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أنان يد ّق ناقوس اخلطر وخطته «تب ّددها» التجاذبات

املبادرة الروسية يسابقها «تصعيد الضغط» على دمشق

تواصل التجاذب الدولي
السورية
األزمة
حول
وتأويل خطة كويف أنان
أمس ،على خلفية جمزرة
مزرعة القبري اليت ال
تزال خارج جمال حتقيق
املراقبني الدوليني ،بني
معسكر تقوده روسيا اليت
جددت رفضها الي قرار
دولي جييز التدخل اخلارجي
ودعوتها القريبة ملؤمتر
موسع حول األزمة متهيدًا
ّ
لتشكيل جمموعة دولية
بديلة عن «أصدقاء سوريا»
تعيد انعاش خطة أنان،
واملعسكر الغربي  -العربي
كرر دعوته اجملتمع
الذي ّ
«فرض»
إىل
الدولي
تطبيق خطة أنان عرب اللجوء
إىل الفصل السابع لضمان
«انتقال السلطة» ،من
دون املطالبة الصرحية
بالتدخل العسكري.

خربة طويلة وصدق يف التعامل

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني
e-mail: info@meherald.com.au - e-mail: ads@meherald.com.au
www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 2, 90 Mountview Rd, Lalor VIC 3075

وفيما حذر أنان جملس
االمن الدولي يف جلسة
مغلقة ،من أن االزمة
السورية «ستخرج عن
السيطرة قريبًا» إذا فشل
الضغط الدولي على دمشق
يف حتقيق نتائج سريعة،
وطلب من القوى الكربى
ممارسة «ضغوط ملموسة»
على دمشق وإبالغها بأن
عدم احرتام نقاط اخلطة
الست سيكون له «نتائج
واضحة» ،داعيًا إىل توحيد
اجلهود الدولية بشكل عاجل
حلل االزمة ومبا يتوافق مع
«املبادرة» الروسية ،اعترب
االمني العام لألمم املتحدة
بان كي مون أن «اآلمال
يف متاسك خطة انان
يف سوريا تتبدد» ،وأن
الرئيس السوري وحكومته
«فاقدان للشرعية».
وصعدت وزيرة اخلارجية

نتعهد كافة املشاريع من األبنية
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم
الخريطة إىل تسليم املفتاح

االمريكية هيالري كلينتون
اللهجة االمريكية غداة
جمزرة القبري بالقول إن
«على (الرئيس السوري
بشار) االسد ان ينقل
سلطته ويغادر سوريا».
واضافت يف مؤمتر صحايف
مشرتك مع نظريها الرتكي
امحد داود اوغلو أن «العنف
املدعوم من قبل النظام
الذي شهدناه االربعاء يف
محاه امر غري مقبول».
وقال املتحدث باسم البيت
األبيض جاي كارني ان
«الواليات املتحدة تندد
بأشد العبارات جبرائم
اليت
املروعة
القتل
استهدفت مدنيني ،وبينهم
نساء واطفال ،يف القبري
مبحافظة محاه ،كما اوردت
مصادر عدة موثوق بها».
واضاف كارني يف بيان ان
«هذا االمر ،ورفض النظام

محالت حمزة للخضار والفواكه االوىل يف مرييالندز
خضار وفواكه طازجة  -سمانة عربية وهدايا
179 Merrylands Rd, Merrylands
 Tel; 1886 9760التفاصيل ص8

السوري السماح ملراقيب
االمم املتحدة الدخول
اىل املنطقة للتحقق من
هذه املعلومات ،يشكالن
اهانة للكرامة االنسانية
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رئيس اجلمهورية دعا اىل التحضري لالنتخابات الفرعية يف الكورة

جملس الوزراء وافق على مشروع قانون ب  ١٠٣٩٤مليار لرية

نفقات اإلدارات للعام احلالي و ١٥٠لطرابلس و ٤٥٠للمناطق
وافق جملس الوزراء على
مشروع قانون معجل بفتح
اعتماد اضايف بقيمة ١٠٣٩٤
مليار لرية لبنانية لتغطية

كلينتون يف منتدى «مكافحة اإلرهاب»:

خطر «القاعدة» يتسع جغرافياً

اعتربت وزيرة اخلارجية
االمريكية هيالري كلينتون
يف أول أيام مؤمتر دولي
حول االمن يف اسطنبول
يضم  30دولة ،ان تنظيم
«القاعدة» ما زال يشكل
تهديدا خطريا ومباشرا مع

اتساعه جغرافيا.
وقالت كلينتون يف افتتاح
اعمال «املنتدى العاملي
ملكافحة االرهاب» ان
«نواة القاعدة اليت شنت
هجمات  11ايلول  2011قد
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نفقات اإلدارات العامة عن
العام  ٢٠١٢وعلى إعطاء
وزارة املال سلفة خزينة
باملبلغ املذكور.
كذلك وافق على سلفة
خزينة مببلغ  ١٥٠مليار لرية
لتمويل مشاريع إمنائية يف
طرابلس ،وعلى مشروع
قانون برنامج سنتني بقيمة
 ٤٥٠مليار لرية لتمويل
تنفيذ مشاريع يف خمتلف
املناطق.
من جهته ،لفت رئيس
اجلمهورية العماد ميشال
سليمان اىل أن التطورات
احلاصلة على املستويني
الداخلي والعربي استدعت

منه حتركا إنقاذيا على
ثالث مسارات ،االول مسار
احلوار الوطين ،الثاني مسار
تفعيل العمل احلكومي
وتسيري شؤون الناس يف
كافة اجملاالت ،والثالث
توضيح املوقف اللبناني
مع الدول العربية وبصورة
خاصة دول اخلليج.
وطلب خالل ترؤسه جلسة
جملس الوزراء يف قصر
إلجراء
التحضري
بعبدا
انتخابات فرعية يف الكورة
خلفا للنائب الراحل فريد
حبيب وإجراء التحقيقات
تفاصيل
يف
الالزمة
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مؤسسة املكاري للدواليب
األوىل يف فكتوريا
تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب جديدة ومستعملة من مختلف املاركات كانت وما زالت
مؤسسة املكاري تقدم أفضل الخدمات مع وستبقى كما عودتكم
على الخدمات
التسهيالت
اختصاصيون يف الفرامل Wheel ،املمتازة والصدق يف
املعاملة
 Alignmentوغيار زيت

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 -كــهرباء -
PlumbingBuildingElectricalP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
نجارة خشب  -تبليط  -تلييس Carpentry- Tiling -Cement Rendering
 دهان  -تعمري حجارة (بريك)- Painting - Bricklaying - Mechanic -- Cabinet Maker - Concreting
ميكانيك  -تصنيع خزانات  -صب
-Demolition and many more
باطون -هدم منازل والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

1158 Sydney Rd, Fawkner 3060
Tel: 9359 0004
WWW.FAWKNERTYREMART.COM.AU

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث
ويلز HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
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بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!
تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع
مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية

 Intervisionتقدم لك جهازاً مع تركيب بقيمة  499دوالراً

هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من  230قناة عربية وأكثر من  29محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشتكم

 Intervisionقريبا يف ملبورن

www.intervisiontv.com.au
$499
أكثر من  29حمطة راديو عربية
Installed

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة
نقدم لكم أكثر من  230قناة فضائية مجاناً من الشرق األوسط.
متتعوا مبئات القنوات الفضائية العربية ذات النوعية العالية على شاشة تلفازكم من
خالل االنترنت.
تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات العربية ترضي جميع أفراد العائلة.
لالستفسار وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا
Intervision
على أحد األرقام التالية:
قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6
روني 0 4 2 9 5 8 5 8 5 8
املكتب 0 2 8 8 8 3 2 7 2 2

We can offer you
unlimited local
calls and unlimited
Internet at ADSL2+
speed for $65
a month.

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية

Specialise in IT computer, wireless,
Telecommunication and networking
service as well as onsite repairs.
we can also provide you with Satellite
Antenna and free to air solution.

*Box Delivered only, no installation included
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لبنانيــات

ميقاتي استقبل وفد هيئة التنسيق
بري :انكسار احلاجز النفسي
النقابية وعائلة البشراوي شكرته وحتوّل العمالة وجهة نظر خطري ال لبنان يطلب املساعدة بامن املعلومات
على حترير ابنها
جيوز التهاون به
شربل امام املؤمتر الدولي للشؤون االمنية:

احلكومة
رئيس
استقبل
جنيب ميقاتي ،امس االول
يف السراي ،وفدا من هيئة
التنسيق النقابية ،يف حضور
وزير الرتبية والتعليم العالي
حسان دياب.
وبعد اللقاء ،قال رئيس
رابطة االساتذة يف التعليم
الثانوي حنا غريب بإسم
الوفد :تناول البحث موضوع
اقرار سلسلة الرتب والرواتب
ملوظفي القطاع العام وفق
االتفاقات اليت متت مع روابط
االساتذة واملعلمني ابتداء من
 2012/2/1وكذلك مع املوظفني
اإلداريني .كان النقاش مثمرا
وبناء وحيويا وصرحيا من كل
جوانبه .وخالل اللقاء ،عرض
دولته جملموعة من التعهدات
وااللتزامات ،أوهلا العمل على
اقرار سلسلة الرتب والرواتب
ملوظفي القطاع العام ،بناء
على االتفاقات اليت متت مع
روابط األساتذة واملعلمني
خالل شهر حزيران .أما النقطة
الثانية اليت مت حبثها فتتعلق
باالتفاق على التزام موضوع
الدرجات الست لكل القطاعات
من دون استثناء ،سواء
بالنسبة اىل التعليم الثانوي
او التعليم االبتدائي او
بالنسبة اىل القطاع اخلاص.
أما النقطة الثالثة اليت نالت
حيزا من النقاش فهي موضوع
املتعاقدين وأجرة الساعة
هلم.
أضاف :يف ما يتعلق مبوضوع
املتعاقدين واملفعول الرجعي
فقد تعهد دولة الرئيس
ومعالي وزير الرتبية التزام هذا
املوضوع ابتداء من 2012/2/1
أسوة مبوضوع غالء املعيشة،
وبالتالي لن يضيع عليهم اي
شيء ،وهذا ينعكس أيضا
على موضوع املتعاقدين.
بالنسبة اىل النقطة الرابعة
فقد اتفقنا على عقد اجتماع
عمالني تطبيقي بني هيئة
التنسيق النقابية ،من جهة،
ووزراء املال والرتبية والتعليم
العالي والتنمية االدارية ،من
جهة ثانية.
وتابع :أريد أن اقول اننا

كوفد ميثل هيئة التنسيق
النقابية ال ميكننا بت هذا
املوضوع يف الوقت الراهن،
لكننا ندعو اهليئات وهيئة
التنسيق النقابية اىل إجتماعات
إستثنائية طارئة للبحث يف
هذه املستجدات وإختاذ املوقف
املناسب يف شأنها ،كي
تتوضح كل األمور ،وستعقد
هيئة التنسيق النقابية اجتماعا
عند الثالثة بعد ظهر غد اجلمعة
يف مقر رابطة أساتذة التعليم
الثانوي ،اما اجتماعات اهليئات
فستعقد على الفور منذ االن،
اي اليوم وغدا قبيل اجتماع
اهليئة.

مقرتحات جدية

هل ميكن القول إنه لن تكون
هناك خطوات تصعيدية؟
 ال ميكنين أن اقول أيشيء يف الوقت الراهن ،امنا
هذه املقرتحات جدية ومهمة
وطابعها مثمر ،لكن يف النهاية
يعود القرار اىل هيئة التنسيق
النقابية.
ثم حتدث نقيب املعلمني
يف املدارس اخلاصة نعمة
هيئة
فقال:
حمفوض،
التنسيق هي من يتخذ القرار
يف ما خص االمتحانات الرمسية
الثلثاء املقبل ،اما بالنسبة اىل
موضوع الدرجات الست فنحن
نطالب بأن يتم اعطاؤها اىل
كل القطاعات وأقصد بذلك
املهين واخلاص والرمسي
والثانوي واالبتدائي.
واستقبل الرئيس ميقاتي
وفدا من عائلة الشاب حسام
شحادة البشراوي الذي متكنت
مديرية املخابرات يف اجليش
من حتريره بعدما خطفه
مسلحون على طريق رأس
بعلبك  -اهلرمل.
وبعد اللقاء ،قال الكاهن
الياس شفيق انطون بإسم
الوفد :زرنا دولة الرئيس
اليوم لشكره على املساعي
اليت بذهلا من اجل حترير
الشاب حسام واعادته اىل
ذويه .ونوجه الشكر اىل
الدولة اللبنانية واألجهزة
األمنية اليت حتركت إلطالقه.

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مديرة التسويق :مرياي رياشي عالقات عامة :أكرم املغوّش
مدير التحرير :سامي مظلوم

مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
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رأى رئيس جملس النواب نبيه
بري ان انكسار احلاجز النفسي
وحتول العمالة وجهة نظر خطري
وال جيوز التهاون به.
فقد إستقبل الرئيس بري
امس االول يف عني التينة،
الوزير السابق ألبري منصور
ووفدا من بلدة رأس بعلبك
الشاب
وعائلة
البقاعية
حسام البشراوي الذي كان
قد اختطف منذ ايام واطلق
سراحه الحقا .حضر اللقاء
املسؤول املركزي للشؤون
البلدية واالختيارية يف حركة
امل بسام طليس واملسؤول
التنظيمي للحركة يف اقليم
البقاع حممد عواضة.
وقال منصور بعد اللقاء:
جئنا باسم اهالي رأس بعلبك
لنشكر دولة الرئيس بري
على تدخله ومبادرته يف
إطالق إبننا حسام البشراوي
بعد عملية اخلطف اليت تعرض
هلا ،وعلى جهوده ومواقفه
الوطنية ومساهمته باملشاركة
مع الدولة يف اطالق حسام،
وكذلك حرصه الكبري على
العيش املشرتك والوحدة
الوطنية وجو الوئام واالمن
يف البلد .ونشكر باملناسبة،
بعد شكر دولته ،مجيع الذين

ساهموا بإطالق حسام من
امنية،
وقوى
مسؤولني
ونؤكد مرة اخرى ان الفضل
الكبري يعود لدولة الرئيس
بري وتدخله وتعاطيه مع هذا
املوضوع.
وكان بري استقبل النائب
االول حلاكم مصرف لبنان
رائد شرف الدين.
استقبل بري وفدا من هيئة
ممثلي االسرى واملعتقلني
السجون
من
واحملررين
االسرائيلية الذين شددوا
على تطبيق العقوبات الصارمة
حبق عمالء العدو االسرائيلي.
وعرضوا لعدد من مطالبهم.
وأكد رئيس جملس النواب
للوفد ان االسرى واملعتقلني
السجون
من
احملررين
امتداد
هم
االسرائيلية
للمقاومة والعمل املقاوم يف
كل وجوهه وهم ايضا شهود
احياء على االعتداءات واجلرائم
اليت ارتكبها ويرتكبها العدو
االسرائيلي.
وتناول موضوع عمالء العدو
االسرائيلي ،فقال :ان انكسار
احلاجز النفسي وحتول العمالة
للعدو اىل جمرد وجهة نظر هو
امر خطري وخطري جدا ال جيوز
التهاون بشأنه.

رعد :املشكلة ليست يف سالح املقاومة بل
يف غياب الدولة ومؤسساتها العادلة
إعترب رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب حممد رعد خالل
مشاركته يف فطور صباحي
النسائية
اهليئات
أقامته
حلزب اهلل يف مطعم السويس
تايم  -السان ترييز أن الذين
يتعففون ويستنكفون عن
احلوار ويعطلونه ،عليهم أن
يدركوا أنهم بذلك يوغلون
يف أمن هذا البلد واستقراره
ويعطلون إمكان أن تقوم
لدولته قائمة ،الفتا إىل أن
املشكلة احلقيقية يف لبنان
ليست بوجود سالح املقاومة
الذي أثبت أنه قادر على
محاية الوطن ووصنع استقالله
ومحاية أمنه وإسرتداد أراضيه
احملتلة ،بل يف غياب الدولة
ومؤسساتها العادلة وقواها
السياسية اليت تعمل مبا متليه
عليها مسؤوليتها الوطنية
العامة بدل أن تعمل على
حتقيق إمتيازات هلا على
حساب مصلحة هذا الوطن.
أضاف أن سالح املقاومة عز
وفخر للبنان ،ومن يستهدفه
إمنا يريد هلذا البلد أن يستتبع
ألمريكا وإسرائيل .والذين
خسروا حربهم العاملية ضد
املقاومة خيرجون أزالمهم يف
لبنان من أجل أن يضعفوا
املقاومة يف السياسة واإلعالم
والتصرحيات
والتضليل
املنافقة ويف الكذب على
الرأي العام وحماولة ختويف

الناس من املقاومة ،تارة
بأنها تسعى اىل السيطرة
على لبنان واحتكار السلطة
وتارة أخرى بأنها تريد املثالثة
لتخويف
املناصفة
ضمن
املسيحيني ،مع أنهم يعرفون
أكثر من غريهم أن هذا
الكالم كذب بكذب وال صحة
له على اإلطالق .فاملقاومة
لطاملا كانت تنأى بنفسها
عن املشاركة يف أي حكومة
يف ما مضى ،حتى شعرت
عند صدور القرار  1559بأنهم
يتآمرون عليها.
وتابع :ال نريد سلطة ،بل جل
ما نريده أن يكفوا أذاهم عن
خيارنا الذي نريد من خالله
حترير كل أرضنا واستعادة
كل سيادتنا وحتقيق الكرامة
لكل شعبنا.
ويف ما خص الزوار اللبنانيني
املخطوفني يف سوريا ،لفت
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
السيد رعد إىل أن قضيتهم
حمل اهتمام ومتابعة حثيثة
ومتواصلة حلظة بلحظة على
أعلى املستويات ،سواء لدى
حزب اهلل وحركة أمل أو
لدى السلطة اللبنانية بكل
مسؤوليها ،معتربا أن هناك
تباشري خري حتتاج اىل بعض
الوقت حتى تنضج ،وآمال أن
يوضع هلذا امللف خامتة طيبة
يف أقرب وقت بالتعاون مع
املخلصني واخلريين.

اكد وزير الداخلية والبلديات
العميد مروان شربل ،يف افتتاح
املؤمتر الدولي للشؤون االمنية
يف سانت بطرسربغ ،الذي
شارك فيه على رأس وفد
أمين ضم :املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم،
تلبية لدعوة من سكرتري
جملس االمن لروسيا االحتادية
نيكوالي باتروشيف ،ان لبنان
يطالب كل الدول اليت حققت
تقدما يف جمال أمن املعلومات
الدولي مساعدته لتحقيق الغاية
من هذا املؤمتر النه يرغب ان
يكون شريكا أساسيا وفاعال يف
مكافحة االرهاب على انواعه.
وشدد على ان اجلهود اليت
يبذهلا لبنان من املفروض ان
تكون جزءا من احلراك الدولي
اجلاري حاليا الجياد أطر التعاون
املطلوب من أجل مكافحة أفضل
لقرصنة املعلومات اليت هي
جرائم ذات طابع دولي مشولي،
واعترب ان مشاركة لبنان يف
هذا اللقاء تأتي تأكيدا لالهتمام
املتزايد الذي يوليه لبنان
لتعزيز التنسيق والتعاون مع
الدول املشاركة ومع منظمات
اجملتمع الدولي يف خمتلف
اجملاالت وخاصة يف موضوع
أمن املعلومات الدولي.
وقال شربل امام كباراملمثلني
االمنيني ل  77دولة امريكية
اوسطية
وشرق
واوروبية
وعربية وممثلني عن االمم
املتحدة احتشدوا يف قاعة
بوريس
الرئيس
مؤمترات
يلتسني يف سانت بطرسربغ:
ان لبنان ورغم ظروفه الصعبة
قد واكب وضع االطر القانونية
والتنظيمية للوصول اىل جمتمع
معلوماتي آمن ،وانشأت حكومته
يف العام  2000اللجنة اللبنانية
العليا لتكنولوجيا املعلومات
برئاسة وزير االقتصاد والتجارة
لكن االوضاع اليت كانت سائدة
آنذاك حالت دون امتام مهمتها،
فتابعت احلكومة احلالية هذه
الورشة وشكل الرئيس جنيب
ميقاتي جلنة وزارية مع جمموعة
من اخلرباء برئاسته ،وصاغت
للمعامالت
قانون
مشروع
االلكرتونية يف لبنان يتضمن
فصال جديدا عن اجلرائم
االلكرتونية واملعلوماتية ترافق
مع تعديل يف قانون العقوبات
اللبناني من أجل مكافحة قرصنة
املعلومات بطريقة صارمة ووضع
حد لالرهاب املعلوماتي الذي
يعتربه لبنان هاجسا مشرتكا بني
دول العامل من شأنه ان يؤدي
اىل خماطر حقيقية متصلة باالمن
الدولي وال سيما على مستوى
تعطيل أنظمة االتصاالت وأنظمة
الدفاع اجلوي واخرتاق أنظمة
املصارف وحركة الطريان املدني
وشل حمطات الطاقة الكربى
وغريها من املرافق احليوية.
امن املعلومات
ورأى ان التنسيق والتعاون
بني الدول ال يتم إال بنشر
ثقافة أمن املعلومات اليت ترتكز
على مبادئ الوعي واألخالق
واملسؤولية وتقييم املخاطر

من اجل الوصول اىل إخراج
تصاميم لطرق احلماية وإدارتها
بشرط أن تقوم كل دولة بوضع
إسرتاتيجية وطنية ترتكز على
سياسات مرنة وسن قوانني
خاصة للحد من إساءة استخدام
املعلومات ووسائل اإلتصال.
واشار اىل ضرورة وضع
بهدف
حمكمة
اسرتاتيجية
محاية البنية التحتية والتصدي
للتهديدات ،وان تقوم كل
دولة بوضع خطة شاملة تتناول
املواضيع التقنية والقانونية
والسياسية ضمن أطر حمددة
وواضحة تبني أسس التعاون
االقليمي والدولي وحتسني
طرق وسائل االتصال واستمرار
احلوار وتبادل اآلراء واخلربات
واالستفادة من جتارب اآلخرين
واحلرص على إعداد الكفاءات
املتخذة
اإلجراءات
ومراجعة
لضمان محاية املعلومات.
واعترب ان اخلطوة االوىل رمبا
تكون يف مناقشة هذه القضية
هي التعرف على املشكالت
اليت واجهت من سبقونا حول
العامل يف االعتماد بكثافة على
املعلوماتية ،ومن اخلطأ الكبري ان
يتم احلديث عن أمن املعلومات
تكنولوجيا
قضية
بإعتباره
معلومات فقط أو خططا تقنية
يتم العمل على تنفيذها بالقوة
واإللزام على اآلخرين ألن
املدخل السليم هو التعامل مع
أمن املعلومات بإعتباره ثقافة
وسلوكا وإقتناعا وثقة متبادلة
ومستوى من الوالء بني الفرد
واجلهة اليت يعمل معها.
وقدم الوزير شربل بعض
التوصيات من اجل محاية أمن
املعلومات ومن ابرزها :التنسيق
وتبادل املعلومات واخلربات
بني األجهزة املعنية مبكافحة
اإلرهاب املعلوماتي يف كافة
دول العامل ،نقل التقنية اليت
تستخدم يف الدول املتقدمة اىل
الدول اليت ال تتوافر فيها هذه
التقنية ،تطوير آليات التعاون
االمين االقليمي والدولي ملواجهة
التحديات االمنية املعاصرة او
احلد من خماطرها ،إنشاء أنظمة
حكومية خاصة لرصد ومراقبة
تصدير املعلومات بالتوافق مع
اإللتزامات الدولية ،التوسع يف
دراسة فكر التنظيمات االرهابية
واليت تبث عرب شبكة االنرتنت
حتى يتسنى للحكومات واجلهات
املعنية نشر التوعية الصحيحة
باألسلوب العلمي.
وأمل يف نهاية هذا اللقاء
تشكيل هيئة او منظمة من
بني الدول املشاركة تكون من
مهمتها رصد التطورات العاملية
والتحديات األمنية املستجدة او
الطارئة للعمل على التخفيف من
إنعكاساتها السلبية على الدول
واالفراد  ،داعيا اال يكون أمن
املعلومات جمرد مؤمترات تنفق
عليها االموال لشراء التقنيات
احلديثة وتوضع يف بيئة غري
مهيأة هلا كما حدث مرارًا يف
جماالت اخرى فال حنصل على
النتيجة املرجوة وتذهب اجلهود
واالموال سدى.

صفحة 4

Saturday 9 June 2012

السبت  9حزيران 2012

Page 4

لبنانيــات

السنيورة طالب احلكومة واجملتمعني بقرادونيان :موافقون على النسبية
العربي والدولي خبطوات بعد تكرار لإلنتخابات النيابية وبدوائر مصغّرة احلوار بهذه املرحلة الدقيقة ملهاة كبرية
االعتداءات السورية وتصاعدها
جعجع استقبل سفراء االحتاد االوروبي والشاب:

علق رئيس كتلة املستقبل
الرئيس فؤاد السنيورة على
االحداث اليت شهدتها بلدة
عرسال البقاعية امس االول،
فقال يف تصريح امس :نتيجة
لتكرار االعتداءات اليت ينفذها
عناصر من النظام السوري ضد
االراضي اللبنانية واخرها يف
خراج بلدة عرسال والذي اسفر
عن استشهاد الشاب حممد
حسن محيد وسقوط عدد من
اجلرحى وقبلها بأسبوع استشهاد
الشاب عبد الغين زهري ،فإنه
بات من املنطقي التوجه اىل
رئيس جملس الوزراء واحلكومة
اللبنانية بالسؤال :هل تعتربون
بلدة عرسال بلدة لبنانية وهل
ان شبابها الذي يقتل بأيدي
القوات السورية هم شباب
لبنانيون او ان عرسال باتت
خارج لبنان وخارج اجلمهورية.
اضاف :إن هذا السكوت املدوي
للحكومة اللبنانية عن اعتداءات
النظام السوري على لبنان
وسيادته هي اليت مسحت بهذا
التمادي املستمر واملتطاول
على لبنان وقراه ومدنه وشبابه
واخر االمر كان التعدي الفاضح
على بلدة عرسال وشبابها.
وتابع :اننا نسأل احلكومة

والسلطات الرمسية واالمنية،
عن أسباب عدم التجاوب مع
مطالب االهالي يف عرسال بنشر
اجليش يف املنطقة وملاذا تركها
سائبة وما الذي فعلته احلكومة
نتيجة االعتداء الذي حصل أمس
وملاذا يستمر االحتفاظ جبثة
الشهيد حممد حسن محيد؟
ان هذا التقصري من احلكومة
يكاد يقارب حد التواطؤ مع
سلطات النظام السوري على
االهالي االمنني ،واال فما هو
تفسري هذا السكوت املريب عن
كل االعتداءات من الشمال اىل
البقاع؟.
وختم :اننا نتوجه اىل فخامة
رئيس اجلمهورية للقول :ان
هذا السكوت عن التعدي
املتكرر واملتصاعد مل يعد جائزا
بعد اليوم وال ميكن القبول
بأن تبقى أرض لبنان سائبة
وحدوده نهبا لالطماع .ولذا،
فإننا نطالب احلكومة خبطوات
واجراءات سريعة وحمسوسة
يف اجتاه السلطات السورية
واجلامعة العربية واالمم املتحدة
ألن هذا النأي بالنفس عما
جيري على احلدود ال معنى له اال
اخلضوع لرغبات النظام السوري
واالمتثال ألوامره.

اعترب عضو تكتل التغيري
أغوب
النائب
واإلصالح
بقرادونيان ان الذي يرفض
دعوة رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان لعقد طاولة احلوار ،فهو
يقلل من قيمة رئيس اجلمهورية
وقيمة رئاسة اجلمهورية وال
ميكن الفصل بينهما ،مضيفًا:
ان شاء اهلل ،طاولة احلوار
ستعقد يف  11حزيران.
بقرادونيان ،ويف حديث اىل
حمطة املنار ،ويف السياق
ّ
أحضر أي شيء
نفسه ،قال :مل
بعد لعرضه على طاولة احلوار،
وأنا يف األساس ال اتكلم كثريًا
لدى انعقاد اجللسة بل اساعد
يف تهدئة األمور اذا مت اثارة
موضوع خاليف ،مشريًا اىل ان
الدعوة السعودية من خالل
العاهل السعودي امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز ساعدت فخامة
الرئيس لتشجعه أكثر على
عقد طاولة احلوار ولكن اليوم
هناك ظرف معني يعيشه لبنان
هو الذي أدى اىل اختاذ فخامة
الرئيس مبادرة الدعوة اىل
احلوار.
وشدد بقرادونيان على ان
الوضع غري مستقر يف البلد
والوضع غري مطمئن ،لذلك
سافر رئيس اجلمهورية اىل
كل من االمارات والسعودية
والكويت .وردًا على سؤال

النيابية
االنتخابات
حول
والقانون الذي سيعتمد ،اجاب
بقرادونيان :حنن موافقون
على قانون النسبية وبدوائر
مصغرة.
وأكد بقرادونيان ان اجليش
والقوى األمنية خط أمحر ،داعيًا
قائد اجليش العماد جان قهوجي
ومدير عام قوى االمن الداخلي
اللواء أشرف ريفي أال يردوا
على السياسيني ،جيب عليهم
ان يقوموا بضبط االمور واختاذ
القرارات املناسبة .وأضاف:
حنن منذ وقت يف مرحلة شبيهة
للمرحلة اليت سبقت العام
 ،1975فنحن على شفري اهلاوية
وجيب علينا حتمل مسؤولياتنا.
وتعليقًا على دعوة االمني العام
ل حزب اهلل السيد حسن نصر
اهلل لعقد مؤمتر تأسيسي ،قال
بقرادونيان :طرح مساحة السيد
ليس طرحًا جديدًا ولكن مبفردات
ومصطلحات اخرى ،فسيدنا
البطريرك مار بشارة بطرس
الراعي وأكثر من جهة طرحت
املوضوع ألن اتفاق الطائف
فيه ثغرات كثرية ،مضيفًا:
فنحن كلبنانيني خنلق مشكالت
ألنفسنا ،فنعترب ان الدستور
نزل والطائف منزل واتفاق
ُم َّ
الدوحة ايضًا ،ولكن ذلك خطأ
فكل شيء قابل للتعديل اذا
توافقنا عليه مجيعنا.

احلجار :املطلوب عدم تكرارالتجربة املؤملة مع احلوار

اوضح عضو كتلة املستقبل
النائب حممد احلجار ان فريقه
السياسي مع احلوار كوسيلة
حلل االشكاالت واالختالفات
املوجودة بني اللبنانيني ،مذكرا
بأن السالح املشكلة االساسية
املوجودة يف البلد فهل سيتم
االعرتاف بهذه املشكلة والعمل
على حلها؟.

وقال يف حديث متلفز :لدينا
جتربة سابقة مؤملة مع احلوار
إن كان يف الـ 2006او ال
 .2012لذلك هل املطلوب تكرار
هذه التجربة وتيئيس الناس
أم املطلوب الذهاب اىل حوار
حقيقي ال سيما اننا من اشد
الداعمني له واملطالبني فيه؟.
اضاف :وقف احلوار ووقف

االلتزامات والتعهدات والتملص
مما مت التوافق عليه يف حوار
العام  2006حصل من قبل
الفريق اآلخر ،والسؤال املطروح
اليوم ما هي الضمانة لعدم
تكرار التجربة السابقة؟ ،مشريا
اىل ان اللبنانيني يريدون حوارا
يؤدي اىل نتائج تنفذ وال يتم
الحقا نقدها.

وختم احلجار :الكل يرى ان
احلكومة احلالية يف ظروف
تشكيلها وتأليفها وأدائها
اصبحت املشكلة االساسية يف
البلد واخلطر االساسي عليه،
والدليل اىل ذلك ان هناك
فلتانا امنيا واضحا ،لذا احلوار
هو الوسيلة الوحيدة للوصول
اىل حل.

قال رئيس حزب القوات اللبنانية
مسري جعجع ان احلوار يف هذه
املرحلة الدقيقة ملهاة كبرية.
فقد عقد جعجع اجتماعا يف معراب،
مع سفراء االحتاد األوروبي يف
لبنان ضم سفراء :االحتاد األوروبي
النمسا
أخيهورست،
أجنيلينا
أورسوال فاهريتغر ،قربص هومري
داركو
كرواتيا
مافروماتيس،
جافورسكي ،اجلمهورية التشيكية
سفاتوبلوك كومبا ،الدامنارك يان
توب كريستنسن ،فنلندا هاري
ماكي رينيكا ،اليونان كاثرين
بورا ،هنغاريا السزلو فارادي،
ايطاليا جيوسييب مورابيتو ،رومانيا
دانيال تاناسي ،اسبانيا خوان
كارلوس غافو ،القائم باألعمال
البلجيكي انطوان ديلكور ،القائم
باألعمال البلغاري باملان ستويانوف
تزولوف ،القائم باألعمال الفرنسي
ديدييه شابري ،القائم باألعمال
السويدي فريديريك لي أولسون
يف حضور مستشار العالقات
اخلارجية يف القوات ايلي خوري.
واشار املكتب االعالمي انه اثر
اللقاء ،ويف دردشة مع االعالميني،
اعترب جعجع ان هدف الفريق اآلخر
من احلوار الوطين هو حرف االنتباه
عن املشاكل اليت يعانيها البلد
من اقتصادية ،معيشية ،أمنية
وسيادية اىل مكان آخر خمتلف
متاما.
وجدد جعجع التأكيد أنه لن تصدر
أي نتيجة عن هذا احلوار اذ ال جيب
ترك كل هذه املشاكل يف البلد
والبحث يف جنس املالئكة ،الفتا
اىل اننا نكن كل االحرتام والتقدير
لرئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان.
ورأى ان احلوار يف هذه املرحلة
الدقيقة ملهاة كبرية بينما لبنان
يعيش حالة من النزف الدائم
األمين واالقتصادي والسيادي.
السفرية االوروبية
بدورها أعلنت أخيهورست أن
سفراء االحتاد األوروبي يف لبنان
لبوا دعوة الدكتور جعجع ملناقشة
الوضع احلالي يف لبنان واملنطقة
وكانت مناسبة لتبادل عميق حول
نظرة حزب القوات اللبنانية للحوار
الوطين الذي سينعقد األسبوع
املقبل يف قصر بعبدا بدعوة من
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان.
ورحبت أخيهورست بكل الدعوات
واجلهود اليت تبذل يف لبنان من
أجل احلفاظ على اهلدوء واالستقرار
باعتبار ان البلد يعيش مرحلة
دقيقة جدا وال سيما مع كل
اخلضات األمنية املتنقلة بني
طرابلس وبريوت وعكار وحتديدا
على احلدود اللبنانية-السورية.

صوّتوا لـ خليل
ابراهيم
مرشح حزب
العمال عن
الدائرة الثالثة
يف انتخابات
بلدية روكدايل

وحضت احلكومة اللبنانية واجمللس
النيابي على بذل كل اجلهود
االقتصادي
الوضع
لتحسني
واالجتماعي يف البلد وللحفاظ على
اهلدوء واألمن.
وعن قلق دول االحتاد األوروبي
من انعكاس األزمة السورية على
الوضع يف لبنان ،رأت أخيهورست
أن من واجب كل األفرقاء يف لبنان
احلفاظ على اهلدوء واالستقرار
وعدم إفساح اجملال أمام التطورات
يف سوريا بالتأثري على الوضع يف
لبنان.
وأعلنت السفارة االسبانية يف
بيان ،ان السفري خوان كارلوس
غافو زار جعجع امس يف معراب
للبحث معه يف األوضاع السياسية
العامة والقضايا احمللية والدولية
فضال عن العالقات الثنائية بني
البلدين .كما تطرق الطرفان إىل
التطورات يف املنطقة.
الشاب
والتقى جعجع عضو كتلة املستقبل
النائب باسم الشاب الذي قال
عقب اللقاء تباحثنا يف مواضيع
عديدة أهمها قضية احلوار الذي
دعا اليه رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان ،وحنن نتفهم موقف حزب
القوات اللبنانية الذي يرى ان هذا
احلوار يف هذا الوقت بالتحديد غري
جمد ،ولكن حنن كطرف آخر يف
قوى  14آذار نعترب ان احلوار يف
هذه املرحلة هو موضوع بناء حتت
شروط معينة ،ولكن يف الواقع اذا
ثبت ان هذا احلوار سيؤدي اىل
نتائج مفيدة ملست من الدكتور
جعجع ان القوات قد تعيد النظر
باملشاركة.
وردا على سؤال قال :ال نتوقع
صدور أي نتيجة عن طاولة احلوار
ولكن هذا االجتماع يف الشكل
قد يساعد على ختفيف االحتقان
يف الشارع وحتسني األجواء بني
اللبنانيني عند رؤية قياداتهم على
طاولة واحدة.
وأضاف قد ال يسهم احلوار يف
وقف االحداث األمنية املتجولة
ولكنه سيخلق شبكة أمان يف البلد
بأن هذه االحداث األمنية لن تتفاعل
ولن تأخذ حجما اكرب من حجمها.
وعن توغل جيش النظام السوري
يف احلدود اللبنانية يف عرسال،
اعترب ان هذا احلادث ليس جبديد
واعتقد أنه سيتكرر ،وحنن نستنكر
اي اعتداء على السيادة اللبنانية
واألراضي واملواطنني ونتمنى على
الدولة اللبنانية واالجهزة األمنية
ومن شركائنا يف الوطن ان يكون
هلم موقف أكثر وضوحا باعتبار ان
هذا املوقف اخلجول للحكومة ليس
ملصلحة لبنان بل حنتاج اىل موقف
شجاع يف هذا اخلصوص.
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لبنانيــات

استقبل طوني فرجنيه ووفودا واجلميل اعترب ان لقاء القيادات يطمئن الناس

البطريرك الراعي :الظروف احلالية تنذر خبسارة هويتنا

تجمع لدعم الجيش اللبناني
«ال وجود للبنان اال بوجود الجيش اللبناني»
يدعو شباب لبنان املغرتب اىل تجمع شعبي حاشد دعما للجيش
اللبناني الباسل
وذلك يوم االحد يف  2012 -6 - 10يف حديقة
 Belmore Parkمقابل  Central Stationالساعة العاشرة
صباحا
ارفعوا العلم اللبناني وعلم الجيش الجيش فقط
اغنية البداية :باسكال صقر «رشـّوا الفل» اغنية النعاية :فريوز «بحبـّك يا لبنان»االغنيات تبدأ بالكلمات ال املوسيقى
مشاركتكم واجب وطني

الدعوة عامة وشعبية

احلوت :طرح حزب اهلل مؤمتر
تأسيسي يعين املثالثة بدل املناصفة

اجلماعة
عن
النائب
رأى
اإلسالمية النائب عماد احلوت
أن هذه احلكومة ميؤوس منها
من خالل تركيبتها غري القادرة
على اإلنتاج ،متسائ ًال :فأي
حلول نتكلم عنها خبصوص هذه
احلكومة؟
وقال يف حديث لقناة أخبار
سر خارجية
املستقبل:هناك كلمة ّ
اتت ألعضاء هذه احلكومة تقضي
بلملمة وضعها وعدم السقوط،
ولكنها تسقط نفسها بنفسها
ألنها غائبة ومن حيكم البلد جزء
من هذه الرتويكا.
واذ لفت اىل أن الفراغ احلكومي
مضر يف هذه األثناء بالبلد ،اعترب
ّ
احلل هو بالذهاب
احلوت أن
اىل اجللسة التحضريية للحوار
الذي دعا إليه رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان يف  11حزيران
احلكومة
موضوع
ومناقشة
واالتفاق على حكومة حيادية.
وحول طرح أمني عام حزب اهلل
السيد حسن نصراهلل مؤمترًا عامًا
تأسيسيًا ،قال احلوت :حزب اهلل
يدرك ان ال امكانية اليوم لتجاوز
اتفاق الطائف ولذلك اعتقد ان

هذا املوضوع طرح للفت األنظار
عن موضوع آخر وهو السالح،
مشريا اىل أن طرح حزب اهلل
ً
يعين املثالثة بدل املناصفة وهذا
سيكون على حساب املسيحيني.
احلوت الذي رأى أن  8آذار هي
من تنجح احلوار أو تفشله ،تابع:
إذا كانت تريد ان تنجح احلوار
فعليها استئناف احلوار من حيث
انتهى وتطبيق ما اتفق عليه.
واعترب احلوت أنه اذا متسك
الفرقاء اآلخرون باحلكومة احلالية
فهذا يعين ان احلوار املقرتح هو
لتقطيع الوقت فقط ال غري ،ال
بل يعين تعويم احلكومة حتى
اإلنتخابات لتكون ممسكة بالبلد.
وأشار احلوت اىل مسعى من
قبل الطرف اآلخر لتحقيق مشروع
ً
الفتا اىل أن ما حيكى عن
هيمنة،
صراع طائفي ومذهيب غري موجود
يف الشارع بل حيكى عنه من اجل
التخويف للتغطية على اصل
املشروع وهو مشروع اهليمنة.
وختم احلوت معتربًا أن بوادر
الفتنة هي مشروع لوضع اليد
على البلد ،وكل فرتة ُن َهدد
بالفتنة.

أفران ياغونا للمعج
فريفيلدنات ..
اآلن  ....يف
جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد ..بيتزا على أنواعها
نفتح من الـ  5،00صباحا لغاية الـ  10،00ليال
زعرت  - $1،20جبنة  - $ 3،00لحمة  - $ 3،50سبانغ 2،50
 - $جبنة وسجق  - $ 3،50جبنة وزيتون $ 3،50

خربة طويلة  ..خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة

فرع فريفيلد

************************

اعترب البطريرك بشارة الراعي
أن «األزمات اليت نعيشها
ويتأثر بها لبنان ،ال بد أن
حتثنا على احلفاظ على وجودنا
والقيام مبسؤولياتنا» ،مشريًا
إىل أن «ال أحد منا حيق له
التالعب بهذا التاريخ ،ألن لبنان
أمنوذج للشرق والغرب بتارخيه
وحضارته وثقافته».
كالم الراعي جاء خالل زيارته
الراعوية ملدينة جونيه ،يف عيد
القربان املقدس ،حيث رافقه
النائب البطريركي العام املطران
بولس الصياح ،واملطرانان حنا
البطريركي
والنائب
علوان
على منطقة جونية انطوان نبيل
العنداري ،املونسنيور جوزف
البويري ،األب نبيه الرتس،
ومدير املكتب االعالمي يف
بكركي احملامي وليد غياض.
واستهل الراعي جولته بزيارة
كنيسة سيدة البزاز يف ساحل
علما ،حيث رفع الصالة ،يف
السابقني
النائبني
حضور
فريد هيكل اخلازن ومنصور
غامن البون ،رئيس بلدية
جونيه انطوان افرام ونقيب
الصناعيني نعمت افرام ،وحشد
من املؤمنني.
واعترب الراعي يف كلمة له،
يف كنيسة سيدة الوردية يف
غدير ،أن «الظروف اليوم
دقيقة جدًا ،وهي تنذر خبسارة
هويتنا ،فاملخاطر السياسية
واالرتباطات بكل االجتاهات
والعداوات هي ضد ثقافتنا
وحضارتنا وميثاقنا».
وكانت احملطة الثالثة للراعي
يف مستوصف سيدة لورد
غدير ،وكان يف استقباله الوزير
السابق ميشال إده ،أعضاء

املؤسسة املارونية لالنتشار.
وبعد جولة يف أرجاء املستوصف،
متيز
أكد الراعي أن بكركي «ال ّ
أحدًا ،وال تقصي أحدًا ،إنها
تعطي القيم ،وهي صخرة
الضمانة للجميع».
بعد ذلك زار الراعي رعية مار
فوقا غدير ،حيث بارك متثال
العذراء مريم أمام الكنيسة،
فأكد أن «املدفع مل يستطع
تغيري شيء ،وإمنا احلرب
احلقيقية هي حرب األخالق،
تهدمت البيوت ،ولكن اإلميان
ّ
بقي ،فأدرك قائد األوركسرتا
ومعاونوه يف الداخل واخلارج
أنه إذا ضرب املواطن اللبناني
يكون قد ضرب لبنان وضرب
واحلب
وقدسيتها،
العائلة
ونقاوته».
أضاف :ال ميكننا التضحية لقاء
حفنة من املال أو اجلاه ونرتك
األرض سائبة ،فساحة جونيه
ليست مستوعبًا للنفايات ،وال
نقبل حتت أقدام السيدة بالشر
والالأخالقية».
بعد ذلك ،توجه الراعي إىل معهد
الرسل حيث احتفل بالذبيحة
االهلية ،ثم قام بالتطواف
يف منطقة جونيه ملناسبة عيد
القربان املقدس.
وكان البطريرك املاروني مار
بشاره بطرس الراعي استقبل
يف الصرح البطريركي يف
بكركي رئيس حزب الكتائب
اللبنانية الرئيس امني اجلميل
وعرض معه للحوار واملستجدات
حمليا واقليميا.
وقال اجلميل :الزيارة لتهنئة
غبطته بسالمة العودة من جولته
الراعوية اىل اخلارج ،وتناولنا
وضرورة
الساعة
مواضيع

ان يعود ويتواصل الشعب
اللبناني مع بعضه البعض وان
تلتقي القيادات ايضا النه ابعد
من هذه القضايا اليت هي اكرب
من لبنان مرتبطة مبشكلة الشرق
االوسط ومشكلة الصراعات
االقليمية لدينا قصة املواطن.
ما يهمنا كيف على املواطن
اللبناني ان يعيش ويأكل
ويتطبب ،هذا ما يهمنا ،وعلينا
التوقف عند هذه املأساة
واالقتصادية
االجتماعية
واملالية اليت يعيشها لبنان.
اهليئات
اطلقت
وباالمس
االقتصادية صرخة كبرية النهم
ال يستطيعون االستمرار على
هذا الشكل ،واذ تعثرت االمور
عندهم يكون هلا تأثري على
املواطن والبطالة ولقمة العيش
وكل االحوال االجتماعية للشعب
اللبناني .فلذلك حنن ننظر ان
هذا الوضع من هذه الزاوية،
اي زاوية ،الوضع االجتماعي
واالنساني.
اعتقد انه بقدر ما القيادات
التقت ،بقدر ما هذا يطمئن
الناس وخيلق حدا ادنى من
االستقرار الذي يساعد يف
معاجلة االشكاالت االمنية اليت
حتصل ،وتنتقل من منطقة اىل
اخرى من الشمال اىل اجلنوب
اىل بريوت والبقاع ،واعتقد انه
كقيادات سياسية علينا واجب
ان ننظر اىل هذه االمور من هذه
الزاوية بالذات.
هل تقصدون طاولة احلوار اليت
دعا اليها رئيس اجلمهورية؟
 حنن من اول الطريق شجعناللحضور وحلضور هذا احلوار،
واعتقد ان موقفنا واضح
جدا .واذا كانت هنالك من

مالحظات او من اعرتاضات،
جيب قوهلا على طاولة احلوار
وهي ليست االوىل او االخرية،
والقضايا الشائكة اليت تذكر
كانت موجودة قبال ومنذ زمن.
عقدنا عدة اجتماعات حوار ومل
يتغري شيء ،واذا كانت هنالك
من اقرتاحات او مالحظات او
اعرتاضات او مبادرات يطرح
ذلك عندما نلتقي ونتناقش ،مع
العلم اننا ندرك متاما ان هناك
قضايا حلها ليس بالسريع النها
مستعصية يف الوقت احلاضر
ولكن هناك قضايا اخرى ميكن
ان ننكب على دراستها ،وميكن
ان نأخذ بعض املبادرات اليت
تفيد املواطن الذي هو بامس
احلاجة للحد االدنى من االستقرار
الذي نعمل الجله.
ثم استقبل الراعي سفري
سليمان
ادريس
السودان
وعرض معه العالقات الثنائية
واالوضاع الراهنة.
كما استقبل رابطة خماتري
كسروان  -الفتوح برئاسة
رئيسة الرابطة املختارة جوزيان
خليل اليت تلت كتابا مفتوحا
وجهته الرابطة اىل البطريرك
الراعي ،حول موضوع نقل
النفوس.
والتقى الراعي الوزير السابق
فريد هيكل اخلازن وعرض معه
االوضاع الراهنة.
والتقى ايضا طوني سليمان
فرجنية يرافقه الوزير السابق
يوسف سعادة واحملامي شادي
سعد يف زيارة للتهنئة بسالمة
العودة من جولته الراعوية
اىل اخلارج ،وكانت مناسبة
لعرض التطورات واملستجدات
واالوضاع الراهنة.
واستقبل الراعي على التوالي
وفدا ميثل اجمللس االسالمي
العلوي برئاسة الشيخ علي
قدور وعضوية الشيخ حييى ماما
والسيدين امحد عاصي وجالل
ضاهر ،وفد من مكتب العالمة
الشيخ عفيف النابلسي ضم
الشيخ صادق النابلسي باسم

سنان احملامي نصر النابلسي
يف زيارة للتهنئة بسالمة العودة
وجرى عرض الخر االوضاع
الداخلية ،عضوا جلنة صالة
الفرض املاروني املوحد االباتي
موسى احلاج واخلوري جان
عزام ،منسق مكتب العالقات
بني االديان االب فادي ضو،
راعي ابرشية سيدة لبنان يف
الواليات املتحدة االمريكية
املطران روبريت شاهني ،الذي
لفت إىل األثر اإلجيابي الكبري
الذي تركته زيارة غبطته األخرية
إىل أمريكا يف نفوس اللبنانيني
من خمتلف الطوائف ،مشريا إىل
أن غبطته قد ترجم شعاره شركة

وحمبة يف خمتلف احملطات اليت
ختللت رحلته الرعوية إىل أمريكا،
فشجع اللبنانيني على العودة
إىل بلدهم وتسجيل أبنائهم.
واستقبل أيضا راعي ابرشية
البرتون املارونية املطران منري
خري اهلل ،راعي ابرشية املكسيك
املارونية املطران جورج ابي
يونس يرافقه اساقفة من عدة
ابرشيات التينية يف املكسيك
وهم املطارنة ENRIQUE /
ALONSO ARTEMIO LVIS
،JOSE RENATO MEMO
الذين يزورون لبنان بدعوة من
املطران ابي يونس للتعرف اىل
االماكن املقدسة فيه.

فرع ياغونا

تلفون 87308300 :تلفون97938333 :
14 Smart St,
Fairfield

قرب حمطة القطار

124 Highland Ave,
Yagoona

قرب حمطة القطار

حسم
% 20
لحامل هذا
االعالن
يف فرع
فريفيلد

نؤمن طلبيات كافة
املناسبات بأسعار
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مقاالت

عصيان يف الدولة ومدارسها

ال امتحانات رمسية وال عمل يف اإلدارات قبل
سلسلة الرواتب
رشا أبو زكي

أساتذة لبنان ومعلموه وموظفو
القطاع العام اعلنوا يوم الثالثاء
املقبل موعدًا لوقف حلقة
املراوحة اليت ادخلتهم بها
احلكومة منذ  8أشهر من دون
اقرار سلسلة الرتب والرواتب
حتى اليوم .أعلنوا أن الثالثاء،
وهو موعد بدء االمتحانات
الرمسية ،سيكون مفصليا ،لن
يكونوا مراقبني وال مصححني،
فمقاطعة االمتحانات ستكون
شاملة «من ألفها اىل يائها»،
اي انها لن حتصل .وسينفذ
موظفو القطاع العام اضرابًا يف
مجيع االدارات العامة خالل فرتة
االمتحانات ،من أجل املطلب
نفسه
أعلنها أساتذة لبنان ومعلموه،
من كل املناطق اللبنانية ،من
كل القطاعات التعليمية الرمسية
واخلاصة واملهنية :ال امتحانات
رمسية الثالثاء املقبل ،اال اذا
أقرت احلكومة اللبنانية سلسلة

املسؤولون يأخذون األساتذة والطالب رهائن (هيثم املوسوي)

الرتب والرواتب وفق االتفاق األخري مع هيئة التنسيق النقابية.
املوظفون يف القطاع العام املشمولون بالسلسلة سيتوقفون
عن العمل يف مجيع االدارات العامة كذلك ،بالتزامن مع مواعيد
االمتحانات الرمسية .فقد مجع قصر األونيسكو أمس مجيع اركان
قطاع التعليم (ما عدا اجلامعي) ،اضافة اىل موظفي القطاع العام
والنقابات املتضامنة.
اجتمعوا حتت عنوان «اللقاء الوطين والنقابي من أجل السلم األهلي
واألمن االجتماعي» .سبب اللقاء ،تراجع وزارة املال ووزارة الرتبية
عن االتفاق األخري مع هيئة التنسيق النقابية يف حتديد الزيادات
يف سلسلة الرتب والرواتب ،وتراجع الوزارتني عن املفعول الرجعي
لدفع الزيادات ،واقرتاح الوزارتني دفع سلف لألساتذة واملعلمني
اىل حني اقرار التعديالت على السلسلة .ففي حني ان زيادة غالء
املعيشة قد مت اقرارها للقطاع اخلاص ،بقي القطاع العام بال زيادة
حتى يومنا هذا .األكثر استفزازًا حبسب األساتذة واملعلمني ،هو
اعالن وزارتي الرتبية واملال عن االتفاق قبيل موعد االمتحانات
الرمسية احملددة يوم الثالثاء املقبل.
هنا ،يف قاعة قصر األونيسكو ،ستظن أن رامونا القارح تبتسم ،اال
أنها غاضبة يف الواقع ،ورغم ذلك ثغرها يرسم ابتسامة تكوينية.
ّ
معلمة املادة الفرنسية منذ أكثر من  20عامًا كانت تشاكس نيابة
عن طالبها ،تدفعهم اىل املشاكسة دفعًاّ .
تلقنهم كيف أن املدرسة
يدعون «ستأتي األيام وتعلمون أن ما
الرمسية ليست سيئة كما ّ
سيكون لكم حياتكم وشخصيتكم».
أعطاكم اياه معلمو هذه املدرسة
ّ
أدخلت هذه العبارة يف رؤوس طالبها ،وبعدها سألت «كابيتو؟»
(مفهوم؟) .كابيتو ،معلمة اللغة الفرنسية الصاخبة تدافع عن حقها
بابتسامة لن يفهمها اال طالبها .كابيتو ،هذا بلد الظلم الالمتناهي
خيرج طالبا للهجرة والبطالة .كابيتو ،معلمو لبنان يزرعون
الذي ّ
العلم يف قلب وعقل طالب لبنان ،فتأتي حكومات لبنان لتظلمهم،
ومن ثم ترفع عليهم سيفها «األخالقي» املزيف لتقول« :انتم
تأخذون طالب لبنان رهائن».
يرتفع صوت رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب يف القاعة:
«املسؤولون هم من أخذ األساتذة واملعلمني واملوظفني والطالب
واألهالي رهائن» .يوضح «لقد تراجعوا عن االتفاقات اليت عقدوها
معنا .وضعوا سلسلة الرتب والرواتب يف مهب الريح .وعدوا
االساتذة واملعلمني واملوظفني ،واذا بهم يعيدونهم اىل نقطة
الصفر .انهالت علينا االقرتاحات :خذوا سلفة ،خذوا سلسلة عبارة
عن شيكات بال رصيد ،مع خفض الزيادة واالرقام خالفًا لالتفاقات
املربمة» .يتوجه اىل احلكومة ،وحيملها تبعات تراجعها عن االتفاق،
وتبعات «دفعنا» اىل اختاذ قرار مقاطعة االمتحانات الرمسية مراقبة
وتصحيحًا« .ال حيق للحكومة أن تتهمنا بشيء ،وهي اليت تعطل
بلدًا بأكمله منذ أشهر» ،يقول غريب .ويشدد على أن احلكومة
أعلنتها معركة «فلتكن» ،واجلواب هو أن ال امتحانات رمسية اذا مل
تقر سلسلة الرتب والرواتب ملوظفي القطاع العام وفق االتفاقات

املعقودة مع هيئة التنسيق ،وابتداءًا من  1شباط .2012
ّ
(معلمة يف مدرسة حاالت يف جبيل) للكلمات
تستمع مسرية صعب
ّ
تعلم يف املدرسة منذ  27سنة ،أما راتبها فهو ال
يف املؤمتر.
يتعدى املليون و 200ألف لرية .صعب مسؤولة عن أوالدها بعد
وفاة زوجها ،تتهكم على واقعها السيئ قبل كل كلمة تنطق
بها .تقول« :نذهب اىل املدرسة سريًا على األقدام ،وبعد شوي
سنستعري الثياب من جرياننا ،ماذا يريدون أكثر؟».
«لسنا رهبانًا» يقول ممثل رابطة التعليم األساسي كامل شيا.
«حنن لدينا عائالت ،ونريد أن حنصل على حقوقنا ،ولن نقبل بأن
يذلنا أحد ،أو حيولنا اىل متسولني» .شيا يؤكد االلتزام مبقاطعة
االمتحانات ،ويشري اىل أن االساتذة ممنوعون من اي زيادة على
رواتبهم منذ العام  ،1996يعترب أن االستهتار اصبح مفضوحًا.
يذكر زعماء لبنان بأن االساتذة كانوا يعلمون حتت قصف دباباتهم
ونريانهم املتبادلة خالل احلرب االهلية 3 .مشاريع لسلسة الرتب
والرواتب طرحتها احلكومة احلالية على االساتذة واملعلمني ،ويف
كل مرة ترتاجع االرقام .يقول شيا« :لقد أصبحنا حتت وطأة
الديون ،ويف كل مرة نطالب حبقنا يعلنون أن الدولة متعثرة ماليًا،
أما أمام مزاريب اهلدر فتتوافر األموال وبكثرة».
ّ
يعلق األستاذ علي علوية (مدرسة حارة حريك الرمسية) على كل
ما حيدث .فهو يعمل منذ  37عامًا يف هذا القطاع ،راتبه ال يغطي
كلفة احلياة ملنتصف اي شهر من أشهر السنة .يشدد علوية على
أن هذا العام هو األخري له بعد ان وصل اىل مرحلة التقاعد ،وال
يزال يالحق اهلم يف كل حترك تعلنه الرابطة النتزاع احلقوق انتزاعًا:
«كيف يكافئون أساتذة لبنان ومعمليه بهذا الغنب؟ كيف وحنن من
خرج وزراء ونوابًا ورؤساء؟».
ّ
املوظفون يف القطاع العام معنيون ،مثل املعلمني واالساتذة،
بسلسلة الرتب ،وهم أيضًا مل حيصلوا على زيادة غالء املعيشة
اسوة بالقطاع اخلاص .يبدأ رئيس رابطة موظفي االدارات العامة
حممود حيدر كلمته بعبارة لشكسبري« :دع احلمقى يتنافسون حول
أشكال احلكومات فإن أفضلها إدارة أفضلها فاعلية» .يؤكد ان
السلم واألمن االجتماعي تتحملهما احلكومة اللبنانية وحدها ،وهي
املسؤولة عن رسم السياسات .ويشدد على أن رواتب موظفي
القطاع العام زهيدة جدًا ،وهي تنعكس سلبًا على اداء القطاع.
ويؤكد على االضراب عن العمل بالتزامن مع موعد االمتحانات
الرمسية االسبوع املقبل ،يف مجيع االدارات العامة يف لبنان.
ويضيف :نريد زيادة غالء املعيشة لكل املوظفني ،ومبفعول رجعي
منذ  1آب  ،2011ونرفض السلفة اليت مت اقرتاحها علينا.
أساتذة التعليم اخلاص أيضًا مشرتكون يف التحرك النقابي الكبري.
رئيس نقابة املعلمني يف املدارس اخلاصة نعمة حمفوض يؤكد على
موقف هيئة التنسيق النقابية .يلفت اىل أن املسؤولني حياولون
استغباء االساتذة واملعلمني عرب فرض سلسلة جديدة للرتب
والرواتب من خارج االتفاق احلاصل قبل موعد االمتحانات الرمسية
بأيام .قائ ًال« :هذا مرفوض ،ولن مير كما يظنون».

بالد العجائب
ادمون صعب

خلط األمني العام لـ»حزب اهلل» السيد حسن نصراهلل أوراق احلوار
الذي دعا إليه الرئيس ميشال سليمان يف  11أيار اجلاري ،بطرحه
فكرة «مؤمتر تأسيسي أو جملس خرباء جديد» تناقش يف إطاره
فكرة الدولة وطريقة تأسيسها ،مرورًا باتفاق الطائف وما مل
ينفذ منه ،وكذلك العلمنة ،وصو ً
ال رمبا إىل «عقد اجتماعي جديد»،
من النوع الذي يطالب به البطريرك املاروني مار بشارة بطرس
الراعي.
وبدا نصراهلل ،يف دعوته إىل املؤمتر الوطين ،قريبًا من منطق
البطريرك املاروني ،ومتجاوزًا احلدود اليت رمسها الرئيس ميشال
سليمان يف برنامج احلوار ،إذ حصرها مبوضوع السالح الذي يكاد
ّ
يشكل مادة ملواجهة مذهبية إسالمية بني «حزب اهلل» و»تيار
املستقبل» ،وما تثريه هذه املواجهة من نعرات طائفية من شأنها
تعكري الوحدة الوطنية وتهديد السلم األهلي.
وسبق للبطريرك الراعي ان دعا أكثر من مرة إىل إعادة النظر يف
اتفاق الطائف ،مؤكدًا انه «ليس ُمنز ً
ال ،وقد قبلناه مجيعًا ،لكن
فيه ثغرا حتتاج إىل إصالح».
وكان البطريرك أطلق على حربيته شعار «شراكة وحمبة» ،إدراكًا
منه ما يشكو منه املسيحيون بعد الطائف ،وهو انعدام الشراكة
اليت ارتضوها يف مقابل ختلي رئيس اجلمهورية عن صالحياته
وامتيازاته كرأس للسلطة اإلجرائية اليت نقلها الطائف إىل جملس
الوزراء.
وهو نظر إىل الطريقة اليت ُطّبقت بها املشاركة يف جملس الوزراء،
على أنها «اختزال ،ال مشاركة» .وأضاف« :فبدال من أن يكون
جملس الوزراء هو الذي حيكم ،أصبح رئيس احلكومة هو الذي
حيكم» .وقال :ان اخلطيئة األصلية هي قانون االنتخاب ،إذ ال
جيوز أن نضع قوانني انتخابية على قياس الزعماء».
ويالقي الراعي نصراهلل يف منتصف الطريق عندما يشدد على
ضرورة بناء «دولة واحدة حيكمها القانون وليس املزاج الشخصي»،
مبديًا قنوطه من احلروب ومحل السالح «فنحن نتقاتل منذ ثالثني
سنة ،وجيب ان نرتاح».
ولقد كانت دعوة نصراهلل إىل «مؤمتر تأسيسي» مدار تعليقات
شتى بني مؤيد ومعارض ،إال أن ما مل تظهره ردود الفعل هو أن
التكوين الطائفي واالثين واالجتماعي للبنان يتطلب منه استثمارًا
واسعًا للوقت ،إذا ما سعى زعماؤه إىل حتويل هذا املوزاييك اىل
شعب موحد حتكمه دولة واحدة .وهذا ليس باألمر السهل .ذلك أن
فكرة الدولة عمومًا ،خصوصًا بالنسبة إىل املسيحيني ،كذلك فكرة
الدولة املدنية بالنسبة إىل املسلمني ،هما جديدتان على الطرفني.
ويقول أحد كبار املفكرين املوارنة ،وهو األب يواكيم مبارك ،يف
«اخلماسية املارونية» ،ان املوارنة «اجملربين على ان يكون هلم
شريك غري مسيحي ،ال يتوجهون إىل أوروبا إال من أجل ان يتعزز
قيام حكم ذاتي يف الشرق ،ليس مارونيًا ،بل وطين» .ويضيف:
«ان التقليد املاروني الذي ال يتزعزع هو احلكم الذاتي ،والعيش
املشرتك ،وهو نقيض املشروع الصهيوني».
وأكد النائب وليد جنبالط ،زعيم الطائفة الشريكة للموارنة يف
اجلبل ،هذا الواقع يف الكلمة اليت ألقاها األسبوع املاضي يف
عشاء مجعية متخرجي اجلامعة األمريكية يف الكويت« :نقول (نق ًال
عن السلطان سليم األول العثماني) الحرار جبل لبنان :تستطيعون
إدارة شؤونكم بأنفسكم ،لكن إياكم التهرب من دفع اخلراج».
من هنا ،حنن أمام مرحلة انتقالية ،من احلكم الذاتي ،أي حكم
أهل الطوائف ألنفسهم والذي انتقل من املتصرفية إىل االنتداب
الفرنسي ،فاستقالل الدولة يف العام  ...1943وقوفًا على باب
دولة االستقالل اليت مل ختتمر بعد فكرتها يف الرؤوس ،كما مل
مير بعد الوقت الكايف على املكونات اللبنانية املختلفة إلنتاج متحد
موحدة،
اجتماعي قادر على التعبري عن نفسه بصيغة دولة واحدة
ّ
شعبها واحد ،وجيشها واحد ،وإدارتها واحدة ،ومدرستها واحدة
موحدة ...وعدوها واحد!
ّ
وما عبرّ عنه البطريرك املاروني بشعاره «الشراكة» ثم دعوته إىل
«عقد اجتماعي جديد» ،يعكس امتعاضًا من إنكار بعض الشركاء
الدور املسيحي يف صنع القرار ،كما يف احلوار احلقيقي واحللول،
حبيث بدا كل صراع داخلي صراعًا مذهبيًا سنيًا ـ شيعيًا ،ال جمال
فيه للدور املسيحي املصلح .وأي انتقاد مسيحي ملسؤول مسلم،
وخصوصًا إذا كان سنيًاُ ،يعترب انتقادًا لطائفته .وهكذا جرى
تغييب الدور املسيحي ،الذي طاملا كان اجلسر بني الطرفني،
والضامن للوفاق والتالقي.
من هنا ،توقف السيد نصراهلل عند حرية اللبنانيني حيال االجتاه
الذي ينبغي السري فيه للوصول إىل الدولة القومية القادرة
والعادلة بقوله« :هناك من يتكلم على الطائف وتنفيذه .وهناك
من يقول بتطويره .وهناك من يقول بالعلمنة .وهناك من يقول
بإلغاء الطائفية السياسية .وهناك من يقول بالتوافق على عقد
اجتماعي جديد» ،متسائ ًال« :فما املشكلة إذا كان هناك مؤمتر
تأسيس وحوار كيف نبين دولة؟».
وهذا يذكرنا بقصة «أليس يف بالد العجائب» .إذ تهيم الفتاة
على وجهها يف الغابة باحثة عن خمرج ،فتصادف هرة فتسأهلا
عن طريق اخلروج .فتجيبها اهلرة :هناك خمارج كثرية ،واملهم ان
تقرري ِ
أنت االجتاه الذي ستسلكني بعد اخلروج!
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لبنانيات

وزير خارجية املانيا زار سليمان وبري والسنيورة:

ملتزمون مساعدة لبنان
ونريد استمرار التعاون
اكد وزير اخلارجية االملانية
غيدو فيسرتفيلله التزام بالده
مساعدة لبنان معلنا ان املانيا
صديقة للبنان وتريد استمرار
التعاون بني البلدين ،مشريا
اىل بذل اجلهود ملنع تصدير
الصراع السوري اىل لبنان.
فقد زار الوزير االملاني بعد ظهر
امس رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان يف بعبدا على
رأس وفد ،حيث مت عرض
العالقات الثنائية بني لبنان
واملانيا والتعاون القائم بني
البلدين يف شتى اجملاالت.
وجدد فيسرتفيلله التزام بالده
مساعدة لبنان على صعيد
اجملاالت
ويف
اليونيفيل
االخرى ،مشددا على ان املانيا
صديقة للبنان وتريد استمرار
التعاون بني البلدين.
وتناول اللقاء االوضاع يف
وسوريا
عموما،
املنطقة
خصوصا ،واجلهود اهلادفة اىل
تاليف انعكاساتها السلبية على
لبنان.
من جهته ،شكر سليمان الملانيا
للبنان
ودعمها
مساعداتها
السياسي
الصعيدين
على
بقوة
منوها
واالقتصادي،
هذه العالقات على الصعيدين
الرمسي واخلاص.
وعصرا زار الوزير فيسرتفيلله
والوفد املرافق رئيس جملس
النواب نبيه بري يف عني التينة
يف زيارة مماثلة.
كذلك زار وزير خارجية املانيا
والوفد رئيس كتلة املستقبل
الرئيس فؤاد السنيورة حبضور

عدد من نواب الكتلة حيث
تناول احلديث التطورات يف
لبنان واملنطقة.
وكان الوزير االملاني وصل اىل
بريوت آتيا والوفد املرافق من
تركيا على منت طائرة خاصة
يف زيارة تستمر يومني.
وكان يف استقباله على ارض
املطار سفرية املانيا يف
لبنان برجييتا ايربلي ،وحسن
عباس ممث ًال وزارة اخلارجية
واملغرتبني.
وكان الوزير االملاني شدد على
ضرورة بذل اجلهود منعا من
تصدير الصراع السوري اىل
لبنان .ووزع املركز األملاني
لالعالم تصرحيا له يف إسطنبول،
قبل وصوله إىل لبنان ،قال
فيه :يهدد العنف املستمر
يف سوريا بصورة متزايدة بأن
يشمل املنطقة بأسرها .وأنظر
بعظيم القلق إىل االشتباكات
األخرية اليت سادها العنف يف
لبنان .جيب بذل كل اجلهود
من أجل منع تصدير الصراع
السوري إىل لبنان .وتتحمل
القوى السياسية يف لبنان جزءا
من مسؤولية ذلك .وسأنادي
يف حمادثاتي يف بريوت بوجود
سياسة تهدف إىل منع التصعيد
وحتقيق التوازن الداخلي.
وأكد أن أملانيا لديها اهتمام
كبري يف أن يكون لبنان
مستقرا ،لذلك نشارك يف
مهمة اليونيفيل التابعة لألمم
املتحدة ،فضال عن مشاركتنا
يف مواجهة مشكلة الالجئني
السوريني.

وفد اجلماعة االسالمية زار اجلميّل يف بكفيا:

نرحب باحلوار شرط ان
يكون منتجاً

استقبل الرئيس أمني اجلميل
يف دارته يف بكفيا امس االول،
وفدا من اجلماعة اإلسالمية ضم
رئيس املكتب السياسي الشيخ
عزام األيوبي ،النائب عماد
احلوت واملسؤول السياسي يف
بريوت عمر املصري .وشارك
يف اإلجتماع النائب فادي اهلرب
ورئيس جملس اإلعالم جورج
يزبك .ومت خالل اللقاء حبث
التطورات السياسية.
واعلن الشيخ األيوبي بعد اللقاء
ان الظروف الدقيقة اليت مير بها
لبنان جعلت اجلماعة اإلسالمية
تبادر اىل زيارة القيادات
الرئيسية وكانت اليوم زيارتنا
الرئيس أمني اجلميل ملا ميثل
شخصيا وكحزب كتائب من
مرجعية وازنة .تناولنا األوضاع
البالغة الدقة ،وسبل اخلروج من
احللقة املفرغة خباصة يف ضوء
اإلصطفاف العمودي ،واتفقنا
مع حزب الكتائب على متابعة
اإلجتماعات من خالل فريقي

عمل الخرتاق هذا الواقع بأفضل
السبل وأقل التكاليف ،مؤكدا
أن الدولة هي خيار اجلماعة
بشكل مطلق.
وعن موقف اجلماعة من احلوار،
قال:ان اجلماعة ترحب باحلوار
بشكل مطلق كوسيلة ناجعة
لتجاوز اخلالفات االسياسية لكن
شرط ان يكون احلوار منتجا
وليس مضيعة للوقت تالفيا
اليقاع اللبنانيني جمددا يف
اإلحباط.
وعن موقف اجلماعة من املؤمتر
التأسيسي ،قال:ان املؤمتر
حيتاج اىل توضيح من اجلهة
اليت طرحته اي األمني العام
حلزب اللله حسن نصراهلل،
بالتأسيس
املقصود
فهل
جتاوز للصيغة واإلنطالق جمددا
من الصفر؟ أو املقصود مؤمتر
وطين ملقاربة وملعاجلة اخلالفات
السياسية من دون ان حياول
كل فريق ان يفرض واقعا
جديدا؟.

إمّا أن تكون احلكومة قادرة أو غري قادرة

قباني يلتقي عسريي

أثنى مفيت اجلمهورية الشيخ
حممد رشيد قباني ،خالل
استقباله السفري السعودي
علي عواض عسريي ،يف دار
الفتوى أمس االول ،على «دور
السعودية
العربية
اململكة
بقيادة امللك عبداهلل بن عبد
العزيز يف احتضان القضايا
العربية واإلسالمية ،وعنايتها
اللبناني
بالشأن
اخلاصة
وحرصها على مجيع اللبنانيني

واستقرار لبنان».
كما استقبل قباني وفد «اهليئة
فلسطني
لنصرة
الدائمة
والقدس» برئاسة رئيس اهليئة
القاضي الشيخ أمحد درويش
الكردي ،الذي دعاه حلضور
املؤمتر الثالث السنوي باسم
«اهليئة الدائمة لنصرة القدس
وفلسطني الذي يعقد يف الرابع
والعشرين من شهر حزيران
احلالي يف قصر اليونيسكو».

جنبالط يزور قهوجي

استقبل قائد اجليش العماد
جان قهوجي ،أمس االول،
رئيس «جبهة النضال الوطين»
النائب وليد جنبالط والنائب
نعمة طعمة ،يف مكتبه يف
الريزة.

وأعرب جنبالط باسم اجلبهة عن
تقديره «للجهود اليت يبذهلا
اجليش حلماية مسرية السلم
األهلي ،واحلفاظ على األمن
واالستقرار يف خمتلف املناطق
اللبنانية».

القوات االسرائيلية تنفذ مناورة قرب بليدا
وتقوم بتحصينات على طول اخلط احلدودي
تقدمت قوة اسرائيلية راجلة
قوامها  12جنديًا يف خراج
بلدة ميس اجلبل احلدودية
اىل منطقة كروم الشارقة،
واجتازت الشريط الشائك
من دون خرق اخلط االزرق،
حيث نفذت مناورة باألسلحة
الرشاشة والقذائف الدخانية
ثم تراجعت اىل داخل األراضي
احملتلة عند التاسعة والنصف
من صباح امس االول.
وقد استنفر اجليش اللبناني يف
بلدة ميس واملنطقة اجملاورة،
فيما سيرّ ت الكتيبة النيبالية
العاملة يف اطار اليونيفيل
دوريات مؤللة للمراقبة.
كما بدأت ورشة اسرائيلية
كبرية عند ساعات الصباح
األوىل ،امس االول ،بأشغال
وحتصينات على طول اخلط
احلدودي املمتد من الطرف
الغربي للغجر وحتى موقع
احلماري ،وتتضمن األشغال
سواتر ترابية وحفريات وموقع
عسكري تشرف مجيعها على
جتمع منتزهات الوزاني.
وتضم الورشة اإلسرائيلية
 3جرافات وحفارة وحواىل
 30عنصرا وحتميها قوة من
 4دبابات نوع مريكافا و3
سيارات عسكرية نوع هامر.
مبحاذاة
األشغال
وترتكز
السياج الشائك يف هذا احملور
ويف منطقة يتحفظ عليها لبنان
يف حني تعتربها اسرائيل
واليونفيل ضمن اخلط األزرق.
وكان الناطق الرمسي باسم
اليونيفيل اندريا تيننيت قال:
ان اليونيفيل تبلغت باالمس
من اجليش االسرائيلي عن
نيتهم القيام ببعض االعمال
يف حميط عام الوزاني ،وقامت
اليونيفيل فورا بابالغ اجليش
اللبناني بذلك.
اضاف :خالل سري االعمال
جنود
كان
االسرائيلية
اليونيفيل مع اجليش اللبناني
موجودين يف املوقع ملراقبة
الوضع لضمان عدم حدوث اي
خرق للخط االزرق ،معتربا ان
الوضع يف املنطقة هادىء.

يف غضون ذلك ،كثفت القوات
االسرائيلية دورياتها داخل
بلدة الغجر اللبنانية احملتلة
وعلى طريق الغجر العباسية
وشوهد عناصرها يعاينون
الشريط الشائك .كما رصدت
داخل
اسرائيلية
حتركات
مستعمرة أفيفيم اإلسرائيلية
املواجهة لبلدة مارون الراس
اللبنانية حيث مسعت أصوات
طلقات رشاشة.
من جهته حلق الطريان احلربي
االسرائيلي املعادي يف احلادية
عشرة والثلث من قبل ظهر
امس ،يف اجواء منطقة جزين
واقليم التفاح.

العماد عون بعد إجتماع التكتّل :أطلقنا
مبادرة بني أركان احلكم ونأمل أن تنجح
عقد تكتل التغيري واإلصالح
يف
األسبوعي
اجتماعه
الرابية ،حتدث بعده العماد
ميشال عون اىل الصحفيني
معلنًا عن إطالق مبادرة بني
اركان احلكم ،وعن أمله
بنجاحها .ودعا احلكومة اىل
حتمل مسؤوليتها ألن احلكومة
ّ
العاجزة عن حفظ األمن
وتنفيذ املشاريع االمنائية ال
حاجة هلا..
كان
االجتماع
وقال»:إن
ٍ
خمصصًا
لبحث شامل حول
االوضاع االمنية على األراضي
اللبنانية وكيفية معاجلتها،
األوضاع
اىل
باإلضافة
والتعينات
االقتصادية
واإلنفاق .هناك طرق من
املعاجلة نريد أن
نستمر بها،
ّ
وحنن أطلقنا مبادرة بني
أركان احلكم جيري العمل
عليها حاليًا ،وأعتقد ّ
أنها
ستوصل إىل نتيجة .لذلك
حنن اآلن يف مرحلة تشاور
نتوصل إىل ّ
حتى
حل ،ونأمل
ّ
أن تكون النهاية سعيدة  ،أما
إذا مل تكن كذلك فسيكون
هناك مواضيع أخرى نعلنها
يف حينه.
ٍ
من
جهة أخرى ،تابعنا اليوم
ما حصل يف جلنة املال
كنا َ
واملوازنة؛ ّ
أعلّنا عن مخسة
مليارات ضائعة ،فتبينّ اليوم
أن املبلغ أصبح  6مليارات
ّ
و 500مليون ،أي  6آالف
و 500مليون دوالر ،هذا

املبلغ هو عبارة عن هبات،
وقد ذهبت كلها اىل مصارف
وس ّجلت بأمساء أشخاص!
ُ
حاول أعضاء جلنة املال أن
يعرفوا من هم األشخاص،
فواجهتهم سرية مصرفية،
أن هذه األموال العامة
أي ّ
السرية املصرفية!!
هي حتت ّ
هذه أول قضية تستوجب
ّ
تدخل القضاء طبعًا .حنن كما
وصلنا إىل هنا حتى نكشف
ّ
األرقام،
سنظل نسعى حتى
نوصل املسؤولني عنها إىل
ألن املخالفات هذه
القضاءّ ،
أكثر من جسيمة ،هي جرمية؛
مالية.
إذًا هناك جرائم
ّ
يف الشأن اإلمنائي طالب
العماد عون
الدولة بتنفيذ
ّ
اليت
ة
اإلمنائي
املشاريع
أقرتها،
ّ
ّ
وقال« :على ّ
خطة الكهرباء أن
تتعدى كونها حربًا على ورق،
ّ
ّ
وكذلك األمر
بالنسبة للسدود
ّ
والنفط أيضًا ،لقد وعدنا
املواطنني ببدء التنقيب يف
شهر آذار ،ولكن ّ
الساعة
حتى ّ
مل تعينّ هيئة ّ
النفط اليت تدير
ّ
والتنقيب .على
عمليات البحث
ّ
احلكومة ّ
أال تكون عاجزة ،وإن
كانت عاجزة عن حفظ األمن
وتنفيذ املشاريع
اإلمنائية،
ّ
فال حاجة هلذه احلكومة.
حاليًا هو
السؤال املطروح
ّ
ّ
«إما أن نكون قادرين أو
ّ
غري قادرين» .تلك هي
اإلشكالية ،ونأمل الوصول
ّ
إىل ّ
حل.

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

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

قمة شنغهاي تؤكد رفضها التدخل العسكري يف شؤون دول الشرق
األوسط ومشال افريقيا
أكد البيان اخلتامي لقمة منظمة
شنغهاي للتعاون رفض املنظمة
التدخل العسكري يف شؤون دول
الشرق األوسط ومشال افريقيا
معتربًا أن احلل السلمي للمشكلة
السورية عرب احلوار السياسي
يتماشى مع مصاحل الشعب
السوري واجملتمع الدولي.
ونقل عن البيان اخلتامي الذي
تبنته الدول الست األعضاء
يف املنظمة يف قمة بكني اليت
استمرت يومني إن الدول
األعضاء تعارض التدخل العسكري
يف تلك املنطقة أو فرض تغيري
يف النظام بالقوة وفرض عقوبات
أحادية اجلانب عليها .كما أعربت
املنظمة يف بيانها عن القلق
البالغ إزاء تطورات األوضاع يف
الشرق األوسط ومشال افريقيا
مؤكدة أملها يف استعادة السالم
واالستقرار يف املنطقة.
ويف السياق ذاته دعا بيان
املنظمة اجملتمع الدولي إىل احرتام
مبادىء وأسس ميثاق االمم
املتحدة وأحكام القانون الدولي
واحرتام اخليارات املستقلة اليت
تتخذها شعوب املنطقة .وفيما
يتعلق بامللف النووي اإليراني
اعتربت منظمة شنغهاي للتعاون
يف بيانها اخلتامي أن أي حماوالت
حلل املسألة اإليرانية عن طريق
القوة غري مقبولة حمذرة من عواقب
ال ميكن التنبؤ بها بنتيجة اخلطوات
احملتملة يف هذا االجتاه.
وأعربت الدول األعضاء يف
وروسيا
الصني
املنظمة
وأوزبكستان
وكازاخستان
وقرغيزستان وطاجيكستان عن
قلقها الشديد إزاء األوضاع
حول إيران اليت منحت هلا صفة
مراقب يف املنظمة .وحذرت
املنظمة من أن أي حماوالت حلل

املسألة اإليرانية باستخدام القوة
ستؤدي إىل عواقب ال ميكن التنبؤ
بها تهدد األمن واالستقرار يف
املنطقة والعامل بأسره.
ودعت قمة بكني كل األطراف
املعنية إىل التحلي بضبط
النفس وجتنب أي تصرحيات أو
خطوات أخرى قد تسفر عن تفاقم
األوضاع أكثر .وأكدت منظمة
شنغهاي دعمها الكامل للحوار
بني سداسية الوسطاء الدوليني
وايران من أجل تسوية القضية
النووية االيرانية عرب الوسائل
الدبلوماسية.
ويف بيانها اخلتامي أكدت
منظمة شنغهاي للتعاون أن نشر
منظومات الدرع الصاروخية من
جانب واحد يهدد األمن الدولي
على
مشددة
واالسرتاتيجي
ضرورة حل القضايا القائمة يف
هذا اجملال عن طريق اجلهود
الدبلوماسية املشرتكة من قبل
كل األطراف املعنية .وذكر موقع
روسيا اليوم ان منظمة شنغهاي
دعت مجيع الدول اليت حبوزتها
ترسانات نووية إىل التوقيع على
الربوتوكوالت امللحقة باتفاقية
املنطقة اخلالية من السالح النووي
يف آسيا الوسطى واإلسهام يف
إنشاء تلك املنطقة.
وأكدت الدول الست األعضاء
يف املنظمة نيتها إقامة جمال
معلوماتي آمن سلمي مفتوح مبين
على أساس احرتام مبدأ سيادة
الدول وعدم التدخل يف شؤونها
الداخلية كما تعهدت بالتصدي
للدعاية اإلرهابية ونشر أفكار
التطرف والنزعة اإلنفصالية عرب
اإلنرتنت.
وأنهت قمة منظمة شنغهاي
للتعاون أعماهلا يف بكني امس
االول .وأقر قادة كازخستان

والصني وقريغيزيا وروسيا
وطاجكستان وأوزبكستان جمموعة
من الوثائق حتدد إسرتاتيجية
توسيع
واجتاهات
املنظمة
عضويتها.
وصدر عن القمة بيان خاص
بإنشاء منطقة السالم الوطيد
واالزدهار املشرتك .ودعا كبار
مسؤولي بلدان املنظمة إىل إقامة
منطقة النووية يف آسيا الوسطى.
كما أنهم أعلنوا أن التدخل يف
شئونها أمر مرفوض .وجاء يف
البيان أن البلدان الواقعة يف
املنطقة هي اليت حتدد آليات
التعاون وضمان األمن فيها.
وأشري إىل أن دول منظومة
شنغهاي ال تشارك يف أحالف أو
جتمعات تستهدف دوال أخرى.
ومن أهم نتائج القمة زيادة عدد
البلدان اليت تتمتع بصفة مراقب
يف منظمة شنغهاي .فانضمت
أفغانستان بصفة مراقب إىل
وباكستان
واهلند
منغوليا
وإيران .وقال الرئيس فالدميري
بوتني بهذا اخلصوص إن منظمة
شنغهاي كانت تسعى دائما إىل
توثيق التعاون مع أفغانستان.
وأضاف :إننا نأمل بأن ميكن
وضع املراقب أفغانستان من
اإلسهام بقسط أكثر وزنا يف
تطوير التعاون اإلقليمي .فمنظمة
شنغهاي للتعاون منظمة مفتوحة
تتطلع إىل توسيع صالتها مع
أألطراف
متعددة
مؤسسات
وخمتلف الدول .وحنن نرحب
جبميع من ينوي إلقامة التعاون
مع منظمة شنغهاي.
وافقت قمة بكني على طلب
تركيا اليت أرادت أن تكون شريك
حوار يف منظمة شنغهاي .ومنحت
بيالروسيا وسريالنكا هذه الصفة
يف وقت سابق.

هوالند اجرى حمادثات مع رئيس وزراء قطر وحدد  ٦متوز موعداً ملؤمتر أصدقاء سوريا

اجرى الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند حمادثات مع رئيس وزراء
قطر الشيخ محد بن جاسم آل
ثاني يف باريس امس االول ،يف
وقت حددت فيه فرنسا يوم ٦
متوز املقبل موعدًا الجتماع جمموعة
أصدقاء سوريا يف العاصمة
الفرنسية.
القطري
املسؤول
وصرح
للصحافيني بعد اللقاء مع
هوالند ينبغي تسريع حبثنا عن
حل للحفاظ على استقرار سوريا
وجيب ايضًا ان تكون هناك
خطة النتقال سلمي للسلطة يف
سوريا ،مضيفًا هذا هو احلل
الذي نفضله بالفعل.
وقال الشيخ محد نعمل مجيعًا من
اجل اجياد حل .حنن حباجة اىل ان
نأخذ يف االعتبار ارادة الشعب
السوري .وتابع :ان املوفد
اخلاص لالمم املتحدة العربية
كويف أنان اجرى حمادثات مع
احلكومة السورية وقال ان
احلكومة مل حترتم خطة النقاط
الست اليت وضعها .اود ان اقول
ان احلكومة السورية اعربت يف
السابق على الدوام عن موافقتها
على املقرتحات اليت قدمت ،ثم
عملت على إفشاهلا.
واضاف ان النقاط الست يف خطة
انان جيب ان تندرج حتت الفصل
السابع من ميثاق االمم املتحدة،
لكي نتمكن من فرضها .واوضح
انه مل يبحث مع هوالند يف
الفصل السابع لكن اجلميع وافق
على هذا األمر يف اسطنبول.

مؤمتر اصدقاء سوريا

وقد اعلنت وزارة اخلارجية
الفرنسية ان اجتماع جمموعة
اصدقاء سوريا الذي اعلن
الرئيس الفرنسي هوالند عن
تنظيمه ،سيعقد يف السادس من
متوز يف باريس.
وبرر الناطق باسم الوزارة برنار
فالريو الدعوة اىل االجتماع
بالتفاقم املقلق للوضع يف

سوريا.
ومل يرد فالريو على سؤال عن
موقف فرنسا من عدم اشراك
معارضني سوريني يف اجملموعة.
واكتفى بالقول انه من امللح ان
تعرب جممل االسرة الدولية عن
دعم قوي لتطبيق فعلي خلطة
النقاط الست للمبعوث اخلاص
لالمم املتحدة واجلامعة العربية
كويف انان.
واضاف ان اجتماع السادس من

متوز الذي سيكون للمعارضة
السورية مكان فيه ،يندرج
يف اطار جهود االسرة الدولية
لتطبيق خطة انان على امل اجراء
انتقال دميوقراطي يليب تطلعات
الشعب السوري.
واضاف ان املؤمتر ستشارك فيه
كل الدول واملنظمات اليت تريد
تقديم دعمها اىل الشعب السوري
بينما تتفاقم االوضاع االنسانية
واالمنية والقمع يستمر.

مريكل تدعو اىل عملية طويلة االمد لبناء اوروبا سياسية معززة بالصالحيات املوسعة
دعت املستشارة االملانية اجنيال
مريكل اىل عملية طويلة االمد
لبناء اوروبا سياسية معززة بينما
تهز ازمة مالية اسبانيا ويطالب
شركاؤها حبلول فورية.
وقالت مريكل يف مقابلة مع
التلفزيون االملاني آ ار دي حنن
حباجة الوروبا اكثر فاعلية لوحدة
يف امليزانية وحنتاج قبل كل
شيء اىل وحدة سياسية .علينا
التخلي تدرجييا الوروبا لالحتاد
عن صالحيات .واضافت لكن
علينا اال نبقى يف حالة مجود الن
هذا البلد او ذاك ال يريد السري
يف هذا االجتاه ،ملمحة بذلك
اىل قبوهلا باحتاد اوروبي تسري
بسرعتني .لكن يف الوقت نفسه،
قالت مريكل علينا ان نكون
منفتحني ونعطي االمكانية للجميع
للمشاركة.
وذكرت حرية التنقل يف اوروبا
اليت تنظمها اتفاقات شنغن
ووجود منطقة اليورو حبد ذاتها
كمثالني على جماالت يتحرك
فيها االحتاد االوروبي بسرعات
متفاوتة .وحول القمة املرتقبة
جدا لالحتاد االوروبي اليت
ستعقد يف  ٢٨و ٢٩حزيران يف
بروكسل ،سعت مريكل كعادتها
اىل التقليل من النتائج املتوقعة

من اللقاء مؤكدة ان انقاذ اوروبا
سيتم عرب اجراءات بنيوية على
االمد الطويل.
وقالت انها ال تعتقد ان قمة
واحدة قادرة على حل شيء دفعة
واحدة ،موضحة انها تريد ان
تعرض على شركائها يف القمة
اقرتاحا لربنامج عمل هدفه حتقيق
احتاد سياسي .وطلب الرئيس
االمريكي اوباما ورئيس الوزراء
الربيطاني ديفيد كامريون الذي
يزور برلني خطة فورية لتسوية
االزمة يف منطقة اليورو ،كما
كانت املسألة موضع مناقشات
جرت االربعاء بني اوباما ونائب
رئيس الوزراء الصيين املكلف
االقتصاد وانغ كيشان.
وتتعرض مريكل لضغوط من
فرنسا اليت تطالب باجراءات
سريعة من اجل النمو من بينها
اصدار سندات اوروبية تسمح
بتبادل ديون خمتلف الدول
وختفيف العبء عن اضعفها.
وتشكل اسبانيا وقطاعها املصريف
املضطرب املصدر الرئيسي للقلق
اخلميس ،حيث تقوم باصدار
سندات بفوائد سجلت ارتفاعا
كبريا متخطية  ٦باملئة ٦،٠٤٤
باملئة على عشر سنوات جملموع
 ٢،٠٧٤مليار يورو.

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS
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العرب والعالم

مقتل  ٧من عناصر األمن بهجمات
وتفجريات يف العراق

تنفيذ حكم اإلعدام بالسكرتري
اخلاص لصدام حسني
العراقية
السلطات
نفذت
امس االول حكم االعدام يف
لصدام
اخلاص
السكرتري
حسني ،عبد محود ،احد ابرز
رجاالت النظام السابق ،حبسب
ما افاد املتحدث باسم وزارة
العدل.
وقال حيدر السعدي ان وزارة
العدل نفذت امس حكم االعدام
حبق اجملرم عبد محود السكرتري
اخلاص للرئيس السابق صدام
حسني وفقا للمادة ١٠٠٠/١/١٣
من قانون احملكمة اجلنائية
العليا جرائم االبادة االنسانية.
وكانت احملكمة اجلنائية العليا
اصدرت يف  ٢٦تشرين االول
 ٢٠١٠احكاما باالعدام شنقا
حتى املوت على ثالثة مسؤولني
سابقني هم اضافة اىل محود،
نائب رئيس الوزراء طارق عزيز
ووزير الداخلية سعدون شاكر.
واوضحت احملكمة ان االحكام
صدرت عليهم بعد ادانتهم يف
قضية تصفية االحزاب الدينية
اثر حماولة االغتيال اليت جنا
منها الرئيس السابق صدام
حسني يف  ١٩٨٢يف الدجيل.
وقام نظام صدام حسني الذي
اعدم يف  ٣١كانون االول
 ،٢٠٠٦بتصفية عدد كبري من
الزعماء الشيعة خالل احلرب
العراقية االيرانية .١٩٨٨-١٩٨٠
وكان عبد محود وامسه الكامل
عبد محيد حممود التكرييت،
مديرا ملكتب صدام حسني
الذي تربطه به صلة قربى .وقد
متكنت القوات االمريكية من
اعتقاله يف  ١٦حزيران ،٢٠٠٣
علما انه كان رابع املطلوبني
على الئحة املسؤولني السابقني
املستهدفني بعد صدام حسني
وجنليه قصي وعدي.
وكان من النادر ان يظهر
صدام بدون محود الذي ينتمى
وصدام اىل قرية العوجة الواقعة
اىل مشال مدينة تكريت ،وتوىل
مهمة تامني احلماية الشخصية
لصدام ونقل اوامره اىل
وزارات الدولة.
وكان املنصب الرمسي حلمود
الذي اشتهر بشاربيه الكثيفني،
هو السكرتري الشخصب لصدام
ولكن احلكومة الربيطانية حتدثت
عن معلومات بانه كان مسؤوال
عن امن صدام اضافة للدفاع
واالمن واملخابرات.
كما ذكرت املعلومات ،بان
محود كان برتبة فريق يف
اجليش ويعد من قبل البعض
الرجل الثاني يف القيادة
العراقية ،ابان نظام صدام،
واملنفذ الوحيد اىل صدام
ومن يستطيع جتاوز القرارات
احلكومية انذاك .وظهر محود
الخر مرة قبل القبض عليه ،اىل
جانب صدام حسني على شاشة
التلفزيون فيالسابع من نيسان
 ٢٠٠٣خالل جولته يف منطقة
االعظمية ،مشال بغداد.

وقتل سبعة من عناصر االمن
العراقيني امس االول بينهم
مخسة يف انفجار عبوة ناسفة
واثنان على يد سجني ينتمي
اىل تنظيم القاعدة بعدما متكن
من السيطرة على سالح اثناء
نقله اىل حمكمة يف بغداد،
وفقل ملصادر امنية.
وقال مصدر يف وزارة العدل
ان سجينا ينتمي اىل تنظيم
القاعدة متهما جبرائم قتل متكن
من السيطرة على سالح احد
احلراس اثناء عملية نقله من
سجن تسفريات الرصافة وسط
بغداد اىل حمكمة يف بغداد.
واضاف ان السجني اشتبك
مع احلراس وقتل ضابط
شرطة برتبة رائد وحارسا اخر
يعمل لدى وزارة العدل .واكد
املصدر ان حارسا اخر اصيب
جبروح.
وتابع ان السجني قام باطالق
النار على نفسه بعد ذلك
وفارق احلياة .واكدت مصادر
طبية تسلم جثيت الضابط
والشرطي يف الطب العدلي،
كما واكد مصدر طيب معاجلة
اجلريح يف مستشفى الكندي
وسط بغداد.
وكانت قوات امنية عراقية
خاضت الثالثاء مواجهات مع
عشرات السجناء خالل عملية
نقلهم من نفس السجن اىل
سجن آخر يقع يف مشال بغداد،
ما ادى اىل اصابة سجني
واحد بطلق ناري .وشهد هذا
السجن عدة عمليات شغب
اثارها السجناء وعدة حماوالت
هروب كان اخرها حفر نفق حتت
االرض لكنها باءت بالفشل.
ويف اعمال عنف اخرى ،قتل
مخسة من عناصر االمن يف
هجمات متفرقة يف بغداد
وحميطها .وقال املالزم االول
يف الشرطة عدي سرحان ان
مسلحني جمهولني هامجوا حاجزا
لقوات الصحوة يف منطقة
الطارمية  ٤٥كلم مشال بغداد
ما اسفر عن مقتل اثنني منهم
واصابة ثالثة اخرين.
ويف حادث آخر ،قتل احد
عناصر اجليش واصيب ثالثة
اخرون ،اثر انفجار عبوة ناسفة
على دورية للجيش يف منطقة
املشاهدة القريبة من الطارمية.
بدوره ،اكد مصدر طيب يف
تلقي
الطارمية
مستشفى
جثيت عنصري الصحوة وثالثة
مصابني.
ويف حي اجلهاد اغتال مسلحون
باسلحة مزودة بكوامت للصوت
املقدم يف الشرطة نبيل هادي
اثناء قيادته سيارته ،حبسب
مصدر يف وزارة الداخلية.
ويف ابو غريب قتل جندي
واصيب بثالثة اخرون بانفجار
عبوة ناسفة استهدفت حاجزا
مصادر
حبسب
للتفتيش،
امنية.

عباس ومشعل سيعلنان من القاهرة تشكيل احلكومة اجلديدة

الرئيس الفلسطيين اجتمع مع وزير اخلارجية الفرنسي
اجتمع الرئيس الفلسطيين عباس
مبقر وزارة اخلارجية الفرنسية
يف باريس امس االول ،مع
وزير اخلارجية الفرنسي لوران
فابيوس .وجرى خالل االجتماع
استعراض الوضع السياسي
األرض
يف
واالقتصادي
الفلسطينية والعالقات الثنائية
بني البلدين.
ووقع عباس ،مع وزير اخلارجية
فابيوس،
لوران
الفرنسية
اتفاقية لدعم امليزانية العامة
الفلسطينية بقيمة  10ماليني
يورو ،الدفعة األوىل من
مساهمة فرنسا لدعم ميزانية
السلطة لعام .2012
وأعرب عباس ،يف مؤمتر صحايف
مشرتك مع الوزير فابيوس،
عقب توقيع االتفاقية ،عن شكره
لفرنسا على هذا الدعم ،وقال
هناك أيضا بيننا وبني احلكومة
الفرنسية تعاون سياسي وثيق
ألننا نعرف قيمة فرنسا ودورها
يف العامل وبالتالي ،وحنن
حباجة دائما ألن ننسق مواقفنا
السياسية معها ولذلك من هنا
كان معظم حديثنا مع معالي
الوزير منصب حول التنسيق
والتعاون.
وبدوره ،قال الوزير فابيوس،
إني سعيد جدا بأن أوقع مع
الرئيس عباس على اتفاقية
تسمح بتحويل  10ماليني
يورو يف األيام القليلة املقبلة
للسلطة الفلسطينية ،وهذا
يشكل الدفعة األوىل من دعمنا
مليزانية عام .2012
وحول إعالن رئيس الوزراء
اإلسرائيلي نتنياهو توسيع
االستيطان ،قال عباس إن
اإلعالن عن توسيع االستيطان
تعبري سيئ عن نوايا من ال يريد
سالما .وأضاف :حنن نقول إن
على احلكومة اإلسرائيلية أن
توقف النشاطات االستيطانية،
وهذا كما كررنا ونكرر أكثر من
مرة ليس شرطا مسبقا وإمنا هو
التزام على احلكومة اإلسرائيلية،
وعندما يصمم رئيس الوزراء
نتنياهو على استمرار االستيطان
فهذا يدل على أنه ال يريد
العودة للمفاوضات مع أننا مند
يدنا ومددنا يدنا منذ سنوات
طويلة للمفاوضات وللسالم
وحنن مؤمنون بالسالم وليس
لدينا خيار غري السالم.
وبعد اإلجناز األخري الذي مت بني
حركيت فتح ومحاس فيما يتعلق
مبلف املصاحلة الفلسطينية ،يف
اجتماع مساء أمس األول والذي
رعته القاهرة ،أكدت احلركتان،
أن الرئيس الفلسطيين حممود
عباس سيلتقي برئيس املكتب
السياسي حلركة محاس خالد
مشعل يف ال  20من الشهر
اجلاري ل إجناز التشكيل النهائي
حلكومة التوافق الوطين.
وقد أكدت القاهرة فى بيان
صدر عن الراعي املصري جهاز
املخابرات العامة ،وفيه مت نشر
نتائج ما مت التوصل إليه ،بعد
طلب املسؤولني املصريني
من وفدي فتح ومحاس عدم
اإلعالم،
لوسائل
التصريح
وقد وصف البيان األجواء اليت
سادت االجتماع ب روح إجيابية
وأن
وتعاون مثمر بني اجلانبنيّ ،
اجلانبني توافقا على تفعيل عمل
اجمللس التشريعي الفلسطيين

ً
وفقا ملا سبق االتفاق عليه ،كما
استعرضا مالمح وآليات وأعضاء
احلكومة الفلسطينية املقبلة.
كما اتفقت حركتا فتح ومحاس
على أمساء أعضاء حكومة التوافق
الوطين االنتقالية اجلديدة التى
حممود
الرئيس
سيرتأسها
عباس أبو مازن ،اليت سيعلن
عن قيامها رمسيا يف القاهرة
يوم  20من الشهر اجلاري.
واعلن منسق ادخال البضائع يف
قطاع غزة ان اوىل الشاحنات
احململة بالوقود القطري وصلت
اىل اجلانب الفلسطيين يف معرب
كرم ابو سامل كريم شالوم بعد
ظهر امس االول.
وقال رائد فتوح ان مخس
شاحنات حمملة  ١٥٥الف لرت من
الوقود الصناعي وصلت اىل
اجلانب الفلسطيين يف معرب كرم
ابو سامل وهي يف طريقها اىل
حمطة توليد الكهرباء يف غزة.
واشار اىل ان هذه الدفعة االوىل
من الوقود الذي تربعت به قطر
اىل قطاع غزة بعد االزمة اخلانقة
يف الكهرباء واليت عصفت يف
القطاع وستتلوها دفعات اخرى
يف االيام القادمة.
وندد منسق االمم املتحدة
اخلاص لعملية السالم يف
الشرق االوسط روبرت سريي
باعالن اسرائيل عن بناء
مئات الوحدات االستيطانية
اجلديدة يف مستوطنات الضفة
الغربية احملتلة مؤكدا بان كل
املستوطنات غري شرعية بنظر
القانون الدولي.
وقال بيان نشرته االمم املتحدة
يف القدس بان سريي يؤكد
على موقف اجملتمع الدولي
الذي يعترب كل انواع البناء يف
املستوطنات -سواء اكانت مبنية
على ارض فلسطينية خاصة او
ارض فلسطينية حمتلة -خمالفة
للقانون الدولي.

لقاء بني اجمللس العسكري واالحزاب يعرض
تفاصيل االتفاق السياسي على تشكيل جلنة
صياغة الدستور املصري

عقد اجمللس العسكري احلاكم
يف مصر برئاسة املشري حسني
طنطاوي اجتماعا بعد ظهر امس
االول مع  22حزبا من االحزاب
املمثلة يف الربملان من بينهم حزب
احلرية والعدالة و 4من نواب احلزب
املستقلني ملناقشة واستعراض
معايري اللجنة التأسيسية لكتابة
الدستور اليت توصلت هلا األحزاب
فجر امس ،وكذلك صالحيات رئيس
اجلمهورية القادم ،خاصة مع اقرتاب
موعد إجراء انتخابات اإلعادة يومي
 16و 17حزيران اجلاري.
وحضر االجتماع حسني ابراهيم
واسامة ياسني ممثلني عن حزب
احلرية والعدالة وممثلني عن احزاب
النور ،والوفد ،والوفد اجلديد،
واملصرى الدميقراطي ،واملصريني
االحرار ،والبناء والتنمية ،واالصالح
والتنمية ،والكرامة ،ومصر القومي،
واملواطن
والتجمع،
واحلرية،
املصري ،واالصالة ،ومصر احلديثة،
واالحتاد ،وغد الثورة ،ومصر العربي
االشرتاكي ،والسالم الدميقراطي،
واالحتاد املصري العربي ،واجليل،
واجلبهة كما شارك من النواب
املستقلني مصطفى بكري و ماريان
مالك وياسر القاضي وحممد ابو
حامد.
ومل يشارك يف االجتماع من االحزاب
املمثلة يف الربملان حزب الوسط
وحزب العدل الذي مثله يف االجتماع
السابق الدكتور مصطفى النجار
وبعد اجتماع األحزاب والقوى
السياسية املصرية ألكثر من عشر
ساعات أمس االول األربعاء ،أعلن
البدوي ،رئيس حزب الوفد ،عن
توصل القوى السياسية إىل اتفاق
بشأن تشكيل اجلمعية التأسيسية
للدستور.
وجاء االتفاق على النحو التالي15 :
عضوًا من خرباء القانون والدستور
واهليئات القضائية ،و 9أعضاء من
املؤسسات الدينية 5 :من األزهر
و 4من الكنيسة ،و  6أعضاء من
احتادات العمال والفالحني ،و3

أعضاء من السلطة التنفيذية ،و7
أعضاء من النقابات املهنية ،و39
عضوًا ميثلون األحزاب السياسية،
و 21عضوًا ميثلون الشخصيات
العامة ،على أن يراعى يف كل ذلك
متثيل املرأة واألقباط والشباب.
وقد اكد املكتب التنفيذي حلزب
احلرية والعدالة املنبثق عن االخوان
املسلمني يف بيان اصدره اثر
اجتماع صباح امس التزامه باالتفاق
الذي توصلت اليه االحزاب والقوى
السياسية مبقر حزب الوفد اجلديد
حول معايري تشكيل اجلمعية
التأسيسية لوضع الدستور اجلديد.
وقال املكتب يف بيانه ان هذا
االتفاق يعرب عن حرص اجلميع على
وضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار
كما انه ترمجة لقدرة االحزاب والقوى
السياسية الوطنية على جتاوز اي
خالف طاملا كانت مصلحة الوطن
هي احملرك االساسي لنا مجيعا.
واشار احلزب اىل انه حرص منذ
البداية على ان يكون تشكيل
اجلمعية التأسيسية بالتوافق بني
القوى السياسية قائال :هذا ما
حرصنا عليه منذ ان قررنا االلتزام
حبكم حمكمة القضاء االداري ببطالن
تشكيل اجلمعية واختذنا من التشاور
مع كافة االحزاب املمثلة يف
الربملان طريقا وحيدا العادة تشكيل
هذه اجلمعية وفق معايري تضامن
الشراكة احلقيقية بني ابناء الوطن
دون هيمنة او تهميش الحد.
واكد احلزب ان هذا االتفاق الذي
مت التوقيع عليه فجر اليوم أمس
هو نفس ما مت التوافق عليه منذ
بدأت املشاورات واالجتماعات بني
االحزاب املمثلة يف الربملان بعد
حكم حمكمة القضاء االداري وهو ما
حقق التمثيل املتوازن لكافة االحزاب
واهليئات واملؤسسات والنقابات
املهنية واالحتادات النوعية فضال
عن متثيل فقهاء القانون واخلرباء
والشخصيات العامة ومبا يضمن
متثيل الشباب واملرأة واالقباط
متثيال مناسبا.

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة  ..اللقمة والخدمة
Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200
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اسرتاليا يف أسبوع
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اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع

خماوف على مستقبل كوانتس اذا تسلمت االحتاد طريان فريجن

يرى خرباء ان من املمكن
ان تضطر كوانتس للتوقف
عن العمل إذا تسلمت
شركة االحتاد للطريان اليت
متلكها ابو ظيب شركة فريجن
اسرتاليا.
فقد اعطي الضوء االخضر
لطريان االحتاد  -اليت متلكها
العائلة املالكة يف أبو ظيب
 لشراء حصة بنسبة 4يف املئة يف شركة فريجن
اسرتاليا لألعمال والرحالت
احمللية والدولية.
وكشفت مصادر يف هيئة
مراجعة االستثمار اخلارجي
ان الشركة (االحتاد) اعربت
ايضا اىل عزمها مبزيد من
«االستثمار املباشر» مشرية
إىل نواياها يف السيطرة على
السوق األسرتالية.
ويقول خرباء الطريان ان مثل
هذه اخلطوة ميكن أن تهدد
مستقبل كانتاس من خالل
السماح للشركات االجنبية
اليت تسيطر على شركة
طريان فريجن بالسيطرة على
السوق احمللية مع أسعار
منافسة.
ويوم الثالثاء قال رئيس
االحتاد للطريان السيد جيمس
هوغان ان الشركة تريد
زيادة حصتها يف فريجن بلو
إىل  10يف املئة.
وقد فتحت هذه اخلطوة جبهة
جديدة حمتملة بني حكومة

غيالرد والنقابات.
وقد حذر رئيس نقابة العمال
االسرتالية بول هوز الثالثاء
من ان البالد ميكن ان تواجه
«ازمة وطنية يف جمال
الطريان».
واضاف يقول «اذا مسح
هلذه العملية باملضي قدما
فانها ستكون بداية النهاية
لصناعة الطريان الداخلي يف
اسرتاليا».
وقال «لسوء احلظ فان
العاملني يف جمال الطريان
االسرتالي قد يكونون هم
ضحايا معركة الطريان بني
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العائالت املالكة والثرية
يف دولة اإلمارات (ابو ظيب
ودبي».
وقد شرعت شركة طريان
االحتاد يف معركة عدوانية
عاملية مع منافسها يف دولة
اإلمارات اخلليجية (االمارات)،
وشراء حصص يف العديد من
شركات الطريان حول العامل،
ونقل أعمال الصيانة الثقيلة
جمددا إىل أبو ظيب خلفض
التكاليف.
وقال هوز ان هذه اخلطوة
«ستكون يف فرتة طويلة
مقبلة ..نعرف ان فريجن

هيأت نفسها للتملك األجنيب
منذ أن قسمت األعمال احمللية
عن الدولية».
وقال خرباء انه مت حظر
السيطرة
من
كوانتس
األجنبية من خالل التشريع
ُ
وسترتك للمنافسة يف حقول
لعب غري متساوية حيث ان
شركة طريان االحتاد مملوكة
من االسرة املالكة الغنية
وال تدفع اي ضرائب يف
بلدها».
وقال مطلع مل يرد الكشف
عن امسه «ان فريجن ميكنها
بعد ذلك خفض األسعار فقط
اىل ان تصبح كوانتس جثة
هامدة».
النائب املستقل
وانتقد
هيئة
كسينوفون
نيك
االستثمار اخلارجي لفشلها
يف التصرف ،وقال أن اختبار
املصلحة الوطنية ينبغي ان
ُيطبق من قبل احلكومة.
وقال «ان هلذا التحرك األخري
تأثريا كبريا على الطريان
االسرتالي».
وقال النائب الوطين برنابي
جويس ان خطوة طريان
االحتاد هذه تضع شركة
يف
النقل اجلوي الوطنية
خطر.
واضاف يقول «مل اعتقد
يوما انين سأشعر بالقلق
بشأن شركة النقل الوطنية
(كوانتس)».
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سوان يرفض ذرائع البنوك بشأن
اسعار الفائدة الرمسية

اعلن وزير اخلزانة واين سوان
انه ال يصدق البنوك الكربى
عندما تقول أنها ال تستطيع
مترر أخر ختفيض رمسي
أن ّ
لسعر الفائدة اىل الزبائن
كامال.
وكان البنك املركزي يوم
ّ
الثالثاء قد
خفض سعر
الفائدة الرمسي مبقدار 25
نقطة مئوية ليصل إىل 3.5
يف املئة.
ومل ِ
تشر بعد البنوك األربعة
الكبار  -ايه ان زد بنك
الكومنولث بنك ،الناشيونال
بنك وويستباك بنك  -حتى
اآلن إىل استجابتها هلذا
كما
بالكامل
التخفيض
انها مل مترر ختفيض البنك
الفائدة
لسعر
املركزي
الرمسية لشهر ايار املاضي
والذي كان مبعدل  50نقطة
مئوية كامال للزبائن.
وقال السيد سوان انه ال
يوجد مربر لعدم مترير البنوك
لسعر
االخري
التخفيض
الفائدة الرمسية بالكامل
للمقرتضني.
وصرح للقناة التلفزيونية
العاشرة قائال «انها مرحبة
جدا ،»،مشريا اىل ان
هوامش الفائدة الصافية
قد عادت إىل ما كانت عليه
قبل األزمة املالية العاملية.
واوضح وزير اخلزانة انه ال
يعتقد ان تكاليف االقرتاض
يف اخلارج أو ارتفاع تكلفة
الودائع احمللية هي أعذار
صاحلة لعدم مترير التخفيض
كامال.
واعرتف انه كان هناك ضعف
مع التمويل اخلارجي ،ولكن
معظم البنوك قد ضمنت اآلن
متويال لـ «بعض الوقت».
وقال السيد سوان «بالطبع
فإنهم جيادلون بأن تكلفة
الودائع احمللية قد ارتفعت
 ...أنا ال اعتقد ان ذلك
يعترب مربرا (لعدم التمرير)».
اما وزير حقيبة اخلزانة للظل

جو هوكي فرأى انه إذا كانت
البنوك الكربى ال ميكنها ان
مترر هذا التخيفض كامال
ّ
فعليها وعلى وزير اخلزانة
تقديم تفسري كامل لذلك،
وصرح لراديو اي بي سي
قائال «ينبغي عليه (سوان)
أن يكون صادقا ويقول اذا
كانت لدى البنوك مشكلة
فانه ينبغي عليها شرح
حاجتها للتمويل».
وقال ان البنوك تتوقع ردود
فعل من الزبائن يف حال مل
مترر خفض الفائدة بشكل
ّ
كامل.
املصرفيني
مجعية
لكن
االسرتالية تقول ان قلقها
األساسي هو احلفاظ على
نظام مصريف آمن ومستقر،
نظرا إىل الوضع اخلطري جدا
يف أوروبا.
وقال الرئيس التنفيذي
للجمعية ستيف ماشينبريغ
( )Munchenbergأن هامش
الوقت فقط  -الفارق بني
معدالت اإلقراض واالقرتاض
 كان أكثر تشددا وكان يفذروة األزمة املالية العاملية.
وقال لراديو اي بي سي
«حنن ال نريد ان حيصل هذا
مرة أخرى».
بدوره قال رئيس املفوضية
للمنافسة
األسرتالية
واملستهلك رود سيمز ان
القوانني اجلديدة ملكافحة
التسعري اليت تدخل حيز
التنفيذ اعتبارا من اليوم
(االربعاء املاضي) سوف
تبقي البنوك «على أصابع
قدميها».
سيمز
السيد
وصرح
لتلفزيون اي بي سي قائال
«إذا حتدثت البنوك فقط عن
واقع السوق ،واصفا ضغوط
التمويل ،فإننا سنحكم على
ذلك ..غري انها اذا ارسلت
إشارات دخان مشفرة فان
املفوضية ستتخذ اإلجراءات
الالزمة».
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اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع

غيالرد تعقد قمة لرعاية الطفل

ستقوم رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد بعقد قمة تضم ممثلي
قطاع رعاية الطفل والنقابات
ملناقشة املزيد من اإلصالحات
يف هذا النظام.
وقالت اآلنسة غيالرد ان
القمة ،اليت من املقرر ان
تكون عقدت امس االول
يف سيدني ،ستخرج بأفكار
ُتبنى عليها سياسات احلكومة
بالنسبة رعاية الطفل.
وأضافت رئيسة الوزراء تقول
يف «أعتقد من خالل العمل معا
ميكننا ان نشق طريقنا إىل
البناء على االصالحات احلالية
ونصنع فرقا على املدى
الطويل لألسر العاملة».
وقللت اآلنسة غيالرد من
توقعات وضع حد أقصى
لرسوم رعاية الطفل ،قائلة
ان لدى احلكومة جمموعة من
اخليارات للعمل من خالهلا.
وأضافت تقول «ال ميكنك
القول بوضع
حد لرسوم
ّ
رعاية األطفال النه ماذا ميكنك
ان تقول فيما بعد ملاذا اذا
ألسباب
ارتفعت التكاليف
مشروعة؟ ..علينا أن نتحدث
عن هذه اخليارات والعمل
عليها مع مقدمي رعاية الطفل
والنقابات ذات الصلة».
وقالت اآلنسة غيالرد انها تريد
ان ترى مزيدا من االصالحات
خالل االشهر القليلة املقبلة.

واستطردت تقول «أنا ال
أريد أن ادعي ان هناك خطوة
اضافية بني عشية وضحاها
ميكن أن نتخذها هنا».
وتابعت تقول «لقد استثمرنا
الكثري ،وأحدثنا فرقا ،ولكين
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اتطلع إىل بذل املزيد من
اجلهد».
وقالت اآلنسة غيالرد ان
فرتة ما بعد املدرسة لرعاية
األطفال ستكون أيضا جزءا
من احملادثات.

البنوك الكبار لن متررها كاملة للزبائن

البنك املركزي خيفض سعر
الفائدة الرمسية بـ  0،25يف املئة

استطالع نيلسون لآلراء :االئتالف
يتصدر العمال بـ  57اىل  43يف النئة
اظهر استطالع لآلراء ملؤسسة
نيلسن ان االئتالف يتصدر
حزب العمال بـ  57اىل 43
يف املئة ،وذلك
بتدن من
ٍ
 58اىل  42يف املئة عن
الشهر السابق ،مع اخنفاض
لكال الطرفني يف االصوات
األولية ،اذ اخنفض الدعم
نقطتني
العمال
حلزب
مئويتني ليصل إىل  26يف
املئة وتدنى التأييد لالئتالف
واحدا ليصل إىل  48يف
املئة.
كما
ضيق زعيم املعارضة
ّ
طوني أبوت كرئيس مفضل
للوزراء الفارق مع رئيسة
الوزراء جوليا غيالرد من 50
  42يف املئة إىل 44 - 46يف املئة لصاحل غيالرد.
وردا على سؤال ملؤسسة
نيلسن حول من سيكون

رئيسا مفضال للوزراء طوني
ابوت ام كيفن راد تصدر
راد بـ  59اىل  37يف املئة.
ويف اجابة على سؤال
حول من هو رئيس الوزراء
املفضل طوني ابوت ام
مالكومل تورنبول حصل االخري
على  61مقابل  34يف املئة
البوت.
كما تلقى الرضا عن االداء
أبوت
لطوني
الشخصي
ضربة حيث اخنفض مخس
نقاط مئوية ليصل اىل 39
يف املئة فيما ارتفع عدم
الرضى  5نقاط ليصل اىل
 57يف املئة ..يف حني أن
الرضا على جوليا غيالرد
ارتفع واحدا ( )1يف املئة
ليبلغ  36يف املئة وبقي عدم
الرضا على ما كان عليه اي
 60يف املئة.

الرمسي
السعر
اخنفض
للفائدة يوم الثالثاء اىل
ادنى مستوياته منذ ذروة
األزمة املالية العاملية ولكن
يأملون
املنازل
أصحاب
متريره هلم كامال.
فبعد أن خفض البنك املركزي
سعر الفائدة مبقدار  25نقطة
مئوية ( 0،25يف املئة)
ليصل إىل  3،5يف املئة،
توقع خرباء ان تضع البنوك
االربعة الكبار «لوبسرت»
اضافية يف جيبها من هذا
القرار.
ومن املرجح أن تستفيد من
اللوبسرت اي (املبلغ الكبري
املغري)  20 -دوالرا -
املصارف ،حيث ان احملللني
يتوقعون مترير  10اىل 15
نقطة مئوية فقط للزبائن.
ورأى كبري االقتصاديني
يف شركة اي ام بي شني
أوليفر ليل الثالثاء ان
الذين
املنازل
أصحاب
يشعرون بالقلق سيحصلون
على ختفيض للفائدة بـ 15
أساسية فقط.
وقال الدكتور اوليفر «من
الواضح أن البنوك تواجه
مشاكل متويل خطرية وأنها
أوضحت يف املاضي أنها
سوف تتصرف على النحو
الذي تراه مناسبا».
وإذا جرى مترير التخفيض
بالكامل للزبائن ،فان سداد
املتوسط الشهري لرهن
عقاري بـ  250ألف دوالر،
مع متوسط نسبة الفائدة
للبنوك االربعة الكبرية 7،04
يف املئة ،تكون 39،73
دوالرا.
اما إذا مت مترير  10نقاط

مئوية ( )0،10فقط ،فإن
الشهري
التوفري
معدل
يكون
املنازل
ألصحاب
 15.94دوالرا.
وقال املدير االداري ملؤسسة
 Mozoروهان غامبل انه
ليس هناك اآلن أي سبب
على االطالق بالنسبة للبنوك
لعدم مترير التخفيض كمال
لزبائنها وعلى الفور.
لكنه رأى انه « ليس هناك
اي امل يف ان مترر البنوك
الكربى التخفيض كامال هذا
املقرتضني
الشهر..على
اآلن توقع أن يتم مترير
جزء فقط من التخفيض
يف والبنوك تقول لنا بأن
وضعها التمويلي ال يزال
صعبا».
وقال املدير االقتصادي
يف غرفة التجارة والصناعة
االسرتالية غريغ إيفانز أنه
من غري احملتمل أن يتم مترير
خفض الفائدة بالكامل حمذرا
البنوك الكبرية من مغبة
ذلك.
وقال السيد ايفانز «اننا
بالتأكيد نرحب بتخفيض
معدل الفائدة من قبل
البنك املركزي وجيب ان
يساعد ذلك املقرتضني،
اي ان كال الزبائن واصحاب
املصاحل والشركات جيب أن
يستفيدوا من هذا اخلفض
يف سعر الفائدة».
وتابع يقول «يف الشهر
املاضي كان هناك ختفيض
مبعدل  50نقطة مئوية
والبنوك مل متررها كاملة
للزبائن ،هذه املرة جيب ان
مُيرر التخفيض كامال ،هناك
مربر مناسب لتمرير كامل

املبلغ».
ورأى السيد ايفانز انه إذا مل
مترر البنوك كامل التخفيض
فان من شأن ذلك تسليط
الضوء على النقص يف
املنافسة.
واضاف يقول «هذا مبعث
قلق على املدى الطويل
وهذا شيء مكثف منذ األزمة
املالية العاملية».
وقال االقتصادي يف مجعية
صناعة اإلسكان أندرو هاريف
ان لدى بنوك التجزئة «التزاما
معدل
لتمرير
اجتماعيا»
التخفيض الرمسي بالكامل
للشركات والعائالت.
وكان بنك اوف كوينزالند
( )BOQالبنك االول الذي
مرر  20نقطة مئوية (0،20
يف املئة ) للزبائن وذلك
بعد  25دقيقة فقط من قرار
البنك املركزي.
وكانت مؤسسة كيو تي
للتبادل
()QT Mutual
الذي
األول
ض
املقِر
مرر
ّ
الفائدة
سعر
ختفيض
بالكامل ،خمفضة بذلك سعر
الفائدة املتغرية بـ  25نقطة
مئوية.
وليل الثالثاء قال كل
من بنك الكومنولث وبنك
ويستباك ان أسعار الفائدة
هي قيد املراجعة ،يف حني
أن بنك  ANZسيتخذ قراره
الشهري عن معدل الفائدة
يوم اجلمعة (امس).
وقالت ناطقة باسم بنك
الناشيونال ان البنك ما زال
يدرس القرار ،لكنها توقفت
عند التزام البنك يف وقت
سابق بأن يكون سعر الفائدة
املتحركة لديه هي االدنى.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم0478 165 625 :
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

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

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

لصاحبها رومانوس اسكندر
لدينا أجود أنواع اللحومات الطازجة يومياً
غنم  ..بقر ..ماعز

نبيع بالجملة واملفرق

NSW 2197

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة

ملحمة النجوم

نلبي طلبات املالحم واملطاعم
أسعار مهاودة جداً
زورونا مرة لتزورونا كل مرة

خدمة ممتازة  ..نظافة تامة ..صدق يف املعاملة
Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW
Tel: 9796 1326 - Mob: 0405 333 336

Lic: 185750C

BG

Glass & Glazing

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك
والخ ّفان وغريهما
اتصلوا بصاحب الخربة
فهد أبو ملحم على الرقم
0407 666 190

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

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

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

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

للخياطة الرجالية

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

نستعمل أجود أنواع
األجواخ احمللية والعاملية
أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد بموعد مسبق)
Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
51 Philip St, Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel

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

صفوت عرفان

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

2WAY TOWING
SERVICES

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

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

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر أنحاء سدني
اتصلوا بــ آرثر0414419090 :
خدمة على مدار الساعة  7أيام يف األسبوع
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد
أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن
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بريوت هيلينك بنك ميرر خفض معدل الفائدة كامال على
القروض السكنية اليت أقرها البنك املركزي األسرتالي
أعلن بريوت هيلينك بنك عن
مترير قرار البنك املركزي
معدل
خبفض
األسرتالي
الفائدة على القروض السكنية
بكامل  25نقطة (ربع من الواحد
يف املئة) لزبائنه.
ويأتي قرار بريوت هيلينك بنك
يف ظل ارتفاع تكلفة متويل
البنوك وخاصة الصغرية احلجم
منها.
ويف هذا اإلطار أكد السيد
جاميس واكيم ،املدير العام
لبريوت هيلينك بنك ،أن «
بريوت هيلينك بنك عمل بشكل
دؤوب خالل األشهر املاضية
على خفض تكلفة التمويل
والتشغيل وعليه فإنه يسرنا
أن نعلن أننا يف موقع يسمح
لنا بتمرير خفض معدالت
الفائدة على القروض السكنية
لزبائننا» مشريًا اىل أن «بريوت
هيلينك بنك هو أول مصرف
أسرتالي ميرر هذا التخفيض».
وأضاف واكيم «حنن على
يقني تام بالصعوبات املعيشية
واملالية اليت يواجهها زبائننا
سيما وأن معظمهم هم من
ذوي الدخل احملدود وأرباب
وجتار
والصناعيني
العمل
التجزئة واملستوردين ،وهمنا

يف هذه املرحلة أن نقف اىل
جانبهم لنساعدهم يف تأمني
استمرارية عملهم وعيشهم
الكريم».
وأعلن واكيم أن بريوت هيلينك
بنك يتمتع بواحدة من أقوى
من
امليزانيات بني البنوك
احلجم نفسه مع معدل سيولة
ورأس مال مرتفع جدًا من خالل
الودائع ونوعية القروض اليت
يقدمها لزبائنه.
وقد حاز بريوت هيلينك بنك على
جوائز من  Money Magazineو
 Canstarحلسابات الودائع اليت
يقدمها للزبائن ،وهو بصدد
افتتاح فرعه السادس عشر
يف منطقة  Merrylandsيف 2
متوز متاشيًا مع اخلطة التوسعية
للمصرف على صعيد أسرتاليا،
وجتدر اإلشارة اىل أن بريوت
هيلينك بنك ال يتأثر على
اإلطالق باألزمة االقتصادية
اليت تواجهها اليونان أو أوروبا
كونه مصرف أسرتالي مرخص
من احلكومة األسرتالية ويتمتع
بضمانتها.
وبهذا القرار يكون بنك بريوت
هيلينك البنك االول الذي الذي
ميرر ختفيض البنك املركزي
كامال للزبائن.

Australian News

تراجع عاهرة سابقة زعمت مضاجعة النائب طومسون عن ادعاءاتها

تراجعت عاهرة سابقة زعمت أنها
نامت مع النائب كريغ طومسون
عن ادعاءاتها واعتذرت من
السياسي احملاصر.
ففي «خدمة» كبرية للسيد
طومسون ،تراجعت املرأة ،اليت
أكدت يف البداية ان القناة
التلفزيونية التاسعة عرضت
عليها 60ألف دوالر لرتوي
قصتها لربنامج(  ( fA Current A
 ،)fairrوقالت لربنامج (�Today To
 )nightالذي بثته القناة السابعة
االربعاء انهت كانت مسألة «خطأ
يف حتديد اهلوية الكاملة».
ّ
وقعت يف وقت
وكانت قد
شهادة خطية وأجرت
سابق
مقابلة مع (،)A Current Affair
ولكنها مل تبث ،مدعية ان
النائب دفع هلا ملمارسة اجلنس
يف ايار/مايو عام .2005
لكنها اتصلت بالقناة التاسعة
قبل يومني من بث املقابلة
لتقول ان القصة مل تكن
صحيحة.
«تراجعت عن
وقالت العاهرة
ُ
أرسلت هلم
كل ما قلت هلم.
ُ
رسالة الكرتونية خطية ...حتدثنا
انا وهو (الصحايف)  ..قلت:
أنا لن أوقع على أي عقد ...
ألنين غري متأكدة متاما اآلن .أنا
مل أعد متأكدة مئة يف املئة..

السريعة  4Gتتصدر دراسة عن جودة الشبكات
مع اشرتاك الزبائن بشبكة تلسرتا ()Telstra
يستطيع زبائن  Telstraالوصول
إىل شبكة املوبايل األعلى
الصوتية
للمكاملات
جودة
وبيانات املوبايل والرسائل
النصية ،وذلك طبقًا لدراسة
ّ
الالسلكية
الشبكات
جودة
األسرتالية لعام ُ 2012نشرت
مؤخرًا وأجراها JD Power and
.Associates
استطلعت الدراسة آراء زبائن
يستخدمون أصناف املوبايل
الرئيسية يف أسرتاليا ،كما
استطلعت جتارب املستهلكني
الصوتية
املكاملات
يف
والرسائل والربيد اإللكرتوني
املوبايل.
عرب
واإلنرتنت
وأدرجت الدراسة  Telstraعلى
أنها توفر الشبكة األعلى جودة
ملستخدمي هواتف املوبايل.
وجاء نشر الدراسة مع تأكيد
 Telstraأن زبائنها يستخدمون
اآلن أكثر من  300000هاتف
ذكي وحاسوب لوحي وجهاز
برودباند موبايل فائقة السرعة
من اجليل الرابع وأنها انتقلت
إىل حمـــطة قـــاعدتها األلـــف
.4G LTE
وقال  Warwick Brayاملدير
التنفيذي لقسم املوبايل يف
 Telstraإن االستخدام واسع
النطاق للهواتف الذكية أدى
إىل تعاظم أهمية جودة شبكة
املوبايل بدرجة أكرب من أي
وقت مضى.
«ندرك أن وجود شبكة موبايل
ذات أداء ممتاز أمر حيوي

إلبقاء زبائننا على اتصال
بأحبائهم وباحملتويات اليت
حيبونها أثناء تنقلهم ،سواء
أكان ذلك ألغراض العمل أو
املتعة .وهذا ما يدعونا إىل
االستثمار باستمرار يف شبكتنا
للمحافظة على تقديم أكثر مما
يطلبه الزبائن.
وقال السيد « :Brayوبصفتنا
أول شركة اتصاالت تعرض
الوصل
األسرتاليني
على
فائقة
4G LTE
بواسطة
السرعة ،فإننا وجدنا أن الرغبة
يف احلصول على قدرة الوصل
السريعة واملوثوقة آخذة يف
النمو ،حيث لدى زبائن Telstra
اآلن أكثر من  300000جهاز
ّ
لتصفح اإلنرتنت املوبايل
4G
بسرعة أكرب ،وتنزيل املوسيقى
والفيديو بانقطاعات أقل،
واالستمتاع مبحتوى اإلنرتنت
الغين الذي كان تقليديًا حكرًا
على احلواسيب الشخصية».
وقال السيد  Brayإن النتائج
اليت توصل إليها J.D. Power
 and Associatesمنسجمة مع
مالحظات الزبائن واالستطالعات
التلقائية اخلاصة بالشبكة اليت
تقوم بها  Telstraبصورة
منتظمة واليت تتابع أداء الشبكة
وتتيح لـ  Telstraالتخطيط لرفع
مستواها.
وأضاف السيد  :Brayخيربنا
زبائننا أنهم خيتارون Telstra
املمتازة،
لتغطيتها
نظرًا
واخنفاض عدد املكاملات اليت
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تنقطع ،وألنهم يستمتعون
بالبيانات املوبايل املوثوقة
أثناء تنقلهم .تؤكد نتائج البحث
ما أخربنا إياه زبائننا وما عرفناه
من استطالعاتنا التلقائية على
مدى سنوات ،وهي شهادة
على مهارة فريق هندسة
الشبكة لدينا الذي ُيعترب األكرب
خربة يف العامل».
وباإلضافة إىل أن Telstra
األسرتالية
الشبكة
تعرض
األعلى جودة من مجيع النواحي،
وجدت دراسة J.D. Power
 and Associatesأن Telstra
حتتل أعلى مرتبة يف املكاملات
عدد
(اخنفاض
الصوتية
املكاملات اليت تنقطع وارتفاع
عدد املكاملات اليت تنجح يف
احملاولة األوىل) ،وأعلى مرتبة
النصية (اخنفاض
يف الرسائل
ّ
النصية اليت تفشل
الرسائل
ّ
النصية
الرسائل
وبالغات
ّ
املتأخرة) ،وأعلى مرتبة يف
أداء اإلنرتنت على املوبايل
الوصل
أخطاء
(اخنفاض
باإلنرتنت واخنفاض التحميالت
البطيئة عرب اإلنرتنت).
ويذكر أن دراسة جودة
ُ
الشبكات الالسلكية األسرتالية
لعام  2012اليت أجراها JD
 Power and Associatesترتكز
على ردود أكثر من  1900من
زبائن املوبايل يف أسرتاليا.
وكانت هذه الدراسة أجريت
بني شباط وآذار (فرباير
ومارس) .2012

العاهرة التي ادعت ان طومسون نام معها وعادت
وتراجعت عن اقوالها
لست شاهدة ذات مصداقية».
ُ
ورفض برنامج (  ( fA Current A
 )fairمزاعم كريغ طومسون انها
(القناة) دفعت للعاهرة يف ما
له صلة بالفواتري اليت ظهرت
على بطاقته االئتمانية.
وحتقق الشرطة يف فيكتوريا يف
ما اذا ستوجه تهم احتيال ضد
السيد طومسون الذي وجدته
دائرة التجارة العادلة (Fair
 )Work Australiaانه انفق بشكل
غري قانوني  500ألف دوالر

من أموال النقابة ،مبا يف ذلك
الزوجني
العاهرات ،وسفر
ومحلته االنتخابية العام .2007
واستخدمت املرأة املقابلة مع
برنامج ()Today Tonightلتعتذر
من السيد طومسون.
وكانت القناة التاسعة قبل
أسبوعني قد واجهت السيد
طومسون يف مكتبه يف
الربملان ،مدعية اجراءها مقابلة
مطولة مع عاهرة سابق.
وقامت القناة التاسعة يف

وقت الحق بالتخلي عن املقابلة
املوعودة وقالت انها ال تريد
ان متس حتقيقات الشرطة
املستمرة يف فضيحة السيد
طومسون.
وادعى برنامج (  ( fA Current A
 )fairليل االربعاء املاضي انه
مل جيزم ابدا ان املرأة نامت مع
السيد طومسون يوم  7ايار/
مايو 2005 ،اي يف الليلة اليت
قالت عنها انها كانت خارج
اسرتاليا.
وجاء يف البيان «بل على
العكس ،فان برنامج (  ( rA Cu
 )rent Affairيدرك أن عاهرة
أخرى غري املرأة اليت قابلها
(الربنامج) هذه الليلة ُزعم انها
متورطة».
«إن املرأة اليت اجرى معها
()A Current Affair
برنامج
املقابلة أقسمت يف تصريح
هلا يف حضور مستشار قانوني
انها مارست اجلنس مع كريغ
طومسون على األقل مرة
واحدة».
ويواجه السيد طومسون دعوى
قضائية امام احملكمة الفيدرالية
بعد ان ُوجد انه خرق قوانني
مكان العمل يف  156مناسبة.
كما يواجه حتقيقني منفصلني
من قبل الشرطة.

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

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

الوسط املسيحي يهت ّز حتت وطأة طرح نصر الل
ال تزال الدعوة اليت أطلقها االمني العام حلزب اهلل السيد حسن
نصر اهلل للبحث يف مؤمتر تأسيسي وطين تتفاعل يف االوساط
املسيحية اليت ترى فيه خطرًا يوازي خطر التهميش الذي حلق
بهم جراء سوء تطبيق الطائف
هيام القصيفي
جاءت دعوة الرئيس ميشال سليمان اىل احلوار يف قصر بعبدا،
العادة اطالق العمل الرئاسي بعد فرتة مجود طويلة ،تزامنًا
مع حماولة عربية الستقطاب املوقع املسيحي االول وطمأنة
املسيحيني عربه حول مصريهم يف لبنان والعامل العربي .لكن
الدعوة التلفزيونية ،مل تنطلق من اساس واضح ،لتتمكن القوى
السياسية من التفاعل معها بطريقة اجيابية جامعة ،اذ يتعذر
على البعض القبول مببدأ استكمال احلوار من حيث انتهى إليه،
فيما يريد البعض اآلخر إعادة عقارب الساعة اىل الوراء وجدولة
املواضيع لتتالءم مع املتغريات اليت حصلت منذ اول جلسة
حوار ،سواء جلهة تأثري الوضع السوري على لبنان والوضع
األمين ،أو االسرتاتيجية الدفاعية والسالح يف الداخل وامللفات
املالية وغريها من املواضيع اخلالفية.
وسط هذه املعمعة من املواقف جاءت دعوة االمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصر اهلل لتخلط كل االوراق الداخلية ،خصوصًا
بعدما انصرفت املعارضة اىل تعديل جوابها على دعوة احلوار
مبا يناسب الرد عليه ،يف موضوع تعتربه حقًا مقدسًا ال ميس،
وهو اتفاق الطائف.
وضع نصر اهلل مجلة عناوين فوق بعضها ،من خالل استخدامه
مجلة مفردات حول مؤمتر تأسيسي وجملس خرباء وعقد اجتماعي
وتعاهد اجتماعي جديد وتطوير اتفاق الطائف ،مستعيدًا جتارب
لوزان وجنيف واالتفاق الثالثي ،وصو ً
ال اىل الطائف .وكلها
مؤمترات مل يكن احلزب مشاركًا فيها او له كلمة فيها ،فيما
كان ممثل الطائفة الشيعية فيها كلها الرئيس نبيه بري من
وراء الرئيسني كامل االسعد وحسني احلسيين ،فيما كانت
عبارة العالمة الراحل السيد حممد حسني فضل اهلل تعكس متامًا
موقف الطرف الذي كان غائبًا عن االتفاق حني قال «الطائف
كان إليقاف احلرب وليس لصنع دولة متوازنة».
ليست املرة االوىل اليت يعيد فيها الطرف الشيعي طرح اتفاق
الطائف على طاولة التشريح ،مع العلم ان حزب اهلل كان قد
ّ
ألف جلنة خاصة لدرس هذا االتفاق .بدأت القصة يف مستهل

عام  ،2007حني كرر الرئيس بري ومن بعده رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب حممد رعد رفض عقد جلسة نيابية برئاسة نائب
رئيس اجمللس النيابي كما كانت تطرح قوى  14آذار يف حينه
ألنه «مبثابة اعدام للطائف» ،وأنه «نزق شيطاني من شأنه اذا
انزلقت اليه اجملموعة االنقالبية ان يعيد االوضاع اىل اسوأ مما
كانت عليه قبل اتفاق الطائف» ،وصوال اىل ما نقله ،حينها،
احد الوزراء احملسوبني على قوى  14آذار عن قول الوزير حممد
فنيش يف احدى جلسات جملس الوزراء «عفا اهلل عن اتفاق
الطائف» ،ورد الوزير عليه «ان الطائف مل يتحدث عن املثالثة
بل عن املناصفة».
تفاعلت القضية بعد عرض قالت قوى  14آذار إن ايران قدمته
اىل فرنسا عن املثالثة يف لبنان .وتدرجيًا بدأت املخاوف
تتوسع ،اعالميًا ويف االوساط املسيحية وعلى رأسها بكركي
بقيادة البطريرك مار نصر اهلل بطرس صفري آنذاك .ومع وقوع
احداث  7ايار عام  ،2008بدأت كرة الثلج تكرب ،وتأكدت خماوف
الطرف املسيحي من ان يكون ذلك مقدمة تنفيذية لسيطرة
الفريق الشيعي على حصة الثلث يف احلكم ،حبيث يبطل مفعول
املناصفة اليت يتكئ املسيحيون عليها منذ الطائف.
يف ذكرى غياب االمام موسى الصدر عام  ،2008ربط بري
بني الطائف والدوحة ،ومل يتعامل مع االتفاق االخري على انه
مرحلي ،فيما اعترب فريق من املسيحيني انه اجهز على ما تبقى
من الصالحية اليت ابقاها الطائف لرئيس اجلمهورية.
بعد تفاقم احلديث عن املثالثة جلأ نصر اهلل عام  ،2010للمرة
االوىل ،اىل طرح املوضوع علنًا حني قال ان «اول من طرح
فكرة املثالثة هم الفرنسيون يف ادارة جاك شرياك .حنن مل
نفكر باملثالثة يف يوم من االيام ،وأحتدى كل العامل ان جيلبوا
تصرحيًا ملسؤول من حزب اهلل او امل او اجمللس االسالمي
الشيعي االعلى او عامل دين شيعي او شاب شيعي حتدث
عن مثالثة» .ولفت اىل ان الفرنسيني عرضوا على االيرانيني
«ضرورة اعادة النظر باتفاق الطائف ( )..فاملنطق يقول بامكان
النقاش باتفاق جديد بعد مرور  20سنة على االتفاق» .فيما
قال رعد« :حنن ال نريد ال مثالثة وال مرابعة وال غريه» ،داعيًا
اىل تطبيق الطائف «بندا بندا من األلف إىل الياء من دون

مل تنجح بسبب الوجود السوري وعوامل اخرى شاركت فيها
اطراف اساسية يف احلكم ،ال ميكن ان تنفي مربرات االبقاء
على االتفاق .وخطر دعوة حزب اهلل اىل تغيريه مياثل االستمرار
يف االبقاء على مفاعيل سياسة التهميش املستمرة منذ عام
 ،1990وعبرّ عنه صفري مئات املرات يف وجه رئاسة اجلمهورية
قبل غريها .وهي تستمر حتت عناوين خمتلفة بدءا من التحالف
الرباعي اىل االبقاء على قانون الستني مهما كلف االمر (رغم
ان العودة اليه من اخطاء املسيحيني انفسهم) اىل حتديد هوية
النواب املسيحيني يف مكاتب املستقبل والرئيس نبيه بري
والنائب وليد جنبالط ،وصوال حتى اىل عدم بت التعيينات
املسيحية يف حكومة اللون الواحد .واملشكلة ان بعض الذين
يعرتضون على كالم نصر اهلل شاركوا بطريقة او بأخرى يف كل
هذا املسار.

الحصة الشيعية ستأكل من صحن املسيحيني وليس من السنة (أرشيف)
انتقائية وال استنسابية».
عام  2012اعاد نصر اهلل يف كالمه االخري تركيبة الوضع اللبناني
اىل نقطة الصفر ،مدخ ًال البالد يف متاهة جديدة تعيد البحث
جمددا يف اساس النظام اللبناني ،وحتيي اهلواجس املسيحية،
مرة اخرى .ففي قراءة اوساط مسيحية مواكبة التفاق الطائف
وتنفيذه ،فإن «أي اتفاق يف لبنان حمكوم باالعتبارات الدولية
واالقليمية ومبوازين القوى الداخلية ،وعلى هذه االسس جاء
اتفاق الطائف الذي وافق عليه البطريرك نصر اهلل صفري النه
كان اتفاق الضرورة النهاء احلرب واالقتتال الداخلي .اما اليوم
فاخلوف حبسب هذه االوساط ،من ان يكون الطرح اجلديد يؤدي
اىل معادلة جديدة تسحب من املسيحيني ما تبقى هلم من
صالحيات» .واملفارقة حبسب هذه االوساط ،ان مثة حماولة
الجياد غطاء مسيحي هلذا الطرح عرب بكركي ،على غرار ما حدث
مع الطائف ،وال سيما ان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي
كان قد سبق نصر اهلل بدعوته اىل عقد اجتماعي جديد ،وهو
يكرر ذلك منذ انتخابه بطريركًا.
واعادة طرح مسألة النظام تعين بالنسبة اىل املتمسكني باتفاق
الطائف انه ميكن ان يؤدي اىل معادلة تسحب من املسيحيني
بعض مناصبهم ،مع العلم انهم ال يزالون حيتفظون حتى اآلن
ببعض من املواقع االمنية واالقتصادية والسياسية احلساسة
كحاكمية مصرف لبنان وقيادة اجليش .وجتربة «سحب مواقعهم»
اليت كرسها الرئيس اميل حلود خالل الوجود السوري ال تزال
جتربة حية ومستمرة.
وكذلك فإن احلصة الشيعية ستأكل من صحن املسيحيني
وليس من السنة ،فاخلوف من اخلالف السين ــ الشيعي ،وحسم
الصراع لصاحل طرف دون آخر ،سيرتجم على االرض بتقليص
احلصة املسيحية .وهو ما سبق للطرف السين أن قام به يف
الطائف .ويروي احد النواب املسيحيني من صلب  14آذار انه
خالل احد االجتماعات النيابية االخرية مع كتلة املستقبل للبحث
يف قانون االنتخاب ،رد احد مستشاري املستقبل على النائب
الرافض لقانون الستني واملتمسك حبصة مسيحية صافية
قائ ًال« :استيقظوا فأنتم مل تعودوا اكثرية لتفرضوا علينا ما
تريدونه من حصة نيابية».
وهذا ما يضع املسيحيني بني سندان فريقني حياول كل منهما
سحب بعض من صالحياتهم ومن تأثريهم كما حيصل يف نقاش
قانون االنتخاب .ال سيما ان اخلوف املسيحي يتدرج من االنتقال
من موضوع املناصفة اىل املثالثة ليعيد طرح مجلة افكار كانت
ترتدد من حني اىل آخر حول املداورة يف الرئاسات.
يعول سياسيون مسيحيون بطبيعة احلال على املعادلة اليت
وال ّ
ارساها رئيس «تكتل التغيري واالصالح» العماد ميشال عون
مع نصر اهلل من خالل ورقة التفاهم لرعاية أي عقد اجتماعي
جديد ،إذ إن الفريقني حني صاغا الورقة ابتعدا كليا عن ذكر
الطائف ،وانصرفا الحقا اىل تربير عدم ذكره بأنه من املوجبات
البديهية .فاملشكلة يف ما طرحه نصر اهلل انه أراد البحث عن
تشرع سالح املقاومة (الذي اعتربته ورقة التفاهم
معادلة جديدة
ّ
وسيلة شريفة ومقدسة) وهو امر ال يتحدث عنه الطائف الذي
متسك حبل امليليشيات .ولو ان البعض رأى يف كالمه نوعًا من
املقايضة بني تشريع السالح واستتباب االمن يف لبنان عشية
حتوالت اساسية يف املنطقة وسوريا.
وختلص القراءة املسيحية اىل ان جتربة تطبيق الطائف اليت

الكتائب :الطرح يتجاوب
مع بيان  14آذار
اقرتح األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل االسبوع
املاضي فكرة تشكيل «مؤمتر وطين تأسيسي» لوضع تصور
حول كيفية بناء الدولة .مل يكد سيد املقاومة ينهي خطابه حتى
توالت ردود فريق  14آذار عليه.
كتلة املستقبل النيابية أعلنت موقفها من الدعوة ،الفتة إىل
أنها «متهيد للهيمنة باسم السالح» .عضو الكتلة ،النائب
عمار حوري ،يرى أن «فكرة املؤمتر تعين التفريط بالطائف
والدستور».
وحبسب حوري ،فإن «لبنان دولة قائمة وليست قيد البناء مثلما
حيصل يف الدول العربية اليت شهدت ثورات واليت استشهد
بها السيد الطالق مبادرته» .وجملس النواب ،حبسب حوري ،هو
املكان املخصص ملناقشة أفكار «تطوير الطائف .أما اذا كان
اهلدف إجراء استفتاء شعيب فهناك االنتخابات» .هكذا ،بالنسبة
للنائب البريوتي فإن هذه الفكرة مرفوضة ،ألن «لبنان دولة
قائمة وليست قيد النشوء».
على الضفة ذاتها ،ينقسم مسيحيو  14آذار .أوساط رئيس
حزب القوات اللبنانية مسري جعجع ترى انه «حيق ألي كان
تقديم املبادرة اليت يريدها وحيق للطرف اآلخر أن يأخذ بها أو
ال» .وتضيف ان «القوات اللبنانية كانت قد قدمت تصورها
للخطة الدفاعية ،لكن حزب اهلل مل يتعامل معها جبدية .املعادلة
بسيطة بالنسبة إلينا :ملاذا سنأخذ مبادرتكم جبدية ،اذا مل
تأخذوا ما كنا قد طرحناه سابقًا؟» .لكن املقربني من جعجع
يبقون الباب مفتوحًا ،معتربين انه إذا مت طرح هذه املبادرة
جديًا ،ميكن دراستها ،من دون أن يعين ذلك «اننا سنسري يف
كل ما يطرحه حزب اهلل».
هذه املواقف اليت تطلقها بعض قوى  14آذار ،مل تؤثر على
موقف حزب الكتائب الذي متايز مرة اخرى عن حلفائه يف
املعارضة ،اذ اعترب نائب رئيس احلزب ،سجعان قزي ،أن «ما
اعلنه السيد نصر اهلل موقف متجاوب مع طرح كتائيب مزمن،
أدرجناه أخريًا يف بيان قوى  14آذار يوم  14نيسان املاضي،
حني اصر حزب الكتائب يف اجتماع جلنة الصياغة على تضمني
البيان العبارة اآلتية :ضرورة ان ينتج عن احلوار مؤمتر وطين».
يوضح قزي الفارق بني طرح الكتائب وطرح نصر اهلل بالقول
إن «الرئيس
اجلميل اعطى مضمونًا لطرحه وهو حماولة االتفاق
ّ
على اطر دستورية ووطنية وسياسية جديدة للبنان ترتكز من
جهة على عاملني ثابتني ،هما وحدة لبنان اجلغرافيا وامليثاق
الوطين املسيحي االسالمي» .يكمل قزي رؤية الكتائب للمؤمتر
الوطين .بالنسبة اليه «ومن خالل الثابتتني السابقتني ،ننطلق
للتفاهم على حياد لبنان من دون التنكر اللتزاماته جتاه القضية
الفلسطينية ،وإرساء نظام داخلي ال مركزي ،واقامة جمتمع
مدني مبين على تشريعات مدنية تنقذ لبنان من التمزق الطائفي
ومتاهات الغاء وعدم الغاء الطائفية السياسية وحدها».
يضيف« :ال نريد ان نشكك يف طرح السيد نصر اهلل منذ اليوم
االول ،لكن هذا الطرح حباجة اىل توضيح االهداف واملضامني
وأسباب طرحه يف هذه املرحلة بالذات» .ويشدد قزي على
ضرورة ان جيلس اجلميع «معًا لبحث هذا املوضوع املصريي
من دون اعادة النظر باعادة تأسيس دولة لبنان الكبري وحنن
نتحفظ عن كلمة تأسيسي»
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مقاالت

«طبخة» إسقاط املالكي تطيح زعامة الصدر
أسدل الستار على آخر فصول حماوالت إسقاط نوري املالكي بعدما
تعدها جمموعة أربيل بدعم من مقتدى
احرتقت الطبخة اليت كانت
ّ
الصدر الذي يبدو أنه ّ
حول
مذ
السياسية
حياته
نهاية
بيديه
خط
ّ
ّ
مفض ًال
التقاتل على السلطة يف العراق إىل صراع شيعي ــ شيعي،
ّ
والسنة ضد أبناء طائفته ،على ما تتهمه
الوقوف إىل جانب األكراد
أطراف التحالف الوطين العراقي ،قيادة وقواعد
إيلي شلهوب
مساء من يوم األحد املاضي
كانت الساعة قد المست العاشرة
ً
عندما دق جرس اهلاتف إيذانًا مبكاملة ّ
مثلت الكلمة الفصل يف جولة
الصراع األخرية على السلطة يف العراق .املتصل :جالل الطالباني.
ّ
املتلقي :نوري املالكي .املوضوع :الرئيس يبلغ رئيس الوزراء أنه
يوقع ولن ّ
مل ّ
يوقع على طلب إىل رئاسة الربملان لعقد جلسة من
أجل حجب الثقة عن احلكومة ،مكررًا موقفًا كان قد أعلنه قبل فرتة
ّ
يفضل االستقالة على حجب الثقة عن احلكومة ،ألن خطوة
يفيد بأنه
كهذه ستدخل البالد يف اجملهول ،مشريًا إىل أن البديل عقد حوار
جيمع األطراف كلها برعايته.
مضى ليل األحد ـــ االثنني ثقي ًال على اجملتمعني يف أربيل ،حيث
جتمعت قيادات عراقية من الصف األول ومعها عشرات النواب
الذين سعوا إىل مجع  ١٦٤توقيعًا برملانيًا إلسقاط املالكي .ومع
مفرًا من مغادرة
إطاللة مشس النهار ،مل جيد السيد مقتدى الصدر ّ
عاصمة كردستان إىل إيران ،قبل أن يتبعه بساعات رئيس وزراء
اإلقليم نيجريفان الربزاني من أجل البحث مع املسؤولني اإليرانيني
عن آلية للحل من خارج أطروحة إقالة املالكي عرب إسقاط احلكومة.
هي املدينة نفسها اليت منها انطلقت اجلولة األخرية ،واألكثر
شراسة ،من معركة إطاحة املالكي ،قبل حنو  ٤٠يومًا ،وحتديدًا
اخلميس  ٢٦نيسان املاضي .وقتها ّ
حط الصدر يف مطار أربيل
ّ
وحل ضيفًا على رئيس اإلقليم مسعود الربزاني أليام ختللها
فجأة،
عقد ما عرف يف وقت الحق باجتماع أربيل اخلماسي.
قبلها بنحو ثالثة أيام (االثنني  ٢٣نيسان) كان الصدر قد التقى
وديًا .بدا
املالكي يف خالل زيارة األخري لطهران .مل يكن اللقاء ّ
واضحًا أن زعيم التيار الصدري كان حياول ابتزاز رئيس احلكومة.
قدم له الئحة طويلة من األمساء اليت يريد ختصيصها مبناصب من
ّ
خمتلف املراتب .طالب بوزارة الداخلية .أبلغ الصدر املالكي أنه
ّ
تلقى دعوة لزيارة أربيل .نصحه اجلميع بأال يذهب ،فوافق .لكنه
سرعان ما نكث بوعده .سئل ملاذا هذا التغيري يف املوقف .كان
جوابه تطمينيًا ،قائ ًال إنه يريد تسوية املشكلة املندلعة بني املالكي
متعهدًا باحلفاظ على والئه لألول.
والربزاني،
ّ
مع انتصاف يوم اخلميس ،توجه إىل مطار اإلمام اخلميين ،حيث كانت
طائرة عراقية بانتظاره .ركبها ،مع أبرز مساعديه ،يتقدمهم السيد
مصطفى اليعقوبي .وما إن ّ
حطت يف أربيل حتى أعلن أنه حيمل
مبادرة من  18بندًا (نصها على املوقع اإللكرتوني لألخبار) ،قبل
أن يعقد اجتماعًَا ،ضمه إىل الطالباني والربزاني وأسامة النجيفي
وإياد عالوي ،انتهى ( )٢٠١٢ /٤/٢٨إىل وثيقة من سبعة بنود
(نصها على املوقع اإللكرتوني لألخبار) ،رفض رئيس اجلمهورية
ّ
التوقيع عليها على قاعدة أنه يرى نفسه راعيًا لالجتماع وفوق
الصراعات السياسية .وثيقة متهل املالكي  ١٥يومًا لتنفيذ سلسلة
من املطالب ،هي نفسها مطالب التحالف الكردستاني والكتلة
العراقية ،وإال سيعمدون إىل حجب الثقة عن احلكومة يف الربملان.
ّ
«تكشف سريعًا لنا أن
مصادر متقاطعة يف بغداد وطهران تقول
الصدر انقلب على مجيع تفاهماته وحتالفاته واخنرط يف مؤامرة
مجاعة أربيل» ،يف خطوة يعتقد البعض أنه أراد من خالهلا توريط
اجمللس األعلى يف لعبة ضد املالكي ،على غرار ما فعل أيام تأليف
احلكومة ،حيصد هو مكاسبها عرب ابتزاز رئيس الوزراء .لكنه هذه
املرة مل يفلح.
وانضمام الصدر إىل هذه اجملموعة ليس باألمر التفصيلي ،فهو
غطاء شيعيًا تفتقده ،وكمية من أصوات النواب ( 40صوتًا)
مينحها
ً
حتتاج إليها لتأمني الغالبية املطلوبة إلسقاط احلكومة .الالفت يف
ما جرى أن «اجمللس األعلى» مل تنطل عليه اخلدعة هذه املرة ،األمر
مرة بالسيد عمار
الذي أثار استغراب الربزاني الذي اتصل أكثر من ّ
احلكيم مستفسرًا ،على قاعدة أن األخري لطاملا كان رأس احلربة يف
جبهة إسقاط املالكي ،فكيف ال ينضم إىل اجلهود األخرية الرامية
إىل حتقيق هذه الغاية؟
األنكى ،واألخطر حبسب مصادر رفيعة املستوى ،أن الصدر كلف
مساعده األمين ،السيد اليعقوبي نفسه ،بنقل وثيقة البنود السبعة
إىل رئيس التحالف الوطين الذي ينتمي إليه املالكي ،إبراهيم
اجلعفري .خطوة أمجع املعنيون على اعتبارها تطورًا نوعيًا يف األزمة
العراقية املستمرة منذ انتخابات عام  .٢٠١٠قبلها ،كان الصراع
بني التحالف الكردستاني (الكردي) ومعه الكتلة العراقية (السنية)
من جهة وبني التحالف الوطين العراقي (الشيعي) من جهة أخرى.
مع انضمام الصدر إىل تكتل أربيل ،وإيفاده اليعقوبي إىل بغداد،
يكون الصدر قد نقل الصراع إىل داخل التحالف الوطين وجعله

جهود إقالة املالكي تتعثر (خالد املوصلي ــ رويرتز)
شيعيًا ـــ شيعيًا .وضع أضاء الضوء األمحر يف طهران.
وليزيد الطني ّ
بلة ،كان مسؤول إيراني رفيع املستوى يقوم ،يف
سرية ألنقرة ،حيث أبلغه وزير اخلارجية الرتكي
هذه األثناء ،بزيارة ّ
أمحد داوود أوغلو أن السلطات الرتكية متوافقة مع جمموعة أربيل
على تغيري نوري املالكي ،يف خطوة قرأتها اجلمهورية اإلسالمية على
أنها مؤامرة سعودية قطرية تركية تستهدف ليس فقط العراق ،بل
دعم بغداد لنظام الرئيس بشار األسد ،ما زادها متسكًا برئيس
احلكومة العراقية الذي رأت يف إسقاطه يف هذا الظرف وبهذه
الطريقة دفعًا للبالد حنو اجملهول .من هنا ،كانت وجهة نظرها أن
للجميع حقوقًا ومطالب جيب العمل على تلبيتها ،ولكن ليس بهذه
الطريقة.
األولي للتحالف على ما محله اليعقوبي كان طبعًا التمسك
ّ
رد الفعل ّ
باملالكي على رأس احلكومة ،قبل أن يعترب مع انتهاء املدة أن ورقة
أربيل جديرة بالدراسة مثلها مثل أي ورقة أخرى .املفاجأة خالل هذه
الفرتة كانت يف السرعة اليت جرى يف خالهلا التالقي بني املالكي
واجمللس األعلى ،حيث كانت املصاحلة املنتظرة منذ أشهر طويلة
املقربون من رئيس احلكومة أن
عمار احلكيم الذي يؤكد
مع السيد ّ
ّ
يكن له «كل االحرتام واإلعجاب».
األخري
ّ
املقربون من الصدر إن حال الغضب العارم الذي انهال
يقول
ّ
عليه من كل حدب وصوب ،سواء من إيران أو من مراجع النجف
وحتى القواعد الشعبية اليت وجدت يف حراكه خيانة وحماباة لألكراد
ً
خطأ فادحًا
ّ
والسنة على حساب أبناء مذهبه ،جعلته يشعر بأنه ارتكب
ال بد من إصالحه سريعًا .خطأ بدا أنه يسعى جاهدًا للرتاجع عنه .وجد
أن أفضل وسيلة للدفاع هي اهلجوم .فما كادت مهلة الـ ١٥يومًا
تنتهي ،حتى دعا أطراف اجتماع أربيل اخلماسي إىل عقد لقاء جديد،
ولكن هذه املرة يف النجف ( ١٩أيار).
كانت خيبة أمل الصدر واضحة يف هذا االجتماع الذي حاول الطالباني
(نصها على املوقع
التأثري مبجرياته عرب إعالن مبادرة النقاط الثماني
ّ
اإللكرتوني لألخبار) اخلاصة به عشية انعقاده ( 18أيار) .وأسباب
هذه اخليبة اثنان :األول ،أن احلضور يف النجف كان على مستوى
الصف الثاني ،وليس الصف األول على ما كان يأمل .وثانيًا ،ألنه
وجد يف اجملتمعني تساه ًال ،جرى التعبري عنه مبداخلة لوزير اخلارجية
هوشيار زيباري الذي طالب بعدم االستعجال وإعطاء املالكي مهلة
قد متتد لثالثة أشهر لتحقيق املطالب ،قبل املبادرة إىل إجراءات
حجب الثقة.
(نصها على املوقع اإللكرتوني لألخبار) قد
معدة سلفًا
كانت ورقة ّ
ّ
وزعت على احلضور مع بدء االجتماع ،تتضمن بندين :األول يقول إن
ّ
بأحقية التحالف الوطين برئاسة احلكومة،
يسلمون سلفًا
اجملتمعني
ّ
مبعنى أن تسمية الشخصية اليت ستتوىل هذا املنصب حكر على
التحالف وحده .أما الثاني ،فينص على أن على رئيس التحالف أن
ّ
لتولي
يبادر إىل عقد مشاورات داخله الختيار شخصية غري املالكي
املنصب.
عندما وجد الصدر أن اجلو يف االجتماع ينحو يف هذا االجتاه ،سحب
تلك الورقة وكتب عليها خبط يده أن على التحالف أن يقوم بهذا
األمر خالل سبعة أيام.
مع انتهاء هذه املهلة يف  ٢٧أيار املاضي ،بادر احلكيم إىل عقد
اجتماع مع الصدر على أمل تقريب وجهات النظر ،لكن اتضح أنه
كان بال جدوى .عاودت جمموعة أربيل اجتماعاتها ،مرة بضيافة
الربزاني ( ٢٩أيار) بغياب الطالباني ،ومرة بضيافة الطالباني يف
السليمانية يف  ٣٠منه حبضور إياد عالوي وأسامة النجيفي وصاحل
املطلك إىل جانب الصدر والربزاني .غاية االجتماعني كانت الضغط

على الطالباني للطلب من النجيفي رمسيًا عقد جلسة للربملان من
أجل حجب الثقة عن احلكومة .لغة الطالباني بقيت على الدوام
علي الدستور .والرتمجة العملية هلذه
نفسها :أنا ملتزم مبا ميليه
ّ
العبارة كانت الطلب إىل الكتل الراغبة يف عقد جلسة كهذه مجع
 ١٦٤توقيعًا نيابيًا مطلوبًا إلسقاط املالكي.
خلية حنل ،يف
وهكذا حصل .حتول فندق روتانا يف أربيل إىل
ّ
ظل حرب إعالمية غري مسبوقة .املالكي واجلعفري واحلكيم يعلنون
السبت استعدادهم للعمل على جتاوز األزمة بعد دراسة ورقيت أربيل
أمن حلفاؤه العدد
والنجف .الصدر يؤكد التزامه بإسقاط املالكي إذا ّ
املطلوب منهم ،أي  124صوتًا .إعالن عن مجع  ١٨٢وشائعات صدرية
أن الطالباني ّ
وقع على دعوة الربملان .إعالن من القصر اجلمهوري
مما إذا كانت التواقيع صحيحة.
يفيد بأن الرئيس أمر بالتحقق ّ
مزورة ،وجمموعة أخرى ،صحيح أن
سرعان ما يتبينّ أن  ٣٢منها
ّ
أصحابها ّ
وقعوا العريضة ،لكنهم سرعان ما سحبوا هذا التوقيع،
ً
فكان اتصال العاشرة ليال من املالكي األحد ومعه قرار التحالف
الكردستاني إرسال وفد برئاسة جنريفان الربزاني إىل إيران لبحث
سبل حل املشكلة ،يف ظل مبادرة مطروحة على الطاولة ،تقضي
بعقد جولة مفاوضات ثنائية ومتعددة األطراف برعاية جهة إقليمية
توصل
حيادية ونزيهة تضمن تنفيذ االتفاقات والتفاهمات اليت ُي ّ
إليها شرط أال تتعارض مع أحكام الدستور العراقي.
أما الصدر الذي عاد أول من أمس إىل طهران جير خلفه ذيل اخليبة
بعدما أحرج اجلميع مبهلة األيام السبعة ،فيبدو أن أيامًا صعبة تنتظره
يف اجلمهورية اإلسالمية ،حيث حتدثت شائعات عن أنه جرى إغالق
مكتبه يف طهران اليت يبدو أن غضبها منه قد بلغ مستويات غري
مسبوقة ،وخصوصًَا أن الصدر قد «لعب يف الصحن» أكثر من مرة،
حرض
إحداها يف خالل جولة خليجية حيث بلغ السلطات اإليرانية أنه ّ
ضدها يف قطر والسعودية.
يف املقابل ،ورغم أن استطالعات رأي أمريكية املصدر (املعهد
الدميوقراطي الوطين األمريكي للشؤون الدولية) تؤكد زيادة شعبية
السنية على حساب
املالكي خالل هذه الفرتة ،حتى يف املناطق
ّ
النجيفي الذي بدأ خيسر قواعده ،خاصة بعد عقده اجتماعني حلكومته
يف كركوك واملوصل ما جذب إليه العصبية العربية املعادية لتكريد
املنطقة ،إال أن نوري املالكي ال شك يف أنه خرج من هذه املعركة
متصدعًا ،وحباجة إىل فرتة من أجل مللمة حتالفاته وسلطته.
أما نائبه صاحل املطلك ،فقد بدا واضحًا أنه أحرق الكثري من أوراقه
خالل هذه الفرتة من خالل حال التذبذب اليت عاشها ،خاصة بعدما
عول على حركة األكراد ومل يصغ إىل النصائح اليت قدمت إليه،
ّ
واليت أكدت له أن ما جيري ليس سوى زوبعة يف فنجان ،هو الذي
كان على قاب قوسني أو أدنى من إصالح وضعه مع املالكي.
واستطرادًا ،بدا من خالل تطورات األسابيع املاضية أن األواصر اليت
جتمع القائمة العراقية رخوة ،وال تستند إىل أرضية صلبة ،وأنها
عبارة عن جمموعات غري متجانسة جلهة الرؤى السياسية وال جيمعها
سوى املصلحة ،بدليل التجاء الكثري من أعضائها ،يف األوقات
احلامسة ،إىل املالكي.
يبقى اجمللس األعلى الذي يبدو الرابح األكرب ،هو الذي حسم خياره
يف اعتبار أن املالكي ،رغم أنه «خصم ،إال أنه سياسي عاقل
ميكن مشاركته يف مشروع سياسي» .بل أكثر من ذلك ،اقتنع بأن
الطريق حنو اإلصالح ال متر عرب إقالة احلكومة وإسقاط رئيسها ،على
قاعدة أن أي رئيس من بعده سيكون ضعيفًا وعرضة لالبتزاز.
ولذلك ،فإن احلل عرب اعتماد اآلليات الدبلوماسية واحلوار بني كل
املكونات.
ّ
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مقاالت

واشنطن ّ
تفضل بقاء احلكومة
مل تعد اجلهود الدبلوماسية ُتسابق العنف
يف األزمة السورية .تالزمها
وتتكيف معها
ّ
وتتوئمها .ال ختطو إىل األمام وتتجاوزه،
يكمل اآلخر
وتتوقع حلاًّ سياسيًا .كالهما
ّ
ويفضيان إىل خالصة غامضة :خطة البنود
الستة باقية ،والنظام ومعارضوه باقون،
لكن سوريا يف املهب

نقوال ناصيف

أفصح تالحق املواقف األمريكية والروسية
من األزمة السورية ،يف األيام األخرية ،عن
استمرار املأزق الدولي حياهلا يف موازاة
تواصل العنف .مل يتزحزح أي من القوى
الكربى اليت تقف وراء طريف النزاع ،النظام
ومعارضيه ،عن مقاربتها لالضطرابات هناك،
ّ
احلل الذي تريده بال الرئيس ّ
وآلية
بشار
ً
ّ
األسد تارة ،ويف ظله طورا .ال أحد من القوى
الكربى قادر على تعويم خطة املوفد الدولي
_ العربي كويف أنان إلنهاء دورة العنف
ومباشرة احلوار السياسي ،وال على التخلي
عنها من دون بديل.
كذلك األمر بالنسبة إىل طريف النزاع الداخلي:
يتذرعان
بالتمسك خبطة أنان ،لكنهما حيتكمان
ّ
ّ
إىل العنف وحده حلسم صراع ُأ ِ
فلتت السيطرة
عليه من أيديهما.
واقع األمر ،وفق ما رصدته معلومات
دبلوماسية وصلت إىل مسؤولني رمسيني
ثبت توازن
لبنانيني ،أن العجز الدولي الذي ّ
القوى قي سوريا ،وأدخلها يف استنزاف
مكملة ملوجات العنف.
طويل ،أضحى صورة
ّ
يف عرضها املوقف األمريكي ،أبرزت
املعلومات الدبلوماسية اآلتي:
 _ 1يرى املسؤولون األمريكيون أن الوضع
القائم يف سوريا مرشح ملزيد من التدهور،
وهو سيسوء أكثر من ذي قبل .األمل يف
جتاوز هذا الرتدي ضعيف للغاية أيضًا ،يف
ضوء
التشدد الذي ملسته اإلدارة يف مواقف
ّ
الرئيس الروسي فالدميري بوتني واستمرار
ّ
دفاعه عن نظام األسد .يف
ظل إصرار
موسكو على رفض إسقاط األسد بالقوة أو
إرغامه على
التنحي ،ال متلك الدول الكربى
ّ
آلية واضحة وجديدة لفكرة التقى عليها
األمريكيون والروس معًا يف األيام األخرية:
عندما قالت وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون
إن تنحي األسد ليس شرطًا مسبقًا للتسوية،
وعندما نفى نائب وزير اخلارجية الروسي
غينادي غاتيلوف شرط بقاء الرئيس السوري
يف السلطة بعد انتهاء العملية السياسية.
جيتمع املوقفان على أولوية التسوية منهما
على املوقف من األسد .بيد أن افرتاقهما
اجلوهري أن موسكو تنظر إىل هذا املخرج
على أنه من صنع السوريني وحدهم
موالني ومعارضني ،بينما تعتقد واشنطن
ّ
بأنه
حل ضروري لضمان انتقال السلطة
إىل املعارضة اليت ميثلها اجمللس الوطين
السوري .كال التفسريين ال يفضي إىل ّ
حل،
ويبقي واشنطن وموسكو على طريف نقيض
ُ
من األسد وآلية التسوية.
يف النطاق نفسه ،تورد املعلومات
الدبلوماسية إياها أن األمريكيني باتوا على
ثقة بأن
التحدث مع بوتني لن يغري يف موقفه
ّ
من حليفه الرئيس السوري ،كما أن احتمال
تغيرّ املوقف الروسي قد ال يؤدي حكمًا إىل
الظن إىل
وقف القتال .بل تذهب اإلدارة يف
ّ
أن موقفًا روسيًا يرضيها مل يعد كافيًا لتوقع
تنحيه.
إطاحة األسد أو ّ
 _ 2يراقب األمريكيون املوقف اإلسرائيلي
مدة
الذي يشري إىل بقاء األسد يف منصبه ّ
غري
حمددة .وهو ينطلق من تقويم إسرائيلي
ّ
ّ
مفاده أن العلويني الذين
يشكلون  12يف
املئة من الشعب السوري ،ميثلون نسبة
ضئيلة قياسًا إىل امتالكهم قوة قادرة على
تهديد األفرقاء اآلخرين .إال أنهم ميثلون أيضًا

قوة مانعة وصادمة كبرية للحؤول دون أي
تغيري يف النظام .وهم بذلك قادرون على
عرقلة هذا التغيري والوقوف يف طريقه.
إىل ذلك ،حيتفظ اجليش اإلسرائيلي خبربات
واسعة عن جتربة اصطدامه باجليش السوري
يف ّ
ظل نظام الرئيس حافظ األسد أكثر من
مرة .وهو يضفي على هذه التجربة احرتامًا
وتقديرًا ألدائه القتالي ،مبعزل عن القدرات
واإلمكانات اليت ميلكها.
 _ 3يالحظ بعض املسؤولني يف اإلدارة
مما تبدو
أن تركيا تطلب من واشنطن أكثر ّ
هذه
متحمسة حلمل وزره يف األزمة السورية،
ّ
وهو أن تكون قائدة محلة املواجهة مع نظام
األسد .بدورها واشنطن تعتقد بأن على
تركيا تولي هذه القيادة.
ويتحدث هؤالء
ّ
املسؤولون عن اتفاق داخل اإلدارة األمريكية
على دعم واشنطن أي جهد ميكن أن تبذله
أنقرة من أجل ضمان
ممر إنساني أو منطقة
ّ
عازلة للمعارضة السورية ال تصلح إال عند
احلدود الرتكية _ السورية.
ويقول األمريكيون إن أحدًا ال يسعه ضمان
أمن هذا
املمر أو املنطقة العازلة سوى تركيا
ّ
ّ
بتوفري
جوية هلا للحؤول دون اعتداء
مظلة ّ
اجليش السوري عليها ،وتسهي ًال حلركة
ّ
وحترك املعارضة.
النازحني
جوية كهذه
مظلة ّ
ّ
سالح
خالل
من
مباشرة
تكون
ميكن أن
اجلو
ّ
الرتكي ،أو غري مباشرة عرب القاعدة العسكرية
األمريكية يف اإلسكندرون .يعكس هذا
املوقف اعتقادًا أمريكيًا بأن احلدود اللبنانية
_ السورية ال تصلح ملهمة كهذه ،ما دام
جوي
للممر
ليس يف إمكان لبنان توفري غطاء ّ
ّ
اإلنساني.
يف املقابل ،وفق املعلومات الدبلوماسية
نفسها ،يقول املسؤولون األمريكيون إن
تركيا تنظر برتقب ال خيلو من اخلوف واحلذر
متدد االضطرابات يف سوريا إىل «أترك
إىل ّ
اجلبل» _ وهم األكراد _ واخلشية من أن
يؤدي انهيار الدولة والنظام يف هذا البلد
إىل نشوء كردستان سورية ،مشابهة
لكردستان العراق .وإذ حتاول أنقرة
تقبل
ّ
فكرة كردستان العراق والتعايش معها،
إال أن توقع كردستان سورية عند حدودها
يتحول كابوسًا فعليًا هلا.
ّ
 _ 4ال ختفي واشنطن اهتمامها باالشتباكات
األخرية يف طرابلس ،وقلقها من تداعياتها
على االستقرار يف ضوء حصيلة بضع ساعات
أفضت إىل  15قتي ًال وعشرات اجلرحى .إال
أنها اطمأنت إىل عدم امتداد أحداث طرابلس
إىل أجزاء أخرى من لبنان ،وخصوصًا إىل
ّ
منطقة أخرى من الشمال
(عكار) شهدت قبل
أسابيع توترًا .مع ذلك ختشى من تأثر لبنان
بتدهور احلال يف سوريا ،بل من تأثر األردن
بها ،لكنها تالحظ أن مشال لبنان صار
يضج
ّ
بالسالح.
تتناول املعلومات الدبلوماسية كذلك املوقف
األمريكي من حكومة الرئيس جنيب ميقاتي،
وترى أن تستمر يف السلطة رغم الضغوط
اليت جتبهها بها قوى  14آذار حلملها على
االستقالة وإحالل حكومة تكنوقراط حملها .إال
ّ
أن واشنطن
تفضل أن يكون آخر ما حيتاج
إليه لبنان يف الوقت احلاضر ،وخصوصًا بإزاء
ما حيدث يف سوريا ،هو عدم االستقرار الذي
ّ
ميكن أن
يتولد من استقالة حكومة ميقاتي أو
ّ
تعذر تأليف حكومة ختلفها.
ويف إشارة ضمنية إىل قوى  14آذار ،يقول
املسؤولون األمريكيون إنهم مطمئنون إىل أن
يتفهمون األسباب والظروف
اللبنانيني
امللحة
ّ
ّ
حلماية استقرار بلدهم.
 _ 5يف  19حزيران ختلف بيث جونسون
مساعد وزيرة اخلارجية لشؤون الشرق األدنى
ّ
جيفري فيلتمان،
وتتسلم منصبه .وهي ذات
خربة خمضرمة يف شؤون الشرق األوسط.

ق ّصة التفاهم احلكومي :أ ّي خطوة الحقة لعون؟

كيف انطلقت فكرة التفاهم احلكومي الذي ُأجنز
أمس ،واملنتظر سريان مفاعيله بدءًا من جلسة
احلكومة اليوم؟ كيف بادر ميشال عون ،وملاذا؟
وإالم انتهى االتفاق يف عناوينه األربعة؟ واألهم،
َ
إىل أين من هنا؟ هل هي حسابات أهل األكثرية
ملرحلة سورية جديدة ،أم «مقاربة خمتلفة» قد
تتضمن خطوات الفتة أو حتى مفاجئة؟

جان عزيز

من املتوقع أن ينربي خصوم عون خصوصًا،
واالئتالف احلكومي عمومًا ،إىل اعتبار التفاهم
احلكومي األخري نوعًا من التحوط االستباقي ملا
حيصل يف سوريا .منذ هذا الصباح ،ستخرج
وتسوق أن حمور الضاحية
أصوات معارضة حتلل
ِّ
ـــ بعبدا بدأ حيسب حساب ما بعد دمشق احلالية،
وأنه قرر اختاذ آخر اإلجراءات املمكنة لتجنب
ٍ
«سقوط» هناك ،أو لتموضع جديد يف
تداعيات
تقاطع يسمح بسلوك اجتاهات أخرى.
يف املقابل ،يضحك «طباخو» التفاهم احلكومي
اجلديد عند مساعهم تلك التفسريات .يكتفون
برتكها لأليام والتطورات واملواعيد الساقطة تباعًا
والرهانات املتكررة من دون جدوى .على العكس
متامًا ،توحي أجواء طباخي التفاهم .فاالتفاق مت
وصار ممكنًا ألن اجلميع «استوى» .يف السلطة
كما يف املعارضة ،رئيس اجلمهورية أمام امتحان
إنقاذ الثلث األخري من واليته .رئيس احلكومة أمام
استحقاق البقاء حيًا حكوميًا وسياسيًا .فيما مدينته
ومنطقته وأهله أمام حتدي البقاء على قيد احلياة،
حتى جسديًا .يبقى املثلث احلكومي الصلب ،بري
_ عون _ نصر اهلل ،فهو أمام أكثر من قطوع:
إثبات كونه حتالفًا ،ال جمرد تقاطع «ردفعلي»
على  14آذار .وإثبات أنه بتحالفه يشكل فريقًا
قادرًا على احلكم ،صاحب مشروع وخطة ورؤية.
وإثبات أنه يف امتالكه مشروعًا للحكم ،إمنا هو
صاحب شرعية ذاتية لبنانية ،ال حالة مصطنعة
مرتبطة بتأثري سوريا أو إيران  ...كل ذلك فيما
عقارب الساعة تفرم األحجام والشوارع والشعبيات
واألوزان ،وتنزعها عن أجسام القوى السياسية،
كما تنزع أوقاتها عن الروزنامة األوراق الفاصلة
عن انتخابات ...2013
يف تلك اللحظة والوضعية ،حترك ميشال عون،
وقرر املبادرة .تسارع أوساطه إىل التأكيد أن
مبادرته مل تنطلق من قرار بالتنازل ،وال من رغبة
تسووية أو معادلة حماصصة« .إنها مقاربة جديدة
لألمور ،أساسها إرادة إنقاذ الوضع»ُ .وضعت
األفكار ضمن أربعة عناوين .وحترك جربان باسيل
يف اجتاه بعبدا وعني التينة والسرايا .كان
التجاوب كام ًال وفوريًا .بعدها انتقلت األفكار بني
املعنيني ،فظهر هلم سريعًا أن االتفاق ممكن ال
بل سهل وحتمي .فأدرك الثالثة الكبار ضرورة
حتصينه ،وأخذه هذه املرة على حممل اجلد .من
سجل جتاوب كامل مع دخول بكركي
جهة بعبداُ ،
على خط العالقة بني رئيس اجلمهورية والعماد
عونُ .وضع البطريرك يف التفاصيل .فبارك وأيد
وأبدى كل استعداد للمساعدة يف التنفيذ ،ال بل
«جربوني»،
تطوع ملوقع الضامن حيال أي تردد.
ّ
قاهلا سيد الصرح للطرفني ،حازمًا يف نيته بذل
كل ما ميكن إلجناح انسياب العالقة واالتفاق بني
بعبدا والرابية .يف عني التينة ،كانت املهمة
خمتلفة :وضع وليد جنبالط يف األجواء وضمان
مماشاته ملا حيصل .هكذا تزامن إبرام التفاصيل
النهائية للتفاهم مع زيارة وفد من احلزب
التقدمي االشرتاكي للرئيس بري ،كما ترافق مع
سلسلة تصاريح جنبالطية حتاول إبداء اإلجيابية،
أو على األقل عدم االعرتاض ،رغم عدم حصول
أي تنسيق مباشر بني الرابية واملختارة.
يف النهاية ،أجنز االتفاق بعناوينه األربعة:
أو ً
ال :الشق املالي ،ويبدأ تنفيذه يف جلسة
جملس الوزراء اليوم ،حبيث حتيل احلكومة اىل
جملس النواب مشاريع بسلف خزينة لتغطية إنفاق
الدولة لكل ما تبقى من العام  .2012والالفت
يف هذا العنوان خمالفته ملا كان قد طرحه فريق
السنيورة .فمشاريع السلف بال سقف مالي
حمدد ،حبيث تشمل كل احلاجات .وهي ليست
مقتصرة على بضعة أشهر ،كما أراد السنيورة،
لإلحياء بعمر حمدود للحكومة ،بل مفتوحة حتى

نهاية العام .تذهب املشاريع إىل اجمللس بصفة
ّ
يوقع
معجل مكرر .وعند أي عرقلة إلقرارها
رئيس اجلمهورية مرسوم الـ  8900مليار ،مبوجب
صالحياته الدستورية استنادًا إىل املادة  58من
الدستور.
ثانيًا :يف شق التعيينات :يؤكد الطباخون
بصراحة أن التفاهم مل يتوصل إىل اتفاق على
سلة تعيينات متكاملة ،وال حتى على دفعة أوىل
تليها دفعات .لكنه أقر أفكارًا وآليات جديدة
تسمح بتخطي كل العراقيل اليت شابت ملف
التعيينات حتى اللحظة .ويكشف الطباخون يف
هذا اجملال أن مبادرة عون «أسقطت كل الذرائع
اليت كانت مطروحة يف الشكل واألفكار».
وينتظر أن تبدأ بالظهور تباعًا ،بدءًا من اجللسة
املقبلة جمللس الوزراء ،يف عملية تقسيط لكل
التعيينات العالقة ضمن الفئة األوىل ،القضائية
واإلدارية والدبلوماسية وسواها .وكشف مطلعون
أن رئيس اجلمهورية طلب على سبيل املثال أن
يكون مشروعه الستحداث وسيط اجلمهورية من
ُ
قر .حتى إنه تردد
ضمن هذا العنوان ،وهو ما أ ّ
أن تداو ً
ال أوليًا حصل يف األمساء املرشحة هلذا
املوقع كما لغريه ،فيما تقرر التزام التكتم الكامل
حرصًا على اإلنضاج النهائي للحل.
العنوان الثالث :تنفيذ كل املشاريع العالقة اليت
طرحتها احلكومة ،أو تلك اليت صدرت مبوجب
قوانني يف جملس النواب .ومن ضمنها مشاريع
الكهرباء واملياه والالمركزية .كما إقرار رزمة
«مشاريع طرابلس واملناطق» ،وذلك من ضمن
اآلليات القانونية واألصول السليمة لتمويلها
وتنفيذها ،ما يعين غض النظر عن فكرة «تلزميها
باجلملة» إىل اهليئة العليا لإلغاثة.
العنوان الرابع واألخري :قانون االنتخابات النيابية.
وهو ملف بدأ سجاليًا بني موقفني طرفيني :موقف
الرابية الداعية إىل نسبية على مستوى لبنان
دائرة واحدة ،وموقف ميقاتي الداعي إىل إعادة
إحياء مشروع جلنة فؤاد بطرس (نظام مركب
بني أكثري ونسيب) ،مع إدخال تعديالت طفيفة
عليه .غري أن النقاش أفضى إىل اتفاق مبدئي
على نقاط حمددة .أوالها ،إمجاع على تبين مبدأ
النسبية .ثانيًا ،االجتاه صوب دوائر متوسطة،
انطالقًا من املشروع الذي تقدم به وزير الداخلية
مروان شربل .ثالثًا ،االتفاق على إقرار املشروع
يف جملس الوزراء سريعًا جدًا ،واألرجح خالل
شهر حزيران اجلاري ،وإرساله إىل اجمللس
النيابي .لكن ما هي حظوظ إمرار مشروع كهذا
يف ساحة النجمة؟ جييب الطباخون :يف احلكومة
األمر مضمون ،رغم معارضة متوقعة جلنبالط .أما
يف اجمللس النيابي فالتحدي سيكون كبريًا أمام
نواب املعارضة املسيحيني .هل يقرتعون لصيغة
أقرتها جلنة بكركي؟ أم يفرضون بقاء قانون
ّ
الستني الذي أقسموا على رفضه؟
وعلى هامش عنوان القانون االنتخابي ،يطرح
سؤال :هل من «ملحقات سرية» له ،جلهة توزيع
مقاعد أو ضمان حصص أو تأكيد حتالفات؟ ال
جواب لدى املعنيني ،فيما اهلمس يعلو حول
أشياء من هذا القبيل ،ضمنت موافقة اجلميع
...
ال لعبة راحبني يف مقابل خاسرين يف التفاهم
احلكومي اجلديد ،يؤكد الطباخون .األكيد أن العهد
رابح ،كذلك احلكومة .وبديهي أن يكون عون راحبًا
موقع القادر على املمانعة كما على املبادرة .لكن
البلد كله يف اخلانة نفسها من الربح والكسب،
يف ظل التطورات اإلقليمية الساخنة واملتدهورة،
وخصوصًا مع تشديد الطباخني على التأكيد أن
مبادرة عون جاءت يف سياق «مقاربة جديدة»،
ما يعين أن هذه اخلطوة ستليها حتمًا خطوات
أخرى .وقد تكون الفتة ،إن مل تكن مفاجئة،
فاملسألة متامًا كما لعبة الشطرنج .والظاهر أن
أحد الالعبني قرر القيام بنقلة مفصلية ،قد ال
تشكل تغيريًا يف اسرتاتيجيته .لكنه «تفريع»
ضمن االسرتاتيجية ،كما تسميها كتب اللعبة.
وهو يقتضي حكمًا حركة جديدة .فماذا عن نقلة
أي خانة؟ مسألة
بأي حجر؟ ويف ّ
عون التالية؟ ّ
تستحق املتابعة ،على رقعة امللوك واألحصنة
والوزراء  ...وال ننسى البيادق واجملانني.
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مقاالت

الكورة :معركة «ال عالبال وال عاخلاطر»
فراس الشويف

اشتباك جديد بني «األمن الداخلي»
واالتصاالت

النائب الراحل فريد حبيب (أرشيف)

رحيل النائب فريد حبيب استحضر إىل عاصمة الزيتون معركة
الداخلية والبلديات
انتخابية كانت يف غنى عنها .ينتظر القضاء وزير
ّ
مروان شربل .سيعلن شربل بعد عودته من روسيا عن بدء التحضري
ويعمم لوائح الشطب
للعملية االنتخابية ،سيدعو اهليئات الناخبة
ّ
ّ
ّ
«حق مكتسب».
على البلديات واملخاتري .الكورة يف ثقافة  8آذار
فوز  14آذار يف االنتخابات املاضية كان «باهتًا بـ  1500صوت».
«مل تسكت  8آذار على الضيم» ،اكتسحت قرى القضاء وفازت
بأكثر من  25بلدية ،كما رئاسة االحتاد .على مقلب املعارضة
احلالية ،االحتفاظ باملقعد ضرورة .حزب القوات اللبنانية يطمح إىل
النيابية ،فكيف يستغين عن مقعد كان يف حوزته؟
توسيع كتلته
ّ
السياسية العليا لـ  8آذار من يقرأ أبعد من مقعد
يف الدوائر
ّ
متحمسًا لفتح معركة انتخابية
نيابي .ال يبدو العماد ميشال عون
ّ
بري .دولة الرئيس
كرمى لعيون مقعد واحد .مثله الرئيس نبيه ّ
استقبل نائبه يف اجمللس أمس ،نائب الكورة فريد مكاري .مل
متر اجللسة دون غمزة عن الوضع يف الكورة« .يا حرام ،النائب
ّ
ربا يلحق جلستني عامتني على أحسن حال» ،ال يظهر أن
اجلديد مّ
ً
مجلة من العناوين
القصة «تستأهل» معركة .يقول العارفون إن
ّ
تؤجل معركة الكورة حلساب املعركة الكربى عام  .2013يف عقل
قد ّ
اجلنرال وحلفائه أكثر من سبب لرتك املقعد «بالتزكية» للقوات.
ّ
وعكار .املعركة حتت
الكورة ال ميكن فصلها عما حيدث يف طرابلس
أي عنوان كان يف الكورة ،قد تتنقل إىل هشيمها نار التوترات
الطرابلسية ،عندها «سيخسر العونيون والقوميون واملردة ومعهم
مما قد يؤمنه الفوز مبقعد نيابي
مسيحيو الشمال» أكثر بكثري ّ
».جديد« ،رغم احلاجة إليه
سبب آخر ،يدفع عون وحلفاءه إىل عدم اخلوض يف غمار التجربة.
لقد أثبتت األحداث األخرية يف الشمال وبريوت وبعض مناطق
البقاع الغربي أن تيار املستقبل فقد السيطرة على جزء من الشارع.
هنا ،يقف اجلنرال :أي معركة انتخابية من هذا النوع قد تعيد
فرجنية أكثر
للمستقبل بعض السيطرة .ال يبدو النائب سليمان
ّ
ً
محاسة لرتشيح مقرب منه ،لكن مع استعداده خلوض معركة.
مرشحه األرثوذكسي الوحيد هو الوزير فايز غصن« ،ولن نغامر
».برتشيحه
احلديث على «العالي» غريه على األرض ،حيث باشر الفريقان
التحضريات« .هذا املقعد للقوات» ،يقوهلا دولة الرئيس فريد
مكاري« ،فلرتشح من تريد» .و»من تريد» عند القوات تعين
الكثري .ماري حبيب زوجة النائب الراحل تريد املقعد يف «صالون
البيت» .جو حبيب ،ابن شقيق النائب الراحل ،يريد املقعد أيضًا.
«يسن أسنانه»
القواتي فادي كرم طبيب األسنان وابن أميون
ّ
أيضًا للرتشح .مواطنه ابن أميون أيضًا ومسؤول القوات يف الكورة
ّ
املتمول رياض ساسني مرشح هو اآلخر
مرشح.
.زياد الشماس
ّ
«الرمسية».
السؤال عن هذه االحتماالت ال صدى له عند القوات
ّ
«مل جير البحث يف أي اسم حتى الساعة ،حنن حزب نظامي ومن
لكن القوات تريد مقعدها،
حيدد الرتشيحات هي القيادة العليا.
ّ
».وهي جاهزة ألي معركة إذا ما فرضت علينا
القوات ليست الوحيدة يف  14آذار اليت «عينها على املقعد».
حال الكتائب يف الكورة ال حتسد عليه ،آخر نائب كتائيب جنح يف
واملتمول
الشمال كان جورج سعادة يف البرتون قبل احلرب األهلية.
ّ
مفرج عينه على اللوحة الزرقاء .هو أومل قبل يومني
الكتائيب جان
ّ
.ألكثر من  150شخصًا يف بيته ليستطلع وضعه االنتخابي
حتدد  8آذار رؤيتها بعد .يف املقبل من األيام ،سيعقد احللفاء
مل ّ
ّ
اجتماعًا لتحديد ّ
ضفة العونيني
خطة العمل .أي ترشيح أو عدمه على
ينتظر قرار الرابية ،وينتظر القوميون قرار قيادتهم يف الروشة.
ترتدد يف القضاء أمساء ثالثة مرشحني قوميني :عميد اإلذاعة
بينما
ّ
واملتمول
واإلعالم يف احلزب حسان صقر ،والطبيب وليد عازار،
ّ
.غسان رزق ،املعروف بعالقته الطيبة مع الرابية
السياسية ،مسؤولو  8آذار يف
مبعزل عن حسابات القيادات
ٍ
ّ
لعملية «جس
القضاء يرون من على األرض أن املعركة تصلح
ّ
نبض» لالنتخابات املقبلة ،واآلن الفرصة مؤاتية للربح ،أو على
.األقل ،عدم الرتاجع عن النسبة اليت حققناها عام 2009

الوزير نقوال صحناوي (أرشيف)

اشتعلت احلرب جمددًا بني املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
ووزارة االتصاالت .بعد أزمة احلصول على بيانات اهلاتف اخللوي،
اندلعت قبل يومني معركة صامتة بني الطرفني ،على خلفية رغبة
املديرية يف االرتباط بواسطة األلياف الضوئية ( )Fiber opticبشبكة
وزارة االتصاالت .وحبسب الطلبات اليت قدمتها املديرية للوزارة
يوم  2شباط  ،2012فإن هذا الربط يهدف إىل متكني قوى األمن
الداخلي من تأمني خدمة اإلنرتنت السريع لكل مراكزها .وإضافة
إىل ذلك ،تنوي املديرية استخدام «بعض الربامج والتطبيقات» يف
مراكزها ،وهي حباجة إىل االنرتنت الستخدامها .وحتتاج املديرية
إىل شبكة وزارة االتصاالت «حفاظًا على سرية هذه التطبيقات،
وعدم تعرضها لالخرتاق واملراقبة اإللكرتونية ،يف حال االشرتاك
بشبكة االنرتنت بالطرق التقليدية».
وبتاريخ  20نيسان املاضي ،وافق وزير االتصاالت نقوال صحناوي
على طلب املديرية .وبعد أسبوعني (يوم  ،)2012/5/14بوشر العمل
على متديد «كابل» ألياف ضوئية يربط مقر املديرية العامة لقوى
األمن الداخلي يف األشرفية ،ومبنى وزارة االتصاالت يف منطقة
العدلية .وخالل  10أيام ،مت االنتهاء من متديد الكابل .باشرت
املديرية العمل من جهتها لتشغيل «شبكتها اخلاصة» ،لكن جديدًا
طرأ ،أعاد األمر إىل نقطة الصفر .فالوزير صحناوي أصدر يوم أول
من أمس ( 5حزيران  )2012قرارًا طلب فيه وقف تنفيذ مجيع أعمال
الربط بني األمن الداخلي وشبكة وزارة االتصاالت ،واسرتداد طلب
التنفيذ احملال على هيئة أوجريو .وبكالم آخر ،ألغى صحناوي
مفاعيل قراره السابق ،معل ًال ذلك بأنه «تبينّ أثناء التنفيذ أنه مل
يتم التحقق من بعض الشروط القانونية والتقنية».
مصادر األمن الداخلي رأت يف قرار صحناوي اجلديد «استمرارًا
لسياسة التضييق على املديرية» ،الفتة إىل أن «تنفيذ األشغال
انتهى يوم  25أيار  .2012وهذا الواقع يتناقض مع ما ورد يف
قرار الوزير ،لناحية عدم حتقق الشروط القانونية والتقنية أثناء
التنفيذ .فلو كان هذا األمر صحيحًا ،لكان الوزير أصدر أمر وقف
التنفيذ خالل عملية متديد الكابل ،ال انتظار مرور عشرة أيام على
انتهاء التنفيذ ليعلن وجود مشكالت قانونية وتقنية فيها».
يف املقابل ،قالت مصادر مطلعة على القضية إن املشكالت
التقنية والقانونية املشار إليها يف قرار الوزير ليست مرتبطة
برمته ،الذي سيمنح املديرية
بتنفيذ متديد الكابل ،بل بتنفيذ القرار ّ
شبكة خاصة بها ميكن استخدامها ألغراض غري تلك املنصوص
عليها يف الطلبات اليت تلقتها الوزارة .ويف السياق ذاته ،قالت
مصادر وزارة االتصاالت لـ»األخبار» إن دراسة امللف أظهرت أنه
سيحول املديرية العامة
«غري قانوني ،وخاصة أن املشروع كان
ّ
موزع للخدمات ،مبا خيالف القانون بشكل
لقوى األمن الداخلي إىل ّ
واضح وصريح» .ولفتت املصادر إىل أن آلية التخاطب الواردة
يف الكتب الصادرة عن اللواء أشرف ريفي ،واملوجهة إىل املدير
العام للصيانة واالستثمار يف وزارة االتصاالت «خمالفة لألصول،
كونها ليست موجهة من وزير إىل وزير
آخر» .وأكدت مصادر صحناوي أن اتصاالت جرت بينه وبني وزير
الداخلية ،مروان شربل« ،ومت خالهلا شرح كل التفاصيل املرتبطة
وشددت مصادر
بالقضية« ،وتفهم الوزير شربل خطوة صحناوي».
ّ
وزير االتصاالت على أن هذه القضية «غري مرتبطة ال من قريب وال
من بعيد باملوقف السياسي ،والدليل على ذلك أن املديرية العامة
لألمن العام قدمت إىل وزارة االتصاالت طلبًا مماث ًال لطلب األمن
الداخلي ،وجرى رفضه لألسباب ذاتها.
عن «االخبار»

«املستقبل» إىل احلوار بعد فشل تأجيله
أكدت مصادر رفيعة املستوى يف «قوى  14آذار» ويف كتلة
«املستقبل» النيابية أن هذه القوى ستشارك يف جلسة احلوار
اليت دعا إليها رئيس اجلمهورية ميشال سليمان يوم  11حزيران
اجلاري يف بعبدا .وقالت مصادر «املستقبل» لـ»األخبار» إن رفض
املشاركة يف احلوار بات غري ممكن ألن التشجيع عليه ال يقتصر
على امللك السعودي عبد اهلل بن عبد العزيز ،فسفراء معظم الدول
الغربية وتركيا نصحوا باالستجابة لطلب رئيس اجلمهورية .أضافت
مصادر معارضة إن مسعى تأجيل احلوار يصطدم برفض سعودي
وبإصرار من سليمان على التئام الطاولة البيضاوية يف التاريخ
وبناء على ذلك ،سيشارك الرئيس فؤاد السنيورة بصفته
احملدد.
ً
مدعوًا ،وكممثل عن الرئيس سعد احلريري .أما رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع ،فحسم أمره لناحية عدم املشاركة شخصيًا،
لكنه مل يقرر بعد ما إذا كان سيقاطع أو أن النائب جورج عدوان
ّ
سيمثله.
ولفتت مصادر مستقبلية إىل أن «قوى  14آذار» تداولت طوال
يوم أمس مبسودة من املذكرة اليت ستقدمها إىل رئيس اجلمهورية،
واليت ستتضمن «ثبتًا للوقائع» اليت جرت منذ بدء جلسات التشاور
يف عام  ،2006مرورًا حبرب متوز يف ذاك العام ،واالنتقال من
وصف احلكومة حينذاك حبكومة املقاومة السياسية إىل اتهامها
بالعمالة .وبعدها ،حصل اعتصام «قوى  8آذار» واالغتياالت
السياسية ،وصو ً
ال إىل  7أيار وما تالها» .كذلك ستعرض املذكرة
مسار احملكمة الدولية ،وصدور قرار اتهامي عنها ،و»تعامل حزب
ّ
ستذكر املعارضة «بالبنود اليت
اهلل مع املتهمني كقديسني» .كما
ّ
اتفق عليها يف طاولة احلوار ،واليت مل ُينفذ منها سوى بند
العالقات الدبلوماسية بني لبنان سوريا» ،إضافة إىل ما جرى بعد
االنتخابات النيابية «عندما مددنا يدنا فووجهنا باالنقالب الذي
أدى إىل تأليف احلكومة احلالية بقوة السالح».
وحبسب مصادر بارزة يف املعارضة ،فإن «هذه الوقائع اليت
حتولت إىل قواعد للحوار ،ستوضع يف عهدة رئيس اجلمهورية
ليحدد كيفية التعامل معها .كذلك ستؤكد املعارضة يف وثيقتها
اليت ستسلم إىل رئيس اجلمهورية خالل ساعات ،متسكها باحلوار،
ومبطلب إسقاط احلكومة« ،كونها متثل آخر مظهر من مظاهر الظلم
الذي حلق بنا».
موضوع احلوار عرضه الرئيس سليمان خالل زيارتيه القصريتني
لكل من أبو ظيب والدوحة ،حيث التقى رئيس دولة اإلمارات
العربية املتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،وأمري قطر الشيخ
محد بن خليفة آل ثاني.
وحبث سليمان مع خليفة القرار املتعلق حبظر سفر الرعايا اإلماراتيني
اىل لبنان والسبل الكفيلة بالعودة عنه .ومتنى أن حتظى القرارات
اليت طاولت بعض اللبنانيني «بالتقويم املتكامل ،مبا يتوافق مع
احلقوق والواجبات اليت ترعاها قوانني اإلمارات وأنظمتها».
من جهته ،أبدى خليفة االستعداد للتجاوب مع ما يطلبه لبنان وما
جدد رئيس احلكومة
يعزز هذه العالقة القائمة .يف غضون ذلكّ ،
جنيب ميقاتي يف كلمة تالها نيابة عنه األمني العام جمللس
الوزراء سهيل بوجي ،خالل رعايته احتفا ً
ال ملناسبة اليوبيل الذهيب
للمجلس الوطين للبحوث العلمية يف السرايا ،أن احلوار فرصة
«أمام القيادات اللبنانية ،تشكل اإلطار اجلامع الذي ميكن من
خالله طرح املواضيع املختلف عليها حبرية وموضوعية ومسؤولية،
وصو ً
ال اىل حلول».
ورأى البطريرك املاروني بشارة الراعي ،خالل زيارة رعوية جلونية،
أن احلوار الذي دعا إليه الرئيس سليمان «هو للجلوس اىل الطاولة
والقراءة بشجاعة ملا نعانيه من أجل إجياد احلل».
من جهته ،أبدى نائب األمني العام لـ»حزب اهلل» الشيخ نعيم
قاسم ،خالل احتفال ،استغرابه من «خوف مجاعة  14آذار من
احلوار وارتعابهم منه» ،مشريًا إىل أنهم «كانوا يقولون :ملاذا ال
يقبل الطرف اآلخر باحلوار؟ لكن عندما طرح رئيس اجلمهورية احلوار
وطاولة احلوار ،ثم طرح األمني العام فكرة املؤمتر الوطين الواسع
للحوار ،رفضوا ألن احلوار حيشرهم يف الزاوية ،ويضعهم أمام
مسؤولية إقناع الطرف اآلخر ،وتقديم األدلة واملشاركة والتعاون
إلقامة لبنان بشكل مشرتك».
ملفات عالقة
يف الشأن احلكومي ،تواصلت االجتماعات يف السرايا أالربعاء
إلجناز التفاهم على تفعيل احلكومة .ويف هذا السياق ،التقى
الرئيس ميقاتي الوزراء :حممد الصفدي وجربان باسيل وعلي
حسن خليل وحممد فنيش.
وأوضحت مصادر رئاسة احلكومة أن االجتماعات مل تنه كل
امللفات العالقة ،وما حبث أالربعاء تركز فقط على الشق املالي
الذي سيستكمل حبثه يف جلسة جملس الوزراء اليوم .أما امللفات
األخرى كالتعيينات واألمن والعالقة بني مكونات احلكومة فال تزال
قيد البحث.
وعلى صعيد ملف املخطوفني ،أفادت املصادر بأن االتصاالت مع
السلطات الرتكية مستمرة ،ولكن ال صحة ملا أشيع عن طلب تركي
لتهدئة الوضع يف لبنان ،مؤكدة أن احلكومة أساسًا تقوم بهذا
األمر ،وأشارت إىل أنه ال جديد على صعيد قضية املخطوفني.
عن «االخبار»
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متفرقات

يجب اضافة امللح بعد طبخ الطعام "...مرض نقص
األيودين" ..يتلف املخ عند الرضع والكبار!!..
لنقص األيودين ولشحه يوجد
أشكال عديدة لتعويض نقص
األيودين كما ذكرنا يف العدد
السابق من عيادة الرياض حيث
ذكرنا اضافة اليود إىل ملح الطعام
قد يتلف املخ
وحيث ذكرنا أن اول الدول
اليت قامت بإضافة االيودين إىل
ملح الطعام هي دولة سويسرا
والواليات املتحدة األمريكية يف
عام 1920م ثم توالت الدول
يف اضافة األيودين إىل ملح
الطعام مثل جواتيماال وكولومبيا
وفيالند ثم تايون .صعوبة انتاج
األيودين ذي النوعية اجليدة من
ملح األيودايد يف آسيا وخاصة
اهلند حيث يوجد نقص يف انتاج
نوع ملح األيودايد هذه إىل إىل
نقص حاد يف اهلند ويف دول
اخرى مما جعل كثريا من الدول
جترب اجملتمعات واألفراد بتناول
األيودين
واعطاء
األيودين
للحيوانات اليت يتغذى عليها
االنسان .يف دول اسيا تكلفة
اضافة األيودين املالية إىل امللح
قليلة جدًا بتكلفته يف امريكا
او أوروبا .قد يوجد صعوبة
يف ختزين وحفظ وتوزيع ملح
األيودين وكذلك مكوناته من
األيودين النه ممكن حيفظ غري
مغطى او يتعرض للحرارة فيفقد
ملح األيودين فاعليته لذلك جيب
اضافة امللح بعد طبخ الطعام
وليس اثناء الطبخ او قبل
الطبخ .اجلرعة  40-20ملجرام
ايودين على شكل بوتاسيوم
ايودايد لكل كيلو جرعة مقرتحة
لتعويض نقص األيوديد لكل
شخص.

زيت األيدوزايد
وهذا يعطى على شكل ابر يف
العضل او عن طريق الفم لألفراد
الذين عندهم يف مناطقهم
مشاكل يف الغدة الدرقية
(قوياتر) او اورام الغدة ،حيث
اثبتت الدراسات البحثية ان
من عندهم تورمات يف الغدة
الدرقية ويتم اعطاؤهم زيت
األيدوزايد بعد ارتفاع هرمونات
الغدة الدرقية يف الدم .ان
تكلفة زيت األيدوزايد اكرب
كثريا من تكلفة ملح األيدوزايد.
ان زيت األيدوزايد اكثر فاعلية
يف حاالت نقص األيودين
الشديد .حيث يعوض النقص
الشديد باأليودين ومينع تلف
املخ والذي يصاحب به األجنة أو
األطفال بعد الوالدة حيث ان 1
مل حيوي  480ملجم ايودين هذه
اجلرعة جيب ان تعطى للمرأة حتى
سن  40سنة واألوالد او الرجال
حتى سن  20سنة واجلرعة ملجم
 480لسنة اذا كانت عن طريق
الفم  2سنة اذا كانت عن طريق
األبر.

حليب األيدوزايد
وهذه اجلرعة تفيد الرضع الذين
يأخذون حليب جمفف بد ً
ال من
حليب األم ويعطي الطفل 5-10
مايكروجرام 100/مل للرضع

حديثي الوالدة و 20
مايكروجرام لكل  100مل
لكبار الرضع .حليب األم
سيكون منخفظ تركيز
األيودين أذا كانت االم
منخفضة األيودين .احلليب
الغين باأليودين موجود يف
امريكا ويف بريطانا وأوروبا
واسرتاليا ونيوزالندا بعد
اضافة األيدوفور كمطهر
عند حلب األبقار واألغنام
ويف مصانع املنتجات
لأللبان وهذا له دور كبري
يف القضاء على نقص
األيودين يف هذه الدول
اليت تطبق نظام األيدوفور
يف منتجات األلبان .التجارب
احلديثة تدل على أن دول مثل
اسرتاليا ونيوزالندا توقفت عن
استعمال االيدوفور لداللة على أن
األيودين كان منخفظ يف البول.
خطة منظمة الدول العاملية
ومشكلة نقص األيودين
يف عام  1990م منظمة الدول
العاملية عملت جلنة لدراسة
الغذاء للقضاء على امراض
نقص األيودين وهذا مرض
عضال حتاول املنظمة العاملية
القضاء عليه يف سنة 2000م
وذلك بتأسيس منظمة عاملية
للحد من هذا املرض (ICC
 )IDDوعملوا مجيعًا مع منظمة
اليونوسيف واملنظمة (.)WHO
املنظمة العاملية ()ICC IDD
تكونت من  90دولة للقضاء
على نقص األيودين يف الغذاء
وتكوين تنظيم عاملي للتخلص
من نقص االيودين يف أفراد
اجملتمع .وقد طبقت الصني
نظام اضافة األيودين حيث ان
 %40من الشعب الصيين عنده
نقص األيودين حيث  400مليون
صيين مصابني مبرض نقص
األيودين وقد عملت حكومة
الصني اجتماعات متواصلة
للقضاء على هذا املرض العضال
حتى قلصت اعراضة من % 20
إىل  %10من مستوى األيدوين
صحي وسليم يف البول.
تصحيح اخطار نقص األيودين
يف املستوى العاملي
مت تصحيح اخطار نقص األيودين
يف املستوى العاملي بوضع خطة
مكونة من عدة دراسات وذلك
وضع الشعوب اليت يف مستوى
اخلطر من نقص األيودين
بإضافة ملح األيوديد للمجتمعات
واألفراد واالتصال معهم وعمل
حتاليل لأليودين يف البول،
تعليم اجملتمات واألفراد عن
خطورة نقص االيودين وعمل
فحوصات للبول دورية للمواليد
وطلبة
لألمهات
والزامية
املدارس للكشف عن مستوى
األيودين يف البول وهذا يسمى
نظام التخلص من مرض نقص
األيودين باإلضافة إىل فحص
األيودين يف البول يلزم فحص
ملح األيودايز  Iodized saltللتأكد
من وجود األيودين مع امللح.
واهم فوائد التخلص من مرض
نقص االيودين هو محاية لتلف
املخ عند الرضع والكبار التأكد

مع وصول ملح األيودايز جلميع
افراد اجملتمع معدل األيودين
 100-200مايكروجرام /واحد لرت.
التجمع العاملي للقضاء على
مرضى نقص األيودين
منذ  1990م ظهر جتمعات
ومجعيات وجلان هدفها دراسة
واحباث على احلد من انتشار
مرضى نقص األيودين سوا
على األفراد او البلدان وهذه
املنظمات (UNICEF, WHO,
 )& ICC IDDوكذلك املنظمات
األسرتالية ( )AusAIDومصانع
انتاج امللح املضاف له ايود،
نادي احلزمة العاملي Kiwanis
ويضم  500,000مشرتك او عضو
من العامل امجع والذي استطاعوا
75,000,000
حوالي
مجع
دوالر امريكي للتخلص من
مرض نقص األيودين عن
طريق اليونيسيف هذه اجلمعية
هدفها مساعدة األفراد والبلدان
واحلكوات على التخلص من
مرض نقص األيودين وأخريًا
قررت املنظمات السابقة تكوين
مؤسسة جتمع الدول واحلكومات
بشبكة معلومات عاملية هدفها
التخلص من األمراض املصاحبة
لنقص األيودين باالتفاق مع
مصانع األمالح ومنظمات الصحة
العاملية باالشرتاك مع املنظمات
املهتمة بأمراض العدوى مثل
أمراض اجلدري وأمراض الكولريا
وهذه حتتاج إىل املساعدات
العاملية الصحية والسياسية
حلماية اجملتمعات العاملية ومحاية
املاليني من الناس والذين
يعانون من األمراض املصاحبة
لنقص األيودين.
املصطلحات
بعض
يوجد
املصاحبة لغدة الدرقية وهي
الثايروكسني
()Thyroxine
وهو عبارة عن هرمونات الغدة
الدرقية ( )T4وهو عبارة عن
محض اميين والذي حيوي اربع
ذرات ايودين.
هيبوثايرودزمHypothyroidism
وهذا ناتج عن نقص يف
هرمونات الغدة الدرقية مسببًا
العقلية
للوضائف
فقدان
والطبيعية الفيزيائية للجسم.
هايربثايرودزم Hyperthyroidism
وهذا بسبب وناتج عن زيادة
يف هرمونات الغدة الدرقية
والذي حيدث من األعراض مثال
العصبية والتعرق ورعشة مع
زيادة يف معدل ضربات القلب
وفقدان الوزن.

وسائل ذهبية ملحاربة القلق والتوتر
القلق والتوتر كشف الدكتور
حممد أوز اجلراح والطبيب
العاملى املشهور عن سبعة
وسائل ذهبية حملارب الشعور
بالقلق والتوتر ،وذلك حسبما
نشر
مؤخرا على املوقع اإللكرتونى
لربنامج أوبرا وينفرى ،والذى
سبق له املشاركة فى تقدميه،
وإليكم هذه الوسائل:
 .١املكوث باحلمام ما ال يقل عن
مخسة دقائق يوميا ،وحماولة
االسرتخاء والتأمل واستنشاق
اهلوائ بعمق والرتكيز أثناء
التنفس ،وهو ما سيجعل
اإلنسان أكثر هدوءا وأكثر قدرة
على اإلنتاج وإجناز األعمال وكما
أن التأمل سيحسن من قدرته
على الرتكيز ،وهو ما يؤكد صحة
مقولة أن احلمام هو بيت الراحة.
.٢السعى إىل تنفيذ األعمال
وااللتزامات قبل  ٥دقائق
من موعدها نظرا ألن اجلرى
واهلرولة فى الطريق إىل العمل
أو حلضور أى ميعاد ،وازدحام
املواصالت والنظر فى الساعة
كل  ٣٠ثانية يزيد من شعور
اإلنسان بالقلق والتوتر ،وهو
ما يؤكد على أهمية أن خيصص
اإلنسان وقتا إضافيا إلجناز
األعمال.
.٣اتباع محية غذائية صحيحة
واالبتعاد عن األطعمة التى
تسبب التوتر مثل الوجبات
السريعة ،واالعتماد على األطعمة
املنزلية الطازجة ،واإلكثار من

تناول الفراولة
و ا لتو ت
نظرا لغناهما
بفيتامني سى،
الذى حيد من
مستو يا ت
ن
مو
هر
ا لكو ر تيز و ل ،
والذى يعرف
بهر مو ن
ا لضغو ط
والقلق ،وكما
الفستق
أن
مفيد جدا فى
خفض الضغط
الدموى املرتفع
الناتج عن التعرض للضغوط
العصبية.
 .٤تناول مشروبات وكوكتيل
عن
واالبتعاد
الفواكه،
املشروبات الكحولية ،نظرا
ألنها متنع اإلنسان من الدخول
فى املراحل العميقة من النوم،
وهو ما يعرض اإلنسان للمزيد
من القلق والتوتر ،نظرا ألن
تلك األحاسيس السلبية تؤثر
بالسلب على نوم اإلنسان
وتزيد من احتماالت األرق.
.٥التمارين الرياضية واألنشطة
البدنية هامة جدا لتقليل آثار
القلق والتوتر الضارة ،نظرا
ألنها تزيد من نشاط اجلسم
وقدرة عضالت اإلنسان على
احلركة وزيادة ضخ الدم
بواسطة القلب ،وزيادة معدل
إفراز مواد األندروفني املفيدة

للجسم ،وهو ما يعاكس
الكورتيزول
هرمونى
تأثري
واألدرينالني واللذان يفرزان
خالل الضغوط النفسية.
.٦الضحك والفكاهة والدعابة
تقلل من مستويات هرمونات
القلق والتوتر ،وحتدث قفزات
إجيابية هائلة فى حالة اجلسم
وتقلل من فرص اإلصابة
بأمراض القلب والسمنة وخلل
الذاكرة.
.٧االبتعاد عن العزلة وتقوية
العالقات والروابط االجتماعية
واألصدقاء
األشقاء
مع
واألقارب وزيارتهم وقضاء
األوقات السعيدة معهم حيارب
الشعور بالقلق نظرا إلفراز
هرمون األوكسيتوسني ،الذى
يقلل من مستويات الكورتيزول
من
وخيفض
واألدرينالني
الضغط الدموي.

إيدز جديد" ..يسبب انفجار القلب واألمعاء !!؟
حذرت دراسة أمريكية من مرض
طفيلي قاتل يسمى "شاجاس"
تصفه وسائل إعالم غربية
بـ"اإليدز اجلديد" يسبب انفجار
القلب واألمعاء.
وقال اخلرباء الذين أعدوا الدراسة
إن املرض الطفيلي الناتج عن
لدغة حشرات ماصة للدم يشبه
فريوس نقص املناعة ،إال أن
هذا املرض يصعب اكتشافه
وتستغرق أعراضه سنوات حتى
تظهر ،حبسب صحيفة "ديلي
ميل" الربيطانية.
ويهدد املرض ربع ضحاياه

تضخم
أخطرها
مبضاعفات
القلب واألمعاء ،ما قد يتسبب
يف انفجارهما وموت املريض
يف احلال.
املبكر
االكتشاف
ويساعد
للمرض الذي ينتقل بسهولة عرب
الدم يف الشفاء منه خالل ثالثة
أشهر من العالج املكثف.
ويعاني  10ماليني شخص حول
العامل هذا املرض ،يرتكزون
يف املكسيك وكولومبيا ووسط
أمريكا ،إضافة إىل  30ألف
شخص يف الواليات املتحدة
أصيبوا بهذا املرض بسبب

السفر واهلجرة.
وبدأت معظم بنوك الدم يف
الواليات املتحدة يف عام 2007
فحص الدماء القادمة إليها
خوفا من العدوى باملرض الذي
اكتشفه أطباء برازيليون يف
عام .1909
وينتقل املرض يف العادة بسبب
لدغة أنواع من احلشرات ماصة
للدماء تسمى "ترياتوم" اليت
تتسبب يف وصول ميكروب
طفيلي جملرى الدم فتحدث
اإلصابة.

دراسة تؤكد أن الشوكوال األسود يقي من السكتة القلبية
أكدت دراسة أسرتالية أن
االستهالك املنتظم للشوكوال
األسود املر يساهم يف
الوقاية من السكتة القلبية.
وأشارت الدراسة اليت أعدتها
جامعة موناش يف ملبورن
ومشلت  2013أسرتاليا ونشرت
يف جملة «بريتيش ميديكال
جورنال» ،إىل منافع «ملحوظة»
للشوكوال الذي حيتوي على
نسبة عالية من الكاكاو.
وبينت أن االستهالك اليومي
طوال عشر سنوات ملئة غرام
من الشوكوال حيتوي على ما ال
يقل عن  %70من الكاكاو قد

يقي من  70حادثة قلبية مميتة
و 15أخرى غري مميتة لدى عشرة
آالف شخص.
وأكدت إيال زومر املسؤولة
عن الدراسة أن «استنتاجاتنا
تشري إىل أن الشوكوال األسود
قد يكون بديال عن العقاقري أو

مكمال هلا لدى األشخاص
املعرضني بشكل كبري إىل
أمراض قلبية وعائية».
وعمد الباحثون يف دراستهم
إىل حتديد منط وبائي،
مقارنني بياناتهم بدراسات
كثرية أخرى سلطت الضوء
الشوكوال
منافع
على
الصحية.
والشوكوال غين يف الواقع
بالبوليفينول وهي مادة طبيعية
مضادة لألكسدة حتد من االجهاد
ومن خطر األمراض القلبية
الوعائية والسرطان وغريها من
األمراض املزمنة.
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380 Lt
Refrigerator
Primera Series

NOW
$650
• Stainless Steel Look refrigerator
• Multi Flow Cooling System
• Full No-Frost System
• Reversible doors
• Quick Freezer Compartment
• Interior Light in both Fridge & Freezer
• Freezer Door Racks
• Humidity Controlled Vegetable Crisper
Bins
• Twist Ice Trays and Storage Bin
• Nett Total Volume 380lt
Square basin and wall mixers

NOW $85 EA

“Building or Renovating
HB are people to see”
حمالت هوشر اخوان للتجهيزات املنزلية
900
Frameless
Shower
Screen

Shadow Line Vanity
750mm

NOW
$240
• Finger Pull with
polyurethane cabinet
and ceramic top.
• Dimensions: 750mm
x 460mm x 540mm

NOW
$450

Lex Toilet Suit

NOW
$250

• 900mm x 900mm x 1950mm
• 10mm thick tempered glass
(toughen glass)
• Includes hinges, brackets,
‘L’ handle, and 2 x corner
shelves.
• Complies with Australian
standard
• 12 months warranty
Solid Doors

RRP $480 NOW $210

• Available S or P Trap
• Soft Close Seat
• Back To Wall
• 4.5 Litre- 3 Litre Dual Flush
• 4 Star
Multi-function Shower Unit

• With square wide lever handle.
• Solid brass construction with
chrome ﬁnish.
• Australian Standard, 4 star
water rating (6.9L/min).
• WELS approved.
• Comes with 5 years
manufacturer’s warranty on
cartridge.

Calida Privacy Set
Complete
12 years warranty

WAS $490

NOW $290
• Square or Round
• Solid Brass Rail
• Australian Standard, 3 star
water rating

Double Loaded 60 x 60
Porcelain Floor Tiles

FROM $14

Laminate Timber
Flooring

NOW FROM $13

RRP $73.00
NOW $48

Top
Brands
and Lowest
Prices
األسعار
بأرخص
أشهر املاركات

“Building or Renovating HB are the people to see.”
واحد
سقفbuilding
جتدونه حتت
وجتديد منازلكم
ماحتتاجونه
كل
All your
or renovating
needsلبناء
under
one roof.
باملفرق
للتجارة
زوروا أحد
Come
and والبيع
see our
tradeمراكزنا
and retail
centres.

Head Office546-556
& 70 Oxford
Woodville
Road,
Guildford
NSW
2161
Street,
Guildford
NSW
2161
Showroom: Phone: (02) 8724 5900 Fax: (02) 8724 5911

Phone:: 02 8724 5800
Fax:: 02 8724 5911
Website: www.hbhome.com.au
www.hbhome.com.au Email:
sales@hbhome.com.au
Website::
Email::
sales@hbhome.com.au

L2426016-221111
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القنصل العام روبري نعوم يسلـّم أمانة القنصلية العامة يف سيدني
للقنصل العام اجلديد جورج البيطار غامن

يف املطار :القنصل العام نعوم يتوسط االبوين جبري وابو زيد ،القنصل العام غانم ،بشواتي ،الحلبي ،كرم ودويهي

السيدة ام نزيه تتوسط القنصلني العامني نعوم وغانم واالخوين بسام وجوزيف والسيدة ناهية جان دكان

السيدة ام نزيه دكان والقنصل العام نعوم وغمرة االم لولدها

القنصالن العامان نعوم وغانم مع االخوة دكان

القنصالن العامان نعوم وغانم وبينهما االب جبري يف لحظ وداع

مودعو القنصل العام نعوم يف دردشة قبل موعد االقالع

بعد حفل التسلم والتسليم يف قنصلية لبنان العامة يف سيدني
واتمام جميع املحاضر املتعلقة بالقنصلية التقى القنصل العام
االستاذ روبري نعوم والقنصل العام الجديد االستاذ جورج
البيطار غانم على مأدبة عشاء يف مطعم جربان للعائالت يف
ماونت لويس بحضوربعض االصدقاء واالخوة بسام وجان
وجوزيف دكان.
وكانت مناسبة تحدث خاللها القنصالن العامان روبري نعوم
وجورج البيطار غانم بشؤون القنصلية والجالية واالوضاع
على الساحة اللبنانية خاصة والعربية عامة ،وكانت جلسة
تعارف بني الحضور وسعادة القنصل العام الجديد.
وقال القنصل العام جورج البيطار غانم ان وجودنا ومسؤوليتنا
يف القنصلية هما لخدمة الجالية اللبنانية الكريمة بكل فئاتها
ومشاربها.
واعترب ان مكاتب القنصلية هي بمثابة بيت لكافة اللبنانيني

وان ابوابها مفتوحة للجميع كما كانت يف السابق.
بدوره تمنى القنصل العام روبري نعوم الخري والتوفيق لخلفه
يف ادارة شؤون القنصلية العامة ملا فيه خري الجالية والوطن،
وقال انه يغادر اسرتاليا محتفظا يف نفسه بصورة ناصعة
ونقية عن هذه الجالية الكريمة.
ويف اليوم التالي رافق عدد من االصدقاء القنصل العام روبري
نعوم اىل مطار سيدني لوداعه حيث تمنوا له مزيدا من التألق
والنجاح.
وعـلمنا ان القنصل العام نعوم توىل مديرية املنظمات الدولية
واملؤتمرات والعالقات الثقافية يف وزارة الخارجية واملغرتبني.
يتقدم السيد جان دكان وعموم آل دكان وجريدة امليدل
ايست «الهريالد» بالتهنئة من املستشار االستاذ روبري نعوم
باملنصب الجديد وهذا يدل على ان مبدأ الشخص املناسب يف
املكان املناسب قد طـُبـّق يف هذا التعيني ..واىل االمام.

جان دكان يتوسط القنصلني العامني نعوم وغانم

االخوان نعوم ودكان ..وداع على أمل اللقاء
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FACTORY SECONDS
CLOSING DOWN SALE
HURRY, GRAB A BARGAIN!
ALL STOCK MUST GO!

• T2 STOCK • FACTORY SECONDS
• DISPLAY STOCK • CLEARANCE LINES

HOT DEALS STOREWIDE!
• ELECTRICAL • COMPUTERS

• FURNITURE • BEDDING • COOKING
• TECHNOLOGY & ENTERTAINMENT
AUBURN CLEARANCE CENTRE

Harvey Norman stores are operated by independent franchisees. Ends 01/07/12.

233-239 Parramatta Road 9202 4799

231207_AUB

ONCE IT’S GONE, IT’S GONE - SO GET IN QUICK!
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La Galette
Patisserie
àÉﬂ˘È4€=ºLa Galette m_ÈËÿv
* ﺣﻠﻮﻳﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﺑﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
* ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤٠ﻧﻮﻋﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻳﻚ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻭﻧﻜﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

* ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٢ﻧﻮﻋﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺘﻲ ﻓﻮﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﳳ ICE-CREAM Cake

* ﻧﺆﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺎﺕ :ﻋﻤﺎﺩﺍﺕ  -ﺃﻋﺮﺍﺱ -ﺧﻄﻮﺑﺔ ﻭﻏﺮﻴﻫﺎ

ÌË‰œ=‚_s

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

Óãÿr
=„

ﺣﻠﻮﻳﺎﺕ La Galette

€=ÓÚÇ
_

≈
=‡À

169 merrylands Rd, Merrylands NSW 2160

www.lagalette.net.au 02 9637 4441
National

Strata Management

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

الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ
9721 1611

حسم  %10لحامل
هذا االعالن

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

التقدير والوفاء لعميد االعالميني العرب يف
اسرتاليا الفقيد بطرس عنداري

مجعية حبنني املنية

بقلم اكرم برجس املغوّش

الشاعر السيد أمحد احلسيين
خلقاني
النجمات
السما
حدود
عا
القاني
بنورها
حال
بتضوي
وفات
عدى
الشمس
نور
ولو
ّ
علقاني
قناديل
بالفضا
بتبقى
امليات
تدحرجو
حدودها
غيمة
وعا
عمراني
باخلري
ارضنا
برتوي
ّ
هالغابات
نسر
جناحو
ويصفق
تلفاني
والعيون
الوطن
حامي
الغ ّالت
بيدرو
عا
ينشر
وفالحنا
هجماني
بالرزق
سين
مواسم
النايات
نغمة
عا
يصدح
والطري
ظمآني
قلوب
من
االسى
يشيل
املوات
ارضنا
بصوتو
وحييي
ملياني
بتموج
العنب
كروم
التالت
جبالنا
بارض
ويبارك
اجلاني
بوحلها
غرق
يللي
ّ
العضمات
وتشقفو
وتكسرو
ّ
الفاني
جيشهم
بقايا
ومحلو
مات
موشي
هون
اندحرنا
هوني
حاني
اخلجل
من
علمنا
هوني
احلمالت
كرب
نسرنا
ويللي
دباني
طلع
جنوبكم
بارض
ّ
والويالت
الشر
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*الفقيد عنداري يتحدث مع الفنان دريد لحام ويبدو الزميل املغوش*

*الفقيد بطرس عنداري يتوسط اأنطوان كرباج والزميل أكرم املغوش*

عذرا ابا زياد الننا مل ولن نستطيع كتابة بعض الوفاء لك وملواقفك
املشرفة يف هذه الكلمة املوجزة ..هذه املواقف اليت اختذتها خالل
مسريتك االعالمية الرائدة والطويلة وحنن رافقناك على مدى اكثر ربع
قرن منها ..بعضهم كان يعرتف لك باجلميل ويؤيدك والبعض اآلخر
مل يكن يوافقك الرأي ولكنك كنت األقرب اىل اجلهتني بل اجلهات
العديدة الن قبولك وحماورتك هلم باحلسنى كانا الدافع االكرب حملبة
الناس كل الناس لك.
غادرتنا ايها االخ الغالي دون سابق انذار وكنت وما زلت لنا اخا
عزيزا كرميا ولكل من عرفك النك احنزت اىل العروبة اخلالقة واخرتت
حزب البعث العربي االشرتاكي هدفا ساميا وبقيت تدافع عن قضايا
العرب من فلسطني اىل سورية ولبنان والعراق حتى الرمق االخري..
لن ننساك يا عميد االعالم العربي يف اسرتاليا يوم فتحت لنا صفحات
اجلرائد واجملالت اليت اسستها واليت رأست حتريرها..
لن ننساك يوم كنت تطلب مين اعداد امللف يف كل سنة على مدى
عشرين عاما عن القائد املعلم كمال جنبالط..
لن ننساك يوم اوقفت «نهارك» للحركة الوطنية اللبنانية والعربية
واملقاومات الفلسطينية واجلوالنية والعراقية..
لن ننساك يوم اسسنا معا رابطة الرتاث العربي واخرتتين ألكون امينا
للسر وسكرتريا وشهدت لي مع الشرفاء باطالق تراثنا العربي الذي
وغيبونا يف
دخل عليه الطارئون وسرقوا لنا نضاالتنا وتنكروا لنا
ّ
كتاباتهم املعلبة وتقول لي دعهم النهم صغار وسيبقون.
لن ننساك ابا زياد يوم كتبت عن القائد التارخيي حلزب البعث
العربي االشرتاكي املفكر واملناضل الكبري االستاذ شبلي العيسمي
نائب رئيس اجلمهورية العربية االسبق الفريق الركن امني احلافظ
الذي خطفه الصهاينة والعمالء دون ان يرف هلم جفن وكنت تقول
ان للباطل جولة..
لن ننساك اخي بطرس يوم احتت لي صفحات وصفحات ألكتب
عن اب الثورات العربية البطل اخلالد سلطان باشا االطرش والقائد
العربي الكبري مجال عبد الناصر واجدادنا واعمامنا االبطال محد وخليل
ومعذى وسليم والقيادي الكبري صياح والقائد العسكري سالمة
املغوش واللواء فهد الشاعر والزعيم منصور سلطان االطرش ويوسف
العيسمي ومحد الرببور واالمراء شكيب وعادل وحممد وجميد ارسالن
وعارف النكدي وفؤاد سليم ورشيد طليع وسواهم من االبطال..
لن ننساك اخي احلبيب يوم شاركتنا ووقفت اىل جانبنا يف مأمت
املرحومني والدنا ووالدتنا واخي املناضل الكبري البطل كمال برجس
املغوش..
كيف انساك يوم كتبت وقلت عين (الزميل اكرم برجس املغوش..
مؤرخ احلقبة الدرزية البطال العرب بين معروف.)..
ابا زياد مل ترحل عنا ..انت يف قلوب حمبيك نتذكر دائما كلماتك
ووجهك السمح والنكات اليت كنت تقوهلا لنا ..سريتك سرية الكرام
ومت كرميا والكريم ال ميوت..
النك ولدت كرميا
ّ
عزاؤنا انك تركت لنا ذكرا طيبا يف مؤلفاتك وكتاباتك وعائلتك
االخت ام زياد واجنالك الغوالي زياد وعماد واحملامية حنان.
وخنتصر الكالم بقول الشاعر:
ُ
حممول
يوما على آلة حدباء
كل ابن انثى وان طالت سالمته
لك الرمحة واخللود.

أقامت مجعية حبنني املنية يف أوبرن يوم اخلميس املصادف 31
 2012 /5/باالشرتاك مع وزارة الصحة ( اليوم العاملي لالقالع
عن التدخني) يف ساحة مركز اوبرن التجاري عند ملتقى شارعي
 Harrow Rdمع  Queen Stحيث ختلل االحتفال بعض الكلمات
والنصائح:
لفضيلة الشيخ مالك زيدان ممثل دار الفتوى اللبنانية ورئيس مجعية
Boronia
حبنني املنية االخ مصطفى حامد ومايكل أودو من مركز
 - -Welfare Centre Toongabbieوجون ولسن من NRL games Co- -
 -ordinator for Western Sydneyستيفن و مريديشMulticultural -
Development Co-ordinator NSW Rugby Leagueوالربنامج تضمن
شرحا عن أضرار التدخني وعواقبه الصحية وكيفية االقالع عن التدخني
ومت توزيع بعض امللصقات واهلدايا املتعلقة باملوضوع ثم مت تقديم
الضيافة العربية (بعض املعجنات اللبنانية واملرطبات) للحاضرين.
كما تتقدم مجعية حبنني بأحر التعازي القلبية لعائلة الصحفي الكبري
االستاذ بطرس عنداري وذلك لوفاته االسبوع املاضي وتتمنى
لعائلته الصرب والسلوان وتغمد اهلل الفقيد واسع رمحته.

الكرملني مل يعد وسيطاً

ساطع نورالدين

حاز تصريح نائب وزير اخلارجية الروسية غينادي غاتيلوف عن ان موسكو
ال تعترب بقاء الرئيس السوري بشار االسد شرطًا لتسوية األزمة السورية،
اهتمامًا استثنائيًا حيتمل القليل من املبالغة والكثري من املغامرة يف التقدير
أن مثة حتو ًال جوهريًا يف موقف الكرملني من سوريا.
لعل ابرز ما مييز ذلك املوقف أن غاتيلوف ابلغه مباشرة اىل املبعوث العربي
والدولي كويف أنان يف مقر إقامته يف جنيف ،ما يشري اىل ان موسكو تشعر
ان أنان هو بالفعل على وشك التخلي عن مهمته املستحيلة اليت تصطدم
حبائط مسدود ارتفع يف أعقاب مذحبة احلولة خاصة ،وايضًا يف ظل اخلطوات
العسكرية والسياسية اليت اقدم عليه الرئيس االسد وأوحى من خالهلا انه
ماض يف جدول اعماله من دون أي اعتبار خلطة البنود الستة ومتطلباتها.
وعلى الرغم من أن هذه اخلطة مستوحاة من الصيغة العربية اليت وضعت
يف شهر كانون الثاني املاضي واستثنيت منها فقط فكرة تفويض الرئاسة
السورية اىل نائب االسد ،لكنها يف اجلوهر فكرة روسيا او مشروعها الذي
كانت وال تزال تأمل ان يسهم يف ضمان مقعدها خالل التفاوض على
مستقبل سوريا .وهو ما حتقق بالفعل طوال األشهر القليلة املاضية اليت
حتول فيها الكرملني اىل مقر او ممر إجباري ألي نقاش سوري.
ّ
وبهذا املعنى يصبح االستنتاج بديهيًا أن سقوط خطة أنان يعين نهاية
الدور الروسي الذي كان منذ اللحظة األوىل حيتوي على همس مسموع
يف آذان الوسطاء العرب والغربيني أن موسكو غري واثقة من قدرة االسد
على اخلروج من األزمة وغري معجبة بطريقة إدارته هلا ،وهي حريصة فقط
على بقاء الدولة واجليش واإلدارة يف سوريا أكثر من حرصها على بقاء
يود
النظام ورئيسه ..وبناء على هذا احلرص املبين على مصاحل جدية ال ّ
الغرب ختطيها او حتديها ،جرى تفويض الكرملني بالبحث عن احلل ،وسرت
شائعات غربية عن االنقالب العسكري ثم عن احلل اليمين ،مل ترتافق مع
تشجيع غربي للمعارضة السورية على التواصل مع الروس ،لسببني اوهلما
ان تلك املعارضة مل تصبح بدي ًال جديًا ،وثانيهما ان االنشقاقات العسكرية
صارت أكرب مما هو معروف لدى موسكو اليت أقرت قبل يومني فقط أن ما
بني عشرين او ثالثني جنديًا من اجليش يسقطون يوميًا برصاص املنشقني،
وايضًا بنريان اجلماعات االسالمية اليت اصبحت ضيفًا ثقي ًال وجمهو ًال لدى
مجيع املعنيني باالزمة السورية.
منذ البداية ،كانت موسكو تعرف ان خطة أنان تقود يف النهاية اىل تغيري
النظام ،لكنها كانت تأمل ان يتم ذلك بأقل قدر ممكن من اخلسائر واألضرار
وأكرب قدر ممكن من االعرتاف مبصاحلها السورية ،وكانت ترجو ان يتوصل
االسد اىل تلك النتيجة من تلقائه ،وأن يتوصل معارضوه اىل ذلك اهلدف
من دون استلهام التجربة العراقية األقرب اىل احلالة السورية اخلطرية..
حصل العكس متامًا ،وباتت فكرة التدخل الدولي العسكري مطروحة على
بساط البحث يف أكثر من عاصمة.
اجملاهرة باملوقف الروسي من األسد ،ليست جمرد تعبري عن االستياء من
خطواته االخرية او االختالف مع طموحه املعلن للبقاء يف الرئاسة ،سواء اىل
األبد أو حتى اىل العام  .٢٠١٤مثة مقاربة روسية جديدة لالزمة السورية اليت
فوضت روسيا من قبل
تغيرّ ت وقائعها وعناصرها بشكل جذري منذ أن ّ
اجملتمع الدولي بالوساطة ،ومنذ ان أوفد أنان اىل دمشق للتحدث باسم..
الكرملني.

صفحة 24

Saturday 9 June 2012

السبت  9حزيران 2012

ملبورن

Page 24

Melbourne

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Electrical Contracting

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

حاتم

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 :

ال مرياج
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كانت ومازالت شركة
للتمديدات الكهربائية
كانت وما زالت تقدم أفضل
الخدمات على أنواعها
املؤسسة تضم فريقا كامال من
االختصاصيني يف التمديدات
الكهربائية ألكرب املؤسسات واملنازل السكنية
خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة ..كفالة يف
العمل

نعمل  24/24ساعة يف اليوم
لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام
Tُel/Fax: 03 9391 0686

Mob: 0417 949 650

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581

أ فر ا ن ا أل ر ز

لصاحبها بشارة طوق وأوالده
نصنع الرغيف اللبناني األصيل
خبز أمسر وأبيض  -مجيع أنواع
املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش زعرت ،فطاير
بسبانخ -فطاير جببنة ومجيع
أنواع الزيوت خاصة اخلالي من
الكولسرتول
وزيت الزيتون املستورد من لبنان
وباقي البلدان اجملاورة
نظافة تامة مع أفضل األسعار
33 - 37 High St, Preston VIC 3072

Tel: 03 9484 4999
Fax: 03 94844566

افران اهلدى للمعجنات

أفران ّ
عكار

بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق
املعجنات
حلم بعجني ،منقوش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة
بالبيض وأصناف
أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية.

اللحوم واخلضار طازجة يوميًا
تامة وخدمة مميزة
نظافة ّ

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

تقدم يوميا املنقوش بزعرت  -لحم بعجني -
فطاير بسبانغ وبجبنة  -كعك بسجق  -بيتزا
 فطاير لبنانية واجنبية  -سندويشات وجميعانواع املعجنات
اطباق متنوعة  ..لقمة شهية  ..خدمة سريعة
ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك فتجد اكثر
تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

88.6 fm
حمالت اهلدى
مساء كل يوم أربعاء من الساعة
للمواد الغذائية
السادسة إىل الثامنة مساء

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

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

جميع أنواع الحبوب والزيوت
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات
واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن
لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9354 2340
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«وحدة لبنان» ..شعار مجيل ولكن...
بقلم تموز االسمر

من جديد يا حرام!
«وحدة لبنان :ارضا وشعبا ومؤسسات».
شعار مجيل وتطبيقه واجب ،ومن الضروري التمسك به
والعمل مبوجبه رغم كل الصعوبات ..لكن ماذا بقي منه
على ارض الواقع؟
طوائف ومذاهب ..عشائر وقبائل ..عائالت اقطاعية
واقطاع سياسي وطائفي وثقايف وفين ..يتقامسون كل
شيء على حساب الوطن وانسانه املعذب التائه ..وماذا
بعد؟ هم يشحنون شعبنا بالطائفية واملذهيبة واملناطقية..
أثاروا غرائزه ،عبأوه ،مل يوفروا وسيلة لتقسيمه والقضاء
على وحدته ..لكن الشعب ما زال حتى اآلن يتوق اىل
الوحدة احلقيقية احلضارية من خالل متسكه بوطنه الواحد.
نرفع الصوت من اسرتاليا واحلق نقول :لقد اصبحنا
مجيعا مواطنني مهددين يف وجودنا ..مهددين بكرامتنا
االنسانية ..ان املؤامرة تطالنا مجيعا النها تستهدف تفسيخ
ناسنا وتفتيت شعبنا بعد ان اجتاحت امراضها املؤسسات
واالرض ..وهي من جديد تنشب اظافرها وباستمرار يف
اجلسد اللبناني الذي ما زال يتأرجح بني املوت واحلياة..
واليوم نرى الفساد والفاسدين واملتآمرين على الوطن
لتجزيء اجملزأ منه وتقسيم املقسم ،يتحركون باسم احلفاظ
على الطوائف ،رافعني الشعارات الدينية اليت ال عالقة هلا
جبوهر االديان وكلما كانت الفرصة ساحنة كان «فعل»
املؤامرة أفدح.
ونعمق
وحدتنا
لنصون
نتماسك
ان
واحد
كشعب
لذا علينا
ّ
عرى التواصل فيما بيننا ،فاملؤامرة هي هي مؤامرة التقسيم
والتجزيء ،هي تقرع ابوابنا من جديد ،وهي جتد عند بعض
عال
اللبنانيني آذانا صاغية لالقتتال والتقاسم ..بصوت
ٍ
ّ
ّ
صنا لبنان،
صنا وحدة الشعب
ومن اسرتاليا نقول :اذا
اما اذا نال اعداء الوحدة منها ومنا حنن املغرتبني خاصة
فاننا سننعي الوطن ..الننا عندما خنسر وحدتنا سنخسر
الوطن ،واذا خسرنا الوطن فعليه وعلينا السالم .بوحدتنا
ّ
حنجمها...
نعطل املؤامرة او يف أسوأ االحوال
ّ
يا اهلنا يف الوطن واملغرتبات :صونوا وحدتكم املواطنية
الشعبية تصونوا لبنان.
كلمة ونداء نوجهه لكل ابناء شعبنا هنا وهناك ويف كل
نهب مجيعا قلبا واحدا ويدا واحدة..
االنتشار :علينا ان
ّ
فاما ان منوت معا واما ان حنيا معا من اجل الوطن املوحد.
يبقى ان رهاننا االخري هو على الشعب وعلى حسه الوطين
السليم ..وحنن واثقون اننا سنربح الرهان وسيبقى وطننا
وطن االنسان ابد الدهور.

ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ سليمان
ﻣﻴﺸﺎﻝميشال
العماد
برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ –
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
تدعو ﺗﺪﻋﻮ
ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎفيكتوريا
العامل –
الثقافيةﻓﻲ يف
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔاللبنانية
اجلامعة
ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠﻜﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ
الفتيات لالشرتاك مبسابقة ملكة مجال املغرتبني
التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام اجملتمع الدولي
يدعو رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف والية فيكتوريا السيد يوسف
سابا
مع أعضاء اللجنة التنفيذية
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
الواليات االسرتالية
حسناوات اجلالية اللبنانية من عمر  27 - 17سنة ومن كل
للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف ملبورن اسرتاليا
لعام  ،2012حيث ستتوج ملكة العام  2012مع وصيفة أوىل وثانية ،يف مهرجان
مجالي وفين بامتياز ،يف شهر متوز املقبل.
ستتنافس على عرش مجال االغرتاب اللبناني حسناوات من جاليتنا ،يظهرن فيه
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
هدفا حبد ذاته ،إمنا
ليس
املستوى الالئق من الروح الرياضية ،ألن تاج اجلمال
ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ – ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ
ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ
اسمﻣﻠﻜﺔ
ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺟﻤﺎﻝعاليًا.
لبنان
ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙإبقاء
ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕالغاية
هذا وسيشرتكن الفائزات يف حفل االنتخابات النهائية مللكة مجال االغرتاب
الذي سيقام يف  11آب  2012يف بلدة ضهور الشوير يف لبنان
برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان
وسيتم نقل االحتفال من على شاشة MTV
وللمشاركة
املعلومات
ﺭﺋﻴﺲمن
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔملزيد
ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
يرجى االتصال قبل  3حزيران 2012
على األرقام التالية :سوزان  – 0417 470 243مروى – 0422 888 564
إيف  – 0433 773 766سندرا 0421 988 016
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﺈﻇﻬﺎﺭ ﻭﺟﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﻳﺪﻋﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺳﺎﺑﺎ
ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺣﺴﻨﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  27 - 17ﺳﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠﻜﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﻟﻌﺎﻡ  ،2012ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻮﺝ ﻣﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2012ﻣﻊ ﻭﺻﻴﻔﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻨﻲ
ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ،ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻤﻮﺯ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺳﺘﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺵ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺣﺴﻨﺎﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻟﻴﺘﻨﺎ ،ﻳﻈﻬﺮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻼﺋﻖ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﺎ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺇﺑﻘﺎء ﺍﺳﻢ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎً.
ﻫﺬﺍ ﻭﺳﻴﺸﺘﺮﻛﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻠﻜﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﺎﻡ ﻓﻲ  11ﺁﺏ  2012ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺿﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ MTV
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻗﺒﻞ  3ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2012

ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺳﻮﺯﺍﻥ  – 0417 470 243ﻣﺮﻭﻯ – 0422 888 564
ﺇﻳﻒ  – 0433 773 766ﺳﻨﺪﺭﺍ 0421 988 016
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ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺣﺴﻨﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  27 - 17ﺳﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠﻜﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﻟﻌﺎﻡ  ،2012ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻮﺝ ﻣﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2012ﻣﻊ ﻭﺻﻴﻔﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻨﻲ
ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ،ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻤﻮﺯ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺳﺘﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺵ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺣﺴﻨﺎﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻟﻴﺘﻨﺎ ،ﻳﻈﻬﺮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻼﺋﻖ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﺎ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺇﺑﻘﺎء ﺍﺳﻢ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎً.
ﻫﺬﺍ ﻭﺳﻴﺸﺘﺮﻛﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻠﻜﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﺎﻡ ﻓﻲ  11ﺁﺏ  2012ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺿﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ MTV
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻗﺒﻞ  3ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2012
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الساعة  25يف ملبورن
الرئيس بشار االسد
ميسه»
« أمن الوطن خط أمحر ال ميكن التسامح مع من ّ
«القضية ليست حول االصالح والدميقراطية بل ضرب دور
سورية املقاوم ودعمها للمقاومة ومتسكها حبقوقها»
«نقول للوطين أنت وطين ولغري الوطين غري وطين»...
«أنا بشار االسد مع وطين ..لوني من لون هذا الشعب
العظيم»
آت ٍ
«املطلوب ان نقف صفا واحدا مع الوطن والنصر ٍ
آت»
«حنن نريد انتصار القانون على الفوضى ،واالرهابيون يريدون
انتصار الفوضى على القانون»
تفرق بني السياسة ومصلحة
«هناك معارضة شريفة عرفت كيف ّ
الوطن واالمة اليت هي فوق كل مصلحة ..حنن ندافع عن وطن
وحدت
وقضية وطن .لو مل يكن لقواتنا املسلحة الباسلة عقيدة ّ
االجتاه يف االميان الواحد ،لصيانة وحدة الوطن واحلفاظ على
مؤسساته الوطنية وثرواته الطبيعية لكان وضعنا غري ما حنن
عليه اآلن من ثبات وتقدم باجتاه القضاء على االرهاب ومن
وحيركه يف الداخل واخلارج»..
ميوله
ّ
ّ
ان خطاب الرئيس االسد موضوعي اىل اقصى احلدود ..يؤكد
ان االختالف يف الرأي يعين الغنى واالختالف حول الوطن
يعين التدمري ..سنقضي على الفوضى النها البيئة الطبيعية
الحتضان االرهاب .له ولكل ابناء سورية نقول :ان فيكم قوة
فعلت وستفعل ..وكل الفضل هو للوعي القومي وثقافة العز
والكرامة ،واملوت من اجل احلياة .عرب الدهور اكد علم التاريخ ان
الفداء كرس نفسه النتصار كل قضية حق يف هذا العامل...
***
صالة
البطريرك بشارة الراعي
يف قداس االحد يقول« :نذكر بصلواتنا يا رب العاملني
املخطوفني يف سورية ،كي يعودوا اىل عياهلم ساملني ..نصلي
ونطلب منك يا رب ان تعيد السالم اىل تلك الربوع ..واىل
ربوعنا ..اىل ذاتنا االنسانية حيث انت يا اهلل ..ان لبنان متأثر
حلد بعيد مبا جيري حوله وفيه ،الننا جزء من هذه املنطقة..
هذا واكد الراعي الصاحل غبطة البطريرك االنطاكي الكلي
الطوبى ،على ضرورة احلوار بني اللبنانيني وضرورة مساع
هواجس اآلخر والعمل من اجل مصلحة الوطن والناس ..ومل

ينس غبطته الفتنة املتنقلة من مكان اىل آخر يف لبنان اجلريح،
َ
فصلى ايضا لطرابلس والشمال ،وترحم على الشهداء ،ومتنى
للجرحى الشفاء ولالهالي العزاء الكلي..
ومع مجيع املؤمنني بثقافة احملبة والشراكة ،يف احلياة الواحدة
على ارض الوطن الواحد نضرع ونصلي لالله الواحد ،ونطلب
يف صالتنا من مريم العذراء ام يسوع قائلني :يا ام النور يا
سيدة العاملني ،صلي الجل السالم يف وطن السالم انطالقا
من مسقط رأسك حيث االغتصاب واالحتالل ّ ،
علنا نعرب جلجلة
اخلالس فنتمريم بشفاعتك يا مريم مُ
ريم هذا العامل املعذب
ون ِ
يف عبورنا احلتمي اىل سالمك ،من اجل االنسان وصيانة كرامته
وحريته..
ِ
لك نضرع مع غبطة ابينا الراعي الصاحل ،ومع كل رجال الدين
والدنيا يف رسائل احملبة والرمحة والغفران ،وهكذا منجد اهلل يف
العلى ونزرع سالمه وعدله وحبه يف بين االنسان ،صالة كهذه
مقبولة حتما ،النها رجاء كل املعذبني ...وتوق كل املؤمنني
للخالص ...آمني.
***
دمشق
يا شام يا شامة الدنيا ووردتها
ِ
ِ
أوجعت االزاميال
حبسنك
يا من
َ
هواك يا بردى كالسيف يسكنين
وما دنت ألمر احلب تبديال
كنت اخفي ما أكابده
يا شام ان
ُ
حب بعد ما قيل
احلب
فأمجل
ٌّ
دمشق هي العاصمة االوىل يف التاريخ ..منها احلضارات
والرساالت وفيها االصالة والعراقة وعنها حكايا العز
والكرامات ..التاريخ اكد ..السماء حكت يف اجنيلنا بشرى
االله  -االنسان للعاملني ..ويف قرآنها قرأنا آياتها للعاملني
وعرب ناسها وعظمائها نشرنا كل ما هو حقن مجيل ونافع لبين
االنسان..
دمشق يا مدينة الكنائس العتيقة واملساجد واملعابد واهلياكل
والقالعِ ،
انت ،انت الصخرة وعليها كما قال الناصرين الثائر
االول لكرامة االنسان ،على صخرة اميانك هذا ستتكسر مؤامرة
ِ
النك ِ
احلقد واالرهاب،
انت احلب االول واالخري ملن خلق االرض
والسماء ...من ينتصر باحملبة ينصره احلق..ستنتصرين باحلق
للحق يا شام..

همــسة ودمــعة

سألت طفلة فقدت والديها واخوتها السبعة يف جمزرة
ْ
احلولة السورية ..وال نقول اجملزرة الوحشية الن الوحوش
عرب تارخيهم مل ولن يرتكبوا جمازر كهذه ...فهي اذن
برسم بين البشر ..سألت الطفلة اليتيمة اجلرحية واملذعورة
جدتها لوالدتها اجلرحية واحلزينة :يا ستيّ من قتل امي وابي
وهرتي نونا؟ من
واخوتي وجرياني االطفال؟ من قتل كلبنا
ّ
قتلهم يا ستيّ ؟ تنهدت اجلدة اجلرحية وهي تنزف دما وحزنا
و «وشوشت» حفيدتها :قتلها من جلب االرهاب لبلدنا
حينا حتى
سورية يا بنيت ...فهم قتلوا كل شيء يتحرك يف ّ
الفراشات والعصافري ...بعدها
ضمتها اىل صدرها ،وفارقت
ّ
احلياة حزينة حتى املوت...
همستنا ليست حكاية
نقصها على اطفالنا الصغار ،بل هي
ّ

قنصلية العامة يف ملبورن
دعوة للمشاركة يف خميم الشباب
تنظم وزارة اخلارجية واملغرتبني /املديرية

العامة للمغرتبني املخيم احلادي عشر لشباب
لبنان املغرتب من  10لغاية  19متوز .2012
ميكن االطالع على كافة التفاصيل املتعلقة
باملخيم على املوقع االلكرتوني للمديرية

العامة للمغرتبنيwww.emigrants.gov.lb :

حكاية جمزرة رهيبة رأيناها ومسعناها وحتققنا من مكانها
وزمانها...
نعم ،لتنني احلولة عالقة وثيقة ومشؤومة بتنني بين صهيون
يف جمزرة قانا اجلليل اللبنانية ...نستذكر شهداء قانا حتى
الساعة ،وسنتذكر شهداء احلولة حتى قيام الساعة ...هريودس
وتنني القتل والدمار واالرهاب هو هو ...لكن اله اخلري واحلق
والرمحة والعدل املتجسد خريا ومجاال يف بين االنسان هو من
سيصرع هذا التنني ...انه االله الذي جتسد انسانا ..انه
فعل اميان ثوري شعيب حقيقي ..واننا نسجل حكاية الطفلة
نور وجدتها الشهيدة واهلها وأهل حارتها ووطنها ..نسجلها
لالجيال ..نتوثب لقتل ذاك التنني ..وللمرة االخرية نؤكد
ير...
مصرعه احلتمي ...ومن يعش َ

إلعالناتكم يف جريدة
الهريالد يف ملبورن ،
االتصال بالزميل

كميل مسعود
على الرقم

حتض قنصلية لبنان العامة يف ملبورن

ابناء اجلالية اللبنانية الكرمية الذين ترتاوح

اعمارهم ما بني  17و 25عاما على املشاركة
يف هذا النشاط ملا له من اهمية يف تعزيز
صلة الشباب اللبناني بوطنهم االم

القنصل العام

هنري قسطون

0405 272 581
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روحانيات

يتساءل الناس منذ أمد بعيد عن آلية عمل السحر فى اجلسد ؟
وكيف يفرق ؟ ويعطف ؟ وميرض ؟ ويربط ؟ وخيبل ؟ وميرض ؟ .
تتمة املنشور يف العدد املاضي
منظورة
الغري
الكائنات
اجلن
يستطيع
وكذلك
تشخيص احلاالت املرضية
عرب هذه اهلالة ومعرفة نوع
املرض وسببه واهلل تعاىل
أعلى وأعلم .
فكل كائن حي البد من هذه
الطاقة أن تسري بداخله
وبدون الطاقة ال ميكن أن
يعيش  ،ونطلق عليها لفظة ،
الطاقة احليوية BioEnergeitc
بل وحتى اجلمادات يوجد
بداخلها هذه الطاقة وشاهدنا
ٍ
شيء
هو قوله تعاىل (وما من
إال يسبح حبمده ولكن ال
تفقهون تسبيحه) فهذه داللة
على أنه اجلماد توجد به هذه
الطاقة احليوية  ،ولكن الفرق
بينه وبني بقية الكائنات احلية
أنه ليست له القدرة على أن
يتحرك.
ومن املعلوم أن اإللكرتون
يلف حول النواة بعكس
مدار الساعة وملا نظر علماء
الفيزياء يف دوران وحركة
اجلزيئات الصغرية يف النواة
توصلوا إىل حقيقة مذهلة
حيث أنها تتحرك ميينًا أو
مشا ً
ال أو بدوران حبسب
فكرة الباحث !!! حيثما توقع
تسري  ،ولذلك خلصوا من
أن الفكرة تؤثر يف حركة
اجلزيئيات الداخلية يف النواة
 ،وبالتالي فإن الفكرة بقوتها
قد تؤثر يف النواة  ،وإذا
كانت أقوى أثرت بالذرة ،
وإذا كانت أقوى أثرت بالبيئة
املليئة بالذرات  ،كما حيصل
للنفس احلاسدة (العني) أو
التخاطر أو الكشف أو السحر
أو اإلهلام أو غريها .
كيف يصل السحر اخلارجى
إىل جسد املسحور ؟
تأثري السحر البعيد عن
الشخص سواء كان مدفونًا أو
غريه يقوم فى األساس على
قانون اجلذب الكونى قانون
اجلذب قانون كوني أساسي
وذو أهمية وينص على أن
كل شيء يظهر يف حياتنا
أو يبتعد عنها حيدث نتيجة
الهتزاز أو تذبذب لطاقتنا
سبيل
فعلى
الشخصية،
املثال:
إذا كنت تشعر بشعور سليب
جدًا وتشعر بالكآبة لفرتة
معينة  ،فإنك سوف جتذب
طاقة سلبية شبيهة هلذا
الشعور يف حياتك وذلك ألنك
عندما تفكر بأي تفكري فإنك
سوف جتذبه إليك وتؤكده يف
حياتك.وعندما تنجذب الطاقة
السلبية حلياتك فمن املمكن
أن تشعر بأنك منهك القوى
أو كسول كما أنها قد تسبب

لك العديد من املشاكل اليت
تثقل كاهلك فيما بعد .
والعكس صحيح فعندما تشعر
بشعور إجيابي من سعادة فرح
سرور ،أو تكون سعيدًا جدًا
يف داخل نفسك  ،فسوف
تندهش لألشياء الرائعة اليت
سوف حتدث لك حيث أن نفس
هذه الطاقة اإلجيابية سوف
ترجع لك لتسهل طريقك
وجتعل أوضاعك احلالية تسري
بسهولة ومرونة وكان رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم
حيب الفأل احلسن ويكره
الطرية والتشاؤم !!
كذلك املسحور يقوم جبذب
الطاقة السحرية حنو جسده
ولو كانت على بعد أميال أو
مئات األميال بسبب جسده
الذى حيمل بني طياته جنيًا
مسحورًا حيمل نفس ذبذبات
السحر اخلارجى  ،وقد تنجذب
اسحار غريه إليه أو ذبذات
جنى آخر فى جسد آخر أو خارجه
وهنا إجابة على التساؤل
(ملاذا يشعر املصاب بالسحر
واملس عند غريه ؟ ) .
وقد يشعر أى إنسان ولو مل
يكن مصابًا بالسحر واملس
بسبب ذبذبات هالته ويؤثر
فى السحر والسحر يؤثر فيه
حبسب قوة إميانه من عدمها
وحبسب درجة شفافية روحه
.من املمكن أن يشعر الناس
بطبيعة طاقتك أو ذبذبتها
سواء سلبية أو إجيابية
وسوف يكون هلم رد فعل
جتاهك ،فإذا كانت طاقتك
إجيابية سوف يشعر الناس
بالراحة حنوك ،ألن طاقتك

جتعلهم يشعرون بشعور جيد،
أما إذا كانت طاقتك سلبية
فمن البديهي أن جتد الناس
يتحاشونك ويشعرون بعدم
الراحة لرفقته وهذا يكون
فى الشخص السليم فمابالك
باملسحور واملمسوس ؟
نعود للموضوع وحندد املناطق
السبعة التى تهمنا وقد
نضيف منطقة ثامنة يتأثر بها
املصابني وهى منطقة الكبد
وقد ذهب الكثري على أنها
عجلة طاقة .
وهناك مراكز الطاقة فى

جسد اإلنسان وإن
كل مركز من مراكز
عمله
هذه
الطاقة
األساسي هو متثيل
الطاقة وحتويلها اىل
جسد اإلنسان ولكل
مركز إرتباط مباشر
مع أحد الغدد الصماء
 ،لذا فإن وجودها يف
اجلسد املادي وإتساع
نطاق عملها يف اجلسد
األثريي والعاطفي والعقلي هو
أمر جيب أخذه يف عني االعتبار
ٌ
وهذه املناطق املوضحة فى
الصورة نطلق عليها (مفاتيح
اجلن) ألسباب:
 )1هى نقطة الوصل بني
اجلسد األثريى واملادى .
 )2عمل اجلن فى جسد
اإلنسان فى هذه املناطق
ومن خالهلا يتحكم فى اجلسد
ويسري الشخص حسب هدف
السحر كما سيتضح معنا الحقًا
إن شاء اهلل تعاىل.
وانى أن األمور اخلفية
واإلصابات الروحانية أصبحت
ختضع لتجارب وأحباث مكثفة
وأمكن إخضاعها للقياس
َ
يبق
مبعدات بالغة الدقة ومل
األمر شىء غيبى مطلق أو
غيبى حبث بعد التطور العلمى
املشهود فى ميادين العلم ،
وليس كل جن سببه جن فقط
وليس كل شىء سببه مرض
عضوى فقط !
فاالنطواء حتت عباءة هذا
غيب ! وهذا مل يثبت ! أو
حقد دفني وغل أصيل وحسد
لراق دون آخر أمر أصاب
فاقع
ٍ
الرقى وأصول العالج
علم
ُ
وتطورهما بشلل نصفى على
أيدى من الخالق هلم فى العلم
 ،ومن جهل شيئًا عاداه .
التجارب
أثبتت
لقد
والفحوصات والتتبعات أن
اجلسم البشرى يصاب بطاقة
سلبية على شكل مرض أو
سحر أو مس أو عني ويهدر
باملقابل طاقة إجيابية من
جسده فيحدث املرض .
يتحمل اإلنسان
لذا وجب أن
ّ
ويتقبل األمور مبرونة فيبقى
مبنأى عن كل ضعف يف
هالته وبالتالي عن كل ضعف
يف جسده  ،واإلنسان وهو
يقابل الناس من املمكن أن
يفرغوا له طاقته بامتصاصها
ّ
أويتعرض للحسد فيجد نفسه
خائر القوى برغم أنه عند
خروجه من منزله كان نشيطًا
جدًا !!
ثم نكشف النقاب عن مسار
اجلنى فى اجلسد عربأربعة
عشر مسار فى جسم اإلنسان
وعليها يعتمد اجلنى فى
حتريك اإلنسان والتحكم فيه

وهذه املسارات تتبع رئيسيًا
علجالت الطاقة السبع التى
سنبينها الحقًا إن شاء اهلل
تعاىل ..
واألهم أن مسارات الطاقة
فى كامل اجلسم هلا عشرون
نهاية تنته إليها بعد رحلتها
فى اجلسد وهي:
عشرة فى أطراف أصابع
القدم وعشرة فى أطراف
أصابع اليد ولوعلمنا هذا
فإننا سنجيب على سؤالني:
ملاذا يشعر املصاب بتخدير
أو أمل فى أطراف أصابعه أو
إحداها ؟ مع العلم أن أطراف
األصابع متصلة مبناطق فى
اجلسد ؟ أو شعوره خبروج أو
دخول ريح ساخنة أو باردة؟
والسؤال الثانى  :علم
اإلشارة الذى يكشف من خالله
بعض الرقاة عن اإلصابة مبد
األصابع وتتبع حركة التغري
فيهن  ،وملاذا حيدث تغريًا
فى األصبع ويأخذ أشكا ً
ال
معينة ؟
وهو
ماذكرنا
واجلواب
أن الطاقة خترج من هذه
األطراف وحبسب سلبيتها
حيدث الشكل  ،لذا الجتد
مستخدمًا هلذه الطريقة ـ وهى
طريقة اإلشارة ـ إال ويواجهه
استشكال ـ مبا فيهم خمرتع
الطريقة نفسه ـ أالوهو ملاذا
يتغري شكل اإلصبع عند
معاودة القراءة على نفس
الشخص ؟
كذلك كل طاقة سلبية خترج
على هيئة شكل على أصبع
الشخص واليشرتط فيها
املس والسحر والعني وفقط
 ،بل حتى األمراض العضوية
كذلك ! وهذا سؤال ماتقدم
جزء من اإلجابة وسنتعرض
هلذا املوضوع وحناول تقنينه
يف موضوع مستقل إن شاء
اهلل تعاىل .
وينقل عن القدماء أن هناك
أكثر من  72ألف مسار أثريى
طاقوى غري مرئى يوصل
الطاقة اخلارجية إىل داخل
اإلنسان .
فى هذا الشكل مناطق جتمع
للطاقة رئيسية ـ دوائر سوداء
كبرية ـ وهى على امتداد
العمود الفقرى ( أعلى الرأس
ـ اجلبهة ـ النحر ـ الصدر ـ فوهة

املعدة ـ السرة ـ العجز ) وهى
مناطق أمل عند كل مسحور
أو ممسوس الحمالة  ،وفى
الوقت نفسه كل عجلة هى
موضع لغدة صماء فى اجلسد
وخلل عمل هذه الغدة حيدث
أعراضًا هى عينها أعراض
املمسوس أو املسحور  ،وهذا
مايهم اجلن وعربها يتحكمون
فى اجلسد عضويًا ونفسيًا
 ،أى يتحكمون فى سلوك
الشخص بعطف أو تفريق أو
جنون ويتحكمون فى عضويته
بربط أو مرض أو غري ذلك
بالتفصيل
ذلك
وسنبني
اململ  ،ثم هناك مناطق جتمع
فرعية ـ دوائر سوداء صغرية
ـ وهى أشبه بعلب توزيع
الكهرباء فى البيوت والتى
جتدها فى أعلى اجلدران وهى
فى الشكل ( جبانب الرقبة ـ
على عظم الكتفني ـ املرفقني
ـ الرسغني ـ الفخذين ـ
الركبتني ـ الكاهلني ) .
الضغط القوى على مناطق
العجالت الرئيسية حيدث
ضغطًا مباشرًا على اجلنى
ألن كما بينا أن هذه املناطق
هى حلقة وصل بني جسدنا
املادى وبني جسدنا األثريى
الذى هو نفسه جسد اجلن
إذا تلبس بنا فالضغط على
هذه املناطق يعتربضغطًا
مباشر عليه  ،ومن هنا جند
تفسريًا علميًا للسؤال ( ملاذا
عند الضغط على فوهة املعدة
مث ًال حيضر اجلنى ؟ ).
والضغط على املناطق الفرعية
يولد ختديرًا فى العضو أو أملًا
اليطاق حبسب متكن املس أو
السحر أو العني من اجلسد
وحبسب قرب اجلنى من هذه
املنطقة أو بعده عنها .
ونعود للمراكز الرئيسية :
مركز التاج  :باللون البنفسجى
ويقع يف أعلى الرأس يف
منطقة اليافوخ واملصاب
يشكو من هذه املنطقة وخيرب
وكأن فروة رأسه ستقلع !
مركز اجلبني  :ولونه نيلى
ويقع يف منتصف اجلبني
والبعض يسميه مركز العني
الثالثة ولكن احلقيقة هو أن
مركز العني الثالثة يقع بني
احلاجبني  ،وهو خمتلف عن
مركز اجلبني  ،حيث يؤثر مركز
اجلبني يف مركز العني الثالثة
وال حيصل العكس وبعض
الرقاة يقومون بالضغط على
هذه املنطقة بأصبعى األبهام
فيتحدث حرارة وامل اليطاق
فى رأس املسحور خاصة
أو رعشة فى اجلسد وأحيانًا
استفراغ شديد .
مركز احللق  :ولونه أزرق
فاتح ويقع يف احلنجرة  ،وهى

عالء عوادي

نفسها حمل اختناق بعض
املصابني وعدم قدرتهم
على البلع أو االستفراغ وله
تأثري على الذراعني بالتنميل
والتخدير .
مركز القلب  :ولونه أخضر
فاتح ويقع يف منتصف
القفص الصدري  ،حمل
اهتمام رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم بالضرب عليه
لعالج املمسوس أو لتقوية
قلب أصحابه والدعاء هلم
 ،وبعض املرضى يشعرون
بزيادة فى ضربات القلب أو
شبه توقف .
مركز الضفرية الشمسية أو
فوهة املعدة  :ولونها أصفر
فاتح ومسيت بذلك ألنها تعترب
أكرب جتمع للشعريات الدموية
ويسميها البعض مركز السرة
ألنها تقع قريبًا من السرة
وبعض املرضى يشعرون
وكأن شيئًا مثل الكرة واقف
فى هذه املنطقة.
مركز السرة  :ولونها برتقاىل
ويقع أسفل السرة بأربع
أصابع ويشعر فيه بعض
املرضى بانتفاخ ملحوظ فى
البطن .
مركز القاعدة أوالعجز  :ولونه
أمحر فاتح ويسميه البعض
مركز اجلذر وكال التسميتني
صحيحة فالقاعدة ألن هذا
املركز ميثل قاعدة ارتكاز
تنطلق منها الطاقة ألعلى
واجلذر ألنه حيقق لإلنسان
إتصال مباشر مع األرض
واستقاء للطاقة األرضية
كما حيصل مع جذور الشجر
ويشعر فى املريض بامل ميتد
إىل الساقني واألقدام وختدير
فيهما أو فى أحدهما .
وهذه املراكز هلا مايقابلها
متامًا من اخللف على امتداد
العمود الفقرى من الظهر
 ،وختتلف مكانها ببعض
السنتيمرات من شخص آلخر
.
فلن جتد ممسوسًا والمسحورًا
ضغطت على إحدى عجالت
الطاقة فى جسده الرئيسية
أو الفرعية إالووجد أملًا أو
ختديرًا أو استفراغًا أو صراخ
وحضور  ،وهذا من أقوى طرق
الكشف بال منازع وأصدقها
وأقربها للصواب  ،والضغط
له كيفية معينة فى أوضاع
معينة سنستعرضها إن شاء
اهلل تعاىل .
وكذلك أصحاب األمراض
العضوية قد جيدون تأثرًا
فى هذه املناطق والخيتص
هذا بالسحر واملس والعني
فقط فوجب التنبيه والتفريق
ِ
سيأت الحقًا .
واهلل تعاىل أعلى وأعلم
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حركة امل يف سيدني تقيم جملس
عزاء للمرحوم الرائد يعقوب ضاهر

ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺃﺭﺍﻛﺲ  -ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﻔﻼﺗﻜﻢ ﻭﺃﻋﺮﺍﺳﻜﻢ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻜﻢ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﺍﳴﺼﻮﺭ ﺃﺭﺍﻛﺲ

PH: 0419 247 261 - 02 9682 3269

أمجل السهرات والذكريات يف ملهى ومطعم جان شاهني

*العريف حسني الحاج*

*املقرئ الحاج علي مسلماني*

*عيد ميالد نديم البايع*

*الشيخ منتظر مال اهلل*

*السهرة العامرة مع املطرب نسيم سعد*

*الحاج أحمد حسني*

*ماهر عتمة وأصدقاء*

*الشيخ كمال مسلماني والشيخ مال اهلل وحضور*

*الحاج أحمد حسني ،الزميل أكرم املغوش وموسى مرعي وايلي ناصيف *

اقامت حركة امل واقرباء الفقيد وانسبائه ذكرى اسبوع للفقيد
الرائد يعقوب ضاهر
وذلك يوم السبت يف  2012 - 6 - 2يف نادي االمام السيد موسى
الصدر حبضور ممثل دولة الرئيس نبيه بري احلاج امحد حسني
والسيناتور شوكت مسلماني وممثلني عن التيار الوطين احلر وتيار
املردة وجملس اجلالية اللبنانية وحشد من ابناء بلدته روم واجلنوب
والزميلني انطونيوس بو رزق واكرم املغوش.
بداية وقف احلضور دقيقة صمت ووالقى املقرئ احلاج علي
مسلماني آيات من الذكر احلكيم.
بدأ التأبني بكلمة العريف امني سر احلركة االستاذ حسني احلاج
فاشاد بالفقيد معددا صفاته العسكرية والوطنية واالجتماعية
واالنسانية.
ثم حتدث احلاج حسني عضو اجمللس االستشاري وممثل دولة
الرئيس بري بكلمة ترحم فيها على فقسد املقاومة اجملاهد املرحوم
الرائد يعقوب ضاهر وقال ان املوت حق ال مفر منه ولكن سيبقى
الفقيد الغالي حمفورا يف قلوب اجملاهدين.
وعب
وختاما قرأ الشيخ منتظر مال اهلل آيات من الذكر احلكيم
رّ
بكلمته احلزينة عن فقدان اجملاهد الرائد يعقوب وقال ان اجملاهدين
االبطال يعتربون مساحة االمام ابا عبد اهلل احلسني بن علي ابا
الشهداء قدوة هلم يف املقاومة من اجل احلق

عشاق السهر الكيف والعائالت الراقية يتقاطرون كل اسبوع
اىل مطعم وملهى جان شاهني يف بانكستاون ليعيشوا امجل
حلظات الطقش والفقش والفرح مع اجلو الشرقي اجلميل على
انغام الفنان جورج خوري واملطرب نسيم سعد والراقصة
اللولبية والعديد من املناسبات السعيدة واالستقبال من
الوجه البشوش اجلنتلمان جان شاهني واالدارة الساهرة على
راحة الرواد باخلدمة السريعة املمتازة من الديناميكي حممد
احلركة .وتزداد املناسبات املتنوعة من اعياد ميالد وخطوبة
وعمادات وتكريم واعياد زواج.

العالناتكم
يف الهريالد
االتصال
بمكتبنا على
األرقام:
02 8764 8186
0403 482 345

*سهرة فرح ومرح*

ومن الذين احتفلوا باعياد ميالدهم سعيد وصاحل وسناء
وزبيدة وجانيت وبول وسامر ومن الذين احتفلوا باعياد
زواجهم شبيب شقري وعقيلته وسليم خمول وعقيلته وسامر
الدقن وعقيلته اضافة اىل العديد من املناسبات .وخالل
السهرة احتفل الشاب نديم البايع بعيد ميالده ومجع حوله
االصدقاء الذين متنوا له العمر الطويل.
امضى اجلميع امجل ليالي السهر محلوا فيها كاس الفرح
واالنشراح مع االركيلة اللذيذة والكاس يدق الكاس حتى
الصباح.

بادارة السيد
سام كوره
0418 240 850

 7أيام يف
األسبوع و 24
ساعة
ويف جميع مناطق
سدني

من اليسار اىل اليمني :مارتن كول ،راي سابا (بلوزه) ،سام كوره (حدشيت)،
جان خوري (راسكيفا) ،رالف شيبان (حدث الجبة) وبول لحود (كفرصغاب)

أول شركة لبنانية يف اسرتاليا لالهتمام بوفياتكم
*خدمة الوفاة باملستشفى *تأمني لقمة الرحمة * *اهتمام بالغ بمراسم الدفن* سيارات
فخمة * شراء املدافن *متطلبات الكنيسة * أكاليل الزهور * ارسال الجثمان إىل الخارج
222 Sydney St, Chatswood
P:02 9413 2722- F:9413 2711

*
*
*

101 South St, Granville
P:02 9637 0322- F:9637 0377
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شربل بادرو احلجة
حيتفل مبيالده االول

قاذف احلذاء على بوش منتظر نهلة سالمة جتري  14عملية قداس لراحة أنفس شهداء
الزيدي يتزوج من إعالمية لبنانية جتميل من أجل الشيخة موزة جمزرة اهدن ومجيع شهداء املرده

يدعو تيار املرده اوسرتاليا ابناء اجلالية اىل
حضور القداس الذي يقيمه لراحة أنفس
شهداء جمزرة اهدن ومجيع شهداء املرده
وذلك يوم االحد الواقع فيه  17حزيران 2012
الساعة احلادية عشرة صباحا يف كنيسة مار
يوسف ،كرويدن.
7 Acton Street Croydon Sydney
الدعوة عامة

من منا ال يعرف منتظر الزيدي الذي ألقى احلذاء
بوجه الرئيس األمرييكي السابق جورج بوش
خالل مؤمتر صحفي كان قد أقيم يف العاصمة
العراقية بغداد يف  14كانون األول عام
 2008مبشاركة رئيس الوزراء نوري املالكي.
وبات الزيدي حديث الناس والوسائل اإلعالمية،
واليوم نشر له على اليوتيوب فيديو زواجه من
اإلعالمية اللبنانية مريم ياغي بعد قصة حب
مجعتهما.
يذكر ان حذاء الزيدي مل يصب بوش بعدما جنح
بتفاديها واستكمل املؤمتر بشكل عادي وكأن
شيئًا مل يكن لكن يف املقابل أصابت الرمية
العلم األمريكي ليتم اعتقال الزيدي واحلكم عليه
بالسجن ملدة ثالث سنوات.
وقد قام أحد املواطنني السعودين بعرض مبلغ
 10مليون دوالر لشراء احلذاء ،و 100ألف دوالر
من املدير الفين السابق للمنتخب العراقي.

أفعى تقتل رجل دين كان يقدم
مواعظه مستعيناً بها
أحتفل االعالمي بادرو احلجة وعقيلته ديانا بأطفاء
الشمعة االوىل لطفلهما شربل
بوجود االهل و االصدقاء حيث اجتمعا يف صالة
كنيسة القلب االقدس يف ويستميد
زينت القاعة بصور كبرية لشربل محلت توقيع
والده ونشاطات ترفيهية لالوالد من ثصميم
والدته
شرب اجلميع خنب شربل ومتنوا له طول العمر
بشفاعة قديس لبنان شربل حبضن والديه بادرو
وديانا احلجة

فريجينيا -تويف قس معروف بتقدميه الوعظ
مستخدما افاعي جملجلة ملفوفة حول ذراعه عندما
قامت احدى االفاعي بعضه على حنو مفاجئ.
وتويف القس ماك راندال ولفورد – وهو قس
يف كنيسة مبدينة ماتوكا غرب والية فريجينيا
االمريكية بعد عدة ساعات من تلقيه العضة
املميتة يوم االحد املاضي وتويف والد القس
الذي كان ايضا معروفا بوعظه مستخدما
االفاعي بنفس الطريقة قبل ثالثني عاما.
وتلقى ولفورد ثالث عضات فيما مضى ولكنه
مل يذهب للمستشفى نتيجة اي منها ،وكانت
رغبته أال ينقل اىل املستشفى اال يف اشد
احلاالت ،وقالت احدى املقربات منه ان القس

EAGLE VALE INSURANCE SERVICES
*تعويضات أرباب العمل للعمال
*التأمني لدى البدء بتأسيس
مصلحة
*تأمني مصلحتكم ضد الغري
*التأمني لدى بناء املنزل

نفتح أيام السبت
بموعد مسبق
نصائح مختصة من االتصال بـ داني دكان على:
0414 309 360
شركة AMP
165C Wattle Street Bankstown
Call us Today: 02 9707 3077

Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd

مشط غرب فريجينا حبثا عن
االفاعي وابقاها يف غرفته
ليستخدمها يف وعظه كعالمة
على شدة اميانه.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

العالناتكم يف
اهلريالد اتصلوا
على األرقام...

أعلنت الفنانة نهلة سالمة اعتزامها جتسيد حياة
الشيخة موزة زوجة أمري قطر فى فيلم جديد
ستتوىل إنتاجه بنفسها رافضة اإلفصاح عن هوية
مؤلف العمل أو خمرجه خوفا على حياتهما.

02 8764 8186
0403 482345

وأكدت نهلة انها قامت بأكثر من  14عملية جتميل
حتى اآلن لتقريب الشبه بينها وبني الشيخة موزة،
وذلك من أجل بدء تصوير فيلمها اجلديد الذي يلقي
الضوء على حياة الشيخة موزة وعالقتها بالسياسية.
ويتناول الفيلم مقارنة بني شخصييت الشيخة
موزة وسوزان مبارك قرينة
الرئيس املصري السابق حسين
مبارك ،نظرا للتشابه الكبري
يف ظروف وجودهما يف مقعد
«السيدة األوىل» يف كل من
مصر وقطر ،على حد قول نهلة
سالمة.
ً
ووفقا ملا جاء يف «بوابة أخبار
اليوم» ،نفت سالمة أن يكون
هذا الفيلم قريب من العمل
الذي أعلن عنه املخرج علي
رجب منذ أيام وأن هذا املشروع
قديم منذ فرتة كبرية .
من اجلدير بالذكر بأن نهلة
ستسافر قريًبا من أجل إجراء
عمليات التجميل الباقية هلا حتى
يعرض الفيلم يف موسم عيد
الفطر القادم.

قداس وجناز السنة
يقام قداس وجناز السنة لراحة نفس املرحومة

زهية قسيس سعد

من عمار احلصن -سوريا واملتوفاة يف اسرتاليا
وذلك يوم السبت يف  2012- 6 -9الساعة الثانية بعد الظهر
يف كنيسة St John of God-Alice Street - Auburn
الداعون :زوجها جورج سعد والعائلة
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء
الدعوة عامة

EMOGENE CONTRACTING TEAM
لجميع حاجاتكم من أعمال صب الباطون على
أنواعه واالسفلت يف جميع املناطق

تسعرية مجانية  ..معاملة ممتازة
وكفالة يف العمل

ومن املقرر أن تستعني نهلة
سالمة ببيت أزياء فرنسي
شهري لتصميم املالبس اخلاصة
املعروفة
موزة
بشخصية
بأناقتها.
يذكر أن آخر أفالم نهلة سالمة
كان فيلم «النمس» من بطولة
النجم حممود عبد العزيز والذي
طرح يف عام .2000

أكثر من  30سنة خربة

لالتصال :جان فارس
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: 02 8704 1490

* 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

50 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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املبادرة الروسية...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

والعدالة».
واذ اكد املتحدث االمريكي ان «ال مربر ممكنًا للرفض املستمر من هذا
النظام الحرتام موجباته يف اطار خطة (السالم للمبعوث الدولي كويف)
انان» ،اضاف ان رفض الرئيس السوري بشار االسد «حتمل املسؤولية
عن هذه االعمال املخيفة ال قيمة له وال يؤدي سوى اىل تأكيد الطبيعة
غري الشرعية والالأخالقية لسلطته» .وأكد املتحدث ان «مستقبل
سيحدده السوريون ،وعلى اجملتمع الدولي إظهار تضامنه لدعم
سوريا
ّ
نددت وزارة اخلارجية الروسية باجملزرة
تطلعاتهم املشروعة» ،فيما ّ
اجلديدة «اهلمجية» معتربة أنها «استفزاز» يهدف إىل «إفشال» خطة
مبعوث األمم املتحدة واجلامعة العربية كويف انان.
ولفت ممثل روسيا لدى األمم املتحدة فيتالي تشوركني خالل اجتماع
اجلمعية العامة حول سوريا ،اىل ان بالده ستقدم مبادرة حول الوضع
يف سوريا يف مؤمتر ستدعو اليه ،مشريًا اىل انه «جيب عدم املطالبة
بالتغيري الفوري للنظام يف سوريا ،وانه من اخلطأ دعم املعارضة اليت
تطالب بتدخل عسكري يف بالدها وان تقديم السالح هلا يزيد يف خطر
األوضاع».
ودعا تشوركني اىل توخي احلذر عند توجيه االتهامات حول اجملازر
يف سوريا ،مشريًا اىل انه «من اخلطأ ان نعتمد على دعم جمموعات
نقر بأن تقديم السالح اىل املعارضة املسلحة
املعارضة ،لذلك جيب ان ّ
يزيد يف اشتعال النريان».وتابع قائ ًال« :نعتقد انه من اخلطري ان يكون
هناك تنبؤات خطرية لفشل خطة انان وكذلك هناك حاجة خلطوات عملية
للوصول اىل حل سياسي».
وأعلن وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف يف كازاخستان ان بالده
ستمنع صدور اي قرار من جملس االمن الدولي جييز «تدخ ًال خارجيًا»
يف سوريا.
وقال الفروف خالل زيارة اىل كازاخستان« :لن يكون هناك تفويض من
االمم املتحدة لتدخل خارجي يف سوريا .أضمن لكم ذلك».
واضاف« :هناك اطراف يف النزاع ،خصوصا يف اخلارج ذلك املسمى
اجمللس الوطين السوري ،ال يريدون مفاوضات مع النظام بل فقط
مواصلة املعارك املسلحة اىل ان مينح جملس األمن تفويضًا لتدخل
اجنيب».
ومن جانب آخر ،أكدت موسكو انها ال تعارض «السيناريو اليمين إذا
سانده السوريون» ،معتربة أن «مصري األسد ليس سؤا ًال يوجه إلينا بل
إىل الشعب السوري».
وقال املندوب الصيين الدائم يف االمم املتحدة لي باودونغ ،حسبما
نقلت عنه وكالة انباء الصني اجلديدة الرمسية« ،حنن نرفض رفضًا
قاطعًا حل االزمة السورية عن طريق تدخل عسكري خارجي او اي حماولة
للتشجيع على تغيري النظام بالقوة».
واضاف الديبلوماسي الصيين ان بكني ترغب يف لعب «دور إجيابي
وبناء يف البحث عن حل سريع ،سلمي ومناسب للمسألة السورية»،
من دون ان يلحظ خطة النقاط الست للسالم املقدمة من مبعوث االمم
املتحدة واجلامعة العربية اىل سوريا كويف انان .وأشار اىل ان «الصني
اختذت موقفًا متوازنًا ،عاد ًال ومسؤو ًال حيال مشكلة سوريا».
من جهته ،طالب ممثل قطر لدى األمم املتحدة ناصر عبد العزيز الناصر
بوضع «جدول زمين حمدد لتطبيق خطة انان ،مبا يف ذلك فرضها حتت
بند «الفصل السابع» من ميثاق األمم املتحدة وبتفعيل اللجنة اخلاصة
بالتحقيق يف جمزرة احلولة».
وشدد الناصر على ّ
أنه «من غري املقبول أن يبقى الوضع على ما هو
أن «التأخري يف تطبيق املبادرة يزيد من
عليه يف سوريا» ،معت ًربا ّ
صعوبة ّ
احلل السياسي لألزمة» ،فيما أكد رئيس الوزراء القطري محد بن
جاسم آل ثاني خالل لقائه الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند يف باريس
أن «اجلانب السوري دائما يقبل باملبادرات ويفشلها ...الذي أفشل
املبادرة هو اجلانب السوري».
وصرح املسؤول القطري للصحافيني بعد اللقاء «ينبغي تسريع حبثنا
ّ
عن حل للحفاظ على استقرار البلد وجيب ايضا ان تكون هناك خطة
النتقال سلمي للسلطة» يف سوريا ،مضيفا «هذا هو احلل الذي نفضله
بالفعل».
ونشر االليزيه بيانا عن لقاء الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء القطري
قال فيه إن «رئيس الدولة ذكر بان فرنسا تواصل بنشاط اتصاالتها
مع شركائها ملواصلة حركة التعبئة والضغط ،وتعد الجتماع يف  6متوز
يف باريس جملموعة اصدقاء الشعب السوري».
واعلن الشيخ محد ايضًا «حنن حباجة اىل ان توافق روسيا والصني...
على اي حال هذا ال يعين انه ال يوجد حل آخر ،لكن ينبغي مواصلة العمل
من اجل حل سلمي» ،فيما أكد االمني العام للجامعة العربية نبيل العربي
على أن موقف اجلامعة العربية الداعي إىل موقف دولي «ال يدعو إىل
التدخل العسكري» يف سوريا.
أما املندوب السوري لدى االمم املتحدة بشار اجلعفري ،فأكد أن بالده
«مستعدة الستضافة جلنة حتقيق مستقلة من دول معروفة حبياديتها
ورفضها للتدخل اخلارجي يف سوريا» ،وأن دمشق ال ترفض احلوار
مع املعارضة اليت ترفض الدعوة للتدخل اخلارجي ،فيما أعلن أن قتلى
القبري سقطوا «قبل مخس ساعات من أي اشتباكات» يف املنطقة ،وأن
الصور اليت نشرتها الفضائيات عن ضحايا اجملزرة ليست هلم.
يف املقابل ،اكد عدد من الناشطني يف منطقة ريف محاه أن
«الشبيحة» ارتكبوا اجملزرة حبق ما ال يقل عن  78قتي ًال بينهم أطفال
ونساء يف القبري ،مبؤازرة دبابات اجليش اليت قصفت منازل القرية.
وقدم الناشطون روايات شهود عيان ،عن حرق «الشبيحة» للمنازل

والتنكيل جبثث القتلى.ومل يتمكن املراقبون الدوليون من الوصول إىل
القبري ،بالرغم مما أعلنته جهات سورية رمسية عن أنهم قد وصلوها،
وذلك بسبب «عراقيل» حتدث عنها املراقبون منها «حواجز اجليش»،
و»مدنيون».

كلينتون يف منتدى...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
تكون على وشك ان تهزم ،لكن التهديد توسع واصبح أكثر تنوعا
جغرافيا» .واضافت «سنصر دائما على حقنا يف استخدام القوة ضد
اجلماعات مثل القاعدة اليت هامجتنا وما زالت تهددنا بهجمات وشيكة».
وتابعت قائلة ان «خطر االرهاب يبقى ملحا وال ميكن انكاره».
وكانت كلينتون تشري خصوصا اىل مقتل املسؤول الثاني يف «القاعدة»
ابي حييى اللييب بضربة جوية يف باكستان.
وتابعت كلينتون قائلة إنه «خالل مهمتنا هذه سنحرتم كل القوانني
السارية مبا فيها قوانني احلرب وسنستخدم وسائل استثنائية لضمان
الدقة (يف الضربات) ومنع وقوع خسائر بني االبرياء» يف وقت احتج
فيه الرئيس االفغاني محيد قرضاي على قصف حلف مشال االطلسي
منطقة لوغار جنوبي افغانستان االربعاء ،يف عملية ادت اىل سقوط 18
قتيال بينهم نساء واطفال.
وقال الرئيس االفغاني ان «هجمات احللف االطلسي اليت تتسبب خبسائر
بشرية ومادية بني املدنيني غري مربرة وغري مقبولة يف مطلق الظروف»
منددا «بشدة» بالقصف.
من جهته ،دعا وزير اخلارجية الرتكي امحد داود اوغلو يف افتتاح
املؤمتر ،الدول االوروبية اىل مكافحة انشطة املتمردين االكراد من حزب
العمال الكردستاني على أراضيها بشكل اكثر فاعلية .ويشن حزب
العمال الكردستاني متردا منذ العام  1984ضد السلطة الرتكية.
وقال داود اوغلو «جيب اال يكون ممكنا ان يواصل حزب العمال
الكردستاني انشطته يف اخلارج وخصوصا يف اوروبا عرب هيكليات
شرعية او سرية .ان استمرار هذه االنشطة يشكل اهانة بالنسبة الينا
مجيعا».
واملنتدى ملكافحة االرهاب هو مبادرة اطلقت السنة املاضية على هامش
اجلمعية العامة لالمم املتحدة وعقد اول مؤمتر له يف ايلول املاضي
يف نيويورك .وخصصت اجللسات على مستوى وزراء اخلارجية ،للشق
السياسي فيما خيصص اجلمعة (امس) جللسة تقنية.
وكان دبلوماسي تركي اعلن قبل افتتاح اعمال املنتدى ان «جمموعة من
املواضيع ستبحث بالطبع تعزيز مكافحة االرهاب على املستوى العاملي
الذي هو موضوع االجتماع لكن ايضا مواضيع راهنة مثل الوضع يف
سوريا وبرنامج ايران النووي».

رئيس اجلمهورية دعا...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

احلادث يف عرسال.
وبعد انتهاء اجللسة ،حتدث وزير االعالم وليد الداعوق فقال :بناء
لدعوة رئيس جملس الوزراء ،انعقد جملس الوزراء برئاسة فخامة رئيس
اجلمهورية يف القصر اجلمهوري يف بعبدا صباح أمس يف حضور غالبية
الوزراء الذين غاب عنهم الوزيران سليم كرم ومروان شربل.
أضاف :افتتح فخامة الرئيس اجللسة باالشارة اىل أن لبنان استطاع بكل
جدارة ويف خالل السنة والنصف املنصرمة أن ال يكون ساحة صراع او
منطلقا ألي اعتداء او تدخل يف الشؤون العربية وخصوصا يف الشأن
السوري .ولفت اىل القلق لدى الدول العربية وحتديدا دول اخلليج جراء
االضطرابات احلاصلة ،من جميء رعاياهم اىل لبنان ،االمر الذي استدعى
حتركا انقاذيا من قبلنا على ثالث مسارات:
 -1مسار احلوار الوطين ،هذا املسار الذي يقتضي أن يكون املسار
االول والدائم يف لبنان.
 -2مسار تفعيل العمل احلكومي وتسيري شؤون الناس يف كافة
اجملاالت.
 -3توضيح املوقف اللبناني مع الدول العربية وبصورة خاصة دول
اخلليج.
دعوات اىل احلوار
أضاف فخامته :لقد وجهنا الدعوات اىل احلوار وأمتنى تلبيتها من اجلميع.
ولفت اىل ان اجلولة اليت قام بها على دول اخلليج كانت هلا عدة اهداف
بدأت ،مع مسألة حتذير بعض الرعايا العرب من اجمليء اىل لبنان ،حيث
كانت هناك ضرورة لشرح هذا املوضوع فضال عن وضع املسؤولني
يف هذه البالد يف أجواء الدعوة اىل احلوار الذي يعكس صورة مشاركة
اجلميع يف إدارة الشأن العام دون استبعاد أي فئة او طائفة او
استهدافها.
وأشار فخامته اىل أنه متت مراجعة املسؤولني يف هذه البالد يف مسألة
املختطفني االحد عشر وإمكانيات املساعدة يف هذا اجملال ،موضحا أن
االتصال املباشر مع املسؤولني ومساعهم الكالم من رئيس البالد يعطي
الصورة احلقيقية لألوضاع.
وقال فخامته أنه راجع يف مسألة من صدر يف حقه قرارات إبعاد من
دولة االمارات العربية ومت التنسيق وتبادل املعلومات ،الفتا اىل أن
سيادة كل دولة ليست حمل نقاش ولكن من حق لبنان وواجبه جتاه
رعاياه ان يستفسر ويتابع املوضوع ،مشريا اىل بعض النجاح.
ومن ثم تناول فخامة الرئيس موضوع القضاء وتعيني أعضاء جملس
القضاء االعلى فور انتهاء والية اجمللس القديم ،منوها مبا قام به وزير

العدل جلهة تقديم اقرتاحات جيدة ومت التوافق عليها ،داعيا القضاء
اىل التشدد وتثبيت دوره من خالل البت بسرعة بالقضايا العالقة واليت
أثريت سابقا دون أي تسرع.
كذلك طلب فخامة الرئيس التحضري إلجراء انتخابات فرعية يف الكورة
إثر وفاة النائب املرحوم فريد حبيب ،مشريا اىل أن االنتخابات أمر
دستوري جيب أن يتم يف موعده القانوني.
وأشار فخامته اىل ما حصل يف بلدة عرسال ،طالبا إجراء التحقيقات
الالزمة يف تفاصيل احلادث والتحقق مما حصل ومكان حصوله.

القرارات

وتابع الداعوق :واختذت القرارات التالية :
 -1املوافقة على مشروع قانون معجل بفتح اعتماد اضايف بقيمة 10394
مليار لرية لبنانية لتغطية نفقات االدارات العامة عن العام 2012
واملوافقة على مشروع مرسوم بإعطاء وزارة املالية سلفة خزينة باملبلغ
املذكور والطلب اىل وزير املالية اعداد الصيغة النهائية للمشروع
لعرضها على جملس الوزراء يف جلسته املقبلة.
 -2املوافقة على سلفة خزينة بقيمة  150مليار لرية لبنانية تسدد بقانون
خاص لتمويل تنفيذ بعض املشاريع االمنائية يف مدينة طرابلس.
 -3املوافقة على مشروع قانون برنامج ملدة سنتني بقيمة  450مليار
لرية لبنانية لتمويل تنفيذ مشاريع امنائية يف خمتلف املناطق اللبنانية.
ومن ثم دعا رئيس جملس الوزراء اجمللس لالنعقاد يوم الثالثاء يف 12
حزيران يف السراي احلكومي الساعة الرابعة بعد الظهر ،ويوم االربعاء
يف القصر اجلمهوري يف بعبدا الساعة الرابعة ،على أن تستكمل عند
احلاجة يوم اخلميس ،وذلك ملناقشة مشروع قانون املوازنة العامة لعام
 .2012واستقبل الرئيس سليمان قبل انعقاد اجللسة ،الرئيس ميقاتي
وجرى حبث يف األوضاع العامة.

 ٣جرحى باصطدام سيارة مواكبة مليقاتي
ذكرت الوكالة الوطنية لالعالم ان السيارة االخرية يف موكب
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي اصطدمت بسيارة مدنية على مفرتق
مستيتا  -جبيل ،اثناء توجه املوكب اىل الشمال.
واصيب ثالثة اشخاص جبروح طفيفة نقلوا على اثرها اىل مستشفى
سيدة مارتني يف جبيل ،هم :طالل بشري مجعة ،سامل حممد عثمان
وفرنسوا الياس .وقد تسبب احلادث بزمحة سري خانقة.
اشارة اىل ان الرئيس ميقاتي والوزير امحد كرامي اكمال طريقهما
اىل طرابلس.
وصدر عن املكتب االعالمي للرئيس ميقاتي اآلتي :تعرضت إحدى
سيارات املواكبة لدولة رئيس جملس الوزراء جنيب ميقاتي حلادث
سري على طريق جبيل ،يف أثناء توجه الرئيس ميقاتي اىل طرابلس
بعد إنتهاء جلسة جملس الوزراء .وقد أصيب يف احلادث عنصران
ومدني جبروح طفيفة نقلوا على أثرها اىل املستشفى للمعاجلة .
ويطمئن املكتب االعالمي للرئيس ميقاتي اجلميع أن الرئيس
ميقاتي ومرافقيه خبري،وهو يتابع إجتماعاته يف طرابلس ويشكر
عاطفة مجيع املطمئنني إليه.

اعتصام يف طرابلس رفضاً للسالح واالقتتال واحلرمان
لّبى حشد كبري من ابناء طرابلس واجلوار دعوة بلديات الفيحاء
وهيئات اجملتمع املدني اىل اعتصام يف ساحة عبدالناصر  -التل
شارك فيه النائب قاسم عبد العزيز النائب السابق عضو املكتب
السياسي يف تيار املستقبل مصطفى علوش ،عقيالت النواب
السابقني لبنى عبيد ومنى االحدب وممثلون عن النقابات واجلمعيات
االهلية وفعاليات اقتصادية اضافة اىل عدد من املشايخ ورفعت
الالفتات والشعارات اليت تؤكد رفض طرابلس االقتتال وهي
مدينة العيش الواحد ومطالبة بأن تكون خالية من السالح.
بعد النشيدين اللبناني ونشيد طرابلس ،أكد أمحد درويش أن
طرابلس مدينة العلم والعلماء ال ترضى االقتتال وستبقى دائمًا
مدينة العيش الواحد ،ثم تال رئيس بلدية طرابلس نادر الغزال
البيان الذي اعدته هيئات اجملتمع املدني والنقابات والفاعاليات
االهلية وفيه:
يا أهلنا يف طرابلس ،أيها املعتصمون،
مير لبنان بأزمات سياسية واقتصادية
منذ سبعينيات القرن املاضيّ ،
احلدة ،غري أن مدن الفيحاء ،طرابلس وامليناء والبداوي
بالغة
ّ
كانت دائمًا تدفع أمثانًا باهظة ومضاعفة هلذه األزمات خصوصا يف
استقرارها األمين واإلقتصادي واإلجتماعي.
ها هي التبانة ومعها جبل حمسن والقبة املنكوبني تعود اليوم
اىل الواجهة لتعيش املدينة على وقع االشتباكات والشائعات
غري املسبوقة ،واليت تنعكس شلال على حركتها وعلى النشاط
االقتصادي والتجاري يف مدينة طرابلس وسائر مدن الفيحاء
عموما.
من هنا ونظرًا لفداحة املأساة وخطورة ما يبشروننا به من أهوال
حمدقة بنا ومبدينتنا وبالوطن ،فقد تداعت كافة مكونات اجملتمع
املدني من بلدية طرابلس وامليناء والبداوي وغرفة التجارة ونقابات
املهن احلرة واملعلمني واحتادات العمال وروابط املخاتري واهليئآت
النسائية والكثري من مجيعات اجملتمع األهلي إىل هذا اإلعتصام
السلمي والبعيد كل البعد عن أي حترك ذي طابع سياسي ،إمنا هو
صرخة مواطنني يتوقون إىل العيش بأمن واستقرار.
من هنا كانت تسمية هذا التحرك محلة طرابلس آمنة ومستقرة.
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مناسبـات

حركة فتح واحتاد عمال فلسطني حييون ذكرى
املناضل الراحل بطرس عنداري

*االعالمي صالح السقاف*

*الدكتور نايف هجاج*

*األستاذ جورج ديوب*

*سلطان ،األيوبي ،علم الدين ،الدن ،الحاج ،مروان عكرماوي واليكسي حناوي*

*الزميل أكرم املغوش*

الناشط أمحد ديب يكرم احلاج امحد حسني

*الزميل فؤاد الحاج*

*صورة تذكارية للحضور*

*ابراهيم عيشان ،عبد القادر قرنوح ،رؤول ،علي عبيد ،وجورج سريان ويبدو الزميل املغوش*

*عضو بلدية مرييالندز آدي سركيس وأحمد ديب وعجاج وديب*

*طنوس ،الحاج مسلماني ،حسني ،وهبي،
االشموح والزميالن اكرم املغـوّش وسايد مخايل*

كتب أكرم املغوّش

*توفيق عوض وخضر سلطان وحضور*

بدعوة من مسؤول حركة فتح املهندس ادي
زنانريي ورئيس احتاد عمال فلسطني ابراهيم
عيشان وامني السر ومسؤول العالقات العربية
واخلارجية عبد القادر قرانوح اقيم جملس تأبيين
لعميد االعالم العربي يف اسرتاليا وفقيد اجلالية
املناضل بطرس عنداري يف مركز احتاد عمال
فلسطني يف سيدني.
بداية وقف احلضور دقيقة صمت اكراما للراحل
الكبري ثم نشيد «موطين» للشاعر ابراهيم
طوقان.
قدم املتكلمني االعالمي البارز صاحل السقاف
مشيدا بالفقيد الغالي ومسريته النضالية الطويلة
يف االعالم امللتزم وطنيا واخالقيا بالعروبة

*حسني الحاج الزميل املغوش الحاج أحمد الحسني
والحاج كامل مسلماني*

تصوير ا{اكس

والقيم العليا.
وقدم على التوالي االكادميي املهندس نايف
هجاج (ابو خلدون) والسادة جورج ديوب
وابراهيم عيشان وعبد القادر قرانوح وتوفيق
عوض امني السر ومسؤول اللجنة اخلارجية يف
النادي الفلسطيين والزمالء فؤاد احلاج ،اليكسي
حناوي واكرم املغوش حيث حتدثوا عن نضاالت
الفقيد الوطنية عرب كتاباته ودفاعه عن قضايانا
العربية وخاصة قضية فلسطني وزاويته االجتماعية
«كي ال ننسى» والعمل الستحداث جائزة بامسه
واقامة مهرجان حاشد تكرميا وختليدا له وخلصوا
اىل القول انه كان رمحه اهلل يدافع عن احلق
واحلقيقة والعدالة والشعوب احملرومة يف وطننا
العربي الكبري حتى آخر رمق يف حياته ..له اخللود
والرضوان.

*أحمد ديب وحضور*

*الحاج حسني والشاعر وهبي واالشوح*
تصوير ا{اكس

يف دارته العامرة اقام الناشط رجل االعمال امحد
ديب مأدبة عشاء تكرميية للضيف احلاج امحد حسني
ممثل الرئيس نبيه بري حبضور الشاعر امحد وهيب
ومسؤول حركة امل احلاج كامل مسلماني وعضو
بلدية مرييالندز آدي سركيس ومن التيار الوطين
احلر نائب رئيس التيار يف اسرتاليا الناشط
ريتشارد طنوس ومن تيار املردة املهندس بدوي
احلاج وحنا حريكي والسيد ايلي ناصيف والزميلني

اكرم املغوش وسايد خمايل.
قدم املناسبة املهندس بدوب احلاج الذي رحب
بامسه وباسم صاحب الدعوة الناشط امحد ديب
امجل ترحيب باحلاج امحد حسني واملدعوين ورد
الضيف الكريم بكلمة شكر فيها صاحب الدعوة
واحلضور .كما حتدث الشاعر وهيب واالشوح
والزميالن اكرم املغوش وسايد خمايل حول
االوضاع يف الوطن واجلالية.
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Future: Nasrallah’s call aims for Hezbollah control of Lebanon

)The parliamentary Future bloc of former Prime Minister Saad Hariri. (The Daily Star/Dalati Nohra

BEIRUT: The parliamentary Future bloc of former Prime Minister Saad
Hariri lambasted Tuesday
Hezbollah leader Sayyed
Hasan Nasrallah’s call
for the creation of a constituent assembly, saying
it was aimed at changing
the ruling system and
clearing the way for the
party to control Lebanon.
While praising President
Michel Sleiman’s invitation for an intra-Lebanese
National Dialogue, the
bloc said it was consulting with its March 14 allies to promote an initiative to save Lebanon that
would be presented to the
president before the dialogue session convenes
on June 11.
“Hezbollah
secretarygeneral’s call for the [establishment] of a constituent assembly is aimed
at amending the Constitution and changing the
[ruling] system backed by
the threat of its arms with
a view to fully controlling
the Lebanese Republic
and diverting attention
from the real problem
posed by [its] tutelage
over the state and its decision-making as a result
of the armed coup whose
effects have continued
since May 2008,” the bloc
said in a statement issued
after its weekly meeting
at Hariri’s residence in
Downtown Beirut chaired

by former Prime Minister
Fouad Siniora.
It was referring to street
sectarian clashes between
pro- and anti-government
gunmen in Beirut and
other areas in May 2008
that left more than 80
people dead. The clashes
erupted after Hezbollah
gunmen and their supporters briefly took over
West Beirut to protest a
decision by the Siniora
government to dismantle
the party’s private telecommunications network.
The bloc said that Nasrallah’s declaration coincided with a warning by
a senior military adviser
to Iran’s supreme leader
Ali Khamenei, Maj. Gen.
Yahya Rahim Safavi, who
said that Hezbollah would
fire thousands of rockets on Israel if it attacked
Iran’s nuclear sites.
“Safavi’s statement that
Iran possesses thousands of missiles in Lebanon and they are in the
hands of Hezbollah which
will fire them on Israel on
Iran’s behalf reveals that
[Hezbollah] is an armed
regional tutelage force
that controls the national
decision-making,” the
bloc added.
Last week, Safavi was
quoted by AFP as saying: “Hezbollah has thousands of missiles ... Hassan Nasrallah is a soldier
of the supreme leader ...

All places in the Zionist
entity are within missile
range.”
Nasrallah last week reiterated Hezbollah’s support
for National Dialogue but
coupled it with a call for
the creation of an elected
or appointed constituent
assembly aimed at building a strong state in Lebanon to end sectarian and
political divisions and
solve the country’s socioeconomic crisis.
Nasrallah’s call has come
under fire from the March
14 parties, which argue
that the proposal would
sound the death knell
for the Taif Accord and
the Lebanese formula of
equal power sharing between Muslims and Christians.
In its statement, the Future bloc welcomed Sleiman’s invitation to rival
leaders in the Hezbollahled March 8 bloc and the
opposition March 14 coalition for a new session
of National Dialogue at
Baabda Palace next week
but cautioned against taking decisions that are left
unimplemented.
“The bloc, which has never abandoned dialogue as
a pattern and a policy in
dealing with issues under
discussion in Lebanon,
again affirms that it is aspiring for a productive and
effective dialogue, rather
than for a token dialogue,

while decisions of previous dialogue sessions
are left unimplemented,”
the statement said.
The bloc said it was consulting with its March 14
allies to promote “a salvation initiative” which
would be presented to
Sleiman ahead of the
planned dialogue. Although the statement did
not state whether the Future bloc would attend National Dialogue, a senior
political source told The
Daily Star Monday that all
parties would participate.
In his invitation for the rival factions, Sleiman said
that the all-party talks are
aimed at ending political
divisions and protecting Lebanon from the
reverberations of the 15month-old turmoil in Syria
following deadly clashes
between armed supporters and opponents of Syrian President Bashar Assad in the northern city of
Tripoli and Beirut.
Sleiman, who has visited
Saudi Arabia and Kuwait,
is scheduled to visit the
United Arab Emirates
and Qatar Wednesday as
part of an Arab Gulf tour
aimed at enlisting these
countries’ support for National Dialogue.
Parliament Speaker Nabih
Berri met Sleiman at
Baabda Palace Tuesday
night and discussed the
planned dialogue and developments in Lebanon.
Meanwhile, visitors to
Baabda Palace said the
positive results of Sleiman’s Gulf tour would
emerge soon with the
convening of National
Dialogue table. Arab leaders with whom Sleiman
had met have voiced full
support for bringing the
Lebanese together at one
table, the visitors said.
The Arab support for an
intra-Lebanese dialogue
was matched with support from some Western states, the latest of

which was a statement by
French Foreign Minister
Laurent Fabius who said
his country encouraged
all Lebanese political parties to attend the planned
dialogue.
“This external support
for dialogue will be translated through the participation of the country’s
main political parties in it.
None of these parties can
stay out of the dialogue
framework,” the visitors
said.
They quoted Sleiman as
saying that his role as
a consensus president
since he took office was
nearly one of the most
difficult roles played by a
head of state because he
had to deal equally with
both the March 8 and
March 14 parties.
They added that the ex-

tremely complex situation
in Lebanon with its multisectarian setup requires
the continuation of the
Dialogue Committee as a
collective national institution which, along with the
presidency, guarantees
safeguarding civil peace
and national unity.
The dialogue conference
will get a European boost
with the upcoming visits
to Beirut by the foreign
ministers of Germany,
Sweden, Poland and Bulgaria to show support for
Lebanon’s stability.
March 14 leaders are
planning to meet in the
next few days to decide
on whether to accept
Sleiman’s invitation for
the new round of national
dialogue. – With additional reporting by Antoine
Ghattas Saab

BEIRUT: President Michel
Sleiman said in remarks
published Wednesday
that during his trip to the
United Arab Emirates he
will discuss with Emirati
officials the UAE’s reported decision to expel a
number of Lebanese from
the country.
As-Safir quoted Sleiman,
who traveled to the UAE
Wednesday morning, as
saying he would attempt
to determine the reasons
behind the decision and
try to resolve the matter
in cooperation with Emirati officials.
The president was accompanied by Deputy
Prime Minister Samir Moqbel for his one-day visit.
Al-Akhbar
newspaper
reported Tuesday that
the UAE has prepared a
list of 1,000 Lebanese
to be expelled from the
country, adding that the
expulsion process has

not stopped since 2009,
when the Gulf country
deported hundreds of
long-term Lebanese Shiite residents allegedly because they refused to spy
on their compatriots and
Hezbollah.
The newspaper added
that the 1,000 Lebanese
are accused of having
ties to Hezbollah.
In his interview with AsSafir, Sleiman said the
number of prospective
expellees had been inflated.
Sleiman also said his visit aimed at discussing the
country’s recent decision
to ban travel to Lebanon
following last month’s
deadly clashes in Tripoli,
in the north of the country, and in Beirut. He is
also believed to be seeking to enlist the UAE’s
support for his call to relaunch an intra-Lebanese
national dialogue.

Sleiman to UAE to discuss reported expulsion
of Lebanese
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Sectarian tension keeps Tripoli on knife-edge
TRIPOLI, Lebanon: After weekend clashes,
Tripoli is now relatively quiet, but the calm
seems artificial given
that the roots of the
fighting have not yet
been addressed.
Many have deemed
Tripoli’s problems a
spillover of the turmoil
in Syria, with residents
of the sparring neighborhoods supporting
opposite sides of the
Syrian conflict. In Bab
al-Tabbaneh,
most
residents support the
uprising, while in Jabal Mohsen, pro-Assad sentiment is common.
But the city’s troubles
extend beyond street
battles. Since the
weekend’s installation
of a fragile calm, several Alawite-owned
businesses in mixed
areas have been attacked. These included
Mohammad Khodor’s
mobile phone shop,
an amusement park
owned by Youssef
Sheikh, the Wehbe
gas station, the Beiti coffee shop, and
a chicken restaurant
owned by Ali Khalil.
The attacks on Alawite businesses have
resulted in a real fear
that the city will become completely segregated on sectarian
lines, a situation that
did not even come
about during the
1975-90 Civil War.
According to a source
close to Refaat Eid,
the head of the Arab
Democratic
Party,
this poisonous atmosphere could lead to
a renewal of clashes.
He argues that the increased security presence in the city should

mean that business
outside of just Jabal
Mohsen and Bab alTabanneh are protected.
Witnesses told The
Daily Star that members of the Internal
Security Forces saw
the attacks on Alawite
stores and did not directly intervene.
Even if Tripoli’s problems are related to
Syrian strife, they are
extending to hamper
many aspects of daily
life. Spinneys supermarket and McDonalds are considering
closing their Tripoli
branches
because
they have suffered
major financial losses
since the first round
of fighting last month.
Fighting itself has a
financial cost, too.
Military reports have
said that last Saturday night’s fighting
included ammunition
and arms to the tune
of around $1 million.
Amid the overcast atmosphere, some civil
society groups are
attempting to end the
city’s deterioration.
Ziyad Ayoubi, a local
anti-war activist, said
he and his colleagues
are “determined to
take to the streets to
end the clashes, as the
entire city is paying
the price of arbitrary,
useless fighting.”
Tripoli’s mayor, Nader
Ghazal, has called for
a large scale, peaceful sit-in Thursday to
head off future strife.
He said that “security
concerns are weighing down on everything, and ordinary
people in Tripoli are
scared. The situation
should not continue

like this.”
Ghazal added that the
protest stems from
what he called a sense
of “real citizenship in
Tripoli. People in the
city have a right not
to leave the streets to
fighting and destruction,” he said, pointing
out the economic context of the fighting as
most of the dead and
injured were from lowincome backgrounds.
However, the stress
has now stretched
beyond poor neighborhoods such as
Jabal Mohsen, Bab
al-Tabbaneh
and
Qobbeh. Many of the
city’s vegetable sellers have taken their
carts out of those areas, and migrated to a
space near the Rashid
Karami International
Fair grounds, where
one square meter of
land goes for around
$6,000.
Cart owners pitched
their tents in this welloff area, sparking a
noisy confrontation
between vegetable
sellers and the police
outside Prime Minister
Najib Mikati’s house,
when police prevented
the sellers from burning tires and blocking
a road to protest the
lack of electricity and
water in their new location.
A generator and water
has been promised,
but other locals – the
neighborhood
includes land owned by
former Prime Minister
Omar Karami and a
cultural center owned
by Finance Minister
Mohammad Safadi –
are not pleased with
the down-scale market.

Putin emphasizes military ties with Chinese VP

tween Moscow and Beijing have accelerated under the framework of the
Shanghai Cooperation Organization, a regional security grouping currently
meeting in Beijing.
Putin’s visit is his first to
China since returning to
the Russian presidency
last month.
Warming ties between the
China’s Premier Wen Jiabao (R) shakes hands with Russia’s Pres- neighbors have counterident Vladimir Putin during a meeting in Beijing, June 6, 2012. balanced U.S. influence
(REUTERS/Xinhua/Liu Jiansheng)
and shielded Syria from
international moves to
BEIJING: Russian Presi- in the Yellow Sea.
halt its crackdown on a
dent Vladimir Putin is em- Military exchanges be- 15-month uprising.
phasizing burgeoning military ties with neighboring
China on the second day
of a visit to Beijing.
Putin told Vice President
Xi Jinping in a meeting
Wednesday that the sides
had vowed to expand military exchanges. He also
recalled recent RussianChinese naval exercises

Assad names new prime minister
to form Syrian govt

Sex bug growing
resistant to drugs,
WHO warns
GENEVA: The World Health
Organization says the sexually transmitted disease
gonorrhea is growing resistant to drugs and could soon
become untreatable.
The U.N. health agency
urged governments and
doctors Wednesday to step
up surveillance of antibioticresistant gonorrhea because
it can cause inflammation,
infertility, pregnancy complications and even maternal
death.
The agency estimates there
are 106 million new cases of
the disease worldwide each
year.
WHO scientist Dr. Manjula Lusti-Narasimhan says
the last line of defense is a
group of antibiotics called
cephalosporins.
But she says cases of gonorrhea resistant to that
drug have also been found
recently in Japan, Britain,
Hong Kong and Norway.
WHO wants countries to
tighten their rules for antibiotic use until a new cure is
found.

)Syrian President Bashar Assad. (AP Photo/SANA

BEIRUT: Syrian President
Bashar Assad, battling a
popular uprising, named a
former agriculture minister and staunch loyalist as
prime minister on Wednesday to form a new government after last month’s
parliamentary election.
State television said Riyad Hijab replaces Adel
Safar, who was appointed
in April last year shortly
after the revolt began in
the south and later spread
across the country, presenting Assad with the
sternest challenge to his
12-year rule.
In a speech to parliament on Sunday, Assad
said the new government
would “take into account
the new political forces”
after the May 7 election,

held under a revised constitution which allowed for
new political parties to be
established.
Most Syrian opposition
figures boycotted the parliamentary election and a
prominent dissident said
that by appointing Hijab,
a committed member of
the ruling Baath Party, the
president was snubbing
demands for change.
“We expected Assad to
play a game and appoint
a nominal independent
but he chose a hardcore
Baathist,”
opposition
campaigner Najati Tayyara said. “In any case the
cabinet is just for show
in Syria and even more
so now, with the security
apparatus totally taking
over”.
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Lebanese Army with- Annan wants new strategy to end Syria conflict
draws from border area
ple killed - and possibly Wednesday that Moscow
many more - are bound to is proposing an internaafter containing clashes
reinforce the growing be- tional conference on Syrlief that Annan’s six-point ia to try to persuade all
BAALBEK, Lebanon:
Lebanese Army troops
withdrew
Wednesday evening from the
northeastern border
after restoring calm
to an area which had
been the site of armed
clashes between Lebanese gunmen and the
Syrian army earlier in
the day.
One Lebanese man
was killed and two
people were wounded
in the early morning,
setting off a series of
clashes between the
Syrian army and Lebanese gunmen along
the border area in the
Bekaa Valley.
According to Arsal
Mayor Ali Hujeiri, the
Syrian army entered
Lebanese
territory
around 4 a.m. and set
up an ambush for a
number of the village’s
residents, who were
working in agricultural
fields. One resident,
Mohammad Hussein
Humayyed, was killed,
while Khatib and Marwan Hujeiri, two brothers, were wounded.
There were also unsubstantiated reports
that Humayyed and
others had been smuggling goods into Syria
and fell into a trap set
by the Syrian army,
leading to standoff between the groups that
lasted around 30 minutes and resulted in
Humayyed’s death.
After the news of
Humayyed’s
death
reached the village, a
number of residents of
the village of Khirbet
Daoud headed to the
border at 10 a.m.
The incident then
sparked around an
hour of heavy fighting in the border area
between gunmen from

the village and the Syrian army, which used
tank shells and heavy
machine guns.
In response, the Lebanese Army moved into
the area for the first
time since the start of
the uprising in Syria.
The clashes ended
after army units deployed to the area and
the Army withdrew its
troops from the area at
6 p.m.
Coordination was taking place between the
Lebanese and Syrian
armies to hand over
Humayyed’s
body,
which was taken away
by the Syrian army. The
transfer is expected to
take place at the Masnaa border crossing in
the Central Bekaa.
The area has seen repeated cross-border
violations by the Syrian army, and a number
of Lebanese have been
killed and wounded.
Most recently, Syrian troops killed a
Lebanese citizen and
wounded four others
late last month some
25 kilometers outside
Arsal.
Abdul-Ghani Jebbawi,
42, was shot and killed
by the Syrian army on
May 29, while he, two
of his brothers and two
other Lebanese men
were hunting rabbits in
the mountains of Ras
Baalbek.
Last October, a farmer
was killed in the remote hills east of Arsal
when, according to
local residents, Syrian soldiers backed by
tanks and armored vehicles penetrated several kilometers inside
Lebanon and sprayed
machine-gun fire in the
direction of Lebanese
farms.

U.N.-Arab League special envoy Kofi Annan at the United Nations European
headquarters in Geneva June 5, 2012. (REUTERS/Denis Balibouse)

UNITED
NATIONS:
Against the backdrop of
a new massacre in Syria,
international envoy Kofi
Annan on Thursday will
propose tasking a group
of world powers and key
regional players including Iran to come up with
a strategy to end the 15month conflict, U.N. diplomats said.
Annan will present the
United Nations with a
plan for creating a “contact group” whose final
proposal must be acceptable to Syria’s allies
Russia and China, which
have blocked all U.N. action, as well as the U.S.
and its European allies,
who insist that President
Bashar Assad must go,
they said.
There has also been talk
about a meeting of key
world leaders on the sidelines of the G20 summit
in Mexico later this month
to discuss the growing
crisis in Syria and possible next steps, the diplomats said, speaking
on condition of anonymity because consultations
have been private.
“It’s time for all of us
to turn our attention to
an orderly transition of
power in Syria that would
pave the way for democratic, tolerant, pluralistic
future,” U.S. Secretary of
State Hillary Clinton told
reporters Wednesday before leaving Azerbaijan
for Turkey.
The violence in Syria has

grown increasingly chaotic in recent months,
and it is difficult to assign
blame for much of the
bloodshed. The government restricts journalists
from moving freely, making it nearly impossible to
independently verify accounts from either side.
The opposition blames
government forces and
militias that support them
known as shabihas while
the government blames
rebels and “armed terrorist groups.”
At the U.N., diplomats are
increasingly concerned
that the country is spiraling toward civil war.
Annan, the joint U.N.-Arab
League envoy, will give
his latest assessment of
the Syrian conflict at an
open meeting of the U.N.
General Assembly on
Thursday morning along
with U.N. Secretary-General Ban Ki-moon, Arab
League chief Nabil Elaraby, and a representative of U.N. human rights
chief Navi Pillay. Annan
will then brief the U.N.
Security Council behind
closed doors Thursday
afternoon and have dinner with ambassadors
from the council’s five
permanent nations - the
U.S., Russia, China, Britain and France, a council
diplomat said.
Reports by Syrian activists of a surge of bloodshed in the central Hama
province late Wednesday, with at least 23 peo-

peace plan is unraveling.
The violence comes on
the heels of a horrific
massacre on May 25 and
26 in Houla, a cluster of
villages in the central
Homs province, which
left over 100 dead including many women and
children gunned down in
their homes. U.N. investigators blamed pro-government gunmen for at
least some of the killings
but the Syrian regime denied responsibility and
blamed rebels for the attacks.
U.S. Ambassador Susan
Rice warned last week
that the worst but most
probable scenario in Syria is a failure of Annan’s
peace plan and a spreading conflict that creates
“a major crisis” not only
in Syria but also regionwide. To avoid this, Rice
urged Syria to implement
the plan and if it doesn’t
she said the Security
Council should set aside
its differences and increase the pressure on
Syria with sanctions.
U.S. Treasury Secretary
Timothy Geithner followed up Wednesday,
warning Syria that U.N.
sanctions may be near
and calling for the world
to exert “maximum financial pressure” on Assad’s
government.
Russia and China, however, who have vetoed
two resolutions threatening possible sanctions,
issued a joint statement
after a summit in Beijing
reiterating their opposition to any outside military interference or forceful imposition of “regime
change” in Syria. The
statement also indicated
opposition to U.N. sanctions.
Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov told
reporters in Beijing on

Syrian opposition groups
to respect Annan’s plan,
end all violence and sit
down for talks.
“Russia considers it essential to fulfill Kofi Annan’s peace plan along
with the U.N. Security
Council resolution that
approved this plan,” Lavrov said in remarks posted on the Russian Foreign Ministry’s website.
“We believe that it’s
necessary to convene a
meeting of the countries
which have a real influence with various opposition groups” including
the permanent members
of the U.N. Security Council, Turkey, Iran, the Arab
League, the Organization
of Islamic Cooperation
and the European Union,
he said.
While Lavrov focused on
getting the divided opposition to implement
the Annan plan, Clinton in
recent days has been trying to open the door to a
compromise with Russia,
calling Assad’s ouster a
necessary outcome of any
political transition but not
necessarily a “precondition.” The nuance suggests the U.S. is willing to
allow Assad to hang on in
power for part of a structured regime change.
Key nations have also
been working on trying
“to bind Russia into some
sort of transition strategy
on Syria,” a U.N. diplomat
said, pointing to Clinton’s
contacts with Lavrov, British Foreign Secretary William Hague’s visit to Moscow and Russian President
Vladimir Putin’s visits to
Germany and France.
U.N. diplomats said the
key to the success of any
Annan initiative is whether
it can get all parties behind
a transition strategy, and
that still remains a distant
goal.
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Full rate cut hope but don’t bank on it Former prostitute retracts claim she

slept with MP Craig Thomson

We’re in its hands ... the Reserve Bank of Australia.. Source: The Daily Telegraph

INTEREST
rates
dropped on tuesday to
their lowest levels since
the height of the GFC
but homeowners should
hold back from celebrating just yet.
After the Reserve Bank
slashed the cash rate
by 25 basis points to
3.5 per cent, experts
predicted the Big Four
would pocket an extra
“lobster” from the decision.
A lobster - $20 - is likely
to be the amount held
back by the banks, with
analysts predicting only
10 to 15 basis points
will be passed on to
customers.
AMP chief economist
Shane Oliver last night
suggested weary homeowners would receive
only 15 basis points in
interest rate relief.
“It’s clear the banks are
facing serious funding issues and they’ve
made it clear in the past
that they will act as they
see fit,” Dr Oliver said.
If passed on in full, the
average monthly repayment saving on a
$250,000 mortgage with
a Big Four average rate
of 7.04 per cent would
be $39.73. If 10 basis
points are passed on,
the monthly saving rate
for homeowners would
be a mere $15.94 - dudding them of $23.79 a
month, or $285.48 a

year.
Mozo managing director Rohan Gamble said
there was now absolutely no reason for the
banks not to pass on
their rates decisions immediately.
“There is zero chance
of the big banks passing on the full cut this
month,” he said.
“Borrowers have now
been conditioned to expect that only part of a
cut will be passed on,
and the banks keep telling us that their funding
situation is still tough.”
Australian Chamber of
Commerce and Industry director of economics Greg Evans said it
was unlikely the rate cut
would be passed on in
full but warned the big
banks against going
down such a path.
“We certainly welcome
the rate cut from the Reserve Bank and it should
assist borrowers, both
consumers and businesses,” Mr Evans said.
“We make the point that
borrowers need to be
the ones to benefit from
this rate cut.
“Last month there was
a rate adjustment of 50
basis points and the
banks clipped the ticket
on the way through, this
time around the full benefit should be passed
on ... there’s proper
justification for the full

amount.”
If banks did hold back
from passing on in full,
Mr Evans said such a
move would highlight
the lack of competition.
“That’s a long-term worry and that’s something
that’s heightened since
the global financial crisis,” he added.
Housing Industry Association economist
Andrew Harvey said the
retail banks had a “social obligation” to pass
on the full official rate to
businesses and households.
Bank of Queensland was
first out of the blocks
yesterday - taking just
25 minutes after the
central bank decision to
lower its mortgage rate
by only 20 basis points.
QT Mutual became the
first minor lender to
pass on the rate cut in
full - lowering its variable rate by the full 25
basis points. The Commonwealth Bank and
Westpac last night both
said their interest rates
were under review,
while ANZ will make its
monthly decision on
rates on Friday.
A National Australia
Bank
spokeswoman
said the bank was still
making a decision, but
it stood by its earlier
commitment to have the
lowest standard variable rate.

Apology ... MP Craig Thomson. Source: Herald Sun

A former prostitute has withdrawn an allegation of her sex romp
with MP Craig Thomson

AN ex-prostitute who
claimed she slept with
MP Craig Thomson has
reversed her story - and
apologised to the embattled politician.
In a significant reprieve for
Mr Thomson, the woman,
who confirmed she had initially been offered $60,000
by the Nine Network’s A
Current Affair to tell her
story, told the Seven Network’s Today Tonight that
it was a case of “complete mistaken identity”.
She had earlier signed an
affidavit and conducted
an interview with A Current Affair, which was not
aired, claiming the MP had
paid for sex in May, 2005,
when she was working for
Boardroom Escorts.
But she contacted Nine
two days before it broadcast that it had interviewed
her, to say the story was
not true.
“I retracted everything

that I said. I emailed them,
I texted them,” she said.
“We spoke and he (the
reporter) said, ‘I wish you
had kept your end of the
bargain’ and I said, ‘I’m
not signing any contract ...
because I’m totally unsure
now’. I’m no longer 100
per cent sure and I’m not
a credible witness.”
A CURRENT Affair has
rejected claims by Craig
Thomson it has paid a
prostitute connected to
bills which appeared on
his credit card.
Victorian Police are investigating whether to lay
fraud charges against Mr
Thomson who has been
found by Fair Work Australia to have illegally spent
$500,000 of union funds,
including on prostitutes,
spousal travel and his
2007 election campaign.
The woman used the interview on Today Tonight to
apologise to Mr Thomson.

Two weeks ago the Nine
Network fronted Mr Thomson in his parliamentary
office, claiming to have
a lengthy interview with
a former prostitute. Nine
later dropped its promised
interview and said it did
not want to prejudice ongoing police inquiries into
the Thomson scandal.
A Current Affair claimed
last night it had never asserted the woman had
slept with Mr Thomson on
May 7, 2005 - the night she
said she was overseas.
“To the contrary, ACA is
aware that a prostitute
other than the woman
interviewed tonight was
allegedly involved,” the
statement said.
“The woman interviewed
by Today Tonight swore a
statutory declaration to A
Current Affair in the presence of legal counsel that
she had sex with Craig
Thomson on at least one
occasion.”
Mr Thomson faces Federal Court action after the
industrial umpire found he
had breached workplace
laws on 156 occasions. He
is also facing two separate
police investigations, was
also found by Fair Work
Australia to have illegally
spent $500,000 on prostitutes, spousal travel, personal items and his 2007
election campaign.
The MP said: “In relation
to the interview on Channel Seven, the program
speaks for itself.”
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Fear for Qantas future if Virgin takeover flies

Experts fear Qantas could be under threat from rival Virgin
Australia. Picture: AFP

QANTAS could be forced
out of business if Middle
Eastern airline Etihad takes
over Virgin Australia, experts fear.
Etihad - owned by Abu
Dhabi’s royal family - has
been given the green light
to buy a 4 per cent stake in
Virgin Australia’s domestic and international businesses.
However Foreign Investment Review Board sources revealed the airline has
also flagged taking a further “direct investment”
- signalling intentions to
take control of the Australian market.
Aviation experts said such
a move could threaten the
future of Qantas by allowing a foreign-controlled
Virgin Airlines to dominate
the domestic market with
predatory pricing.
Yesterday Etihad boss
James Hogan said the
company wanted to increase its stake in Virgin to
10 per cent.
The move has potentially
opened up a new front between the Gillard government and unions.
Australian Workers Union
boss Paul Howes yesterday
warned the country could
face a “national crisis in
aviation”. “If it is allowed
to proceed it will be the
beginning of the end of the
domestic aviation industry
in Australia,” he said.
“Unfortunately it could be
Australian aviation workers who are the victims of
an ego fight between the
royal families of the UAE
and Dubai.”
Etihad has embarked on
an aggressive global battle

with gulf-state rival Emirates, buying into several
airlines around the world
and moving heavy maintenance work back to Abu
Dhabi to cut costs.
“This has been a long time
coming,” Mr Howes said.
“We knew Virgin was setting itself up for foreign
acquisition since it split
domestic and international
business.”
Experts said Qantas was
restricted from having foreign control through legislation and would be left
to compete on an uneven
playing field as Etihad was
funded by a wealthy royal
family and paid no tax at
home.
“Virgin could then just cut
prices until Qantas was
dead,” said one insider who
did not want to be named.
Independent Nick Xenophon lashed out at the
FIRB for failing to act, saying the national interest
test should be applied by
the government.
“This latest move has huge
implications for Australian
aviation and could well
trigger a similar move by
Qantas, who will no doubt
argue for a level playing
field,” he said.
“It also could have flowon effects for international
routes operated by Qantas
and Virgin even though the
purchase relates to the domestic airline.”
Nationals MP Barnaby
Joyce said the move by Etihad put the national carrier
at risk.
“I never thought I would
have to be worried about
our national carrier,” he
added.

Bouncy Wayne Swan out of step
with a nation of realists
GLOATING over a “stunning set of numbers”,
Treasurer Wayne Swan
yesterday said Australians
should have a “bounce in
their step”.
March national accounts
showed households had
driven the country to record economic growth of
1.3 per cent for the first
quarter - double the forecast and the strongest in
five years.
The numbers pointed to
annual growth of 4.3 per
cent - normally considered an overheating economy - and left economists
bewildered.
Even the Treasurer’s Office asked they be double
checked.
“They are proof that something special is happening
in our country,” Mr Swan
said.
But retailers and business
groups expressed horror
at the Treasurer’s claim
that it was a “great day
for Australia”, saying few
people outside the mining
sector were likely to share
his enthusiasm - particularly with the carbon tax
due to start within four
weeks.
“We’re having a horrible
time in retail ... there’s
certainly no bounce in
our step,” Harvey Norman
boss Gerry Harvey said.
Australian Chamber of
Commerce and Industry
boss Greg Evans said
the figures did not reflect
most people’s experience:
“Most parts of the economy including retail, hospitality, manufacturing,
construction and tourism
are all still finding it so
tough.”
Aussie Home Loans
founder John Symond
said there was a long way
to go before the Treasurer
could make such claims:
“The lack of confidence
has been horrendous.
There’s been this build-up
of uncertainty and the carbon tax plays a big part.
“We’re nowhere near the

bounce Mr Swan believes.
I think he’s beating his
chest.”
In the city yesterday,
shoppers might have been
jumping over puddles to
get to the sales but few
thought the economy was
doing so well that they had
a bounce in their step.
Lizanne Kohler, Ottilie
Wouters and Juliette
Cleton agreed the Australian economy was in good
shape but thought their
“bounce” was thanks to
the bargains, and not
Wayne Swan.
“There have been a lot of
sales - and that’s good
for us,” Ms Wouters said.
Ms Cleton said she had a
budget for discretionary
spending and would not
break it.
The ABS figures revealed
the primary driver of the
growth spurt was household consumption, which
made up 0.9 per cent, followed by private business
investment.
“What a stunning set of
figures,” Mr Swan said.
“I think these figures send
the loudest possible message to the world that
Australia is the strongest
performing
developed
economy, bar none.”’
The figures ran counter
to the Reserve Bank’s
decision to drop interest
rates by 0.25 points only
a day earlier on the basis
of only “modest” growth
and fears of deteriorating
global economic conditions.
Opposition spokesman
Joe Hockey said: “Imagine how well our country
could do if we had a good
government?” Prime Minister Julia Gillard said the
figures proved “doomsayers” wrong.
Australian National Retailers Association chief
executive, Margy Osmond
said: “I think across the
sector there are pockets
of good news but ... it’d be
very, very rash to suggest
a bounce.”

Swan dismisses banks’ excuses on interest rates

TREASURER
Wayne
Swan does not believe
the major banks when
they say they can’t afford
to pass on the latest official interest rate cut.
The Reserve Bank on
Tuesday cut it cash rate
by 25 basis points to 3.5
per cent.
The big four - ANZ Bank,
Commonwealth, National
Australia Bank and Westpac - have yet to indicate
their response but they
did not match the 50 basis point cut in May.
Mr Swan says there is no
justification for the latest
cut not to be passed onto
borrowers in full.
«They are very profitable,» he told Network
Ten on wednesday, adding their net interest margins were back to where
they were prior to the
global financial crisis.
«Their return on equity is
high.»
The treasurer does not
believe offshore borrowing costs or the high cost
of domestic deposits are
valid excuses for not
passing on the cut.
He acknowledged there
was vulnerability with offshore funding, but most
of the banks had secured
funding for «some time
now».
«Of course they would argue that the cost of their
domestic deposits has
gone up ... I just don>t
believe it is justified.»
Shadow treasurer Joe
Hockey said if the big
banks can’t pass on the

cut in full they and the
treasurer needed to provide a full explanation.
«He should just be honest and say if the banks
have a problem they
should explain their
funding need,» he told
ABC Radio.
The banks are expecting a customer backlash
if they don’t pass on the
cut in full.
But the Australian Bankers Association says
their primary concern
is to keep the banking
system safe and stable,
given the very serious
situation in Europe.
Chief executive Steve
Munchenberg said that
the only time margins the spread between lending and borrowing rates
- had been tighter was at
the height of the global
financial crisis.
«We don’t want to go
back there,» he told ABC
Radio.
Australian Competition
and Consumer Commission chairman Rod Sims
said new anti-price signalling laws that come
into force from today
would keep the banks
«on their toes».
«If the bank is out there
just talking about market
reality, describing funding pressures, we would
judge that as just fine,»
he told ABC Television.
But if they were perceived as sending
«coded smoke signals»
to competitors, action
would be taken.
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Melbourne

مؤسسة املكاري لدواليب الشاحنات
لقد عودتكم مؤسسة املكاري على الصدق يف التعامل معكم وستبقى ترافقكم
يف حلكم وترحالكم على الطرقات وهي على استعداد تام الصالح شاحناتكم
يف مكان وجودها سواء كانت كبرية ،متوسطة أو صغرية واجراء الالزم.

دواليب ألضخم الشاحنات الكبرية واملتوسطة من
جميع أنواع املاركات العاملية
مبيع وتركيب دواليب جديدة ومستعملة
و  - Recapsتصليح دواليب
الكفالة قبل خروج شاحناتكم من املؤسسة

هذا هو
عملنا وهذا
هو مبدأنا

ال يمكن مقارنة
أسعارنا بأسعار
غرينا
شعارنا أوال وأخريا
الصدق واألمانة مع
الجميع

نؤمن تصليح االطارات على الطرقات
يف والية فيكتوريا
Tel; (03) 93360068

 Keilor Park VIC 3042و1/9 Translink Dr

Tel: 03 9336 0068 Fax: 03 9336 0039
email: worldoftrucktyres@hotmail.com

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

Tel: 02 87648186

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

Fax :02 87648062

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

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999
web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au
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iPhone, iPad, iPod Touch, Android
coming soon!
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Broadcasting Australia Satellite..(+61)298-912-551
Sahibi Supermarket.......................(+61)286-777-927
Dandenong
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Melbourne
Ishtar Persian Bazar........................(+61)393-549-212
Austech Telecom............................(+61)410-514-439
Bamyan Halal Butchers.................(+61)397-932-636
& Grocery
Super Gulf........................................(+ 61)398-502-992

J& S Electrical PTY LTD..............(+61)393-595-678
& Broad Meadows
Nas Data Communication.......(+61) 387-949-876
Osborne Park Perth
Sid Satellite.................................(+61) 415-406-500
Perth
City Fresh Supermarket...........(+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite.......(+61) 423-631-129
Adellaid
Persian Grocery.........................(+61) 884-438-599
Mob Tech....................................(+61) 404-541-835

Geelong
Nima Satellite...........................(+61)0401-729-598
Brisbane
Afshar Market.............................(+61)738-477-396
parammata
Little Persia..................................(+61)29630-1648
Aburn
Zam Zam Market........................(+61)431-207-576
Southport Gold coast
Sara & sevda ...............................(+61756-970-014
Persian Supermarket
08-10-0033

Allawah
Billy Biz Solution.....................(+61)410-103-848
Belmore
Ann TV ......................................(+61)400-466-484
IPTV Techheads ......................(+61)413-240-342
Sydney
AVA Satellite............................ (+61)401-491-546
Super Sahel............................. (+61)294-176-766
Tech Solutions........................ (+61)402-666-555
Bullono..................................... (+61)0433-008-974
Niavaran Market .................... (+61)294-771-772

.com

Customer Service:
Tel: +1-416-202-6608
1-800-1989-1989

Sales:
Tel: +1-604-293-1000
1-866-760-4000

Fax: 1-905-709-1910
email: info@glarab.com
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