومة
التوافق اجلديدة اليت اتفق على
تشكيلها فصيال فتح ومحاس.
ويأتي هذا اإلعالن قبيل انتهاء
مهلة مدتها مخسة أسابيع
حددها الطرفان يف إعالن
املصاحلة الذي أبرم يوم 23
نيسان لكن فيما قد يكون
مؤشرا على استمرار خالفات
مل ينشر اجلانبان قائمة بأمساء
وزراء احلكومة اليت ستتألف
من خرباء مستقلني .ويف حفل
جرى الرتتيب له على عجل قال
عباس وإىل جانبه رئيس الوزراء
مت تكليف الدكتور رامي احلمد
اهلل من أجل تشكيل احلكومة
االنتقالية اجلديدة وامتنى له
النجاح والتوفيق يف هذه املهمة
الصعبة.
وقال مسؤولون خالل مؤمتر
صحايف مشرتك بني محاس وفتح
يوم الثالثاء املاضي إنهم اتفقوا
يف األغلب على قائمة أمساء
بانتظار موافقة عباس النهائية
عليها هذا األسبوع .وقال
املتحدث باسم محاس سامي
أبو زهري يف بيان إن اإلعالن
النهائي ليس متوقعا بصورة
فورية .وذكر أن املشاورات
بشأن تشكيل احلكومة ال
تزال حتتاج اليام لالتفاق على
التفاصيل النهائية.
وكشفت مصادر فلسطينية عن
استمرار اخلالفات بني حركيت
فتح ومحاس بشأن الشخصية
املرشحة لوزارة اخلارجية يف

حكومة الوحدة الوطنية املرتقبة.
وكان عزام األمحد ،رئيس وفد
فتح للمصاحلة ،قد أعلن من غزة
أن الرئيس الفلسطيين سيعلن
تشكيلة احلكومة اخلميس من
مقره يف رام اهلل وقال إن هناك
شبه اتفاق على كل القضايا.
غري أن مصادر مطلعة قالت إن
اخلالفات مستمرة حتى اآلن حول
حقيبة وزير اخلارجية.
وحسب املصادر ،فإن الرئيس
الفلسطيين حممود عباس يصر
على اإلبقاء على وزير اخلارجية
احلالي رياض املالكي فيما
تتمسك محاس باختيار واحد
من بني الشخصيات اليت
جرى التوافق بشأنها .وكانت
مصادر وفدي التفاوض قد
أكدت يف وقت سابق ،أن هذه
الشخصيات هي حنان عشراوي
وزياد أبو عمرو وناصر القدوة
ومصطفى الربغوثي.
وقالت وسائل اعالم حملية ان
اجتماعا عقد مساء األربعاء ،يف
منزل امساعيل هنية ،رئيس
حكومة محاس يف غزة ،ضم
قادة من اجلانبني يف حماولة
للتوافق بشأن اختيار وزير
اخلارجية .وقالت التقارير إن
الرئيس الفلسطيين شارك يف
املفاوضات ،عرب اتصال هاتفي
من رام اهلل ،لتوضيح موقفه.
وأشاد رئيس دولة فلسطني
حممود عباس ،باجلهود اجلبارة
اليت بذلت من قبل مجيع
والشخصيات
املؤسسات
الفلسطينية إلخراج ترتيبات
زيارة قداسة البابا فرانسيس

وغبطة البطريرك املسكوني
بارثولوميو بأبهى صورة لتليق
مبكانة وصورة دولة فلسطني.
وأشار عباس ،إىل أن النجاح
املنقطع النظري الذي حققته
الزيارة ،واملستوى الرائع الذي
ظهرت به الرتتيبات اخلاصة
لرأسي
التارخيية
بالزيارة
الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة
األرثوذكسية ،جعل كل شعوب
العامل يشيد بدولة فلسطني.
وأعرب الرئيس عن تقديره
الكبري للجهود اليت قامت بها
املؤسسات الرمسية والشعبية
والدينية واإلعالمية وأجهزة
األمن ،اليت بذلت كل طاقاتها
إلجناح برنامج الزيارة ،واللقاء
التارخيي الذي مجع قداسة البابا
فرانسيس وغبطة البطريرك
بارثولوميو يف مدينة القدس
الشريف يف الذكرى اخلمسني
لالجتماع األول بني رأس
الكنيسة األرثوذكسية البطريرك
أثينا ورأس الكنيسة الكاثوليكية
البابا بولس السادس.
ودعا أهالي األسرى ومشاركون
يف وقفة تضامنية مع األسرى
املضربني عن الطعام يف بيت
حلم ،إىل االرتقاء باملشاركة
يف فعاليات نصرة األسرى ،مبا
يتناسب مع حجم التضحيات اليت
قدموها من أجل قضية شعبنا
العادلة.
واحتشد املشاركون يف منطقة
باب الزقاق الفاصل ما بني
مدينيت بيت حلم وبيت جاال،
ورفعوا األعالم الفلسطينية
وصورا لبعض األسرى.
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اسرتاليات

احلكومة تستعد لبيع موازنة «صعب بيعها»

يبدو ان احلكومة الفيدرالية
على وشك القيام حبملة إعالمية
مكثفة لكسب تأييد الناخبني
ملوازنتها الصعبة.
وقال النائب يف احلزب الوطين
أندرو برود ان املوازنة ،اليت
سلمت قبل أسبوعني ،واليت
تتضمن تغيريات على معاشات
والفوائد
واملزايا
التقاعد
والدفع املشرتك يف الرعايا
الطبية الشاملة لدى زيارة
املمارس العام ( 7دوالرات)،
من الصعب على االئتالف
بيعها.
وصرح نائب مقعد مالي
 Malleeيف فيكتوريا أندرو
برود لراديو « ABCرمبا مل
نفصلها كما ينبغي».
ّ
واضاف يقول «ولكن يف
حني ان الناخبني قد يكونون

غري سعداء ،فأنهم يتفهمون
ايضا ان وظيفة احلكومة خفض
الدين والعجز».
وقال وزير املالية ماتياس
 Cormannان احلكومة تنكب
على إعداد محلة إعالمية لدعم
املوازنة.
وصرح السيناتور Cormann
لراديو « ABCسوف احلكومة
تشرح بنود املوازنة للتأكد من
فهم املواطنني يف مجيع أحناء
أسرتاليا كل السمات الرئيسية
يف امليزانية».
وتابع يقول «سوف نفعل ما
جيب فعله من أجل التأكد من
فهم مجيع الناس واجملموعات
املختلفة يف سائر أحناء
تأثروا
الذين
أسرتاليا،
بقرارات عدة يف امليزانية،
بالضبط كيف تأثروا».

العمال يطالبون بيشوب بـ «شرح»

رئيسة رئيسة الربملان برونوين بيشوب

حياول حزب العمال إبقاء الضوء
مسلطا على برونوين بيشوب
رئيسة الربملان بزعم مجع
مؤجلة
تربعات ليلة املوازنة
ِّ
انعقاد الربملان ألسبوع آخر.
وتقول النائبة العمالية جيين
ماكلني إذا اتضح ان السيدة
بيشوب استضافت حدثا جلمع
تربعات حلزب االحرار يف مكتبها
ليلة املوازنة يف  13ايار فان
موقفها ال ميكن الدفاع عنه.
ماكلني
السيدة
وقالت
للصحفيني يف مبنى الربملان
«من املفرتض أن تكون رئيسة
الربملان مستقلة متاما ،وينبغي
أال تستخدم مكتبها جلمع
التربعات السياسية» ،مضيفة
«جيب عليها أن تشرح وتفسر
ذلك».
واعلن النائب العمالي جيم

تشاملرز ان االتهام يذهب إىل
جوهر مصداقية السيدة بيشوب
كرئيسة للربملان ولـ «غطرسة»
حزب االحرار.
وقال الدكتور تشاملرز «إنه
(التصرف) يقول كل شيء
عن حزب االحرار اذ يف الليلة
نفسها اليت كان فيها جو
هوكي وطوني ابوت جيعالن
من الصعب على الناس تغطية
نفقاتهم (يقصد املوازنة) كانت
رئيسة الربملان يف مكتبها
(تدق) كؤوس الشمبانيا مع
املاحنني األثرياء».
وووصف نائب احلزب الوطين
يف املقاعد اخللفية مارك
كولتون القصة بأنها «هراء».
وقال للصحفيني «هناك دائما
مناسبات يف هذا املكان ليلة
املوازنة».
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موريسون «يأسف» ملقتل طالب جلوء ايراني «لكن سياستنا ال تزال نفسها»
تعهد وزير اهلجرة سكوت
موريسون باحلفاظ على النهج
املتشدد على طاليب اللجوء
على الرغم من اعرتافه بـ
«أسف شديد» النه مل يتم
اجراء حتسينات أمنية عاجلة يف
معتقل جزيرة مانوس قبل أعمال
الشغب اليت حصلت يف شباط
املاضي.
الوزير
تصرحيات
وجاءت
موريسون يف وقت وجد تقرير
رمسي ان عامال يف جيش
اخلالص احمللي قاد هجوما قاتال
على طالب اللجوء اإليراني رضا
باراتي ،الذي قتل من اخللف
ُ
وركل مرارا وتكرارا
وضرب
ُ
ليضرب أخريا بصخرة كبرية
ُ
على رأسه.
والقى التقرير اللوم على حراس
يعملون لدى شركة  G4Sاألمنية
وضباط الشرطة املتنقلة يف بابوا
نيو غيين وسكان جزيرة مانوس
احملليني.
وقال أحد الشهود لكاتب
التقرير روبرت  Cornallان
عامال يف جيش اخلالص احمللي
قاد اهلجوم املميت على السيد
باراتي حيث ضرب طالب اللجوء
بـ «عصا كبرية».
واعرتف السيد موريسون أن
G4S
كال من حراس شركة
انغوس
جنرال
واللفتنانت

وزير الهجرة سكوت موريسون
كامبل الذي عينه شخصيا
حلماية احلدود ،حذرا احلكومة
يف األشهر اليت سبقت أعمال
الشغب يف منتصف شباط
بان األسوار حتتاج إىل تعزيز
مراقبة
كامريات
وتركيب
وحتسني اإلضاءة.
وقال السيد موريسون «أشعر
باألسف الشديد ألن بعض تلك
اإلجراءات مل يتم تنفذها يف
الوقت املناسب» ،اضاف «انين
حمبط ألن اإلضاءة وكامريات
االمان التلفزيونية واالسوار مل
تكن قد ُنفذت يف ذلك الوقت.
كانت يف طريقها اىل التنفيذ..
لقد اعطيت االذن اواخر شهر

شورتن ينفي اي دور له يف اهلجوم على
عائلة رئيس الوزراء

نفى حزب العمال بغضب
ادعاءات ان زعيم املعارضة بيل
دبر سلسلة من اهلجمات
شورتن ّ
ضد عائلة رئيس الوزراء طوني
ابوت يف وسائل اإلعالم.
وكان اسرة السيد ابوت قد
اصبحت يف دائرة الضوء هذا
األسبوع ،مع انتقادات حول عمل
خريي لزوجته ومزاعم حمسوبية
الثنني من بناته.
واتهم رئيس الوزراء بعض
بـ»احلفر
اإلعالم
وسائل
ِ
الوسخ» ،غري ان احد كبار وزراء
حكومته اتهم زعيم حزب العمال
الفيدرالي بيل شورتن بتدبري
هجمات «بغيضة».
فقد اتهم وزير الصحة السيد
بيرت داتون باالنسحاب من
وسائل اإلعالم يف الوقت

نفسه الذي شن فيها مكتبه
«عن عمد» هذه اهلجمات ضد
عائلة ابوت.
وقال السيد داتون للقناة
التلفزيونية العاشرة «أعتقد
بقوة أن هذا هجوم مدبر من
قبل بيل شورتن وجيب أن
يتوقف».
ورفض مكتب السيد شورتن
هذه املزاعم ووصفها بأنها
«خاطئة ومؤذية متاما ومن دون
أساس».
وقال متحدث باسم السيد
شورتن لوكالة  AAPيف بيان
له «كان موقف بيل واضحا
جدا ،جيب اال تنجر األسر إىل
النقاش السياسي».
واضاف «ان هذا يدل على ان
احلكومة سوف تنحدر إىل أي
مستوى ممكن لتحويل االنظار
عن فشل موازنتها».
وعلمت  AAPان السيد شورتن
اتصل مبكتب رئيس الوزراء
يوم االربعاء عندما مت بدء طرح
أسئلة عن  60ألف دوالر منحة
ابوت
لفرانسيس
دراسية
االبنة الصغرى لرئيس الوزراء.
وعلم ان السيد شورتن قال
ُ
للمكتب (مكتب ابوت) ان حزب
العمال ليس وراء القصة وجيب
أن تبقى العائالت خارج حدود
املماحكات السياسية.
ومحلت قصة الحقة شكاوى
حول تعيني لويز ابوت االبنة
الكربى للسيد ابوت يف وظيفة
حكومية يف جنيف.
كما ُنشرت قصة أخرى بثت
عرب اهلواء انتقاد تيم ماثيسون
شريك جوليا غيالرد ملارغي
ابوت حول التزامات خريية.

تشرين الثاني».
وقال السيد موريسون ان
العنف مل يكن ليحدث لو مل
يكن هناك احتجاج من قبل
طاليب اللجوء ،مؤكدا ان هذا
ال يربر ما حدث للسيد باراتي
وغريه من الضحايا.
ويتضمن التقرير  13توصية
إىل حد كبري حول
تتمحور
حتسني العالقات مع احملتجزين
اليت قال السيد موريسون انه
يقبل بها.
وأضاف وزير اهلجرة يقول
«هناك شيء واحد أستطيع أن
أؤكده لكم هو ان سياساتنا ال
تزال هي نفسها».
وذكر التقرير تفاصيل بشعة
عن أعمال العنف اليت نفذت
على مدى ليلتني ،مبا يف ذلك
معتقل كان مذبوحا من عنقه
بعد تعرضه هلجوم من اخللف
من قبل حارس من شركة G4S
احمللية .وآخر تعرض للضرب
بشدة ففقد إحدى عينيه وآخر

اصيب بطلقة يف مؤخرته من
قبل فرقة الشرطة املتنقلة.
وقال الشاهد الرئيس يف
مصرع السيد باراتي للسيد
 Cornallأن السيد باراتي كان
يف غرفة اإلنرتنت عندما بدأت
االضطرابات .ولدى خروجه
ضربه عامل جيش اخلالص
«مرتني بعصا طويلة جدا ..عندما
مر به أكثر من 10
سقط ارضاّ ،
من ضباط الشرطة ومجيعهم
ركلوه على رأسه ومن ضمنهم
سكان حمليون وحراس امن
حمليون ومغرتبون اسرتاليون
ٍ
معتد منهم حجرا
ووضع آخر
كبريا جدا على رأسه».
وقال السيد موريسون ان
احلارس املغرتب الوحيد الذي
اتهمه عدة شهود عيان كان
نيوزيلنديا.
التقرير أيضا أن
واعرتف
طاليب اللجوء مل يشاركوا يف
االضطرابات ومت سحبهم من
للضرب.
وتعرضوا
غرفهم
بعضهم رشا املعتدين من خالل
تقديم السجائر هلم الفساح
طريق السالمة واالمان له.
وأحال السيد موريسون مجيع
األسئلة حول حماكمة املشتبه
بهم إىل شرطة بابا نيو غيين.
وقال نائب املفوض سيمون
كوبا  Kaubaاالسبوع املاضي
انه يعتقد ان االعتقاالت ستتم
«قريبا» ولكن ضابطا كبريا يف
شرطة بابا نيو غيين سبق واعطى
مثل هذا التأكيد يوم االثنني.
وقال املتحدث باسم شرطة بابا
نيو غيين ،دومينيك  Kakasيوم
االثنني ان ليس لديه معلومات
جديدة عن التحقيق.

بورك ينفي مزاعم حماولة
اطالق سراح تاجر املخدرات
نفى عضو املقاعد االمامية
يف حزب العمال طوني بورك
االدعاءات بانه طلب من حكومة
ابوت اطالق سراح تاجر خمدرات
نيجريي من مركز فيالوود
الحتجاز املهاجرين.
وكان قد كتب السيد بورك إىل
احلكومة يف اذار /مارس نيابة
عن مواطنة جاءت إىل مكتبه
االنتخابي يف سيدني ملناشدة
مساعدة احلصول على اطالق
شريكها من مركز االحتجاز يف
فيالوود.
وقال املتحدث باسم وزير
املالية للظل انه (وزير املالية
يف املعارضة) وموظفيه مل
يكونوا يعلمون يف ذلك الوقت
Drichuckuv
أن شريك املرأة
 Nwekeكان تاجر خمدرات مدانا.
واضاف ،بغض النظر ،انه من
«اخلطأ التام» الزعم بأنه طلب
االفراج عن نويكي بدال من انه
قال لدائرة اهلجرة ما كانت
املرأة قد قالته ،شأنه يف هذا
شأن اي النائب.
وقال السيد بورك لراديو ABC
يوم االثنني « كل ما تقول
الرسالة هو ان شخصا قدم إىل
مكتيب ،وهذا هو ما قاله».
واضاف يقول «هناك بعض

املناسبات يأخذ فيها اعضاء
يف الربملان القضية بأنفسهم،
وهناك مناسبات يدعم فيها
اعضاء يف الربملان شخصية
الفرد ..هذه الرسالة مل تفعل
ذلك».
وقال السيد بورك ان رد
الدائرة ،الذي حيدد تاريخ
نويكي اإلجرامي ،وجد طريقه
إىل وسائل اإلعالم قبل وصوله
إىل مكتبه  ،مما يشري إىل أن
احلكومة حتاول صرف النظر عن
موازنتها اليت ال حتظى بشعبية.
من جهته قال وزير اهلجرة
سكوت موريسون ان السيد
بورك أظهر نقص يف احلكم
والعناية الواجبة ،وأنه مل يكن
عادال مبا فيه الكفاية «fair
 »dinkumمن خالل حماولة النأي
بنفسه عن هذه الرسالة.
موريسون
السيد
وقال
للصحفيني يف كانبريا «ان
عليه (بورك) ان يشرح لناخبيه
متى كتب للوزراء انه ال يعين
ذلك حقا».
ونفى السيد موريسون ان تكون
الدائرة سربت الرد اىل وسائل
اإلعالم.
وقال ان «الرد ِ
ارسل له (بورك)
يوم اجلمعة».

صفحة 11

Page 11

Saturday 31 May 2014

السبت  31أيار 2014

اسرتاليات

Australian News

موافقا على ضريبة العجز ومعارضا الدفع املشرتك للرعاية الطبية ومعاشات املتقاعدين وضريبة الوقود وحترير االقساط اجلامعية

ء بشأن املوازنة
بوين :سيكون موقفنا بنا ً
رفض وزير اخلزانة للظل كريس
بوين االقاويل بان حزب العمال
يتخذ « نهجا مدمرا» بشأن
املوازنة احلكومية.
وقال ان املعارضة ستؤيد
احلكومة يف ضريبة العجز
املؤقت على الذين يتقاضون
أكثر من  180ألف دوالر
سنويا.
لكن السيد بوين رفض التفاوض
بشأن التدابري الرئيسية األخرى
مثل الدفع املشرتك (7
دوالرات) يف الرعاية الطبية،
ومعاشات التقاعدية والتغريات
يف شروط الرعاية االجتماعية،
وحترير الرسوم اجلامعية .
السياسيون
عاد
وقد
الفيدراليون يوم االثنني إىل
كانبريا حيث سينعقد الربملان
ملدة اسبوعني تكافح فيهما
حكومة ابوت من أجل بيع
موازنتها جمللس الشيوخ وكذلك
للمتشككني من املواطنني.
وقد صرح السيد بوين لراديو
 ABCقائال ان حزب العمال
سيحارب التغيريات مثل الدفع
املشرتك كمسألة مبدأ لكنه لن
يعارض فرض ضريبة العجز،
مضيفا «حنن ال نتخذ نهجا
مدمرا ،حنن نتخذ كل حالة على
حدة ،ولكن مبا يتالءم مع قيمنا
ومبادئنا»

واوضح بانه «سيكون موقفنا
بناء قدر االمكان».
وقد اظهر استطالع جديد
للرأي ،أجرته مؤسسة البحوث
 UMSبتكليف من ،CFMEU
ان حكومة ابوت ستفقد مقاعد
هامشية اساسية إذا أجريت
االنتخابات اآلن بسبب الغضب
من املوازنة.
واعلنت زعيمة حزب اخلضر
كريستني ميلن أن حزبها لن
يدعم التغيريات املخطط هلا
على الرعاية الطبية واملعاشات
التقاعدية ورعاية الرفاهية
والرسوم
(السنرتلينك)
اجلامعية.
ولكن يوم االثنني عادت
وتراجعت عن دعمها السابق
لرفع ضريبة الوقود ،ألن
ُ
ستجمع من هذه
األموال اليت
ُ
ستستخدم لبناء طرق
الزيادة
جديدة ،حسب قوهلا.
وقالت السناتور ميلن لتلفزيون
« ABCليس هناك الكثري للنظر
يف ما تفعله مع زيادة ضريبة
الوقود سوى زيادة االزدحام
وعدم وجود اماكن للراحة
يف املدن من خالل بناء طرق
جديدة ،مضيفة « لقد قلنا
مبنتهى الوضوح ،نريد أن نرى
بناء وسائل للنقل العام».
وقالت مرة أخرى أن حزب

وزير الظل للخزانة كريس بوين
اخلضر لن يتفاوض مع رئيس
الوزراء طوني ابوت ،الذي
اتهمته خبرق التعهد هلا بعدم
إزالة احلماية لغابات تسمانيا.
بدوره اعلن زعيم احلكومة يف
جملس الشيوخ اريك ابيتز Abetz
انه كان من الضروري أن يتم
تنفيذ جدول أعمال املوازنة،
لكنين «لن اقول كم ان
االئتالف على استعداد لتقديم
تنازالت يف املفاوضات.
وصرح لراديو « ABCان لدى

املستقلني وجمموعاتهم يف
جملس الشيوخ أيضا قائمة
أهداف ونأمل أن نتمكن من
جعلها تتوافق ولكن على
أساس أن يتم تنفيذ جدول
أعمال احلكومة».
وقال ان احلكومة تعمل بشكل
هادف ومنهجي مع أعضاء
جملس الشيوخ إلجياد أرضية
مشرتكة .
واضاف «اجلميع يسعى إىل
موقف يف بداية املفاوضات

اليت سنحتاج اىل اجرائها ،وانا
سأستمع بعناية فائقة جلميع
االقرتاحات املقدمة».
ورأى وزير املالية ماثياس
كورمان  Cormannانه ينبغي
حتمل
العمال
حزب
على
مسؤولية ست سنوات من
اهلدر بأن يصبح جزءا من احلل
هذا االسبوع.
وقال للصحفيني يف مبنى
الربملان «ليس هناك بديل
للموازنة اليت قمنا بتسليمها
إذا كنا نريد محاية مستويات
املعيشة لدينا».
وتابع يقول «اننا نتحمل
مسؤولية تنظيف الفوضى
اخلاصة بكم (العمال) وجيب
عليكم االنضمام إلينا».
وقالت النائبة العمالية جيين
ماكلني ان املوازنة اليت جرى
تسليمها تعترب هجوما مباشرا
على مستويات معيشة املاليني
من األسر االسرتالية.
ووصف زميلها جيم تشاملرز
املوازنة بـ «موازنة اهلبوط
املفاجئ».
ومع ذلك ،قال نائبا االئتالف
مارك كولتون وكني وايت
 Wyattان الردود يف مقعديهما
االنتخابيني كانت إجيابية إىل
حد كبري.
وقال السيد كولتون للصحفيني

«انهم (الناخبون) يدركون
وجوب اختاذ بعض القرارات
الصعبة».
بدوره كشف وزير التعليم
كريستوفر باين انه ناقش
بالفعل خطط حترير اقساط
اجلامعات مع كاليف باملر ،الذي
ُيعترب دعمه أمرا بالغ األهمية
لتمرير املوازنة يف جملس
الشيوخ اجلديد.
وصرح السيد باين لراديو
اال ننسى انه
« ABCعلينا
مضى أسبوعان فقط على
تسليم املوازنة ،لذلك هناك
طريق طويل لنقطعه».
وقال «انين متأكد من أن مجيع
الوزراء سيجتمعون للمناقشة
مع نواب االحزاب الصغرية
ونواب حزب اخلضر وحتى حزب
العمال».
وتابع باين قائال انه من
السابق ألوانه احلديث عن
اخلطوط العريضة للمفاوضات
حول إصالحاته للتعليم العالي
اليت سوف تسمح للجامعات
زيادة الرسوم اليت يدفعها
الطالب.
وقال «احلقيقة هي أن جملس
الشيوخ سيكون له رأي وكلمة
يف ما مير وما ال مير ،بالتالي
فإننا سوف جنلس باحرتام
وكياسة والتفاوض معهم».

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

العنكبوت االلكرتونية

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

51 Philip St, Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

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

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

For all your glazing needs

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

BG

Glass & Glazing

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

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

صفوت عرفان

يف جميع حاجاتكم الضريبية
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
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نهاية البلطجة  ..الفيتو رقم  :4حتالف عاملي جديد
ناهض حرت
بينما كان الرئيسان ،الروسي فالدميري
بوتني والصيين شي جني بينغ ،على منت
سفينة حربية ،يصدران األمر بالشروع يف
املناورات البحرية املشرتكة رقم  ،3كان
مندوبا الرئيسني ،يف جملس األمن الدولي،
يستخدمان الفيتو رقم  4دفاعًا عن سوريا يف
مواجهة بلطجة األطلسي اجلديدة إلحالة امللف
السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية.أربعة
فيتوات ثنائية ،وثالث مناورات عسكرية
مشرتكة ،منذ اندالع احلرب العاملية على
سوريا؛ الرد الذي اختزنته حركة التاريخ،
كان ،أيضًا ،عامليًا .لقد تالقى العمالقان
الصاعدان ،منذ العام  ،2011على هدير
الصمود يف قلعتنا األخرية ،دمشق؛ واآلن،
بينما عاصمة األمويني تنتصر ،ترتفع،
ّ
خفاقة ،أعالم التحالف العاملي اجلديد،
املضاد للهيمنة الغربية ،على رواسي كربى
روسيا والصني وإيران
للمرة الرابعة ،يتصدى الفيتو الروسي ــــ
الصيين املشرتك ،للمخططات اإلمربيالية ضد
سوريا يف جملس األمن الدولي؛ هذه املرة،
األهداف املعادية ،خمتلفة ،ومعنى الفيتو
الثنائي خمتلف أيضا.
الرد على مسار
أهداف األطلسي ثالثة)1( :
ّ
احلسم يف سوريا من خالل خلق أجواء مشحونة
بالقول إن اسقاط النظام السوري ما يزال
على األجندة )2( ،إحراج الروس ،أخالقيًا
وسياسيًا ،من خالل صياغة قرار يدين
الطرفني املتقاتلني يف سوريا بوصفهما
جمرمي حرب ،ينبغي وضعهما أمام احملكمة
ّ
اجلنائية الدولية ،اليت يستخدمها األطلسيون
منصة للبلطجة الدولية باسم القانون الدولي،
يتحول املرشح بشار األسد ،يف
( )3وهكذا
ّ
االنتخابات الرئاسية اليت تدعمها روسيا ،من
رئيس قادم مكتمل الشرعية ،إىل مطلوب
للعدالة الدولية ،لوال احلماية الروسية ــــ
الصينية!
أما الرد ،فكان هذه املرة معروفا مسبقا؛
األهم من ذلك أنه جاء جمرد عالمة دبلوماسية
عن حتالف عاملي جديد ،أصبح واقعًا سياسيًا
وعسكريًا واقتصاديًا يف شنغهاي.
قبيل الفيتو رقم  ،1كانت هناك توقعات
غربية ــــ عربية ،بتمرير قرار أممي شبيه بذلك
الذي أتاح حللف األطلسي ،التدخل العسكري
املباشر يف ليبيا إلسقاط نظامها بالقوة
(ما جنم عنه سقوط عشرات آالف الضحايا
األبرياء)؛ لكن ،يف  4تشرين الثاني ،2011
موسكو وبكني كانتا باملرصاد؛ أفشلتا القرار
العدائي بالفيتو.
ويف  4شباط  ،2012كانت اآلمال بالظفر،
لدى داعمي اإلرهاب يف سورياّ ،
أقل؛ إال أن
ّ
شكل ،مع ذلك،
الفيتو الروسي ــــ الصيين،
صدمة للتحالف الغربي ــــ الرجعي العربي،
املصمم على خلق املناخ الدولي املالئم
إلسقاط الدولة السورية .كانت الصدمة ما
عناه الفيتو الثاني من والدة حركة اعرتاض
اسرتاتيجي على القطبية الواحدة ،أكدت
حضورها يف فيتو ثالث كان متوقعا يف 19
متوز .2012
هنا ،بدأت التحركات األطلسية تتخذ مسارات
خارج جملس األمن الدولي ،بتكثيف الضغوط
زود
على روسيا والعدوان على سوريا؛ ّ
األتراك ،صيف العام  ،2013عصابات
اجملرمني التابعة هلم ،بأسلحة كيميائية،
جرى استخدامها بالفعل ،والشروع ،تاليًا،

استخدمت روسيا والصني ،،حق النقض للمرة الرابعة ضد مشروع قرار
إلحالة سوريا إىل املحكمة الجنائية الدولية (أ ف ب)
يف محلة ضد دمشق لتربير هجوم عسكري
عليها خارج الشرعية الدولية؛ محلة مت احباطها
بالتدخل الروسي لعقد صفقة الكيماوي من
جهة ،وبإعالن اإليرانيني أن الرد على أي
عدوان على سوريا ،سيكون شام ًال ،وعلى
ضع ْت
مستوى املنطقة كلها .مذ ذاكُ ،و َ
مشاريع احلرب الغربية النظامية السافرة على
ّ
الرف ،لكن يبدو أن األطلسي مل ييأس ،حتى
اآلن ،من مواجهة احلسم السوري العسكري
واالنتخابات)
(باملصاحلات
والسياسي
باحلسم العسكري؛ بدأته تركيا يف َكسب،
ثم تفتقت العقلية االستعمارية الفرنسية
عن اقرتاح خيربط اللوحة كلها :حتويل امللف
السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية بقرار
دولي ،لو جرى متريره ،لكان إجازة للقوى
اإلمربيالية لشن حرب على سوريا حتت ذريعة
ّ
التخلص من «نظام استبدادي»
مزدوجة:
ً
ومن التنظيمات «اجلهادية» معا .وهو حل
املفروض أنه يرضي مجيع األطراف .مشروع
القرار ،يف وقاحته ،اقتصر على حماكمة
السوريني .وال يعين ذلك فقط منح اجلنود
األمريكيني يف حرب ممكنة على سوريا عفوًا
من املالحقة اجلنائية ،ولكنه يعين ،كذلك،
حتصني املتدخلني فعال يف احلرب املستمرة
على سوريا من أكثر من ثالث سنوات؛ مبا
يف ذلك حتصني املسؤولني األمريكيني
واألتراك
واإلسرائيليني
والفرنسيني
والسعوديني والقطريني واألردنيني وقوى
 14آذار يف لبنان ،وحتى اإلرهابيني
األجانب!

مشروع القرار الفرنسي ،يف وقاحته،
اقتصر على محاكمة السوريني
«العبقرية» البلطجية الفرنسية ال يوازيها يف
االحنطاط سوى احنطاط تلك احلكومات الـ13
أيد ممثلوها يف جملس األمن الدولي
اليت ّ
لشن احلرب باسم العدالة
مشروع قرار مفصل
ّ
وتربئة القوى اليت تشنها بالوكالة أو ستشنها
باألصالة الحقا على الشعب السوري .املندوب

تشوركني :مشروع القرار محاولة لتأجيج العواطف السياسية والتحضري
للتدخل العسكري ضد سوريا (اسكندر دبيبي ــ موقع األمم املتحدة)

الروسي ،فيتالي تشوركني ،رأى يف مشروع
القرار الفرنسي «حماولة لتأجيج العواطف
السياسية والتحضري للتدخل العسكري ضد
سوريا» ،والحظ أن الغرب يطيل أمد األزمة
السورية ،قصدًا ،بهدف إسقاط النظام
السوري بالقوة.
معركة السوريني ضد األطلسي ــــ وحلفائه
العثمانيني والعرب ــــ ال تزال ،إذًا ،طويلة
وشاقة ،لكن درب اآلالم السوري يفتح
أبواب املستقبل لسوريا وآسيا والعامل؛ يف
شنغهاي ،وقع الطرفان الروسي والصيين،
 49اتفاقية جديدة ،من بينها اتفاقية يف
جمال الطاقة ،إحداها بقيمة  400مليار دوالر
لتوريد الغاز الروسي إىل الصني على مدار
 30عاما؛ وجدت الصني مصدرا موثوقا للنفط
والغاز لصناعاتها ،بينما وجدت روسيا ،بديال
اسرتاتيجيا لصادراتها من الطاقة ،جيعلها أكثر
قدرة على املناورة والضغط حيال أوروبا.لكن
جماالت التعاون الروسي ــــ الصيين األخرى،
أهم ،منها مشاريع عمالقة يف
عديدة ،ورمبا
ّ
البنى التحتية (واحد من أضخم اجلسور يف
العامل يربط البلدين خبطوط السكك احلديد)
ويف صناعة الطائرات املدنية؛ فأخريا ،جرى
التزاوج بني التقدم التكنولوجي الروسي
يف حقل الطريان والتقدم الصناعي الصيين
يف شراكة ستنافس الشركتني الغربيتني
الكربيني لصناعة الطائرات املدنية ،بوينغ
وإيرباص.
ويف الطريان احلربي ،لن تكتفي روسيا
بتزويد الصني مبقاتالت «سو  »35املزودة
مبحركات اجليل اخلامس ،بل ستمنح األوىل
للثانية ،رخصة تصنيعها.
ويبحث البلدان ،أيضا ،يف انتاج مروحيات
عسكرية جبارة .وهناك املزيد واملزيد؛
اجلوهري هو أن احتاد روسيا والصني ليس
جمرد حتالف سياسي حول موضوعات مشرتكة،
بل هو اكتشاف ملا ميكن أن ينتج عنه االندماج
االقتصادي بني بلدين ،ميلكان التكنولوجيا
والعمالة ورأس املال والطاقة وقدرات
التصنيع الفائقة والفوائض املالية القادرة

على تدوير عجلة انتاج رمبا غري مسبوقة يف
التاريخ .ويف الدفاع ،علينا أن نتصور ما
الذي ميكن أن ينتج عن احتاد الصناعة احلربية
الروسية خبطوط االنتاج الصينية!
على هذه اخللفية ،ال ميكن النظر إىل الفيتو
الروسي الصيين رقم  4باعتباره ،فقط،
وقفة مع سوريا ضد البلطجة الغربية؛ إنه
فيتو ثنائي ضد االحنطاط الغربي ،دفاعا عن
مرحلة جديدة يف تاريخ العامل ،تعرب عن ذاتها،
سياسيا ،على اجلبهتني السورية واألوكرانية،
ومتنح للسوريني الثقة ،ليس ،فقط ،بالدعم
العسكري والسياسي غري احملدود ،وإمنا،
أيضا ،بأن الطريق إىل إعادة اإلعمار وختطي
املنجز السابق ،من دون الوقوع يف براثن
الغرب واخلليج ،مفتوحة.
على اخلط تدخل إيران بقوة؛ فروسيا اآلن
ليست حتى روسيا 2013؛ موسكو ستتعاون
مع اإليرانيني يف كل اجملاالت ،وستبين هلم
املزيد من املفاعالت الذرية ،بغض النظر عن
مآل العقوبات الغربية.
هنا؛ فلنقرأ معا ما قاله سيد الكرملني
للرئيس اإليراني ،حسن روحاني ،يف قمة
بناء الثقة يف آسيا (سيكا) ،لكي نكتشف
الروح الروسية اجلديدة ،املتجهة شرقا؛
قال« :لسنا جارين فحسب ،حنن شريكان
أمينان قدميان .أجنزنا مشاريع كبرية ،ولدينا
امكانيات كربى لسواها».
ويف املسار نفسه ،أشاد الرئيس الصيين
بينغ ،لدى لقائه روحاني «بالعالقات
االقتصادية بني البلدين اليت تنمو يف األعوام
األخرية ،بصورة كبرية ،وكذلك بالتنسيق
الطيب بني بكني وطهران حول القضايا
اإلقليمية والدولية املهمة» .وبكلمة ،كان
روحاني ،مركز اهتمام العمالقني يف مؤمتر
شنغهاي؛ يدرك بوتني وبينغ ،قوة إيران
وموقعها اجليوسياسي اخلطري بالنسبة لتكوين
احللف اآلتي املمتد من بكني إىل جنوب لبنان،
مرورا مبوسكو وبغداد ودمشق ...ودائما
دمشق ،رابطة احللف وجوهرته ،وميدان
والدته وانتصاره.
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هل ينسف «حتالف الفيصل ـ املختارة» فرصة «اجلنرال»؟

عون وجنبالط :حرب داحس والغرباء!
ال شيء يستحق األخذ والرد بعد الدخول يف نفق
الفراغ الرئاسي ،سوى ترقب نتائج احلوار العوني
ـ احلريري حمليًا وتطور احلوار السعودي ـ اإليراني
إقليميًا .عنصران أساسيان ال يستبعدان وجود
عناصر أخرى.
أثارت «ثالثية األقوياء» اليت طرحها العماد
ميشال عون ،عرب «املنار» ،أمس األول ،مواجع
وهواجس وذكريات .هذه قضية تقع يف صلب
عقل هذا الرجل حتى قبل عودته إىل بريوت يف
ربيع العام .2005
حتى اآلن ،ال جيد «اجلنرال» تفسريًا حلرب 2005
االستباقية اليت شنها وليد جنبالط ضده واستدرج
وورط الفرنسيني فيها ،برغم
« 14آذار» إليها
ّ
أنه كان يعترب نفسه قد أدى واجباته معه ،فلو أنه
نزل عند رغبة الرئيس أمني اجلميل ،ابان «حرب
اجلبل» ،لكان مطلوبًا منه أن يقتحم قصر املختارة
ويأتي بالزعيم الدرزي خمفورًا اىل الريزة.
يف ذاكرة عون واقعة تارخيية .قرر قادة «اجلبهة
اللبنانية» يف العام  1980استدعاء الضابط
املتحمس اىل اجتماع مغلق يف دير
املاروني
ّ
سيدة البري .طلبوا من «اجلنرال» (مل يكن قد
بلغ هذه الرتبة بعد) ،أن يعطي رأيه يف عدد من
األمور .استغرب يومها نظرتهم العدائية للطائفة
الدرزية ووليد جنبالط شخصيًا .قال هلم إنه
«جيب أن نتعايش مع األخوة الدروز مهما حصل
من صراعات ..يف الوقت احلاضر أو يف املاضي
البعيد .تقاليدهم تقاليدنا وعاداتهم عاداتنا .هم
ال يشكلون خطرًا دميوغرافيًا علينا .هم طائفة
تكاد تندثر وجيب أن حنافظ عليهم .فإذا ما طلبوا
شيئًا ،أعطوهم بالزائد وليس بالناقص ...هذه
مسألة اسرتاتيجية».
حتى اآلن ال ميلك «اجلنرال» تفسريًا واضحًا
للرفض اجلنبالطي له منذ ثالثة عقود من الزمن.
لذلك ،قرر أن يتعامل بطريقة خمتلفة .قال لوفد
أجنيب زاره مؤخرًا« :كونوا على ثقة ،اذا جلسنا أنا
و»السيد» و»الشيخ سعد» ،اىل طاولة واحدة،
فلن جيد «الصغار» مكانًا هلم .رمبا نعطيهم بعض
الكراسي الصغرية للجلوس من حولنا» ..وبطبيعة
يرتدد بتسمية بعض األمساء.
احلال ،مل
ّ
جاء سعد احلريري إىل موقع الزعامة ،ووجد
سي «املربع اآلمن»
نفسه حيط تلقائيًا يف ما مُ ّ
بعنوان «التحالف الرباعي»(احلريري ،نصراهلل،
جنبالط و»القوات») ،لكن مع الوقت ،أصيب
هذا املركب السياسي االنتخابي بأعطال أدت إىل
إنهاء خدمته ،ملصلحة حتالفات ما يزال بعضها
قائمًا حتى يومنا هذا باستثناء املوقع اجلنبالطي
الذي دار أكثر من دورة قبل أن يستقر طوي ًال
يف «الوسط».
مل جيد عون تفسريًا لذلك املوقف السليب
الذي اختذه احلريري منه ،إال حتت تأثري النفوذ
اجلنبالطي يف ذلك احلني وما كان له من أثر على
كل « 14آذار» .قال عضو «الرباعي» حللفائه بأن
عون داخلنا (ضمن  14آذار) يربكنا ..أما خارجنا،
فانه فقط يزعجنا .قادت تلك الفرضية اجلنبالطية
إىل حماولة إقصاء «اجلنرال» ،على قاعدة احلد
من مجوحه وطموحه ،وخصوصًا الرئاسي ..هذا
املنطق قاد إىل معادلة تعويم مسري جعجع بعد
قانون العفو الشهري .أي تكبري اخلصم املاروني
لـ»اجلنرال» ،وهي املعادلة اليت ما تزال قائمة
حتى يومنا هذا ،خصوصًا يف إطار معادلة الرتشيح
الرئاسي املقفل حتى اآلن.
تلك «الوصفات» اليت تلقاها سعد احلريري
أعطت نتائج معاكسة .كان التفاوض بينه وبني
عون على ستة أو سبعة مقاعد يف كل لبنان،
فإذا بالـ»تسونامي» حيصد أكرب كتلة مسيحية
يف تاريخ جملس النواب ..حتى عندما حاول
زعيم «املستقبل» أن «يستوعب» زعيم الغالبية
املسيحية حكوميًا ،بعد انتخابات  ،2005خرج عون
من قريطم وكاد يرفع شارات النصر :اتفقت أنا
واحلريري على  90يف املئة من املواضيع ،لكن
جمددًا كان جنبالط باملرصاد ،ومتكن من إجهاض
أسر
احملاولة احلريرية ،وكانت تلك العبارة اليت
ّ

بها «الشيخ» للمقربني منه« :اعتزل السياسة..
وال أضع يدي بيد اجلنرال»!
تدحرجت األمور .نفذ جنبالط انقالبًا (مع فؤاد
السنيورة) على «اتفاق الرياض» ،وما يزال
البعض يتذكر كيف تباهى الزعيم الدرزي من
املختارة بشراكته مع جيفري فيلتمان يف اإلطاحة
باتفاق «اخلليلني» مع احلريري يف العاصمة
السعودية!
ولد تفاهم السادس من شباط بني عون و»حزب
اهلل» على أنقاض حماوالت إحكام الطوق على
«اجلنرال» والتآمر على املقاومة .سقطت املعادلة
اليت كانت يف صلب قيامة «التحالف الرباعي»:
أعطيكم األكثرية النيابية واحلكومية ،لكن القرارات
تتخذ بالشراكة الوطنية (التشاور).
حتى عندما متوضع وليد جنبالط ،يف الوسط ،بعد
أيار  ،2008مل يكن قرار االنفتاح املشرتك بينه
وبني عون مبنيًا على قواعد راسخة .حصلت زيارة
«اجلنرال» الشهرية إىل الشوف وفتحت له أبواب
املختارة ،لكن مفاعيل ذلك اليوم الشويف الطويل
انتهت يف اليوم التالي .ال كيمياء سياسية بني
الرجلني ..واملسؤولية ال تقتصر على أحدهما بل
على االثنني معًا.
جاء موسم االنتخابات الرئاسية اآلن ،فكان ال بد
من الوقوع يف «السهو اجلنبالطي» .هو املوقف
االعرتاضي إياه ضد أصل الزعامة من خارج
نادي العائالت املارونية التقليدية يف جبل لبنان
الدرزي ـ املاروني ..فكيف ميكن جلنبالط أن يقبل
به رئيسًا للجمهورية.
هنا ،مثة قناعة عونية ،أن جنبالط يلعب دورًا حموريًا
ضده يف السعودية ،وهو حياول االستفادة من
تاريخ سليب يف العالقة بني األمري سعود الفيصل
و»اجلنرال» من زمن «اللجنة الثالثية العربية»
حتى يومنا هذا ،مرورًا مبرحلة الطائف .يقول عون
ود بينه وبني الفيصل مبفعول رجعي
صراحة أن ال َّ
يعود اىل نهاية الثمانينيات ،وهو يدرك اليوم أن
أبرز عنصر معرقل لتفاهمه مع احلريري هو ثنائي
املختارة ـ الفيصل ،وهو مقتنع بأن األمريكيني،
خصوصًا سفريهم اجلديد يف لبنان ديفيد هيل
يلعب دورًا إجيابيًا يف هذا االجتاه.
ومثة عنصر يساهم يف «التشويش» ،هو الرئيس
ميشال سليمان ،الذي حاول تثمري بعض
العالقات السعودية واحمللية ملصلحة «التنقيز»
من «الفرصة العونية الرئاسية» ..قبل أن يصبح
سيد بكركي شريكه اىل حد كبري يف هذا االجتاه..
وعلى قاعدة «ال مليشال عون ومسري جعجع يف
بعبدا»!
إىل أين؟
هذا هو السؤال اجلنبالطي التارخيي .لن يهدأ
بال جنبالط اال عندما يأتي اليه اخلرب اليقني
بأن «اجلنرال» ليس موضوعًا نهائيًا على الئحة
املرشحني احملتملني لرئاسة اجلمهورية ..يالقيه
يف موقفه هذا ،تيار وازن ليس يف «املستقبل»
و» 14آذار» ،بل يف السعودية نفسها ،وعندها
يصبح السؤال :اذا كان احلريري مدركًا صعوبة
تسويق مثل هذا اخليار يف «اململكة» ملاذا قرر
وضع نفسه على سكة حماولة سياسية على خط
باريس ـ الرابية تبدو حظوظها قليلة جدًا؟
لـ»اجلنرال» أن يفكر بالطاولة الثالثية اليت
يتحلق من حوهلا «الكبار» ،وأن حياول إجياد
كرسي صغري لآلخرين ..لكن شرطه الكتمال
عقد الطاولة أن يصل اىل القصر اجلمهوري .أما
املعادلة احلريرية القائلة بأن شرط تطوير التفاهم
مع عون ال يتصل بالرئاسة وحدها بل بتفاهمات
أبعد مدى ،من احلكومة اىل االنتخابات النيابية
املقبلة ..اىل جممل امللفات الداخلية ،فإنها
معادلة غري قابلة للصرف يف الصراف السياسي
اآللي يف الرابية.
هل ميكن صياغة عالقة من نوع آخر بني املختارة
والرابية؟ اجلواب ملن يقرتب من هاتني الدارتني
أن الوقت داهم ..والفرص صارت مستحيلة.

عن «السفري»

لبنان من العدم إىل الفراغ
غسان سعود

مهم كيف تدخل القصر اجلمهوري .لكن األهم كيف
خترج منه .ال يذكر الرئيس ميشال سليمان السيارة
اليت صعد بها إىل القصر ،فقد مرت سنوات على
آخر مرة استخدم فيها تلك السيارة املتواضعة .وها
هو يغادر القصر غدًا مبوكب من حنو ثالثني سيارة،
سجلها قبل بضعة أيام
تتقدمها مثان فائقة الفخامة ّ
فقط ،اثنتان منها من نوع 0 – 2013 Mercedes
 Kmمصفحة ،ومخس رباعية الدفع «موديل السنة»،
اثنتان «نيسان ألتيما» واثنتان فورد» وواحدة
«أركاد» ،إضافة إىل «رينو كانغو» ،ومجيعها
مسجلة باسم ميشال نهاد سليمان ،يف ظل تضارب
يف املعلومات حول إدخال هذه السيارات اليت تقدر
قيمتها بنحو مليون دوالر من دون مجرك باعتبارها
ختص القصر اجلمهوري ،أو مجركتها بشكل قانوني
لكونها مسجلة باسم سليمان ال القصر .مع العلم أن
يغص بتكلفة اجلمارك،
من يدفع مثن السيارات لن
ّ
خصوصًا أنه مل يتعب كثريًا يف مجع مثنها .علمًا أن
راتب السنوات الست يف رئاسة اجلمهورية ال يكاد
يكفي لشراء سيارة مصفحة واحدة.
ومل يعلم بعد إن كان موكب السيارات سيحظى
مبرافقة جوية من الطوافة اليت حصل عليها الرئيس
سليمان من أمري قطر السابق ،وأقفل القطريون من
يومها الباب يف وجهه .وال شك أن سليمان سيحتار
يف أمر وجهته ،فقبل رئاسة اجلمهورية كان يتنقل
بني مساكن الضباط ومنزل عمه يف عمشيت ،أما
اليوم فلديه يف عمشيت وحدها عدة منازل ويف
حلفد فيال صيفية ويف بعبدا مروحة واسعة من
اخليارات ،أهمها بعد السفارة السورية بنحو مئيت
مرت.
أمر سليمان فور دخوله القصر خبفض عديد احلراس
املرافقني للرئيس إميل حلود من  25إىل تسعة
فقط ،فيما ترافق فخامته غدًا سرية كاملة يتجاوز
عديد أفرادها السبعني .لعل عدد منازله اجلديدة
يربره حبكم احلاجة إىل حارسني أمام كل شقة .إال
أن األهم من هذا كله أنه خيرج من القصر كما دخله،
من دون ساعة
ماسية يف يده .فبعض فريقه حرص
ّ
منذ بداية عهده على بيع كل الساعات اليت أهداها
يفاجأون بالشركات
امللوك واألمراء إليه ،وإذا بهم
َ
ّ
املصنعة هلا ُتعلمهم بأن هدية ُتباع يف السوق
السوداء فور خروجها من قصورهم .ويغادر ،مع
لبناني فقط ،يف ظل حبث
كل األسف ،جبواز سفر
ّ
قانونيني لبنانيني وفرنسيني يف احتمال استكمال
مالحقته القانونية جبرم حيازة جوازات سفر فرنسية
مزورة هو وعائلته .فاحلصانة الرئاسية سقطت
عنه ،بعد سقوط حصانة قيادة اجليش املعنوية.
لن يقرأ أحد خطاب الوداع وال كتيب اإلجنازات
الرئاسية ،كل ما سيذكره التاريخ عن فخامته ،حني
يضطر إىل ذكره يف أحد هوامشه ،أنه أول رئيس
مزور من
مجهورية يف العامل حصل على جواز سفر ّ
دولة أخرى .ميكن كتاب «غينيس» ،باملناسبة،
التحرك على هذا الصعيد ،وميكن سليمان نفسه
تسجيل براءة اخرتاع .سيشري التاريخ إىل إجالسه
صهريه ،من دون صفة رمسية هلما ،يف االجتماعات
خلفه ،يف خطوة مل يقدم عليها الزعيم اللييب الراحل
معمر القذايف وال الرئيس العراقي صدام حسني.
سيذكر شقيقه وحمطات الوقود ،شقيق زوجته
وجملس إدارة الكازينو ،وابنه وإجناز منع لبنان من
املشاركة يف مباريات كرة السلة الدولية .سيذكر
التاريخ ،من دون شك ،رئيسًا يصف مقاومة حررت
أرضه وشعبه من االحتالل االسرائيلي بأنها خشبية.
هو أول رئيس ميضي عهده كام ًال من دون إصدار
قانون موازنة ليكون لبنان الدولة الوحيدة يف
العامل اليت جتيب حكومتها وتصرف من دون موازنة،
علمًا أن الدستور أعطى الرئيس صالحية إصدار
املوازنة مبرسوم إذا عرقل جملس النواب إصدارها
ضمن املهل الدستورية .ويف عهد سليمان ،كسر
لبنان رقم بلجيكا القياسي 192 :يومًا من دون
حكومة .فما بني استشارات الرؤساء متام سالم
( 309أيام) وجنيب ميقاتي ( 139يومًا) وسعد
احلريري ( 135يومًا) وفؤاد السنيورة ( 45يومًا)،
أمضى اللبنانيون عامني من أعوام سليمان الستة
من دون حكومة .يضاف إليها حنو عام بني استقالة
حكومة وتكليف رئيس حكومة آخر ومشاورات البيان
الوزاري وتعطيل جلسات جملس الوزراء ،وعام
آخر مسافرًا .أما العامان الباقيان ،فكانا حافلني
أمنيًا ودستوريًا واقتصاديًا وسياسيًا .إجنازات
على مد النظر .ال ميكن من انتخب رئيسًا مبخالفة

واضحة للدستور أن يؤمتن طبعًا على الدستور .أول
رئيس ال جيري تعيينات ،مدخ ًال لبنان هنا أيضًا
يف كتاب «غينيس» من حيث حجم الشغور يف
اإلدارات العامة .جملس القضاء األعلى من دون
رئيس .ميدد ألعضاء اجمللس الدستوري خالفًا
للدستور .حتى خالل احلرب ،مل حيصل أن كانت
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي من دون جملس
قيادة ومدير عام .حتى االستحقاقات الدستورية،
عجز سليمان عن تأمني حصوهلا يف موعدها ،فجرى
التمديد للمجلس النيابي .ال قانون انتخابات عاد ً
ال
يف عهده ،وال إقرار لالمركزية اإلدارية؛ جمرد
خطابات وندوات ومؤمترات ينظمها املقربون منه
بتكلفة عالية ال ُيرى منها شيء .أما آخر مرة حصل
فيها شغور يف جملس قيادة اجليش كالشغور
احلاصل اليوم ،فكان قبل  25عامًا حني استقال
نصف أعضاء حكومة العماد ميشال عون العسكرية.
حتى يف تسليحه املفرتض للجيش ،كان يقدم
خدمة للسعودية وفرنسا وليس للجيش ،فمن يريد
تسليح اجليش فع ًال مبا حيتاجه اجليش يليب الدعوات
الروسية لطلب ما يشاؤه اجليش وليس ما تسعى
شركات الصيانة الفرنسية واألمريكية إلعطائه له.
ها هو قبل بضعة أعوام حيتفل بتأمينه طوافتني
إلمخاد احلرائق ،غدًا يعددهما ضمن إجنازات عهده،
فيما احلرائق كادت تصل إىل قصره قبل عشرة
أيام من دون أن حترك الطوافتان ساكنًا لعدم قدرة
لبنان على صيانتهما!
يصدق الرئيس سليمان نفسه حني يسهب
يف احلديث عن بطوالته التحكيمية ،سواء بني
روسيا وأوروبا ،أو بني سوريا والسعودية أو ً
ال،
والسعودية وقطر ثانيًا ،أو بني حركة محاس وحركة
فتح ،وتقريبه بني السعوديني والفرنسيني .أما
فعليًا ،فالصراعات اللبنانية شاهدة على براعته
االستثنائية يف ممارسة دوره الدستوري :احلكم
بني اللبنانيني؛ من جبل حمسن وباب التبانة إىل
ليشرع
عرسال وجوارها .اخرتع سليمان إعالن بعبدا
ّ
حتويل لبنان إىل ممر لتنظيم «القاعدة» باجتاه
سوريا .هو حتى يف عمشيت ،عجز عن أداء دور
احلكم ،فدخل يف زواريب كان يصطدم جبدار تلو
اآلخر يف نهاياتها.
اجلميل األكثر سعادة مبغادرة
لعل الرئيس أمني
ّ
سليمان القصر بعدما حما بأفعاله كل مآثر عهد
اجلميل السيئة .الراهبات البعبداويات اللواتي
ّ
خفض املقربون من الرئيس قيمة استثمار
أراضيهن ليضمنوا استئجارها بتكلفة قليلة جدًا يف
غاية السعادة .الرهبان الذين ضغط املقربون من
الرئيس عليهم يف جبيل ليضمنوا استئجار أرضهم
ببضعة آالف لرية يف غاية السعادة .كل َمن ّ
مل من
اخلداع القائل إن « 7آيار أحزنه جدًا» ،فيما هو مل
حيرك اجليش إليقاف السابع من أيار حبكم حساباته
الرئاسية ،سيكون اليوم يف غاية السعادة .كل من
ّ
مل من تلك االبتسامة املستفزة ستغمره السعادة.
تكفي مقارنة وزراء الرئيس يف العهود السابقة
ووزراء هذا العهد؛ عهد كان وزراءه الياس املر
ومنى عفيش ومروان شربل وأليس شبطيين ومسري
مقبل.
سيغادر الرئيس ميشال سليمان غدًا قصر بعبدا،
ليبقى فيه من سيتهافتون اليوم على وداعه يف
القصر .يذهب هو ويبقون هم ،جمرين تعدي ًال
«فوتوشوبيًا» بسيطًا على الصور اليت تزين
صالوناتهم الستبدال بوجه سليمان
وجه من
َ
سيخلفه .ستكون قوى  14آذار هناك أيضًا ،ولو
اطمأن سليمان إىل حضورها ملا تشجع على اقرتاح
إجراء هذا االحتفال الوداعي ،فهو جتنب أخريًا إحراج
االستقباالت الشعبية يف عدة حمطات جبيلية .تريد
قوى  14آذار رئيسًا جديدًا يؤمن استمرارية هلذا
العهد ،بكل إجنازاته أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا،
وحتى اجتماعيًا.
هذا كله كان خطأ قوى  8آذار .أدارت هذه القوى
أذنها الطرشاء للنائب سليمان فرجنية وكل من
حذرها من قائد اجليش السابق .بعد انتصارها
امليداني احلافل ،ذهبت مهزومة إىل الدوحة لتوقع
على انتخاب سليمان رئيسًا .يومها ختلت عن رئيس
تكتل التغيري واإلصالح العماد ميشال عون ،واليوم
األمر نفسه وارد .مثة من ال يتعلم من أخطائه،
التجديد لسليمان عرب سليمان آخر وارد .أما سليمان
املغادر فيرتك خلفه وطنًا خيرج من مرحلة العدم اىل
مرحلة الفراغ.
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مقاالت وتحقيقات

سليمان بعد قصر بعبدا :أي دور سياسي؟
نقوال ناصيف
انقضت والية الرئيس ميشال سليمان
وتبدأ والية الشغور .ال احد يسعه
التكهن بانتخاب الرئيس اجلديد ما
مل تطرأ مفاجأة تضع اجلميع امام
االستحقاق .مل جُت ِد املهلة الدستورية
كي تلقي بثقلها لتفادي الشغور وال
اخلالف على النصاب بات ذا جدوى
خيرج الرئيس ميشال سليمان من قصر
بعبدا على حنو مغاير .ليس كالرئيس
اميل حلود وحيدًا اال من وداع خجول
ومتواضع للحرس اجلمهوري وبعض
موظفي القصر .مل يكن حلفاؤه حتى
يف عداد املودعني .وليس كالرئيس
امني اجلميل من قبل وحيدًا ايضًا ،تاركًا
وراءه قنبلة موقوتة مل يطل الوقت
قبل انفجارها ،هي تعيني قائد اجليش
العماد ميشال عون رئيسًا حلكومة
عسكرية انتقالية يف مرحلة نزاعه مع
قائد القوات اللبنانية مسري جعجع على
اقتسام السلطة والشارع يف املناطق
املسيحية آنذاك .اىل اليوم مل يتوقف
تطاير شظايا القنبلة تلك.
االصح ان الرئيس يغادر بطريقة غري
مألوفة :مل جيد احدًا يف انتظاره لدى
دخوله قصر بعبدا عام  ،2008وال يرى
ّ
ويسلم اليه القصر
اليوم احدًا يستقبله
قبل ان ينصرف.
وهذه سابقة .لكن جتربة السنوات
الست املنصرمة تفضي حتمًا اىل
بضع مالحظات اوىل عن دروسها
ومغازيها:
 1ــــ شأن معظم أسالفه انتخب سليمان
مبا يشبه االمجاع ،وترك السلطة يف
ظل انقسام املوقف من حوله بني مؤيد
ومعارض .مل يسع اتفاق الدوحة محاية
عهده كله ،وبدا أنه مظلة موقتة للسنة
االوىل منه فحسب انتهت بانقضاء
مقتضياتها :حكومة الوحدة الوطنية
برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة،
االنتخابات النيابية ،حكومة الوحدة
الوطنية برئاسة الرئيس سعد احلريري
حتى سقوطها .بعد ذاك اصبح الرئيس
مرتوكًا بني قوى  8و 14آذار.
مر سين عهده ،ثابر على دوره
 2ــــ على ّ
ّ
حيضر
كرئيس للجمهورية من دون ان
نفسه لزعامة سياسية شعبية ،قادرة
على االستمرار بعيدًا من املنصب يف
ما بعد ،ومن غري ان يتيقن من مقدرته
على ان ميسي مرجعية حيتكم اليها.
انتخب بامجاع يكاد يكون مماث ًال لالمجاع
على الرئيس كميل مشعون ،ويغادر
احلكم من دون ان يرتك وراءه،
كالرئيس فؤاد شهاب ،مدرسة .بل
يخُ شى ان تكون املرحلة التالية من
التقاعد الرئاسي حمفوفة باالعباء:
قضاؤه جبيل ومسقطه يدين بالوالء
االنتخابي والشعيب لزعيم آخر هو
عون ،ويف مرمى حزب اهلل من جرود
املنطقة .كالهما خصماه.
يف ّ
ضيق اخليارات
ظل توازن داخلي
ّ
بني فريقي  8و 14آذار ،حيتاج
سليمان اىل ارث ضارب اجلذور يف
التاريخ والشعبية واملكانة يف الطائفة
ويف اللعبة السياسية ،حيتاج اىل ان
يكون النائب وليد جنبالط كي يتمكن
من الوقوف يف الوسط ،متمكنًا
وقادرًا على اشعار االطراف اآلخرين
مجيعًا حباجتهم اليه .يف سنه الـ 66مل
يقل الرئيس بعد من اين يريد أن يبدأ
ومع َمن؟
 3ــــ يف وسع سليمان القول انه
ترك ملفات مهمة ينبغي ان تستمر
من بعده :مشروعا الالمركزية االدارية

وقانون االنتخاب وفق
النسيب
التصويت
اللذان احاهلما على
جملس النواب ،مشروع
دستورية
تعديالت
امضت جلنة من النواب
السابقني
والوزراء
و ا ملستشا ر ين
والباحثني الدستوريني
طوال
وضعه
يف
بغية
العهد
ثلثي
ايضاح مواد دستورية
صالحيات
واخصها
رئيس اجلمهورية كان
من املتوقع احالته اياه
على جملس الوزراء،
يف
التعيني
آلية
الوظائف العامة اعده
مع الوزير السابق
للتنمية االدارية حممد
فنيش .يرتك ايضًا
للخلف اربعة ملفات
ثقيلة الوزن والعبء:
اعالن بعبدا (حزيران سابقة سليمان :لم يتسلم الرئاسة من أحد ولن يسلمها ألحد
تصوره لالسرتاتيجيا الدفاعية
،)2012
ّ
(ايلول  ،)2012جمموعة الدعم الدولية
للبنان (ايلول  ،)2013اىل طاولة
وسع من وظيفتها
احلوار الوطين اليت ّ
فلم تقتصر على مناقشة سالح حزب
اهلل بل حتولت هيئة وطنية ترعى
االستقرارين السياسي واالمين.
اما ما درجت عليه العهود املتعاقبة،
فهو جتاهل الرئيس اخللف ملفات
سلفه بأن يلقي بها يف ادراج
النسيان ،ويعمد اىل تكوين ملفاته
هو وفق خياراته واسلوب عمله .مل
يقل اي من الرؤساء املنتخبني انه اتى
كي يكمل مسرية سلفه ،مبن فيهم
الرئيس الذي صنع رئاسته السلف،
وهو الرئيس شارل حلو .مل ينتظر
انقضاء سبعة اشهر حتى انقلب على
شهاب ما ان شعر حلو انه ّ
ظل رئيس
حقيقي يقيم يف جونيه .يف الغالب
ُينتخب اخللفاء على انقاض اسالفهم
يشهروا بعهودهم املنطوية.
قبل ان
ّ
ينج رئيس ،يف املاضي القريب
مل
ُ
والبعيد على السواء ،من تشهري خلفه
به واالساءة اليه اال اثنان فقط هما
شهاب والرئيس الياس سركيس.
ما يعين ان ملفات عهد سليمان
تنطوي بانقضاء الوالية كي يبدأ
اخللف من نفسه فقط .بل نادرًا ما
ابصر اللبنانيون رئيسا حيتفظ بصداقة
سلفه ،او اتصاله به حملاورته ،او
استيحاء جتربته.
 4ــــ رمبا حيتاج تقويم جتربة «الرئيس
التوافقي» اىل بعض الوقت ايضًا من
اجل احلكم عليها .اال ان من الصواب
القول ايضًا ان سليمان مل يسعه
احملافظة على دوره التوافقي سوى
يف النصف االول من واليته ،حتى
كانون الثاني  2011مع تكليف الرئيس
جنيب ميقاتي تأليف احلكومة ،بتأجيله
االستشارات النيابية امللزمة اسبوعًا
كان كفي ًال بنقل الغالبية النيابية من
فريق اىل آخر .غضبت قوى  14آذار
فوت فرصة تسمية احلريري
ّ
وعدته ّ
لرئاسة احلكومة باحنيازه اىل الفريق
اآلخر .يف السنة االخرية من الوالية
اضحى يف مواجهة قوى  8آذار بعدما
وجه اىل حزب اهلل انتقادات قاسية
لتورطه يف احلرب السورية ما جعله

(هيثم املوسوي)

ضمنًا يف صف قوى  14آذار.
منذ مطلع  2011انهار الدور التوافقي
وهبطت مقدرة الرئيس على املوازنة
بني الفريقني املتناحرين ،بعدما
متكن يف السنوات الثالث املنصرمة
من ادارة خالفهما بدراية يف حكوميت
الوحدة الوطنية.
األصح ان ُيعزى تهاوي الدور التوافقي
اىل اندالع احلرب السورية عامذاك.
انقسم فريقا  8و 14آذار من حوهلا
بني مؤيد للنظام ومناد باسقاطه،
سرعان ما اضحى سليمان يف قلب
االشتباك :مل يعد يف امكانه التقريب
بينهما ،وال ادارة تناقضاتهما ،وال
التواصل املتوازن معهما من غري ان
يكون على متاس مع احلرب السورية
وتداعياتها اللبنانية.
منذ آب  2012جهر باخلالف املعلن
مع دمشق مع اكتشاف حماولة تفجري
تورط فيها الوزير السابق ميشال
ّ
مساحة .يف وقت الحق ،يف تصرف غري
مألوف وقد يكون أسيء تفسريه ،قال
سليمان انه ينتظر مكاملة من الرئيس
بشار االسد يشرح له اسباب ضلوع
سوريا يف حماولة مساحة عرب اللواء علي
اململوك .مذذاك انقطع االتصال بني
الرئيسني ،وكان سليمان اعتاد منذ
القمة االوىل بينه واالسد عام 2008
مكاملته اسبوعيًا ،وافتتح العالقات
الديبلوماسية بني البلدين.
بيد ان السنتني االخريتني من العهد
اوقعتا تدرجيا القطيعة بينه وحزب
اهلل استكما ً
ال للقطيعة مع دمشق.
يف عيد اجليش يف آب  2013قال
حبصر السالح يف يد اجليش ،ثم دعا
يف الشهر نفسه يف افطار القصر
اجلمهوري اىل التزام اعالن بعبدا بعدما
رفع النربة ضد مشاركة احلزب يف
احلرب السورية .اواخر عام  2013ادىل
مبوقف استثنائي اصطدم بعقيدة حزب
اهلل ،وبدا انه يتوخى التشكيك فيها
وتقويض مفهومها الديين :الشهادة
تكون على ارض الوطن فحسب،
داعيًا اياه اىل مغادرة سوريا ،حتى
كان املوقف الصدمة قبل اشهر عندما
حتدث عن «املعادلة اخلشبية» ،ايذانا
بانهيار شامل ونهائي لعالقته حبليف
قديم مذ كان قائدا للجيش.

جنبالط «يعوّم» العريضي ..يف مستنقع!
روال إبراهيم

عاد النائب غازي العريضي اىل
الواجهة مرة أخرى بعدما قرر النائب
وليد جنبالط منحه دورًا يف ذكرى عيد
املقاومة والتحرير الذي أقيم يف بلدة
بيصور.
ولكن ،كما العادة ،ال يربز العريضي
اال يف اطار حزبي ملتبس عنوانه
هذه املرة تعليق أكثر من  70ناشطًا
اشرتاكيًا عملهم معيدين عقارب
الساعة اىل تاريخ  7أيار .2008
يكاد النائب غازي العريضي نفسه ال
يفهم ما يدور يف رأس رئيس جبهة
النضال الوطين النائب وليد جنبالط؛
أقصاه وزاريًا ونيابيًا أم مل يقصه؟
أنهى مسريته السياسية أم مل ينهها؟
سيعيد اليه اعتباره أم يرتكه «ال معلقًا
هم ،اختار «البيك»
وال مطلقًا»؟ ال ّ
«يعوم» العريضي
هذه املرة أن
ّ
يف مستنقع اشرتاكي شرس ،ويف
الند مع الوزير
الند اىل
مواجهة من
ّ
ّ
أكرم شهيب .أما عنوان اخلالف اآلني:
عيد املقاومة والتحرير.
بدأت القصة عندما رفضت ادارة
«قاعة الرسالة االجتماعية» يف مدينة
عاليه طلب ناشطني يف «تيار اجملتمع
املدني املقاوم» إقامة احتفال التحرير
هناك .ويقول الناشطون إن النائب
اكرم شهيب هو من تدخل شخصيًا
لرفض طلبهم ،فقرروا نقل االحتفال
اىل مركز الرابطة الثقافية الرياضية
يف بيصور ،مسقط رأس العريضي.
على االثر ،زار وفد من التيار النائب
البيصوري لنيل موافقته أو ً
ال ،ودعوته
اىل املهرجان ثانيًا؛ فمنحهم «أبو عمر»
تقصد االتصال،
ما أرادوه وأكثر .وقد
ّ
يف حضورهم ،بوزير الصناعة حسني
احلاج حسن داعيًا اياه اىل عشاء مبكر
يف دارته ،ليتوجها بعدها سويًا اىل
مركز الرابطة .مل يكد البيصوريون
واالشرتاكيون يتبلغون اخلرب حتى
اشتعلت البلدة والقضاء واحلزب
وصفحات التواصل االجتماعي .عاد
اجلنبالطيون بالزمن اىل  11أيار
 ،2008نصبوا متاريسهم ولكن يف ما
بينهم هذه املرة :هذا من آل مالعب
يؤيد وذلك خيالف ،عائلة العريضي
منقسمة هي األخرى وبيصور تغلي.
وعلى ما يقوله أحد أبناء البلدة ،عصام
مالعب ،على صفحته الفايسبوكية:
«من جترأ أن ينسى  11أيار ومن جترأ
أن يطوي تلك الصفحة بإسم العلمانية
واالنفتاح ،ومن جترأ أن ينفرد بأخذ
قرار جمتمع كامل فليتحمل مسؤولية.
ال أحد ميلي قرارًا على بيصور».
وبناء عليه ،هدد بعض الناشطني
االشرتاكيني شباب «تيار اجملتمع
املدني املقاوم» باألسوأ يف حال أصروا
على اقامة الذكرى ...وطبعًا مل يسلم
العريضي من التهديد والشتائم .آثر
جنبالط بداية ترك الطابة يف ملعب
نواب القضاء وقاعدتهم علنًا ،وبينه
وبني النواب من حتت الطاولة .لكن،
حادة
عند
تطور االشكال اىل مشادات ّ
ّ
بني األهالي ،اضطر اىل التدخل
عالنية .وللمفاجأة وقف «أبو تيمور»
اىل جانب «أبو عمر» ،وأبلغ كل من
يعنيه األمر أن االحتفال سيحصل
يف موعده «ال بل أفكر يف حضوره
مفوض بهذا
شخصيًا والعريضي
ّ
امللف ومبوافقيت الشخصية».
بات ميكن احلديث عن مرحلتني:
ما قبل كالم البيك وما بعده .جال
العريضي على مشايخ عائلته وعائلة
مالعب لتهدئة النفوس ومترير
املهرجان بأقل األضرار املمكنة ،اال

أن الشباب املتحمسني مل ينصاعوا
هذه املرة ألوامر املختارة ومتنيات
املشايخ .سريعًا تداعوا اىل اجتماع
حزبي يف املركز االشرتاكي يف
بيصور ،أصدروا اثره بيانًا أعلنوا
فيه جتميد أنشطتهم يف احلزب وهم،
حبسب البيان «أكثر من  70من الرفاق
ضد الفوقية والتبعية وضد القرارات
املتهورة والتعصب وجر احلزب اىل
زواريب ضيقة وحسابات شخصية».
وغمزوا من قناة جنبالط مشريين اىل
أن بيصور «ليست لعبة ألحد وليست
ساحة يلعب بها املتبارون الكبار».
وختموا البيان بتواقيعهم .وللمصادفة
كانت مجيع األمساء تنتمي اىل عائلة
مالعب.
بعدها نزع هؤالء علم احلزب عن
املركز ،حبسب بعض أهالي املنطقة،
واستبدلوه بالراية التوحيدية .وترافق
ذلك مع تصعيد على مواقع التواصل
االفرتاضية ،يف اليوم نفسه،
فعبرّ بهاء رفيق مالعب عن سخطه
بتسمية األشياء بأمسائها ولو كان
هذا االسم هو «وليد بيك» ،فكتب:
«بالقوة ،باملنيح ،بالعنف ،بالسالح،
بالدواليب ،بالعصيان املدني ،بكل
منرقلك ياها
الوسائل املشروعة ما رح ّ
غري على جثثنا .كرامتنا أغلى منك
ومن الزعران يللي بدك تعزمن ،وإذا
مفكر إنو بيصور هي الصفحة يللي
وج ع ظهرنا بتكون
تبيض فيها ّ
رح ّ
غلطان يا وليد بيك .على جثثنا».
وهكذا ،برز اخلالف االشرتاكي
اىل العلن يف ظل عدم اهتمام من
املختارة اليت حضر سيدها االحتفال
مع جنله تيمور ،وال من ابن بيصور
الذي استقبل وزير حزب اهلل باألرز
والورود والوالئم مؤكدا اهمية هذا
التاريخ ومشريًا اىل ارتباطه مباشرة
ببيصور «أم الشهداء».
واعترب جنبالط ان ذكرى التحرير
هي ذكرى وطنية وقومية واسالمية
كربى» وأن «التحرير هو نتيجة تراكم
املقاومات اليت اتت اىل بريوت
واجلنوب واجلبل» ،الفتًا اىل ان
«اخلطر االساسي على لبنان اليوم
هو االنقسام يف الوحدة الوطنية»،
مؤكدا «اننا ال نستطيع ان نتخلى عن
املقاومة» ،ومشريًا اىل ان «التحرير
أبقى لبنان عربيًا وطنيًا من دون أي
وصاية» ،مشددًا على انه «ال نستطيع
التخلي عن املقاومة وال بد أن تنخرط
لتعزز قدرات الدولة».
تقول مصادر االشرتاكي أن جنبالط
تعمد حضور االحتفال بنفسه لضمان
ّ
عدم حصول أي اشكال وتطوره اىل
ما ال حتمد عقباه ،فيما وضع بعض
البيصوريني موقف البيك يف خانة
«بيع موقفه اىل حزب اهلل على حساب
ضحايانا».
من جهته ،ال يستغرب أحد املنظمني
ويرده اىل سلوك جنبالط
أداء املختارة
ّ
«املعتاد يف دس اخلالفات بني حزبييه
أحيانا لتوجيه رسائل صارمة ولو أدى
ذلك اىل حرد البعض .فالبيك يعرف
متى خيرج العصا ويهزها ،فيعود
هؤالء كما أن شيئا مل يكن».
انتهى االحتفال وال بد للهمروجة
احلزبية أن ختمد ،وها هو العريضي
يعود اىل الواجهة من الشباك
اجلنبالطي بعد أن خرج من الباب يوم
استقالته من وزارة األشغال من دون
علم املختارة ...اىل أن يقرر البيك
اقفال الباب والشباك بوجهه مرة
أخرى ،وهكذا دواليك.
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قداس

قداس احتفالي يف كنيسة مار شربل مبرور عام على سيامة املطران طربيه راعيا ألبرشية اسرتاليا ونيوزيالندة املارونية

مت االحتفال يوم االحد املاضي مبرور عام على سيامة سيادة
املطران انطوان شربل طربيه راعيا البرشية اسرتاليا ونيوزيالندة
املارونية وذلك يف قداس احتفالي اقيم يف كنيسة مار شربل
يف بانشبول  -سيدني عاون سيادته فيه رئيس دير مار شربل
االب يوسف سليمان وكهنة الكنيسة والرعية وحضره حشد كبري
من املؤمنني.
وقد القى سيادته يف القداس العظة التالية:
يف هذا األحد السادس من زمن القيامة الذي يسبق تذكار
صعود الرب يسوع املسيح إىل السماء ،نتأمل مرة جديدة بظهوره
للرسل ،بانتظار عيد العنصرة ،عيد حلول الروح القدس ووالدة
الكنيسة مثل السنبلة من حبة القمح .وترائي الرب يسوع للرسل
مميز نرى فيه
األحد عشر حبسب اجنيل اليوم هو احتفال قرباني
ّ
عناصر القداس اإلهلي الذي حتتفل به الكنيسة ،مع الفرق ان
يسوع املسيح ،الكاهن األزلي ،هو احملتفل بشخصه .أما العنصر
األساسي يف هذا الظهور هو التعريف حبضوره من خالل عالمات
صلبه يف يديه ورجليه وحتقيق النبوءات والكتب .واجلديد فيه أنه
ٍ
جبسد ممجد ،أكل طعامًا ماديًا أمامهم وفتح
وهو القائم من املوت
أذهانهم لفهم الكتب وأقامهم شهودًا ملوته وقيامته.
سر القربان
والكنيسة شعب اهلل للعهد اجلديد ،تتمحور وتنطلق من ّ
الذي هو عطية الرب يسوع حلياة البشرية ،فال ميكن فصل الشركة
القربانية عن حياة أبناء الكنيسة كما أن اجلسد ال ينفصل عن
ّ
الرأس ويبقى حيًا .والكنيسة اليت ائتمنها الرب على نشر االجنيل
سري القربان والتوبة ،أصبحت سرًا أي
وخدمة األسرار وخصوصًا َّ
عالمة وأداة االحتاد باهلل ووحدة اجلنس البشري .يف هذا اإلطار
يقول القديس اغوسطينوس :فلنفرح ونشكر اهلل أننا أصبحنا ليس
فقط مسيحيني ،بل أصبحنا واحدًا باملسيح.
ملبني دعوة
االفخارستيا
كنسية حول
وحنن اليوم نلتقي كجماعة
ّ
ّ
اهلل اآلب إىل وليمة عرس ابنه ،مشرتكني بوليمة االبن احلمل
ٍ
بقوة من الروح القدس
املذبوح خلالصنا ،رافعني كأس احملبة
ملهم مسرية الكنيسة وأبنائها.
روحية يف مسرية كنيستنا
حمطة
واملناسبة اليوم ما هي اال
ّ
املارونية يف اوسرتاليا نعود بها إىل  25ايار من السنة املاضية
ّ
حيث كان االحتفال بسياميت األسقفية يف الصرح البطريركي يف
بكركي على يد صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار
بشاره بطرس الراعي ،بطريرك انطاكيا وسائر املشرق الكلي
الطوبى .واليوم بعد مرور سنة على هذه السيامة ،أقف من جديد
متأم ًال بكالم قداسة البابا فرنسيس يف لقائنا معه كأساقفة جدد
السنة املاضية حني قال« :إن األسقف هو أو ً
ال رجل اميان وحمبة:
كلية له
وحمبة
االجنيل،
اميان بالرب يسوع حيمله على نشر كلمة
ّ
تعطيه السعادة يف عيش خدمته ».وأنا اليوم أجدد االتكال على
اهلل وعلى صلواتكم من أجل أن يكون امياننا باملسيح ال بذواتنا
وحمبتنا للمسيح ال لذواتنا فنختم على جباهنا باألمانة هلل واالنفتاح
على اخوتنا البشر فنعرف أننا شعب احملبة.
بفرح كبري إىل هذه الرعية املباركة رعية القديس
أعود اليوم
ٍ
شربل واليت كان لي شرف خدمتها ألكثر من عشر سنوات واليت
منها انطلقت إىل خدميت األسقفية يف هذه األبرشية املباركة...
أعود لكي أطلب من جديد شفاعة القديس شربل الذي أصبح
شفيع أسقفييت  ،وصلواتكم من أجل أن أكون راعيًا صاحلًا على
مثال الرب يسوع راعي الرعاة فأقوم برعاية اخلراف اليت أسندها

إلي دون استحقاق مين.
ّ
أعود يف هذه املناسبة إىل دير القديس شربل ،إىل رهبانييت،
املارونية ،بييت الوالدي الثاني ،إىل إخوتي
الرهبانية اللبنانية
ّ
بتفان وغرية ،لنصلي
الرعية
هذه
خبدمة
يقومون
الرهبان الذين
ٍ
معًا من أجل الكنيسة وأبنائها ولكي جندد االلتزام بالثوابت
التارخيية ضمانة للهوية وللمستقبل .وهنا ال بد من
املارونية
ّ
ّ
املارونية هو أنها خرجت من
كنيستنا
ز
ميي
ما
أن
إىل
اإلشارة
ّ
ّ
دير ،هو دير ما مارون الذي ُبين على ضفاف نهر العاصي يف
منطقة انطاكيا انذاك ،ومتحورت حول الدير والرهبان يف مسريتها
ّ
املارونية
شكل النواة األوىل لنشأة الكنيسة
التارخيية .فالدير
ّ
املارونية جند أنفسنا
األديار
من
ر
دي
يف
جنتمع
 .ويف كل مرة
ٍ
ّ
املارونية هويتها ،فانطبعت
الكنيسة
أعطت
اليت
أقرب إىل اجلذور
ّ
واالنطاكية ،وتشابك تارخيها
ة
النسكي
ة
الرهباني
الروحانية
بطابع
ّ
ّ
ّ
ّ
الرهبانية فيها.
احلياة
ومسرية
مصري
مع
ّ
املارونية يف أوسرتاليا إال أن
لكنيستنا
ميكن
ال
اإلطار
هذا
ويف
ّ
تبقى وفية لتارخيها ،تاريخ الشهادة واالستشهاد ،تاريخ القداسة
والقديسني ،تاريخ قديشا وقزحيا وقنوبني وبكركي ،تاريخ شربل
ورفقا ونعمة اهلل وأبونا يعقوب ،واألخ اسطفان .فنجدد ارتباطنا
املارونية
السريانية ونعمل معًا على إبراز اهلوية
اإلنطاكية
جبذورنا
ّ
ّ
ّ
املارونية اجلديدة .وما زيارة غبطة أبينا البطريرك
لألجيال
ونشرها
ّ
من  24تشرين األول إىل  7تشرين الثاني هذه السنة ،اال للتأكيد
املارونية يف اوسرتاليا.
على هذه الثوابت واستنهاض اهلمم
ّ
وألجل هذه األهداف أيضًا وانطالقًا من احلاجات الرعوية كانت
األولويات السبع اليت وضعتها للسنوات السبع املقبلة واليت
أعد خصيصًا هلذا الغرض ،بعد هذا
ستوزع عليكم ضمن
ّ
كتيب ّ
ّ
القداس االهلي.
معكم نرفع أنظارنا وقلوبنا يف هذا الشهر املرميي إىل مريم أم
املارونية وأبنائها
النور احلاضرة معنا واليت هي رفيقة كنيستنا
ّ
مر العصور ،وخناطبها قائلني :إليك يا أمنا العذراء نرفع
على ّ
يف هذه الليتورجيا االهلية ،صالة شكٍر على مجيع النعم اليت
ِ
ِ
املارونية
أبنائك يف أوسرتاليا خصوصًا أبناء الكنيسة
أفضتها على
ّ
 .نشكرك على الرجاء الذي تزرعينه يف النفوس وعلى السالم
متر
لكل
والفرح الذي متألين به القلوب .ونسأل شفاعتك
ِ
ٍ
نفس ّ
يف ظلمة وأمل وفراغ وضياع لكي تعود وترى النور يف إبنك يسوع
ويف كنيسته املقدسة.
ويف اخلتام ،ماذا أرد إىل الرب عن مجيع ما كافأني به؟ أخذ كأس
اخلالص وأدعو اسم الرب .إنه عنوان حياتي األسقفية يف خدمة
الكنيسة وأبنائها .أشكركم مجيعًا على صالتكم ودعمكم وحمبتكم.
أشكر الذين أعدوا هلذا االحتفال ،خصوصًا نائبنا العام املونسنيور
مارسيلينو يوسف واألب الرئيس يوسف سليمان مع مجهور الدير
وجلان الرعية وكل الكهنة يف األبرشية على خدمتهم وتضحياتهم.
ّ
وكلكم عائليت .أشكر أبناء
أشكر أفراد عائليت على إحاطتهم لي
قرييت تنورين ومعهم أردد «صرت ك ًال للكل ألربح الكل ليسوع
املسيح» .أشكر األخوات الراهبات على حضورهن وعلى رأسهن
األم غربيال بو موسى ،الرئيسة العامة لراهبات العائلة املقدسة
واهتم ان ال
بنوع خاص وأصلي ملن أراد
املارونيات .وإني أشكر
ّ
ٍ
ّ
والدي من لبنان للمشاركة معنا
يكون هذا االحتفال دون حضور
َ
يف هذا القداس ،فله ولعائلته شكري وصالتي.
ومع آيات الشكر والفرح والتسبيح يف هذا االحتفال االفخارسيت

أتوجه إىل الرب قائ ًال:
َ
الصَا ُ
حل يسوع،
الراعي َّ
أ ُّيها َّ
راعيا ُ
ملؤه ِ
لم واحلنان واحلكمة،
يا
احل ُ
ً
علمين َأن ُأعطي ذاتي للخرافَ ،
وأ ُ
ّ
بذ َل نفسي من َأجلهم ُأ ً
سوة
َ
َ
بك.
بنعمت َك َأن َ
َ
ِ
ضعف ُهم بص ٍرب،
حتم َل
أ
رب
يا
عطين
َأ
َّ
ُّ
َ
َ
َ
ُ
ساعدهم بتمييز،
حنو عليهم جبودة وأن أ
َ
أن أ َ
ُ
ُ
ُ
نه َ
شج َع من ُهم ُ
ضعفاء ،وأ ِ
ض من
فأ ِّ
عز َي َمن ُهم َحزانى ،وأ ّ
سقطوا،
َ َ
للك ِّل َ
كون ُك ًّال ُ
رحب ُهم َ
لك.
أن أ َ
أل َ
ً
ً
َ
بالر ِ
صحيحة َت ِ
جاء
َّ
وتدبرهم
ميان
كلمة
شفيت
ضع على
ِّ
اإل ِ
بنيهم يف ِ
َّ
ّ
واحلق.
بالروح
فيعبدونك
ة،
باحملب
سهم
وتقد
ِّ
َّ
ُّ
يديك املقدستنيَ ،
َ
عنايت َك َّ
ِإ ِّني َأ َ
ِ
الالمتناهية.
وأ ِكُل ُهم ِإىل
ض ُعهم بني
َّ
َ
ربنا الوديعَ ،
اجملد ِإىل األبد .آمني.
لك
ُ
يا َّ
واعاله بعض اللقطات

كلمة بمناسبة السنة االوىل لسيامة املطران
انطوان شربل طربيه
صاحب السيادة املطران انطوان شربل طربيه السامي
االحرتام
يف الذكرى االوىل لسيامتكم يا صاحب السيادة تستوقفين
ذكريات واحداث عشناها سوية حتت جناح الرهبانية اللبنانية
املارونية اليت احببتموها وال تزالون .مراحل قضيناها سوية
جتمعنا الثقة واحملبة  ،عنوانها الصداقة واليت من خالهلا
حققنا اهداف مهمة من تاريخ دير ومدرسة مار شربل وعلى
رأسها االحتفال باليوبيل الفضي للمدرسة والذي اعطى
للمدرسة وللرعية انطالقة جديدة حنو يوبيل جديد هو اليوبيل
الذهيب للمدرسة وكم شوقنا كبري لتكونوا انتم حتتفلون به
كاسقف للمدرسةواليت احببتم وعملتم من اجل ازدهارها.
واليوم بالذكرى االوىل لسيامتكم واليت فيها جتددون عهدكم
للكنيسة ولبنان عهدا اردمتوه عهد انفتاح وتالقي وهذه من
مميزات الرهبانية اللبنانية املارونية واليت مل تتوانى ان
ختدم ابناء الطائفة حاملة شعلة االميان والرجاء واحملبة
البنائها اينما حلوا .وانتم يا صاحب السيادة ترعرعتم
ونشامت يف رعاية الرهبانية فوطدت فيكم هذه االصالة
فدجمتم اصالة الرهبانية باصالة اهلكم وابناء بلدتكم تنورين
واليت حتمل ارثا مارونيا اصيال واليت اعطت للكنيسة والوطن
والرهبانية اشخاصا طاملا يفتخر بهم لبنان والرهبانية وانتم
على خطاهم سائرون!
صاحب السيادة ،باسم الرهبانية اللبنانية املارونية ،باسم
مجهور دير مار شربل وباسم الرئيسة العامة لراهبات العائلة
املقدسة وباسم الكهنة والراهبات وكل احلاضرين معنا من
اعالميني ومجعيات وباسم رعية مار شربل ،نتوجه لسيادتكم
باحر التهاني للسنة االوىل من سيامتكم ،طالبني من اهلل
والقديس شربل ان يثبت خطاكم ملا هو خري الكنيسة
والطائفة والوطن  ...وشكرا.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
عويدات يطلب السجن  3سنوات ألبو محزة بشكوى «نادي
الصفاء»
طلب قاضي التحقيق األول يف بريوت غسان عويدات يف قرار ظين
أصدره الثالثاء عقوبة السجن حتى  3سنوات لبهيج أبو محزة جبرائم
االحتيال وإساءة األمانة بأموال نادي الصفاء الرياضي بلغت 4
ماليني دوالر ،ومنع عنه احملاكمة من جرائم انتحال الصفة والتزوير
واستعماله لعدم كفاية الدليل حبقه.
وأبقى عويدات على أبو محزة موقوفًا ،معتربًا أنه بغض النظر عن
صحة اإلسقاط املقدم من وكيل أبو محزة أو عدمه ،فإنه ال يشكل
شرطًا الزمًا إلصدار قرار بقبول أو رفض طلب ختلية السبيل الذي
يبقى منوطًا مباهية اجلرم وبظروف القضية وبسالمة التحقيق ،فض ًال
عن أن أبو محزة مالحق أيضًا بدعاوى أخرى ال تزال عالقة (املقدمة من
النائب وليد جنبالط) وأقل ما خيشى من ختلية سبيله هو فراره.
وأحال عويدات املدعى عليه أبو محزة أمام القاضي املنفرد اجلزائي
يف بريوت للمحاكمة.
وأوردت وقائع القرار أنه تبني أنه بتاريخ  2013/9/30وبتاريخ
 2013/10/21تقدم املدعي نادي الصفاء الرياضي بواسطة وكيليه
احملاميني وليد صفري وحسام راسبيه بشكوى مباشرة حبق املدعى
عليه بهيج رشيد أبو محزة آخذًا فيها عليه إقدامه على اختالس أموال
املدعي وعلى االحتيال حبقه وعلى التزوير واستعماله وعلى انتحال
الصفة وجاء فيها أن املدعي نادي الصفاء الرياضي كان يشغل
عن طريق اإلجارة العقار رقم  /2228/املصيطبة حيث تقوم مالعب
النادي ومقره وذلك منذ أكثر من ستني عامًا.
وكان أبو محزة يشغل منصبًا فخريًا هو رئيس جملس أمناء النادي
ويف بداية العام  2012دخلت شركة مصيطبة ش.م.ل ،اليت ميلكها
آل غيث واليت اشرتت العقار الذي يشغله النادي ،مبفاوضات معه
خلصت إىل االتفاق بينهما على أن يتنازل النادي عن اإلجارة وخيلي
العقار لقاء تعويض مقطوع قدره عشرة ماليني دوالر.
ومع مرور الوقت مل تدخل صناديق النادي وحساباته أي دفعة من
قيمة التعويض املتفق عليه فسارعت إدارة النادي إىل مراجعة شركة
مصيطبة ش.م.ل وتفاجأت عندما علمت بأن آل غيث قاموا بدفع مبلغ
مخسة ماليني دوالر استلمها املدعى عليه على دفعات عدة مبوجب
شكات وحتاويل مصرفية بعدما أوهمهم بأن لديه الصفة اإلدارية
والتكليف اللذين خيوالنه استالم املبالغ وتنظيم اإليصاالت والتوقيع
عن النادي وقام آل غيث بتزويد النادي بصورة عن الشكات اليت
استلمها املدعى عليه منهم وأدخلها يف حسابه الشخصي.
وأنه تبني للنادي أن هنالك من قام بتزوير التوقيع التظهريي
واخلتم العائدين له واملستعملني لتجيري الشكات الصادرة باسم
النادي من أجل حتصيلها وقبضها والتصرف بها بد ً
ال من إيداعها
حسابات النادي املدعي الذي أنذر املدعى عليه بإعادة املبالغ اليت
استلمها واستوىل عليها فلم يستجب لألمر بالرغم من تبلغه اإلنذار
بتاريخ .2013/9/26
وبالتحقيق مع أبو محزة ،نفى ما ُنسب إليه وأفاد بأنه شغل منصب
رئيس جملس امناء نادي الصفاء الرياضي منذ العام  2005ولغاية
وفوض من قبل اجلمعية العمومية وجملس
العام  2013حني استقال
ّ
إدارة النادي إجراء املفاوضات مع آل غيث ومت االتفاق بنتيجتها
على إخالء العقار بعد تسديد كامل مبلغ العشرة ماليني دوالر املتفق
عليه وذلك قبل شهر شباط من العام  2012وقام آل غيث بتسديد
مبلغ مليون دوالر مبوجب شك والباقي على دفعات لغاية العام
 2013حني انتهى دفع نصف املبلغ .وأنه وضع مبلغ املليون دوالر
األول يف حسابه اخلاص بطلب من حماسب النادي الشاهد حكمت أبو
مرشد وحبسب اآللية املعتمدة ويف تلك املرحلة كان يقوم بالصرف
على النادي حبسب التفويض املعطى له ومبوجب حماضر وميزانيات
أقرت بواسطة جملس اإلدارة واجلمعية العمومية (ميزانيات العام
 )2014 2013 2012وأن األموال تصرف بواسطة جملس اإلدارة الذي
يغطي نفسه بالقرارات وأنه مل يكن يوجد قرار حمدد بصرف األموال
الناجتة عن خلو العقار  2228املصيطبة بل قرار يف جملس اإلدارة
بالصرف اليومي وااللتزام الشهري جتاه الالعبني واألجهزة الفنية
وإقامة املنشآت يف ملعب عرمون مبوجب العقد املوقع بني رئيس
بلدية عرمون ورئيس جملس اإلدارة.
واستلم املدعي نادي الصفاء الرياضي منه مبلغ مخسة ماليني دوالر
دفعت من آل غيث باإلضافة إىل مبلغ  170ألف دوالر ت ّربع بها
لصاحل النادي وان خامت النادي وتظهري الشكات استعملت من ِقَبل
رئيس النادي وأمني الصندوق وكل األختام واملستندات موجودة
يف النادي.
وبتاريخ  2014/4/15تقدم أبو محزة بواسطة وكيله احملامي بهيج أبو
جماهد ،والذي سبق له يف خالل جلسة  2014/4/7أن أبرز ميزانيات
العام  ،2014 2013 2012مبذكرة تضمنت  23سند قبض مركزي
جمموعها  /3,398,131/دوالرًا خالصًا فيها إىل القول بأن النادي
استلم من املدعى عليه جمموع ما قدره  /5,178,131/دوالرا.
وباستجواب الشاهد حكمت أبي راشد أفاد بأنه حماسب نادي الصفاء
الرياضي منذ العام  2009لغاية  2013وكان يعمل بهذه الصفة
يف الفرتة املفرتض خالهلا أن يتم دفع مبلغ اخلمسة ماليني دوالر

للنادي من آل غيث ومل يعرف إطالقًا أن املبلغ دفع إال يف شهر
أيلول  2013عندما اتصل املدعى عليه بهيج أبو محزة وطلب منه ومن
رئيس النادي ومن أمني الصندوق استالم صور شكات وإدخاهلا
يف احملاسبة وقبل هذا التاريخ مل يكن يوجد أي شيء وال أي علم
حتى وأنه اجرى قيد احملاسبة بعد توقيع رئيس النادي ودخلت
الشكات كقيد حسابي يف حسابات النادي ال يف الصندوق وال يف
حساب النادي لدى بنك بريوت والبالد العربية وهي ذمم مدينة على
بهيج أبو محزة ،وإن امليزانيات اليت أبرزها وكيل املدعى عليه هي
ميزانيات مراجعة جتميعية ومل يدخل إىل حسابات صندوق النادي أو
حساب النادي املصريف سوى األرقام املذكورة يف اإلفادة الصادرة
عن نادي الصفاء الرياضي املوقعة من أمني السر العام هيثم
شعبان واليت أبرزت خالل جلسة  2014/4/7واليت جاء فيها أن إدارة
نادي الصفاء الرياضي تفيد وبناء على قرار جلسة  2014/1/29أنه
مل يدخل إىل حسابات النادي أي شك أو مبلغ من السادة آل غيث
مالكي العقار اجلدد باستثناء شك بقيمة مليون دوالر مت جتيريه من
ِقَبل النادي واحتفظ بها بهيج أبو محزة حيث سدد منه يف بداية
املوسم احلالي  /248000/دوالر ومت حتويل ما يقارب /2890000/
لرية لبنانية إىل حساب النادي باإلضافة إىل مبلغ  /10000/دوالر
حولت إىل حساب النادي كما مت قبض  /550000/دوالر مبوجب
ّ
شك رقم  712937مسحوب على بنك بريوت والبالد العربية حيث مت
تسديدها بدل مصاريف متأخرة عن السنوات  2011و 2012و2013
و.2014

صقر حييل جرائم التفجري الـ  11على «التمييزية»

اعلن مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر
عدم صالحية القضاء العسكري متابعة النظر يف جرائم التفجري اليت
احاهلا جملس الوزراء على اجمللس العدلي.
واحال صقر هذه اجلرائم البالغ عددها  11اىل النيابة العامة التمييزية
ليصار اىل االدعاء على املتورطني فيها وتسليمها اىل احملققني
العدليني للتحقيق فيها.

جثة شاب على شاطئ عمشيت
عثر فوج اإلنقاذ البحري على الشاب باتريك روجيه صفري ( 33عامًا)
جثة بني الصخور قبالة شاطئ عمشيت .وكان صفري قد اختفى فجر
اإلثنني املاضي أثناء ممارسته رياضة الغطس.
وكان فوج اإلنقاذ البحري يف الدفاع املدني بالتعاون مع القوى
األمنية باشر بالتفتيش عنه بعد ورود معلومات عن وجود سيارته
من نوع «سيات» مركونة عند شاطئ عمشيت مقابل خزانات وقود
شركة «يونايتد» .وتوىل خمفر جبيل التحقيق يف احلادث.

توقيف مزوري مستندات سورية مشاالً وعصابة سطو وسلب بقاعاً

وقد بوشر التحقيق مع املوقوفني بإشراف القضاء املختص.
من جهة ثانية ،أوقفت قوة من اجليش يف حملة حارة حريك  -الضاحية
اجلنوبية ،الفلسطيين موسى طارق موسى الصاوي ،املطلوب للعدالة
لقيامه بنشاطات ارهابية ،داخل خميم عني احللوة يف اوقات سابقة،
كما اوقفت يف احمللة املذكورة كال من حسن عباس محزة وزاهر علي
حجوال ،املطلوبني للعدالة جبرم اطالق نار .ومت تسليم املوقوفني اىل
املرجع املختص إلجراء الالزم.
ويف سياق احلملة االمنية يف الشمال ،ونتيجة لالستقصاءات احلثيثة
والرصد الدقيق متكنت عناصر مفرزة استقصاء لبنان الشمالي يف
وحدة الدرك االقليمي ،من توقيف الفلسطيين أ.ب يف حملة البداوي،
وهو مطلوب مبوجب اثنتني ومثانني مذكرة عدلية (خالصات احكام،
مذكرات القاء قبض ،مذكرات توقيف) ،جبرائم رمي قنابل،إطالق
نار ،سرقة موصوفة ،سلب ،تهديد بالسالح.

«املعلومات» حتقق مع فستق
خيضع الشيخ عمر بكري فستق للتحقيق لدى شعبة املعلومات يف
قوى االمن الداخلي باشراف مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية
القاضي صقر صقر ،يف ادعاء النيابة العامة العسكرية ضده يف
«احداث طرابلس» .وكانت قوة من «القوة الضاربة» يف شعبة
املعلومات يف قوى االمن الداخلي متكنت فجر االحد املاضي من القاء
القبض عليه من منزل يف شارع البساتني عاليه ،قرب سوبر ماركت
علبة ،يعود حلمد ابو لطيف .وكان فستق قد فر اثر بدء تنفيذ اخلطة
االمنية يف طرابلس.

قرار اتهامي بـ 40موقوفاً برتويج املخدرات يف «رومية»
أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قرارا اتهاميا ،اتهم
فيه  40موقوفًا من مدنيني وعسكريني يف سجن رومية ،بينهم
ضابطان يف جرم االجتار وترويج وتعاطي خمدرات داخل سجن رومية
سندا اىل مواد تصل عقوبتها إىل السجن املؤبد.
وأصدر مذكرة إلقاء قبض حبقهم واحاهلم امام احملكمة العسكرية
الدائمة للمحاكمة.

«العسكرية» ُتصدر 91حكماً أبرزها إعدام متهم بالتعامل
صدر عن احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل
ابراهيم  91حكمًا جبرائم نقل أسلحة وإطالق نار وحتقري أمنيني
وخمالفات أنظمة إدارية يف السجون وقتل واالنتماء إىل تنظيم مسلح
وخمالفة التعليمات العسكرية.
وجاءت األحكام بالصورة الوجاهية والغيابية وأبرزها حكم غيابي
بينة
قضى بإعدام أ.ع جبرم التعامل مع العدو اإلسرائيلي وهو على ّ
من أمره ودس الدسائس.

متكن عناصر مكتب القبيات يف املديرية االقليمية المن الدولة يف
عكار ،من توقيف السورية سهى.ش ،واللبناني امحد س.أ (من
وادي خالد) بتهمة ترويج مستندات سورية مزورة.
وقد أحيال مع املضبوطات اىل اجلهات املختصة ملتابعة التحقيقات.
كما متكن مكتب أمن الدولة يف راشيا من توقيف لبناني وسوري،
أثناء قيامهما بعملية سطو على أحد احملال التجارية يف منطقة راشيا
الوادي ،حيث طاردتهما عناصر املكتب املذكور وأوقفتهما.
وتبني أنهما قاما بعمليات سلب وسطو على عدد كبري من احملال
التجارية يف املنطقة .وقد ّ
سلما إىل القضاء املختص.
من جهتها ،قامت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام
وبإشراف النيابات العامة ،بتوقيف  48شخصًا بتهم تزوير مستندات
سفر لتسهيل عمليات دخول أشخاص إىل لبنان أو انتقاهلم إىل
دول أوروبية وآسيوية وإفريقية ،واستعمال جواز سفره من قبل
الغري ،والدخول خلسة إىل لبنان ،وترويج املخدرات والقيام بأعمال
احتيالية ،وخمالفة نظام اإلقامة.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني ،أحيلوا مجيعًا إىل القضاء
املختص.

عمد شابان اىل انتحال صفة مسعفني يف الصليب األمحر اللبناني
بهدف مجع التربعات ومتكنا بهذه الصفة من مجع أموال .وألقت شعبة
املعلومات يف قوى األمن الداخلي القبض عليهما يف حملة زوق
مصبح وضبطت حبوزتهما مبلغًا من املال.
وحذر الصليب األمحر اللبناني يف بيان له من منتحلي صفته داعيًا
إىل ضرورة التأكد من صفة هؤالء األشخاص قبل التربع هلم من
خالل حيازتهم على البطاقة الرمسية للجمعية حمتفظًا حبق االدعاء على
كل من ينتحل صفته وامسه حتت أي ظرف من الظروف».

مطلوبون يف قبضة القوى األمنية واجليش

«عصفور» يف قفص الشرطة

ّ
سلم  4مطلوبني يف أحداث طرابلس أنفسهم ملديرية املخابرات
يف اجليش .وأعلنت قيادة اجليش يف بيان هلا أنه يف إطار متابعة
إجراءاتها األمنية ،داهمت قوى اجليش أماكن عدد من املطلوبني
للعدالة يف مدينة طرابلس ،حيث أوقفت فادي أمحد أنور صابونة
املطلوب مبوجب مذكرات توقيف عدة إلقدامه بتواريخ خمتلفة على
إطالق نار ورمي رمانات يدوية واإلعتداء على القوى العسكرية.
كما قام نزار جمدي املولوي وحممد مصطفى الديك ومدحت حميي
الدين األحدب وإبراهيم مسري املصطفى ،املطلوبون أيضا مبوجب
مذكرات توقيف لألسباب املذكورة نفسها ،بتسليم أنفسهم ملديرية
املخابرات يف اجليش.

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أنه نتيجة لعمليات الرصد
واملتابعة ،أوقفت مفرزة حلبا القضائية يف وحدة الشرطة القضائية
ّ
امللقب بـ»العصفور» ،وذلك يف حملة
بتاريخ  26اجلاري م.ي
البحصاص -طرابلس إلقدامه بتاريخ  2014/5/8على خطف السوري
ز.م بعد أن استدرجه اىل لبنان بطريقة احتيالية من خالل «االنرتنت»
منتح ًال صفة تاجر قماش واحتجزه يف منطقة وادي خالد ملدة /48/
ساعة ،ومن ثم أفرج عنه لقاء فدية مالية قدرها  11ألف دوالر
أودعت من قبل ذوي املخطوف يف حسابات مصرفية خارج البالد.
وبالتحقيق معه ،اعرتف بقيامه بعملية اخلطف باالشرتاك مع آخرين،
جار لتوقيفهم.
العمل ٍ

طعن رتيب يف برج محود وتوقيف الفاعل
اقدم و.ق .على طعن رتيب يف قوى االمن بسكني اثناء قيامه
باخلدمة ،وقد متكنت شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي من
توقيفه يف برج محود وهو مطلوب جبرمي سرقة وخمدرت.

مسعفان مزعومان والصليب األمحر حيذر
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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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اعالنات

اسـطول من آليات احلفر ونقل الردم
والشاحنات ومضخات االمسنت
نتعهد كافة مشاريع البناء السكنية والتجارية
من املنازل العادية حتى املباني املتعددة
الطبقات من رسم اخلرائط حتى تسليم املفتاح

ثقة ..مصداقية  ..خربة ..دقة يف العمل
خدماتنا تغطي سائر أحناء سيدني وضواحيها

بـإدارة تـوفـيق طـبيخ

نعطي كفالة على مجيع األعمال والتعهدات
أسعارنا تناسب اجلميع  ...التـسعري مـجاني
 Carpentry - Framing - Roofing - FixingRenovations - Formworks -Steel Fixing - Concrete
Pumps - Fascia + Gutters - Roof Tiles - Colourbond
Roofs - Pergolas - All Slabs - Plumbing - Electrical
Works - Gyprock - Painting... Etc

جلميع حاجاتكم من اعمال البناء والتعهدات اتصلوا بصاحب اخلربة توفيق طبيخ على الرقم0411225583 :
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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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افتتاح عيادة

برعاية النائب الفيدرالي رادوك ومشاركة املطران كساب وحضور نواب ورؤساء وأعضاء بلديات وشخصيات

الدكتور نـبيل مـيت يـفتتح عيادة حـديثة لـطب االسـنان يف فـريفيلد

رادوك يقص شريط االفتتاح ويبدو املطران كساب وروهان ود .متي وآخرون

رادوك يقص شريط االفتتاح ويبدو املطران كساب وروهان ويوسف وبرشا ود .متي وآخرون

غسان كركي ،املطران كساب ،سمري يوسف وحضور

بعد يقص شريط االفتتاح

برعاية النائب الفيدرالي السيد فيليب رادوك
ومشاركة سيادة املطران كساب تم ،االسبوع
املاضي ،افتتاح احدث عيادة لطب االسنان
يف مدينة فريفيلد اطلق عليها اسم Smiles
 Unlimitedلصاحبها الدكتور نبيل متي.
وقد حضر حفل االفتتاح عدد من وجهاء الجالية
ونواب املنطقة ورؤساء وأعضاء البلديات بينهم
النائب اندرو روهان ورئيس بلدية فريفيلد فرنك
كربوني ونائبه جورج برشا ورئيس املجلس
العاملي للمغرتبني غسان كركي ورئيس الغرفة
التجارية العراقية السفري سمري يوسف ورئيس
مجلس الجالية اللبنانية علي كرنيب والسيد كريم
كسرواني والسيد فينس موفازو والسيد غانم
نعمو اضافة اىل اطباء ورجال اعمال.
وقد هنأ الوزير رادوك الدكتور متي على افتتاح
عيادته الحديثة يف فريفيلد التي وصفها بأنها
تعترب من ارقى عيادات مدينة سيدني وتمنى
التوفيق للدكتور نبيل على هذا االنجاز.
وقال رئيس بلدية فريفيلد فرنك كربوني ان
الجالية العربية ساهمت بتطوير مدينة فريفيلد
اما االنجاز الكبري للعيادة الحديثة للدكتور نبيل
متي فيعترب من اهم االنجازات لهذا العام مهنئا
مدينة فريفيلد بهذه العيادة االحدث لطب
االسنان.
اما سيادة املطران كساب فأكد يف كلمته ان
الجالية العربية برجالها الكبار ترد الجميل لالمة
االسرتالية وها هو احد ابنائها العزيز نبيل متي

الدكتور نبيل متي وحضور داخل احدى غرف العيادة الفخمة والحديثة
يفتتح عيادة قل مثيلها يف شرق وغرب سيدني
وهذا انجاز لخدمة املدينة.
بدوره شكر الدكتور نبيل متي جميع الحضور

الذين لبوا دعوته للمشاركة يف افتتاح عيادته
الجديدة.
ووعد الدكتور متي ان تكون العيادة بكل اطبائها

الدكتور نبيل متي وولداه
واملساعدين يف خدمة ابناء املدينة معلنا عن تقديم
خدمات مجانية ملدة اسبوعني يف طب االسنان
ابتداء من اول شهر حزيران املقبل.
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مناسبات

رئيس اجلمهورية ميشال سليمان منح سليم صفري
وسام األرز الوطين من رتبة ضابط تقديراً لعطاءاته
اجلمهورية
رئيس
منح
العماد ميشال سليمان ممثال
بوزير الرتبية والتعليم العالي
السيد ايلي بو صعب وسام
األرز الوطين من رتبة ضابط
لرئيس جملس إدارة ومدير
عام بنك بريوت ،الدكتور
سليم صفري ،يف حفل اقيم
يوم السبت  24أيار يف فندق
.Four Seasons
وألقى الوزير بو صعب
كلمة ّ
سلط فيها الضوء على
عطاءات صفري وقال فيها:
«تقديرا لعطاءات األستاذ
سليم صفري من أجل لبنان،
قرر فخامة رئيس اجلمهورية
ميشال
العماد
اللبنانية
سليمان منحه وسام األرز
الوطين من رتبة ضابط،
وكلفين وشرفين أن أقلده
إياه يف هذه املناسبة ،وأن
أتقدم منه بأحر التهاني».
ورد صفري بكلمة شكر
فيها فخامة رئيس اجلمهورية
َّ
تأثرت كثريًا
وقال « لقد
ِبهذه املبادرة الكرمية اليت
صين ِبها َفخامة رئيس
َخ َّ
ْ
زاد من
خطوة
البالد ،يف
َ
ِ
العاطفية عنديَ ،أ َّن
قيمتها
َ
َّ
الوسام،
تقليدي
ف
ل
ك
من َت
ِ
إمنا هو معالي وزير الرتبية،
الصديق العزيز الياس بو
َّ
كل
صعب ،الذي َأ ُك ُّن َله
مبة وإحرتام».
حَ َ
َ
ْ
وأضاف »،إذ أفتخر ِبهذا
الوسام و َأعتز به ،فانين
َ
ص ْدقَ ،أ َنُه عربون
أعتربِ ،ب ُ
كل
تقدير رفيعُ ،مهدى إىل ِّ
ِرفاقي و زمالئي ،الذين مل
يبخلوا ِبكدَ ،و تعب ،ووفاء،
ْ
ي َعلوا من
و التزام ،كي جَ ْ
سسة
بريوت»
«بنك
ُمَؤ َّ
لبنانية» بامتياز ،عاملة يف
ِخدمة الوطن َ
وأ ْبنائه ،حيثما
َْ
كانوا يف العامل».
وختم ضفري كلمته قائ ًال،
وعد ِرفاقي يف
« وعديَ ،و ُ
َ
مام ُك ْم أن
«بنك بريوت» ،أ َ
َّ
نظل
تمر وان نعمل ،كي
ْ
نس َّ
جديرين بوسام األرز الوطين
من ُر ْتَبة ضابط خدمة للبنان
و للبنانيني».
تتقدم أسرة بنك سيدني
بأحر التهاني من رئيس
جملس إدارة ومدير عام بنك
بريوت الدكتور سليم صفري
لنيله هذا االستحقاق الوطين.
وإذ يعبرّ أعضاء جملس االدارة
يف بنك سيدني ،واملدراء
التنفيذيون وموظفو املصرف
عن فخرهم بهذا الوسام ،
فإنهم يضمون صوتهم اىل
صوت صفري بالوعد على
االستمرار يف العمل الدؤوب
اخلدمات
أرقى
لتقديم
املصرفية يف أسرتاليا.

الوزير بو صعب يسلم السيد صفري الوسام

امحد أشكناني يزور متحف وقصر يوسف بك كرم يف زغرتا
زار السيد أحمد اشكناني
مراقب املراقبة االوىل إلدارة
املؤسسات االقتصادية
والخدمية بدوان املحاسبة
بدولة الكويت متحف
يوسف بك كرم تلبية
لدعوة مسؤولة اإلعالم
يف املتحف السيدة كوليت
بول سركيس وصاحب
املتحف السيد محسن
الطبيش.
ولقد جال السيد الطبيش
بالضيف يف أرجاء املتحف
مما أثار إعجاب السيد
أحمد وتأثره بهذا العمل
الجبار التاريخي ودهشّ
كيف بهمة رجل واحد
اعيد ترمم القصر واعادته
اىل سابق عهده يف عمل
تعجز عنه مجموع...
وقد أقام السيد محسن
الطبيش على شرفه مع
La galette newspaper 17x12.5.pdf
1
5/08/13
7:30 PM
الوفد املرافق مأدبة غداء
السد أحمد أشكيناني والسيد محسن الطبيش يف صورة تذكارية
عامرة...

C

M

Y

الوزير بو صعب يلقي كلمته

CM

MY

CY

CMY

K

الوزير ايلي بو صعب والسيد سليم صفري
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اعالنات

أفـتتح حـديثا
مـطعم سـوا ربـينا فـي غيلـفورد

أربعة مـطابخ فـي مـطعم واحـد جمـهز بأحـدث الـتجهيزات
مناقيش  -حلم بعجني  -بيتزا على أنواعها
 مشاوي متنوعة  -شيش طاووق  -شاورماعلى الطريقة العربية  -كبة نية  -سجق
 مناسف حلم ودجاج  -مجيع أصنافالثمار البحرية  -سانبوسيك  -فالفل  -فتة
 تبولة  -محص  -فول Chicken - - Burger - Beef Burgerسلطات
على أنواعها  -بطاطا مقلية  -وجبات
لألطفال وغريها الكثري...

متتعوا بأوقاتكم وأنتم تستمتعون مبشاهدة القنوات العربية

Ask Your Waiter For Our Daily Specials

جلسة خارجية عائلية مع فنجان قهوة وحلويات ..أراكيل بعدة نكهات ..سقف متحرك يفتح أوتوماتيكياً يُشعرك باجللوس يف اهلواء الطلق

املـطعم يـتسع لـ  200شخص ويـستقبل جـميع مـناسباتكم  ..نـؤمن طلـبيات كـافة املـناسبات

حـــالل

نفـتح  7أيـام يف األسبوع من  6صباحاً حتى  12ليالً

حـــالل
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اعالنات ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com

صفحة 25

Saturday 31 May 2014

السبت  31أيار 2014

ملبورن

Page 25

Melbourne

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل ..جملس والية فيكتوريا
بدعم من اجمللس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
واجمللس القاري ،تتشرف اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل -
جملس والية فيكتوريا بدعوتكم للمشاركة يف حفل انتخاب ملكة
مجال االغرتاب اللبناني  -اسرتاليا لعام  2014بتاريخ  8حزيران
مساء يف صالة ال مرياج على العنوان التالي:
الساعة الثامنة
ً
Oasis Ballroom - La Mirage,210 Hume Highway, Somerton
حبضور وزراء ونواب ومسؤولني أسرتاليني ولبنانيني ومبشاركة
حكيم من كندا واليت
ملكة مجال االغرتاب اللبناني لعام  2013ريتا
ّ
ستصل بتاريخ  ٤حزيران إىل ملبورن ومبشاركة ملكة مجال لبنان
اسرتاليا لعام  2013جيسيكا منصور ،حيث ستتوج ملكة العام
 2014مع وصيفة أوىل وثانية يف مهرجان مجالي وفين بامتياز.
هذا وتغادرالفائزة اسرتاليا يف آخر شهر متوز لتشرتك يف حفل
االنتخابات النهائية بتاريخ  ٩آب يف بلدة ضهور الشوير ،وسيتم
نقل االحتفال من على شاشة MTV
يشرتك يف احلفل الفنان أمحد املصري والفنان فهمي بركات
والفنان سامر سليمان وعلى الطبل الفنان إيهاب مع فرقة فادي
صيداوي و DJالفنان طارق مراد والراقصة مايا.
ملزيد من املعلومات االتصال0433555550 :

مايا دياب تو ّضح للمرة األوىل مالبسات
تهديدها لباسم فغالي

إلتقيناها يف كواليس تصوير كليبها "أيوة" ،من إخراج وليد ناصيف،
حتدثت مايا عن العديد من
ومعها أجرينا
شيقًا بتفاصيله ،حيث ّ
ً
لقاء ّ
جديدتي حتت إدارة املخرجة
ألغنيتي
تصويرها
ومنها
ة،
الفني
األمور
نْ
نْ
ّ
ّ
املصري
ل
للممث
مشاركتها
وعن
سرياني،
مسري
واملخرج
ال،
اجلم
إجني
ّ
ّ
ّ
ّ
وللفنان عمرو دياب يف مسلسل الشهرة .ويف نهاية اجلزء
السقا،
أمحد
عفوية جدًا بعدما ّ
وضحت
بطريقة
احلوار
مايا
إختتمت
اللقاء
هذا
من
ل
األو
ّ
ّ
للمرة األوىل من خالل حديثها مع إيالف مالبسات ّ
ّ
الفنان باسم
إتهام
ّ
يهدده يف بيته.
فغالي هلا بإرسال من ّ
أنا كومبارس يف كليب "أيوا"!
ً
قائلة " :أنا كومبارس
عن فكرة الكليب ودورها فيه ،مازحتنا مايا
ولدي تصوير مشهد واحد فقط اليوم ،وقد طلبت
يف هذا الكليب،
ّ
من فريق التصوير أن يضعوا لي مشاهد قدر اإلمكان يف هذ الكليب"
(تضحك) .ثم تتابع" :هذا ثاني يوم تصوير من كليب "أيوة" ،وقد سار
ّ
واملهم أن املخرج وليد ناصيف كان راضيًا عن
كل شيء بشكل مجيل،
ّ
ً
اجلو".
هذا
مثل
يف
ينجح
العمل
أن
أعتقد
.
ا
جد
سعيدة
وأنا
النتيجة،
ّ
متفائلة بكليب "أيوة"
ّ
ً
نيالي"
"يا
كليب
ى
تلق
بعدما
ا
خصوص
الكليب،
هذا
وعن تفاؤهلا بنجاح
ّ
الكثري من اإلنتقادات لناحية تقليدها لكليب "بيونسيه" ،قالت مايا:
نيالي" كان مجي ًال جدًا ،ولكن الصحافة ترى دائمًا
"أعتقد ّ
أن كليب "يا ّ
ولكن نظرتي خمتلفة ،وليس من الضروري أن أشارككم
آخر،
جانبًا
ّ
ّ
املؤكد ّ
أني متفائلة به
نظرتكم يف األمور ،أما عن كليب "أيوة" ،فمن
ّ
املصرية،
"برتقص" ،وهي باللهجة
ألن األغنية أص ًال "نضرة" ،ومجيلة و
ّ
ّ
ووزعها
زياد عمل عليها بطريقة "بتاخد العقل" بصراحةّ ،
ّ
وامللحن هيثم ّ
ّ
سيشكل مفاجأة
نقدمه مع األغنية
اجلو الذي ّ
هادي شرارة ،وأعتقد ّ
أن ّ
مجيلة ،وأنا بإنتظار النتيجة ،وإنشاء اهلل خري".
اجلمال ومسري سرياني
كليبان جديدان مع إجني ّ
وعن أعماهلا القادمة ،قالت مايا يف حديثها إليالف ":بعد تصويري
نيالي" ،و"أيوة" ،هناك أيضًا كليبان آخران ،والكليب القادم
ألغنية "يا ّ
ّ
ّ
ّ
صور بعد
سي
ه
أن
وأعتقد
موعده،
حتديد
على
ق
نتف
اليوم
ا
وكن
قريب،
ُ ّ
أيام
عشرة
بعد
تصويره
سيتم
بعده
الذي
والكليب
اليوم،
من
شهر
ّ
ّ
ً
مجال ،وعم ًال آخر مع مسري
إجني
مع
ال
عم
ر
سأصو
األخري.
ر
تصوي
من
ّ
ّ
ّ
سرياني ،وقد ّ
ّ
ومتت املوافقة على مضمون
مت حتضريهما بالكامل،
الكليبي ،وأصبح ّ
كل شيء جاهزًا".
نْ
خاصة!
بينها وبني مسري سرياني كيمياء
ّ
ّ
الفنانة
قدمته
الذي
املخرج
سرياني،
نيتها بالتعامل مع مسري
ّ
وعن ّ
مرييام فارس إىل اجلمهور عرب كليب أغنية "كيفك إنت" ،قالت مايا:
حضر لي فكرة مجيلة ،وقد ّ
أنه ّ
"إتصل بي مسري ،وقال لي ّ
ّ
لعت عليها
إط ُ
لدي خيار كبري من األغاني ،وعندما إستمع إليها إختار
وكان
وأعجبتين،
ّ
أصورها معه ،وهذا التوافق ما بني الفكرة
أود أن
األغنية اليت كنت ّ
ّ
سرع عملية إتفاقنا ،ومباشرتنا بالعمل".
واألغنية ،هو ما ّ

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

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

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

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

لالتصال0413101539 :

أبدًا ال أغار من ّ
فنانات رمضان!
ّ
الفنانات هيفاء وهيب ،ومرييام فارس،
وعما إذا كان تواجد زميالتها
ّ
وسريين عبد النور ،ونيكول سابا على الشاشة من خالل املسلسالت
الفنية ،قالت مايا ":أبدًا ،أال تعرفين؟!
الرمضانية هذا العام يثري غريتها
ّ
ّ
أنت أكثر من يعرفين( .تقهقه) .بالنسبة ليّ ،
كل أمر مجيل يف وقته،
وعندما تأتي األمور يف وقتها املناسب ،تكون أكثر جناحًا".
لو كنت ّ
أفكر بالتهديد ألرسلت إىل باسم رجا ًال وليس سيدة!
ّ
ّ
يهدده يف
من
له
أرسلت
ها
بأن
فغالي
باسم
ان
الفن
تصرحيات
صحة
ّ
وعن ّ
"لنمرر هذا السؤال" (يف إشارة منها إىل
ة:
بالفرنسي
مايا
أجابت
بيته،
ّ
ّ
عدم رغبتها يف اإلجابة).
بأن ّ
مثة فكرة تصل إىل اجلمهور ّ
بأنها
وعندما
أصرينا عليها قائلني ّ
ّ
ّ
يهدد الناس يف بيوتهم ،ويف املقابل هي
من
ترسل
ها
وبأن
مؤذية،
ّ
والرد على هذا السؤال ،وهنا أجابت مايا" :
تصر على عدم التوضيح
ّ
ّ
بأن من ّ
يفكر بهذه الطريقة،
أخربك
أن
وأود
ضحكين،
ألن هذا السؤال ُي
ّ
ّ
ّ
أني شخصيًا ال ّ
علمًا ّ
أفكر بهذه الطريقة (أي التهديد)ُ ،يرسل رجا ًال
سيدة حمرتمة هدفها أن ختربه أمرًا ما".
وليس ّ
وعندما ّ
بأن مقصد املرأة اليت زارت باسم فغالي كان إخباره
وضحنا ّ
القصة ،ملاذا تسأل
هذه
تعرف
دمت
ما
"
مايا:
قالت
احملكمة،
بقرار
ّ
هذا السؤال الـ "بال طعمة"؟
يتم توضيح األمر من
فقلنا هلا ّ
صرح يف الصحافة ،ومل ّ
ألن باسم ُي ّ
فل َم ال ّ
بأنك تعرف هذا اخلربِ ،
ِ
قبلك ،فأجابت" :ولكن تبينّ اليوم ّ
توضحه
للجمهور؟".
ّ
حنب أن حنصل على اخلرب من مصدره" ،وهنا
"ألننا
وعندها قلنا هلا:
ّ
ً
عائدة إىل التصوير لنستكمل
العفوية
طريقتها
على
أنهت مايا احلوار
ّ
احلوار غدًا يف جزئه الثاني ،الذي يتحدث عن املوضة واألزياء اليت تأخذ
ّ
وكل معجبيها.
حيزًا كبريًا من إهتمامات مايا
ّ

عن ايالف
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ملبورن

بريطاني وعراقي يفوزان جبائزة
اورويل للصحافة والكتابة السياسية

افران عكار ..لقمة شهية وخدمة ممتازة

اآلنسة الخضر

بعض املأكوالت الشهية

يوما بعد يوم تثبت أفران عكار يف سيدني رود  -كوبرغ تربعها
على عرش املعجنات الشهية واخلدمة املمتازة واملعاملة الصادقة مع
الزبائن ،اذ تقدم يوميا اشهى االطباق من اللحم بعجني واملناقيش
والسبانغ والبيتزا واصنافا اخرى متعددة حسب رغبات الزبائن
وبأقصى سرعة.
وقد حازت افران عكار على شهرة واسعة يف حتضري املأكوالت
الفاخرة حيث تشرتي اللحوم واخلضار يوميا من املاركت.
وشعار أفران عكار اللقمة اللذيذة والصدق يف املعاملة والنظافة
التامة وحسن التعامل مع الزبائن.

ايالف  -عبد االله جميد
فاز الصحفيان العامالن يف جريدة الغارديان الربيطانية جونثان
فريدالند والعراقي غيث عبد األحد جبائزة اورويل للكتابة
الصحفية.
وفاز فريدالند  ،مسؤول صفحة اآلراء والتعليقات واملقاالت
التحليلية يف صحيفة الغارديان  ،باجلائزة تقديرا ملساهماته
املتميزة  ،مبا يف ذلك مقاالت عن مارغريت ثاتشر والبابا
فرنسيس ومقتل اجلندي الربيطاني لي ريغيب .وقال عضو
جلنة جائزة اورويل للصحافة روبن الستيغ ان فريدالند ُأدرج
على القائمة القصرية جلائزة اورويل سبع مرات .وان كتابته
بسالستها واناقة اسلوبها تستحق اجلائزة.
وفاز مراسل الغارديان غيث عبد األحد ذو األصل العراقي
جبائزة اورويل للصحافة على عمله يف تغطية النزاع يف سوريا
 ،مبايف ذلك تقرير خاص عن حماوالت احدى اجلماعات اجلهادية
للسيطرة على سوريا .وقال الستيغ ان عبد األحد «ابدى
شجاعة شخصية فائقة وفهما عميقا َّ
قل نظريه .وهو يكتب
بعاطفة متقدة عن اولئك الذين دمر النزاع حياتهم».
وغيث عبد األحد صحفي من مواليد بغداد  1975درس اهلندسة
املعمارية يف جامعة بغداد وخدم يف جيش صدام حسني لكنه
هرب وعاش فرتة طويلة خمتفيا.
ُ
وأخذ رهينة مرتني  ،مرة يف عام  2008واألخرى يف عام 2010
 ،خالل عمله الصحفي يف تغطية احداث الشرق األوسط ومناطق
ساخنة أخرى .ويف عام ُ 2004أصيب جبروح خطرية عندما
اطلقت مروحية امريكية صاروخا على مجع من املدنيني يف
شارع حيفا وسط بغداد ُ
وقتل كل من كانوا حوله.
وفاز جبائزة اورويل للكتابة السياسية النائب العمالي السابق
الن جونسون عن مذكراته الذي قالت جلنة التحكيم انها األقرب
اىل طموح جورج اورويل يف تطوير الكتابة السياسية اىل فن.
اختارت جلنة التحكيم الفائزين من بني  235مرشحا على جائزة
اورويل للكتابة السياسية و 167مرشحا على جائزة اورويل
للصحافة.

بيع نسخة من «اهمية ان تكون جادا»
مهداة من اوسكار وايلد اىل س ّجانه يف املزاد
ايالف  -عبد االله جميد
ستباع باملزاد هذا الصيف نسخة من مسرحية «أهمية ان تكون
جادا» مهداة شخصيا من اوسكار وايلد خبط يده اىل مدير
السجن الذي قال مؤلف املسرحية انه «ابدى لطفا عظيما ونبيال»
جتاهه حني مسح له بالقراءة والكتابة يف زنزانته .وكان وايلد
ُأدين بتهمة ارتكاب فعل فاضح يف ايار/مايو ُ 1895
ونقل من
سجنه يف لندن اىل سجن آخر يف مدينة ريدنغ حيث كان مدير
السجن رجل قال وايلد ان له «روح جرذ».
وساورت وايلد خماوف من ان يفقد عقله بسبب نظام السجن
القاسي فكتب اىل وزير الداخيلة يشكو من عدم توفر ُعدة
الكتابة وقراءة الكتب اليت قال وايلد انها «ذات اهمية حيوية
للحفاظ على التوازن العقلي».
وحني ُعني ميجور جيمس نلسون مديرا للسجن وافق فورا على
السماح لوايلد بقراءة الكتب .وقال له املدير اجلديد «ان وزارة
الداخلية مسحت لك ببعض الكتب ولعلك تريد ان تقرأ هذا
كنت أقرأه».
الكتاب الذي
ُ
ويقول توماس رايت يف دراسة لسرية حياة وايلد انه انفجر
باكيًا لسماعه أول كلمات رقيقة توجه اليه .كما مسح له مدير
السجن اجلديد مبعاودة الكتابة .ويف اهداء النسخة املطبوعة
خصيصا من مسرحية «أهمية ان تكون جادا» ـ كانت رقم  13من
 100نسخة فقط ـ كتب وايلد «اىل ميجور نسلون من املؤلف.
اعرتاف ضئيل بلطف عظيم ونبيل .شباط/فربيار .»99
ويقدر ان يزيد سعر هذه النسخة على  100الف دوالر حني
ُ
ُتعرض للبيع يف املزاد الذي تقيمه دار بونهامز يف لندن يف
 18حزيران/يونيو.
وكانت «أهمية ان تكون جادا» آخر مسرحية كتبها وايلد قبل
ُ
وافتتح عرضها األول يف  14شباط/فرباير عام 1895
ادانته.
ولكن ُأسدل الستار عليها بعد  56عرضا فقط رغم جناحها
الساحق بسبب تقديم مؤلفها للمحاكمة ومل ُتنشر إال يف 1899
 ،قبل عام على وفاة وايلد.

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

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

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

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

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :
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اخلطر املظلم
شوقي مسلماني
( 1أبي)
ميسد على جبهته:
أمعن
َ
النظر يف املرآةّ ،
ثم سأل ذاته ،وهو ّ
َ
ْ
وأصبحت
بلغت،
تفتين صالة ،منذ
«إذا عمري  76عامًا ،ومل
ُ
ُ
ّ
مكلفًا ،وجبهيت ال عالمة فارقة فيها ،فكيف ،وهم من جيل
رواد الفضاء من
أوالدي ،على جباههم أختام ،يكاد يراها ّ
أمي ،وسألته عن حاله ،قال هلا« :إنسي،
املريخ»؟ .ورأته ّ
ّ
ّ
هوليودية بامتياز»!.
وأفالم
ات،
ومسرحي
كلها حركات،
ّ
ّ
**
( 2مالءة سوداء)
بدل أن يضعوا املالءة السوداء على كتفيها وهي من جهتها
ّ
وغطوا وجهها فنرتتها
تلمها حول جسمها القوها على رأسها
ّ
لففوني مش ّ
وقالت« :أنا قلت ّ
كفنوني»!.
**
( 3اخلطر املظلم)
َ
الضعيفة ال أمان هلا ّ
َ
َ
كشف مِ ُ
إال يف
السمكة
إن
عال أحياء ّ
ُ
زودة
التواري بني شقوق الصخور ،سوى ّ
إن مسكة القرش امل َّ
جتتاحها اجتياح عاصفة،
مبا ُيعينّ هلا مكان السمكة الضعيفة
ُ
ّ
َ
جنون الشهوة فال
مسكة القرش ذاتها
جيتاح
وإذاك بالتحديد
ُ
ُ
مبأمن ِم َن اخلطِر
سليمة،
كانت
مهما
اجلوار،
يف
مسكة
تبقى
َ
ُ
امل ِ
ظلم.
**
( 4هناك)
ال وعظ وال إرشاد
ميارسون وال يقولون.
**
( 5عذرًا)
ّ
صحية مع حالي .ال تؤاخذوني!.
إنها وعكة
ّ
**
(السيد هاني فحص)
6
ّ
ّ
ّ
أخلع
أن
أحاول
ه
شعر
ل
يرت
بزيع
شوقي
مسعت
ما
كل
«كنت
ـ
أ
ُ
ُ
َ
َ
عليه عباءتي ،ال ّ
ّ
اجلنة ،فإن
ألنها فخمة كقصيدته بل ألضمن له
قال لي :وأنت؟ أقول له :أنا ِمن الغاوين».
حممد علي مشس الدين يدخل يف القصيدة من
ب ـ «رأيت
ّ
فضاء مفتوح كأنه يأتي من ال مكان ،أي من ّ
كل األمكنة».
**
( 7الشاطر!)
حكى لي الصديق فضل عبد احلي عن «الشاطر» فقال :نزل
امللك إىل أحد األسواق ووقف عند بائع طرابيش ومحل طربوشًا
ونظر فيه وسأل البائع عن الثمن ،قال« :ألف درهم» .غضب
امللك وقال« :كيف ألف درهم وأغلى طربوش ال يزيد مثنه
ً
ْ
امللك».
يد
على عشر دراهم»؟ .قال« :هذا الطربوش
ملسته ُ
وضحك امللك وأمر له باأللف.
**
( 8خاطرة)
اآلخر يسمع والشاعر يرى.
**
( 9من جرمانوس جرمانوس إىل شوقي مسلماني):
صوت َك ْ
َ
يق ُ
ُ
طفين
مازال
ُ
ورد املسافات
صوت َك
ُ
ُ
ويدك بنفسجة املسافِر
ُ
إىل القصيدة.
Shawki1@optusnet.com.au

صاحب الفخامة الفراغ
سلطة تفسد الرجال واغبياء يفسدون السلطة (برنارد شو)
صاحب الفخامة
للمرة الثالثة تدخل اىل القصر بدون تشريفات ،بدون سجاد أمحر
وبدون طبل وزمر ،هذا ان دل على شيء فامنا يدل على جدارتكم
لتبؤ املنصب!
صاحب الفخامة
اعذرني اذا ما خرجت عن اللياقة اليت يتقنها معشر اللبنانيني
يف خماطبتكم ،ألني اريد ان انتهز فرصة وجودكم يف القصر
حتى افرغ املكبوت وما جيول يف نفسي بدون خوف ووجل ودجل
وبدون مداراة ،ألني اعرف ان يداك مغلولة وال تستطيع ان ترفع
ضدي دعوى تشهري او ذم وقدح وال ميكن ان ترسل لي حرسك
اخلاص إلعتقالي بتهمة قلة األدب والتعرض ألرفع موقع رمسي
يف البالد!
صاحب الفخامة
اكتب اليكم يف سابقة ،متقدمًا بأحر التهاني لتبؤكم هذا املركز
املرموق يف الوقت الذي يتربأ منكم كل األفرقاء وحتى من عمل
حاهد لعودتكم ،ويلقون بالالئمة على بعضهم البعض حماولني
التنصل منك ،ألن البعض يريد رئيسًا قويًا وآخرون يريدون
رئيسًا توافقيًا وغريهم يريد رئيسًا وفاقي وهناك من يريد رئيسًا
ميثاقيُا يلتزم بالدستور وهنالك من يطالب برئيس صنع يف لبنان
من اجل تعزيز الصناعة الوطنية!
أكتب اليكم ألنكم األقدر على تنفيد الوعود واملطالب واليت
لطاملا حلمنا بها ،واليت عمرها من عمر اجلمهورية اليت شارفت
على املئة عام ومل تبلغ سن الرشد على حد قول احد رؤساء هذه
اجلمهورية السابقني.
اكتب اليكم ألنكم تعملون بصمت بعيدًا عن اعني الكامريات وال
يضريكم التحديات والتجاذبات بني قوى  14و  8آذار او من
يدعون انهم يقفون يف الوسط!
صاحب الفخامة
هجر او ُمهاجر ال فرق ،ليست عصية على
مطاليب كلبنانيُ ،م ّ
التحقيق وال حتتاج اىل تعديل دستور وال اىل تقديم ما يف
النصوص على ما يف النفوس او العكس ،خصوصًا انكم دخلتم
اىل القصر بدون ان حتلفوا قسم اإلخالص لألمة والدستور ألنك
بذلك لن تكون مكبل اليدين أمام أمراء الطوائف واملذاهب
وأمراء املصاحل القبلية والعائلية ،وميكن ان خترج على التوازنات
والتكاذب والنفاق وميكن ان تلتزم بالعيش الوطين ال العيش
املشرتك الذي اصبح التكاذب املشرتك وان كان مكرسًا يف
الفقرة (ي) من مقدمة الدستور واليت تقول« :ال شرعية ألي
سلطة تناقض العيش املشرتك»!!!
صاحب الفخامة
امسحوا لي بسرد بعض تلك املطالب دون الدخول يف
التفاصيل،
أو ً
ال :الغاء الطائفية السياسية حتى ال تتكرس الدساكر الطائفية
واحلدود القبلية.
ثانيًا :قانون انتخاب عصري يعتمد النسبية وجعل احلاضر يتقدم
على املاضي.
ثالثًا :تعزيز الدميقراطية على اساس املواطنة بعيدًا عن املناصفة
واملثالثة أواي معادلة حسابية اخرى يشتم منها رائحة التفريق
بني املواطنني.
رابعًا :العمل على التنمية البشرية واإلقتصادية من اجل مستقبل
اكثر تقدمًا.
ً
خامسًا :اإلصالح اإلداري واإلجتماعي بعيدا عن احملاصصة ونظام
الغنائم واملغامن.
سادسًا :محاية احلريات حتى نقضي على اإلستزالم ّ
علـنا نستطيع
حل األزمة األخالقية والسياسية والدستورية مرة واىل األبد
وحتقيق العدالة واملساواة فع ًال ال قو ً
ال.
صاحب الفخامة
هذا قليل من كثري مما جيول يف نفسي ونفوس الكثري من
اللبنانني الذين سئموا اإلقامة على خطوط اجملهول ،وكما تعلمون
ان وطننا ومنطقتنا متر بأزمة وجودية خطرية أخذت تسفر عن
وجهها بشكل وقح منذ بداية عصر اإلتفاقيات املهينة كامب
ديفيد 17 ،أيار ،اوسلو ووادي عربة وصو ً
ال اىل ربيع الفوضى
والتكفري والقتل والسحل والتدمري املمنهج ،بسبب عدم مقدرة
البعض على هضم اإلنتصار التارخيي املشرف الذي حققه لبنان
وغيـر الكثري من
مبقاومته الوطنية واإلسالمية يف 25أيار 2000
ّ
املعادالت ألن معداتهم تعودت على هضم اهلزائم والنكسات
والنكبات.
أخريًا يا صاحب الفخامة امتنى ان تنظر بعني العطف ملطاليب
قبل ان تنزل كلمة السر اليت قد تطيح مبنصبك ،ألن اإلجتماعات
واللقاءات واملشاروات الدولية واالقليمية والعربية تتكثف حبثًا
عن خلف وتسوية .
واقبلوا فائق اإلحرتام.
عباس على مراد
سدني  -اسرتاليا
Email:abbasmorad@hotmail.com
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كتابات

جملس اجلالية اللبنانية يقيم احتفاال بذكرى
التحرير وكرم بعيين وبزي ووهيب

الطاولة الرسمية

الزميل املغوش ،كرنيب ،مصطفى ،برشا ونواب

الياس بو ملحم ،ريمون بو عاصي وحضور

الزميل جوزاف بو ملحم وخوري وبعيني ،طوني بو ملحم وبنت جبيل

د .عماد برو ود .علي عماد برو وحضور

طوق ،ديب وحضور

الرئيس اخلالد مجال عبد الناصر  ..عنوان الكرامة واالخالق العربية أين احلكام العرب منه؟
بقلم أكرم املغوّش

تعيش االمة العربية أسوأ حاالتها من خالل
ما يتعرض له الشعب العربي من حمن وويالت
من جراء حروب العدو الصهيوني على اشاوس
الشعب الفلسطيين وابطال اجلوالن واحرار
اجلنوب اللبناني ومرة اليت يشنها العرب على
العرب وتارة اليت يشنها الدواعش على اجليش
والشعب واالخطر من هذا كله هو أن العدو
الصهيوني والتحالف الغربي هم الراحبون وشعبنا
هو اخلاسر االكرب ..فاالنظمة ال يهمها سوى
(الكرسي اخلازوق) ولو مات كل الشعب واحرتق
الوطن وهذا ما أثبتته الوقائع على االرض والن
املعارضة معاراضات منها من يستجدي التحالف
الغربي لقلب النظام وشاهدنا ما حل يف العراق
وليبيا واليوم يف سوريه ومنهم من كان ينادي
باالصالح السلمي ولكنهم كانوا يالقون املوت
واالعتقال هو اجلواب الشايف هلم الن االنظمة
املستبدة ال تقبل االصالح والن هذه االنظمة
العنصرية اساسًا قامت وبنت نفسها بانتهازيتها
فكيف تقبل باالصالح اذا.
ويف هذه اللحظات من الزمن نعود اىل تراث
الزعيم العربي اخلالد الرئيس العظيم مجال عبد
الناصر الذي أتى من الشعب وعاش مع الشعب
وبقي يف قلوب املاليني خالدًا خملدًا وهو القائد
العظيم الذي بنى مصر احلديثة وبقي والده ساعيًا
للربيد وعندما علم من والده أن مديره اعطاه رتبة
ال يستحقها والده حضر الرئيس العظيم مجال
عيد الناصر بنفسه اىل مكتب املدير منبهًا اياه
وقائ ًال له ملاذا كسرت القانون يا أفندم ووالدي
ليس له من املؤهالت ليكون رئيس قسم..
«حضرتك عليت مرتبة والدي على شان أن انا
رئيس جههورية وهذا ال جيوز وإذا أخذنا االجراءات
الالزمة سوف تطرد من الوظيفة وتعاقب وهذا ما
يدفع مثنه زوجتك واطفالك لذلك ارجوك بأن ال
تكرر مثل هذه االخطاء الكبرية الننا قمنا بثورتنا
على امللكية من أجل كرامة الشعب كل الشعب
وارجو من حضرتك أن تعيد والدي إىل عمله

ساعيًا للربيد اىل أن يتقاعد».
ونشري هنا اىل ان ابناء الرئيس عبد الناصر
كانوا حيملون شهادات اكادميية عالية ومع ذلك
مل يتسلموا مناصب رفيعة يف الدولة.
أين حنن من احلكام العرب الذين حولوا الوطن
اىل مزارع وسرقوا وذحبوا ودمروا وانقربوا
حمملني باملليارات من اموال الشعب دون حسيب
او رقيب وحولوا احلكم اجلمهوري اىل ملكي
وعشائري وطائفي وقبلي ..يا للعار ومن كان
يطالب باالصالح يكون مصريه الذبح والسحل
واالعتقال والنفي ويتغنون باحلرية واالشرتاكية
وماهي اال شعارات رنانة طنانة وهم هؤالء كانوا
قد سرقوا هذه الشعارات واملبادئ من القادة
املؤسسني ويف طليعتهم القائد العربي املفكر
الكبري وشيخ املناضلني االستاذ شبلي يوسف
العيسمي مهندس الوحدة السورية املصرية مع
الرئيس اخلالد مجال عبد الناصر واملخطوف من
لبنان منذ ثالث سنوات وهو يف الثمانينات من
عمره النه رفض االذعان لعصابات اغتصبت
السلطة واوصلت الوطن اىل ما حنن عليه .

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

برملان نيو ساوث ويلز (سيدني )يكرم الدكتور مصطفى مجيل علم الدين وعائلته
املهندس ظافر عايق وحزب البعث
كتب اكرم املغوش
اقام جملس اجلالية اللبنانية يف سيدني احتفاال كبريا
مبناسبة ذكرى حترير اجلنوب والبقاع حبضور حشد
كبري من ابناء اجلالية اللبنانيه والعربية واالحزاب
القوميه وحركة أمل وتيارات ساسية واجتماعيه
تقدمهم قنصل لبنان العام االستاذ جورج البيطار
غامن والسيناتور الدكتور احملامي شوكت مسلماني
والنواب االساتذة طوني عيسى وبول لينش وآماندا
فايزيو وغاي زنغاري ونائب رئيس بلدية فريفيلد
جورج برشا واعضاء بلديات مايكل حواط وحسن
ّ
عواضه وسواهم من ضيوف
ومثل اهلريالد مدير
العالقات العامة الزميل اكرم املغوش.
بداية وقف احلضور للنشيدين االسرتالي واللبناني
وبدأ عريف االحتفال الشاعر االستاذ شربل بعيين
مسته ًال كالمه بقصيدة معربة حمييًا فيها ابطال
اجلنوب وتعاقب على الكالم امني سر اجمللس
االستاذ الياس طنوس ورئيس اجمللس االستاذ
علي كرنيب الذي القى كلمة قيمة اشاد فيها بابطال
التحرير وعلى رأسهم مساحة السيد حسن نصر اهلل
وتطرق اىل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري
وقال ان عمالء العدو الصهيوني نفذوا املؤامرة تلو
املؤامرة من اجل ارباك الشعب اللبناني ولكن الوحدة
العظيمة بني املقاومة واجليش والشعب خذلت العدو
الصهيوني وعمالءه.
تاله االساتذه النواب طوني عيسى وشوكت مسلماني
وبول لينش ،رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور،
نائب رئيس بلدية هريتسفيل كون هندي ،والدكتور
علي بزي واالستاذ عباس ابو عبد اهلل الذي القى
ورئيس مجعية بنت جبيل
كلمة االحزاب القومية

شربل بعيني يتسلم جائزته

لؤي مصطفى يتسلم جائزة والده الفقيد د خليل مصطفى
مجال طنانة ومسك اخلتام القى الشاعر الضيف أمحد
وهيب قصيدة حيا فيها أبطال املقاومة.
وكانت الكلمات كلها تدور يف حمور النضال والبطولة
اليت جسدها ابطال املقاومة من اجل حترير الوطن
من العدو الصهيوني والعمالء ،كما تذكروا املرحوم
الدكتور خليل مصطفى الذي كان رمحه اهلل يف طليعة
املناضلني الذين يعملون من اجل وحدة اجلالية مع
الدكتور مصطفى مجيل علم الدين واالستاذ علي
كرنيب واحرار اجلالية العربية.
وقدم رئيس اجمللس درعًا تكرمييًا لرئيس حترير
مؤسسة الغربة االعالمية االستاذ الشاعر واالديب
االعالمي شربل بعيين وايضا للدكتور الراحل خليل
مصطفى حيث تسلمها جنله لؤي مصطفى وللشاعر
الضيف امحد وهيب..ومع نهاية االحتفال مت سحب
اجلوائز ..ودبك احلضور على وقع اغنيات محاسية
وهم فرحني مسرورين.
مجيل هو النصر واحلرية نأمل ان يتحرر اجلوالن
وفلسطني وكافة االراضي العربية احملتلة ولن يضيع
حق وراءه مطالب .
تصوير أراكس

الدكتور مصطفى جميل علم الدين وعقيلته الدكتورة بارعة علم الدين والنائبة تانيا ميهايلوك الزميل أكرم املغوّش ( من االرشيف )
تقديرًا لنشاط وجهود الدكتور مصطفى مجيل علم الدين والسيدة عقيلته الربوفيسورة بارعة علم
الدين باجنابهما عائلة متعلمة راقية مجيل حمام وناجي وطارق وبدور يتخصصون يف الطب ،كرم
برملان نيو ساوث ويلز (سيدني ) بشخص السيناتور احملامي شوكت مسلماني وحضور نواب ووزراء
وأعضاء جملس شيوخ ورؤساء وأعضاء بلديات وقامات روحية وسياسية واجتماعية واعالمية الدكتور
مصطفى مجيل علم الدين وعائلته حيث اشاد املتحدثون مبناقبيته واخالقه الرفيعه واخالصه السرتاليا
العظيمة ولبنان ووطننا العربي وهو رئيس رابطة االطباء املتخرجني من خارج اسرتاليا كما وكان رئيسًا
جمللس اجلالية اللبنانية وعضوًا يف هيئة وزارة اهلجرة وغريها من مؤسسات وطنية وأجتماعية وما زال
يف مسو اخالقه ويف الصفوف االمامية صمام آمان من أجل وحدة اجلالية العربية وتفاعلها الصحيح مع
هذه البالد العظيمة اسرتاليا املتعددة احلضارات والثقافات هنيئًا لنا وللجالية العربية وأسرتاليا بهذه
القامات الرائعة خلقًا وعلمًا وأودبًا ووطنية.
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منوعات

باب احلارة  : 6أمين زيدان يكشف يف الصني ..االعالنات التجارية بعد  30عاما ..عثر على والدته
عن حقيقة دوره يف املسلسل تستأجر «أفخاذ طالبات اجلامعات» عارية وحافية يف األمازون
مع اقرتاب عرض اجلزء
"باب
من
السادس
قنوات
على
احلارة"
 MBCرمضان املقبل،
انشغلت وسائل اإلعالم
خفايا
عن
بالبحث
كواليسه.
لكن %80
ّ
من األخرب املتداولة عن
قصة وأحداث املسلسل
"تسريبات خاطئة" ،وفقا
لتصرحيات سليمان عبدالعزيز الذي كتب سيناريو هذا اجلزء
باالشرتاك مع عثمان جحا.
أكد عبدالعزيز يف تصرحيات صحفية أنه ملتزم مع الشركة
املنتجة بعدم التصريح عن تفاصيل العمل ،مشددا على أن
"األخبار حول املسلسل اعتمدت على استنتاجات وقراءات
ِ
وإشاعات وعلى صحف ومواقع صفراء وجلسات
مقاه"! .وعما
ينتظر مجهور "باب احلارة" أوضح" :مزاج العمل العام مستمر
يف األجزاء املقبلة،
لكن احلكايا خمتلفة إىل جانب شخصيات
ّ
جديدة .كما أننا حافظنا على النوع واقرتبنا من التاريخ".
ويف مقابل هذا التكتم من مؤلفي املسلسل والشركة املنتجة
كشف النجم أمين زيدان ،أحد أبطال العمل ،جلريدة "احلياة"
السعودية عن جانب من شخصيته يف العمل ،حيث قال:
"أجسد شخصية «أبو ظافر» ،الذي تعود أصوله للحارة لكنه
غادرها قبل زمن طويل إىل حلب فجمع ثروة ،ثم عاد مع
عائلته إىل احلارة ،راميا إىل االستحواذ على زعامتها بأمواله
يف غياب «أبو عصام» (عباس النوري) ،ويستطيع ذلك نوعا
ما ،لذلك فإن عودة أبو عصام املفاجئة تشعل الصراعات
بينهما".
"باب احلارة  "6يأتيكم يف رمضان  2014على شاشة mbc
ليعيد إليكم حكايا وصراعات احلارة الدمشقية مع خنبة من
جنوم سوريا الكبار منهم :عباس النوري ،أمين زيدان ،سامر
املصري ،بسام كوسا ،زهري رمضان ،فايز قزق ،أمانة والي،
صباح اجلزائري ،منى واصف ،وائل شرف ،ميالد يوسف،
وآخرون.

الصني تستعد هلدم «أبو اهلول»

صدر بيان عن وزراة اآلثار الصينية تقدم من خالله االعتذار "عن
أي سوء فهم" وذلك بعد أن خسرت الوزارة شكوى رفعتها ضدها
نظريتها املصرية لدى الـ "يونسكو" ،تطالبها بها بإزالة متثال أبو
اهلول الذي نصبته يف إحدى مقاطعاتها الشمالية.
ويف التطورات املتعلقة بالقضية أعلنت وزارة اإلعالم الصينية
عن قرار بكني هدم أبو اهلول الصيين الواقع يف مقاطعة ()Hebei
الذي أثار اجلدل منذ تشييده ،علما أنه ليس أبو اهلول الوحيد يف
الصني .فقد مت تصميم متثال ثان يف حديقة مالهي حتمل اسم
"نافذة على العامل" ،حيث حيل التمثال الفرعوني بني العديد من
املعامل السياحية املعروفة يف العامل مثل برج إيفيل ومدرج روما
وجمسم مصغر ملدينة نيويورك .اجلدير بالذكر أن الصني شيدت
متثال أبو اهلول لتحقيق أكثر من هدف ،كاستقطاب املزيد من
السياح إىل البالد ،وحتويله إىل موقع جذاب لتصوير املسلسالت
واألفالم السينمائية .يبلغ طول أبو اهلول املزيف  80مرتا بارتفاع
 30مرتا ،أي بنفس قياسات النسخة األصل ،لكنه خيتلف عنها بأنه
مصنوع من قضبان معدنية وخرسانة ،واستغرقت عملية تصنيعه
شهرين فقط.

أقدمت شركة إعالنات جتارية يف الصني على خطوة مثرية
للجدل باستئجارها ملساحة على "أفخاذ" ما يقارب مئة فتاة
من طالبات اجلامعات للصق إعالنات جتارية عليها،
ويطلب منهن الوقوف يف الشوارع لعرضها .وحبسب شركة
اإلعالنات ،فقد متكنت من احلصول على موافقة عدد كبري من
الفتيات بعد زيارة السكن الطالبي جلامعة تشونغنان يف مدينة
ووهان الصينية .ذلك يف الوقت الذي توقعت فيه الشركة
رفضًا شبه مطلق لفكرتها اجلديدة يف جمال اإلعالنات.
وتضم امللصقات اإلعالنية على "باركود" أو رمز جتاري ميكن
قرائته بواسطة اهلواتف احملمولة للحصول على تفاصيل حول
املنتج املعلن عنه .ما جعل الشركة تشرتط على الفتيات
املشاركات بالسماح ملن يرغب بتصوير اإلعالنات امللصقة
على أفخاذهن باإلقرتاب والتصوير دون إحراج أو قيود،
وعلى "الفخذ" أن تبقى مستقرة يف مكانها أثناء التصوير
من أجل قراءة "الباركود" دون مشاكل "تقنية" .وعلقت إحدى
الطالبات املشاركات يف "اإلعالن" وتبلغ من العمر  19عامًا،
تقول أنها ال جتد أية مشكلة يف أسلوب اإلعالن اجلديد ،فهو
جمرد ملصق صغري تكسب به بعض املال .ومل يوافقها كثري
من املعلقني على الصور املنشورة يف اإلنرتنت ،واعتربوا أنه
أسلوب جتاري رخيص ،ووصفوا تصرف الفتيات املشاركات
به بـ"قلة احلياء".

حجز السيارة اليت كانت على سطحها
فتاتان بثياب البحر
أعلنت املديرية
لقوى
العامة
االمن الداخلي ـ
شعبة العالقات
العامة يف بيان
"وسائل
أن
اإلعالم ومواقع
ا لتو ا صل
ا ال جتما عي
تناقلت
إبتداء
ً
تاريخ
من
2014 /05 /22
 ،صورة سيارة
نوع مرسيدس  240لون اسود على أوتوسرتاد جونية جيلس
على سطحها فتاتان ترتديان ثياب البحر.
بعد املتابعة تبني أن مفرزة سري جونية يف وحدة الدرك
االقليمي ،قد قامت حبجز هذه السيارة بذات التاريخ على
املسلك الشرقي من اوتوسرتاد جونيةُ ،
وطلب يف حينه من
الفتاتني األجنبيتني ارتداء لباسهما.
كذلك ومتابعة لإلجراءات ُأجري بتاريخ  2014/05/23حتقيق
عدلي مت مبوجبه ترك السائق ومرافقه اللبنانيني بسند إقامة
بناء إلشارة القضاء املختص".
ً

كان ديفيد جود خيرب الناس بأن والدته توفيت يف حادث
سيارة ،بينما كانت ال تزال على قيد احلياة تعيش حافية
وشبه عارية يف األمازون مع قبيلتها "يانومي" اليت ما زالت
تعيش يف العصر احلجري.
وديفيد هو واحد من ثالثة أطفال ولدوا ليارميا وكينيث
جود ،وهو أستاذ األنثروبولوجيا الذي التقى قبائل يانومامي
منذ أكثر من  30عاما أثناء دراسته يف فنزويال ،وتردد عليهم
جزء من القبيلة ،وزوجوه يارميا.
كثريًا لدرجة أنهم اعتربوه ً
وبعد الزواج أخذ زوجته إىل أمريكا ،ولكنها مل تتمكن من
العيش يف العامل املتحضر ،خاصة وأنها جاءت من قبيلة نظام
احلساب لديهم يتكون من "واحد" و"اثنني" و"الكثري" ،وبعد 6
سنوات يف نيوجريسي عادت إىل قبيلتها دون رجعة.
وقال جود لصحيفة "نيويورك بوست"" :مل أكن أريد أن يعرف
أصدقائي أن أمي امرأة عارية تعيش يف األدغال وتأكل
الديدان واألفاعي".
وأضاف "مل أكن أريد أن يعرف الناس أنين هجني ،لقد كنت
غاضبا منها ألنها تركتين ،لذلك قررت االنتقام منها وإخبار
اجلميع إنها ماتت".
وعندما كان عمر ديفيد حوالي  10أعوام ،ذهب يف رحلة
مع مدرسته إىل متحف التاريخ الطبيعي ،وهناك رأى صورة
لوالدته ،معروضة ضمن صور قبائل األمازون البدائية،
فأصيب بالصدمة اليت خلفت لديه جرحا نفسيا عميقا ،وفقا
لصحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وأخريا ،وبعد مراهقة مضطربة أدمن فيها على املخدرات
والكحول للتغلب على أمله بسبب والدته ،قرأ كتابا بعنوان
"يف القلب" ألفه والده عن حياته مع يارميا وقبيلة يانومامي،
فتغريت األمور وقرر أن يلتقي بوالدته.
وبعد أن وصل إىل غابات األمازون والتقى بوالدته ،تغريت
األمور بالنسبة له ،وبدأ يبين عالقته معها ،وأحب الطريقة
اليت تعيش بها قبائل يونامي ،وأراد أن يكون
جزء منها،
ً
على حد قوله.

طوني خليفة ينتقل اىل أم تي يف
أكثر
أمضى
بعدما
ست سنوات مع
من
ّ
«اجلديد» حيث قدم
برنامج «للنشر» الذي
حقق جناحًا بعد مغادرته
حمطة «ال .بي .سي»،
يستعد طوني خليفة
ّ
لالنتقال اىل قناة «أم.
تتحدد ماهيته بعد.
تي .يف» لتقديم برنامج جديد مل
ّ
وكان اإلعالمي اللبناني حبسب موقع أنا زهرة قد أنهى تصوير
برنامج جديد بعنوان «سري جدًا» لصاحل قناة «اآلن» بدأت بثه
ويستضيف شخصيات سياسية واجتماعية وفنية من مصر.
كما
يستعد لتصوير برناجمه اخلاص بشهر رمضان لصاحل قناة
ّ
«القاهرة والناس».
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من هنا وهناك

كانديس سوانبويل تتقدم
أمجل  100امرأة يف العامل

بسحر ال يقاوم وعينني زرقاوين بلون البحر ودالل مبالبس الرياضة
ال يقهر ،ختطت عارضة األزياء اجلنوب أفريقية Candice Swanepoel
كانديس سوانبويل 99 ،من أمجل نساء العامل ،لتتصدر قائمة
األكثر إثارة ومجاال للعام  2014وفقا الستطالع أجرته جملة .maxim
وذهبت املرتبة الثانية للفاتنة سكارليت جوهانسون ،بينما احتلت
كاتي بريى املرتبة الثالثة.
كانديس سوانبويل جنمة فريق مالئكة فيكتوريا وعارضة األزياء
األوىل خلط أزياء مالبس الرياضة ،ختطو حنو القمة منذ عام 2012
عندما اختارتها جملة فوربس ضمن أغنى عشر عارضات أزياء يف
العامل ،ورغم املنافسة الضارية من فاتنات الربازيل وروسيا،
احتلت كانديس أغلفة أشهر اجملالت يف العامل ليختارها قراء
 maximالسيدة األكثر إثارة وجاذبية وأنوثة هذا العام.
القائمة شهدت مفاجآت كربى ،بدءًا من اختيار Scarlett Johansson
سكارليت جوهانسون يف املرتبة الثانية ثم  Katy Perryكاتي
بريى اليت حلت ثالثة قبل الفاتنة عارضة األزياء Irina Shayk
ايرينا شايك ،بينما اقتنصت املرتبة اخلامسة احلائزة على األوسكار
املمثلة األمريكية  Jennifer Lawrenceجينيفر لورانس.
مراكزهن هذا
أيقونات اجلمال طوال السنوات املاضية تراوحت
ّ
العام ،فعارضة األزياء الشهرية الساندرو أمربيزو حلت يف املركز
السابع بعد املمثلة زوي دى شانيل.
وتلتها يف الرتتيب املمثلة جيسكا البا ،بينما اختفت غوينيث بالرتو
أمجل امرأة يف العامل العام املاضي من قائمة اجلميالت العشر
األوائل ،اليت ضمت اجلميلة دائما ميال كونيس والعارضة األشهر
كارا ديلفني.

ملكة مجال الكون «ساحرة» يف كان
شاركت ملكة مجال
ايشواريا
الكون
راي يف مهرجان
"كان" السينمائي
بدورته الـ  67الذي
يقام يف جنوب
فرنسا.
وقد خطفت النجمة
البوليوودية االنظار
فور وصوهلا على
"كان"
سجادة
حلضور
احلمراء
العرض االول لفيلم
" Two Days, One
 "Nightحيث تألقت
بفستان محل توقيع
االزياء
مصمم
روبريتو
الشهري
كافالي.
وتعترب هذه املشاركة هي املشاركة الثاني عشر اليشواريا راي
ضمن مهرجان "كان" السينمائي على مر  12عامًا ،وال شك يف
انها تسرق االضواء دائمًا عند كل اطاللة نظرًا الناقتها ومجاهلا
وانوثتها.

ايلول القادم موعد الكشف من حليب الغزالن واحلمري ..
عن «غاالكسي نوت  »4تع ّرف على أغرب أجبان العامل!
مادة
اجلبنة
غذائية تستخدم
يف مجيع أحناء
العامل ،ولكن
لدى الناس يف
خمتلف األماكن
أ ذ و ا قهم
اخلاصة وأحيانا
الغريبة ،ولذلك
نقدم لكم الئحة بأغرب أنواع اجلبنة يف العامل:

أعلنت شركة "سامسونغ" عن عزمها الكشف عن اجليل الرابع
من هاتفها الذكي "غاالكسي نوت" مطلع شهر أيلول القادم،
متاما كما قامت مع اجليل الثالث من اهلاتف العام املاضي.
ً
ونقل موقع " "Android Geeksعن مصدر من داخل الشركة
أن "سامسونغ" قد حددت الثالث من شهر أيلول القادم
موعدا للكشف عن هاتفها الذكي الذي ينتمي إىل فئة
ً
اهلواتف اللوحية "غاالكسي نوت ."4
وذكر مصدر املوقع أن الشركة تعتزم إرسال بطاقات الدعوة
اخلاصة حبدث الكشف عن "غاالكسي نوت  "4منتصف شهر
آب القادم.
وفيما يتعلق مبواصفات "غاالكسي نوت  "4املرتقب ،يتوقع
أن يقدم اهلاتف  3جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي
ومعاجل "سنابدراغون  "805رباعي النوى ،باإلضافة إىل نفس
حساس الكامريا املستخدم يف هاتف "غاالكسي إس "5
والذي يأتي بدقة  16ميغابكسل مع مثبت بصري حمسن.
وأشارت أنباء سابقة إىل أن اجلهاز سيقدم شاشة بقياس
 5.7أو  5.9بوصة وبالدقة الفائقة أو ما يعرف بـ "كواد
إتش دي" و " ،"2Kكما تبلغ درجة الوضوح 1440×2560
بيكسل.
ويتوقع أن يزود هاتف "غاالكسي نوت  "4مبستشعر لبصمة
األصبع ،باإلضافة إىل مستشعر ملراقبة معدل نبض القلب،
فضلاً عن القلم الذكي " "S Penالذي متتاز به سلسلة هواتف
"غاالكسي نوت".

قط يتعرض هلجوم وحشي ألنه
يشبه «هتلر»

جمهولو
أشخاص
أعتدى
اهلوية على قط عمره سبع
سنوات يف بلدة بريطانية
وقاموا بالقائه يف حاوية
للقمامة لينفق فيها ،ألنه
يشبه زعيم أملانيا النازية
أدولف هتلر.

وقالت صحيفة ديلي مريور اليوم اجلمعة إن القط املسمى (باز)
ُعثر عليه يف حاوية قمامة يف بلدة تريدوارث مبقاطعة غلوسرتشاير
من قبل أحد اجلريان وكان يصارع من أجل البقاء على قيد
احلياة ،وأطلقت الشرطة الربيطانية عملية العتقال البلطجية الذين
هامجوه.
وأضافت أن األطباء البيطريني يعتقدون أن (باز) تعرض للركل
بقسوة من قبل أشخاص قاموا بالقائه الحقًا يف حاوية للقمامة ما
جعله يفقد احدى عينيه ،وانفقت مالكته ،كريسيت سبارو600 ،
جنيه اسرتليين على عالجه.
ونسبت الصحيفة إىل كريسيت ،البالغة من العمر  25عامًا ،قوهلا
ُ
انها"أصيبت بصدمة قوية حني شاهدت وضع (باز) بعد تعرضه
للهجوم ومل تصدق عينيها ،ورجح الطبيب البيطري املعاجل احتمال
أن يكون تعرض للركل".
شبهوا (باز) بالزعيم
الناس
من
الكثري
وأضافت كريسيت "أن
ّ
النازي هتلر ،لكنه قط خجول جدًا ورقيق".
وكانت املرأة الربيطانية نشرت صورة للقط (باز) ،والذي حيمل
عالمة مميزة سوداء حتت أنفه تشبه شارب هتلر ،يف موقع
(فيسبوك) بعد غيابه وطلبت من أي شخص شاهده االتصال بها،
وتلقت مكاملة هاتفية الحقًا من طبيب بيطري ابلغها فيها بالعثور
على (باز) يف حالة سيئة.

٭ جبنة كاسو مارزو اإليطالية :لقبت بأخطر أجبان العامل ،وتقدم
هذه اجلبنة مع الديدان احلية ،وتصنع يف املدينة اإليطالية
«سردينيا» ،حيث يصنع املزارعون جبنة «بيكورينو» ويرتكوها
لتتعفن لكي جتذب الذباب ،وعندما يفقس بيض الذباب فوقها
حتدث عملية التحول من جبنة «بيكورينو» إىل جبنة «كاسو
مارزو».
٭ جبنة ميلبينكاسة األملانية :تنتج يف مدينة «ورشويتز» األملانية
من جبنة القريش حيث توضع ملدة شهور مع العث لكي تتعفن،
ويفرز العث إنزميا يساعد على نضوج اجلنب وحيوله تدرجييا من
اللون األصفر إىل األمحر ثم البين وصوال إىل األسود ،حيث
يصبح جاهزا لالستهالك ،ويؤكل مع العث.
٭ جبنة الياك من جبال التبت :إنها من أصلب أنواع اجلبنة
يف العامل حيث بإمكانها أن تكسر األسنان ،ويصنع هذا اجلنب
من اللنب الرائب املصنوع من حليب الياك (نوع من اجلواميس
الضخمة) ويلف بقطعة قماش ويتم الضغط عليه للتخلص
من املاء ،ثم عندما جيف يقسم إىل قطع صغرية ويرتك لكي
يتصلب فوق أفران اخلشب.
٭ جبنة االيراغ من آسيا الوسطى :وتعرف أيضا جببنة «حليب
احلصان» ،حيث حتلب الفرس خالل موسم الوالدة ،ويؤخذ
احلليب لكي يتخمر ،ثم يضاف املاء املغلي عليه ،ومن ثم
يصفى ويضغط يف كيس مصنوع من النسيج.
٭ جبنة ألبان اإلبل من جمتمعات بدو إثيوبيا وموريتانيا
والسودان :صناعة اجلنب من حليب النوق تعترب عملية صعبة،
حيث يستخدم رعاة اإلبل مادة يستخرجونها من أمعاء اإلبل
الرضيعة بعد ذحبها لتخثري احلليب ،وهذا هو سبب طعمه
احلامض ورائحته النتنة.
٭ جبنة حليب اإلنسان من مدينة نيويورك االمريكية :قام
شيف من نيويورك بتجريب حليب زوجته للطهو ،وكتب عن
هذه العملية على اإلنرتنت مع صور من حليب األم مع البنجر
ورومني ،والفطر اجملفف والبصل والصلصة ،ولكن هذا النوع
من اجلبنة غري متوافر لالستهالك وذلك ألن كميات احلليب
الذي تنتجه املرأة غري كافية لصناعة اجلنب.
٭ اجلبنة األمريكية :اجلنب األمريكي يبقى على الرفوف األساسية
يف البقاالت ،وله قابلية مثالية لالنصهار لذلك يوضع يف
السندويشات والربغر ،اجلنب األمريكي ليس جبنا حقيقيا إمنا
هو جنب مصنع ،وتشتمل مكوناته على احلليب ،مصل اللنب،
الدهن وامللح واجليالتني ،ومسحوق احلليب ،الربتقال املصبوغ،
النكهات االصطناعية والزيت.
٭ اجلنب املسطح من كندا :هذا اجلنب مازال قيد التجريب،
حيث قررت شركة صغرية يف مدينة كيوبك الكندية بتصنيعه
بعدما مسعوا أن مجاعة االسكيمو يأكلون احلزاز املخمر من معدة
الوعل ،واليت يقال إن مذاقها يشبه مذاق اجلنب األزرق.
٭ جبنة حليب الغزالن من نيوزيالندا :إنها جبنة مصنوعة من
حليب الغزالن احلمراء النيوزيالندية ،وقد تصبح قريبا السمة
املميزة للبالد ،حليب الغزالن ليس رخيصا حيث يباع الليرت
الواحد بسعر  100دوالر.
٭ جبنة حيوانات األلبكة والالما من جمتمعات األنديز :ميكن
حتويل حليب الالما واأللبكة إىل جنب ميكن ختزينه لفرتة طويلة،
ويتميز بطعمه املاحل والغين وكثيف القوام.
٭ جبنة احلمري من صربيا :يعترب حليب احلمار منتجا صحيا ،حيث
حيتوي على فيتامني « »Cبنسب تفوق احلليب البقرة بستني
مرة ،وتنتج األتان (أنثى احلمار)  200ملليليرت من احلليب يف
اليوم فقط ،وهذا يعين أن جبنته حمدودة الكمية ومكلفة،
حيث يباع الكيلو الواحد بسعر ألف باوند ،ويقال إن سر مجال
كليوباترا كان استحمامها حبليب احلمري.
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تتــمات

 34قتيال من ...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
منطقة جبيل يف الفلوجة باالنبار يتواجد فيه جتمع لإلرهابيني
بينهم جزائريون ومغاربة ما اسفرعن مقتل  20ارهابيا منهم .ويف
بيان منفصل ،أعلن جهاز مكافحة اإلرهاب ،أن قوة امنية تابعة
للنخبة متكنت من قتل قناص داعشي يف منطقة اهلياكل بقضاء
الفلوجة.
وأعلنت قيادة عمليات دجلة التابعة للجيش مبحافظة دياىل شرقي
العراق ،عن مقتل  14عنصرًا من تنظيم الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام داعش وتدمري آليات هلم يف عملية أمنية ،مشالي
بعقوبة ،مركز احملافظة.
وقال قائد عمليات دجلة ،الفريق الركن عبد األمري الزيدي ،إن قوة
أمنية من تشكيالت الفرقة اخلامسة التابعة لعمليات دجلة املدعومة
مبفارز من الشرطة نفذت اليوم عملية استباقية يف منطقة احلاوي،
متكنت خالهلا من قتل  14عنصرًا يف تنظيم داعش بعد اشتباك
دام بعض الوقت.
وأضاف الزيدي أن القوة دمرت خالل العملية  5آليات حتمل سالحًا،
وسيارة احتوت على  7عبوات ناسفة ،و 5أحزمة ناسفة ،مشريًا إىل
أن التنظيم فقد أهم أوكاره يف دياىل بسبب الضربات االستباقية
القوية لألجهزة االمنية.
وارتفعت حصيلة ضحايا اهلجمات اليت وقعت يف عدة مناطق يف
العراق إىل  74قتيال ،ما جيعلها األكثر دموية منذ سبعة أشهر.
وقالت مصادر أمنية وطبية ،أن اهلجمات األكثر فداحة وقعت يف
املوصل مشال البالد ،حيث قتل بتفجري سيارتني مفخختني 21
شخصا بينهم  14فردا من قوات األمن ،بينما أسفر انفجار سيارة
مفخخة مشال بغداد عن مقتل  16شخصا على األقل وجرح 50
آخرين ،وفق مصدرين طيب وأمين يف حي الكاظمية.
كما قتل  20شخصا بتفجري ثالث سيارات مفخخة يف أحياء األمني
ومدينة الصدر واجلهاد ،وتسببت هجمات أخرى مبقتل  4أشخاص
يف بغداد ،يف حني قتل  10أشخاص يف حمافظات كركوك ونينوى
وصالح الدين مشال العاصمة ،وقتل  3أشخاص بقصف استهدف
الفلوجة اليت يسيطر عليها مسلحو ما يعرف ب داعش منذ كانون
الثاني املاضي .وتشري اإلحصاءات إىل أن أعمال العنف تتسبب
مبقتل  25شخصا يوميا ،وهذا املعدل هو األعلى خالل السنوات
اخلمس األخرية يف البالد.
وقال حممد عبد الكريم ،القيادي يف ائتالف الوطنية ،الذي يتزعمه
رئيس الوزراء العراقي األسبق ،إياد عالوي ،إن كتلته ستختار
تشكيل معارضة قوية إذا ما حصل رئيس احلكومة احلالي نوري
املالكي على والية ثالثة بدال من املشاركة معه.
وأضاف عبد الكريم ،أنه حتى اآلن ال توجد أشياء حمددة نتجه
صوبها لكننا نصر على تشكيل حكومة شراكة وطنية بعيدة عن
الطائفية واملناطقية .ومضى قائ ًال :حنن لدينا حديث منفصل مع
ائتالف متحدون ،التابع لرئيس جملس النواب أسامة النجيفي،
وأيضا مع الكتلة العربية ،اليت يتزعمها صاحل املطلك نائب رئيس
مشريا إىل أنه حتى
احلكومة احلالي حول نيتهم للفرتة القادمة،
ً
اآلن الكتل مجيعها حتاول بلورة العمل.
برملانيا ناقشنا مجيع
ا
مقعد
وتابع :إننا ككتلة حصلت على 21
ً
ً
االحتماالت ،واملوضوع ليس باملناصب بقدر ما هو بلورة مشروع
وطين وإنهاء كل التبعات اليت جرت يف العراق إىل العنف وإراقة
الدماء كما حصل يف األنبار ،اليت تشهد أعمال عنف منذ قبل 4
شهور .وأشار عبد الكريم إىل أنه لو حصل رئيس الوزراء نوري
املالكي على األغلبية ومضى بوالية ثالثة ،حنن قررنا أن نتجه حنو
مؤكدا أن كتلتنا ليست ضد شخوص
املعارضة السلمية اإلجيابية،
ً
ولكن حنن ضد مبدأ الوالية الثالثة ألي رئيس حكومة للعراق.

السيسي رئيسا ...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
الرئيس اإلسالمي حممد مرسي.
وال يشكل هذا الفوز مفاجأة يف ظل احلمالت اليت تستهدف
املعارضني.
وأقر املنافس الوحيد للسيسي القيادي اليساري محدين صباحي
خبسارته بعدما حصل على ثالثة يف املئة من األصوات .لكنه
شدد على أنه ال يرى «صدقية» يف نسبة املقرتعني املعلنة وأن
انتهاكات عدة شابت عملية االقرتاع وإن تكن «ال تؤثر تأثريًا حامسًا
على النتائج النهائية» لالنتخابات.
وبعد ثالث سنوات من الثورة اليت أطاحت الرئيس سابقًا حسين
مبارك ،الذي كان هو أيضًا عسكريًا مثل كل الرؤساء (ما عدا
مرسي) الذين تولوا السلطة منذ إلغاء امللكية ،يتهم الناشطون
املدافعون عن حقوق االنسان السلطات بفرض نظام أكثر تسلطًا
من نظام مبارك.
وأعلنت احلكومة أن نسبة املشاركة يف التصويت بلغت حواىل 46
يف املئة من إمجالي عدد الناخبني البالغ  54مليونا.
واحتفلت أغلب الصحف املصرية بنتيجة االنتخابات ووصفتها
صحيفة األخبار اليومية بأنها متثل يوم أمل لكل املصريني.
وانطلقت األلعاب النارية يف مساء القاهرة بعد أن بدأت النتائج

يف الظهور ولوح أنصار السيسي باالعالم املصرية وأطلقوا أبواق
السيارات يف الشوارع املزدمحة.
وقد توجه محدين صباحي ،املرشح اخلاسر يف االنتخابات الرئاسية،
بكلمة للشعب أكد فيها أن خوضه االنتخابات كان بناء على ثقة
وآمل يف الشعب املصري.
وأضاف :أقر خبسارتي االنتخابات ،وأعتقد أننا كسبنا احرتام
شعبنا ..راضون باختيار الشعب ،ومؤشرات التصويت ظهرت..
وأنا مؤمن أن مصر بامتياز وطن التعدد والتنوع والوحدة.
وتابع :مصر ليست صوتًا واحدًا وال رأيًا واحدًا أو اختيارًا واحدًا..
مصر وطن لالختالف وتعدد األراء ،ووطن الختيارات مفتوحة.
ً
وجهت خالله رسالة شكر
بيانا
وأصدرت محلة السيسي،
صحفياّ ،
ً
وتقدير إىل الشعب املصري العظيم ،كما أشادت مبنافسها،
صباحي ،واصفة إياه ب منوذج وطين حمرتم.
واعتربت محلة السيسي أن الشعب املصري العظيم جتلت عبقريته
الوطنية يف املشاركة اإلجيابية باالنتخابات الرئاسية ،لتختار مصر
مستقبلها ،وإلجناز استحقاق جديد يف خارطة املستقبل ،اليت
التقت عليها إرادة مجوع املصريني ،كأحد مكتسبات ثورتي 25
يناير و 30يونيو.
وجاء يف البيان أن احلملة تتقدم بالشكر والتقدير واالحرتام إىل
منوذجا
املرشح الرئاسي ،السيد محدين صباحي ،الذي قدم ومحلته
ً
حمرتما للمنافسة الشريفة الراقية حتت راية مصرنا احلبيبة.
وطنيا
ً
ً

جملس االمن يستعجل...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
بادراج ملف التعيينات يف اجلامعة اللبنانية يف جدول االعمال،
لكن االخري امتنع عن ذلك ،االمر الذي طرح احتمال ان يقاطع
هؤالء الوزراء اجللسة ،مما استدعى حتركا من رئيس جملس الوزراء
الستيعاب املوقف واعتبار اجمللس حالة دستورية قائمة ،على ان
تكون اجللسة اليوم ذات منحى سياسي ال اداري .وقد استجاب
االطراف املعنيون هلذه االتصاالت وسيكون احلضور يف اجللسة
اليوم شامال جلميع االطراف .ووصفت مصادر سياسية متابعة
اجللسة بأنها «بروفة على اخلفيف».
يف الوقت نفسه ،من املتوقع ان حتظى انتخابات السفارة السورية
بكل التداعيات واالصداء السلبية اليت اثارتها أمس وأول من أمس
بنقاش داخل اجللسة وسط استعداد عدد من الوزراء للمطالبة
بصدور موقف عن اجمللس.
ويبدو واضحا ان موضوع الشغور الرئاسي سيثقل على جممل
االستحقاقات املقبلة ،خصوصا ان املشهد الداخلي بدأ يعكس
مالمح ختوف من مرحلة انتظار طويلة ال افق واضحا هلا ان على
الصعيد الداخلي حيث انتفت بشكل الفت أي حركة لتفعيل
املساعي السياسية بني االفرقاء قبيل اجللسة السادسة جمللس
النواب النتخاب رئيس جديد يف  9حزيران واليت لن يكون حظها
اوفر من سابقاتها ،أم على الصعيدين االقليمي والدولي حيث مل
تتجاوز ردود الفعل على هذا املوضوع اطار بعض البيانات القليلة
وابداء مواقف عمومية من هذا التطور.

مجلس األمن

وأصدر جملس االمن أمس االول بيانًا رئاسيًا اشاد فيه بعمل
الرئيس السابق ميشال سليمان واعرب عن خيبة أمله وقلقه
من عدم انتخاب رئيس جديد ضمن املهلة الدستورية .وحض
الربملان على التمسك بتقاليد لبنان الدميوقراطية والعمل لضمان
اجراء االنتخابات الرئاسية يف اسرع وقت ممكن ومن دون تدخل
خارجي.
وقال« :ان جملس االمن يؤكد دعمه الكامل حلكومة لبنان للقيام
بواجباتها خالل الفرتة االنتقالية طبقًا للدستور ،اىل حني انتخاب
رئيس جديد.
ان جملس االمن يتطلع اىل االخنراط املستمر للسلطات اللبنانية
مع االسرة الدولية ،وخصوصًا جمموعة الدعم الدولية ،حلشد الدعم
للبنان .وان اجمللس يؤكد احلاجة اىل احلفاظ على الدعم الدولي
للبنان يف مواجهة التحديات االقتصادية واالمنية واالنسانية اليت
تواجه البلد ويف الوفاء بالتزامات لبنان الدولية».
واضاف« :اذ يذكر بالبيان الرئاسي الصادر يف  10متوز ،2013
يناشد جملس االمن اللبنانيني كافة احلفاظ على الوحدة الوطنية يف
مواجهة حماوالت تقويض استقرار البلد ،طبقًا لتعهداتهم يف اعالن
بعبدا ،ويشدد على اهمية احرتام كل االطراف اللبنانيني سياسة
النأي بالنفس واالمتناع عن أي تورط يف االزمة السورية.
ان جملس االمن يشدد أيضا على التنفيذ الفعال لقرار جملس االمن
 )2006( 1701وكل قرارات جملس االمن ذات الصلة اليت تبقى
حامسة من اجل تأمني االستقرار يف لبنان واالحرتام الكامل لسيادة
لبنان وسالمة أراضيه ووحدته واستقالله السياسي».
اىل ذلك علم ان اوساطا قيادية يف «حزب اهلل» تواكب احلوار
اجلاري بني العماد ميشال عون و»تيار املستقبل» افادت ان هذا
احلوار انتقل حاليا من استحقاق الرئاسة االوىل الذي انقضى اوانه
الدستوري يف  25ايار اجلاري اىل ملف االنتخابات النيابية .وابدت
هذه االوساط اهتماما باجراء االنتخابات حتى لو اقتضى االمر اعتماد
قانون الـ 60يف حال تعذر اعداد قانون جديد يف املرحلة املقبلة.
وجاء يف معلومات ان عون ابلغ زوارا له اخريا انه ال يزال متمسكا
مبوقفه من االنتخابات مبا يعين عدم استعداده للبحث يف مرشح
بديل منه وانه ال يزال ينتظر جواب الرئيس سعد احلريري يف شأن

موافقته أو عدمها على انتخابه.

االضراب والسلسلة

يف غضون ذلك تنامت املخاوف على السنة الدراسية مع اقرتاب
موعد االمتحانات الرمسية وعدم بروز مالمح اجيابية حلل ازمة سلسلة
الرتب والرواتب .ووقت دعا وزير الرتبية والتعليم العالي الياس
بو صعب االساتذة والسياسيني اىل التوصل اىل اتفاق يف موضوع
السلسلة لتأمني نهاية سعيدة للسنة الدراسية ،خصوصا ان ايامًا
تفصلنا عن االمتحانات الرمسية بدأت تظهر خماوف بني اوساط
الرتبويني من صدور قرار بالغاء امتحانات الشهادة املتوسطة
(الربيفيه) اليت بات اجراؤها يف  7حزيران مهددا فعال اذ ان
بطاقات االمتحانات للمرشحني مل تسلم اىل املدارس ،فيما مل توزع
على االساتذة الدعوات ملراقبة االمتحانات وهم قرروا االمتناع عن
تسلمها التزاما لقرار هيئة التنسيق النقابية.
واوضح الوزير بو صعب ان اجراء االمتحانات مرتبط مبوقف هيئة
التنسيق اليت اعلنت االضراب املفتوح يف  7حزيران ومقاطعة
االمتحانات يف اليوم نفسه الذي تبدأ فيه امتحانات الربيفيه.
وتعقد اهليئة مؤمترا صحافيا الثالثة بعد ظهر اليوم العالن برنامج
حتركها التصعيدي.
وابلغ وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية نبيل دوفريج ان وزير
املال علي حسن خليل اقرتح يف اجللسة االخرية جمللس الوزراء
برئاسة الرئيس ميشال سليمان ،يف ضوء مناقشة موضوع سلسلة
الرتب والرواتب عقد اجتماع خاص للمجلس لدرس الوضع املالي
للدولة.

«احلر» يدعو...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
االركان العليا يف «اجليش السوري احلر» العميد عبد االله البشري
يف شريط مصور خاطب به السوريني ووزعه املكتب االعالمي
لـ»القوى الثورية السورية»« :يتحدث النظام عن انتخابات
دميوقراطية خيطط هلا بدماء شهدائنا ودموع نسائنا .ايها
السوريون مجيعا ،ان مسرحية االنتخابات اليت ينوي نظام االسد
اجراءها يف الثالث من شهر حزيران هي استمرار مبتغى ،وحتى من
دون اي جهد يذكر جلعلها تبدو خمتلفة عن االستفتاءات السابقة».
واضاف« :أيها السوريون ،إن الشعور باملسؤولية التارخيية
واالحساس باملواطنة احلقة وحتسس املخاطر اليت تتهدد مستقبل
سوريا والسوريني تقتضي افشال هذه املسرحية الرخيصة وذلك
عرب االمتناع عن املشاركة يف اي فصل من فصوهلا».
والحظ ان انتخابات النظام تأتي وقت «ال يزال سيناريو االجرام
بالصواريخ العنقودية والفراغية املوجهة والرباميل املتفجرة يتكرر
يف كل بقاع سوريا  ...ويف الوقت الذي ال يزال اطفال كفرزيتا
خيتنقون بغاز الكلور ،وشعبنا يهجر من محص» .واعترب ان «ليس
يف االنتخابات اليت سيجريها نظام االسد ما ميت بصلة» اىل معايري
االنتخابات الدميوقراطية املعروفة عامليا ،مشريا اىل ان «كل
املؤسسات احلكومية مسخرة خلدمة مترير هذه املهزلة» .ولفت اىل
ان النظام يقوم بـ»تهديد الناس مبا بقي هلم من أرزاقهم ان مل
يشاركوا» وبـ»ممارسة الضغط املعتاد على املوظفني احلكوميني
الظهارهم وكانهم يشاركون طوعا» يف االنتخابات.
وخلص اىل ان النظام باقدامه على «مهزلة االنتخابات يؤكد انه
ال يبحث عن اي حل سياسي امنا يريد ان يكرس ويفرض امرا
واقعا» .وقال ان النظام «حياول تسويق ...متثيلية لتبدو مقاليد
االمور وكانها عادت اىل يده» ،واصفا هذا االمر بأنه «كذبة
كربى» و»دعاية موقتة سوف تتالشى بفعل متابعة ثورتنا» .وجدد
الوعد باسقاط نظام الرئيس بشار االسد.
وستقتصر االنتخابات املقررة الثلثاء املقبل على االراضي اليت
يسيطر عليها النظام .وترشح يف مواجهة االسد كل من عضو
جملس الشعب ماهر احلجار والنائب السابق حسان النوري ،وال
ينظر اليهما على انهما مرشحان جديان .وحيظر قانون االنتخابات
على املعارضني املقيمني يف اخلارج الرتشح ،اذ يفرتض يف
املرشح ان يكون أقام خالل السنني العشر االخرية يف سوريا.
على صعيد آخر ،قال «املرصد السوري حلقوق االنسان» الذي
يتخذ لندن مقرًا له يف رسائل الكرتونية متتالية ان الطريان احلربي
شن غارات على أحياء عدة يف شرق حلب ،بينما القى الطريان
املروحي يف طلعات عدة براميل متفجرة على بعض هذه االحياء،
مما تسبب مبقتل رجلني يف سوق قرلق يف حي الشعار .وكان 58
شخصا على االقل قتلوا الثلثاء واالربعاء يف قصف مماثل بينهم
 15طفال وسبع نساء ،يف حني قتل سبعة مدنيني االثنني.
وأفاد املرصد ان  15شخصا هم سبعة أطفال وفتى وثالث
نساء وأربعة رجال «أعدموا رميا بالرصاص يف قرية التليلية
بالريف الغربي ملدينة رأس العني (سري كانيه) يف حمافظة
احلسكة» ،موضحا ان أفرادا من «الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام» (داعش) نفذوا االعدام «بعد اقتحام القرية» .وقال
مدير املرصد رامي عبد الرمحن ان سبب القتل «غري واضح» ،وهو
«جرمية حرب».
يف غضون ذلك ،أعلنت منظمة الصحة العاملية االربعاء ان بلدة
دوما احملاصرة شرق دمشق تلقت للمرة االوىل خالل سنة ونصف
السنة مساعدة طبية ومواد اساسية .ووصلت شاحنتان حمملتان
باالدوية واملواد الغذائية واملواد االساسية السبت اىل دوما اليت
يسيطر عليها مقاتلو املعارضة السورية وتقع على مسافة 10
كيلومرتات من دمشق يف حمافظة الغوطة.
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صحة ومجتمع

 6فوائد لشرب املياه فوائد احلالوة الطحينية
الدافئة يف الصباح وحقائق حول بعض أضرارها

حلول ذكيّة إلسكات شهيّتك
املُفرطة
شهيتك ُ
واخلارجة عن سيطرتك
املفرطة
إذا كانت
ِ
ّ
ُت ّ
شكل عائقًا أمام خسارة وزنك ،فال تيأس
فلكل مشكلة ّ
ّ
فعال.
وترضخ هلا،
حل ّ
ّ
السكر،
سواء كنت ُتعاني ضعفًا شديدًا على
أو الكربوهيدرات ،أو امللح ،أو ُ
املقرمشات...
أهم احللول اليت كنت تنتظرها
فإننا سنعرض لك ّ
منذ أعوام ،واليت ُتساعدك يف إسكات رغبتك
ُ
واملفرطة على األكل:
الشديدة

يوصي األطباء بشرب املاء الدافئ يف الصباح،
ً
عادة ،مع الليمون ،أو مع الشاي ،إذ أن املاء
البارد خيلو من العديد من املعادن الضرورية
واملضرة باجلهاز اهلضمي عند تناول وجبة
الطعام.
كما ينصح باالمتناع عن شرب املاء قبل 20
دقيقة على األقل من تناول الطعام ،حتى لو
كان املصدر هو مياه الينابيع الطبيعية .وإليك
ستة فوائد لشرب املياه الدافئة صباحا:
 تطهري عملية اهلضم :كوب من املاء احلار جدًا والسوائل األخرى يف
الصباح ميكن أن يساعد على تطهري جسمك من
خالل طرد السموم .كما أنه يساعد على هضم
الغذاء بشكل أفضل ،وحيافظ على صحة اجلهاز
اهلضمي ،الحتوائه على املعادن الضرورية،
خالفًا للماء البارد.
 جتنب اإلمساك:املاء الدافئ يساعد على التقليل من حاالت
ً
عادة عن نقص املياه يف
اإلمساك ،اليت تنجم
اجلسم ،هلذا فإن شرب املاء احلار جدًا (على
الريق) يف الصباح ،يساعد على حتسني حركة
األمعاء.
 ختفيف األمل:للماء الدافئ قدرة على ختفيف آالم متعددة،
منها أمل الصداع ،كما أن له تأثري مهدئ على
عضالت البطن ،وبالتالي جتنب آالم التشنجات
ً
إضافة إىل أن املاء الدافئ يساعد
العضلية،
على تدفق الدم إىل اجللد ،واسرتخاء العضالت.
 إنقاص الوزن الزائد :إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا ،فإن شرب كوب من
املاء الدافئ يف الصباح ميكن أن يساعد على
فقدان الوزن .فاملياه الدافئة تزيد من درجة
حرارة اجلسم ،وبالتالي تزيد من معدل األيض.
وهو ما يسمح للجسم حبرق املزيد من السعرات
احلرارية.
 حتسني الدورة الدموية :يساعد املاء الدافئ على التخلص من رواسب
الدهون يف اجلسم ،مما يسمح بتدفق أفضل
للدم ،وبالتالي تعزيز الدورة الدموية.
 إيقاف الشيخوخة املبكرة :وجود السموم يف اجلسم ميكن أن يؤدي إىل
الشيخوخة بسرعة أكرب ،ولكن املاء الدافئ يساعد
على تطهري اجلسم من تلك السموم ،كما أنه
يعمل على إصالح خاليا اجللد ،وزيادة مرونتها.

احلالوة الطحينة من السكريات املعروفة وهي
يف األصل عبارة عن خليط من طحني السمسم
والسكر ،وميكن إضافة املكسرات أو الفواكة
اجملففة إليها.
تعرف احلالوة الطحينية يف مجيع أحناء العامل
باختالف مسمياتها فمصر والشام يطلقون عليها
احلالوة الطحينية أما املغرب فيطلقون عليها
احللوى الشامية ،ويطلق عليها دول اخلليج
بالرهش.
ميكن إبقاء احلالوة الطحينة يف درجة حرارة الغرفة
دون أن يصيبها أي تلف ،لكن يف أشهر الصيف
احلارة يفضل أن حتفظ يف املربد إلنها ميكن أن
تصبح سائلة بعد عدة أيام.
حتتوي احلالوة الطحينية على العديد من الفوائد،
تعرف على أبرز هذه الفوائد:
 -1حيافظ زيت السمسم على صحة االنسان
عموما ،فهو حيتوي على  %20بروتينات عالية
ً
اجلودة ،و %50دهون غري ضارة وكالسيوم
وحديد وفيتامينات ب 1و ب 2وفيتامني د .
تعد احلالوة الطحينية مصدر طاقة للجسم،
-2
ّ
فهي تزيد من قوة العضالت.
 -3تنشط احلالوة اخلاليا واألنسجة ،وتزيد من
فعالية وظائفها.
 -4تزيد احلالوة من وقاية اجلسم من أمراض
السرطان والقلب والشيخوخة املبكرة ،وتقي من
خطر اإلصابة بتصلب الشرايني.
 -5حتمي احلالوة جسم االنسان من سرطان اجللد
والقولون.
عموما ،وتنشط وظائف
 -6حتمي احلالوة اجللد
ً
القناة اهلضمية.
 -7تساعد احلالوة على اهلضم ،والتخلص من
اإلمساك.
 -8تقضي احلالوة على الديدان املوجودة يف
األمعاء.
 -9عنصر غذائي هام لتغذية شبكة األوعية
الدموية يف اجلسم.
 -10تقوي رد الفعل املناعي للجسم.
 -11تعترب وجبة مهمة للنفساء بعد الوالدة حيث
تساعد على إدرار احلليب.
بعد كل هذه الفوائد لكن جيب إال نغفل بعض
األضرار من كثرة تناول احلالوة الطحينة حيث
ميكن أن تسبب بعض املشاكل الصحية ومنها:
 -1تؤدي كثرة تناول احلالوة الطحينية إىل زيادة
يف الوزن بسبب نسبة السكر العالية فيها كما
أنها مضرة ملرضى السكر.
 - 2وجود مواد مضافة متنح احلالوة اللون
األبيض تبني فيما بعد أن هذه املاد ميكن أن
تسبب السرطان.

التظاهر بالثقة بالنفس أفضل الطرق للحصول عليها

تعاني بعض السيدات من اهتزاز ثقتهن بأنفسهن،
مما جيعلهن يبتعدن عن العامل احمليط ،أو الظهور
دائما يف ضعف ،والتأثر بأي تعليق أو نقد موجه
هلن بل التأثر حتى من أي كالم سواء كان عن عمد
أو دون عمد.
التظاهر بالثقة بالنفس هو أفضل الطرق للحصول
عليها ،فدائما تزداد نسبة ثقتنا بأنفسنا أو تقل
حسب أراء من حولنا بنا ،من أصدقاء وأقارب.
ونعترب حنن من نصنع هذه اآلراء ،بل ونكون وجهات

نظر اآلخرين عنا ،والنجاح واجلمال وحدهما عوامل
غري كافية لتعديل أراء اآلخرين بالنسبة لنا ،لذلك
جيب أن يصطحبهما الثقة بالنفس حتى نستطيع أن
نغري انطباع احمليطني بنا.
فمن املمكن أن نتظاهر بالثقة بالنفس والثقة بكل
شيء يصدر منا ومبظهرنا اخلارجي ،حتى ننقل هذه
الثقة ملن حولنا ليبدأ التعامل معنا على هذا الشكل،
ومن هنا نبدأ يف أوىل خطواتنا حنو الثقة بالنفس
احلقيقية املبنية على تعامالت اآلخرين معنا.

ّ
ّ
تتمثل أفضل طريقة حُ
ملاربة الرغبة
السكر:
ّ
السكر من خالل ِ
احلفاظ على استقرار
يف تناول
املهم أن تتفادى االرتفاع
معدله يف الدم .من
ّ
ّ
واالخنفاض ُ
يتمثل باحلصول
املفاجئني ،وذلك
ّ
كل ثالث ساعات على مزيج من الربوتني مع
ّ
ّ
للسكر،
يتحلى مبؤشر منخفض
نشوي
طعام
ّ
إن هذه الرتكيبة
إضافة إىل دهون
صحيةّ .
ّ
ّ
ُ
التحكم مبستوى
ستساعدك حتمًا يف
الغذائية
ّ
جيد للغلوكوز طوال اليوم.
ّ
 الكربوهيدرات :عندما تشعر بامللل ،أوُ
ستطالبك
العصبية ،أو التوتر،
احلزن ،أو
ّ
يؤمن لك الراحة:
غرائزك باحلصول على شيء
ّ
الكربوهيدرات .حارب هذه الرغبة الشديدة من
إن مادة
خالل إدخال الفلفل األمحر إىل غذائكّ .
الـ» »Capsaicinاليت حيتويها ستمنحك شعورًا
لدفعة الدوبامني اليت حتصل
جيدًا يكون ُمشابهًا ُ
عليها إثر تناولك الكوكيز.
 امللحَ :بدل َتنكيه أطباقك بامللح ،إجلأ إىلصحي
البهارات واألعشاب والتوابل كبديل
ّ
عزز ارتفاع ضغط
هلذه املادة البيضاء اليت ُت ّ
الدم ُ
صحة قلبك .إمأل خزانة املطبخ
وتسيئ إىل
ّ
مبختلف أنواع النكهات ،مثل الصعرت الذي يعمل
هدئ اللتهابات اجلهاز
وم ِّ
كم ِّ
ومضاد للسعال ُ
طهر ُ
ُ
ّ
ّ
طهر
التنفسي ،والفلفل الذي
يتمتع بأداء ُم ّ
ّ
عزز اهلضم من خالل
ومسكن ،والكاري الذي ُي ّ
حتسني نشاط الكبد وتقوية نشاط األنزميات
العملية ،والزجنبيل
املسؤولة عن القيام بهذه
ّ
وحيد
الذي يقف يف وجه االلتهابات والسرطان
ّ
من آالم املفاصل ومشكالت اهلضم والغثيان.
صحة األمعاء
إضافة إىل األوريغانو الذي يحُ ّسن
ّ
عزز جهازك املناعي ،والقرفة الذي حيمي من
وي ّ
ُ
أمراض القلب والسرطان ،خصوصًا سرطان الدم
واللمفاوي ،وإكليل اجلبل الذي حيمي املوصالت
العصبية يف الدماغ ويؤدي دورًا يف الوقاية من
ّ
مرض األلزهامير ،واحلبق الذي يخُ ّفف من أعراض
ّ
تدفق الدم ...فهذه
وحيسن
التهاب املفاصل
ّ
ُ
الشهية فحسب ،إمنا
على
تقضي
طيبات ال
ّ
امل ّ
تضم أيضًا جمموعة هائلة من ُمضادات األكسدة
ّ
اليت ُت ّ
شكل أقوى محاية للخاليا.
 األطعمة ُامل ِ
قرمشة ،مثل التشيبس والكوكيز:
كثريًا ما مييل الفرد إىل استهالك هذه املواد
خبلوها من
بني الوجبات الرئيسة ،واليت ُتعرف
ِّ
غذائية .إن كنت تبحث عن طعام
أي فائدة
ّ
ُيصدر صوتًا ُم ِ
قرمشًا ،ميكنك االستعانة بالفاكهة
أو اخلضار الطازجة ،مثل التفاح أو اجلزر أو
الكرفس اليت تكون شبه خالية من الوحدات
احلرارية ،وبالتالي لن ُتسيء إىل مظهرك
ّ
اخلارجي.
ّ
السكر،
وإىل جانب الرغبة الشديدة يف تناول
ُ
وامل ِ
قرمشات ،يوجد ما
والكربوهيدرات ،وامللح،
العامة .إنتبه! كثريًا ما يخُ طئ
بالشهية
ُيعرف
ّ
ّ
الفرد يف ُمعاجلة األمور اليت حتصل معه :ففي
أنك قد تعتقد ّ
حني ّ
أنك يف حاجة إىل األكل نتيجة
شعورك باجلوع ،إلاّ أنه يحُ تمل أن ُيشري ذلك إىل
العطش.
َ
قبل
لذا،
أي سناك،
ّ
التوجه إىل ال ّرباد لتناول ّ
املهم جدًا احتساء
إشرب كوبًا من املياه .من
ّ
جيدة من السوائل طوال فرتة اليوم ليس
كمية ّ

ألن هذه اخلطوة
فقط لرتطيب جسمك ،إنمّ ا أيضًا ّ
ّ
والتغلب
ُتساعدك يف ضمان الشعور باالمتالء
الشهية.
على
ّ
لب دائمًا
من جهة ثانية ،من الضروري ألاّ ُت يّ
ُ
امل ّربرة لألكل .فبدل
رغبتك الشديدة وغري
شهيتك يف
تكون
عندما
أن ُتسارع إىل األكل
ّ
ذروتها ،عينّ الوقت ُ
وقم بعمل آخر لنحو 15
دقيقة :ميكنك على سبيل ِ
املثال املشي ،أو
االتصال بأحد األصدقاء ...وعند انتهاء الوقت،
ّ
بتعقل ُ
قرر إن كنت فع ًال
التصرف
ميكنك
فت ّ
ّ
بأمس احلاجة إىل الطعام ،أو ُتريد اللجوء إليه
ّ
جُ
ملّرد التسلية أو التعويض عن نقص عاطفي
نفسي.
خلل
أي
أو
ّ
أن كل هذه احللول ُ
املقرتحة تحُ ّقق
إشارة أخريًا إىل ّ
فعالة جدًا ّ
أكدتها خُمتلف الدراسات
لك نتائج ّ
أن
إعلم
اجملال.
هذا
يف
أجريت
العلمية اليت
ّ
ّ
الصحي
الغذاء
جانب
إىل
اخلطوات،
تطبيق هذه
ّ
ألي عامل خارج
والرياضة املنتظمة ،لن يسمح ّ
عن سيطرتك بالوقوف يف وجه بلوغك الوزن
الذي ُي ِ
ناسبك.

ملاذا جيب أن نتجنب الوجبات السريعة ؟

الوجبات السريعة سيئة وكلنا يعرف ذلك،
ولكن أعداد الناس الذي يتناولون هذه الوجبات
السريعة كحل سريع للقضاء على اجلوع ما بني
مواعيد العمل زاد من شعبيتها يوما بعد يوم.
وبنظرة سريعة على هذه املطاعم اليت انتشرت
بسرعة على جوانب الطرق ويف حمطات الوقود
ميكننا أن نرى كيف اصبح الناس أكثر من
جمرد مدمنني على تلك السندويشات السريعة،
والربغرات املتنوعة ،والبيتزا.
ومع ذلك ،بالرغم من أن هذه الوجبات تشعرك
بالسعادة والشبع سريعا إال أنها تأتي مع ضريبة
باهظة جدا ،فهذه الوجبات السريعة هي السبب
الرئيس وراء ارتفاع حاالت السمنة بني الشباب
واملراهقني وحتى كبار السن ،وقد تؤدي إىل
االدمان على هذه االطعمة األمر الذي ميكن أن
يؤدي إىل أمراض سوء التغذية الفتقار هذه
الوجبات على املكونات الغذائية االساسية
وال ننسى احلديث عن االضافات
الصحية!
املختلفة اليت يستعملها اصحاب هذه املطاعم
لتعزيز النكهة ،فهم يستخدمون الكثري من اجلنب،
والزبدة وامللح ،وهذا يعين تراكم الدهون غري
الضروري يف اجلسم .وهو أمر ضار جدا بالصحة.
ويتساءل البعض ما هي البدائل اليت ميكن أن
يتناوهلا الناس عندما يتعلق االمر بتناول وجبات
سريعة اثناء العمل أو السفر؟
حسنا ،هناك دائما األطعمة منخفضة السعرات
احلرارية ،باالضافة اىل االطعمة املشوية ،وتلك
الطازجة .وهذه االختيارت متوفرة ولكن العديد
من الناس يغفلونها أما ألنهم اعتادوا طلب
الوجبات السريعة الدمسة أو ألنهم مل يعرفوا
بوجودها أصال .يف املرة القادمة اليت تضطر
بها اىل تناول وجبة سريعة ،ركز على تناول
طبق سلطة ،طبق فواكه ،حلم مشوي بدال من
املقلي وقطعة خبز واحدة بدال من قطعتني
وجتنب املشروبات الغازية متاما واستبدهلا بكوب
من العصري أو اللنب.
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من هنا وهناك

فرنسا :مدير بنك يسطو على حقائق ال تعرفها عن النسكافيه
البنك اجملاور

بعد أكثر من سنتني جنح األمن الفرنسي يف كشف
ّ
مسلح على بنك
الغموض الذي أحاط بعدة عمليات سطو
الربيد الفرنسي يف مدينة تولوز جنوب فرنسا ،وخاصة
العملية اليت جنح اللصان يف أعقابها يف سرقة  360ألف
يورو ( 504آالف دوالر) يف مارس(أذار).2012
وجنحت الشرطة الفرنسية وفق ما قالت صحيفة لوفيغارو
على موقعها نق ًال عن صيحفة الديباش دو ميدي الصادرة
يف تولوز اجلمعة ،يف الوصول إىل الرأس املدبرة لسلسلة
السرقات ،ليتبني أنه مدير فرع آخر لبنك الربيد يف نفس
املدينة يدعى رضوان عقيل.
وكان الرجل جنح مبعية شريك له يف اختطاف موظفة الفرع
البنكي يف مدينة تولوز قبل أن يفتح البنك أبوابه وتهديدها
بإضرام النار فيها بعد أن سكبا عليها مادة سريعة اإلشتعال
ما اضطر املرأة إىل فتح البنك قبل األوان ومتكينهما من
ّ
كل األموال اليت كانت يف اخلزنة ،واليت جتاوزت نصف
مليون دوالر.
وأضافت الصحيفة أن الرجالن أعادا الكرة يف أكثر من
فرع ،وكانت أشهر عملياتهما اليت
مناسبة مع أكثر من
ٍ
تلك قاما بها يف مايو(أيار) 2013بعد اختطاف موظفة أخرى
مسؤولة عن فرع بنكي يف املدينة نفسها ،مع كامل أفراد
عائلتها لي ًال ثم إجبار املوظفة على التحول إىل الفرع البنكي
فجرًا لسرقته ،لكن األمن متكن من إحباط احملاولة رغم
فشله يف القبض على ّ
اللصني.
ونقلت صحيفة الديباش دو ميدي السبت عن حمامي
املديراملتهم أن موكله ،أجرب على املشاركة يف هذه
ّ
بعد"تسلل غرباء إىل بيته لي ًال وتهديده بالتصفية
العمليات
إذا مل يرسم خمططًا عن نظام األمن وهيكلة الفروع البنكية،
وهو ما قام به خشية القتل ولكنه مل ُيبلغ الشرطة عن ذلك
بعد تهديده بالقتل".

النسكافيه هي أحد أشكال النب املطحون واحملمص فوق
املعدل واملعاجل بعد ذلك مباكينات خاصة ليتخذ شكله
النهائي احلالي :النسكافيه .
ما السر يف بن القهوة والنسكافيه والذي يبقي املرء نشيطا
ومستيقظا ؟ السر يف ذلك هو احتوائهم على مادة الكافيني
املنشطة للدماغ واألعصاب والدورة الدموية  ,وإن تناوهلا
بكميات معقولة ال بأس به ويؤدي إىل نتائج إجيابيه ولكن
لألسف الشديد فان اإلسراف يف تناوهلا جيلب سلبياتا كثرية
وكما يقولون فلكل شيء إذا ما مت نقصان أو أن الشيء إذا
زاد عن حده انقلب وباال وخطرا يصعب معاجلته.
ماهي أضرارة اذا مت تناوله بكثرة ؟ األضرار تكمن بتعود
اجلسم على مادة الكافيني ومع الزمن يصبح مدمنا عليها وال
مناص للتخلي عنها وقد تعود اجلسد على تعاطيها.
ومن األضرار اليت جيلبها تناول النسكافيه هو اضطراب
مواعيد النوم ومدته والسهر والقلق الدائم  ,وهي أيضا
تعمل على إنقاص الشهية لدى االنسان فرتاه يهزل ويضعف
مع األيام.
وقلما جتد من يدمن على النب والقهوة والنسكافيه وال يدخن،
ارتبط شربها بتناول سيجارة معها وخصوصا يف بالدنا
العربية  ,كوب من النسكافيه يعين تدخني سيجارة معها
و شران ال بد هلما من االلتقاء عند أكثر الشعوب،وإحداها
تشجع األخرى.
ومن مضار تناول النسكافيه أيضا هو أن االنسان إذا مل
يتناوهلا لسبب من األسباب وكان مدمنا عليها جتده عندئذ
يعاني من صداع يف الرأس وعدم قدرة على الرتكيز أو إجناز
العمل املنوط به  ,فرتاه ينتظر عاجزا مقيدا مستسلما حتى
يتناول كوبا منها يسد النقص يف مادة الكافيني لديه .
ما العمل إذا ؟؟
العمل هنا كما هو العمل فيما يتعلق بباقي األمور  ,أال هو
حتري االعتدال بتناوهلا وعدم املبالغة  ,فان مت ذلك فال ضرر
وال ضرار  ,وصحتني وعافيه .

خريطة بتصنيف جاذبية النساء حول العامل..

نشر موقع  targetmapخريطة حديثة بالبلدان التى يعيش
بها النساء األكثر جاذبية وإثارة ،ووصفت اخلريطة كل
دولة بلون معني يدل على درجة جاذبية النساء بها.
فاألخضر الغامق للدول التى تسكنها النساء األكثر إثارة
فى العامل ،أما األخضر الفسفورى فهو للنساء املثرية،
واألصفر هى للدول التى يوجد بها نساء جباذبية وإثارة
عادية ،وخصصت الربتقاىل لبلدان بها نساء بدرجة جاذبية
قليلة ..أما األمحر فهو للبلدان التى بها نساء يتمتعون
بقدر قليل جدا من اجلاذبية.
وحسب ما نشر املوقع جاءت نساء كولومبيا واألرجنتني
فى املرتبة األوىل كاألكثر إثارة فى العامل ،واحتلت نساء
مصر والربازيل وروسيا وأوكرانيا وإيران وصربيا ورومانيا
املرتبة الثانية ،وصنفوا كدول بها نساء جذابة ومثرية.
أما اللون األصفر املخصص للدرجة الثالثة وهن النساء
اللواتى هلن إثارة عادية فكان من نصيب الصني واملكسيك
واجلزائر والسودان.
أما النساء ذوات اإلثارة القليلة والذى ميثلهن اللون الربتقاىل
فهم الالتى يعشن فى الواليات املتحدة األمريكية وكندا
واسرتاليا واهلند وأملانيا واململكة املتحدة والسعودية.
وكان اللون األمحر املخصص لألقل إثارة فى العامل كان
من نصيب نساء بوليفيا وتشاد وماىل وأفغانستان والعراق
وفقا للخريطة.

ثعبان جيعل السكان يفوزون باليانصيب
توافد سكان قرية على مركز رياضي بإقليم كامبونج
تشام بوسط كمبوديا لرؤية ثعبان بعدما تردد أن رج ًال
حصل منه على األرقام الفائزة باليانصيب ،حيث قال
تشان ثيا من قرية روكا ثومي إنه كان تشان قد صلى
على الثعبان ومن ثم فاز يف سحب اليانصيب.
وبعد أن أطلعه الثعبان على أرقام اليانصيب ،أصبح هذا
األخري كالساحر ،األمر الذي دفع صاحب املركز للطلب
من الشرطة نقل األفعى إىل مكان آمن يف ظل خماوف من
سرقة الثعبان الثمني والشهري.
ويقوم الثعبان حاليًا حبراسة  23بيضة مل تقفس بعد
بعدما مت العثور عليه يف ساحة مركز رياضي مطلع هذا
االسبوع .وبات السكان يعتقدون أن الثعبان سيجعلهم
يفوزون يف سحب اليانصيب يف حال صلوا من أجل احلظ
والسعادة.

مصرية ولدت «السيسي» يف طابور االنتخابات

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* 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

شهدت جلنة انتخابية يف منطقة شرق اإلسكندرية حالة والدة
لسيدة عشرينية يف أثناء وقوفها يف طابور التصويت ومت
نقلها إىل مستشفى الشاطيب ،حيث أجنبت مولودا ذكرا
وأمسته "السيسي".
وأوضح نائب قسم الطوارئ مبديرية الصحة يف اإلسكندرية
د.عمر سليمان ،أن "السيدة العشرينية عال صوتها بالصراخ
فجأة يف أثناء وقوفها بالطابور.
وأحضر رئيس اللجنة االنتخابية سيارة اإلسعاف بسرعة
إلنقاذها ونقلتها السيارة إىل مستشفى شرق املدينة اليت
تبعد عن املدرسة مئات االمتار إال أنها أصرت على النقل
إىل مستشفى الشاطيب.
وأسفر الكشف املبدئي عليها داخل سيارة اإلسعاف ،عن
التأكد من عالمات الوالدة".
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LICENCE AND PINK SLIP while avoiding any major
CHANGES IN NSW
impact on Hunter Street
Mall.
• The NSW Government is • Community consultaintroducing 10-year driv- tion has shown Newer licences and extend- castle residents and
ing the validity of light businesses want access
vehicle safety inspection to the waterfront and an
reports (or pink slips) to option to extend the light
make life easier for car rail in the future.
owners across the state.
VIVID SYDNEY KICKS
• Currently, all light vehi- OFF BIGGER AND
cles more than five years BRIGHTER THAN EVER
old require a pink slip in
order to renew their reg- • Vivid Sydney kicks off
istration. From the end of today and promises to
this year pink slips will be bigger and better than
be valid for six months ever, with visitors able
rather than six weeks.
to follow an unbroken
• This will give more than trail of light from Circular
three million vehicle Quay to North Sydney.
owners more flexibility • Martin Place lights up
to choose a convenient for the first time this year,
time for their annual ve- and is one of five new feshicle safety inspection, tival precincts, together
delivering a cost and time with Carriageworks, The
benefit to customers.
University of Sydney, The
• By April 2015, NSW Gov- Star and Harbour Lights
ernment will also provide on Sydney Harbour.
customers between the • Expanding Vivid to arages of 21 and 44 with the eas like Martin Place will
option of a 10-year driver make this year’s festival
licence. This means mo- bigger than ever, and
torists with a good driv- draws upon last year’s
ing record won’t have to success, which attracted
make as many trips to a more than 800,000 visiRoads and Maritime Ser- tors and generated more
vices registry or Services than $20 million in ecoNSW centre to have their nomic activity.
licences renewed.
• Vivid Sydney is one
of many major events
NEWCASTLE LIGHT RAIL supported by the NSW
ROUTE ANNOUNCED
Government and helps
achieve our goal of dou• The NSW Government bling overnight visitor
has announced the New- expenditure by 2020.
castle Light Rail route will
be a hybrid option that INVESTING IN TECHNOLwill include the rail corri- OGY FOR FRONTLINE
dor and Hunter Street.
POLICE
• Light rail will travel east
from the new Wickham • The NSW Liberals & Natransport interchange tionals Government is
along the existing rail investing $4 million over
corridor, before moving two years to roll-out body
south to connect with worn video cameras for
Hunter Street and Scott frontline police officers.
Street, and terminating at • The NSW Police Force
has been trialling the
Pacific Park.
• The route was identified use of body worn video
following Urban Growth for frontline officers with
NSW’s engagement in the positive results.
project, and utilises the • The devices will now be
existing rail corridor and supplied to frontline poservicing the city centre, lice, with priority given to

the Public Order and Riot
Squad and Police Transport Command.
• Meanwhile, an extra $7
million will be allocated
over the next two years
for the continued rollout of mobile Automatic
Number Plate Recognition technology.

1,200 STAFF PARKING
SPACES HANDED BACK
TO TRAIN CUSTOMERS
• Work is underway to release around 1,200 staff
car parking spaces for
Sydney Trains and NSW
TrainLink customers at
close to 100 stations
across the state.
• Earlier this year, the
NSW Government announced 1,000 staff car
parks would be released
to customers. The NSW
Government has now
identified 1,200 spaces
across the network, including many in Western
Sydney, and customers
will soon start seeing
more commuter car parking at almost 100 stations.
• The first spaces are being made available within days, with all 1,200
spaces becoming progressively available to
customers over the next
12-18 months.
• The top 20 stations
according to number
of spaces that will be
released include: approximately 179 spaces
in Campbelltown, 138
spaces in Blacktown,
138 spaces in Penrith, 39
spaces in Newcastle, and
approximately 38 spaces
in Wollongong.
NEW EDUCATION FACILITIES OPENED
• NSW Premier Mike Baird
and Minister for Education Adrian Piccoli this
week officially opened
new and upgraded $7.1
million education facilities at Hurstville Public
School in Sydney’s south
– fulfilling an election
commitment.

• The Premier also this
week officially opened
new facilities worth $2.8
million at Anson Street
School at Orange in the
state’s Central West, using residual funds from
the
Commonwealth’s
BER program.
• Since 2011, the NSW
Liberals & Nationals Government has committed
more than $2.4 billion to
school maintenance and
infrastructure across the
state, ensuring students
and teachers have access to modern education facilities.

ern Sydney is set to top
three million in coming years, and with this
growth comes the need
for more locally based
leisure, environmental,
recreational and large
scale tourist attractions.
• The park will be home to
a regional play and recreational area, a bushland
corridor, and an outdoor
event and entertainment
space.
• When complete, Western Sydney will have a
park to rival New York’s
Central Park and Sydney’s Centennial Park.

NEW RECRUITS JOIN
FIREFIGHTING RANKS
• After a long selection
process and a gruelling
13 week course, 19 recruit firefighters have
been officially welcomed
into the ranks of Fire &
Rescue NSW (FRNSW).
• Minister for Police and
Emergency Services Stuart Ayres congratulated
the new recruits on successfully completing the
course and said they
were about to embark on
a unique and rewarding
career.
• The recruits have been
trained in firefighting,
road crash rescue, highangle rescue, community
risk management, fire
technology and hazardous materials management.
• The recruits will join
fire crews across greater Sydney including
Silverwater, Campsie,
Schofields, The Rocks,
Willoughby and Campbelltown.

NEW ADVO LAWS GIVE
VICTIMS SWIFT PROTECTION
• Senior police are now
able to issue provisional
Apprehended Domestic
Violence Orders (ADVOs)
to provide immediate
protection for victims.
• Provisional ADVOs
are issued in situations
where a person urgently
needs protection from
domestic violence.
• Police officers of the
rank of sergeant or above
can now issue the provisional orders and in
most cases will no longer
have to go through the
process of applying to a
court registrar or authorised justice.
• The changes that came
into force this week also
enable police officers to
detain or remove a defendant from the scene CLARRIE HALL DAM UPto secure the victim’s GRADE COMPLETE
safety.
• A major upgrade to ClarMINERALS TASKFORCE rie Hall Dam has boosted
safety and water security
TO DRIVE INDUSTRY
• A taskforce will be es- for communities in the
tablished to develop a Northern Rivers region.
Minerals Industry Action • The NSW Government
Plan to deliver economic contributed $1.3 milgrowth to NSW over the lion to help Tweed Shire
Council meet the cost of
next decade.
• The action plan will be the $7.3 million upgrade.
the first of its kind, and • The upgrade will guardemonstrating how se- antee the safety of local
rious the NSW Govern- communities and properment is in boosting the ties downstream from the
state’s economy and cre- dam in the event of a major flood.
ating employment.

CONSTRUCTION TO BEGIN ON WESTERN SYDNEY’S SUPER PARK
• Work is underway to
create a 200 hectare $14
million Western Sydney
‘super park’ at Bungarribee, bordering Blacktown, Doonside and Eastern Creek.
• The population of West-

• It will provide a roadmap
for the growth in the minerals sector, which provides 33,000 direct jobs
and more than 130,000
support jobs, while balancing the need to protect our valuable agricultural land and water
resources.
• The Minerals Industry
Taskforce will be chaired
by Rob Adamson, Managing Director, RFC Ambrian. Mr Adamson has
more than 20 years in
senior investment and
advisory roles.
MONA VALE BEACHSIDE
REHABILITATION UNIT
OFFICIALLY OPENED
The NSW Government
has officially opened a
new 26-bed rehabilitation
unit at Mona Vale Hospital.
• The unit has been built
using $10.5 million allocated under a national
partnership with the
Commonwealth Government and a further $1.5
million from the NSW
Government.
• The Beachside Rehabilitation Unit is adjacent
to the hospital’s existing
Assessment and Rehabilitation Unit, which has
30 beds.
• The new unit will allow
patients to transfer sooner from an acute hospital
bed and ensure their continuum of care.
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We’ll be constructive on budget: Bowen Shorten denies role in PM family attacks

Chris Bowen. Source: AAP

SHADOW treasurer Chris
Bowen has rejected suggestions Labor is taking
a “wrecking approach” to
the government’s budget.
The opposition says it will
back the government’s
temporary deficit levy on
people earning more than
$180,000.
But it is refusing to negotiate on other key measures
such as the Medicare copayment, pension and
welfare changes, and the
deregulation of university
fees.
Federal politicians on Monday return to Canberra for
another sitting fortnight,
with the Abbott government’s struggling to sell
its budget to a sceptical
public and Senate.
Mr Bowen says Labor will
fight changes such as the
co-payment as a matter of
principle but won’t oppose
the deficit levy.
“We’re not taking a wrecking approach, we are taking
a case by case approach,
but it is being informed by
our values and principles,”
he told ABC radio.
“We’ll be as constructive
as we can be.”
A new poll, conducted by
UMS Research and commissioned by the CFMEU,
suggests the Abbott government would lose key
marginal seats if an election were held now because of anger over the
budget.
Greens leader Christine
Milne has said her party
would not support planned
changes to Medicare, pensions, welfare and university fees.
But on Monday she appeared to back away from

her previous support for
a hike in the fuel excise,
because the money raised
from the increase would be
used to build new roads.
“There is not much point
in looking at what you do
with petrol, and then increasing congestion and
the lack of amenity in cities
by increasing new roads,”
Senator Milne told ABC
television.
“We’ve made it pretty
clear, we want to see public transport built.”
She again said the Greens
would not negotiate with
Prime Minister Tony Abbott, whom she accused
of breaking a pledge to her
that he would not remove
protections for Tasmanian
forests.
“There is not much point in
negotiation if you leave the
room and an exact opposite position is reached,”
she said.
The government’s leader in
the Senate Eric Abetz said
it was imperative that its
budget agenda was implemented - but he would not
say how much the coalition
was willing to compromise
in negotiations.
“The various independents
and their groups in the Senate will also have their list
of objectives and hopefully
we can make them dovetail
but on the basis that the
government’s agenda is
implemented,” he told ABC
radio.
The government would
work purposefully and methodically with senators to
find common ground, he
said.
“Everybody seeks to posture at the beginning of
negotiations, which might

need to take place, and
I’ll listen very carefully to
all suggestions that are
made,” he said.
Finance Minister Mathias
Cormann said the Labor
Party should take responsibility for six years of
waste by becoming part of
the solution this week.
“There is no alternative to
the budget we have delivered if we want to protect
our living standards,” Mr
Cormann told reporters at
parliament house.
“We are taking responsibility for cleaning up your
mess. You should join us.”
Labor’s Jenny Macklin
said the budget was being
received as a direct attack
on the living standards of
millions of Australian families.
Her colleague Jim Chalmers described it as a “budget bellyflop”.
However, coalition MPs
Mark Coulton and Ken Wyatt said the responses in
their electorates had been
largely positive.
“They realise some tough
decisions had to be made,”
Mr Coulton told reporters.
Education Minister Christopher Pyne said he had
already discussed plans
to deregulate universities
with Clive Palmer, whose
party’s support is crucial to
getting the budget through
the new Senate.
“Let’s not forget we’re only
two weeks from the budget
being handed down, so
there is a long way to go,”
Mr Pyne told ABC radio.
“And I’m sure all the ministers will get around to seeing the cross-benchers,
the Greens and even the
Labor Party.”
Mr Pyne said it was premature to outline negotiations
on his tertiary education
reforms, which will allow
universities to increase
student fees.
“The reality is though
that the Senate will have
a say on what passes and
doesn’t pass and therefore
we will sit down respectfully and courteously and
negotiate with them,” he
said.

Margie Abbott (pic) does not do enough charity work says former first
bloke Tim Mathieson. Source: AAP

LABOR has angrily denied
suggestions that Opposition Leader Bill Shorten
orchestrated a series of attacks against Prime Minister Tony Abbott’s family in

the media.
Mr Abbott’s family was
thrust into the spotlight
this week, with criticisms
made about his wife’s charity work and allegations of

Drug dealer letter misrepresented: Burke
LABOR
frontbencher
Tony Burke has rejected
suggestions he asked
the Abbott government
to release a Nigerian drug
dealer from immigration
detention.
Mr Burke wrote to the
government in March on
behalf of a constituent
who came to his Sydney
electorate office to plead
for help to get her partner
released from Villawood
Detention Centre.
Labor’s finance spokesman says he and his staff
did not know at the time
that the woman’s partner,
Drichuckuv Nweke, was a
convicted drug dealer.
Regardless, he says it is
“completely wrong” to
suggest he argued for
Nweke’s release - rather
he just told the immigration department what the
woman had said, as any
MP would.
“All that letter says is
someone has presented to
my office and this is what
they said,” Mr Burke told
ABC radio on Monday.
“There are some occasions where the member
of parliament takes up the

issue themselves, there
are some occasions where
the member of parliament
actually backs in the character of an individual.
“This letter does not do
that.”
Mr Burke said the department’s response, outlining Nweke’s criminal history, had found its way
into the media before arriving at his office, suggesting the government
was trying to distract attraction from its unpopular budget.
Immigration
Minister
Scott Morrison said Mr
Burke had shown a lack
of judgment and due diligence, and he was not
being “fair dinkum” by
trying to distance himself
from the letter.
“He needs to explain to
his constituents that when
he writes to ministers he
doesn’t really mean it,”
Mr Morrison told reporters in Canberra.
He denied the department’s response had
been leaked to the media.
“The response was sent
to him on Friday,” he
said.

favouritism involving two
of his daughters.
The prime minister accused some media outlets
for “dirt digging”, but one
of his senior government
ministers has now blamed
federal Labor leader Bill
Shorten for orchestrating
the “repugnant” attacks.
Health Minister Peter Dutton accused Mr Shorten
of withdrawing from the
media at the same time his
office “quite deliberately”
launched these attacks
against the Abbott family.
“I believe very strongly
that this is an orchestrated
attack by Bill Shorten and
it needs to stop,” Mr Dutton told Network Ten on
Sunday.
Mr Shorten’s office has
rejected the allegations,
calling them “wrong, hurtful and completely without
foundation”.
“Bill has made his position very clear that families should not be dragged
into the political debate,” a
spokesman for Mr Shorten
told AAP in a statement.
“This shows the government will stoop to any low
it can to distract from its
budget failure.”
AAP understands the
prime minister’s office was
contacted by Mr Shorten
on Wednesday when questions started being asked
about a $60,000 scholarship awarded to Mr Abbott’s youngest daughter
Frances.
It’s understood Mr Shorten
told the office Labor was
not behind the story and
believed families should
be kept off limits.
A subsequent story carried
complaints about the appointment of Mr Abbott’s
eldest daughter Louise to a
government job in Geneva.
Yet another story published
on Sunday aired criticisms
from Julia Gillard’s partner
Tim Mathieson about Margie Abbott’s commitment
to charity.
A spokeswoman for the
prime minister declined to
comment on Mr Dutton’s
allegations, saying the stories about the Abbott family were of a personal nature and a distraction from
the budget.
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Labor supports family tax benefits freeze
Regret but hardline stays, Scott Morrison warns Labor
will wave through senators.
negative opinion, the overImmigration
Minister
Scott Morrison has vowed
to maintain his hardline approach on asylum
seekers despite admitting
‘’great regret’’ that urgent
security upgrades were
not made to Manus Island
detention camp before
the February riots.
His comments came as
an official report found
a local Salvation Army
worker led the fatal assault on Iranian asylumseeker Reza Barati, who
was killed by being struck
from behind, repeatedly
kicked and finally having
a large rock dropped on
his head.
It points the blame at
guards employed by security firm G4S, police
officers from Papua New
Guinea’s feared mobile
squads and local Manus
Island residents. But the
fatal attack on Mr Barati
was led by a local Salvation Army worker who hit
the asylum seeker with
‘’a large stick’’, a witness
told the report’s author
Robert Cornall, a former
senior public servant.
Mr Morrison acknowledged that both G4S and
his own border protection
point man, LieutenantGeneral Angus Campbell,
had warned the government in the months before the riots of mid-February that fences needed
to be strengthened, CCTV
installed and lighting improved.
‘’It is my great regret that
some of those actions
weren’t able to be implemented in time,’’ Mr Morrison said. ‘’I’m frustrated
that that the lighting and
the CCTV and the fencing
was not in place at that
time. It was in the process
of being done. I’d authorised that in late November.’’
Mr Morrison said the violence would not have happened had there been no
protest by asylum seek-

Scott Morrison warns during
Monday’s question time he
won’t soften his approach. Photo: Andrew Meares

ers, although he stressed
this did not justify what
happened to Mr Barati
and other victims.
The report contains 13
recommendations, largely around improving relations with detainees, all
of which Mr Morrison said
he accepted.
He added: ‘’One thing I
can assure you of, our
policies will remain the
same.’’
The report confirms gruesome details about the
violence carried out over
two nights, including that
a detainee had his throat
slashed after being attacked from behind by a
local G4S guard. Another
was beaten so badly he
lost an eye and another
shot in the buttocks by
mobile squad police.
The key witness to Mr Barati’s killing told Mr Cornall that Mr Barati was in
the internet room when
the unrest started. He
went outside and the Salvation Army worker ‘’hit
him twice with a very long
stick’’.
‘’When he fall down, more
than 10 officers passed
him and all of them, they
kicked him in his head,’’
the witness said. ‘’It was
including PNG locals,
PNG guards and Australian expats. The last one
of the them he put a very
big stone at his head.’’
Mr Morrison said the only
expatriate guard accused
by multiple witnesses
was a New Zealander.
The report also acknowledges that asylum seek-

ers not taking part in the
unrest were dragged from
their rooms and beaten.
Some of them bribed their
way to safety by offering
cigarettes to their attackers.
Mr Morrison referred all
questions about prosecution of suspects to
the PNG police. Last
week, Deputy Commissioner Simon Kauba said
he believed that arrests
would be made ‘’soon’’
but senior PNG police
have made similar assurances before. On Monday,
a PNG police spokesman,
Dominic Kakas, said he
had no new information
on the investigation.
The racial tensions that
contributed to February’s
fatal detention centre riot
on Papua New Guinea’s
Manus Island have eased,
a local MP said.
PNG MP Ronnie Knight
said on Monday that Iranian asylum seekers at the
centre had antagonised
locals with ‘’a condescending view and overbearing look on the difference between the black
and the white skin’’.
‘’But at the moment I think
there is no problem there
at all,’’ he told ABC radio.
‘’Papua New Guineans are
not racist people, but if
they’re antagonised they
will react in the same way
that anybody would.’’
The fighting between locals and asylum seekers
was ‘‘one of those things
that happens’’, the PNG
MP said.
‘’There was just an issue
between people on the
base that were assaulted
. . . they went in there to
try and help those people
and it became an all out
war,’’ he said.
‘’Not all Papua New Guineans are bad people - it’s
just individuals.
‘’Whoever is involved in
this thing will be arrested
and charged, according
to my understanding.’’

controversial family welfare
changes to freeze the rate
of family tax benefits for two
years, saving the budget
$750 million per year in perpetuity and reducing further
the list of no-go items identified in the first Coalition
budget.
Sources in the opposition
said the ALP was aware
it could not be seen to be
overly negative and that,
in government, it too had
‘’paused’’ increases to family payments.
The news is a welcome development for the Abbott
government whose tough
‘’contribute and build’’ budget has backfired, sending
its public stocks plummeting and emboldening Labor,
the Greens and the independents to block several elements seen as breaches of
faith.
Prime Minister Tony Abbott
is known to regard the public
clamour for backdowns and
concessions from the government as premature given
that most savings measures
have not even been written
into legislation or introduced
into the Parliament.
His senior ministerial group
is urging waverers to hold
their nerve and not be intimidated into accepting
changes to initiatives before
they are before the House or
Senate.
The expected movement on
family payments comes on
top of Labor’s other big concession, which is to simultaneously criticise the 2 per
cent temporary deficit levy
as a tax increase, and a broken promise, while letting it
become law.
That will net the government
another $3.1 billion in three
years.
However, billions of dollars
in budget measures face an
uncertain future.
A report by Fairfax Media
on the weekend revealed
the government was realistic about negotiating some
measures. Education Minister Christopher Pyne signalled a willingness to be
flexible and ‘’respectful’’ of
opposition and crossbench

Opposition Leader Bill Shorten stepped up his pressure
on the government over the
budget, taunting Liberal and
particularly Nationals MPs in
potentially hard-hit regional
areas to speak out for the
sake of their constituents.
‘’Today, Labor is asking all
those Coalition members of
Parliament - don’t be brave
in the privacy of your own
room where no one can
hear you speak,’’ he said.
‘’There’s millions of Australians who want you to
tell the Prime Minister how
dreadfully unfair his budget
is.’’
In Parliament, a defiant Mr
Abbott continued to defend
the budget as fair and based
on the concept of spreading
the burden, noting the tax
increases on higher earners
and the freeze on parliamentary salaries.
Privately, Liberals are taking some comfort from the
fact that, despite the tide of

whelming majority of the
budget will pass unscathed
and the list of measures opposed by ‘’outraged’’ Labor
and Greens MPs is being
whittled back.
Despite rumours of friction in the Greens over the
proposed return of twiceyearly petrol indexation, the
Greens look set to pass the
fuel tax increase, raising
more than $2 billion over the
next four years.
Labor has slammed that as a
cost for families in the outer
suburbs that will go ‘’up and
up and up’’, reprising a favourite taunt of Mr Abbott’s
about the carbon tax.
The $7 GP payment continues to attract some of the
most spirited opposition.
The government signalled
it was not prepared to give
ground on the amount. However, insiders say it is possible it might be adjusted
to exclude minors and pensioners.

Labor senator ‘spied on’, committee hears
A PARLIAMENTARY official may have wrongfully
accessed security camera
footage of another official
talking to veteran Labor
senator John Faulkner.
Senior officers in the Department of Parliamentary
Services accessed nine
minutes of security camera footage while investigating a code of conduct
case against an employee.
Department
secretary
Carol Mills has told a Senate estimates hearing the
footage was properly released under guidelines
which allowed its use in
cases where it was needed
to “provide evidence upon
which to take criminal and
civil proceedings”.
However Ms Mills told the
hearing on Monday that
while the footage, which
had been sought by human resources officers,
was being examined,
there may have been an
“inadvertent breach of the
statement of purpose”.
She said the part of the

footage in question involved a person “doing
other activities in the
building other than that
for which the CCTV footage was released”.
While she declined to say
what those activities were,
Senator Faulkner asked
whether the footage involved someone giving
information to him.
“It may do,” Ms Mills said.
Senator Faulkner said it
was a “serious issue of
parliamentary privilege”
and he would seek an investigation.
“That a senator in this parliament is being spied on
as they go about the proper conduct of their duties
- no one in this place is
ever going to accept that,”
he said.
The committee went into a
private session to discuss
the issue further.
In 2011 Senator Faulkner
led an inquiry into the
DPS, which he described
as “the worst administered
government department”
he had ever come across.
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نجاح وتفوق

جوان مسعود تتخرج من جامعة ملبورن باجازتني يف الرياضة وادارة االعمال

جوان مسعود تقطع قالب الحلوى

زخيا مسعود ،سام مرشاق وكليم شاهني

الزغلول وزوجته ونهاد االشقر

جانب من الحضور

جوان مسعود بلباس التخرج

احفاد زخيا مسعود

جايسي مسعود تحمل ابنتها

جيزال مسعود ،برناديت مسعود ونهاد االشقر

مرسال مسعود وزوجته وابنته
تخرجت الجامعية الحسناء واملهذبة جوان مسعود كريمة مدير مكتب
ملبورن زميلنا كميل والسيدة جيزال مسعود بتفوق باجازتني من جامعة
ملبورن يف الرياضة وادارة االعمال حيث حازت على اعجاب اساتذتها
وزميالتها يف الجامعة.

آل مسعود وراشد

جانب من املأكوالت الشهية

وقد اضاف نجاح الجامعية جوان مسعود محطة جديدة اىل محطات النجاح
اللبناني يف اسرتاليا رافعة بتفوقها رأس عائلتها والجالية ولبنان.
والن «من طلب العال سهر الليالي» تعبت جوان وسهرت ،جدّت ووجدت
وهي هي اآلن تقطف ثمار تعبها لتحجز لنفسها مكانا الئقا يف املجتمع
ولتثلج صدر والديها واخوتها وتدخل الفرحة اىل قلوبهم.
وباملناسبة اقام الوالدان حفلة مميزة يف دارتهما العامرة يف منطقة
الرزفوار اقتصرت على االهل واالقارب وبعض االصدقاء منهم زخيا
مسعود وعائلته ،شربل مسعود وعائلته ،اندريه مسعود وعائلته ،مرسال
مسعود وعائلته ،روبرت مسعود وعائلته ،جورج ملكون وعائلته ،مارك
بابايا وزوجته ،كليم شاهني وعائلته ،السيدة نهاد االشقر املوجودة يف
ملبورن يف زيارة البنتها مارغو شاهني ،سامي مرشاق وعائلته ،الشاعر
انطوان برصونا وعائلته وجو راشد من سيدني.

وقد اعتذر عن الحضور السيد شربل راضي والرئيس السابق للجامعة
اللبنانية الثقافية يف فكتوريا السيد سايد حاتم ورئيس جمعية زغرتا
الشيخ رزق الدويهي والسيدسمري بخعازي الرتباطاتهم بمواعيد
مسبقة.
وكانت السيدة جيزال مسعود قد أعدت طاولة ضمت اشهى االطباق
واملشروبات .وعند الساعة الحادية عشرة ليال تقبلت جوان تهاني
الحضور الذي تمنى لها دوام التقدم والنجاح يف حياتها العلمية
والعملية.
اسرة جريدة الهريالد يف سيدني ،التي تربطها عالقة صداقة ومودة
بآل مسعود وخاصة بوالديها الزميل كميل مسعود وعقيلته جيزال،
تتقدم من العائلة بأحر التهاني متمنية للحسناء جوان مزيدا من النجاح
والتفوق.
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اعالنات

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

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

هدايا قيمة للعرسان العرب من  500اىل  2000دوالر

لقمة
شهية

أسعارنا تناسب اجلميع

نظافة
تامة

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

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

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

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

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

ك
ف
ا
ل
ة
ملدة

3

س
ن
و
ا
ت

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

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

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم

حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية
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

ا
ل
ـ
 00سعر
$6
فـقط

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

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات
257 W
العربية ترضي جميع أفراد العائلة ً oodville Road- Merrylands NSW

لالتصال :قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6

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

