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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

األسد يستبق انعقاد مؤمتر جنيف:

أي منوذج غري سوري للحل ليس مقبواًل
استبق الرئيس السوري 
بشار األسد مؤمتر »جمموعة 
يف  سوريا«  حول  العمل 
على  بالتأكيد  اليوم  جنيف 
حل  أي  دمشق  رفض 
يفرض من اخلارج، مشددًا 
احلكومة  واجب  أن  على 
»اإلرهابيني«  اجتثاث 
األرواح، فيما  إلنقاذ آالف 
كان وزير اخلارجية الروسي 
أن  يؤكد  الفروف  سريغي 
ستعقد  اليت  احملادثات 
خطة  ملناقشة  جنيف  يف 
والعربي  الدولي  املبعوث 
ال  انان  كويف  سوريا  إىل 
حتدد مسبقًا مضمون احلوار 
السوريني  بني  املتوقع 
كافة، وال تفرض وصفات 

خارجية.
زادت  الوقت،  هذا  يف 
مع  التوتر  نسبة  من  تركيا 
دمشق، عرب إرساهلا قوات 
مضادة  وصواريخ  وآليات 

مع  احلدود  إىل  للطائرات 
سوريا.

األمن  جملس  وأعلن 
انقرة  أن  الرتكي  القومي 
ويف  »بعزم  ستتحرك 
إطار القانون الدولي« يف 
قضية املقاتلة الرتكية اليت 

أسقطها اجليش السوري.
باسم  املتحدث  وأعلن 
املوفد الدولي أمحد فوزي، 
يف بيان، أن جلنة حتضريية 
اليوم  جنيف  يف  ستلتئم 
املقرر  لالجتماع  استعدادًا 
العمل  جملموعة  اليوم 

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

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

96371759  فاكس: 96371294 تلفون: 

مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

إلعالناتكم في 

الهيرالد 

االتصال بـ  ميراي 

علىالرقم:

0478 165 625Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.com

التتمة صفحة 31

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

أدوات صــحية - بــناء-  كــهرباء -
تلييس   - تبليط   - خشب  نجارة 
)بريك(- حجارة  تعمري   - دهان   -

صب   - خزانات  تصنيع   - ميكانيك 
باطون- هدم منازل والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

Full details on  page 18

جميع منتجاتنا حالل.. تجدونها يف
Coles و Woolworths وأكرب السوبرماركات املستقلة

تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب جديدة ومستعملة من مختلف املاركات

مؤسسة املكاري تقدم أفضل  الخدمات مع 
التسهيالت

 Wheel   ،اختصاصيون يف الفرامل
Alignment وغيار زيت

مؤسسة املكاري للدواليب 
األوىل يف فكتوريا

1158 Sydney Rd, Fawkner 3060
Tel: 9359 0004

WWW.FAWKNERTYREMART.COM.AU

كانت وما زالت 
وستبقى كما عودتكم 

على الخدمات 
املمتازة والصدق يف 

املعاملة

محالت حمزة للخضار والفواكه
 االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
Tel; 1886 9760  التفاصيل ص8

وتتضمن  سوريا.  حول 
متهيدًا  انان  أعّدها  وثيقة 

صورة مأخوذة عن شريط فيديو بث على موقع »يوتيوب« ألحد عناصر »جماعة النور« اإلسالمية املتشددة 
يرمي شابًا من النافذة قرب دمشق بتهمة تعامله مع النظام )أ ف ب(

التتمة صفحة 31

»مشروع قانون« 
اوكشوت لطاليب 

اللجوء يسقط  يف 
جملس الشيوخ

قانون   مشروع  سقط 
روب  املستقل  النائب 
 Oakeshott اوكشوت 

يف جملس الشيوخ.
مشروع  وينص 
السماح   على  القانون  
طاليب  اوضاع  مبعاجلة 
مبا  اخلارج،  يف  اللجوء 
فتح  إعادة  ذلك  يف 
مركز ناورو  وما يسمى  
املاليزي«  »احلل  بـ 
بني  الالجئني  لتبادل 
االسرتالية  احلكومتني 

واملاليزية.
من  ماراثون  فبعد 

التتمة صفحة 31

يوم  مير  أن  يكفي  هل 
بسحر  فيه  اختفت  هادئ 
مشعلي  جمموعات  ساحر 
الطرق  وقاطعي  االطارات 
عن  للحديث  بريوت،  يف 

احتواء فوضى الشغب؟
مساء أمس  االول بدت 
بشقيها  الرمسية  االوساط 
متفائلة  واالمين  السياسي 
باستعادة  شديد  حبذر 
مل  ملموسًا  هدوءًا  بريوت 
االوىل  للمرة  معه  تشهد 
موجات  عدة  ايام  منذ 
هذا  ان  بيد  الشغب. 
اىل  اقرب  بدا  التفاؤل 
البيض«  على  »املشي 
رمسي  مصدر  افصح  كما 
التجارب  بأن  اعرتف  بارز 
على  تشجع  ال  السابقة 
سلفًا،  السخية  التوقعات 

يستلزم  االمر  ان  موضحًا 
انتظار اكثر من ايام ورمبا 
اسابيع للحكم على صدقية 
واحلزبية  السياسية  القوى 
»بضبضبة«  املعنية 
نهائيًا  وضبطها  مجاعاتها 
اليت  للتعهدات  اثباتا 
قطعتها يف جملس الوزراء 

واىل طاولة احلوار.
ان  املصدر  وأفاد 
شهدتها  اليت  التهدئة 
جاءت  االول  امس  بريوت 
اساسيني:  لعاملني  ترمجة 
اوهلما ان رئيس اجلمهورية 
كان  ما  سليمان  ميشال 
يف  »ممنوعاته«  ليطلق 
جمللس  االخرية  اجللسة 
سلفًا  تبلغه  لوال  الوزراء 
مبا  املعنية  القوى  من 

هدنة الشغب يف بريوت أم رفع احلماية؟
موقف صيداوي 

و»رصد« لسرتيدا جعجع
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تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع 
 مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية

Intervision تقدم لك جهازًا مع تركيب بقيمة 499 دوالرًا
هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من 230 قناة عربية وأكثر من 29 محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشتكم

 Intervision قريبا يف ملبورن

 بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!

نقدم لكم أكثر  من 230 قناة 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
على أحد األرقام التالية:

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

S p e c i a l i s e  i n  I T  c o m p u t e r ,  w i r e l e s s , 
T e l e c o m m u n i c a t i o n  a n d  n e t w o r k i n g 

s e r v i c e  a s  w e l l  a s  o n s i t e  r e p a i r s . 
w e  c a n  a l s o  p r o v i d e  y o u  w i t h  S a t e l l i t e 

A n t e n n a  a n d  f r e e  t o  a i r  s o l u t i o n .

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  قيصر  
0 4 2 9 5 8 5 8 5 8  روني   
0 2 8 8 8 3 2 7 2 2  املكتب 

وتقنيو  للبيع  موزعون  مطلوب 
املطلوب. التدريب  نوفر  تركيب، 

We can offer you 
unlimited local 

calls and unlimited 
Internet at ADSL2+ 

speed for $65 
 a month.

*Box Delivered only, no installation included

www.intervisiontv.com.au
$499 

Installed

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
 الدوائر االسرتالية

أكثر من 29 حمطة راديو عربية

Advertisements
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اعالن

بــــادارة 
جو دياب والشيف جنيب

نفتح 7 ايام يف االسبوع من االثنني حتى اخلميس
 من 10،00 صباحا حتى 9،00 ليال

 اجلمعة، السبت واالحد من 10،00 صباحا حتى 10،00 مساء

دجاج على الفحم مدهون على 
النار على الطريقة اللبنانية 

شيش طاووق على الفحم 
بالنكهة اللبنانية

كباب، سانبوسك، كفتة، تبولة، 
محص، فالفل وتشكيلة واسعة من 

السلطات واملأكوالت اللبنانية تناسب 
مجيع االذواق

نؤمن طلبيات كافة انواع املناسبات 
توصيالت جمانية يف املنطقة احمللية

متتعوا جبلسة رائعة واستمتعوا بالربامج 
عرب شاشات تلفزيونية كبرية

خربة طويلة - اسعار ال تنافس  
خدمة ودودة ونظافة تامة
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جنيب  احلكومة  رئيس  قال 
ميقاتي أنه مل يكن هناك تساهل 
يف املوضوع األمين بقدر ما كان 
حصول  جتنب  على  حرص  هناك 
وصلت  عندما  ولكن  االسوأ، 
الشديد  اخلطر  دائرة  اىل  االمور 
هيبة  وباتت  األمحر  اخلط  واىل 
الدولة على احملك، فحتما ستكون 

للدولة كلمتها احلازمة.
واسعا  جماال  اعطينا  وقال: 
واالجيابية،  اهلادئة  للمعاجلة 
وال  حدود،  له  شيء  كل  ولكن 
ميكن أن نسمح باستمرار الرتاخي 
جملس  جلسة  ويف  األمين، 
على  التأكيد  مت  باألمس  الوزراء 
بدورها  للقيام  األمنية  االجهزة 
الغطاء  فإن  كذلك  حبزم،  كاملة 
االمنية  االجهزة  لعمل  السياسي 
قد اعطي أيضا من خالل جلسيت 

احلوار اللتني عقدتا حتى اآلن.
الذي  أضاف: يف هذا الظرف 
منر فيه ال ميكن فرض اي ضريبة 
تضر  ألنها  موقعها  غري  يف 
باالقتصاد العام اكثر مما تفيدنا 
هذا  ومن  الواردات،  جهة  من 
باألمس  توافق  حصل  املنطلق 
االسراع  على  الوزراء  يف جملس 
نفقات  دون  من  املوازنة  يف 
منرر  لكي  إضافية،  وواردات 
ونعيد  جيدة  مبوازنة  السنة  هذا 
االمور املتعلقة مبالية الدولة اىل 

نصابها.
املوازنة  أن  على  شدد  وإذ 
على  ستطرح  اجلديدة  بصيغتها 
املقبل،  االسبوع  الوزراء  جملس 
الرتب  سلسلة  سندرس  قال: 
املعنيني،  مجيع  مع  والرواتب 
تأمني  سبل  يف  وسنبحث 
اقل  مع  هلا،  الالزمة  االيرادات 
انعكاس على اي تضخم إضايف 

يف االقتصاد اللبناني.
يف  حتدث  ميقاتي  وكان 
اهليئات  مع  عقده  إجتماع  خالل 
الوزير  برئاسة  االقتصادية 
السابق عدنان القصار، يف إطار 
احلوار الذي بدأه رئيس احلكومة 
اخلطة  ملناقشة  املعنيني  مع 
االقتصادية اليت اعدها مع فريقه 

االقتصادي.
وشارك يف اللقاء ايضا وزير 
حناس  نقوال  والتجارة  االقتصاد 
الدين  خري  مروان  الدولة  ووزير 
والفريق االستشاري االقتصادي 

التابع لرئيس احلكومة.

قال  للقصار  مداخلة  وكانت 
فيها: ان املوضوع األمين أساسي 
ومل نعد نستطيع، بأي شكل من 
األشكال، حتمل أي تهاون يف هذا 
إقفال  جلهة  خصوصا  املوضوع، 
الطرق وحتديدا طريق املطار. كل 
القوى السياسية تعلن أنها ضد 
الطريق احليوي، ومع  إغالق هذا 
باإلطارات،  إغالقه  يستمر  ذلك 
يف  يوما  يساعد  مل  األمر  وهذا 
سبيل  إخالء  او  قضية  أي  حل 
لذلك،  خمطوف.  او  سجني  اي 
االمور.  هلذه  حل  وضع  جيب 
فإن  الرئيس،  دولة  ذكرت  كما 
هذه  من  األوىل  الستة  األشهر 
العام  من  أفضل  كانت  السنة 
عجز  خفض  ان  وأؤكد  املاضي. 
ولكن  مهم،  العام  هذا  املوازنة 
جيب ان ننتظر اىل نهاية السنة 
لنرى الوضع بشكل عام، ألنه إذا 
استمر على هذا املنوال من قطع 
ال  األمور  فان  وغريها  طرقات 

تبشر باخلري.
اضاف: عندما نلتقي مع دولتك 
نشعر أننا مع رئيس حكومة قريب 
وهذا  االقتصادية.  اهليئات  من 
األول ولن يكون  االجتماع ليس 
الرئيس  التقينا  لقد  األخري. 
ميشال سليمان واليوم سنلتقي 
الرئيس نبيه بري لطرح موضوع 
اقتصادي  حوار  طاولة  إقامة 
األمر  بهذا  نسري  ان  ويهمنا 
ما  ولكن  صاغية،  آذانا  ونسمع 
يهمنا قبل أي شيء آخر هو وقف 
االحندار واالنفالت األمين وتأمني 
لعودة  الضروري  االستقرار 
العجلة االقتصادية وتعزيز الثقة 
األمين  الوضع  ألن  باالقتصاد، 
اخلارج  يف  سلبا  علينا  ينعكس 
واملصطافني  املستثمرين  ومينع 

والزوار من اجمليء اىل لبنان.
وختم بالقول: آمل من األطراف 
االقتصاد  حتييد  السياسية 
التجاذب  ووقف  اإلعالم  عن 
وهو  واحد  فمطلبنا  السياسي، 
يكون  بأن  ونأمل  البلد  مصلحة 
اىل  بالنسبة  كامال.  التجاوب 
طرحتها  اليت  االقتصادية  اخلطة 
دولة الرئيس فهي جيدة ونشكر 
القيمني عليها كما نشكر اشرافك 
لدرسها  حاضرون  وحنن  عليها 

وإمكانية تطبيقها.
رئيس مجعية  قال  جهته،  من 
يف  طربيه  جوزيف  املصارف 

ميقاتي للهيئات االقتصادية: ال تساهل يف األمن واملوازنة
 األسبوع املقبل دون واردات إضافية

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
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انتحار  ورقة  أمامنا  مداخلته: 
ورقة  إمسها  اللبناني  لالقتصاد 
دولة  منك  وفهمنا  املوازنة 
الرئيس، ومشكور على ما قمت 
يف  العام  اجلو  نعرف  ألننا  به، 
كبرية  حاجات  هناك  حيث  البلد 
ويف  الدولة،  متوهلا  ان  جيب 
يف  تراجع  هناك  نفسه  الوقت 
جمال  من  هناك  وليس  النمو 
لزيادة العائدات الضريبية، لذلك 
احلصيلة  زيادة  تأتي  أن  نأمل 
من  وليس  النمو،  من  الضريبية 
ألن  الضريبية،  املعدالت  زيادة 
وقت  يف  املعدالت  هذه  زيادة 
ال  سياسة  االقتصادية  األزمات 
الن  اقتصادي،  أي  بها  يقبل 
يف  زيادة  تعطي  لن  النتيجة 
العكس  على  بل  اإليرادات، 
النمو.  عملية  ستعرقل  فإنها 
اللبناني  االقتصادي  النظام  إن 
اآلباء  وضعها  ركائز  على  يقوم 
مستمرة  تزال  وال  املؤسسون 
الشيء  بعض  تصحيحها  وميكن 
ولكن ضرب هذه الركيزة يؤدي 
اليت  االزدهار  ركيزة  اىل ضرب 
بلدنا  ألن  خمتلفا،  لبنان  جعلت 
واذا  الرساميل  جذب  على  قائم 
هذه  يعاقب  تشريع  أي  وضع 
الرساميل اليت تدخل اىل لبنان، 
كل  منعنا  اننا  يعين  ذلك  فإن 
لبنان  عليها  اليت حيصل  املنافع 

نتيجة وجود السيولة.
مناقشة  عقدت  ذلك،  بعد 
فيها خمتلف ممثلي  عامة شارك 
اهليئات االقتصادية الذين ايدوا 
معظم البنود الواردة يف اخلطة. 
اجتماع  عقد  على  االتفاق  ومت 
اهليئات  من  جلنة  وشكلت  الحق 
ملتابعة دراسة اخلطة االقتصادية 

وتقديم املالحظات عليها.
ميقاتي  استقبل  ذلك،  اىل 
الفصائل  من  مشرتكا  وفدا 
املدير  حضور  يف  الفلسطينية، 
عباس  اللواء  العام  لألمن  العام 
يف  املخابرات  ومدير  ابراهيم 
إدمون  العميد  اللبناني  اجليش 

فاضل.
باسم  حتدث  اللقاء،  بعد 
فصائل  حركة  سر  أمني  الوفد 
يف  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
لبنان العميد فتحي ابو العردات 
الوفد  إطار  يف  تشرفنا،  فقال: 

دولة  بلقاء  املوحد،  الفلسطيين 
جنيب  الوزراء  جملس  رئيس 
األمنية،  األجهزة  وقادة  ميقاتي 
ذيول  إنهاء  أهمية  على  وأكدنا 
اليت  األخرية  املؤسفة  األحداث 
وما  البارد  نهر  خميم  يف  جرت 
احللوة  عني  خميم  يف  تالها 
نتج  وما  الشهر  هذا  منتصف 
األرواح  يف  خسائر  من  عنها 

واملمتلكات.
يف  التدخل  عدم  على  واكد 
اللبنانية  الداخلية  الشؤون 
وسيادة  األهلي  السلم  ودعم 
ان احلديث  القانون، مشريًا اىل 
تناول قضية نهر البارد واحلقوق 
الفلسطينية  واالجتماعية  املدنية 
مشددًا على الروح االجيابية اليت 
سادت موضوع اجياد حل ملشكلة 
املقربة واألراضي يف العقار ٦٣ 
والسرعة يف االستمالك لألراضي 
على  التعويض  كذلك  البديلة، 
والشهداء  الضحايا  أهالي 

واجلرحى.
واستقبل رئيس احلكومة سفري 
سلطنة عمان حممد بن خليل بن 
زيارة وداعية  صاحل اجلزمي يف 
ملناسبة انتهاء مهامه يف لبنان.

كما استقبل ميقاتي وفدا من 
ضم  تويين  غسان  الراحل  عائلة 
ونايلة  محادة  مروان  النائبني 
وديع  السابق  الوزير  تويين، 
تويين،  غسان  وشادية  اخلازن 
بفقيدهم  مواساته  على  شكره 

الكبري.
ميقاتي  الرئيس  وترأس 
املكلفة  للجنة  الدوري  االجتماع 
البحرية  احلدود  موضوع  درس 
اخلالصة،  االقتصادية  للمنطقة 
اخلارجية  وزير  فيه  شارك 
واملغرتبني عدنان منصور، وزير 
باسيل،  جربان  واملياه  الطاقة 
والنقل  العامة  االشغال  وزير 
عن  وممثلون  العريضي  غازي 
اجليش  وعن  املعنية  الوزارات 
وزير  تكليف  اللبناني.ومت 
اخلارجية متابعة املوضوع بالطرق 
منصور  واكتفى  الديبلوماسية. 
كان  االجتماع:  بعد  بالقول 
التوافق  ساده  اجيابيا  االجتماع 
التفاوض  موضوع  خص  ما  يف 
لبنان  بها  يطالب  اليت  واألمور 

جلهة احلدود اليت مت ترسيمها.

رأى الرئيس سعد احلريري ان 
التسيب االمين غري بريء وهناك 
من خيطط له، داعيا الدولة اىل 
الطرق  الطريق على قطاع  قطع 

من العبث باألمن.
احلريري  الرئيس  علق  فقد 
اليت  األمنية  األحداث  على 
بريوت  العاصمة  عاشتها 
فقال:  مؤخرا،  املناطق  وبعض 
هويته  كانت  أيا  حترك،  أي 
يهدف  الطائفية  أو  السياسية 
على  ويعمل  الفوضى  نشر  إىل 
حترك  هو  الدولة،  هيبة  كسر 
مرفوض. وخالف ذلك، فإن أي 
القانون  نطاق  يف  جيري  حترك 
اللبنانيني يف  وحتت سقف حق 
خالل  من  رأيهم  عن  التعبري 
أمر  هو  الدميقراطية،  املمارسة 

مشروع.
أضاف: إن ما جرى يف بريوت 
وخارجها، خالل األيام والساعات 
كبرية  إساءة  يشكل  املاضية، 
ومن  ودورها،  الدولة  هليبة 
شأنه أن يعرِّض السلم األهلي 
كبري.  الوطين خلطر  واالستقرار 
الذي عاشه  التسيب األمين  إن 
املاضية  األيام  خالل  اللبنانيون 
غري بريء على اإلطالق، وهو ال 
يقع يف نطاق ردات الفعل فقط 
وأعمال  تصرفات  نطاق  يف  أو 
عناصر غري منضبطة كما يروجه 

البعض. فهناك من خيطط هلذا 
فئات  وهناك  وحيركه،  املشهد 
مكلفة بتنفيذه على األرض لنشر 
املواطنني  وترهيب  الفوضى 
وتهديد  الدولة،  هيبة  وكسر 
ومستوى  املواطنني  مصاحل 

ونوعية عيشهم.
رفع  يتم  أن  جيد  أمر  وتابع: 
الغطاء السياسي عن املرتكبني 
احلقيقي  األمر  لكن  واملخلني، 
املطلوب هو رفع الغطاء األمين 
اجلهات  عن  املسلحة  واحلماية 
بقطع  تقوم  اليت  والفئات 
الطرقات وإشعال احلرائق وإثارة 
االعتصامات،  وتنظيم  الفوضى 
أو  بريوت  يف  ذلك  سواء 
طرابلس أو صيدا أو أي مكان 
اللبنانية.وختم:  األراضي  على 
هناك جهات توفر الغطاء األمين 
املكلفة  للعناصر  واللوجسيت 
اجلهات  وهذه  الفوضى،  بإثارة 
العملي  الغطاء  وتوفر  معروفة 
أن  جيب  األمر  هذا  للمخربني. 
أن  الدولة  على  وجيب  يتوقف 
اإلجراءات  وتتخذ  أمرها  حتزم 
وكل  العاصمة  أمن  تكفل  اليت 
واملرافق  اللبنانية  املناطق 
املواطنني،  كل  وأمن  احليوية 
وتقطع الطريق على قطاع الطرق 
من العبث باألمن الوطين، وعلى 

حماوالتهم إلثارة الفنت. 

احلريري: التسيب األمين غري بريء وعلى 
الدولة قطع الطريق على قطاع الطرق

القوات  استقبل رئيس حزب 
اللبنانية مسري جعجع يف معراب، 
اجلديد  وبشري  اجلبة  مطران 
مارون عمار واملطران فرنسيس 
نائيب  حضور  يف  البيسري 
جعجع  سرتيدا  بشري  قضاء 
مناسبة  وكانت  كريوز.  وايلي 
املطران  اجملتمعون  فيها  هنأ 
كما  منصبه،  توليه  على  اجلديد 
بيان مشاكل  استعرضوا حسب 
إعادة  وضرورة  قنوبني  وادي 
الوادي  على  احلفاظ  جلنة  إحياء 
كي ال يشطب عن الئحة الرتاث 
العاملي لألونيسكو نظرا ألهمية 

الكنيسة  تاريخ  املوقع يف  هذا 
املارونية.

مشاكل  اجملتمعون  وناقش 
االمنائية،  املنطقة  وشجون 
العمل  تفعيل  على  مشددين 

الرعوي واألبرشي يف القضاء.
جعجع  التقى  أخرى،  جهة  من 
سفري اململكة العربية السعودية 
عسريي  عواض  علي  لبنان  يف 
األوضاع  يف  معه  وحبث 
لبنان  يف  العامة  السياسية 
رئيس  حضور  يف  واملنطقة، 
يف  اخلارجية  العالقات  جهاز 

القوات بيار بو عاصي.

جعجع استقبل السفري السعودي
 واملطرانني عمار والبيسري
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رأى رئيس اجلمهورية العماد 
مسؤولية  أن  سليمان  ميشال 
يف  احلضور  هي  السياسيني 
الكلمة  وقول  الصعبة  االوقات 
احلق وتسمية االشياء بأمسائها، 
الفتا اىل أنه ال يكفي الصوت 
العالي للمناداة بالوحدة الوطنية 
الشهادة  شجاعة  املطلوب  بل 

للحق واخلري والوحدة.
وإذ اعترب يف خالل استقباله 
وزير الشؤون االجتماعية وائل 
خماتري  من  وفد  مع  فاعور  ابو 
الوفد  هذا  ان  الغربي،  البقاع 
جيسد الوحدة الوطنية احلقيقية 
زيارته  اثناء  يف  ملسها  اليت 
لفت  فإنه  للمنطقة،  االخرية 
اىل أن ما بات مستغربا هو ان 
الشارع  املسؤولون  يسرتضي 
يطلقون  والذين  واملرتكب 
ويتعرضون  اجليش  على  النار 
هؤالء  يسرتضي  ان  عوض  له 

املسؤولني والزعماء.
اجلمهورية  رئيس  ودعا 
من  مسايرة  عدم  اىل  املخاتري 
أمله  مبديا  خيالف،  او  يرتكب 
صوته  املختار  يرفع  أن  يف 

دائما.
عرض  اللقاء  خالل  يف  ومت 
لبعض املطالب االمنائية للبقاع 

الغربي.
وزير  مع  سليمان  وعرض 
ترو  الدين  عالء  املهجرين 
وللخطوات  الراهنة  لالوضاع 
الجناز  الوزارة  أمام  املتبقية 
متهيدا  مصاحلات  من  تبقى  ما 

سليمان استغرب أن يسرتضي املسؤولون 
الشارع واملرتكب ومطلقي النار على اجليش

القفال هذا امللف.
اجلمهورية  رئيس  واستقبل 
بارود  زياد  السابق  الوزير 
ومقرتحات  أفكارا  معه  وتداول 
قانون  مبشروع  صلة  ذات 
املطروح  النيابية  االنتخابات 
للدرس واملناقشة أمام جملس 
بالنسبة  االمر  وكذلك  الوزراء، 
الالمركزية  قانون  مشروع  اىل 

االدارية.
من  سليمان  الرئيس  واطلع 
الضمان  ادارة  جملس  رئيس 
طوبيا  الدكتور  االجتماعي 
يف  الضمان  عمل  على  زخيا 
حتسني  وخطوات  الفرتة  هذه 
أمور  لتسهيل  العمل  وترية 

املواطنني.
اليمن  سفري  استقبل  وكان 
مودعا  راس  ابو  امني  فيصل 
يف  مهمته  انتهاء  ملناسبة 
يف  لدوره  وتقديرا  بريوت. 
درع  منحه  العالقات،  تعزيز 
له  متمنيا  اجلمهورية  رئاسة 

التوفيق يف مهمته اجلديدة. 

يومني  قبل  املفاجئ  اللقاء 
الشيخ  اجلمهورية  مفيت  بني 
والرئيس  قباني  رشيد  حممد 
اكثر  بعد  جاء  كرامي،  عمر 
آخر  من  سنوات  مخس  من 
تباينات  نتيجة  بينهما،  لقاء 
وجهات  يف  وخالفات  سياسية 
الشؤون  بعض  حيال  النظر 
الداخلية، وقد تبدد معظمها بعد 
وابدى  لكرامي،  املفيت  زيارة 
اليت  التفاهم  الجواء  ارتياحه 
كرامي  ولتفهم  اللقاء،  سادت 
عرضها  وحقائق«  لـ«وقائع 
بالتفصيل. ونقل مطلعون على 
قوله  املفيت  عن  اللقاء  اجواء 
يا  العادل  احلكم  »ان  لكرامي: 
كل  اىل  يستمع  الرئيس  دولة 
وجهات النظر ومن كل اجلهات 
ال من جهة واحدة، ويا لألسف 
طريقة  يف  يفكر  من  هناك 
»ان  هؤالء  واضاف  خمتلفة«. 
وبدا  كاماًل  تفهمًا  أبدى  كرامي 
املسهب  العرض  اىل  مرتاحًا 
حول  املفيت  من  مسعه  الذي 
والشجون  الشؤون  من  الكثري 
السياسية وال سيما منها ذات 

الصلة بدار الفتوى«.
ونقلت املصادر املطلعة على 
قباني  املفيت  عن  اللقاء  اجواء 
رافقت  اليت  االجواء  »ان  قوله 
فرتة التباعد مع الرئيس كرامي 
باالذى  قياسًا  شيئًا  تكن  مل 

التغيري  تكتل  رئيس  التقى 
العماد  النائب  واإلصالح 
االول،  امس  عون  ميشال 
االمني  الرابية،  يف  دارته  يف 
هوفيك  الطاشناق  حلزب  العام 
النائب  يرافقه  خميتاريان 
حضور  بقرادونيان يف  هاكوب 

وزير الطاقة جربان باسيل.
عون  العماد  التقى  كما 
الوزير  التوحيد  حزب  رئيس 
السابق وئام وهاب الذي اشار 
مواضيع  البحث يف  انه مت  اىل 
األهم  املوضوع  وقال:  عدة، 
ومن  املعيشي،  املوضوع  هو 
يقوم  عون  العماد  ان  الواضح 
العمل  تفعيل  حنو  بدفشة 
احلكومة،  انتاج  بغية  احلكومي 
بدأنا نرى اليوم جلسات حكومية 
يتحسن،  أن  انتاج وجيب  فيها 
هناك  ان  نلمس  بدأنا  ولكن 

جدية يف السعي لالنتاج.
ومتنى ان يوضع على السكة 
موضوع الكهرباء وهو موضوع ال 
حيل بيوم أو يومني، بل سنوات 
كي نصل اىل كهرباء ملدة 24 
بدأت  ولكن  اليوم،  يف  ساعة 
بصيانة  اجملال  تفسح  البواخر 
متمنيا  املنتجة،  املعامل  بعض 

حتسن االنتاج.
اضاف: ايضا هناك مواضيع 
أساسية كالتشكيالت القضائية، 
جيب أن تقف قضية مغارة علي 
نشتم  وحنن  القضاء،  يف  بابا 
بعض  من  الكريهة  الرائحة 
القضاة وهذا ال جيوز، بل جيب 
شكيب  الوزير  بوجود  معاجلته 
قرطباوي يف وزارة العدل، الفتا 
اىل ان املوضوع سيأخذ طريقه 
خصوصا  جدية  تشكيالت  حنو 
يطاقوا يف  ان هناك قضاة ال 

عون عرض االوضاع 
فقد حاور النائب اجلميل، يف مع الطاشناق ووهاب

دردشة مباشرة عرب الفايسبوك، 
املقيمني  اللبنانيني  من  عددا 
واملغرتبني، ورد على اسئلتهم 
الوضع يف  عن  واستفساراتهم 
لبنان واملنطقة. وقد شارك يف 
النشطاء  من  عدد  أيضا  احلوار 

السوريني.
واستنكر ردا على سؤال عن 
االعتداءات املتكررة على االعالم 
اللبناني والتعرض لقناة اجلديد، 
هو  لالعالم  التعرض  أن  معتربا 
تسألون  وقال:  أمحر،  خط 
الواضح  من  املسؤول؟  من 
املشهود  باجلرم  املعتقل  أن 
سرايا  يسمى  ما  يف  عضو  هو 
املقاومة، وكلنا يعرف أن حزب 
عما  مباشر  مسؤول  هو  اهلل 

جرى.
االمين  الشهر  موضوع  وعن 
الذي بوشر بتنفيذه قال: يبدو 
االرض  ما جيري على  من خالل 
وهرتها  فقدت  قد  الدولة  أن 

وهيبتها بالكامل.
وعن رأيه مبواقف الشيخ امحد 
ضد  باملبدأ  انين  قال:  االسري 
الدين  رجال  تدخل من قبل  أي 
يتعلق  ما  يف  أما  بالسياسة، 
الدينية،  املواقف  خبصوصيات 
االسري،  الشيخ  شأن  من  فهذا 
بالتالي ال أؤيد التطرف من اية 

جهة اتى.
اللبنانيني  من  عدد  وطرح 
االنتخابات  موضوع  عن  اسئلة 
حتية  فوجه  املقبلة،  النيابية 
ألبناء الكورة قائال: هذه املعركة 
آذار  سياسية بامتياز وتهم 14 
اللبنانية،  القوات  تهم  ما  بقدر 

وأنا مطمئن للنتيجة.
١٤ اذار ستفوز حتمًا

هو  انتخابي  قانون  أي  وعن 
بغض  قال:  للبنان،  االفضل 
انتخابي  قانون  أي  عن  النظر 
ستفوز  آذار   14 فإن  سيقر، 

حتما باالكثرية النيابية.
وردا على معارضني سوريني 
املساعدات  بتحريك  طالبوه 
للمصابني  والطبية  االنسانية 
قال: حنن يف هذا اجملال نساعد 
الذين جلأوا اىل  قدر املستطاع 
لبنان وعلى الدولة اللبنانية أن 
تتحمل مسؤوليتها االنسانية يف 

اىل  سيذهبون  رمبا  مراكزهم 
اىل  حيولون  سوف  أو  منازهلم 
التفتيش وال سيما انهم كانوا 
أيضا  سياسية،  محايات  حتت 
اإلدارية  التعيينات  يف موضوع 
ضمن  يتفاهموا  أن  نتمنى 
اليوم  التعيينات،  احلكومة على 
لدينا شواغر كثرية يف الدولة، 
ونتمنى أن تتم التعيينات لنقول 
ان احلكومة استطاعت أن حتقق 

إجنازات نوعية.
وعن موضوع قانون اإلنتخاب 
قال: من املتوقع أن يذهب اىل 
أساس  على  النيابي  اجمللس 
النسبية، مؤكدا ان النسبية هي 
لصاحل اجلميع، وهي حتفظ كل 
الفريق  على  ومشددا  الناس، 
املسيحي الذي يريد أن يراعي 
النسبية  مبوضوع  آخر  فريقًا 
اجل  من  شعبه  مصاحل  ويرتك 
يف  حياسب  فسوف  آخر  فريق 
كما  اإلنتخابي،  اإلستحقاق 
لكل  قانون  اىل  الوصول  متنى 

لبنان.
هل ستجري االنتخابات؟

أن حتصل  انه جيب  أعتقد   -
ننتظر  اننا  صحيح  اإلنتخابات، 
املنطقة  موضوع  يف  التطور 
هناك  املوضوع  هذا  يف  ولكن 
كثريا  بردت  حامية  رؤوس 
بعدما عرفوا ان سوريا ال ميكن 
موضوع  ان  عرفوا  إسقاطها، 
سوريا سيؤدي اىل حرب كربى 
لرتكيا  وجهت  قد  والرسالة 
وهي واضحة، وسوريا مستعدة 
ألكثر  رسالة  من  أكثر  لتوجيه 
من اجتاه. جيب أن يعرف اجلميع 
إذا  سوريا  إسقاط  موضوع  ان 
ينتظرون  فسوف  هذا  انتظروا 

سنوات طويلة.

الرئيس ميشال سليمان

للمعارضة  ومتنى  اجملال.  هذا 
ووجه  القريب،  النصر  السورية 

حتية للشعب السوري احلر.
وعن رأيه بالنظام الذي سيحل 
حمل نظام االسد قال: لن يأتي 
نظام أسوأ من النظام السوري 

احلالي.
وردا على مواطن من اسرتاليا، 
استوضحه عن وضع املسيحيني 
هو  القوي  قال:  لبنان،  يف 
و  وقضيته،  بإميانه  القوي 
والضعيف  بالسالح.  ليس  لكن 
إذا  أما  نفسه.  ضعيف يف  هو 
مستعدون  فنحن  االمر،  اضطر 
ووجودنا  قضيتنا  عن  للدفاع 

بكل الوسائل.
تعديل  أو  بديل  إجياد  وعن 
من  قال:  الطائف،  التفاق 
اتفاق  تطبيق  علينا  أن  الواضح 
الطائف قبل البحث بأي دستور 
جديد، خاصة أنه ليس باالمكان 
بوجود  اليوم  البحث  هذا  طرح 
سالح غري شرعي كسالح حزب 
طويلة  مداخلة  على  وردا  اهلل. 
قريب  اجلنوب  ابناء  أحد  قدمها 
شكرا  قال:  اهلل  حزب  من 
لصراحتك وأنا أحيي أي مواطن 
لبنان،  أجل  من  سقط  لبناني 
حزب  على  أمتنى  كنت  لكنين 
اهلل أن يتعامل مع بقية األفرقاء 
اللبنانيني كما يريد أن يتعامل 
كابن  وأنا  معه.  األفرقاء  مجيع 
أن  أمتنى  كنت  لشهداء،  وأخ 
وحزب  اللبنانية  الدولة  تعرتف 
هم  الشهداء  مجيع  بأن  اهلل 
وأن  الشهادة،  أمام  سواسية 
الشهداء كل الشهداء عند ربهم 

أحياء يرزقون.
املدني،  بالزواج  رأيه  وعن 

ايد الزواج املدني االختياري. 

نديم اجلميل: التعرض لالعالم خط امحر

قال النائب نديم اجلميل ان التعرض لالعالم خط أمحر 
وال بديل عن الطائف بوجود السالح غري الشرعي

كتلة  من  حلقه  الذي  املعنوي 
منع  كان  وآخره  »املستقبل«، 
مع  التواصل  من  الكتلة  نواب 
مفيت اجلمهورية«. واضافت ان 
مبثابة  االجراء  هذا  اعترب  املفيت 
القمع  من  أسوأ  »قمع سياسي 
يف  جديد  وهذا  اختالفه،  على 

اجندة السياسة اللبنانية«.
املفيت  عن  املصادر  ونقلت 
مع  اخلالف  »بداية  ان  قباني 
مع  وحتديدًا  »املستقبل«  كتلة 
كانت  السنيورة  فؤاد  الرئيس 
وثيقة  يف  وردت  عبارة  نتيجة 
»الثوابت االسالمية« اليت اعدت 
كمشروع بيان اثر اجتماع اجمللس 
االسالمي الشرعي االعلى عقب 
الرئيس جنيب ميقاتي،  تكليف 
اىل  ميقاتي  دعوة  وتتضمن 
واىل  التكليف  النظر يف  اعادة 
وقد  القبول،  وعدم  االعتذار 
العبارة،  تلك  املفيت  رفض 
السابقني  الرؤساء  احد  فأجابه 
للحكومة: »هنا بيت القصيد«، 
وقد مت استبداهلا بدعوة ميقاتي 
اىل »التبصر يف مهمته«. وكان 
رفض املفيت يف حينه »انطالقا 
دار  منرب  جعل  قبوله  عدم  من 
على  للتصويب  منصة  الفتوى 
سياسية  جهة  او  شخصية  اي 
تالق  مكان  دائما  ارادها  النه 
وتفاهم ومنربًا لتقريب وجهات 
النظر بني اجلميع ومع اجلميع«.

املفيت يف لقائه وكرامي بعد انقطاع
أثار أسباب التباين مع »املستقبل«

القومي يردّ على جعجع:
مل يعتذر عما فعله بالكورانيني
االجتماعي يف  القومي  السوري  احلزب  الكورة يف  رأت منفذية 
بيان ان "ما صدر عن السيد )رئيس حزب القوات اللبنانية( مسري 
جعجع خالل إحيائه احتفال معراب يف موضوع االنتخاب الفرعي يف 
الكورة، وتهجمه على احلزب السوري القومي االجتماعي هو كالم 

خطري".
وقالت ان جعجع "يتحدث عن الدميوقراطية والسيادة واالستقالل 
الكورانيني  من  يعتذر  الكورة، يف حني مل  أهل  عن  دفاعه  وعن 
عموما ومن أهل حلفائه خصوصا على ما اقرتفت يداه قبل ان يدفع 

مبرشح خلوض معركة انتخابية يف الكورة اليت أحرقتها قواته".
يقول  لن  االجتماعي  القومي  السوري  احلزب  "إن  وختمت: 
للكورانيني ملن يصوتون وهم أهل هذا احلزب وأصدقاؤه ومجهوره 
يصادر  ال  ألنه  الزمن،  من  عقود  امتداد  على  الشعبية  واحلاضنة 
قرارهم ولو مبجرد االشارة اىل التصويت. ولكن الغرابة هي ان 

يفعل ذلك مسري جعجع".

النائب نديم الجميل

لألمني  اخلاص  املنسق  جال 
لبنان  يف  املتحدة  لألمم  العام 
ديريك بالمبلي ووفد مرافق يف 
االول،  أمس  جبيل  بنت  مدينة 
التعاونية  اجلمعية  تفقد  حيث 
والتطريز،  للخياطة  احلرفية 
املنفذة يف إطار مشروع الدعم 
يف  واالجتماعي  االقتصادي 
برنامج  بواسطة  لبنان،  جنوب 
 UNDP االمنائي  املتحدة  األمم 
معدات  إليها  قدم  الذي 
وبتمويل  الغذائي،  التصنيع 
من احلكومة النمسوية.واستقبله 
النائبان حسن  اجلمعية  مقر  يف 
فضل اهلل وعلي بزي، ورئيسة 
اجلمعية سلوى بزي، واألعضاء، 
ورئيس احتاد بلديات بنت جبيل 

عطااهلل شعيتو وفاعليات.
السيدة  من  استماعه  وبعد 
بزي اىل شرح عن عمل اجلمعية 
البلدية،  املونة  من  وما تصنعه 
املزارعني  انتاج  واستخدامها 
من املواد األولية يف التصنيع، 
تقوم  مبا  اعجابه  بالمبلي  أبدى 
على  مشددًا  اجلمعية،  نساء  به 
يف  املرأة  دور  تعزيز  أهمية 

عرب  االقتصادي  الشق  تطوير 
حرفية  ومشاغل  تعاونيات 
مع  جال  بعدها  صغرية.  ولو 
يف  اهلل  وفضل  بزي  النائبني 
الغداء  وتناول  املدينة،  سوق 
يف مأدبة على شرفه يف مطعم 

فاملي بارك - الطريي.  
املنسق  مكتب  وزع  والحقًا، 
اجلولة،  بعد  له  تصرحيًا  اخلاص 
أكد فيه »ان تطبيق القرار 1701 
منذ عام 2006 سّهل حالة هدوء 
غري مسبوقة منذ عهود يف جنوب 
األلغام  أن  الحظ  وإذ  لبنان«. 
تشكل  العنقودية  والقنابل 
وسكانه،  اجلنوب  ألمن  تهديدا 
أعرب عن إعجابه جبهود اجليش 
واملنظمات الدولية غري احلكومية 
األلغام  إزالة  على  العمل  يف 
والقنابل العنقودية، مشريًا اىل 
الزالة  اللبناني  املركز  زار  أنه 
وشكر  النبطية،  يف  االلغام 
العميد عضيمي وفريقه. وأعلن 
واجملتمع  املتحدة  األمم  أن 
الدولي »سيستمران يف التزام 
اللبنانية يف  السلطات  مساعدة 

هذه اجلهود«.

بالمبلي تفّقد بنت جبيل ومركز نزع األلغام:

سنستمّر يف دعم جهود احلكومة اللبنانية



صفحة 6     

لبنانيات

Page 6 Saturday 30  June 2012السبت 30 حزيران 2012

أنفاسهم  العرب،  وسائر  املصريني  ماليني  ومعهم  اللبنانيون،  حبس 
بعد ظهر األحد املاضي وهم يصغون إىل »مطالعة« رئيس اللجنة العليا 
يف  أعلن  اليت  سلطان  فاروق  املستشار  املصرية  الرئاسة  النتخابات 
نهايتها فوز الدكتور حممد مرسي، مرشح »حزب احلرية والعدالة« املنبثق 
من تنظيم »األخوان املسلمني«، مبنصب رئيس اجلمهورية على منافسه 

الفريق امحد شفيق.
نضااًل  توجت  إذ  العربي،  العامل  أحناء  حقيقية يف  تارخيية  كانت حلظة 

استمر أكثر من مثانية عقود للوصول إىل السلطة، يف أعلى مراتبها.
وكان مشهد الرئيس املنتخب وهو يدخل القصر اجلمهوري وجيلس على 

الكرسي اليت جلس عليها الرؤساء مجال عبد
ضروب  من  ضرٌب  وكأنه  مبارك،  وحسين  السادات  وأنور  الناصر 

اخليال.
عن  النظر  بصرف  املصري،  الشعب  ألن  اخليال،  ضروب  من  نقول 
وأجنيب،  مصري  سياسي،  طرف  من  أكثر  من  أبديت  اليت  التحفظات 
خيشى  وما  األوىل،  الرئاسة  سدة  إىل  »إخواني«  إسالمي  وصول  عن 
ان يرافق هذا التحول يف خيارات الشعب املصري من تطبيق للشريعة 
اإلسالمية يف احلكم، والتضييق على احلريات، وإيقاع الظلم باألقليات، 
من  للتخلص  عارمة  كانت  الفرحة  فإن  األقباط،  املسيحيني  خصوصًا 
الدول  كربى  مصر،  أضعف  الذي  االستبدادي  احلكم  من  عقود  ثالثة 
العربية، وأفقر شعبها، وجعلها حتت رمحة العدو اإلسرائيلي الذي أبرم 
معه الرئيس أنور السادات معاهدة سالم يف كامب ديفيد عام 1979، 
العرب  كّبلت اإلرادة وحّدت من السيادة، كما عزلت مصر عن قضية 

األوىل فلسطني.
إعالن  بعد  ألقاها  اليت  الكلمة  املنتخب يف  الرئيس  تأكيد  مقابل  ويف 
فوزه، انه سيحرتم كل املعاهدات واملواثيق الدولية، وكذلك االلتزامات 
واالتفاقات، أعلن أن قدر مصر هو أن تكون »قوية، وقائدة ورائدة« 
والعدالة  والدميوقراطية  احلرية  من  أجواء  يف  له،  سيعمل  ما  وهذا 

واملساواة.
وعودة مصر إىل الساحة العربية، من خالل تنظيم األخوان املسلمني، 
ستكون له انعكاسات مباشرة على اجملتمعات التعددية واملختلطة مثل 
اجملتمع اللبناني، حيث لإلخوان أنصار وتنظيمات واجهة وحلفاء ال بد ان 
يتواصلوا ويتكتلوا ويتعاونوا للوصول إىل األهداف اليت حققها األخوان 
لفت  الراعي  بطرس  بشارة  مار  املاروني  البطريرك  وكان  املصريون. 
العربي« من حتوالت قد توصل  »الربيع  يرافق  أن  النظر إىل ما ميكن 
إسالميني متشددين إىل السلطة، األمر الذي قد يدفع باملسيحيني إىل 
باملسيحيني  حلت  اليت  الكارثة  بعد  سوريا،  من  كما  مصر  من  اهلجرة 

العراقيني ودفعت مئات األلوف منهم إىل مغادرة البالد.
وعلى رغم ذلك، ينظر املسيحيون العرب إىل التجربة املصرية على أنها 
النموذج الذي سُيحتذى به يف العامل العربي، والذي يؤمل ان حيقق عربه 
الرئيس مرسي الوعود اليت قطعها لألقباط باحلرية والعدالة واملساواة 

يف املواطنة.
وكان شيخ األزهر الدكتور أمحد الطّيب حتّوط ملا تقبل عليه مصر، فدعا 
واملثقفني  املفكرين  من  اشهر جمموعة  قبل  ومنذ  يناير   25 ثورة  بعد 
وعدد  لقاء  إىل  والدينية،  السياسية  االنتماءات  متعددي  املصريني، 
»مقتضيات  هؤالء  وتدارس  األزهر.  الكبار يف  واملفكرين  العلماء  من 
اللحظة التارخيية الفارقة اليت متر بها مصر وأهميتها يف توجيه مستقبل 
مصر حنو غاياته النبيلة، وحقوق شعبها يف احلرية والكرامة واملساواة 
»اليت استقرت  اللقاء جمموعة من املبادئ  والعدالة االجتماعية«، وأقر 
من  محايتها  تنبغي  واليت  واملفكرين،  العلماء  وضمري  األمة  وعي  يف 
التعرض لإلغفال والتشويه او الغلو وسوء التفسري، كذلك صونها من 
استغالل خمتلف التيارات املنحرفة اليت قد ترفع شعارات دينية طائفية 

او ايديولوجية تتنافى مع ثوابت أمتنا، وحتيد عن نهج االعتدال«.
واقرتح اللقاء اعتبار األزهر الشريف »اجلهة املختصة اليت ُيرجع إليها يف 

شؤون اإلسالم واجتهاداته الفقهية والفكرية احلديثة«.
ويف انتظار جالء الوضع املصري، استشعر مسيحيو 14 آذار اخلطر الداهم 
املقبل على لبنان من سوريا يف شكل فتنة سنية ـ شيعية ـ علوية. وان 
هذه إذا ما انفجرت، ال مسح اهلل، فلن تبقي هلؤالء املسيحيني سقفًا 

حيميهم أو يقيهم هليب النار.
فسارعوا إىل جلسة »فحص ضمري« تبني بنتيجتها أنهم اخطأوا يف حق 
البطريرك بسوء النية، وباالجتزاء، والتأويل اخلاطئ، فضاًل عن اخلروج 
على األصول واللياقات مع بكركي، خصوصًا مبقاطعتهم قداس الفصح 

البطريركي.
وما لبثوا ان تنادوا لطلب مقابلة عاجلة مع البطريرك، مسبوقة باالعرتاف 
بالذنوب، كما تنص الطقوس املارونية، والتوبة عن األخطاء، واخلطايا، 

لنيل الربكة والغفران.
وكان أكثر ما أثار مسيحيي 14 آذار، اجتزاؤهم مقطعًا من جواب حول 
النظام السوري والبناء عليه. وكان البطريرك رد على سؤال حول النظام 
السوري. فقال ان هذا النظام ليس فيه دين للدولة. خبالف كل األنظمة 

العربية، وهو يف ذلك نظام مدني اقرب ما يكون إىل الدميوقراطية.
كذلك أغاظت هذا الفريق من املسيحيني زيارة البطريرك للجنوب احملرر 
وإشادته ببطوالت املقاومني وتضحياتهم حفاظًا على األرض اليت هي 
لبنانية ومقدسة. وقد اعترب هؤالء ان البطريرك اظهر يف كالمه ميال إىل 

»حزب اهلل«.
ويف انتظار ذلك، يعود مسيحيون كانوا ضالني إىل حضن أبيهم، فيما 
يسكن البطريرك هم واحد هو بيع األراضي واهلجرة، وهذا هّم مسؤول 
مشرتك،  لعيش  صاحلة  بيئة  توفري  يف  معًا،  واملسيحي  املسلم  عنه 
األراضي  بيع  يشكل  احلالية  الطائفية  البيئة  ففي  وعادل.  متكافئ 
واهلجرة، هربًا من لبنان, ال هجرة، إىل حيث األمن واألمان واملستقبل! 

من الراعي إىل مرسي مـع أطيـب التمنيـات
ادمون صعب

الكتائب  حزب  رئيس  حبث 
وفد  مع  اجلميل  أمني  الرئيس 
يف  بكفيا  يف  زاره  نروجي 
واالقليمية   احمللية  التطورات 
وزير  مساعد  الوفد  وترأس 
اخلارجية النروجي تورجري الرسن، 
وضم السفري النروجي يف سفاين 
سفاين  العام  والقنصل  آس 
ميكلسن ومسؤولي دائرة الشرق 
النروجية.  اخلارجية  يف  االوسط 
وحضر عن الكتائب نائب رئيس 
ورئيس  قزي  سجعان  احلزب 

جملس االعالم جورج يزبك.
اللقاء  بعد  الرسن  وحتدث 
مؤكدا أهمية االستقرار يف لبنان 
اليت  للغاية  الدقيقة  اللحظة  يف 

متر فيها املنطقة.
وقال ردا على سؤال: ان بالده 
تراقب عن كثب تطورات الوضع 
يف سوريا اليت دخلت عمليا مدار 
اللبنانيني  داعيا  االهلية،  احلرب 
اىل قدر كبري من اليقظة لتجنيب 
االزمة  تداعيات  خطر  بالدهم 
السورية. وحض القادة اللبنانيني 
للحوار  كاملة  فرصة  اعطاء  على 
اليت  اجلهود  على  مثنيا  الوطين، 
هذا  يف  اجلميل  الرئيس  يبذهلا 
احلياد  مفهوم  وعلى  السياق 

االجيابي الذي أطلقه.
اجلميل  الرئيس  واستقبل 
فاهرينغ،  اورسال  النمسا  سفرية 
ومت خالل اللقاء حبث يف األوضاع 

العامة.
السفرية  أعربت  األثر،  وعلى 
للقاء  سعادتها  عن  فاهرينغ 
الرئيس اجلميل، وقالت: تبادلنا 
املواضيع  من  العديد  حول  االراء 
ومنها الوضع يف لبنان واملنطقة 

وسبل التعاون بيننا.
من  سؤال:  على  ردا  اضافت 
يف  األوضاع  تقويم  الصعب 
تتطور  ان  ميكن  وكيف  سوريا 
باحلفاظ  مهتمون  ولكننا  هناك، 
وعلى  املواطنني  حياة  على 
املنطقة  يف  واألمن  اإلستقرار 

ويف لبنان ايضا.
عند الطاشناق

وزار الرئيس اجلميل على رأس 
وفد كتائيب مقر حزب الطاشناق، 
األمني  استقباهلم  كان يف  حيث 
هوفيك  الطاشناق  حلزب  العام 
اغوب  والنائب  خميتاريان، 
بقرادونيان وعضو اللجنة املركزية 

يف احلزب افيديس كيدانيان.
وبعد اللقاء قال اجلميل: سررت 
بهذه اللقاء مع األمني العام حلزب 
خميتاريان  هوفيك  الطاشناق 
بقرادونيان  أغوب  والنائب 
الطاشناق،  والقيادة مبركز حزب 
يشهد  والتاريخ  متاما،  ونعرف 
حزب  بني  القائمة  العالقة  على 
على  الطاشناق  وحزب  الكتائب 
مدى عقود من الزمن، انها عالقة 
وطنية تربط بني احلزبني وهناك 

اهداف وثوابت مشرتكة.
أضاف: يف السياسة متر غيوم 
ال  أنها  إال  تطول،  قد  صيف 
الوطين  والبعد  اجلوهر  على  تؤثر 
اللذين  احلزبني  بني  للعالقة 
السيادة  على  احلفاظ  يهمهما 
الفتا  والدميوقراطية،  واحلرية 
هذه  يف  احلاجة  بأمس  اننا  اىل 
الظروف بالذات اىل هذا الشعور 
وهذا االلتزام للمبادئ والثوابت.

املركز  هذا  أزور  أنا  وتابع: 
مراكز  ازور  كنت  االوىل،  للمرة 

بالتنظيم  وتأثرت  للحزب،  اخرى 
وعمق العمل السياسي والنشاط 

احلزبي، وامتنى هلم التوفيق.
باملفيد  اللقاء  اجلميل  ووصف 
واملثمر، موضحا انه مت البحث يف 
حنن  وقال:  للبلد،  العام  الوضع 
اليت  االحزاب  اىل  احلاجة  بأمس 
جتذر اللبناني يف ارضه وموقعه، 
يبذهلا حزب  اليت  اجلهود  ونعرف 
الطاشناق من أجل تعزيز الوجود 
يف بعض املناطق بوجه الضغوط 
االراضي  بيع  من  متارس  اليت 
التواصل  ويهمنا  ذلك،  وغري 
ومننع  االرض  على  الوجود  لنعزز 
امور  وهذه  والنزوح،  اهلجرة 
ان  ونأمل  عليها،  نعمل  مشرتكة 
تتعزز العالقات مع مجيع االفرقاء 

اللبنانيني على هذا القبيل.
وتابع: حبثنا يف موضوع احلوار 
الذي دعا اليه رئيس اجلمهورية، 
وحنن على التوجه نفسه بضرورة 
اجلمهورية  رئاسة  موقف  دعم 
حياول  الذي  الرئيس  ومبادرة 
والتوافق  اللبنانيني،  مجيع  مجع 
اليت  املبادئ  من  جمموعة  حول 
للوصول  احلوار  ترعى  ان  جيب 
املصلحة  تضمن  نتائج  اىل 
البلد،  وسيادة  العليا  الوطنية 
وتدعم تطبيق القانون والدستور، 
وهذا سيكون خالص للبلد ووقف 
للهرطقات اليت تفرض علينا وال 

ختدم مصلحة البلد.
وردا على سؤال عما اذا كان 
اللقاء سيؤدي اىل حتالف انتخابي، 
أكد اجلميل أن هناك حتالفا حقيقيا 
حول املبادىء والثوابت الوطنية، 
حزب  مع  الكتائب  جيمع  ما  وهو 
يفرق  الذي  من  أكرب  الطاشناق 
وجود  من  الرغم  على  بينهما، 
بعض غيمات الصيف القوية اليت 
حتجب الرؤية الصحيحة يف بعض 
الرتفع  جيب  انه  اال  الظروف، 
أضاف:  البلد.  مبصلحة  والتفكري 
االنتخابات،  اىل  بالنسبة  أما 
قانون  سيكون  كيف  أوال  فلنر 
الوضع  اىل  اضافة  االنتخابات، 
السياسي والوطين، وعندها لكل 

حادث حديث.
لقاء سكاف

وعن زيارة زحلة وإمكان لقائه 
الوزير السابق ايلي سكاف، أشار 
أنه  اىل  الكتائب  حزب  رئيس 
يضع هذه الزيارة يف اطار وطين، 
وقلوبنا  ممدودة  يدنا  وقال: 
مفتوحة، ومطران الروم الكاثوليك 
دعا جمموعة من القيادات الروحية 
استعداد  على  وأنا  والسياسية، 
للقاء مجيع القيادات اليت ستليب 
زحلة  مع  فعالقتنا  سيدنا،  دعوة 
من  نابع  جسم  والكتائب  قدمية 
زحلة وتراثها، وال منيز بني فريق 
وفريق، فزحلة عزيزة على قلوبنا 
كل  بضيافة  نفسي  أعترب  وانا 

اهالي زحلة.
ستكون  الزيارة  أن  وأوضح 
سيكون  انه  اىل  الفتا  سريعة، 
بضيافة قيادات روحية وسياسية 

ولن يتحفظ عن اي لقاء.
بقانون  يتعلق  ما  ويف 
أن  اجلميل  أعلن  االنتخابات، 
انهم  ويبدو  جتتمع  بكركي  جلنة 
اىل  التوصل  على  قادرون 
أن  اىل  مشريا  عملية،  اقرتاحات 
اللجنة توصلت اىل تصور واضح 
جدي،  لنقاش  منطلقا  يكون  قد 
يف  حيصل  أن  جيب  االمر  وهذا 
عن  تفصلنا  النه  وقت  أسرع 
االنتخابات 10 أشهر، وحنن نطمح 

اىل قانون جديد وعصري.
إن  خميتاريان:  قال  جهته  من 
العالقة اليت جتمع حزب الكتائب 
مما  أكثر  الطاشناق  وحزب 
ثوابت  يف  سيما  وال  يفرقها، 
عالقة  وهي  اساسية،  وطنية 
تارخيية حتما. وأضاف: ال مينع ان 
يتالقى اللبنانيون، وال سيما ان 
التواصل  هي  الطاشناق  مبادىء 
يف  وحتديدا  اللبنانيني  كل  مع 
مير  اليت  الدقيقة  املرحلة  هذه 
بها لبنان واملنطقة ضمن طاولة 
األحزاب  تالقي  وضمن  احلوار 

اللبنانية يف ما بينها.
السياسيني  أن  اىل  ولفت 
الذين هم يف احلكم حاليا او يف 
املعارضة عليهم مسؤولية كبرية، 
وجيب ان يكون هناك تفاهم بني 
هناك  ان  واتصور  املسؤولني، 
يكون  وأن  األزمة  لتخطي  وعيا 
للبنان مرحلة اجيابية يف املستقبل 

رغم ما متر به املنطقة.
ورأى خميتاريان ردا عن سؤال 
والكتائب  الطاشناق  لقاء  عن 
وخصوصا  السياسيني  لقاء  أن 
لقاء احلزبني اليوم يريح اجملتمع 
االرمين واملتين خصوصا واللبناني 
عموما، وبغض النظر عن التباينات 
فهناك إمكان للتواصل والتالقي 

واحلوار.
زيارة زحلة

الرئيس  يزور  ان  املقرر  ومن 
حيث  زحلة،  السبت  غدا  اجلميل 
يف  ليونز-اجيال  نادي  يفتتح 
زحلة سلسلة الندوات املقررة مع 
عدد من االقطاب السياسيني يف 
لبنان بلقاء يف قاعة بالديوم هول 

يف مونيت الربتو - زحلة.
ويأتي اللقاء من ضمن مشروع 
الشبابية  االمنائية  احلوار  طاولة 
مبشاركة  النادي  يطلقها  اليت 
شرائح اجملتمع اللبناني وطوائفه 
كافة، بهدف الوصول اىل فصل 
االمناء عن السياسة، وذلك حسب 

ما اوضح بيان النادي.
املواضيع  اللقاء  ويتضمن 
يف  املغرتبني  التالية:اقرتاع 
اخلارج، تأسيس نواة من الشباب 
اللبناني حول طاولة حوار امنائية، 
الوضع  حتسني  سبل  وحبث 
يف  اين  اىل  ولبنان  املعيشي، 

ظل الربيع العربي؟.
يف  ستطرح  اليت  واملواضيع 
البيان،  حسب  اجلميل،  لقاء 
ستتناوهلا  اليت  نفسها  هي 
سينظمها  اليت  اللقاءات  خمتلف 
القادة  مع  ليونز-اجيال  نادي 
املفرتض  من  حيث  السياسيني، 
ان يكون اللقاء التالي مع رئيس 
العماد  واالصالح  التغيري  تكتل 

ميشال عون.

التقى مسؤوال نروجيا وسفرية النمسا وزار الطاشناق

اجلميل: غيوم الصيف ال تؤثر على عالقة احلزبني

الرئيس أمني الجميل

٧٧ مليون دوالر دفعة 
اوىل لبواخر معروفة باختالساتها
حرب: فلتان امين منظم حتميه 

تيارات باحلكومة

يف  حرب،  بطرس  النائب  رأى 
اللبناني  املواطن  أن  تصريح، 
ظل  يف  يعيش  هل  يتساءل:  بات 
على  الغاب حيث كل يغين  شريعة 
لياله وينفذ غرائزه ومطالبه وخططه 
القوي  وحيث  الوطن،  حساب  على 
يتحول  واآلمن  الضعيف  يفرتس 
أنه  أو  الكاسرة؟  للوحوش  ضحية 
يعيش ضمن دولة دميوقراطية توفر 
له األمن والسالم والطمأنينة وحكم 

القانون؟.
أضاف: ما يدعوني اىل هذا القول، 
خمجل،  فلتان  من  نشهده  ما  هو 
منتشر بشكل منظم ال عشوائي يف 
كل أحناء لبنان، واألخطر أنه مبعظمه 
حتميه أحزاب وقوى سياسية تتوىل 

احلكم يف لبنان.
وتابع: على الرغم من التصرحيات 
عن  تصدر  اليت  والساذجة  الربيئة 
اليت  واملناشدات  الداخلية،  وزير 
اليت  السياسية  القوى  اىل  يوجهها 
االمين  االنفالت  عمليات  تغطي 
احلالة  بلغت  وحتميها،  احلاصل 
خيرجوا  أن  املواطنون  جيرؤ  ال  حدا 
من منازهلم خوفا من حاجز إطارات 
أو عملية  مشتعلة على طريق عام، 
من  أو  مالية،  فدية  أجل  من  خطف 
اقتتال  من  ناجتة  طائشة  رصاصة 
يف  يعد  ومل  مسلحة،  فئات  بني 
أم  كان  دوليا  آمن  طريق  لبنان 
املواطن  يسلكه  أن  يستطيع  حمليا 
من دون خوف من قطعها. ويواكب 
الوعظ  اىل  احلكومة  انصراف  ذلك 
أعضائها،  عن  والدفاع  والتبشري 
يف جو استغاثة املواطنني ومناشدة 
املسؤولني حتمل مسؤولياتهم بدل 
التلهي يف صفقات مالية فضائحية 
لبنان  خارج  طويلة  أسفار  بعد  متر 
هل  يتساءل،  املواطن  بات  حبيث 
يقصدها  اليت  الدول  مناخات  ان 
ما  يف  للتفاهم  مؤاتية  املسؤولون 

بينهم على الصفقات.
وان مناخ لبنان معكر جلو التوافق 
يف  البارحة  ظهر  كما  الصفقاتي 
الرحلة  بعد  الوزراء  جملس  جلسة 
الربازيلية املعروفة، فاحنلت مشكلة 
البواخر املنتجة للكهرباء فجأة وتقرر 
دفع 22 يف املئة من قيمة الصفقة 
أي 77 مليون دوالر امريكي دفعة 
اوىل مسبقة على حساب الصفقة، 
كثرية  أنها  عنها  معروف  لشركة 
اخلالفات مع الدول اليت عملت بها، 
يقبعون  موظفيها  من  بعضا  وان 
الرتكابهم  الدول،  هذه  سجون  يف 
الدول،  عمليات االحتيال على هذه 
العامة  االموال  على  والستيالئهم 

العائدة اىل شعب هذه الدول.
ألمر  إنه  حرب:  النائب  وختم 
الدرك  هذا  اىل  نصل  أن  مؤسف 
ممارسة  مستوى  يف  االحنطاط  من 
روح  تغلب  حيث  املسؤوليات، 
الصفقات املشبوهة مبدأ االلتزامات 
دولة  يف  مسؤول  ألي  االخالقية 
ما  وهو  ونفسها.  شعبها  حترتم 
املسؤولني  تذكري  اىل  يدعوني 
الكثريين  بأن  احلكومة،  هذه  يف 
دول  املسؤولني يف  من  الكثريين 
السجون وقدموا  دميوقراطية دخلوا 
استقاالتهم بسبب افعال وخمالفات 
بسيطة ال تقارن بالفظائع واجلرائم 
اليت يرتكبها بعض املسؤولني يف 
االمام  بقول  اياهم  مذكرا  لبنان، 
علي: الدهر يومان: يوم لك ويوم 
عليك، فاذا كان لك فال تبطر واذا 
فكالهما  تيأس،  فال  عليك  كان 

سينحسر.
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
الرابية  يف  األسبوعي  اجتماعه 
حتدث بعده دولة الرئيس العماد 
ميشال عون اىل الصحفيني عن 
وأبرزها  طرحت  اليت  املواضيع 
مراجعة قوانني ومشاريع قوانني 
النواب،  جملس  اىل  مقدمة 
واملفارقات يف مواقف وتصاريح 
شهيب،  وأكرم  جنبالط  وليد 
األمين  الوضع  اىل  باالضافة 

ودور القوى األمنية: وقال:
من  العديد  اليوم  حبثنا 
يتعّلق  ما  منها  املواضيع، 
وهي  لتعديل  حباجة  بقوانني 
ومنها  الّنّواب،  جمللس  مقّدمة 
ما يتعّلق باملعاجلني الفيزيائيني 
قانون  مشروع  قّدموا  الذين 
تعديل  اىل  حيتاج  لنقابتهم، 
بعض املواد فيه. ودرسنا أيضًا 
الذين  العدل  كّتاب  موضوع 
الّسلك  إىل  إدخاهلم  يريدون 
يقوموا  أن  دون  من  العام 
بامتحانات جملس اخلدمة املدنّية، 

وهذا األمر حباجة إلعادة نظر.
من ناحية أخرى لفتتنا مفارقة 
معّبة: يف حزيران من العام 1982 
الّسلطان وليد )جنبالط( يستقبل 
شيمون برييز يف املختارة، ويف 
العام 2012، صهر  من  حزيران 
يطرد  »الداماد«،  الّسلطان 
إجتماع  من  اإلسرائيلي  السفري 
يف قبص. ثالثون عامًا تفصل 
ما  هناك  فهل  احلدثني..  بني 

ُيقال عن هذا املوضوع؟
لقد نّظم أكرم شهّيب مظاهرًة 
صور  على  وداس  عاليه  يف 
بسبب  باسيل،  جبان  الوزير 
يف  الكهربائي  التّيار  إنقطاع 
شهّيب  أكرم  الّسّيد  عاليه. 
نفسه، الوزير اإلشرتاكي التابع 
لوليد جنبالط، يقول يف حديث 
لصحيفة الّشرق األوسط يف 22 
حزيران 2012 »إنهم، باإلشرتاك 
مع رئيس جملس الوزراء ورئيس 
تكوين  على  اتفقوا  اجلمهورّية، 
لعرقلة  احلكومة  يف  جمموعة 
وجبان  عون  ميشال  مشاريع 
من  فإن  وهكذا،  باسيل«.. 
نفسه  هو  كان  املشاريع  عرقل 
حنن  الّصور!!  على  داس  من 
نشكر هذه اجلماعة اليت نتعامل 
معها يف جملس الّنّواب والوزارة 
والبّناء  اإلجيابي  تصّرفهم  على 
مع زمالٍء هلم، كما نشكرهم على 
يقومون  اليت  الّدنيئة  املؤامرات 
بها. ووليد بيك، من حنٍي آلخر، 
يطلق تصرحيات يهامجنا عبها، 
وهذا ما ذّكرني بأمر حصل معي 
فقد  للجيش،  قائدًا  كنت  يوم 
وأخبني  املخابرات  قائد  جاءني 
بشتمي  يقوم  شخصًا  هناك  أن 
هل  وسألين  وتكرارًا..  مرارًا 
يوقفه للتحقيق معه، فقلت له: 

إّياك أن تقوم بذلك.

فقال: أتريد أن يستمّر بشتمك 
بهذه الّطريقة؟!!

مل  إن  بالّطبع.  له:  قلت 
يشتمين هو وأمثاله، فهذا يعين 
شتموني  إذا  أما  مثلهم،  إني 
فهذا يعين إني »إدامي«.. إدفع 
له املال لكي يستمّر بشتمي.!! 
على أمثاله أن يشتموني ليعرف 

الناس أّنين رجٌل »إدامي«.
على  بيك  وليد  شكرًا  لذلك، 
تستمّر  أن  وأمتنى  الشتائم، 
اآلن  من  عليك  أرّد  ولن  فيها، 
فأنا  توقفت  وإن  وصاعدًا، 
ألشخاٍص  املال  لدفع  مستعد 
مسلسل  يكملوا  كي  مثلك 

الشتم.
أّن  نسمع  أخرى  ناحية  من 
هناك تسويات على حدود لبنان 
من  املمتد  اخلط  على  البحرية، 
الّلبنانية.  احلدود  حتى  قبص 
جيب أن يكون لكّل تعديٍل بهذا 
تعديل  أو  اّتفاق  وكّل  اخلط 
وأن  وأسبابه  موجباته  باخلرائط 
حمفوظة  لبنان  مصاحل  تكون 
أن  مصلحة  لديه  فاجلميع  فيه، 
احرتام  مع  املوضوع  هذا  حُيّل 
هذا  ألن  ومصاحلنا،  حقوقنا 
اإلستقرار  يؤّمن  أن  شأنه  من 
اإلستقرار  وهذا  املنطقة،  يف 
تعمل  املنطقة  دول  كّل  جيعل 
فنحّصل  لبنان،  ومنها  بالّنفط، 
وزيادة  اإلزدهار  لذلك  نتيجًة 
عن  ونعّوض  الوطين،  اإلنتاج 
واملسروقة،  املهدورة  األموال 
اإلعمار  دورة  لنستأنف  ونعود 

يف البلد.
أسئلة  عن  أجاب  ثّم 

الّصحافيني:
س: الّظواهر األمنية املتنّقلة 
هذه  يف  متكاثرة  واملباشرة 
الوقت  هذا  يف  ملاذا  الفرتة، 

بالّذات وعالم تدّل؟
املسؤولني  ألّن  ذلك  ج: 
متواطئون  األحيان  أغلب  يف 
حيّرضون  األمنية،  األحداث  مع 
دواليب،  وحرق  تظاهرات  على 
فأصبحت »موضة«! كّل شخٍص 
ما،  أمٍر  على  يعرتض  أن  يريد 
ُينزل دواليب وحيرقها ويقوم مبا 
متفّرجة،  أضحت  الّسلطة  يريد. 
وكأّنها ليست مسؤولة.. هذا هو 
جوابنا عن هذا النوع من األسئلة 
إىل أن يصدر جواٌب رمسي من 

املسؤولني عن األمن!!
هناك قوى أمن جيب عليها أن 
حتتاج  ال  هي  تلقائيًا!  تتصّرف 
يف كّل مرة إىل تكليف من األمن 
جملس  من  تكليف  أو  الّداخلي 
الّدفاع  جملس  من  أو  الوزراء 
القومي، فهذا األخري ال ينعقد إال 
حربية  أعمال  عندما يكون هناك 
تستدعي  إستثنائية  أعمال  أو 
أما  الّثقيلة.  الوسائل  استعمال 
مّرٍة  كّل  يف  فهل  أمن،  حفظ 

من اعرتف بعرقلة مشاريعنا يتظاهر ضدنا ألننا مل نتمكن من تنفيذها!!

العماد عون بعد اجتماع التكتل: شكراً 
وليد بك على شتائمك ألنها تثبت للناس 

أني لست مثلكم، وأني »إدامي«

للّتصرف؟!  اإلذن  طلب  جيب 
قرارًا  أو  مرسومًا  األمر  أيتطّلب 
حبفظ  مكّلٌف  اجليش  وزاريًا؟! 
األمن يف بعض األماكن، وقوى 
األمن مكّلفٌة حبفظ األمن، وعليها 
أن تتحّرك فورًا. لكن هذا األمر 
ال حيصل، بل يقفون متفّرجني، 

وكّله حيصل بالّتفاوض؛
فتُح الّطريق أصبح بالّتفاوض، 
والّذهاب إىل املنزل بالتفاوض، 
املؤسسات  إىل  والّدخول 
يتطّلب  صار  أيضًا  الّرمسية 
إغالق  باإلمكان  وصار  تفاوضًا 
فأين  وتعطيلها،  املؤسسات 
الّدولة  سلطة  الّدولة؟  سلطة 

هذه مفقودة.
س: مسعنا اليوم معلوماٍت أّن 
هناك أصداًء إجيابية عن احلوار، 
اجللسة  بهذه  رأيك  كان  ما 

حتديدًا؟
ج: حتّدد إطار اجللسة الالحقة 
يف 24 متوز. أعتقد أّننا استفضنا 
سنضع  والحقًا  العامة،  باألفكار 
حمّدد  إطاٍر  ضمن  األفكار  هذه 

حتى خنلص اىل نتائج فعلية.
الّتيار الوطين  س: من يدعم 
الكورة  انتخابات  يف  احلر 
الفرعية؟ مرّشح القوات الّلبنانية 
أم مرّشح احلزب القومي الّسوري 

اإلجتماعي؟
ج: مل نّتخذ قرارًا بعد.

لزحلة  زيارتك  إّن  قيل  س: 
مل تكن ناجحة، هل خسر العماد 
وبالّتالي  زحلة  حلفاءه يف  عون 

انتخابات العام املقبل؟
حلفاء،  ال  شعبًا  أربح  ج: 
نفسه  حليف  يكون  اإلنسان 
وحليف مواطنيه قبل كّل شيء، 
والّربح،  اخلسارة  تتحّدد  وهناك 

وال يتحّددا بأشخاص.
من  خوف  هناك  هل  س: 
عودة اإلغتياالت الّسياسية على 
الّساحة يف ظّل األوضاع األمنية 
املضطربة اّليت تشهدها البالد؟

شيء  كل  لبنان،  يف  ج: 
معقول. ال ميكن ألحد أن ينفي 

أمرًا أو يؤّكده. 

النائب العماد ميشال عون

التحرير  كتلة  عضو  عّلق 
اجمليد  عبد  النائب  والتنمية 
الشهر  انطالقة  على  صاحل 
أحداث  من  رافقه  وما  األمين 
دخوله  أّول  قائاًل:  متنّقلة، 

مشاكل على طوله.
ويف حديث اىل وكالة أخبار 
اليوم، أكد ان أحدًا ال يراهن 
على استباحة األمن اىل ما ال 
األمن  أن  نهاية، مشددًا على 

هو خبز اللبنانيني مجيعًا.
األوضاع  ظل  يف  واضاف: 
والصعبة  املعّطلة  االجتماعية 
اجلوع  حافة  على  ووجودنا 
ينذر  ما  املؤسسات  وإقفال 
االقتصادي  الوضع  خبراب 
ميكن  ال  السياحي،  سيما  وال 
الشرفاء  من  أحد  يتخلى  ان 
عن  الواعني  واملسؤولني 
األمن، ألن االستباحة  موضوع 
الوقاحة واىل  حّد  وصلت اىل 
وكأن  معقولة،  غري  حدود 
مبثل  القيام  يتعّمد  من  هناك 
هذه األعمال وكأن هناك حزبا 
ميلك إشعال ما ال طاقة للبلد 

به.
طاملا اجلميع رفع الغطاء عن 
كل  يأتي  أين  فمن  املخّلني، 

هؤالء إلثارة الشغب؟
حزب يف  أقوى  أن  يبدو   -
لبنان الذي يثري الفوضى هو 
حزب املوتوسيكالت والزعران، 
سائاًل: هل كل الذين يقودون 
ويعمدون  النارية  الدراجات 
ميتثلون  الطرقات  قطع  اىل 
اىل عمل منّظم، وهل من حزب 
أطر  وحيرتم  لبنان  يف  حمرتم 
املشرتك  والعيش  املواطنية 
هذه  مثل  اىل  يلجأ  ان  ميكن 

األساليب؟!
وإذ شّدد على ضرورة رفع 
الغطاء عن كل املخّلني، قال 
صاحل: ال ينبغي ان نلبس كل 
الناس او كل األحزاب حصيلة 
ما جيري، الفتًا اىل وجود َمن 
حياول ان حيرق السلم األهلي 
وُيشعل الفنت ملصلحة اخلارج 
ال  اإلستقرار  تريد  ال  ولقوى 

للبنان وال للبنانيني.
حول  سؤال  على  وردًا 
امام  ينفذه  الذي  االعتصام 
مسجد بالل بن رباح يف صيدا 
املوّجه  األسري  أمحد  الشيخ 
الشيخ  أجاب:  املقاومة،  ضد 
احلالة  هذه  من  جزء  األسري 
وهذا اخلراب الذي جيري على 
يقفل  انه  ومسعنا  األرض، 
املقاومة  تسّلم  لكي  الطريق 
كيف  اذًا  فلينتظر  سالحها، 

ستسّلم املقاومة سالحها.
وأضاف: هذا السالح حتيط 
األرض  أركان  أربع  من  به 
واحلريصني  الوطنيني  مشاعر 
الفلسطينية  القضية  على 
واحلق املطلق يف مواجهة الشر 
ثقافتكم  لكم  وتابع:  املطلق. 

موضوع  يف  ثقافتنا  ولنا 
بأننا  اعتقادنا  ولنا  املقاومة، 

لسنا يف مواجهة الدواليب.
وتوضيحًا  اخرى،  جهة  من 
عن  موقف  أي  صدور  لعدم 
نبيه  النواب  جملس  رئيس 
األربعاء  لقاء  خالل  بري 
باألمس، قال صاحل: األسبوع 
املاضي كان بري ممتعضًا من 
الوضع الذي وصلت اليه أزمة 

الكهرباء.
اللبنانيون ممتعضون

مجيع  أن  اىل  ولفت 
اللبنانيني ممتعضني من هذه 
األزمة، مؤكدًا ان من حق كل 
اللبنانيني باحلصول على املاء 
فصل  سيما يف  ال  والكهرباء 
أين  سائاًل:  واحلر،  الصيف 
املياه، علمًا ان اجلميع يتغنى 
املوج  فقش  بلد  لبنان  بأن 
اجلبال.  تكلل  اليت  والثلوج 
أليس حرامًا ان يتحّسر الناس 
الصيف على شربة  يف فصل 
مياه؟ واشار اىل وجود ناس 
حيتاجون اىل الكهرباء لتشغيل 
آالتهم الطبية، علمًا ان البعض 
املادية  اإلمكانات  لديه  ليس 

لإلشرتاكات يف املوّلدات.
مساوية  عدالة  بأي  وسأل: 
او أرضية تنعم بريوت ب 20 
ساعة تغذية من التيار يف حني 
حنن يف صور ال نرى الكهرباء 

إال ومضة البق.
صرخة  وجود  اىل  وأشار 
حول هذه األزمة ولكن ال حياة 
ملن تنادي إذ هناك كيدية يف 
التعاطي، مشريًا اىل تسييس 
موضوَعي الكهرباء واملياه بدل 

وضع اليد عليها.
احلوار  طاولة  شأن  يف  أما 
إذا  وما  شهر  ملدة  وتأجيلها 
حتّول  اىل  يشري  ذلك  كان 
إلتقاط  اىل  احلوار  طاولة 
ظل  يف  صاحل:  قال  الصور، 
هذا املناخ واحلرائق املشتعلة 
والتوتر واألحداث املتنّقلة اليت 
والعباد  البالد  تغرق  كادت 

اىل  ينتقلون  اللبنانيون  وكاد 
حروب  من  عقباه  حُتمد  ال  ما 
عالجًا.  احلوار  أليس  وويالت، 
لبنان  يف  نتحاور  مل  وإذا 
ان مجيع  علمًا  نتحاور،  فكيف 
وحتّث  احلوار  تؤيد  الدول 
اللبنانيني عليه وتدعوهم اىل 
اخلطاب  وتبيد  النفس  ضبط 

السياسي.
وتابع: كيف ميكن ان نطفئ 
احلرائق دون أن نوقف احلمالت 
اإلعالمية وبعض املواقف اليت 
تسيء اىل الطائفتني السنية 
وكيف  الكرميتني،  والشيعية 
التصعيد  هذا  يلجم  ان  ميكن 

إذا مل يكن هناك حوار.
هو  احلوار  ان  على  وشّدد 
الذي  األخري  اخلالص  حبل 
ينبغي ان نتمسك فيه، ايضًا 
يف  القائمة  األوضاع  ظل  يف 
املنطقة، اليت تبدو يف وسط 

اهلاوية ويف بركان يغلي.
ان  جيب  احلوار  ان  وأكد 
اليه  وُتقبل  باإلمجاع  حيظى 
ألن  املخلصة،  القيادات  كل 
حرارة  وتبيد  اخلالف  تنظيم 
هؤالء  عهدة  يف  هو  اخلطاب 
الذين جيتمعون برئاسة رئيس 

اجلمهورية.
اللبنانيني  أن  اىل  ولفت 
احلوار  ان  على  يعّولون 
اجلليد  كسر  اىل  للوصول 
واإلنقسام كي ال يطاح بالبلد 

مرة اخرى.
احلكومة  كانت  إذا  وعما 
مستمرة اىل اإلنتخابات النيابية 
يف العام 2013، اجاب: األعمار 
بيد اهلل، ولكن الكثري يعلمون 
انه ما من مناخ مؤاٍت لتشكيل 
رحلت  حال  يف  أخرى  حكومة 
تشكيل  ان  مذّكرًا  احلالية، 
يستغرق  لبنان  يف  احلكومات 
مّدة من الزمن يصل اىل 7 او 
8 أشهر يرافقه خماض عسري.

وختم مشددا على ضرورة ان 
اإلنتخابات  وجتري  البلد  يبقى 

يف موعدها. 

صاحل اتهم حزب املوتوسيكالت بإثارة الفوضى 
االسري جزء من اخلراب ولينتظر 

كيف ستسلم املقاومة سالحها

شب حريق كبري يف سهل بلدة العالق غرب بعلبك يف حقل قمح 
ميلكه مجال ناصر من جراء ارتفاع درجات احلرارة، وساعدت سرعة 
الرياح يف انتشار احلريق بسرعة، مما ادى اىل التهام النريان قرابة 

150 دومنا وعمل فريق من الدفاع املدني على امخادها.

حريق كبري يلتهم 150 دومناً قمحاً 
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حمالت محزة اخوان
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يف أحدث موجة من 
تزيد  اليت  اهلجمات 
جتدد  من  املخاوف 
يف  الطائفي  العنف 
 22 قتل   ، العراق 
أكثر  وجرح  سخصا 
يف  آخرين   50 من 
استهدفت  تفجريات 
االمر  متفرقة،  مناطق 
حزيران  جيعل  الذي 

دموية  االكثر  الشهر 
منذ أكثر من ستة اشهر.

مثانية  ان  الشرطة  وقالت 
اشخاص قتلوا و30 آخرين جرحوا  
يف انفجار سيارة أجرة مفخخة عند 
الوشاش  حي  يف  سوق  مدخل 
الذي يغلب على سكانه الشيعة.

أمحد  الشرطة  ضابط  وصرح 
متناثرة  اجلثث  »كانت  نوري: 
الزجاج  غطى  مكان.  كل  يف 
واخلضروات املكان كله ... أشعر 
بالدماء  متاما  مغطاة  مالبسي  بأن 
ورائحتها يف انفي«. وأوضح أن 
الذين  الباعة  من  الضحايا  غالبية 
قبل  بضائعهم  لعرض  جلسوا 

وصول رواد السوق.
وتراجع العنف يف العراق بعدما 
 2006 عامي  ذروته  بلغ  كان 
قادته  الذي  الغزو  بعد   و2007 
الواليات املتحدة عام 2003، لكن 
املسلحني ال يزالون قادرين على 
اكثر  وقتل  مؤثرة.  هجمات  شن 
حزيران  يف  شخص    200 من 
العراق يف  من  متفرقة  احناء  يف 
تستهدف  اليت  للهجمات  تصاعد 

الزوار الشيعة.
السياسية  الكتل  وختوض 
والكردية  والسنية  الشيعية 
انسحاب  منذ  سياسية  نزاعات 
العراق يف  القوات االمريكية من 
كانون االول 2011 مما زاد حدة 

التوتر.

الرئيس  يؤدي  ان  املقرر  من 
مرسي  حممد  املنتخب  املصري 
اليمني الدستورية اليوم السبت، 
ولكن قبل يومني من هذا املوعد، 
اجلهة  حول  قائمًا  اجلدل  يزال  ال 
امامها،  اليمني  سيؤدي  اليت 
مجاعة  بني  حبال  شد  وسط 
واجمللس  املسلمني«  »االخوان 

االعلى للقوات املسلحة احلاكم.
الدستوري  االعالن  وينص 
اجمللس  عن  الصادر  املكمل 
ان  حزيران   17 يف  العسكري 
اليمني  يؤدي  املنتخب  الرئيس 
الدستورية  احملكمة  هيئة  امام 
جملس  حل  اىل  نظرًا  العليا، 
عليه  يهيمن  كان  الذي  الشعب 
ببطالن  قرار  اثر  االسالميون، 
هذه  عن  صدر  انتخابه  قانون 

احملكمة.  
املسلمني«،  »االخوان  لكن 
يف  الكربى  السياسية  القوة 
رفضهم  عن  أعربوا  البالد، 
املكمل  الدستوري  االعالن 
العسكري  اجمللس  تولي  وكذلك 
سلطة التشريع يف غياب برملان، 
ودعوا اىل »مليونية مجعة تسليم 
السلطة« اليوم لتأكيد رفضهم.  
احلاكم  العسكري  اجمللس  وكان 
منذ تنحي الرئيس السابق حسين 
مبارك يف شباط 2011، قد أكد 
املنتخب  الرئيس  سيسلم  انه 
كبرية«  احتفالية  »يف  السلطة 

تنظم يف 30 حزيران.
اجمللس  يف  العضو  وأبلغ  
»سي  قناة  العصار  حممد  اللواء 
اخلاصة  املصرية  سي«  بي 
 30 انه سيتم يف  االربعاء  مساء 
املنتخب  الرئيس  حزيران تسليم 
ملا  وفقًا   التنفيذية  »السلطة 
االعالن  يف  عليه  منصوص  هو 

هجوما  أن  الشرطة  وأفادت   
بلدة  يف  مفخخة  بسيارة  منفصال 
كيلومرتا   20 على مسافة  التاجي 
مشال العاصمة أوقع مخسة قتلى 
االنفجار  واستهدف  جرحيا.  و20 
يف البلدة اليت يغلب على سكانها 

الشيعة مبنى حكوميا.
سيارة  استهدفت  ذلك،  اىل 
فقتل  للشرطة  دورية  مفخخة 
شخص وأصيب مخسة آخرون يف 
منطقة ابو دشري اليت يغلب على 

سكانها الشيعة جبنوب بغداد.
وبينما تركز أكثر اهلجمات حول 
هجوما  مفجرون  شن  العاصمة، 
يف الفلوجة على 50 كيلومرتا إىل 
الغرب من بغداد. وقالت الشرطة 
انتحاريا قتل ضابطي  مهامجا  ان 
يف  اخرين  اربعة  وجرح  شرطة 
حكوميا.   جممعا  استهدف  هجوم 
يف  شرطيني  ثالثة  أصيب  كما 
يف  اخرى  مفخخة  سيارة  انفجار 

جنوب املدينة .
وقتل رجالن من قوات الصحوة 
حي  قرب  آخران  اثنان  وجرح 
هجوم  يف  سامراء  وسط  املعمل 
واستهدف  جمهولون  شنه  مسلح 

نقطة تفتيش هلذه القوات.  
يف  رائد  برتبة  ضابط  وحتدث 
الشرطة عن »اصابة ثالثة اشخاص 
الصقة  عبوة  انفجار  يف  جبروح 
على سيارة مدنية يف ناحية خان 

بين سعد« قرب بعقوبة.

22 قتيالً يف سلسلة تفجريات بالعراق

حزيران األكثر دموية منذ ستة أشهر

الدستوري الصادر يف 30  آذار 
2011  كاملة غري منقوصة«.

حجازي  حممود  اللواء  وصّرح 
»االعالن  بأن  نفسها  للقناة 
الدستوري املكمل حدد مكان حلف 
الرئيس اليمني الدستورية، ومع 
ذلك فان اجمللس العسكري ليس 
طرفًا يف حتديد موعد ومكان اداء 
عن  واملسؤول  اليمني  الرئيس 

ذلك هو مؤسسة الرئاسة«.
الرئيس  باسم  الناطق  وكان 
أن  أفاد  علي  ياسر  املنتخب 
الرئاسة ستعلن موقفها الرمسي 

من هذه املسألة اليوم.
»االخوان  مجاعة  ان  بيد 
االربعاء  مساء  اعلنت  املسلمني« 
انها ستشارك »مع القوى الثورية 
مجعة  »مليونية  يف  واحلزبية« 
ستنظم  اليت  السلطة«  تسليم 
اليوم يف ميدان التحرير يف قلب 

العاصمة املصرية.
واكد القيادي يف حزب احلرية 
والعدالة املنبثق من اجلماعة حممد 
البلتاجي »استمرار رفضنا لالعالن 

الدستوري املكمل«.
الصحف  عناوين  وأبرزت 

املصرية هذه املشكلة.
»احلرية  صحيفة  فكتبت   
والعدالة«: »الرئاسة حتسم اليوم 

مصري اليمني«.
»حسم  »االخبار«:  وكتبت 
وتسليم  الرئيس  ميني  مشكلة 

السلطة غدا«.
اكثر  »االهرام«  عنوان  وبدا 
حذرا: »اليوم اعالن موعد ومكان 

اليمني الدستورية للرئيس«.
على صعيد آخر، قضت حمكمة 
وزير  مبعاقبة  القاهرة  جنايات 
النفط سابقًا سامح فهمي ورجل 
سامل  حسني  اهلارب  االعمال 
بالسجن 15 سنة لكل منهما، يف 
قضية تصدير الغاز اىل اسرائيل 

باقل من االسعار العاملية.
الشرق  انباء  وكالة  وأوضحت 
أن  املصرية  أ«  ش  »أ  االوسط 
عاقبت  القاهرة  جنايات  حمكمة 
يف  سابقني  مسؤولني  ايضًا 
فرتات  بالسجن  الطاقة  قطاع 

تراوح  بني ثالث وعشر سنني.
نيسان  يف  فهمي  وأوقف 
2011 وبدأت حماكمته يف الشهر 

التالي.
املتهمني  احملكمة  ودانت 
مبصلحة  االضرار  جرائم  بارتكاب 
مليون   715 مبلغ  واهدار  البالد 
بني  الفارق  قيمة  هي  دوالر، 
السعر الذي بيع به الغاز املصري 
العاملية  واالسعار  اسرائيل  من 
توقيع  وقت  سائدة  كانت  اليت 

العقد عام 2005 .
اتفاق  ألغت  مصر  أن  ويذكر 
يف  اسرائيل  اىل  الغاز  تصدير 

نيسان املاضي.
احملكمة  غرمت  ذلك،  اىل 
وثالثة  مليارين  كافة  املتهمني 
كما  دوالر،  ألف  و519  ماليني 
مليونًا   499 مبلغ  رد  ألزمتهم 

و862 ألف دوالر.
ورجل االعمال سامل اهلارب يف 
اسبانيا مساهم رئيسي يف شركة 
اليت    « املتوسط  شرق  »غاز 

صدرت الغاز اىل اسرائيل.

السجن 15 سنة لوزير النفط سابقاً وحسني سامل
»مليونية تسليم السلطة« لتأكيد رفض اإلعالن الدستوري

وزير النفط املصري سابقًا سامح فهمي يف قفص االتهام خالل محاكمته امام محكمة الجنايات يف القاهرة 
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أعرب رئيس االحتاد االسرتالي 
للمجالس االسالمية احلاج حافظ 
قاسم )AFIC(، عن تعازيه ألسر 
الذين  اللجوء  طاليب  الضحايا 
غرقوا أو فقدوا يف عرض البحر 
نتيجة لغرق املركب الذي كان 
يقلهم األسبوع املاضي ما بني 
واندونيسيا  كريسماس  جزيرة 
وكذلك الذين غرقوا يف عرض 

البحر االسبوع احلالي.
وحث احلاج قاسم حكومة غيالرد 
السياسة  لوضع  واملعارضة 
الوجه  على  والرتكيز  جانبا، 
ان  دون  واحلؤول  اإلنساني، 
يتكبد الناس مثل هذه املخاطر 
يف  اللجوء  طلبهم  يف  الرهيبة 
أسرتاليا بأي وسائل ممكنة مع 

عواقب مأساوية.
أن  إىل  قاسم  احلاج  وأشار 
فروا  والالجئني  اللجوء  طاليب 
إىل بلدان أخرى أمال يف احلصول 
على مالذ ومعظمهم يفرون من 

االضطهاد السياسي أو الديين 
القمعية  واألنظمة  والتعذيب 
واحلرب  الصراع  من  واهلرب 
والبحث عن حياة أفضل وأكثر 

اخضرارا.
شكره  عن  قاسم  احلاج  وعبرّ 
اليت  واالنقاذ  البحث  جلهود 
التجارية  السفن  فيها  شاركت 
والطائرات   ،RAAF والبحرية 
السالمة  وسلطة  املدنية، 
 ،)ASMA( االسرتالية  البحرية 

وفرقاطة Larrakia خلدماتها.
وخلص رئيس االحتاد االسرتالي 
للمجالس االسالمية احلاج حافظ 
»مع  انه  القول  اىل  قاسم 
النامية  البلدان  قائمة  ازدياد 
وغري  املستقرة  غري  واألنظمة 
مواطنيها  تضطهد  اليت  عادلة 
اإلنسانية،  حقوقهم  وحترمهم 
اللجوء   الناس  يلتمس  سوف 
احملظوظة«  »البلدان  يف 

وأسرتاليا خيارهم األول«.

The President of Muslims 
Australia(AFIC), Mr Hafez 
Kassem expressed his con-
dolences to the families of 
those who drowned or are 
lost at sea as a result of the 
last week’s capsizing of an 
asylum seeker boat between 
Christmas Island and Indo-
nesia.
Mr Kassem urged the Gillard 
government and opposition 
to expedite a bipartisan 
solution, remove politics, 
focus on humanity and pre-
vent people taking such ter-
rible risks in seeking refuge 
in Australia, by any means 
possible with tragic conse-
quences.
He further mentioned that 
asylum seekers and refu-
gees flee to other coun-
tries in the hope of getting 

sanctuary most of them are 
fleeing political or religious 
persecution, torture and re-
pressive regimes, escaping 
from conflict and war and 
searching for a better life 
and greener pastures.
Mr Kassem also thanked the 
search and rescue efforts 
involved, navy and mer-
chant ships and RAAF, civil-
ian and custom aircraft, the 
Australian Maritime Safety 
Authority(ASMA), and HMAS 
Larrakia for their services.
He concluded , “As the list of 
countries grows with unsta-
ble and unjust regimes per-
secuting their citizens and 
denying their human rights, 
people will seek asylum and 
fefuge in “lucky countries” - 
Australia amongst their first 
choice”.

Another Asylum Seekers 
Boat Tragedy

املهندس إقبال بتالالحاج حافظ قاسم

احلاج قاسم واملهندس بتال يعزيان أسر ضحايا اللجوء 
وحيثان احلكومة على الرتكيز على الوجه االنساني

ومشاكل  النمو  مت قضايا  خيرّ
احلاسم  القمة  لقاء  على  األورو 
للزعماء األوروبيني الذي انعقد 
بروكسيل،  يف  االول  امس 
سعيًا اىل احراز تقدم يف اندماج 
إلنقاذ  االقتصادي  بلدانهم 
االورو، والتفاهم على اجراءات 
األكثر  الدول  ملساعدة  طارئة 
النقدي.  االحتاد  يف  ضعفًا 
اليوم  القمة  تنتهي  أن  ويؤمل 
بتوقيع شرعة للنمو بقيمة 120 

مليار أورو.
خطوة  املالية  األزمة  خطت 
عندما  االسبوع  هذا  اضافية 
صارت اسبانيا وقبص الدولتني 
االحتاد  يف  واخلامسة  الرابعة 
االوروبي تطلبان مساعدة مالية 
بعد اليونان وايرلندا والبتغال. 
وأفاد صندوق النقد الدولي انه 
بعثيت  املقبل  االسبوع  سريسل 

تقويم اىل أثينا ونيقوسيا.
وأقر رئيس االحتاد االوروبي 
يف  رومبوي  فون  هريمان 
األوروبيني  بأن  القمة  افتتاح 
وقلقون  احلاضر،  من  »قلقون 
إىل  مشريًا  املستقبل«،  من 
واحلكومات  الدول  رؤساء  ان 
إجراءات  »سيتبنون  االوروبية 

مهمة للنمو والتوظيف«.
ولدى وصوله اىل مقر القمة 
الرئيس  دعا  بروكسيل،  يف 
اىل  هوالند  فرنسوا  الفرنسي 
للبلدان  جدًا«  سريعة  »حلول 
يف  »صعوبات  تواجه  اليت 
بذلت  أنها  رغم  على  األسواق 
إشارة  جدًا«، يف  كبرية  جهودا 
وشدد  وإسبانيا.  إيطاليا  إىل 
أوروبا  »تتمكن  أن  وجوب  على 
املدى  على  إطار  إجياد  من 
وليكون  الثقة  إلعادة  املتوسط 

النمو يف صلب التزامنا«.
البلجيكي  الوزراء  رئيس  أما 
إىل  فلفت  روبو،  دي  ايليو 
واليونان  واسبانيا  »ايطاليا  أن 
تواجه  والبتغال  وقبص 
مل  وإذا  كبرية.  صعوبات 
اىل  العدوى  ستنتقل  نساعدها 
اختاذ  علينا  اوروبا.  احناء  كل 

تدابري عاجلة«.
وشدد نظريه اإلسباني ماريانو 
مشكلة  حل  وجوب  على  راخوي 
ذلك  »كل  ألن  الديون  دميومة 
قادرين  نكن  مل  إذا  جمد  غري 
بأنفسنا«  أنفسنا  متويل  على 
مدريد  وشهدت  األسواق.  يف 
ارتفاع معدالت فوائد االستدانة 
وهو  املئة،  يف  سبعة  اىل 
املدى  على  تمل  يحُ ال  مستوى 
إن  يائسة  بنبة  الطويل. وكرر 
»األمر األكثر إحلاحًا هو التمويل، 
ال نستطيع االستمرار طوياًل من 

دون متويل أنفسنا«.
الوزراء  رئيس  وأبدى 
هذا  مونيت  ماريو  االيطالي 
االسبوع »استعداده للعمل حتى 
مساء األحد إذا لزم األمر«، مع 
القمة  انتهاء  املفرتض  من  أنه 
حتضري  اجل  من  اليوم،  مساء 
فتح  قبل  مقنعة  حلول  جمموعة 
حذر  لكنه  املالية.  األسواق 
أن  من  األوروبيني  نظراءه 
بالكثري  قاموا  الذين  مواطنيه 
يبطون،  قد  التضحيات،  من 

االسرائيلي  الدفاع  وزير  رد 
على  بغموض  باراك  ايهود 
لبالده  حمتمل  دور  عن  سؤال 
يف اغتيال املسؤول يف حركة 
»محاس«  االسالمية  املقاومة 
يف سوريا كمال حسني غناجة، 
غداة اعالن مسؤول يف احلركة 
يف بريوت انه يشتبه يف تورط 
االسرائيلي  االستخبارات  جهاز 
اليت  اجلرمية  يف  »املوساد« 
ريف  يف  االربعاء  ارتكبت 

دمشق.
االسرائيلية  االذاعة  وسألت 
االستخبارات  دور  عن  باراك 
االسرائيلية يف اغتيال غناجة، 
ان  من  واثقا  »لست  فأجاب: 
ذلك صحيح بالضرورة«، لكنه 
من  يكن  »مل  غناجة  ان  قال 
واضاف:  الصاحلني«.  الرجال 
اال  بالتأكيد  حمتمل  ألمر  »انه 
اليت  وحدها  اسرائيل  تكون 

تالحقه«.
التنسيق  »جلان  واتهمت 
االجهزة  املعارضة  احمللية« 

زعماء األورو ُيقّرون بقلق شعوبهم ويسعون إىل »حلول سريعة«

مما سيؤدي إىل »صعود القوى 
دعوا  تقول،  اليت  السياسية 
االحتاد األوروبي، دعوا األورو، 
تذهب  القارة  هذه  دعوا  أو 
املفوض  وتوقع  اجلحيم«.  إىل 
االقتصادية  للشؤون  األوروبي 
اتفاق  إىل  التوصل  رين  أوللي 
وتقليل  للنمو،  إجراءات  على 
معدالت االقرتاض لدى إسبانيا 
شأنه  من  ذلك  وكل  وإيطاليا، 
»إعادة بناء الوحدة االقتصادية 
والنقدية. كما حنتاج اىل قرارات 
استقرار  لتحقيق  ملموسة 
املدى  على  املالية  األسواق 
القصري، وخصوصًا بالنسبة إىل 

الديون السيادية لألسواق«.
مريكل ترفض »األوروبوند«

املستشارة  أن  بدا  ولكن 
تغري  مل  مريكل  انغيال  األملانية 
حلول  من  املتشددة  مواقفها 
قصرية املدى مثل إصدار مزيد 
من سندات »األورو بوند«، األمر 
معدالت  تقليل  شأنه  من  الذي 
ألنه  الدول  لبعض  االقرتاض 
يوسع جمال الديون اذا اشرتاها 
األوروبي.  اإلنقاذ  صندوق 
وترفض مريكل تعريض بالدها 
أبدت  وقد  جديدة،  لتكاليف 
قلقها من ختفيف »األوروبوند« 
الضغط على بلدان مثل اليونان 

على  اعرتضت  كما  وإسبانيا. 
صندوق  ملنح  ايطالي  اقرتاح 
مصرفية  عمل  اجازة  اإلنقاذ 
من  االقرتاض  من  ليتمكن 
االوروبي.  املركزي  املصرف 
النمو  شرعة  تبين  أن  واعتبت 
مع  مهمة،  »إشارة  سيوجه 
أننا  مفادها  املالي،  امليثاق 
صلبة،  موازنات  اىل  حنتاج 
والوظائف.  النمو  اىل  وكذلك 
واألمران وجهان لعملة واحدة«.

تقضي  الشرعة  وهذه 
من  املئة  يف   1 بتخصيص 
ما  أي  االوروبية،  املوازنة 
و130  مليارًا   120 بني  يرواح 
مليار أورو، ملشاريع استثمارية 

مستقبلية.
وقال رئيس البملان األوروبي 
مارتن شولتز: »أعتقد ان علينا 
األوروبوند  عن  احلديث  وقف 
احلكومة  ال  مع  ألنه  اآلن، 
األملانية، والال الصارمة للسيدة 
مطروحًا.  األمر  يعد  مل  مريكل، 
األمر حل  أن  اعتقد  أزال  ال  أنا 
من  فائدة  وال  وحساس،  جيد 
اخلوض يف جداالت نظرية حني 

يكون املنزل يرتق«.
على  يزداد  الضغط  أن  ومع 
مريكل، إال أنها ليست وحيدة يف 
موقفها، ذلك أن رئيس الوزراء 

األسوجي فريدريك رينفلت رأى 
ليس  القارة  اليه  حتتاج  ما  أن 
من  مزيد  بل  مشرتكًا  دينًا 
اإلصالحات االقتصادية للبلدان 
األوروبية اليت حتتاج اىل ذلك، 
قدرة  أكثر  جيعلها  الذي  األمر 
على املنافسة. كما كان موقف 
مارك  اهلولندي  الوزراء  رئيس 
مشاكل  فقط  »حنل  اننا  روتي 
االتفاقات  باحرتام  أوروبا 
تعمل  األسواق  وجبعل  السابقة 
على حنو أفضل. السبيل الوحيد 
وهو  األزمة  هذه  من  للخروج 
أوروبا،  جنوب  بلدان  مساعدة 
املسؤولية  حس  إظهارها  شرط 

والتزامها املعايري املشددة«.
وترفض برلني ايضًا مساعدة 
على  املصارف  اإلنقاذ  صندوق 
مباشرة  أنفسها  رمسلة  إعادة 
على  املالية  الرقابة  بقيت  ما 
وأوضح  الوطين.  املستوى 
أن  اوروبي  ديبلوماسي  مصدر 
»املانيا جتمد هذا األمر لسببني، 
سيكون  شيء  ال  ان  اعتبارها 
لتهدئة  اإلطالق  على  كافيًا 
تقوم  ال  الدول  وأن  االسواق، 
باالصالحات اال حتت الضغط«.

األوروبيون  الزعماء  ويبحث 
كذلك يف اقرتاحات فان رومبوي 
لتعميق الوحدة املالية والنقدية 
مصريف  احتاد  أطر  بوضع  بدءًا 
وهو  الرقابة،  تعزيز  يتضمن 

مشروع قد يستغرق سنوات.
بداية  منذ  الـ19  القمة  وهذه 
رئيس  وأقر  اليونانية.  االزمة 
ديفيد  البيطاني  الوزراء 
كامريون بأن »الناس يشعرون 
يشهدون  ألنهم  أمل  خبيبة 
خروج  مع  قمم  عقد  استمرار 
منها«.  القرارات  من  القليل 
األورو  منطقة  »دول  ان  وقال 
صعبة،  قرارات  تتخذ  ان  جيب 
وجيب ان نشجعها على املضي 

قدمًا«.

مريكل ترفض إصدار مزيٍد من »االوروبوند« لتخفيف الضغط

املستشارة االملانية انغيال مريكل تتحدث اىل وسائل االعالم يف بروكسيل

االمنية السورية التابعة للنظام 
بـ«ابو  باغتيال غناجة املعروف 
انس نزار« يف منزله يف قدسيا 
بريف دمشق. وقالت يف بيان 
»قامت قوات النظام وشبيحته 
باغتيال السيد كمال غناجة احد 
قياديي حركة محاس«، مشرية 
»قاموا  اىل ان منفذي اجلرمية 
وحاولوا  املوت  حتى  بتعذيبه 
تفاصيل  إلخفاء  منزله  احراق 
هذه اجلرمية البشعة«. وادرجت 
»اشعال  اطار  يف  حصل  ما 
السوريني  بني  الفتنة  نار 

والفلسطينيني«.
التنسيق  »جلان  وقال عضو 
الريموك  خميم  يف  احمللية« 
يف  الفلسطينيني  لالجئني 
دمشق حممد حيفاوي ان اتهام 
اللجان النظام السوري باغتيال 
غناجة مرده اىل ان »غناجة كان 
ميض  ومل  لسوريا  زيارة  يف 
على وجوده فيها مدة طويلة«. 
يعلم  يكن  مل  »احدا  ان  وأكد 
بوجود غناجة يف سوريا سوى 

االجهزة االمنية النظامية النهم 
تصريح  اعطوه  الذين  هم 
وغناجة  البالد«.  اىل  الدخول 
حممود  مساعدي  احد  هو 
عبدالرؤوف املبحوح الذي قتل 
يف كانون الثاني يف احد فنادق 
وقوف  التحقيق  واظهر  دبي، 

»املوساد« وراء اغتياله.
وأفاد مصدر فلسطيين على 
انه عثر على  بـ«محاس«  صلة 
خزانة  يف  متفحمة  غناجة  جثة 
بسقف شقته اليت سرقت يف 
ضاحية قدسيا بدمشق. واوضح 
مصدر يف »محاس« انه ظهرت 
وان  تعذيب.  آثار  اجلثة  على 
يبدو  كما  القتلة  أشعله  حريقا 
أتى على شقته. واشار اىل انه 
لكن  االربعاء،  اجلثة  على  عثر 
انه  اىل  تشري  الدالئل  اكثر 

قتل قبل ذلك بيوم.
فلسطيين  مسؤول  واشار 
آخر اىل ان غناجة كان مسؤوال 
للحركة  التنظيمية  الشبكة  عن 

يف سوريا.

تعليق إسرائيلي غامض على اغتيال غناجة
واملعارضة السورية تتهم النظام بقتله
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اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

جوليا  الوزراء  رئيسة  كشفت 
غيالرد انه مت انقاذ اكثر من 120 
طالب جلوء بعد ان غرق املركب 
الذي يقلهم وهم  يف طريقهم 
يتضح  مل  ولكن  أسرتاليا  إىل 
بعد كم من االشخاص ميكن أن 

يكونوا يف عداد املفقودين.
وقد سارعت السلطات االسرتالية 
إىل جتنب وقوع كارثة ثانية يف 
البحر بعد أن غرق قارب  عرض 
إىل  يصل  ما  حيمل  أنه  يعتقد 
على  أفغاني  جلوء  طالب   133
مشال  حبرية  اميال   107 بعد 
 Christmas( كريسماس  جزيرة 

.)Island
ظهر  بعد  غيالرد  اآلنسة  وقالت 
جتاريتني  سفينتني  ان  االربعاء 
احلادث  وقوع  مكان  يف  كانتا 
فرقاطة  وأن  10:30صباحا  منذ 
حوالي   وصلت   Mailtand

الواحدة ظهرا.
جملس  الوزراء  رئيسة  واخربت 
النواب ان ما بني 123 و 133 
شخصا كانوا على منت القارب.

واعلنت اآلنسة غيالرد أن نقص 
من  جيعل  األرقام  يف  الدقة 
أي  كان  إذا  ما  معرفة  الصعب 
املفقودين،  عداد  يف  شخص 
قائلة »أنا ببساطة  ال أدري،«.

وقد دفع احلادث اآلنسة غيالرد 
وقت  لتعليق   االربعاء  يوم 
مناقشة  حنو  والتحرك  االسئلة، 
قانون  مشروع  على  التصويت 
النائب  قدمه  الذي  اهلجرة 
اوكشوت  روب  املستقل 

.Oakeshott
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قد  اوكشوت  السيد  وكان 
التصويت  قانون  مشروع  قدم 
بقرار  التقيد  )دون  االفرادي 
يف  فرباير  شباط/  يف  احلزب( 
حماولة لكسر اجلمود بني احلكومة 

واالئتالف.
طوني  املعارضة  زعيم  وعرض 
وسطا  حال  احلكومة  على  ابوت 
طاليب  مسألة  مناقشة  بشأن 
احلل  على  ليس  ولكن  اللجوء، 

ماليزيا.
ووفقا ألحد أفراد طاقم  سفينة 
 MV Bison املواشي  حاملة 
قبل  من  اململوكة   Express
وصلت  عندما  فانه  الفيلبني 
اوىل  وهي   ،AMSA سفينة 
مكان  اىل  الواصلة  السفن 
طاليب  مركب  كان  احلادث، 

اللجوء قد غرق بالفعل.
نداء  ان  غيالرد  اآلنسة  وقالت 
وكالة  تلقته  الذي  االستغاثة، 
صباح   6.17 الساعة   AFP
كان   ،AESTبتوقيت االربعاء  
حبريني  ميلني  تبعد  لسفينة 
 Christmas( مشالي جزيرة امليالد

.)Island
وقالت رئيسة الوزراء ان »سفن 
مكان  اىل  هرعت  احلدود  محاية 

احلادث ولكن مل جتد شيئا« .
ان  غيالرد  اآلنسة  وواوضحت 
تلقيه  الثاني مت  نداء االستغاثة 
الساعة 7.30 صباحا، قائلة ان 
بعملية  القيام   استوجب  »هذا 
االنقاذ  وجهود  كبرية  حبث 

ضخمة«.
وكشفت اآلنسة غيالرد انه »مل 

عند  املاء  يف  أحد  هناك  يكن 
جتارية.  سفينة  أول  وصول 
لكن القارب غرق بعد ذلك وبدأ 
مما  البحر،  يف  يغرقون  الناس 
دفع طاقم سفينة جتارية لنشر 

قوارب النجاة«.
وقال رجل عرف عن نفسه بأنه 
ان    MV Bison Express قائد 
تسعة  سحب  السفينة  طاقم 
رجال أفغانيني من املياه ترتاوح 

أعمارهم بني 17 و 40 عاما.
واضاف يقول انه مت انقاذ ما ال 
يقل عن 80 شخصا آخر من قبل 

سفن حريبة أسرتالية.
اشخاص  تسعة  »انقذنا  وقال 
وسفينة حربية اسرتالية هنا تقوم 
بعملية أخرى.. تلقينا  رسالة هذا 
الصباح ووصلنا اىل هنا حواىل 
7:05صباحا..  إن عملية االنقاذ 

ما زالت مستمرة«.
وقال طاقم السفينة AMSA ان 
الظروف يف مكان احلادث كانت 
وان  مثالية«  وليست  »معقولة 
القارب كان بالتأكيد يف املياه 
االندونيسية.. ميكن أن أؤكد أن 
الناس كانوا يف املياه ولكن ال 
ميكن القول ما اذا كان القارب 

قد غرق.
صباح  من  مبكر  وقت  ويف 
روب  ارسل  قد   كان  االربعاء 
االسرتالية  السفارة  من  برين 
إىل  قصرية  رسالة  جاكرتا  يف 
 ،Sunarbowo سوناربوو  ساندي 
واالنقاذ  البحث  وكالة  مدير 
االندونيسية )Basarnas(، ينبهه 

فيها من وقوع  مأساة حمتملة.

ضغطه  العمال  حزب  كثف 
السياسي على املعارضة بشأن 
انه  زاعما  سليرب،  بيرت  قضية 
كان  لطوني أبوت علم مسبق 
اليت  اجلنسي  التحرش  مبزاعم 
النواب  جملس  لرئيس  وجهت 
من قبل املوظف جاميس آشيب.

يف  العمال  حزب  زعيم  وقال 
أن  ألبانيز  أنطوني  الربملان 
الوقت قد حان لزعيم املعارضة 
حول  شامل  ببيان  يدلي  أن 
األدلة  هذه املسألة، يف ضوء 
مكثفة  اتصاالت  من  كمة  املحُ
االئتالف  يف  شخصيات  بني 

والسيد آشيب.
وقال السيد ألبانيز »ان احلكومة 
عن  للكشف  أبوت  طوني  تدعو 
كل اتصال بني حزبه وجاميس 
االتصال،  هذا  وطبيعة  أشيب، 
واملشاركة  املعرفة  وطبيعة 
اليت  القانونية  اإلجراءات  يف 
يف  مبا  أشيب،  السيد  اختذها 
قضايا  حول   ... االسئلة  ذلك 
مثل من يدفع يف الواقع عمل 

املكمة؟«.
وأشار أيضا إىل أنه ميكن  توجيه 
تهم جنائية اىل مذكرات السيد 
آشيب اليت ادىل بها للصحايف 
من نيوز ليمتيد ستيف لويس.

»أعتقد  ألبانيز  السيد  وقال 
أن AFP هي منظمة جيدة وأنها 
فاحصة  نظرة  هلا  يكون  سوف 

على هذا«.
باسم  املتحدث  اتهم  وقد 
ألبانيز  السيد  أبوت  السيد 
بـالـ«تهديد«، مؤكدا أنه حياول 
ضد  االدعاء  جوهر  تشتيت 

السيد آشيب.
»القضية  ان  املتحدث  وقال 
كان  إذا  ما  هي  األساسية 
السيد سليرب قد حترش جنسيا 
ذلك  وسيتقرر  أشيب  بالسيد 

من قبل املكمة«.
السيد  ان  املتحدث  وقال 
األوقات  مجيع  يف  كان  أبوت 
النزاهة  جلهة  اهلجوم،  خط  يف 

حزب العمال يطالب أبوت بكشف 
تعامله يف قضية بيرت سليرب

معرفته  لناحية  والشفافية 
بادعاءات آشيب.

السيد  أشيب  السيد  ويقاضي 
بيرت سليرب والكومنولث، مدعيا 
السابق  الربملان  رئيس  ان 
فيها،  مرغوب  غري  ادلة  قدم 
مما  نصية  رسائل  له  وأرسل 
واضحة  اجلنسية  نواياه  جيعل 
اىل  أشيب  السيد  انضمام  بعد 

موظفيه.
سليرب   السيد  حمامو  وجيادل 
للعملية،  خمالف  اإلدعاء  بان 

وينبغي التخلص منه.
رفعها  اليت  الوثائق  وتزعم 
حمامو السيد سليرب والكومنولث 
الثالثاء ان السيد أشيب  ارسل 
السيد   يوميات  عن  مقتطفات 
قانونية«  غري  »بصورة  سليرب 
مول  السابق  الفيدرالي  للوزير 
السيد  ينافس  الذي  برو، 
شاين  صن  مقعد  على  سليرب 
يف االنتخابات الفرعية الئتالف 
والية  يف   الوطين  االحرار 

كوينزالند.
علنا،  ألبانيز  السيد  وقال 
أمام  املسألة  ان  حني  انه   يف 
امليطة  املسائل  فان  املكمة 
وهي  سياسية،  هي  بالقضية 
العامة  للمناقشة  موضوع 

املشروعة للسياسيني.
االئتالف  البانيز  الوزير  واتهم 
بالسعي لتحقيق أجندة سياسية 
خالل  من  سليرب  السيد  ضد 
»هناك  وقال  املكمة،  عملية 
مت  اليت  الوثائق  يف  دليل 
بان  إصدارها من قبل املكمة 
ميزة  ضمان  حياول  االئتالف 
سياسية وهذا هو السبب وراء 

السعي إىل حتقيق هذا«.
كان   سليرب  »السيد  ان  وقال 
حيظى بدعم السيد أبوت عندما 
االنتخابات  يف   مرشحا  كان 

الفرعية يف والية كوينزالند.
وكشف انه »منذ توىل منصب 
وبدسائس  الربملان،  رئيس 
هذه  يف  متورط  شخص  من 

للنيل  حماولة  هناك  القضايا، 
منه«.

االربعاء،  يوم  آخر  تطور  ويف 
الفيدرالية  املكمة  تلقت 
من  القضية  هذه  حول  بيانات 
سابق  موظف  ومن  برو  السيد 
اآلنسة  هي  سليرب  السيد  لدى 
أنطوني  ومن  دوان  كارين 
ماكليالن الذي كان يقوم بدور 
آشيب  السيد  باسم  املتحدث 

والسيدة دوان.
استجابًة  بيانات  وقدمت 

ملذكرات االستدعاء.
سليرب  السيد  حمامي  وطلب 
من  مزيد  منح  شني  ديفيد 
وكالة  يف  للصحايف  الوقت 
لويس  السيد  ليمتيد  نيوز 

لالمتثال ملذكرات اجللب.
ستيفن  القاضي   مدد  وقد 
للسيد   النهائي  املوعد  راريس 

لويس لالمتثال اسبوعا آخر.
كما طلب املامي تشني إجراء 
عملية  على  بسيط«  »تعديل 
د  باالساءة  سليرب  السيد  زعم 
فيما يتعلق بالطريقة اليت ادعى 
السيد  ضد  أشيب  السيد  فيها 
سليرب واليت سقطت يف أيدي 

وسائل اإلعالم.
»اآللية«  من  قلق  انه  وقال 
دم فيها هذا الزعم إىل  اليت قحُ

وسائل اإلعالم.
قد   سليرب  السيد  حمامو  وكان 
دم  ادعوا سابقا انه )االدعاء( قحُ
نشر  قبل  لويس  السيد  اىل 

القصة.
لكن وكالة نيوز ليمتيد  قالت 
ان لديها ايصاالت نتيجة لذلك 
عن الوثائق اليت مت اسرتدادها 

من املكمة.
وقال السيد تشني ان االدعاء 
حتى  االعالم  وسائل  اىل  قدم 
الطلب  حمتويات  »عرفوا  انهم 
األصلي يف اليوم نفسه الذي 

مت تقدميه فيه«.
إىل  القضية  تأجيل  جرى  وقد 

يوم اجلمعة )امس(.

»تنافس« النقاذ طاليب جلود من املوت يف احمليط

* بيرت سليرب *

سدني

Master License No: 409566317
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جوليا  الوزراء  رئيسة  اتهمت 
طوني  املعارضة  زعيم  غيالرد 
لتخويف  حماولة  بافتعال  ابوت 
القطط والكالب كجزء من محلته 
السخيفة  التخويفية  االنتخابية 

ضد ضريبة الكربون.
فقبل  مخسة أيام فقط من بدء 
العمل بهذه الضريبة، زار زعيم 
املعارضة مأوى لـ RSPCA يف 
كانبريا صباح الثالثاء ملناقشة 
اآلثار السلبية لضريبة الكربون 

على اجلمعيات اخلريية.
فبعد احتضانه احد اجلراء، حذر 
عشرات  ان  من  أبوت  السيد 
اخلريية  اجلمعيات  من  اآلالف 
كهرباء  فواتري  لدفع  ستضطر 
أكرب نتيجة هلذه الضريبة، اليت 
لن يتم التعويض عليها، حسب 

قوله.
رفضت  غيالرد  حكومة  لكن 
أبوت  السيد  ان  قائلة  مزاعمه 
»حياول  وانه  جدا«  »يائس 
ختويف القطط والكالب اليت ال 

.»RSPCA مأوى هلا يف
رئيسة  قالت  الربملان  ويف 
الوزراء ان السيد أبوت حياول 
النطناط  الغابة  كنغار  ختويف 
ثم  ومن  القفز(،  )السريع 

التنني السحري املنفوخ.
»ال ينبغي  انه  واضافت تقول 
عليه ان حياول توليد هذا النوع 

من اخلوف«.
اعلن  قد  أبوت  السيد  وكان 
ان »اجلمعيات اخلريية ستضطر 
الكربون.. ضريبة  لدفع 

غيالرد تتهم أبوت مبحاولة افتعال حبملة ختويف 
من ضريبة الكربون

اعلن رئيس والية نيو ساوث 
باري  الوزراء  رئيس  ويلز 
لديه  ليست  انه  اوفارول 
املتنزهات  عدد  بزيادة  نية 
املسموحبالصيد  الوطنية 

فيها.
اوفارول  السيد  واعرتف 
اليوم  إىل  يتطلع  بانه  أيضا 
للتعامل  فيه  الذي ال يضطر 
مع حزب الرماة والصيادين، 
الذي يشكل بيضة القبان يف 

جملس الشيوخ.
السيد  تعليقات  اتت  وقد 
اوفارول بعد مالحظات لنائب 
والصيادين  الرماة  حزب 
شريط  يف  بورساك  روبرت 

فيديو بث عرب االنرتنت.
فريفاكس  وسائل  وذكرت 
املتنزهات  أن  االعالمية 
 48 عدا  ما   800 الـ  الوطنية 
فقط مفتوحة امام الصيادين 

للرتفيه.
اوفارول  السيد  ان  غري 
يوم  الفكرة  هذه  رفض 
للصحفيني  وصرح  الثالثاء 

اوفارول: الصيد مسموح به يف 79 
حديقة وطنية

هناك ختفيضات  ليست  ولكن 
وال  اعتمادات  وال  ضريبية 
السبب  وهلذا  هلا.  تعويضات 
فان  ضريبة الكربون هذه هي 

ضريبة خطأ«.
لينكي،  مايكل  اعرب  بدوره 
 RSPCA لـ  التنفيذي  الرئيس 
عن  كانبريا  العاصمة  يف 
على  الضوء  بتسليط  سروره 
 RSPCA فقط   ليس  »حمنة« 
اخلريية  اجلمعيات  أيضا  ولكن 

يف مجيع أحناء البالد.
هذه  ان  هو  أخشاه  »ما  وقال 
سببها  اإلضافية  التكاليف 

فواترينا الكهربائية،«.
مأوى  يف  انه  لينكه  وقال 
كانبريا، فان الفواتري سرتتفع 
و  دوالر   5000 بني  ما  بنسبة 
10،000 دوالر يف السنة نتيجة 

لضريبة الكربون.
وكشف ان هناك 40 مأوى يف 
سائر احناء أسرتاليا، وقال ان 
والنفايات   الكهرباء  تكاليف 
ألف   180 حبدود  ترتفع  سوف 
دوالر، اي ما يعادل ثالث أو 

أربع وظائف يف كل مأوى.
السيد  يعتقد  ال  حني  ويف 
لينكي ان  املأوى الذي يديره 
فرص  ختفيض  إىل  سيضطر 
العمل، قال انه سيتعني عليه 

جماالت  يف  الزوايا«  »تدوير 
بالرفق  املساس  دون  أخرى، 

باحليوان.
التغيري  وزير  اعلن  ذلك  اىل 
ان  كومبيت  غريغ  املناخي 
القطاعات  عمل  تثمن  احلكومة 
انه  قائال  الرحبية،  غري 
اخلريية  اجلمعيات  »سيتم دعم 
أحناء  مجيع  يف  واالجتماعية 
البالد فيما نتحرك حنو مستقبل 

طاقة نظيفة«.
ان  كومبيت  السيد  وقال 
منخفضة  جملتمعات  »برناجمنا 
الكربون، الذي تبلغ قيمته أكثر 
يقدم  دوالر،  مليون   300 من 
احمللي  اجملتمع  ملنظمات  منحا 
لتخفيض  احمللية  واجملالس 
قبلها  من  الطاقة  استخدام  
عن طريق التعديل التحديثي أو 

حتسني املباني واملرافق«.
مواليان لتسعري  وقام حمتجان 
الشباب  حتالف  من  الكربون 
واحد   - املناخ  مع  االسرتالي 
مبواجهة   - الدجاج  زي  يرتدي 
السيد ابوت وهو يغادر  مأوى

.RSPCA
ومحلت آنا سبارك )19 عاما( من 
ملبورن، الفتة تقول   »السماء 
لن تقع.. تسعري الكربون = جيد 

لوظائفنا ومستقبلنا«.

ابوت يحمل احد الجراء

انا سبارك بزي الدجاج

»ال ميكنين  يف سيدني قائال 
من  ظرف  أي  يف  تصور 
من  املزيد  إضافة  الظروف 

احلدائق العامة،«.
السيد  وضوح  »بكل  وقال 

بورساك يأمل ذلك«.
آمال،  »لدي  يقول  واضاف 
)حزب  له  تعود  ال  ان  احدها 
سيطرة  والصيادين(  الرماة 
حبيث  الشيوخ  جملس  على 
هكذا  مثل  لعقد  اضطر  ال 

صفقات واتفاقات معه«.
الرماة  حزب  متكن  وقد 
والصيادين من مترير تغيريات 
يف جملسي النواب والشيوخ 
يوم اخلميس املاضي، تسمح 
الرتفيهيني  للصيادين 
باصطياد احليوانات الربية يف 
واحملميات  احلدائق  من   79

الوطنية.
القانون  هذا  مترير  مت  وقد 
الرماة  حزب  دعم  مقابل 
باري  حكومة  والصيادين 
قانون    مترير  يف  اوفارول 

خصخصة الكهرباء.

املضربون  املعلمون  صّوت 
يف نيو ساوث ويلز لتكثيف 
محلتهم ضد االصالح التعليمية 
حلكومة الوالية حيث يعتقدون 
التمويل  ختفض  سوف  أنها 

للمدارس.
املعلمني  آالف  جتمع  فقد 
تاون  سيدني  وحول  داخل 
االربعاء  يوم  صباح  هول 
معلمي  الحتاد  اجتماع  حلضور 

نيو ساوث ويلز.
الذي  الكبري،  اجلمهور  وقام 
ارتدى قمصان االحتاد احلمراء، 
لتوصية  دعما  بالتصويت 
ضد  محلته  مبواصلة  االحتاد 
وضد  احمللية،  املدارس 

سياسة القرارات احمللية.
وتعطي هذه السياسة مديري 
السيطرة  صالحية  املدارس 
على 70 يف املئة من موازنة 
االحتاد   اعترب  حيث  املدرسة، 
ان ذلك يعين ختفيضا كبريا 

للمعلمني واملوارد.
موري  االحتاد  رئيسة  وقالت 
 Maurie Mulheron موهلريون
املعلمني  من  احلي  للحشد 
محلته،  سيكثف  االحتاد  ان 
هذه  »سنواصل  مضيفة 
عمهما  حية  ونبقيها  احلملة 

اخذن من وقت«.
»سوف  تقول  واضافت 
مهما  حية  احلملة  هذه  نبقي 
استغرقت من وقت.. ال احد 
يستطيع ترهيبنا وال تهديدنا 

معلمو نيو ساوث ويلز ميضون قدما 
باضراب غري قانوني

نسكت.  لن  حنن  بغرامات. 
الكثري  هناك  نذهب..  ولن 

على احملك«.
وقالت ان احلملة تشمل جمموعة 
من االسرتاتيجيات السياسية 

والصناعية والقانونية.
كما جتمع املعلمون أيضا يف 
30 مكان آخر يف خمتلف أحناء 
طريق  عن  وصوتوا  الوالية 

اهلاتف او الفاكس. 
من  اآلالف  ترك  قد  وكان 
املعلمني عملهم يوم االربعاء، 
حيث صّعد االحتاد محلته ضد 

االصالح التعليمي.
نيو  معلمي  احتاد  ويواجه 
قدرها  غرامة  ويلز  ساوث 
قدما  لدفعه  دوالر  آالف   10
باجتاه اضراب ملدة 24 ساعة 
العالقات  مفوضية  وصفته 

الصناعية بانه غري شرعي.
اجتماعات  املعلمون  وقد عقد 
يف سائر أحناء الوالية، حيث 
كان االجتماع االكرب يف مبنى 
على  احتجاجا  سيدني  بلدية 
حلكومة  التعليمي  االصالح 

الوالية.
أدريان  التعليم  وزير  وقال 
انه يشارك  االربعاء   بيكولي 

الغضب على وجوه االهل.
تستطيع  »ال  يقول  واضاف 
تظهر  ان  فرد  أو  منظمة  أية 
من  ألمر  احتقارا  بسهولة 
اليوم  شهدنا  كما  احملكمة 
)االربعاء( من قبل االحتاد«. 

ان  بيكولي  السيد  وقال 
االصالح،  ستواصل  احلكومة 
واصفا ادعاءات االحتاد حول 
وزيادة  الوظائف  ختفيض 
»محلة  بأنه  الصفوف  أحجام 

ختويفية«.
ان  التعليم  وزير  وكشف 
اإلصالحات  يعارض  االحتاد 
قائال  سلطته،  تهدد  ألنها 
لديها مسؤولية  احلكومة  »إن 
نقل التعليم العام اىل القرن 

.»21
ببساطة  »حنن  يقول  وتابع  
نعطي املدراء  الصالحية اليت 
ميلكها زمالؤهم يف املدارس 
منذ  اخلاصة  الكاثوليكية 

سنوات عديدة«.
وقال السيد بيكولي ان على 
أنه صاحب  يفهم  أن  االحتاد 
التعليم،  جمال  يف  مصلحة 

وليس صانع القرار.
وأعطى السيد بيكولي تأكيدات 
بأن احلكومة لن تطرد معلمني 
املعلمني يف  عدد  تقلص  أو 
لن  انه  موضحا  املدارس، 
ختفض رواتب املعلمني، ولن 
حجم  يف  زيادة  هناك  تكون 
لن  واإلصالحات  الصفوف، 
تؤثر على حقوق املعلمني ولن 

تضعهم على عقود فردية.
وقال وزير التعليم ان احلكومة 
يكون  ان  تضمن  سوف 
أكرب  املدارس كلمة   ملديري 

يف التوظيف يف مدارسهم.

مت استئجار طائرة 737 بأكملها 
مصاب  واحد  جلوء  طالب  لنقل 
اىل  كريسماس  جزيرة  من 

بريث.
تقل  اليت  الطائرة،  وهذه 
طارت  راكبا   130 حوالي  عادة 
االعتقال يف  بالرجل، من مركز 
السبت  يوم  ايالند  كريسماس 
تلقي  من  ليتمكن  بريث  اىل 

عناية طبية عاجلة.
ركاب  احد  انه  الرجل  ويعتقد 
الذي  يف  اللجوء  طاليب  مركب 
غرق االسبوع املاضي وقد نقل 
ملعاجلة  بريث  مستشفى  اىل 

اثنني من أصابعه.
استخدام  اهلجرة  وزارة  وأكدت 

الطائرة لنقل الرجل.
دائرة  باسم  متحدث  واكد 
اهلجرة لصحيفة اسرتاليا الغربية 
قرار   )the West Australian(
الرجل  لنقل  الطائرة  استخدام 
الئحة  على  بالفعل  كان  ألنه 
كريسماس  مطار  يف  االنتظار 

استئجار طائرة 737 
كاملة لنقل طالب جلوء 

واحد
ايالند، وقد كان ذلك الوسيلة 
»األسرع واألفضل« لنقله  اىل 

بريث للمعاجلة.
كذلك جرى نقل ثالثة طاليب جلوء 
اصيبوا  قد  أيضا  كانوا  آخرين 
غرق  حادث  خالل  بالغة  جبروح 
الطبية  اخلدمة  قبل  من  املركب 
 the Royal( الطائرة  امللكية 
إىل   )Flying Doctor Service
بريث لتلقي العالج يوم اجلمعة 

من االسبوع املاضي.
الرجل  ان  اهلجرة  دائرة  وقالت 
على  بريث  اىل  جوا  ُنقل  الذي 
يذهب يف  737 مل  طائرة  منت 
الطبية  )اخلدمة  الرحلة  تلك 
امللكية الطائرة( ألنه كان جزءا 
من   16 من  ثانية  جمموعة  من 
الناجني مت نقلهم اىل الشاطئ 

ذلك املساء.
واضافت دائرة اهلجرة تقول ان 
امللكية  الطبية  اخلدمة  استدعاء 
كانت  الرجل  لنقل  الطائرة  

مكلفة جدا.
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

ملحمة النجوم
 لصاحبها رومانوس اسكندر

لدينا أجود أنواع اللحومات الطازجة يوميًا
غنم .. بقر.. ماعز

نبيع بالجملة واملفرق 
نلبي طلبات املالحم واملطاعم

أسعار مهاودة جدًا

 

 زورونا مرة لتزورونا كل مرة

Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW 

Tel: 9796 1326  -  Mob: 0405 333 336

خدمة ممتازة .. نظافة تامة.. صدق يف املعاملة 
 لكافة حاجاتكم من التمديدات 

 والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك 
والخّفان وغريهما 

 

 اتصلوا بصاحب الخربة 
فهد أبو ملحم على الرقم

0407 666 190

نليب 
طلبات 
كافة 

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

753 Hume Hwy, Shop 28A  

Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 

sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394
Safwat Arfan - Sayed

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0407 666 190

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

 تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني 
االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

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

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم: 625 165 0478

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

أنواع  أجود  نستعمل 
األجواخ احمللية والعاملية

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

مسبق( بموعد  )األحد  أيام   6 نفتح 

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

2WAY TOWING 
SERVICES

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب 
 البحرية يف سائر أنحاء سدني
 اتصلوا بــ آرثر: 0414419090

 خدمة على مدار الساعة 7 أيام يف األسبوع
 معاملة صادقة ودقة يف املواعيد

أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

Saturday 30 June 2012السبت 30 حزيران 2012
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اسنراليات

Saturday 30 June 2012السبت 30 حزيران 2012

امام  اخلارجية  وزير  اعلن 
دعم  ان  الشيوخ  جملس 
املقدم  القانون  مشروع 
روب  املستقل  النائب  من 
اوكشوت Oakeshott أمر بالغ 
املعاجلة  الستئناف  األهمية 
لطاليب  اخلارج  يف  الفعالة 

اللجوء.
اخلارجية  وزير  وووجه 
للمحكمة  فورية  انتقادات 
وزير  استدعى  مما  العليا 
جورج  للظل  العام  االدعاء 
برانديس Brandis، ان يقول 
أنه من غري املالئم لعضو بارز 
القرارات  انتقاد  احلكومة  يف 
الصادرة عن احملكمة العليا''.

يسمى  اصبح  ما  إطار  ففي 
تقرتح  املاليزي«  »احلل 
طاليب   800 ارسال  احلكومة 
إىل   وصلوا  الذين  اللجوء 
أسرتاليا على منت قوارب إىل 
ماليزيا يف مقابل 4000 الجئ 

يتم التحقق منهم.
وكان قد علق جملس الشيوخ 
من  حالة  يف  الفيدرالي 
سياسة  خلفية  على  الشلل 
طاليب اللجوء بعد ساعات من 
النقاش الطارئ فيما مل تنجح 
البحر  مأساة أخرى يف عرض 
ليل االربعاء يف جعل احلكومة 
على  معا  تتفقان  واملعارضة 

املعاجلة يف اخلارج.
جملس  اقرار  من  الرغم  على 
قانون  مشروع  النواب 
للسماح  االربعاء  ليل  تسوية 
مبعاجلة معامالت الالجئني يف 
تصل  ملدة  وناورو  ماليزيا، 
مشروع  فإن  شهرا،   12 إىل 
»عبور«  يف  فشل  القانون 

جملس الشيوخ.
احلكومة  تتمسك  حني  ويف 
إىل  اللجوء  طاليب  بإرسال 
تصر  وناورو،  ماليزيا، 
فقط،  ناورو  على  املعارضة 

كار ينتقد احملكمة العليا
جملس الشيوخ »ُيسقط« »احلل 

احلكومي« لالجئني

سياسة غيالرد أقرب اىل سياسة االئتالف  بشأن  طاليب اللجوء

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني

390 ألف دوالر و88735 
دوالرا و16 مليون دوالر 
و200 ألف دوالرصحف 
- هدايا - صب مفاتيح - 
بطاقات لكافة املناسبات

Lucky Len . No1

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003

Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore 
Rd, Riverwood NSW 2210

بادارة لطف اهلل حجار

جوليا  الوزراء  رئيسة  ذهبت 
غيالرد ابعد من أي وقت مضى 
االئتالف  سياسات  تبين  حنو 
اللجوء  طاليب  ملف  إدارة  يف 
على  للحصول  حماولة  يف 
التأييد لقوانني درس ومعاجلة  
خارج  اللجوء  طاليب  معامالت 

اسرتاليا.
انها  الوزراء  رئيسة  وقالت 
املناقشات  من  ملزيد  »منفتحة 
مع املعارضة« فور موافقة بلد 
ثالث  على عملية معاجلة طلبات 
مجيع  داعية  اللجوء  طاليب 
األطراف إىل تعليق السياسات 

بشأن هذه القضية. 
عن  غيالرد  اآلنسة  واعربت 
وفاة   بعد  للتعاون  استعدادها 
االسبوع  غرقا  جلوء  طالب   90
طريقهم  يف  وهم  املاضي 
من  قادمني  اسرتاليا  اىل 

اندونيسيا.
املأساة  هذه  سلطت  وقد 
الضوء على أخطار الطريق اليت 
عدم  وعلى  الالجئون  يسلكها 
قدرة احلكومة على منع عمليات 

تهريب البشر اىل اسرتاليا.
طوني  املعارضة  زعيم  أن  إال 
اي  االثنني  يعِط  مل  ابوت 
انه سيغري أي جزء  مؤشر على 
انه  بدا  ما  يف  سياسته  من 
اطالق عيار ناري على احلكومة، 
النواب فحص  على   ان  وقال 

ضمائرهم يف هذه القضية.
اختربت   قد  احلكومة  وكانت 
اوال اهتمام ومصلحة املعارضة 
اجهضت  ان  بعد  باملساومة 
احملكمة العليا يف آب املاضي ما 
اصبح ُيعرف بـ »احلل املاليزي« 
لدرس ومعاجلة معامالت طاليب 
اىل  وصلوا  الذين  اللجوء 

أسرتاليا يف اندونيسيا.

ومن ثم استعدت اآلنسة غيالرد 
املعارضة  مطالب  عند  للنزول 
درس  مركز  فتح  إلعادة 
اللجوء  ومعاجلة معامالت طاليب 
يف ناورو، وقالت ان احلكومة 
تأشريات  يف  حتقيقا  ستجري 

احلماية املؤقتة.
السيد  قال  احلني  ذلك  ومنذ 
للهجرة  الظل  ووزير  ابوت 
اخليار  ان  موريسون  سكوت 
سيئة  سياسة  كان  املاليزي 
ولن يقدما له الدعم، وقاال ان 
هذه كانت سياساتهم، مبا يف 
ذلك اعادة قوارب اللجوء أو ال 

شيء.
جوليا  الوزراء  رئيسة  وقالت 
اي  لتلفزيون  االثنني  غيالرد 
يريدون  الناخبني  ان  سي  بي 
أن يروا الربملان »يتخذ إجراءات 
الناس  خياطر  ال  حبيث  فعالة 
الرحالت  هذه  يف  حبياتهم 

اخلطرة جدا«.
أعتقد  »لذلك  تقول  واضافت 
أنه يف مثل هذا الوقت الناس 
تريد منا أن نضع السياسة جانبا 

ونعمل على اجناز شيء ما«.
أن  »أعتقد  تقول  وتابعت 
احلل  انتقاد  تستطيع  الناس 
ولكن  الطرفني  لكال  السياسي 
لفعل   شيء ما علينا أن نعمل 

عرب الربملان«.
أكون  أن  أريد  »وأنا  وقالت 
واضحة جدا باننا على استعداد 
أن نسن هذه التسوية )ناورو( 
من  عناصر  على  حتتوي  اليت 
على  وأنا  املعارضة..  سياسة 
مع  احلديث  ملواصلة  استعداد 
حتى  الربملان  وعرب  املعارضة 
يتسنى لنا وضع السياسة جانبا 
والعمل معا للتصدي حلقيقة أن 
يف  حبياتهم  خياطرون  الناس 

األسرتالي  اخلضر  حزب  طالب 
حصتها  اسرتاليا  تضاعف  بان 
اللجوء   فئة  من  السنوية 

اإلنساني.
اخلضر يف  حزب  وقالت عضوة 
هانسن  ساره  الشيوخ  جملس 
يونغ ان احلزب الصغري  ال يريد 
حبرية  برحلة  الناس  يقوم  ان 

خطرة إىل أسرتاليا.
يونغ   طالبت  ذلك  من  وبدال 
من  حصتها  بزيادة  أسرتاليا 
ألف   14 حوالي  من  الالجئني 

الجئ إىل 25 ألفا.
الشيوخ  جملس  عضوة  وقالت 

حزب اخلضر  يريد زيادة حصة اسرتاليا 
من اللجوء االنساني اىل 25 ألفا

 ،2011/12 العام   »يف  )يونغ( 
شهدنا زيادة قدرها 20 يف املئة 
من طاليب اللجوء يف مجيع أحناء 
يعين  هذا   ان  بالطبع  العامل.. 
زيادة يف عدد األشخاص الذين 
يلتمسون اللجوء يف منطقتنا«.

االحرارية  النائبة  قالت  بدورها 
جودي مويالن ان صفقة التبادل 
وخيار  ماليزيا  مع  احلكومية  
االئتالف  لدى  املفضل  ناورو 

هما سياسات خام.
سي  بي  اي  لراديو  وصرحت 
أنه  نعتقد  كنا  »إذا  قائلة 
بعيدا  الناس  إبعاد  خالل  من 

إىل  العقل  وعن  النظر،  عن 
ماليزيا حُتل املشكلة ... فنحن 

خمطئون«.
وكشفت النائبة مويالن انها مل 
ناورو،  حل  بشأن  رأيها  تغري 
الثابتة  معارضتها  اىل  مشريا 
هلذا احلل منذ بدء العمل به من 

قبل حكومة هوارد.
وقالت اآلنسة مويالن ان هناك 
حاجة إىل حل إقليمي ملعاجلة هذه 
اسرتاليا  مبوجبه  تعمل  القضية 
السلطات  مع  وثيق  بشكل 
االندونيسية لوقف جتارة تهريب 

البشر يف مصدرها.

كال  اخلضر  حزب  رفض 
اخليارين.

املعارضة طوني  زعيم  وكان 
ابوت قد اعلن عن قبول أالفا 
يف  الالجئني  من  اضافية 

السنة إذا فازت باحلكم.
االربعاء  ليل  متأخر من  وقت 
مشروع  النواب  جملس  اقر 
القانون املقدم من  نائب نيو 
روب  املستقل  ويلز  ساوث 
والذي   ،Oakeshottاوكشوت
باستخدام  للحكومة  يسمح 
وذلك  اخلارج،  يف  املعاجلة 
 crossbenchers بدعم من مجيع
اخلضر  حزب  نائب  باستثناء 
 74 بنتيجة   Bandt بندت  آدم 

مقابل 72.
انه  اعلن  اخلضر  حزب  لكن 
جملس  يف  ضده  سيصوت 
املعارضة،  وكذلك  الشيوخ 
الوزراء،  رئيسة  دفع  مما 
اصدار  اىل  غيالرد،  جوليا 
نداء »استغاثة«  اىل اعضاء 

جملس الشيوخ.
»أدعو  وقالت اآلنسة غيالرد 
كل عضو يف جملس الشيوخ 
مشروع  اآلن  أنه  لقبوله، 
ميكن  الذي  الوحيد  القانون 

ان  قبل  الربملان  يف  مير  أن 
يذهب يف عطلته الشتوية«. 
أنه  »أعتقد  تقول  واضافت 
جملس  يف  عضو  كل  على 
هذه  يف  النظر  الشيوخ 
املسألة واخذها باالعتبار هذه 

الليلة«.
»ان  أبوت  السيد  وقال 
ماليزيا  يدعم  ال  االئتالف 
)احلل  ماليزيا  يدعم  ولن 

املاليزي(«.
الشيوخ  جملس  ناقش  وقد 
قضية اخلميس مسألة طاليب 
انه  املعارضة  وقالت  اللجوء 
تصويت  هناك  يكن  مل  إذا 
ان  ُيظهر  ذلك  فان  نهائي، 
كانت  )االربعاء(  ممارسة 

حيلة.
النواب  جملس  رفع  وقد 
جلساته امس االول اخلميس 
الشتوية  عطلته  يف  وذهب 

ملدة ستة أسابيع.
املسألة  هذه  وستكون 
االسبوع  البحث  طاولة  على 
الرئيس  يزور  عندما  املقبل  
بامبانغ  االندونيسي سوسيلو 
وجيري  داروين  يودويونو 

مباحثات مع اآلنسة غيالرد.

اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

غاية  يف  اليت  الرحالت  هذه 
اخلطورة«.

غيالرد  اآلنسة  سئلت  وعندما 
»انين  قالت:  اكثر  توضح  ان 
مزيد  إجراء  على  أيضا  منفتحة 
املعارضة  مع  املناقشات  من 
ال   ... النواب  جملس  وعرب 
باطار  لكم  وضعها   أستطيع 
من  بساطة  أو  مباشرة  أكثر 
اي  على  منفتحة  انا  ذلك. 

مناقشات«.
وقالت »أعتقد أنه من املؤسف 
جدا أن يستبعد زعيم املعارضة،  
أي  األسبوع،  نهاية  عطلة  يف 
تغيريات يف السياسة من قبل 
ذلك  أن  أعتقد  املعارضة.. 
حان  انه  اعتقد  مؤسف..  أمر 
الوقت..  الناس يتطلعون إلينا 
ووقف  جانبا  السياسة  لوضع 
بشأن  واالتهامات  التبادالت 
املاضي، يف حماولة للعمل معا 

عرب الربملان لفعل شيء ما«.
اما زعيم املعارضة السيد ابوت 
أسرتاليا  ان  للربملان  فقال 
حزينة  الوفاة،  حلاالت  حزينة 
على األحياء الذين عانوا كثريا، 
وتقدم الدعم جلميع أفراد طاقم  

اإلنقاذ البحري اآلخرين.
»من  انه  ابوت  السيد  واعلن 
املهربني  الناس  ان   املؤكد 
التغرير  عن  املسؤولون  هم 
حياة  عن  الباحثني  باالشخاص 
مثل  يف  الواضح  أفضل..من 
ان نستشري مجيعا  الوقت  هذا 
هو  ما  اختاذ  أجل  من  ضمائرنا 

أفضل«.
وقال »انا متأكد ان كل واحد 
)الربملان(  البيت  هذا  يف  منا 
التنفيذ  موضع  وضع  يريد 
إىل  ستنهي  اليت  السياسات 

األبد جتارة الشر هذه«.
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تربح وحدها، وإن  إن رحبتها  الكورة،  القوات معركة يف  فرضت 
احلزب  على  ُفرضت  املقابل  ويف  آذار.   14 قوى  ختسر  خسرتها 
احلر  الوطين  والتيار  آذار   8 قوى  تربح  رحبها  إن  معركة  القومي 

واحلكومة وحتى النظام السوري، وإن خسرها خيسر وحده
غسان سعود

يغلب طبع مسري جعجع مرة أخرى التطّبع. كان ميكنه إهداء الكتائبيني 
جان  العتيق  الكورانّي  الكتائيّب  يأمل  كرسيًا  فقط  واحدة  لسنة 
مفرج أن يشغله، أو يبارك سعي النائب فريد مكاري وراء توريث 
أو خيتار  املتوفى،  الكرسي يف منزل صاحبه  يبقي  عائلي هادئ 
بوصفه  الكورانيني  إىل  فيقدمه  اجلامعات  نشطًا يف  قواتيًا  شابًا 
أحد أبنائهم الراغبني يف شق طريقه جديًا. كان ميكنه، ببساطة، 
البحث عن الوسيلة الفضلى للنأي بذلك القضاء الشمالي املسيحي 
املتشنج أصاًل عن التوتر العاصف بأقضية ومدن جتاوره. لكن ال، 
»ال ميكن مسري جعجع التفكري بهذه الطريقة«، يقول أحد معارفه 
الكورانيني، ويتابع: »يكون جعجع حني تكون معركة أو استفزاز، 
وحيث يضطر املسيحيون إىل وضع أيديهم على قلوبهم والدعاء 

لعدم انفجار بركان دم جديد«.
أرادها جعجع معركة: اجته صوب أميون. أميون ما غريها اليت عجز 
عن ترويضها عام 1976 يوم كان اجليش السوري حيمي ظهر كتائبه 
يف وجه حركتها الوطنية. ال، أميون ليست معقل احلزب السوري 
بطش  من  األخري  الكورانيني  ملجأ  هي  بل  االجتماعي،  القومي 
اجلعجعيني. مل حيتج فادي كرم إىل »نضال« حربي أو آخر سلمي 
يف اجلامعات. أول من أمس فقط، انتسب نقيب أطباء األسنان 
السابق إىل القوات. ال أسرته الصغرية توفر له دعمًا إضافيًا وال 
مدينته املعادية ألفكاره املستجدة وال خدماته للكورانيني. ولكن، 
كان يكفيه أن يكون ابن أميون ليكون يف نظر جعجع قيمة إضافية 
حبد ذاته. باختياره مرشحًا أميونيًا، استفز القوميني وجعل هروبهم 
الفتتاح  سعيه  املرشح  بدأ  وقد  مستحياًل.  االنتخابية  املعركة  من 
مكتب انتخابّي للقوات يف معقل القوميني، فاحتًا بذلك باب التشنج 
القومي  جّر  جعجع:  جنح  العقائدية«.  »املدينة  يف  مصراعيه  على 
إىل الفخ. إن خسر جعجع االنتخابات فلن خيسر شيئًا، ألن الكورة 
يربح كل شيء. عكس  ربح  وإن  االنتخابية،  مغامنه  ليست ضمن 
القومي متامًا. يقول أحد القوميني يف معرض حديثه عن االنتخابات 
الفرعية اليت حدد موعدها يف 15 املقبل، إن القوات كانت تستعد 
انتخابيًا قبل ستة أشهر من وفاة النائب فريد حبيب، أما قوى 8 
آذار فال تعلم ــ من حيث اإلعداد االنتخابي ــ حتى اليوم أن حبيب 
تويف. قوى 8 آذار مشّتتة ضائعة حائرة ال على باهلا معركة انتخابية 
القرآن، يعّد املكر ضمن صفات  وال هي يف واردها. ولكن يف 
اهلل. جعجع، بال مقارنة، ماكر. مكُرُه حيري سامعيه حول ما إذا كانت 
الطاهرات أم اخلاطئات التائبات يسكنَّ املنازل األمامية يف اجلنة.

أكثر إحصاءات 8 آذار تفاؤاًل تقول إن 8 و14 آذار متقاربتان على 
لقوى  طفيف  تقدم  مع  الدائرة،  تلك  االنتخابية يف  القوة  صعيد 
14 آذار. لكنها الكورة وهو مسري جعجع. كل ما يروى عن قوات 
جعجع يف كسروان قليل مقارنة بالكورة. يروي أحد الشباب كيف 
السوري  اجليش  من  املدعوم  اهلجوم  جني«  الـ«سني  قائد  قاد 
على الكورة إلحالل قوى الكتائب حمل قوى احلركة الوطنية. فرقة 
الـ«سني جني« فعلت كذا وكذا وكذا هنا، ال الفرقة الرابعة يف 
اجليش السوري. حوصر يف إحدى البلدات مسجد وأسر ثالثة عشر 
لتيار  املؤيدون  يتجاوز  شابًا.  عشر  والثالثة  اجلامع  جرف  شابًا، 
املستقبل هنا الثمانني يف املئة، ولكن بني هؤالء والدات أولئك 
الشبان وأخواتهن. وهّن يعرفن القاتل وحزبه جيدًا. هنا املشكلة: 
كثر ممن انتخبوا النائب فريد حبيب يف الدورتني املاضيتني فعلوا 
انطالقًا من كونه مرشحًا على الئحة املستقبل وال بد من مبادلته 
األصوات ليضمن نائبا املستقبل )مكاري ونقوال غصن( الفوز. كثر 
فعلوا ألن ماكينة مكاري أقنعتهم بأنها معركة حياة أو موت بالنسبة 
إىل مكاري، وبالتالي، لبعض املنتفعني منه. وكثر أيضًا من خارج 
القوات صّوتوا حلبيب ألنه ابن كوسبا الذي وطد خالل عقود حيثيته 
اخلاصة بغض النظر عن موقعه احلزبي. يف البلدة السابقة الذكر 
ن به أحد املقاتلني، آللئه من آذان شباب  سيدة تتذكر »عقدًا تزيَّ
من البلدة«، فيما يشرح أحد وجهاء البلدة أن العائلة الكربى وسط 
الناخبني السّنة الذين عّولت قوى 14 آذار على أصواتهم للفوز يف 
االنتخابات النيابية األخرية هي األيوبي اليت تنسب إىل صالح الدين 
األيوبي. نسب يكفي وحده ليفكر هؤالء ألف مرة قبيل التصويت 
جلعجع. جيوز سؤال حارة األيوبيني يف دده عن مسري جعجع، وتلة 
»كل  هناك،  منزل  كل  القرى.  وسائر  والنخلة  وبرتومني  العربة 
أيوبّي دون استثناء يستحق أضعاف أضعاف االعتذار املرتدد الذي 
القتل على  »ليس  اللبنانيني«. فال  أن قدمه لبعض  سبق جلعجع 
بعض  األيوبيني.  أحد  يقول  الشائعة«،  احلرب  أخطاء  من  اهلوية 
اللبنانيني يعرفون جعجع ناسكًا متنسكًا، الكورة تعرفه مسؤواًل عن 
ثكنة دده. يروي أحد الدديني أن القيمني على الثكنة كانوا جيمعون 
املسلمني الكورانيني، ألنهم مسلمون، ويرمونهم واحدًا تلو اآلخر 
يف قفص للكالب ليبول املقاتلون عليهم، ويبقوهم مع البول يف 

دهم الكورة: ضحايا األمس ينتخبون جلاّ

مرشح الحزب القومي وحلفائه وليد العازار) االخبار(

الشمس دون طعام حتى ميوتوا. ال يزال طيف جعجع امليليشياوي 
يومها حاضرًا يف »معهد نادر التقين«. توصلك الطريق إىل سيدة 
أبرز  أحد  منزل  عن  اآلن  احلديث  االنفعال.  يزداد  وجهها.  ه  َتشوَّ
املعلقني يف صحيفة »النهار«. هّدت الفرقة الكتائبية منزله فوق 
 23 عمرها  طفلة  وجدت  األشالء  وبني  الفتاة،  وجه  ه  تشوَّ ناسه. 
فريد  الئحة  ينتخبوا  أن  املنزل  هذا  أهل  بعض  ميكن  كان  يومًا. 
مكاري يف االنتخابات السابقة. قوى 14 آذار عمومًا تعجبهم ولعل 
مكاري خيدمهم. أما اليوم فسيعّطلون مشاريعهم ليوم األحد كي 
ينتخبوا مسري جعجع. ال، تقول السيدة، فتاة األمس: إن مل تستفز 
معركة جعجع كثريين ليصوتوا ضده فإنها لن تثري اهتمام الكثريين 
لالنتخاب. ليس ما سبق نبش قبور؛ كل ما يف األمر أن جعجع فتح 

معركة تذّكر بعض الكورانيني مبعركته السابقة فوق أرضهم.
تعدل بعض أحاديث الكورة أحاديث الصالونات البريوتية عن معركة 

الكورة. ميدانيًا، ميكن اليوم مالحظة مخس نقاط أساسية:
أوالها، وجود فريق قادر بسهولة أن جيرّي ملرشحه األصوات نفسها 
اليت حصدها عام 2009 وحبة مسك، فيما يتعنّي على الفريق اآلخر 
بذل جهد استثنائي لتحقيق األمر نفسه، ألنه مرشح مسري جعجع، 

وألنها الكورة.
ثانيتها، انقالب األدوار من حيث قدرة مرشح القومي ــ يف حال 
أراد ذلك ــ على خماطبة غرائز الناخبني املسكونة مبخاوف متجددة 
مما حييط بهم، مقابل حتويل القوات االستحقاق االنتخابي إىل حقل 

جترِّب فيه خماطبة عقل الناخبني، نسبيًا، ألول مرة.
ثالثتها، صعوبة جناح القوات يف مسعاها لتخيري الناخبني املوارنة 
خصوصًا بني قواتي وقومي، ألن املعركة على هذا املستوى هي 
بني مرشح يعارض توجهات الكنيسة املارونية احمللية واإلقليمية 

ومرشح يتبّناها »زي ما هّيي«.
الوطين  والتيار  آذار   8 مرشحي  التفاف من مجيع  وجود  رابعتها، 
احلر حول املرشح القومي ملعرفتهم بأن فوزه ال يؤثر على حظوظ 
ترشحهم يف االنتخابات املقبلة، عكس قوى 14 آذار، حيث يدرك 
ترشحه يف  احتمال  نهائيًا  حيرمه  كرم  فادي  فوز  أن  قواتي  كل 
االنتخابات املقبلة. ويعلم عضو كتلة املستقبل النائب نقوال غصن 
تيار  غدًا  اليوم سيمّهد ملطالبتها  القوات  فوز  أن  غريه  من  أكثر 
املستقبل باحلصول على مقعدين يف الكورة أحدهما املقعد الذي 

يشغله غصن اليوم.
بعضه  يتأثر  الذي  نسبيًا  احملايد  العام  بالرأي  يتعلق  خامستها، 
و2012،   2009 بني  جذريًا  املتغرّية  الروحية  املرجعيات  مبواقف 
والذي يفضل بعضه اآلخر الطرف املسامل غري االستفزازي. وتشري 
بعض النقاشات إىل شعور اجملموعة األخرية بأن جعجع، ال احلزب 
القومي، ميثل حتى اآلن »املشكلجي« الذي أصّر على املعركة اليت 
يذهب القومي إليها غصبًا عنه. وهؤالء يراقبون الوجوه الناشطة 
أبناء املنطقة من »الغرباء« الذين  يف ماكينيت الفريقني ليتبّينوا 
يقصدونها بباصات ليمضوا فيها سبع ساعات يعودون بعدها إىل 

قراهم القريبة.
كل ما سبق ال يعين أن حظوظ املرشح القومي تتقدم على حظوظ 
املرشح القواتي. فحدة االنقسام السياسي و«السحر الكيميائي« 
بني أنصار املستقبل وجعجع ميكن أن ينسيا الناخبني كل اجلوامع 
اليت ُهّدت والعائالت اليت ُهّجرت والنساء اللواتي ُسحلن والشباب 
وفوز  ليست سهلة  آذار   14 مهمة  أن  األكيد  لكن  قتلوا.  الذين 
القوات ليس بالسهولة اليت يتخّيلها كثريون. مثة معركة فوق، مثة 
ناخب يقف على باب اجلنة ليقرر إن كانت املنازل األمامية يف اجلنة 

للطاهرات أو للساقطات التائبات

جان عزيز
هذه  املتقابلة  املسيحية  الصالونات  يف  خطري  كالم  يسود 
األيام. والسياسة يف هذا اللبنان الكبري الذي أسسته عشيقة 
الكونت دو مارتيل، ُيصنع معظمها يف صالوناته، اخلاصة منها 

أو »العمومية«.
تقول أحاديث الصالونات املسيحية إن »الكذب على الذات«، 
مل يعد ينفع. يقولون إن املرحلة الراهنة قطعت كل ما قبلها، 
نريد، مل  أو  عرفنا  الذي  لبنان  السابقة.  األوهام  وقلبت كل 
ينته وحسب، بل صار من املستحيالت أيضًا. أكثر من ذلك، 
يستجد  مل  لو  حمتماًل،  أو  مقبواًل  كان  شيء  كل  إن  يقولون 
املعطى األخري: السنة والشيعة يريدون أخذنا مجيعًا إىل حرب 
أهلية حمتومة، نتحول فيها كلنا وقودًا، وننتهي قبل نهايتها، 
ولصاحل أجندات خارجية بعيدة، من إيران إىل روسيا والصني، 
ومن قطر والسعودية إىل أمريكا. يقول املسيحيون هذه األيام، 
كل من جهة اصطفافه، ورغمه: الشيعة والسنة يضحكون علينا. 
يستخدموننا يف إطار مشاريعهم اخلاصة. وما من مشروع واحد 
بينها يتأطر ضمن الكيان اللبناني. ويقولون أيضًا: يف أحسن 
األحوال، بات الشيعة والسنة عاجزين عن بلورة مشروع لبناني 
سلمي حضاري، وباتوا مسلوبي اإلرادة جتاه إنضاج أي ميثاق 

تسووي جديد، أو أي جتديد للشرعية اللبنانية التارخيية.
املسيحية  الصالونات  أهل  يسألك  وقرائن؟  أدلة  تريدون 
اآلذارية: ها هي الثنائية الشيعية املتحالفة مع ميشال عون، 
»تفاهمه«  مقابل  أعطته  ماذا  له؟ كيف ساعدته؟  ماذا قدمت 
وجتاه  مسيحييه،  وجتاه  العامل  جتاه  لسالحها  وتغطيته  معها 
موظف  لبنان؟  حيال  ميتلكها  ما  نظرة  لقاء  بالرئاسة  تضحيته 
»أزعر« واحد مل مينعوه من قطع  العام مل يعطوه.  األمن  يف 
طريق هنا أو احتالل مؤسسة عامة هناك. هذا »تفاهم« متبادل 
ومتكافئ؟؟ أين التكافؤ والتبادلية فيه؟ أال يقدر زعيما تلك 
الثنائية على حل مشكلة السا، حيث »يتسلبط« رجل واحد على 
مطرانية وبطريركية وعلى أوقاف وقرية ومنطقة بكاملها، عشية 
انتخابات ميشال عون فيها ويف قلب جبل لبنان بالذات؟ هل 
يعقل أنه ال قدرة هلما على حل مشكلة مياومي الكهرباء، أو 
كحول اجلنوب، أو تفجريات صور أو أراضي احلدث املصادرة 
أو فلتان الشياح أو أو أو؟ إذا كان مثة عجز فعاًل، فهذا يعين 
أن »التفاهم« ال جدوى منه. وإذا مل يكن السبب عجزًا، فعندها 
الوضع أخطر وأعقد... مل يكن ينقص غري دواليب »اجلديد« 
لندرك أنهم مستعدون إلحراق البلد وأخذه بكل ناسه ومجاعاته 
إىل أتون احلرب والنار، من أجل انتقاد مل يعجبهم، أو ضيف 

تلفزيوني مل َيُرقهم...
تنتقل إىل الصالونات املسيحية املقابلة، احلكومية اهلوى هذه 
األيام، احلدة نفسها والنربة املصريية ذاتها، كذلك األسلوب 
والقياس واملنهجية، وحده املضمون خمتلف أو حتى مقلوب: 
واآلن، هل سيكرر ابن احلريري طمأنته لنا وللبنانيني؟؟ أو هل 
ال يزال مسري جعجع على نظريته »فليحكم اإلخوان املسلمون«؟؟ 
فيما احلريري عاجز عن االطمئنان هو نفسه إىل بيته من أهل 
»بيته«، وفيما يكاد »اإلخوان« يصريون اإلسالم الوسطي، يف 
ظل تفريخ األصوليات يوميًا على كل أميانهم وما ملكوها... 
هل يريد بعد أن يقنعنا ابن احلريري أن مبدأه هو »لبنان أواًل«، 
يتفاقم سلفية  خارجي  مأمور من قبل خمطط سلفي  فيما هو 
ويتباعد خارجًا كل حلظة وثانية؟؟ هذه اللحى اليت رأيناها يف 
عكار هي اعتداله؟ أو غابة السالح هناك هي سلميته؟ أم هجوم 
نوابه على »جيشنا« هو ميثاقيته ولبنانيته؟ حتى ولو كان ابن 
احلريري صادقًا، وهو ما بات مشكوكًا فيه حتى النسغ، نظرًا 
منه  بقي  ماذا  السؤال:  يظل  السعودية،  تركيبته  طبيعة  إىل 
ومن »مستقبله« وقواعده اليوم؟ أمل يبتلعه األسري يف صيدا، 
والشهال والرافعي يف طرابلس؟؟ ماذا ينتظر مسيحيو 14 آذار 
»اإلمارة«  وإعالن  الرؤوس  قطع  يبدأ  أن  يريدون  هل  بعد؟؟ 
من قريطم وتنصيب »أبو مصعب بريوتي« ما، ليعرتفوا بأنهم 

كانوا موهومني؟؟
يف الصالونني املسيحيني املتقابلني، يرتدد همسًا هذه األيام 
كما  املالئكية،  خبالفاتهم  زعمائنا  تلهي  بدل  نوع:  من  كالم 
عشية قداس القسطنطينية األخري، فيما »حممد الثاني« يدّك 
وجعجع  عون  اآلن.  سرًا  جمتمعني  يكونوا  أن  جيب  األسوار، 
واجلميل وفرجنية يف بكركي، ومعهم رئيس اجلمهورية وقائد 
اجليش، يبحثون يف كيفية ضمان »اجلغرافيا املسيحية اآلمنة«، 
حلظة اندالع احلرب السنية الشيعية احملتومة واهلرماجدعونية. 
الباقي كله ال ينفع... بدل فرعية الكورة بعد 20 يومًا، على 
جعجع أن يسأل فرجنية اليوم كيف يساعده من جهة جمدليا، 
حيث التماس مع السلفيني بات الكتف على الكتف، أو ماذا 
بقرى  اجلومة  قرى  يصالن  كيف  أو  الضنية،  بقرى  يفعالن 
الدريبة يف عكار... وعلى عون أن يبحث مع جعجع يف محاية 
جزين ومشكلة الشوف وزحلة... غرفة عمليات مسيحية سرية، 

لتجنب الزوال حلظة االنفجار...
هل هذا هو احلل فعاًل أو هو االنتحار؟

أسرار الصالونات املسيحية
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مقاالت

Saturday 30 June 2012السبت 30 حزيران 2012

طاولة  عن  جعجع  الدكتور مسري  غياب  بني 
حنو  اللبنانية«  »القوات  وتوجه  احلوار، 
بكركي، كثري من التفسريات ملا تقدم عليه 
للمشهد  اجلديدة  مقاربتها  يف  »القوات« 

السياسي عرب عناوين حملية حبت
هيام القصيفي

»القوات  حزب  رئيس  بني  كبري  فارق  مثة 
حماولة  قبل  جعجع  الدكتور مسري  اللبنانية« 
تلك  بعد  جعجع  مسري  والدكتور  االغتيال، 
احملاولة. لكن هناك من يعتقد أن »االغتيال« 
ُيقصد  كان  الذي  السياسي  باملعنى  حصل 
كان  الذي  التصاعدي  املسار  من  احلد  منه 
حماولة  قبل  فجعجع  »احلكيم«.  عمل  يكلل 
االغتيال كان جيول يف الدول العربية، يبين 
وقطر  السعودية  مع  واحرتام«  »ثقة  عالقة 
تارخييًا،  تكن،  مل  اليت  والكويت  واإلمارات 

تستسيغ العالقة مع القوات.
الباب  فتح  الذي  »املستقبل« هو  يكن  ومل 
كانت  وإن  الدول،  هذه  مع  القوات  أمام 
سعد  الرئيس  مع  اليومي  التواصل  عالقة 
يف  أسهمت  قد  العربي  منفاه  يف  احلريري 
الروابط مع السعودية. إال أن  تعزيز بعض 
الغزل العربي واحلريري ظل حاضرًا يف تثبيت 
حضور القوات، وصواًل إىل تسمية احلريري 

جعجع رئيسًا مقباًل للجمهورية.
سعت القوات يف حينه إىل رفع حجر فوق آخر 
يف بناء حضور متمايز عن حلفائها املسيحيني 
يف قوى 14 آذار. وتبلور ذلك يف رفع جعجع 
سقف هلجته ضد بكركي اليت تربطها بالقوات 

عالقة يصفها القواتيون بأنها تارخيية.
لكن كالم البطريرك مار بشارة بطرس الراعي 
وال  آذار،   14 مسيحيي  حفيظة  أثار  الذي 
سيما الشق املتعلق بالشأن السوري، كسر 

احملظور، فحّل اجلفاء بدل الود التقليدي.
حصلت حماولة االغتيال، وثارت ثائرة قوى 
14 آذار اليت تداعت إىل االجتماع يف معراب 
لالستنكار، من دون أن حيدث تغيري جذري 
ما  لكن  العام.  املعارض  اجلو  مستوى  على 
حصل بعد احملاولة كان أشد أثرًا؛ فاملعادلة 
بدت وكأنها تغريت. صحيح أن جعجع استمر 
على هلجته التصعيدية، وهو وإن مل يغري يف 
اسرتاتيجيته، إال أنه بّدل حكمًا يف األسلوب 

التكتيكي الذي اعتمده سابقًا.
بعض قارئي مواقف جعجع، ومنهم من يتفق 
االغتيال  أن سقف  يرون  املوقف،  معه يف 
املغلقة،  الدائرة  إىل  جعجع  أعاد  الذي  هو 
فبدا أكثر استعدادًا لتدوير الزوايا، من دون 
تبديل األولويات. وبدا أخريًا أن إيقاع حتركه 
السياسي تبدل، وقد ظهر ذلك جليًا يف أمرين 
ميزا سلوكه أخريًا، وهما خمتلف أحدهما عن 
اآلخر جذريًا: تفرده يف مقاربة طاولة احلوار 
»املستقبل«، وفتح خط  موقف  مستقاًل عن 
»متذبذبة«  عالقته  كانت  اليت  بكركي  مع 
مع  آذار   14 قوى  الجتماع  مهد  ما  معها، 

الراعي األسبوع املاضي.
االتصاالت  تستمر  احلوار،  طاولة  ملف  يف 
على وتريتها الدورية بني جعجع واحلريري، 
ــ كما يف  مباشرة  يتابعها  بينهما  وامللفات 
مع  عدوان  جورج  النائب  ــ  االنتخابات  ملف 
مل  التواصل  لكن  السنيورة.  فؤاد  الرئيس 
يرتك جمااًل لتغرّي رأي جعجع يف أن املطلوب 
من احلوار هو حبث موضوع السالح ليس إال. 
وهو موقف كان متفقًا عليه مع »املستقبل«، 
لكن حسابات األخري مع السعودية اليت حتبذ 
احلوار دفعت احلريري إىل القبول به. إال أن 
رفض  يف  متيزه  على  مراهنًا  استمر  جعجع 

التشكيالت الديبلوماسية األسبوع املقبل 
واخلارجية إىل بيت الطبيب

مسؤولو الفصائل الفلسطينية:

الشارع بدأ يفلت من أيدينا
حبكومة  مطالبته  على  مستمرًا  املشاركة، 
حيادية. حياول جعجع، رغم اعتكافه القسري 
يف معراب، االلتفاف على املراوحة الداخلية 
برفع سقفه  اليت تغرق فيها طاولة احلوار، 
السياسي، يف خطاب بنيوي قائم على احرتام 

هيكلية املؤسسات.
احلوار  مبقاطعة  استمراره  يف  راهن  وجعجع 
على جناحه يف دفع اآلخرين من حلفائه إىل 
إال  ذلك،  يفعلوا  مل  وإن  وهم،  به.  اللحاق 
أي  مقاربة  عن  بالعجز  ضمنًا  اعرتفوا  أنهم 
ملف جدي بقوة، مثلهم مثل رئيس اجلمهورية 
للدفع  القوات  الذي قد يستفيد من موقف 

حنو حتقيق إجناز ما على الطاولة.
ضرورة  يف  نظره  وجهة  أثبت  بذلك  وهو 
رسم مسار جديد للعالقة بني مكّونات الطبقة 
من  ُأحادي  حوار  على  يقوم  ال  السياسية، 

دون جدوى.
القوات  وجهة  جعجع  أدار  املقابل،  يف 
صوب بكركي، يف حتول بدأ يرتك أثره يف 
املسار السياسي للحزب املسيحي. معارضو 
االنتخابات؛  إىل  التحول  هذا  ينسبون  جعجع 
تكن  مل  أخريًا  ُأجريت  اليت  اإلحصاءات  ألن 
مشجعة للقوات على خلفية عالقتها املتوترة 
ينظر  النهاية  ففي  البطريركي؛  الصرح  مع 
املسيحيون إىل بكركي على أنها حمجة، رغم 
مالحظات على أداء سيدها. وهو أمر سبق أن 
البطريرك  أيام  احلر«  الوطين  »التيار  عاشه 

املاروني مار نصر اهلل بطرس صفري.
وجعجع يدرك متامًا أن القوات اليت تبذل اليوم 
بكركي  مع  العالقة  ترميم  واضحًا يف  جهدًا 
عرب إعداد مذكرة مع شركائه املوارنة لرفعها 
إىل الراعي يف اللقاء الثاني املرتقب، حتتاج 
أشهر  قبل  بكركي  مع  متناغمة  عالقة  إىل 
من االنتخابات. وهو استبق املعركة الكربى 
السنة املقبلة بانتخابات الكورة، فلم يذهب 
لقاء  يف  املارونيني  شريكيه  استفزاز  إىل 
التغيري  »تكتل  رئيس  أي  الرباعي،  بكركي 
ورئيس  عون  ميشال  العماد  واإلصالح« 
فرجنية،  سليمان  النائب  »املردة«  تيار 
القومي  السوري  احلزب  فقط  استهدف  بل 

االجتماعي.
ال يعين ذلك أن جعجع يف حواره مع بكركي 
فتح سجل  تعيد  ثوابت  عن  للتنازل  مستعد 
التباين يف عالقة بكركي وقوى 14 آذار، أو 

وضع مسيحيي املشرق العربي.
اجملال  ترك  بعدم  حمكوم  سقف  ذلك  لكن 
إيصال  وعدم  وصاعدًا  اآلن  من  للتأويالت 
الكالم  بات  بعدما  القطيعة  حد  إىل  األمور 
من  إعالمي  لتبديل  تركه  وال حيتمل  مباشرًا 

هنا أو هناك.
لكن السؤال يبقى: هل يتمكن جعجع من أن 
يرتجم ما يريد عمليًا، وسط شكوك يف أن 
ما  بكركي مثاره،  باجتاه  للحوار  الدفع  يؤتي 
دامت بكركي حددت سلفًا سقفها اإلقليمي 
جناحه  يستثمر  أن  ميكن  وكيف  واحمللي؟ 
احلوار،  طاولة  موضوع  نظره يف  إثبات  يف 
ين  السُّ شريكه  مع  مشرتكًا  ضغطًا  ليحوله 
جنبالط  وليد  دام  ما  حيادية،  حكومة  باجتاه 
حليف شريكه يرفضها، وما دامت السعودية 
وهل  احلكومة؟  تغيري  دون  من  احلوار  تريد 
انتخابي  بقانون  حلفائه  إقناع  من  يتمكن 
يرتدد  ما  رغم   ،1960 قانون  رفضهم  بعد 
عن أنهم مل ميانعوا اقرتاحه تصغري الدوائر 
احلالية؟ وهي موافقة تبقى جمازية؛ لكونها 
الرافض  الشيعي  الطرف  مبوافقة  مشروطة 

باملطلق تصغري الدوائر.

الوزراء  يقر جملس  أن  اخلارجية  وزير  توقع 
التشكيالت الديبلوماسية يف جلسته األسبوع 
جرى  بعدما  معّوقات  أية  دون  من  املقبل 
التفاهم عليها بني األفرقاء املعنيني، فيما 
ترأس رئيس اجمللس النيابي اجتماعًا هليئة 
اجللسة  أعمال  مكتب اجمللس ووضع جدول 

املقررة يومي االثنني والثالثاء املقبلني

أّكد وزير اخلارجية عدنان منصور لـ«األخبار« 
التشكيالت  مسّودة  أن  أمس،  البريةتية  
األمانة  على  وسُتحال  ُأجنزت  الديبلوماسية 
متوقعًا  أيام،  خالل  الوزراء  جمللس  العامة 
أن ُتعرض يف جلسة األسبوع املقبل. وأّكد 
أحد  كان  الوزارة  يف  الشغور  أن  منصور 
اخلارجية.  أداء  الرئيسية لتحسني  املعّوقات 
من  مركزًا   60 حنو  شغور  إىل  فإضافة 
من  الوزارة  تعاني  األصالء،  الديبلوماسيني 
الفراغ يف عدد كبري من اإلدارات األساسية 
واملنظمات  )املراسم  بريوت  مقرها يف  يف 
والسياسية  اإلدارية  والشؤون  والرموز 

واألمانة العامة...(.
التشكيالت  هذه  متّر  أن  منصور  وتوقع 
عرقلة يف  أي  دون  من  السفراء  وتعيينات 
جملس الوزراء، علمًا بأن مصادر معنية أكدت 
لـ«األخبار« أن اللقاءات اليت أجراها منصور 
ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئيس  من  كل  مع 
ووزير الطاقة جربان باسيل خالل وجودهم يف 
الربازيل األسبوع املاضي، وضعت اللمسات 
األخرية على مسّودة التشكيالت، بعدما كانت 
بريوت  يف  منصور  بها  قام  اليت  اللقاءات 
حللحلة  كبريًا  شوطًا  قطعت  قد  ذلك  قبل 
بعض العقد، وخاصة بني رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان والنائب ميشال عون. ولفت 
منصور إىل أنه سبق أن أجرى تشكيالت يف 
إحداهما  دفعتني، مشلت  على  األوىل  الفئة 

86 ديبلوماسيًا، والثانية 12 ديبلوماسيًا.
مل  روسيا  أن  منصور  أكد  أخرى،  جهة  من 
توّجه بعد أي دعوة حلضور املؤمتر الذي تنوي 
تنظيمه لبحث األوضاع السورية، متوقعًا أن 
إليه.  وجهت  إن  الدعوة  هذه  لبنان  يليب 
مؤمتر  يف  لبنان  مشاركة  كانت  إذا  وعّما 
مماثل خترجه من سياسة النأي بالنفس اليت 
التزمتها احلكومة، أكد منصور أن املشاركة 
يف هذا املؤمتر ال تنقض النأي بالنفس عّما 
يضيف  موسكو،  فمؤمتر  سوريا.  يف  جيري 
سوريا«  أصدقاء  »مؤمتر  »خبالف  منصور، 
الذي ال نشارك فيه، سيضم مجيع األطياف 
يقتصر  ولن  والدولية،  واإلقليمية  السورية 
تغيري  إىل  الرامية  اجلهات  على  حضوره 
النظام السوري«. وبعد حنو 15 شهرًا على 
أن  منصور  يرى  السورية،  األزمة  اندالع 
للتعامل  األجدى  بالنفس هي  النأي  سياسة 
به،  ننادي  »فما كنا  السورية؛  األحداث  مع 
لناحية احلل السلمي والسياسي وعرب احلوار 
كانوا  ممن  كبري  جزء  اليوم  يتبناه  لألزمة، 
ينادون بإسقاط النظام السوري عرب العنف، 
تقاتل  جهات  يدعمون  كانوا  الذين  وأولئك 
يف سوريا«. ويستغرب منصور من هامجوا 
سياسة احلكومة جتاه األزمة السورية، مذّكرًا 
البداية:  منذ  اللبنانية  احلكومة  به  نادت  مبا 
»حنن رفضنا التدخل األجنيب، ورفضنا تدويل 
القضية، ورفضنا احللول العسكرية، ودعونا 
إن  قلنا  ذلك؟  يف  الضري  وما  احلوار.  إىل 

العنف لن يولد إال العنف«.
من جهة أخرى، يلفت منصور إىل أن املشكلة 

النامجة عن أّن مقّر وزارة اخلارجية يف قصر 
بسبب  لالستخدام،  صاحلًا  يعد  مل  بسرتس 
إىل  طريقها  باتت يف  قدمه،  نتيجة  تهالكه 
آخر  مقر  عن  حاليًا  البحث  جيري  إذ  احلل؛ 
بسرتس.  لقصر  موقت  كبديل  الستئجاره، 
واألرجح، حبسب منصور، أن ُيستخَدم »بيت 
عرضته  الذي  العدلية  منطقة  يف  الطبيب« 
نقابة األطباء لإلجيار بسبب التكلفة املرتفعة 
لصيانته، إىل حني االنتهاء من بناء مقر دائم 
يف وسط بريوت، على أرض متلكها الدولة.
نيابيًا، رأس رئيس جملس النواب نبيه بري 
يف عني التينة، اجتماع هيئة مكتب اجمللس، 
اجللسة  أعمال  جدول  يف  البحث  وجرى 
التشريعية العامة اليت دعا إليها بري يومي 
جدول  وعلى  املقبلني،  والثالثاء  االثنني 

أعماهلا 34 مشروع واقرتاح قانون.
النيابية  املال  جلنة  رئيس  أكد  جهته،  من 
اإلنفاق  أن مشروع  كنعان،  إبراهيم  النائب 
اهليئة  أعمال  جدول  على  »سيكون  املالي 
لرئيس  حيق  ألنه  النواب؛  جمللس  العامة 
جدول  على  ويضعه  يستعيده  أن  اجمللس 
أن  ميكن  وال  مهم  موضوع  وهذا  األعمال، 

ُيرتك«.
يف غضون ذلك، أبدى وزير خارجية إيطاليا، 
جوليو تريزي دي أغاتا، حرص بالده ــ كما 
لبنان  يبقى  »أن  على  ــ  األوروبية  اجملموعة 
انعكاسات ملا  أي  آمنًا ومستقرًا وبعيدًا من 
حيصل يف الدول احمليطة خصوصًا واملنطقة 

عمومًا«.
وأعرب عن تأييد إيطاليا وارتياحها ملعاودة 
اللبنانيني،  األقطاب  بني  الوطين  احلوار 
مشريًا إىل أن ذلك »ُيسهم كثريًا يف تطوير 
الفكر السياسي وترسيخ التفاهم واالستقرار 

بني اللبنانيني«.
املاروني  البطريرك  شدد  السياق،  ويف 
بشارة الراعي قبيل مغادرته يف زيارة راعوية 
إىل أنطاكيا يف تركيا، وردًا على سؤال عن 
لقائه وفدًا من »14 آذار«، على »أننا مل نقم 
أي جليد يف طريق أحد، حنن ال نضع جليدًا«، 
موضحًا أن اللقاء »كان جيدًا وأوضحت كل 

القضايا اليت كانت ملتبسة عندهم«.
األمريكية  السفارة  إىل ذلك، جال وفد من 
أمنية مشددة يف  إجراءات  لبنان وسط  يف 
احلدودية  فاطمة  وبوابة  العديسة  منطقة 
اجلنوبية، لالطالع على احلديقة اليت استحدثها 
املدخل  عند  االمسنيت  اجلدار  مبحاذاة  لبنان 
الشرقي للعديسة. وزار الوفد حميط الطريق 
اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  استحدثتها  اليت 

يف مرتفعات جبل السدانة.
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..إذا »عّضت« امرأة عنصراً أمنيًا

الدعاوى  من  وغريها  والتعامل  واإلرهاب  القتل  جرائم  بني 
اليت تنظر فيها احملكمة العسكرية الدائمة حبسب اختصاصها، 
الدعاوى، قضايا حتمل يف طياتها قصصًا  تلك  تربز من بني 
مؤثرة وكثريًا من اخلوف، اخلوف من رهبة الوقوف أمام هيئة 
احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم الذي ميلك 
عينًا ثاقبة واهتمامًا بالتفاصيل الصغرية ما يشكل عاماًل هامًا 

يف التمييز بني صدق املدعى عليه املاثل أمامه وكذبه.
من إحدى تلك الدعاوى، برزت قصة م.ت.أ.ش سيدة ختّطت 
حدود اخلمسني من عمرها، مثلت أمام احملكمة بعد أن نهضت 
أمام  رجليها بصعوبة حتى وصلت  بتكاسل من مقعدها جترجر 

»اهليئة احلاكمة« بوهن...
وبدا على احلاضرين يف تلك القاعة عالمات االستغراب حول 
أمام هيئة  هنا  اىل  أوصلها  جرم  السيدة من  تلك  ارتكبته  ما 
احملكمة العسكرية... لكن هذا االستغراب مل يدم طوياًل، حني 
بادرها رئيس احملكمة بالسؤال عما تقوله حول ما أسند إليها 
من اتهام »بأنها يف منطقة عوكر أقدمت على معاملة عناصر 
بالوظيفة«، فردت بصوت خافت  أثناء قيامهم  بالشدة  دورية 
غلب عليه احلزن: أنا أعمل يف دير وأهتم خبوري عمره 90 عامًا 

وذلك منذ قرابة 17 عامًا.
سؤال  على  ردًا  نفسها  بالوترية  عليها«  »املدعى  وتتابع 
حضرت  عندما  فتقول:  املكان  اىل  الدورية  حضور  سبب  عن 
الدورية مل أعرف هويتهم. وملاذا قامت بـ«عّض« أحد العناصر 
بكتفه أجابت: لقد »كمشين« أحدهم بقوة وراح آخرون يدفعون 
»األبونا« الذي راح يناديين مستنجدًا، وملا مل يفلتين العسكري 
عضضته إمنا ليس بقوة، فضاًل عن أني تعّرضت لضربة على 

كتفي.
وعندما استوضحها رئيس احملكمة عما إذا كان العناصر قد 
عّرفوا عن صفتهم قالت: أنا مل أفهم شيئًا منهم، فخفت منهم، 

مضيفة بأنها تعاني من مرض السكري.
عند هذا احلد توقف استجواب »املدعى عليها«، وبدا رئيس 
احملكمة متفهمًا حلالتها وموقفها اىل أبعد احلدود، وقد ترجم 
الذي أصدره حبقها وقضى بتغرميها مبلغ 50  ذلك يف احلكم 

ألف لرية لبنانية.
فنالت  اجللسة،  نهاية  يف  الرباءة  عليها«  »املدعى  طلبت 
األخرى،  والقيم  الفضائل  الرمحة ميتلك  من ميتلك  الرمحة ألن 

خصوصًا العدل.
***

»ندم« فلسطيين مّس بسمعة اجليش
..على »الفايسبوك«

عمد الفلسطيين حممد شناعة على نشر صور وتعليقات على 
موقع »الفايس بوك« متس بسمعة ومعنويات اجليش اللبناني. 

فأحيل أمام احملكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
وباستجوابه حبضور وكيلته احملامية هتاف وهيب افاد شناعة 
ردًا على أسئلة الرئاسة انه قصد منطقة مارون الراس يف 15 
النكبة، حيث استشهد صديق له، وقد حاول  ايار يف ذكرى 
حينها نزع الشريط الشائك فمنعه عناصر من اجليش اللبناني، 
وبسؤال عما اذا حقد على اجليش بعد هذا احلادث اجاب شناعة، 

كال، فأنا بعد فرتة من ذلك استوعبت ما حصل.
وسئل عن التعليقات اليت أوردها على موقع »الفايس بوك« 

فقال بأنه ال يذكرها.
تتضمن  اليت  التعليقات  تلك  عن  احملكمة  رئيس  وبسؤال 
اعتذر، وقد قمت مبحو  أنا  اجاب شناعة:  اجليش  اهانات حبق 
مجيع تلك التعليقات، موضحًا بأنه يعمل يف جمال التصميم يف 

جملة.
الزعين  داني  القاضي  العامة  النيابة  ممثل  طلب  ان  وبعد 
ان  اىل  مشرية  وهيب  احملامية  وكيلته  ترافعت  شناعة  ادانة 
ارتكبه، وقد سبق وأوقف  ما  ندمه وأسفه على  ابدى  موكلها 
طالبة منحه اسبابًا ختفيفية واالكتفاء مبدة توقيفه. أما شناعة 

فطلب الرمحة.
وأصدرت احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم 

حكمًا قضى حببس شناعة مدة شهر.
***

سجني وزوجة زميله يتواعدان على.. النشل

السرقة  امتهان  على  له  زميل  زوجة  مع  السجناء  أحد  اتفق 
خروجه  بعد  ملذاتهما،  على  والصرف  قوتهما  لتأمني  والسلب 

من السجن.
ولدى إطالقه بدأ خيرج برفقة زوجة صديقه ويقومان بالسرقة 

حبسبما ُتيّسره هلما الظروف.
وقد وقع »النشاالن« يف قبضة األجهزة األمنية، بعد أن نشال 

حقيبة إحدى السيدات وهما على منت دراجة نارية، وقد ضبط 
ريفوتريل  حبات  وأربع  كيف  حشيشة  من  قطعة  املرأة  حبوزة 
ورخصة قيادة مزّورة. وكانت س.ع قد ادعت أن جمهولني كانا 
على منت دراجة نارية أقدما على نشل حقيبتها اخلاصة، وفّرا 

أثناء وجودها يف حملة حارة حريك.
على  وعملت  السائق  خلف  كانت  امرأة  أحدهما  أن  وأفادت 
نشل حقيبة يدها بعد أن أوقعاها أرضًا، وكان بداخل حقيبتها 
جواز سفر هولندي بامسها، وبطاقة هويتها اهلولندية، ورخصة 
قيادة وجهاز هاتف خلوي بداخله خط هولندي، وبطاقات سحب 
أموال وسفر هولندية، وبعض األوراق اخلاصة. ويف التحقيق 
أنه كان  أمام مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية، أفاد وسام 
نشل،  عمليات  يف  االشرتاك  جبرم  رومية  سجن  يف  موقوفًا 
وبعد خروجه من السجن تعّرف اىل مظلومة ش. املعروفة باسم 
يلتقيان  وكانا  السجن.  زوجها يف  تزور  كانت  واليت  »مسر« 
ويشربان الكحول ويتنقالن على منت دراجته النارية. وكانا يف 
حملة حارة حريك، حيث صودف مرور سيدة، فاتفق مع مظلومة 
حيث  السيدة،  تلك  جبانب  باملرور  وقام  حقيبتها،  نشل  على 
وبتفّقد  بسرعة،  احمللة  وغادرا  حقيبتها،  بنشل  مظلومة  قامت 
املال  من  ومبلغ  خاصة،  أوراق  وجود  تبنّي  احلقيبة  حمتويات 
املستندات  برمي  فقاما  لبنانية،  لرية  ألف  األربعني  يتعدى  ال 
واالحتفاظ باملبلغ. ويف اليوم التالي، أوقفهما عناصر من حزب 
اهلل وتعّرضا للضرب يف مركز عائد للحزب، وحضرت السيدة، 
وقام بالداللة على املكان الذي رمى فيه املستندات ومّت العثور 
قطعة  وأن  اخللوي،  اجلهاز  مع  املدعية  واستعادتها  عليها، 
حشيشة الكيف اليت ضبطت حبوزته تعود ملظلومة. أما س.ع 
فأفادت بأنها تعّرضت اىل رضوض يف جسمها أثناء جّرها، وقد 
تعّرفت اىل وسام م. ومظلومة ش. وأن املستندات اليت كانت 
داخل احلقيبة مل تستعدها كونها رميت يف مستوعبات النفايات 
اليت كانت فارغة لدى الداللة على مكانها. واعرتفت »مظلومة« 
أنها كانت برفقة وسام على منت دراجته النارية يف حملة حارة 
إحداهما، وعند  حريك، حني صودف مرور فتاتني فقررا نشل 
مرورهما جبانبها قامت مظلومة بنشل احلقيبة وبداخلها مستندات 
خاصة ومبلغ أربعني ألف لرية لبنانية وقاما برمي املستندات يف 

مستوعبات النفايات.
وأفادت مظلومة أنها تتعاطى حشيشة الكيف مبعدل سيجارة 
اليت  الكيف  حشيشة  قطعة  أعطاها  وسام  وأن  يومني،  كل 

ضبطت معها.
ويف التحقيق االبتدائي، كّرر وسام إفاداته السابقة واعرتفت 
مظلومة بتعاطي املخدرات لكنها نفت إقدامها على سلب حقيبة 
املدعية زاعمة أن إفادتها األولية انتزعت منها حتت تأثري الضرب، 
وأضافت أنها كانت مع وسام على منت دراجته النارية عندما 

أقدم األخري على نشل حقيبة املدعية، وقد فوجئت بذلك.
وأمام احملكمة، كرر كل من وسام ومظلومة أقواهلما وصدر 
حبق مظلومة حكم قضى بسجنها 3 أشهر بعد خفضه من السجن 

3 سنوات، فيما سبق أن حوكم وسام.
***

مقّنعان يسطوان على صيدليات.. لتهدئة األعصاب

وجنحا  الصيلدليات،  لسلب  بارعًا  ثنائيًا  وحسن  علي  شكل 
قيام  ان  اال  معًا،  نفذاها  اليت  العمليات  من  كبري  عدد  يف 
احدهما بتكسري زجاج السيارات ليلة رأس السنة وهو يف حالة 
سكر شديد، ادى اىل توقيفه واعرتافه مبا اقرتفه مع رفيقه 
مديرية  عناصر  من  دورية  وكانت  عمليات سلب وسرقة.  من 
الرباجنة  برج  اوقفت يف حملة  اللبناني،  اجليش  املخابرات يف 
حتطيم  على  القدامه  الظاهر،  السكر  حبالة  وهو  ك.د،  علي 
سيارات متوقفة يف احمللة وكان سبق له واطلق النار تهديدًا 
من بندقية صيد يف ذات احمللة، حيث توارى يومها عن االنظار 

يف حني مت ضبط بندقيته.
وقد جرى تسليم املدعى عليه لعناصر فصيلة درك املرجية، 
حيث اتضح تطابق بصماته مع بصمات مرفوعة من داخل صيدلية 
ماسا يف حملة خلدة لصاحبتها زينة السباعي، واليت تعرضت 
اىل عملية سرقة من قبل شخصني مقنعني، اقدما على تهديد 
املدعية بواسطة سالح حربي وسكني ممنوع واستوليا من داخل 
ولدى  اخللوي،  املدعية  وهاتف  واموال  ادوية  على  الصيدلية 
التحقيق مع علي ك.د، اعرتف بإقدامه على السرقة املذكورة 
ايضًا على سرقة صيدلية  اقدما  ع. كما  باالشرتاك مع حسن 
فارما يف حملة احلدث بعد تهديد مديرتها روال سعد، بواسطة 
سالح حربي وسكني ممنوع وكذلك صيدلية املدعي جان يونس 

قرب سنرت مرينا الشالوحي، بذات الطريقة.
واعرتف املدعى عليه انه وحسن كانا يقومان بأعمال السرقة 
وعلى  الكامريات  حتطيم  على  خالهلا  ويقومان  مقنعني  وهما 
االستيالء على ادوية مهدئة لالعصاب لتعاطيها الحقًا. وأمام 
افادته  ان  مدعيًا  اليه،  اسند  ما  علي  انكر  التحقيق،  قاضي 
االولية انتزعت منه حتت تأثري الضرب، موضحًا ان سبب وجود 

امنيات لبنانية
لدخوله  يعود  السباعي،  زينة  املدعية  صيدلية  داخل  بصمات 
الصيدلية املذكورة بعد دخول صديقه حسن الذي حصل معه 
اشكال داخل الصيدلية، فلحق به حلل االشكال وانتهى االمر 

عند هذا احلد.
اصدر  فيما  وتواريه،  لفراره  ع.  حسن  استجواب  يتم  ومل 
قاضي التحقيق يف جبل لبنان حممد بدران، قراره الظين، طالبًا 
للمدعى  عامًا،   15 اىل   3 من  بالسجن  الشاقة  االشغال  عقوبة 

عليهما واحالتهما للمحاكمة امام حمكمة اجلنايات.
***

»إتهامية بريوت« تسقط تهمة حماولة القتل
عن الشقيقني الناطور يف قضية اللحوم الفاسدة

ندى  القاضية  برئاسة  االتهامية يف بريوت  اهليئة  صادقت 
وهاني  رزق  شربل  القاضيني  املستشارين  وعضوية  دكروب 
حلمي احلجار، على قرار قاضي التحقيق األول يف بريوت غسان 
عويدات يف قضية حيازة وبيع حلوم فاسدة يف حملة الطريق 
الناطور  وسليمان  مسيح  الشقيقان  فيها  املوقوف  اجلديدة 
اللذين اعترب فعلهما خالفًا ملطالعة النيابة العامة يشكل جرائم 

جنحية تتصل بالغش وخمالفة سالمة املواد الغذائية.
وتكون اهليئة االتهامية يف قرارها قد ردت استئناف النيابة 
حيث  عويدات،  القاضي  لقرار  بريوت  يف  االستئنافية  العامة 
طلبت اعتبار فعل الشقيقني من نوع جناية حماولة القتل قصدًا 
جرمي  بقصد  وذلك  واملواد  اللحوم  هذه  من  يأكل  من  لكل 
احتمالي بعد ان توقعوا حصول النتيجة اجلرمية الضارة، فقبلوا 
باملخاطرة، ومل حيل دون امتام افعاهلم سوى ظروف خارجة عن 

ارادتهم.
على  االطالع  ومن  انه  قرارها  يف  االتهامية  اهليئة  ورأت 
مل  كافة  اوراقها  وعلى  الدعوى  هذه  يف  اجملراة  التحقيقات 
بذاته  اي شخص حمدد  انه قد متت نسبة حماولة قتل  يتبني 
لتجارة  العاملية  والشركة  الناطور  الشقيقني  عليهم  للمدعى 
تضمنت حتديد  انها  يتبني  مل  وكما  الغذائية،  واملواد  اللحوم 
تناوله  نتيجة  بالتسمم  اصيب  بذاته  حمدد  شخص  اي  اسم 
اللحوم واملواد الفاسدة واملنتهية الصالحية اليت ينشط املدعى 
عليهم يف التجارة بها على نطاق واسع، بل ان ادعاء النيابة 
اسند يف  قد  القتل  عليهم جبناية حماولة  املدعى  على  العامة 
ورقة الطلب اىل توفر قصد احتمالي لدى املدعى عليهم على 
واملواد  اللحوم  هذه  من  يأكل  من  لكل  قصدًا  القتل  حماولة 
الفاسدة وقبوهلم باملخاطرة رغم توقعهم نتيجة افعاهلم الضارة 

واليت مل حيل دون حتققها سوى ظروف خارجة عن ارادتهم:
ان  واعتربت  االحتمالي«  »القصد  مسألة  اهليئة  وناقشت 
النص القانوني الذي يرعى هذه املسألة »كأحد أوجه اجلرمية 
القصدية هو نص املادة 189 عقوبات اليت تنص على انه تعد 
اجلرمية مقصودة وان جتاوزت النتيجة اجلرمية الناشئة عن الفعل 
او عدم الفعل قصد الفاعل واذا كان قد توقع حصوهلا فقبل 

باملخاطرة.
ان  املذكور،   189 املادة  نص  من  يستفاد  انه  وأوضحت 
اعمال »القصد االحتمالي« كأحد اوجه اجلرمية القصدية يستوجب 
الفاعل قد حتققت  النتيجة اجلرمية املتجاوزة لقصد  ان تكون 
اجلرائم  فقط يف جمال  يطبق  االحتمالي  القصد  ان  أي  فعاًل، 
التامة، وال جمال لتطبيقه يف احملاولة اجلرمية، اذ انه يف حالة 

احملاولة ال تكون النتيجة اجلرمية قد حتققت فعاًل.
تبني  احلاضر مل  امللف  معطيات  ان  انه طاملا  اىل  واشارت 
واللحوم  للمواد  تناوله  نتيجة  تويف  قد  حمدد  اي شخص  ان 
الفاسدة اليت يبيعها املدعى عليهم، وطاملا انه ال جمال لتطبيق 
نص املادة 189 عقوبات يف جمال احملاولة اجلرمية وفق التعليل 
غري  عقوبات   200/547 املادة  جناية  عناصر  تضحى  املتقدم، 
متوفرة حبق املدعى عليهم، يف ما خص وقائع هذه الدعوى. 
ويكون القرار املستأنف بعدم تقريره ان افعاهلم منطبقة عليها 
قد جاء يف موقعه القانوني السليم ويقتضي بالتالي تصديقه 

هلذه اجلهة.
مرحلته  يف  للنقض  قابل  االتهامية  اهليئة  قرار  ان  يذكر 

النهائية امام حمكمة التمييز اجلزائية.

***
سوريون يعتدون على شاب حاول منعهم

من معاكسة فتاة يف احلدث

معاكسة  احلدث  حملة  السوريني يف  العمال  من  عدد  حاول 
من  ملنعهم  عاما(   26( مالح  ديب  )حممد  تصدى  وملا  فتاة، 
االعتداء عليها، قاموا بضربه بآالت حادة ما تسبب له جبروح 
يف أحناء جسمه ورأسه، ما اقتضى نقله اىل مستشفى السان 
ترييز. وقد متكنت الفتاة من الفرار فيما فر العمال السوريون 

بدورهم وقد بدأت القوى األمنية مالحقتهم لتوقيفهم.
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اوروبا  لبطولة  النهائية  املباراة  إىل  إسبانيا  اللقب  حاملة  تأهلت 
2012 بكرة القدم بفوزها على جارتها األيبريية الربتغال )4ـ2(، بركالت 
الرتجيح بعد تعادهلما سلبا يف الوقتني االصلي واالضايف، أمس يف 

دونيتسك يف افتتاح نصف النهائي.
وتلتقي إسبانيا يف النهائي غدا االحد مع املانيا او إيطاليا اللتني 

تلتقيان اليوم يف وارسو.
وهي املرة الرابعة اليت تبلغ فيها إسبانيا املباراة النهائية للبطولة 
بعد االعوام 1964 عندما توج باللقب االول و1984 عندما خسر امام 
فرنسا و2008 عندما توج باللقب الثاني على حساب املانيا، وهي باتت 
على بعد خطوة واحدة لالحتفاظ باللقب وتصبح اول منتخب يفعلها يف 
بعد  القاري  لقبه  على  االبقاء  ينجح يف  منتخب  واول  البطولة  تاريخ 

اللقب العاملي.
وجددت إسبانيا تفوقها على الربتغال يف البطوالت الكبرية وازاحتها 
من طريقها بعدما فازت عليها )1ـ صفر(، يف الدور الثاني لـ«مونديال 

جنوب افريقيا« يف طريقها اىل اللقب.
و12  خسائر  ست  مقابل  الربتغال  على  إلسبانيا  الـ18  الفوز  وهو 

تعادال.
يف املقابل، فشلت الربتغال يف بلوغ النهائي الثاني يف تارخيها بعد 

العام 2004 عندما خسرت على ارضها امام اليونان.
اىل  الربتغالي  املنتخب  وعمد  املنتخبني  بني  قوية  املباراة  وجاءت 
منحهم  لعدم  امللعب  منتصف  إسبانيا يف  وسط  العيب  على  الضغط 
املساحات لصنع فرص التهديف وجنحوا اىل حد كبري يف مهمتهم الن 
اإلسبان وجدوا صعوبة يف اخرتاق خطي الوسط والدفاع الربتغاليني اال 

يف ما ندر من الفرص.
بدفعه  الثاني  الشوط  يف  الوضع  تصحيح  بوسكي  دل  وحاول 
على  سيلفا  ودافيد  نيغريدو  مكان  نافاس  وخيسوس  بفابريغاس 

التوالي من دون اي نتيجة.
وجلأ املنتخبان اىل ركالت الرتجيح حيث كانت الكلمة االخرية لإلسبان 
الذين سجلوا أربع ركالت عرب اندريس إنييستا وجريار بيكيه وسريخيو 
الركلة  الونسو  تشابي  اهدر  فيما  فابريغاس،  وفرانشيسك  راموس 

االوىل.
اما الربتغال فسجلت ركلتني عرب بييب ولويس ناني، فيما اهدر جواو 
موتينيو حيث تصدى هلا ايكر كاسياس وبرونو الفيش حيث ارتدت 

كرته من العارضة.
وأجرى كل من مدربي املنتخبني فيسنيت دل بوسكي وباولو بنتو 
تبديال واحدا على التشكيلة اليت حجزت بطاقة دور االربعة، فدفع االول 
مبهاجم »إشبيلية« الفارو نيغريدو مكان جنم »برشلونة« فرانشيسك 
هيلدر  من  بدال  اساسيا  امليدا  هوغو  الثاني  اشرك  فيما  فابريغاس، 

بوستيغا املصاب.
وكاد ميغل فيلوزو يفعلها من ركلة ركنية نفذها مباشرة بيد ان 

إيكر كاسياس فطن هلا وابعدها اىل ركنية ثانية مل تثمر )2(.

وكانت اول واخطر فرصة لإلسبان يف الدقيقة التاسعة عندما هيأ 
اربيلوا عندما حافة املنطقة سددها  الفارو  نيغريدو كرة اىل املدافع 

االخري بيمناه فوق العارضة بسنتمرتات قليلة.
املرمى  على  الثانية  الفرصة  لصنع   29 الدقيقة  إسبانيا  وانتظرت 
إنييستا  اىل  ذهب  من  طبق  على  كرة  هرنانديز  تشايف  هيأ  عندما 
داخل املنطقة فتالعب بالدفاع الربتغالي وسددها بيمناه فوق العارضة 

بسنتمرتات قليلة.
جبوار  املنطقة  حافة  من  لرونالدو  قوية  بتسديدة  الربتغال  وردت 

القائم االيسر )31(.
ومل تتغري احلال يف الشوط الثاني على الرغم من دخول فابريغاس 
اطلق  عندما  بالتهديد  البادئة  الربتغال  وكانت   ،)54( نيغريدو  مكان 

امليدا كرة قوية من خارج املنطقة فوق املرمى )57(.
)60(، وسدد  مكان سيلفا  نافاس  بوسكي خيسوس  واشرك دل 

تشايف كرة قوية تصدى هلا باتريسيو )67(.
وسدد رونالدو ركلة حرة مباشرة فوق العارضة بسنتمرتات قليلة 

)73(، ثم ركلة حرة مباشرة اخرى فوق العارضة )84(.
مكان  رودريغيز  بدرو  بإشراكه  االخرية  ورقته  بوسكي  دل  ولعب 

تشايف )87(.
وسنحت كرة املباراة امام رونالدو عندما تلقى كرة على طبق من 
عن  بعيدا  سددها  لكنه  خطرة  مرتدة  هجمة  اثر  مرييليش  من  ذهب 
اخلشبات الثالث )90(. وانقذ باتريسيو مرماه من هدف حمقق بإبعاده 

كرة إنييستا من مسافة قريبة اىل ركنية )104(.
وكاد سريخيو راموس يهز الشباك من ركلة حرة مباشرة مرت فوق 

املرمى )1+105(.
من  لنافاس  قوية  لتسديدة  للتصدي  اخرى  مرة  باتريسيو  وتدخل 
مسافة قريبة ارتدت منه اىل بييب قبل ان يلتقطها )111(، ثم تدخل 

بييب يف توقيت مناسب البعاد انفراد بدرو )115(.

إسبانيا حتسم »كالسيكو« »أيبرييا«  بركالت الرتجيح وتبلغ النهائي

فابريغاس يسجل ركلة الرتجيح التي أهلت إسبانيا إىل املباراة النهائية

اليت  القدم  لكرة  التاسعة  العرب  كأس  بطولة  من  لبنان  خرج 
تستضيفها السعودية حتى السادس من متوز املقبل، خبسارته الثانية 
الثاني،  الشوط  بإصابتني نظيفتني دخلتا مرماه يف  السودان  امام 
الرتتيب  ذيل  حمتاًل  جدة،  يف  الفيصل  اهلل  عبد  االمري  استاد  على 
الثالثة. ويبقى امام لبنان مباراة اخرية امام  بال نقاط يف اجملموعة 
مصر، وهو خسر مباراته االوىل امام العراق باصابة وحيدة يف الوقت 

القاتل.
قدم الفريق اللبناني عرضًا جيدًا يف الشوط االول، على رغم اخلشونة 
املتعمدة من الالعبني السودانيني، اذ رفع احلكم بطاقته احلمراء يف 
 7 الصفراء  وبطاقته  اهلل،  فرج  حممد  السوداني  بوجه   42 الدقيقة 
مرات، بواقع 4 لالعيب السودان، و3 لالعيب لبنان. وأهدر حممد حيدر 
)8( للبنان فرصة غالية حني انفرد داخل الصندوق اثر عرضية من 
ورد  السوداني،  للحارس  الكرة  اهدى  ثم  امليمنة  من  احملمد  حسن 
السوداني ابراهيم بكرة اىل ميني القائم مبواجهة املرمى، واضاع حممد 
مشص )28( اندر فرصة للبنان حني مل ينجح يف مالقاة العرضية من 
اللبناني  احلارس  وانقذ  اخلالي،  املرمى  مبواجهة  منفرد  وهو  امليمنة 
حممد محود )38( فرصة نادرة للسوداني امحد روني املنفرد وتصدى 
يف  اللبناني  املنتخب  اداء  وتراجع  اليسرى.  بقدمه  االرضية  للكرة 
بعشرة  يلعب  كان  السوداني  الفريق  ان  رغم  على  الثاني  الشوط 
وتقدم   ،)43( اهلل  فرج  حممد  الالعب  احلكم  هلم  طرد  بعدما  العبني 
السعدي  علي  املدافع  من  قاتل  خطأ  نتيجة  مبكرة  باصابة  السودان 
)56(، واحتسب احلكم ضربة جزاء »بناليت« للبنان بعد دقيقة واحدة، 
بعدما اعاق احلارس السوداني املهاجم حممد حيدر املنفرد واعرتض 
احلكم املساعد على قرار احلكم الرئيسي فألغى احلكم االصابة واعطى 
انذارًا اصفر اىل حممد حيدر، وكاد امحد زريق )65( يدرك التعادل 
لوال تصدي احلارس السوداني للكرة، ثم اصاب السوداني بدر الدين 
احلارس حممد  يدي  من  الكرة  اللبنانية وحتولت  العارضة   )75( قلق 
محود اىل العارضة وارتدت اىل امللعب ليشتتها الدفاع، وأهدر هيثم 
فاعور )82( فرصة التعديل ملنتخب لبنان عندما توغل داخل املنطقة 

الدقيقة 84  التعادل يف  امله يف  لبنان  وسدد كرة ضعيفة، وفقد 
حني ضاعف معاوية بشري فداسي النتيجة للسودان الذي رفع رصيده 
يف اجملموعة إىل 4 نقاط، وعزز موقعه يف املنافسة على بطاقة نصف 

النهائي بعد ان كان تعادل مع مصر 1 - 1 يف مباراته االوىل.
االصابتان: افتتح عبد املنعم عنكبة )56( التسجيل للسودان بكرة 
ارضية زاحفة اىل الزاوية االرضية اليمنى منفردًا خاطفًا كرة قصرية 
حاول املدافع علي السعدي ارجاعها اىل حارسه حممد محود خطأ 1 ـ 
0. وضاعف معاوية بشري فداسي )84( النتيجة للسودان بكرة رأسية 
املدافع وليد امساعيل واحلارس حممد محود عند خط  مرت من بني 

املرمى اثر ركنية لبدر الدين 2 ـ 0.
مثل لبنان احلارس حممد محود والالعبون علي محام وعلي السعدي 
)نادر مطر 62، ثم حسن شعيتو 71( وحسني دقيق ووليد امساعيل 
وعباس عطوي وهيثم فاعور وحممد مشص وامحد زريق وحسن احملمد 
الطاهر احلاج  وحممد حيدر )اكرم مغربي 81(. وانذر احلكم الالعبني 
)23( وحممد فرج اهلل )32 ثم طرده يف الدقيقة 43 ملخاشنته عباس 
عطوي( ووليد امساعيل )34( ومعاوية بشري فداسي )45( وحممد حيدر 

)58( وامحد زريق )63(.
وضمن اجملموعة االوىل، خيوض منتخب السعودية )الرديف( مباراة 
الطائف،  يف  اخلميس،  اليوم  الفلسطيين،  نظريه  مع  نسبيا  سهلة 
يسعى فيها لتأكيد صدارته والتأهل لنصف النهائي. وبدأ املنتخب 
باكتساحه  رائع  بشكل  البطولة  و2002   1998 عامي  بطل  السعودي 
االفتتاحية وضعته  املباراة  نظيفة يف  اهداف  بأربعة  الكوييت  نظريه 
يف نصف النهائي اىل حد بعيد. اما املنتخب الفلسطيين فبدأ مبارياته 
خبسارة امام نظريه الكوييت 0 2. وتشارك ثالثة منتخبات يف اجملموعة 
القرعة  اجراء  بعد  االماراتي  املنتخب  انسحاب  بسبب  فقط  االوىل 
»بسبب طول املوسم احمللي واصابات الالعبني«. ويتأهل اول كل 
جمموعة مباشرة لدور االربعة، فضال عن املنتخب الذي حيتل افضل 
التعادل سيكون  الثانية والثالثة، اي ان  مركز ثان يف اجملموعتني 

كافيا للمنتخب السعودي للتأهل.

كأس العرب: لبنان خيرج خبسارة ثانية أمام السودان

البطوالت  يف  لالملان  إيطاليا  عقدة  بالوتيلي  ماريو  املهاجم  أكد 
منتخب  وقاد  )2ـ1(،  شباكهم  يف  رائعة  ثنائية  سجل  عندما  الكربى 
بالده إىل املباراة النهائية لبطولة اوروبا بكرة القدم على أرض امللعب 

الوطين يف وارسو يف الدور نصف النهائي.
وسجل بالوتيلي اهلدفني يف الدقيقتني 20 و36، فيما سجل مسعود 
الوقت  من  الثانية  الدقيقة  للـ«مانشافت« يف  الوحيد  اهلدف  اوزيل 
بدل الضائع من ركلة جزاء. وهي املرة الثالثة اليت تبلغ فيها إيطاليا 
املباراة النهائية بعد االوىل العام 1968 عندما توجت بلقبها الوحيد حتى 

اآلن والثانية العام 2000 عندما خسرت امام فرنسا.
وتلتقي ايطاليا يف النهائي غدا االحد  مع حاملة اللقب إسبانيا اليت 
كانت فازت على الربتغال )4ـ2(، بركالت الرتجيح بعد تعادهلما سلبا 
يف الوقتني االصلي واالضايف أول من امس يف دونيتسك، علما بان 
املباراة  وانتهت  الثالثة  اجملموعة  ضمن  التقوا  واإلسبان  اإليطاليني 

بالتعادل )1ـ1(.
و1982  و1938   1934( مرات  أربع  العامل  بطلة  إيطاليا  واكدت 
)كأس  الكربى  البطوالت  املانيا يف  على  التارخيي  تفوقها  و2006(، 
العامل او بطولة اوروبا( حيث تواجه املنتخبان مثاني مرات جاءت نتيجتها 

يف مصلحة الـ«أزوري« )أربعة انتصارات ومثلها تعادالت(.
يفتتح  هاملز  ماتس  األملاني  املدافع  كاد  املباراة  إىل  بالعودة 
التسجيل من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية بيد ان اندريا بريلو كان يف 
املكان املناسب حيث ارتدت منه الكرة اىل احلارس جانلوجيي بوفون 
داخل  بواتنغ  التقاط متريرة عرضية جلريوم  بوفون يف  وارتبك   .)5(
املنطقة فافلتت منه الكرة وارتطمت باملدافع اندريا بارزاغلي وكادت 
خارج  من  قوية  كرة  كروس  طوني  سدد  ثم   ،)11( الشباك  تعانق 

املنطقة ابعدها بوفون بقبضيت يديه )13(.
والتقطت ايطاليا انفاسها وسدد ريكاردو مونتوليفو كرة قوية من 
خارج املنطقة تصدى هلا مانويل نوير )18(، واخرى النطونيو كاسانو 

تصدى هلا نوير بصعوبة )19(.
مسافة  من  رأسية  بضربة  التقجم  إيطاليا  منح  يف  بالوتيلي  وجنح 

قريبة اثر كرة عرضية من كاسانو من اجلهة اليسرى )20(.
اوزيل  مسعود  وكاد  التعادل،  عن  ثقلها حبثا  بكل  املانيا  ونزلت 
يفعلها من تسديدة خادعة فطن هلا بوفون يف الوقت املناسب )27(، 
قبل ان يتدخل االخري برباعة البعاد تسديدة على الطائر لسامي خضرية 

.)35(
واضاف بالوتيلي اهلدف الثاني بطريقة رائعة اثر تلقيه كرة خلف 
»مانشسرت  بعد هجمة مرتدة فهيأها مهاجم  املدافعني من مونتوليفو 
سييت« اإلنكليزي لنفسه عند حافة املنطقة وسددها بقوة بيمناه يف 

الزاوية التسعني اليسرى ملرمى نوير )36(.
وضغطت املانيا بقوة يف الشوط الثاني وكاد البديل رويس يقلص 
انهاه بتسديدة ضعيفة بني  اثر جمهود فردي داخل املنطقة  الفارق 
يدي بوفون )47(، ثم اهدر الم فرصة ذهبية اثر تلقيه كرة على طبق 

من ذهب داخل املنطقة سددها فوق العارضة )49(.
قوية  بتسديدة  انهاه  املنطقة  داخل  فردي  مبجهود  بالوتيلي  ورد 

جبوار القائم االمين )60(.
وكاد رويس يفعلها من ركلة حرة مباشرة من 20 مرتا ابعدها بوفون 

وارتطمت بالعارضة وحتولت اىل ركنية مل تثمر )62(.
وكان كالوديو ماركيزيو قاب قوسني او ادنى من اطالق رصاصة 
الرمحة يف الشباك االملانية عندما سدد كرة قوية مرت جبوار القائم 

االيسر )68(.
واهدر ماركيزيو مرة اخرى كرة املباراة عندما تلقى كرة داخل املنطقة 
وتالعب باملدافع لكنه سددها زاحفة جبوار القائم االمين )75(، ثم حذا 
دي ناتالي، بديل بالوتيلي، حذو ماركيزيو عندما اهدر كرة سهلة من 

داخل املنطقة سددها برعونة يف الشباك اخلارجية )82(.
لتسديدة  بتصديه  الملانيا  الشرف  هدف  من  مرماه  بوفون  وانقذ 

هاملز من مسافة قريبة ان يشتتها الدفاع اىل ركنية )89(.
املدافع  يد  الكرة  ملست  عندما  جزاء  ركلة  على  املانيا  وحصلت 
فيديريكو بالتسارييت داخل املنطقة فانربى هلا اوزيل بنجاح )2+90(.

جزاء  منطقة  تواجد يف  الذي  نوير  مرماها  حبارس  املانيا  وحاولت 
الطليان اكثر من مرة، تدارك املوقف يف الدقيقتني املتبقيتني دون 

جدوى.

إيطاليا تؤكد عقدتها ألملانيا 
وتلحـق بإسـبانيا إىل النهائي

مهاجم إيطاليا بالوتيلي )الثاني من اليسار( يفتتح التسجيل يف مرمى حارس أملانيا نوير
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جميـع منتجاتنا 
حالل

 Coles, تجدونها يف
 Woolworths 

وأكرب السوبرماركات 
املستقلة
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يعلن صاحب حلويات ابراهيم
الحاصل على لقب العام يف منطقة 

سانت جورج لعامي 2010 و2011
خليل ابراهيم

عن ترشيح نفسه 
عن الدائرة الثالثة يف 
بلدية روكدايل على 
الئحة رئيس البلدية 
بيل سارافينوفسكي 

لحزب العمال 
االسرتالي

املرشح خليل ابراهيمويتعهد بالعمل لخدمة 
ابناء مجتمع روكدايل عامة والجالية العربية 

خاصة ولتطور املنطقة وازدهارها
اقرتعوا البن جاليتكم

خليل ابراهيم
ليكون صوتكم يف مجلس بلدية روكدايل
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 3000 مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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الثقافة واالخالق والعلم واالميان 
الناجحة  للمرأة  مقومات  باهلل 
هذه  معًا.  الناجح  واالنسان 
السيدة  على  تنطبق  الصفات 
عقيلة  داود  كارولني  احلسناء 
نقوال  االعمال  ورجل  املهندس 
رزق  االعمال  رجل  وكرمية  داود 
املقدسي  لوسيا  والسيدة  داود 

داود.
بلدة  يف  كارولني  السيدة  ولدت 
اللبناني  الشمال  يف  العزمية  حقل 
ودرست  وثقافة  علم  بيت  يف 
اللبنانية  طب االسنان يف اجلامعة 
نقوال  املهندس  من  وتزوجت 
دراستها  بداية  يف  وهي  داود 
معطاءة  عائلة  واجنبت  اجلامعية 
فاعلة يف اجملتمع من شبان وبنات 
ويندي  )مهندس(،  شارلي  وهم: 
)حمامية(، جوسلني )مصممة ازياء(، 
وجوزيف  اعمال(  )ادارة  ميشلني 
)حقوق(...ويف سدني حيث تقيم 
مع العائلة ترأست وما زالت مجعية 
سيدات مار نقوال للروم االرثوذكس 
اجتماعية وخريية  بنشاطات  وتقوم 
من اجل مساعدة الفقراء واملعوزين 
وهي تطالع دائمًا الكتب الثقافية 
والطبية واالجتماعية وتتقن اللغات 

العربية واالنكليزية والفرنسية.
على  كارولني  السيدة  وتقول 
االنسان ان يعمل ويأكل خبزه بعرق 
بناء  اىل  دائمًا  يتطلع  وان  جبينه 
اسرة ناجحة متعلمة متفاعلة مع هذه 
لنتفاعل  اسرتاليا.  العظيمة  البالد 
مع الوطن لبنان وبالدنا العربية الن 
العائلة املتعلمة هي الركن االساسي 

لبناء الوطن وجناحها من جناحه.
االمهات  تردد:  ان  هلا  ويطيب 
للبالد  يرّبني  احلكيمات  الصاحلات 
االبناء الصاحلني واالمهات اجلاهالت 
الرديئات خيّلفن اوالدا جهالء جيرون 
على البالد الدمار والشقاء..فباالمهات 
الن  تشقى  وباالمهات  البالد  تسعد 

االمة من نسيج االمهات.
داود  كارولني  املثالية  احلسناء 
ومتفاعلة  متعلمة  اجتماعية  سيدة 
نقوال  املثالي  املهندس  زوجها  مع 
داود وابناؤها وبناتها الناجحون يف 
مثال  هم  وادبًا  وخلقُا  علمًا  حياتهم 
بها  ينتصر  اليت  الراقية  العائلة 

الوطن وتنتصر به. 

احلسناء املثقفة كارولني داود
على املرء ان يأكل خبزه بعرق جبينه

وجه
األسبوع

اعداد: 
أكرم املغوّش

Opportunity Available
WE ARE SEEKING DYNAMIC CUSTOMER SERVICE 

ORIENTED INDIVIDUALS WITH
GREAT COMMUNICATIONS AND TYPING SKILLS 

NEEDED TO WORK ON BEHALF OF OUR COMPANY.
ANY JOB EXPERIENCE NEEDED. 

THIS SERVICE REPRESENTATIVE WILL
EARN UP TO $2,950 MONTHLY .

EMAIL AT (dannywebber862@gmail.com) IF INTERESTED

مأمت حاشد للفقيدة ماري جاك 
فريغسون حبضور رمسي وشعيب

انتقلت  الفائت  االسبوع 
السيدة  اهلل  رمحة  اىل 
عقيلة  فريغسون  ماري 
والية  ورئيس  نائب 
نيو ساوث ويلز االسبق 
جاك  السيد  العمالي 
فريغسون ووالدة النائب 
والوزير الفيدرالي لوري 
والنائب  فريغسون 
يف  الفيدرالي  والوزير 
مارتن  فيكتوريا  والية 
فريغسون ورئيس نقابة 
اندرو  والبناء  العمال 
عقيلة  وجيين  فريغسون 
بول  ليفربول  نائب 
احد  زوجة  وديبورا  لنش 
الوالية  يف  املسؤولني 
مراسم  اقيمت  حيث 
اجلنازة يف كنيسة سانت 
غيلفورد  يف  باتريك 
يف  الثرى  وووريت 
حبضور  روكوود  مدافن 
حمليني  ووزراء  نواب 
وحشد  وفيدراليني 
اجملتمع  ابناء  من  كبري 
املتعدد  االسرتالي 
والثقافات  احلضارات 
لبناني  اصل  من  منهم 
العمالي  النائب 
ملحم  داريل  الفيدرالي 
طوني  غرانفيل  ونائب 
اوبرن  ونائبة  عيسى 
بريي  بربارة  احملامية 
بلدية  رئيس  ونائب 
اوبرن هشام زريقة ومن 
صديق  العربي  االعالم 
اكرم  الزميل  العائلة 
ممثاًل  املغّوش  برجس 
اهلريالد وموقع العنكبوت 
وعدد  االلكرتوني  الغربة 
اجلالية  ابناء  من  كبري 
تقديرًا  حضروا  العربية 
فريغسون  آل  ملواقف 
القضايا  مع  وتعاطفهم 

العربية.
الدفن  مراسم  وبعد   
اىل  املشاركون  توجه 

متفرقات

كتب اكرم املغّوش

مركز  يف  الكربى  القاعة 
يف  العمال  نقابات 
لدكمب حيث القى جنلها 
فريغسون  لوري  النائب 
مزايا  فيها  عدد  كلمم 
مرتحـّمًا  الكرمية  الوالدة 
عليها وعلى والده وشكر 

مؤاساتهم  على  احلضور 
ثم دعا اجلميع اىل تناول 

لقمة الرمحة.
الكبرية  للفقيدة 
فريغسون  الرمحةوآلل 
واالصدقاء  واالنسباء 

الصرب والسلوان.

لوري فريغسون والعائلة يحملون نعش الفقيدة 
الفقيدة ماري فريغسون

العائلة يلقون النظرة االخرية على الفقيدة

النائب داريل ملحم والزميل اكرم املغوّش مع العائلة

النائب داريل ملحم والزميل اكرم املغوّش مع النائب مارتن ولنش

تصوير اراكس

أمريكية  سيدة  فوجئت 
بقيمة  تكساس  بوالية 
الكهرباء املطالبة  فاتورة 
بلغت  حيث  بتسديدها 
مليون و381 الف دوالر. 
وتقول كريستني هارجير 
»يف البداية اعتقدت انها 
جمرد مزحة وقمت بتصور 
مع  ومشاركتها  الفاتورة 
االنرتنت  على  االصدقاء 

لكن  مزحة.  أنها  على 
باالتصال  قمت  بعدما 
بشركة الكهرباء اكتشفت 
أن األمر ليس مزحة وأن 
الفاتورة حقيقية، ومبراجعة 
هناك  أن  تبني  الفاتورة 
اثناء  حدث  حسابي  خطأ 
الكومبيوتر حبساب  قيام 
قيمة استهالكها«. حيث 
حبساب  الكومبيوتر  قام 

يف  الواحد  وات  الكيلو 
الساعة بألف دوالر، بينما 
الفعلية  تتعدى قيمته  ال 
واعتذرت  سنتات.   9
وقالت  هلاريغر  الشركة 
بتصحيح  ستقوم  انها 
اخلطأ الذي حدث وارسال 
اليت  الصحيحة  الفاتورة 
 150 حنو  قيمتها  تبلغ 

دوالرًا.

فاتورة كهرباء أمريكية مبليون دوالر!
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اعالنات

àÉfl˘È4€=ºLa Gale�e   m_ÈËÿv
Patisserie

La Galette

* حلويات عربية وأوربية بجميع أنواعها
* أكثر من ٤٠ نوعاً من الكايك بأشكال ونكهات مختلفة

ICE-CREAM Cake أكثر من ٢٢ نوعاً من البيتي فور باإلضافة اُّـ *
* نؤمن كافة اِّـناسبات: عمادات - أعراس -خطوبة وغريها

169 merrylands Rd, Merrylands NSW 2160
02 9637 4441

ÌË
‰œ

=‚
_s

‡À=≈€=ÓÚÇ_„=Óãÿr

www.lagale�e.net.au

La Gale�e حلويات
عنوان الجودة والنظافة

اآلن .... يف فريفيلد

خربة طويلة  .. خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة

حسم 
 % 20

لحامل هذا 
االعالن 
يف فرع 
فريفيلد

زعرت 1،20$ - جبنة 3،00 $  - لحمة 3،50 $ - سبانغ 2،50 
$ - جبنة وسجق 3،50 $ - جبنة وزيتون 3،50 $

نؤمن طلبيات كافة 
املناسبات بأسعار 

مدروسة

جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد.. بيتزا على أنواعها
نفتح من الـ 5،00 صباحا لغاية الـ 10،00 ليال

ت..
أفران  ياغونا للمعجنا

فرع فريفيلد
تلفون: 87308300

14 Smart St, 
Fairfield

قرب  حمطة القطار

فرع ياغونا
تلفون: 97938333

124 Highland Ave, 
Yagoona

قرب  حمطة القطار

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

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد 
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة .. اللقمة والخدمة
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ملن يهمه االمر االتصال بـ بيرت شباط : 0411388978

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ

Chris: 9721 1611

حسم 10% لحامل 
هذا االعالن

 

حمالن يف وسط السوق التجاري القديم يف ماونت درويت على العنوان:

12 Mount Druit Rd

مساحة  احملل الواحد 126 مرتا مربعا
احملالن على وشك االنتهاء واجلهوزية - الرجاء ممن يرغب االتصال بأسرع وقت

الجراء التمديدات الكهربائية والصحية لتناسب مصلحته

Advertisements
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Melbourne

مؤسسة  توتوس األوىل يف اسرتاليا

101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053 
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت 
بحرية

 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية 

 .. ابتسامة   .. معاملة    ..  خربة 
خدمة .. نظافة

شهادات  على  حائزة  التوتوس  مؤسسة 
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

Saturday 30 June 2012السبت 30 حزيران 2012
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Melbourne

LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

مناسباتكم املفرحة.. زواج - خطوبة - أعياد 
ميالد - عمادات وغريها 

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

من  كامال  فريقا  تضم  املؤسسة 
التمديدات  يف  االختصاصيني 

الكهربائية ألكرب املؤسسات واملنازل السكنية
خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة.. كفالة يف 

العمل

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

T ُel/Fax: 03 9391 0686
Mob: 0417 949 650 

لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام
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العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

افران اهلدى للمعجنات
تقدم يوميا املنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

فطاير بسبانغ وبجبنة - كعك بسجق - بيتزا 
- فطاير لبنانية واجنبية - سندويشات وجميع 

انواع 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

أفران عّكار

 

 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

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو 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

حمالت اهلدى 
 للمواد الغذائية

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

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

ز ر أل ا ن  ا فر  أ
وأوالده طوق  بشارة  لصاحبها    
األصيل اللبناني  الرغيف  نصنع 

33 - 37 High St, Preston  VIC 3072 
Tel: 03 9484 4999   
Fax: 03 94844566

Saturday 30 June 2012السبت 30 حزيران 2012



Page 27صفحة 27     

Melbourneملبورن

Saturday 30 June 2012السبت 30 حزيران 2012

كميل مسعود

مسعوديات

0405 272 581

إلعالناتكم يف جريدة 
الهريالد يف ملبورن ، 

 االتصال بالزميل 
  كميل مسعود 

على الرقم

عيد االب

كلمة حلضرة الوالد الشيخ ابو سامي

صادف االسبوع املاضي عيد االب يف بالدنا وعيد االب مل 
ولن يغيرّ شيئًا من احرتامي وحمبيت لوالدي فهو وبالرغم 
من غيابه حاضر وبكل ما فيه من صدق وطيٍب ومشوخ، 
زيارتي  متوت....يف  ال  اليت  القيمة  هي  بساطة  ومن 
اسأله  ان  اليه...  ث  احتدرّ ان  لي  اىل قربه طاب  االخية 
كعادتي: يا حضرة الوالد اعرف انك مطمئن، ترقد بسالم 
عليائك  من  تتطلع  انك  اعرف  آتية.....  قيامة  رجاء  على 
... الينا...اىل وطننا...اىل عاملنا.... حبنانك املعهود اليرّ
فاىل اين حنن متجهون؟ مسعته يقول ويردد ما قاله لي 
قبل ان يستأذنه املوت باملغادرة »يا بين املؤمن ال خياف 
وال ميوت، فال يقهر املوت وينتصر عليه باملوت....املؤمن 
بربه ووطنه وناسه هو العظيم، وهو ال ميوت واطئًا املوت 
ًا بعد موته...متسك باميانك...وبوقفة  باملوت ...ويبعث حيرّ
املسية  تابع  ها،  يستحقرّ مبن  تليق  ة  واحلريرّ ...احلياة  العزرّ

انها الصراط الوطين املستقيم«...
يف عيدك يا شيخ أبو سامي...يا حضرة الوالد ارفع لروحك 
حتية االبن الويف واضع كالعادة وردًة بيضاء على قربك.

  

االديب سعيد تقي الدين
القيم  وتضيع  املفاهيم  فيه  ختتلط  ان  خنشى  زمن  يف 
ويصبح  حية  العقل يف  ليصبح  حتى  املعايي  وتضطرب 
ه نداء اىل مجيع  الناس يف تضليل امسح لنفسي ان اوجرّ
اهل االدب ورجال الفكر واصحاب القلم ان تعالوا نبحث 
ونقرأ ونكتب يف مفهوم األدب ودور األدب ورسالة األدب 
يف جمتمعنا وعامل انتشارنا وحتديدًا هنا يف هذه االسرتاليا 
العظيمة اليت حنيا فيها ونكافح حلياتها وتقدمها االجتماعي 

واالقتصادي يف حميطها وعاملها االنساني الكبي....
منذ  الدين  تقي  الكبي سعيد  االديب  هو  اليوم  شخصية 
ف  والدته يف بعقلني-الشوف جبل لبنان قبل مئة عام ونيرّ
سكن واستبدرّ بسعيد عشق الكلمة وعشق الفكر جنبًا اىل 
جنب مع عشق آخر، عشق اشد واعمق، عشق ابهى وامسى 
عنده  االدب  الوان  ارفع  كانت  لذلك  الوطن.  عشق  هو 
الوطن ورسالة  الوطن وقضية  الذي يستلهم مجال  ذاك 

الوطن.
على  عامًا  اخلمسني  وحوالي  والدته  على  ف  ونيرّ عام  مئة 
نتاجه  ان  ونرى  االدبية  اهميته  تزداد  بالوفاة  غيابه. 
يرافقنا وكأنه معاصرنا. ففي معظم ما كتب تربز االسئلة 
اليت نواجهها يف حياتنا االجتماعية والسياسية والثقافية. 
وكلما تعود وتقرأ سعيد تقي الدين تشعر انك تقرأه للمرة 
االوىل، فهذا السعيد يعرف كيف يفاجئ...كاتب هو كما 
يشبه  ال  خاص  اسلوب  وحده، صاحب  نسيج  حقًا،  يقال 
اسلوب اي كاتب من الكتاب الذين سبقوه او عاصروه. 
اف...ماهر ينظر فيصيب وحيكرّ  رجل أملعي....ساخر...وصرّ

، ويفضح عيوب اجملتمع بال هوادة... جراحنا فال نتأملرّ
كتب سعيد تقي الدين يف حقل املقالة وجنح...كتب يف 
االدبي وكان  النثر  وأبدع....كتب يف حقل  القصة  حقل 
اقًا ورائدًا من  استاذًا كبيًا..اما حقل املسرح فكان فيه سبرّ
اد االدب املسرحي اجلديد. يف معظم اعماله املسرحية  رورّ
عرف هذا الشويفرّ العريق كيف جيمع بني االدب والصنبع 
وشجونهم  الناس  هموم  لتحمل  لغته  ع  فطورّ املسرحي، 
وليعاجل من خالهلا ابرز القضايا اليت شغلت اجملتمع اللبناني 

يف تلك احلقبة واقصد حقبة االربعينات واخلمسينات.
مواجهًا  عاجلها  اال  قضية  مسرحياته  يف  سعيد  يدع  مل 
كالطائفية  مبجتمعنا  فتكت  اليت  املرضية  النزاعات 
واالقطاعية والعشائرية. وقد استقى موضوعاته كافة من 
صلب احلياة اللبنانية ففضح العيوب واملثالب يف طريقة 

ساخرة ومجيلة مل تكن معهودة من قبل.
يف العام 1949وحتديدًا فجر الثامن من متوز اعدم انطون 
سعاده دون حماكمة، كان الرجل اعين سعيد تقي الدين 
ه نبأ اعدام سعاده ومن دون  سفيًا للبنان يف الفليبني،هزرّ
حماكمة، فاتصل باحملامي عبداهلل قربصي وهو من االمناء 
االوائل يف احلزب السوري القومي االجتماعي وطلب منه 
القومية  ورسالته  وتعاليمه  احلزب  مبادئ  على  االطالع 
االجتماعية واالنسانية، وبعدها حبوالي ستة اشهر جاء اىل 
بيوت واعلن عرب كل الصحف اللبنانية انتماءه اىل احلزب 
القومي...والن سعيد تقي الدين هو ذلك الدرزي اخلارج 
عن سربه بانتمائه اىل حزب علماني عاقبته الدولة متهمة 
اياه باجلنون فهو ترك السلك الدبلوماسي سفيًا وشيخًا 
اقطاعيًا وابن عائلة هلا تارخيها الكبي يف طائفة املوحدين 
الدروز يف جبل لبنان وبالد الشام، عاقبته بعدم االهتمام 
بنتاجه وهي اي الدولة مل تدرجه يف املدارس واجلامعات 
يليق  مهرجانًا  اقامت  وال  بامسه  شارعًا  امست  وال  حتى 

به...
كان سعيد نافذ البصية، طليعيًا ومنفتحًا على املستقبل.
مثقفا شديد النهم اىل املعرفة والتجدد وكان يتقن مخس 
تقي  سعيد  ان  وخطابة....احلقيقة  وكتابة  قراءة  لغات 
الدين فريد من نوعه، من امجل صفاته: الكرم - الشجاعة 
-الصالبة - العنفوان - روح الفكاهة - السخرية - سرعة 
البديهة - الكفاح - قوة الشخصية - حب الوطن - الصراحة 
ونظافة الكف. وبداعي االختصار سأكتب بعضًا من كلماته 
لشرح بعض جوانب صفاته الشخصية املميزة قال:عندنا 
يف لبنان امجل ما يف اخلطاب كلمتان: »عاش لبنان«.

اين  رأسه،وال  اسقط  اين  الرجل  يؤرخون  ملاذا  وقال: 
رفعه.

الثوب  روحك  ويدفئ  تلبسه،  الذي  الثوب  يدفئ جسدك 
الذي تهبه.

افصح ما تكون القحباء حني حتاضر يف العفاف.
اني خلقت التواضع......

وقفة خجولة امام ضمائرنا وواقعنا املؤسف واالليم جتعلنا 
نسأل بامجاع شعوبنا اىل اين ذاهبون يا عرب- واىل اين 

سائرون وماذا سيكون املصي!
القائل  باملثل  عماًل  السكوت  يتحمل  يعد  مل  الشعب 

»السكوت عن الشر شيطان اخرس«.
الواقع الذي تعيشه االمة العربية يدفعنا الن نطرح السؤال 
عاليًا حبثًا عن حلول وخالص المة عربية معرضة لالنتهاء.

االمة  يدور على صعيد  عما  اليوم  بعد  الصمت  فال جيوز 
العربية من هزائم كانت تأتينا بفعل اخلارج لتعود اليوم 
وترتد علينا من داخل حدودنا وبني بعضنا وكل ذلك من 
ختاذلنا وسكوتنا يف املاضي امام املؤامرات اوصلت بنا 

اليوم اىل ما حنن عليه....
يف املاضي البعيد متت سرقة فلسطني باالتفاق مع بريطانيا 
وعدد من ملوك وامراء العرب وعلى رأسهم يومذاك امللك 
فاروق ومنذ ذلك التاريخ والعرب يدفعون مثن ما ارتكبه 
االرض  الستعادة  الشهداء  من  االلوف  مئات  اخلائنون 
السليب اليت يبدو ان ال امل فيها- كما ال امل عندنا يف 
ان تقلع الشوكة الصهيونية اليت زرعها املستعمرون يف 

ارضنا.
باالمس القريب سرقوا اجلوالن واستولوا على ارض شاسعة 
رت اسرائيل اجزاء  حتيط بدولة اسرائيل وباالمس ايضًا دمرّ
واسعة من جنوب لبنان ومن ثمرّ حربًا ارهابية اشعلوا يف 

ارجاء الوطن املسامل.
الوقت  يف  املستوطنات  وتبين  اجلرائم  ترتكب  اسرائيل 
اخلوازيق  تنجي  »يف  العرب  حكام  فيه  يتلهى  الذي 
مرة  من  وال  هلا  طعم  ال  اليت  واالستنكارات  لبعضهم« 

روا يف حلول او اي تفاهم يف ما بينهم. واحدة قد فكرّ
اسرائيل مستمرة بكل ما حيلو هلا ويطيب وحنن نستمر يف 

املقابل بذرف دموع التماسيح.
العرب  وزعماء  غزة  على  اعتداءاتها  د  تصعرّ اسرائيل 
مستمرون بالقاء اخلطب النارية اليت جتيش الشعب لدفعه 
بعض  بني  ما  نشاهده  ما  وهذا  بعضه  مع  التقاتل  اىل 

الدول العربية وسوريا.
رون  يصدرّ والعرب  فلسطني  اىل  قنابلها  ه  توجرّ اسرائيل 

الرجال والسالح اىل سوريا لضرب النظام.
عوا االموات  وكل ما يفعل العرب انهم بكوا وتباكوا وشيرّ
وهكذا تستمر املصائب وسيأتي يوم تصبح فيه البطوالت 

العربية حلمًا وخرافة.

بقلم سامي مظلوم
سامي مظلوم

حفيدي ابن السبع سنوات يبكي اطفال أثيوبيا املرضى 
حتى املوت بسبب اجلوع....هذا الطفل حيمل يف اعماقه 
حسًا انسانيًا. يشعر...يفهم ثم يبكي سائاًل امه: »مام« 
ي آكل...بدي ابعت اكلي  هلؤالء االطفال...قاهلا  انا ما بدرّ
تبكي...جتوع... اطفال  وأمل..  حبسرة  يبكي  وهو  المه 
مترض ثم متوت! وينك يا اهلل؟ هل من مفاجأة؟ من عجيبة؟ 

من ومن!
اهلل  يكون  ًا  حيرّ كان ضمينا  هو ضمينا..فاذا  اهلل  لكن 

ساكنًا فينا.
واولئك  فيه،  الساكنة  االلوهية  حتررّكه  الطفل  هو  هذا 
االطفال املرضى اجلياع العطشى هم ايضًا اطفال يسكن 
عه،  به وجورّ يف اعماقهم اهلل...من قتل طفاًل او قهره وعذرّ
ارهابيون  هم  االطفال  االنسان....قتلة  يف  اهلل  قتل 
جمرمون هم يقتلون اخلي...هم الشر بعينه...ومع الطفل 
حفيدي اسعى النقاذ هؤالء االطفال، انهم مالئكة االرض 
وستلعنه  االرض،  ر  يدمرّ لقتلهم  يعمل  من  والسماء، 

السماء....
****

ة ينتظرها  لت اىل اطاللة ثقافية هامرّ يف زاويته واليت حتورّ
اء بشغف، اطلرّ علينا الزميل االستاذ اكرم املغورّش  القررّ
بوجه مجيل واعد، حسناء من اجلنوب، هي اآلنسة فاطمة 
حنن  رنا  قررّ اجلديد  الوجه  هذا  عن  قراءتي  مراد....وبعد 
اء، مائدة احملبة،  اجملتمعون على مائدة الفكر واحلوار البنرّ
قررنا وبكل تقدير ان حنيي اواًل قلم العزيز اكرم الذي 
يتمتع بكرم العطاء وغزارة الكتابة اهلادفة، وعربه ان حنيي 
ولبلدتها  الرتبية،  بوركت  نقول  وألهلها  فاطمة،  اآلنسة 
عيرتون املقاومة نهديها سالم العزرّ والوفاء لرتابها وتراب 
اجلنوب اجملبول بدماء االحرار، شهداء مقاومة شعبية هزرّت 
ا  ت قاهرًة عدوًّ وجدان الكون بعدالة القضية املقدسة، ودكرّ

كان يعتقد انه مل ولن يقهر....
قبلة  اجلنوب  صار  االنساني   - االهلي  النصر  ذاك  بعد 
الوطن والعامل...بعد ذاك النصر صار اهل اجلنوب واهل 
لبنان وكل شرفاء عاملنا العربي يؤرخون مع الكبي سعيد 
تقي الدين »اين رفع رأسه انساننا، وليس اين اسقط 

رأسه«.
رفعتم رؤوسنا بوقفات العز والبطولة املؤمنة، سالمكم يا 
اهلنا هو سالم الناصري الثائر االول على من يقتل الروح 
يف االنسان....هذا السالم هو سالمنا احلقيقي....سالم 

احلقرّ والعدل...سالم انسانية معذبة...
أجيالنا الصاعدة هنا ويف كل مكان من العامل هم ويف 
دروب اآلباء واالجداد سيصنعون وحيققون اآلمال واالماني 

لبين االنسان.

الساعة 25 يف ملبورن
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الثقافية يف  اللبنانية  اجلامعة 
العامل يف والية فيكتوريا وبدعم 
ألسرتاليا  القاري  اجمللس  من 
باحتفال  تفتخر  ونيوزيلندا، 
االغرتاب  مجال  ملكة  انتخاب 
فيكتوريا  والية  يف  اللبناني 

املرشحاتاملرشحات

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف والية فيكتوريا

شكر وتقدير

نهار  سيقام  الذي  أسرتاليا،   –
يف   2012/7/15 بتاريخ  األحد 
قاعة كوبورغ تاون هول برعاية 
يف  اللبنانية  اجلمهورية  سفري 
دانيال،  جان  الدكتور  أسرتاليا 
حيث ستتوج ملكة العام 2012، 

16 مشرتكة،  من  أكثر  من بني 
يف  وثانية  أوىل  وصيفة  مع 

مهرجان مجالي وفين مميز. 
اللبنانية،  اجلامعة  وتعلن  هذا 
أن امللكة الفائزة يف املهرجان 
ستمثل نفسها وأسرتها واجلالية 

بروح  األسرتالية   – اللبنانية 
االحتفال  يف  عالية،  رياضية 
برعاية  سيقام  الذي  النهائي 
فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية 
العماد ميشال سليمان بتاريخ 11 
آب 2012، يف فندق القاصوف 
الشوير  ضهور  بلدة  يف  الكبري 
االحتفال  نقل  وسيتم  لبنان،   –
من على شاشة تلفزيون )أم تي 
MTV(.  ومن جانبها تعلن  يف – 
جلنة انتخاب ملكة مجال االغرتاب 
فيكتوريا  والية  يف  اللبناني 
لفندق  الشكر  عن  أسرتاليا،   –

روكسبريغ بارك واملنظم السيد 
إقامة حفل  إبراهيم الشيخ على 
للمتنافسات على عرش  العشاء 
اجلمال االغرتابي لعام 2012، يف 
مطعم الفندق مساء يوم اجلمعة 
عائالت  حبضور   2012/6/22
الفنان  واملصور  املتنافسات، 
التقط  الذي  الزين  جورجيو 
وهن  للمتنافسات  رائعة  صور 
زحلة،  طرابلس،  بريوت،  من 
الشوير،  ضهور  بعلبك،  صيدا، 
دير األمحر، بشري، عاليه، املية 
ومية، اخلرنوب، بقرزال، كفرحبو، 

حامات، جبيل وامليناء... 
لسيلفانا  التقدير  وكذلك 
واملوظفني  املطعم،  مديرة 

لرعاية هذا العشاء املميز. 
على  الكبري  لإلقبال  ونظرًا 
مجال  ملكة  وتتويج  اختيار  حفل 
الوالية،  يف  اللبناني  االغرتاب 
تأكيد  اجلالية  أبناء  من  نأمل 
ممكن  وقت  بأقرب  حضورهم 
أحد  على  باالتصال  وذلك 

الرقمني: 
0433 363 222  – 0417 470 243

أمانة اإلعالم 

بعد وصول حممد 
املرشح  مرسي 
سدة  اىل  األخواني 
وجناحه  احلكم 
على  احلصول  يف 
رئيس  أول  منصب 
مصر  جلمهورية 
العربية بعد الثورة، 
من  عدد  اختفت 
عن  الفن  جنمات 
خصوًصا  املشهد، 
الرازق  عبد  غادة 
وعال غامن على الرغم 
تصرحياتهما  من 
املستمرة  الصحفية 
يتعلق  ما  يف 
باألحداث السياسية 

اليت شهدتها مصر طوال الفرتة 
املاضية.

وعلى الرغم من أن غادة عبد 
تتحدث  ما  دائًما  كانت  الرازق 
الثورة  بعد  دبلوماسي  بشكل 
القائمة  ضمن  من  واعتبارها 
بسبب  الثورة  ألعداء  السوداء 
السابق،  للنظام  مساندتها 
بعدما  هاتفها  أغلقت  أنها  إال 
نفت دعمها اي من املرشحني 
اإلعادة  جولة  يف  املتنافسني 
باالحتفاظ  رغبتها  وأعلنت 
إال  سابق،  وقت  يف  برأيها، 
أن مقربني منها قالوا أنها يف 
حالة نفسية سيئة وأنها أغلقت 
من  صدمتها  بسبب  هاتفها 

اخلرب.
من  الرازق  عبد  غادة  ختوف 
ووصوهلم  املسلمني  األخوان 
أقبل  يكون  رمبا  احلكم  إىل 
وان  السيما  غامن،  عال  من 
أنها  قبل  من  أعلنت  غادة 
االنتخابات  يف  صوتها  منحت 
لكي  األخوان  إىل  الربملانية 
باعتبارهم  الربملان  يف  جتربهم 
البعبع الذي ظل النظام السابق 
خيوف الناس منهم، فضاًل عن 
اإلغراء  أدوار  اعتزال  إعالنها 
احرتاًما  خمتلفة  أدوار  وتقديم 
قبل  به  ارتبطت  الذي  لزوجها 

شهور قليلة.
أما موقف عال غامن من األخوان 
أعلنت  إذ  تشدًدا،  أكثر  فهو 

الواليات  إلي  ستغادر  أنها 
حال  يف  األمريكية  املتحدة 
وأنها  للحكم، خصوًصا  وصلوا 
حتمل اجلنسية األمريكية ويعمل 
قد  كانت  فيما  هناك،  زوجها 
اإلنفالت  من  الثورة  بعد  عانت 
إليها  وصلت  حيث  األمين 

تهديدات باخلطف واحلرق.
ومل  هاتفها  عال  وأغلقت 
معها  التواصل  أحد  يستطع 
منذ إعالن فوز مرسي بالرئاسة 
أعلنت  قد  كانت  فيما  رمسًيا، 
املنافس  للمرشح  دعمها  عن 
خالل  من  شفيق  أمحد  الفريق 
فيس  عرب  هلا  نشرت  صورة 
له يف  تأييد  الفتة  حتمل  بوك 

جولة اإلعادة.

إختفاء غادة عبد الرازق وعال غامن بعد جناح مرسي
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العالناتكم 
يف الهريالد 

االتصال 
بمكتبنا على 

األرقام:
02 8764 8186 
0403 482 345 

متفرقات

 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

101 South St, Granville 
P:02 9637 0322- F:9637 0377

222 Sydney St, Chatswood 
P:02 9413 2722- F:9413 2711

 بادارة السيد 
سام كوره

7 أيام يف 
األسبوع و 24 

 ساعة 
ويف جميع مناطق 

سدني

0418 240 850

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

*
*
*

العروسان هيثم توبه ومنى 
فتفت يف القفص الذهيب

اعداد وتصوير أراكس - لتغطية حفالتكم وأعراسكم وجميع مناسباتكم اعتمدوا اِّـصور أراكس

PH: 0419 247 261  - 02 9682 3269

 نافذة على المجتمع

Saturday 30 June 2012السبت 30 حزيران 2012

جبو تألق بالفرح والسرور دخل الشاب املهذب هيثم توبه وعروسه 
احللوة منى فتفت القفص الذهيب يف صالة ستار بالس وحبفلة 
دباغ  عبود  الشاب  مديرها  باشراف  االدارة  عليها  سهرت  عامرة 
باخلدمة السريعة املمتازة واستقبل العروسني هيثم ومنى واهلهما 
واملدعوين ددجي الفنان اسامة حداد باحلى الكالم. والفرحة عّمت 
العامرة واضواء فيديو زينون فهدى  الفرحة  قلوب اجلميع وخالل 
وعدسة الفنانة زينب واشعاع فالش اراكس قطع العروسان هيثم 
مع  النارية  االضواء  وتعالت  الورود  ونثرت  الفرحة  قالب  ومنى 
رقصة احلب والوفاء للعروسني ثم تقبال التهاني من اجلميع الذين 

متنوا هلما زواجًا مباركًا.

العروسان حممود عبد الرمحن 
وفاطمة امحد ياسني

مبناسبة زواجهما ويف احتفال رائع وجو عائلي بهيج سهرت عليه 
واخلدمة  دباغ  عبود  اجلنتلمان  باشراف  النجوم  قصر  صالة  ادارة 
السريعة املمتازة دخل الشاب اخللوق حممود عبد الرمحن وعروسه 
احللوة فاطمة ياسني قفص السعادة وامل املستقبل يف بناء العش 
الزوجي واستقبلهم مع االهل واملدعوين ددجي الفنان اسامة حداد 
حضور  الفرحة  وزادت  اجلميع  قلوب  عمت  والفرحة  الكالم  باحلى 
والد العريس القادم من لبنان خصيصًا حلضور فرحة ولده حممود. 
وعدسة  فهدى  زينون  فيديو  اضواء  وعلى  العامرة  الفرحة  وخالل 
الفنانة زينب قطع العروسان حممود وفاطمة قالب الفرحة ونثرت 
الورود وتعالت االضواء النارية مع رقصة احلب والوفاء للعروسني 
ثم تقبال التهاني من اجلميع الذين متنوا هلما زواجًا مباركًا وسعادة 

دائمة.

االمن  قوى  يف  املؤهل  واالقارب  االهل  لتفقد  سيدني  يزور 
الداخلي الشاب غسان خالد عجاج حيث اقيمت له والئم التكريم من 
قبل ابناء مرياطة وآل عجاج وخاصة صديقه احلميم احلاج املثالي 
ابو حسني يف غرانفيل  مصطفى خضر )ابو امحد( صاحب حمالت 
املغّوش  اكرم  الزميل  مع  له  يتمنون  واالصدقاء  االقارب  وعموم 

زيارة موفقة وعودة محيدة اىل ربوع لبنان واهاًل وسهاًل.

الحاج مصطفى خضر، الهندس احمد حسون، املوهل غسان عجاج والزميل اكرم املغوّش

تكريم املؤهل يف قوى االمن الداخلي

غسان خالد عجاج

العروسان هيثم ومنى فتفت

االهل  

العروسان محمد وفاطمة عبد الرحمن 

العروسان مع ابن عم العريس محي الدين عبد الرحمن 

طفل يولد بستة.. قلوب!
صحفية  تقارير  ذكرت 
اخللل  اكتشاف  مت  أنه 
السيدة  محل  فرتة  أثناء 
الربيطانية البالغة من العمر 
32 سنة، ويف األسبوع 21 
من احلمل تبني أن للطفل 
منفصلة،  قلوب  ستة 
الوالدة  األطباء  حيث نصح 
باإلجهاض ألن فرص البقاء 
معدومة.  شبه  احلياة  على 

لكن والدا الطفل رفضا.
وكانت الوالدة صعبة حيث كاد الطفل ريلي أن ميوت. وخضع 
ريلي ألول عملية قلب بعد 8 ساعات من والدته. وبعد مخسة ايام 
خضع لعملية ثانية. ومل تنته هذه الصعوبات عند هذا احلد. فعند 

بلوغه 4 اشهر، كاد ريلي يفقد حياته من جراء عملية التخدير.
واعتربوه  سابقًا،  الوضع  هذا  مثل  األطباء  رأى  أن  حيدث  ومل 
»معجزة«. ومع ان الطفل خضع لثالث عمليات جرحية يف فرتة 12 
شهرًا، ويبقى أمامه املزيد من العمليات، فهو اليزال يناضل بقوة 
من أجل البقاء على قيد احلياة. ويرى األطباء انه من املمكن أن 

يعيش حياة طبيعة.

اخلوف من الوالدة 
يطيل مّدتها

من  القلقات  النساء  أن  »أوسلو«  جديدة جلامعة  دراسة  وجدت 
فتستغرق  إضافية  ونصف  ساعة  العملية  عندهن  تطول  الوالدة، 
لديهن هذه العملية عادة 8 ساعات، يف حني ال تزيد املدة عند 

األخريات أكثر من 6 ساعات ونصف الساعة.
أجسامهن  تفرز  الوالدة  من  اخلائفات  النساء  إن  العلماء  وقال 
بالشكل  التقلص  الرحم عن  األدرينالني فتتوقف عضالت  هرمون 
املطلوب للدفع باملولود خارجًا. وتبنّي أيضًا أن تلك النساء يكن 
أكثر حاجة للتخدير فوق اجلافية، أو للوالدة القيصرية، وبسبب قلة 
وطلب  تتأخر.  ضرورية  مساعدة  أية  فإن  القابالت،  مع  تفاعلهّن 
الباحثون من 22 امرأة محلن ملدة 32 أسبوعًا إجراء اختبار نفسي 
حيسب مدى خوفهّن من الوالدة، وتبنّي أن 7 % من النساء اللواتي 
ينجنب ألول مّرة خائفات من العملية فيستغرقن ساعة و32 دقيقة 

إضافية إلمتام عملية الوالدة.
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متفرقات

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

50 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

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

165C Wattle Street Bankstown Call us Today: 02 9707 3077  

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 

AMP 360 309 0414شركة
االتصال بـ داني دكان على:

Saturday 30 June 2012السبت 30 حزيران 2012
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Campbell Hill Park Pioneer Reserve    :  

Campbell Hill Road 
Guildford NSW  

 
        .  

Jumping Castle 
DJ 

    .  
         .  

 

  

     

 
 إىل جوار أكثر األمساء شهرة يف العامل تقف ساعة بيج 
بن مع برج ايفل ومتثال احلرية لكن الساعة اللندنية سيتحول 
امسها إىل برج إليزابيث احتفاال بالذكرى السنوية الستني 

جللوس امللكة على عرش بريطانيا.
جاء اعالن يوم الثالثاء بعد أربعة أيام من االحتفاالت يف 
وقت سابق من هذا الشهر مبناسبة اليوبيل املاسي جللوس 

امللكة إليزابيث »86 عاما« على العرش.
ويسمى املعلم املهم رمسيا -وهو جزء مباني الربملان يف 
بريطانيا- برج الساعة لكنه يعرف باسم بيج بن وهو اسم 
اجلرس العمالق يف الربج الذي يطلق الدقات الشهرية يف 

العاصمة.
بتغيري  كامريون  ديفيد  الربيطاني  الوزراء  رئيس  ورحب 
إليزابيث  برج  إىل  الساعة  برج  اسم  »تغيري  وقال  االسم. 
عاما. هذه   60 منذ  املستمرة  امللكة  مناسب خلدمة  اعرتاف 

إشادة غري عادية مللكة متميزة.«
اجلمهور.  أوساط  متباينة يف  كانت  الفعل  ردود  ان  اال 
وقال السائح الروماني مارا سيورتيسكو »بيج بن قدمية جدا 
الناس يف مجيع  ومميزة ما معنى تغيري امسها؟ لن يفهم 

أحناء العامل ما هو برج إليزابيث.«
وقال مصريف يدعى ريتشارد البونيت »ليست فكرة سيئة 

بن اسم غريب لربج على أي حال وامللكة تستحق ذلك.«
ويضم الربج املزخرف البالغ ارتفاعه 96 مرتا أربعة اوجه 
على  الربج  ويقع   .1859 عام  واستكمل يف  للساعة  مذهبة 

ضفة نهر التاميز يف قلب حي وايتهول يف لندن.
حزب  من  الوود  توبياس  املشرع  االسم  تغيري  واقرتح 

احملافظني وقبلته السلطات الربملانية.
وقال متحدث باسم جملس العموم »رحب جملس العموم 
تقديرا  إليزابيث  برج  إىل  الساعة  برج  اسم  تغيري  باقرتاح 
الرتتيبات  وستنفذ  امللكة  اجلاللة  لصاحبة  املاسي  لليوبيل 

الالزمة هلذا القرار بطريقة مالئمة يف الوقت املناسب.«
زيادة  على  الضوء  املاسي  اليوبيل  احتفاالت  وسلطت 
شعبية امللكة يف السنوات األخرية لكن كثريا من الربيطانيني 
يعارض تغيري اسم الربج. واظهر استطالع الشهر املاضي أن 
إعادة تسمية  يعارضون مقرتحات  املشاركني  حوالي نصف 

برج الساعة وأيد الفكرة 30 باملئة فقط.

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون بريطانيون النقاب 
التمتع  من  لألبناء  فائدة  أكثر  ونصائحهم  اآلباء  حكمة  أن  عن 

بثروات اآلباء املادية التى يرتكونها هلم فيما بعد.
جيل  تنشئة  فى  يطمحون  الذين  اآلباء  إن  الباحثون  وقال 
من األبناء الناجحني ينبغى عليهم الرتكيز على إعطاء النصائح 
واحلكم الدنيوية ألبنائهم بدال من تدليلهم وترك أموال طائلة 

قد تكون السبب فى تدمري حياة أبنائهم فيما بعد.
وأشار الباحثون إىل أنه بالرغم من أن األبناء الذين ينتمون 
الذى كان  أعلى من املتوسط  أثرياء حيصلون على دخل  آلباء 
حيرزه آباؤهم فإنهم ال جيب أن يصبحوا أثرياء بالضرورة بسبب 
ذلك، الفتني إىل أن الذكاء والنصائح املفيدة وأخالقيات العمل 

اجلاد هى أفضل تركة يستفاد منها األبناء فيما بعد.

نصائح اآلباء أفضل تركة لألبناء تغيري اسم ساعة بيغ بن يف 
لندن إىل برج إليزابيث
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تتمــات

»مشروع قانون« اوكشوت...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

بنتيجة 39 مقابل 29 صوتا على الرغم من ان مشروع القانون 
سبق ان عرب جملس النواب يوم االربعاء وذلك بدعم من مجيع 

املستقلني. 
جوليا  الوزراء  رئيسة  وقوع  اىل  املناقشات  انهيار  ادت  وقد 
نواب  القيادة، حيث يدعي بعض  أزمة جديدة على  غيالرد يف 
حزب العمال ان الفشل يف هذه القضية ميكن أن يكون القشة 

األخرية.
ففي يوم آخر من العاطفة العالية، شرعت نائبة حزب اخلضر يف 
جملس الشيوخ ساره هانسن يونغ يف البكاء عندما حتدثت اىل 

الربملان.
املزيد  ان  كامريون  دوغ  العمالي  الشيوخ  جملس  عضو  وقال 
التوصل  يف  الربملان  لفشل  نتيجة  ميوتون  سوف  الناس  من 
إىل اتفاق بشأن إجياد حل لوقف تدفق طاليب اللجوء مع رحالت 

حمفوفة باملخاطر بالدرجة االوىل.
واعلن كامريون، الذي قال انه اضطر اىل التصارع مع ضمريه 
لدعم مشروع القانون، انه ينبغي اجبار  الربملان على اجللوس 

حتى يتم التوصل إىل حل.
السيد  على  اللوم  اخلميس،  ليل  غيالرد،  اآلنسة  القت  وقد 
لتقديم  واحدا«  مليمرتا  يتحرك  »مل  أنه  مدعية  باجلمود،  أبوت 
تنازالت، موضحة »أنا أفهم مدى االحباط الذي يشعر به مجيع 

االسرتاليني.. انهم يريدون أن يرونا ننجز شيئا ما«.
وقالت رئيسة الوزراء ان »زعيم املعارضة قال يف العديد من 
الليلة صوت ضد  وهذه  القوارب..  وقف  يريد  انه  املناسبات 

وقف القوارب«.
وكان السيد أبوت قد اعلن صراحة ليل االربعاء انه لن يؤيد احلل 
اجلمود  »مع هذا  الظروف، مضيفا  أي ظرف من  املاليزي حتت 
يف الربملان، تذهب رئيسة الوزراء اىل العطلة دون أي سياسة 

فعالة وستبقى القوارب تأتي«.
ورأى زعيم املعارضة انه »ميكن لرئيسة الوزراء أن تفعل  شيئا 

او ال تفعل اي شيء ملدة ستة أسابيع«.
وقال السيد ابوت »ما أنا أحثها على القيام به هو رفع مساعة 
اهلاتف واالتصال بـ ناورو والبدء بعملية إعادة فتح مركز املعاجلة 

هناك«.

االسد يستبق انعقاد...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

حنو  عنها«  رجوع  وال  »واضحة  مراحل  سلسلة  اليوم  جنيف 
عملية انتقالية دميوقراطية يف سوريا منها »حكومة وحدة وطنية 
مؤقتة«. وقال األسد، يف مقابلة مع التلفزيون الرمسي اإليراني 
غري  اخلارج  من  سوريا  على  يفرض  حاًل  إن  االول،  أمس  بثت 
مقبول، ألن السوريني وحدهم ميكنهم حل أزمة بلدهم. وأضاف، 
غري  غري سوري  منوذج  »أي  ساعة،  استمرت  اليت  املقابلة  يف 
مقبول، حتى لو كان من دول كربى او صديقة، ألنه ال أحد غرينا 
يعرف كيف حتّل املشكلة«، مؤكدًا أن »الضغوط مل تؤثر على 

سوريا حتى اآلن ولن يكون هلا تأثري يف املستقبل«.
وحول العالقات املتوترة مع أنقرة، قال األسد إن هناك اختالفًا 
بني موقف املسؤولني األتراك والرأي اإلجيابي للشعب الرتكي 
جتاه سوريا. وأعلن أن بعض الدول تريد خلطة أنان أن تفشل 
من أجل لوم سوريا، موضحًا أن عملية على غرار ما حدث يف ليبيا 

غري ممكنة يف سوريا.
)الغربيون(  إننا أفشلنا هذه اخلطة.  القول  »من اخلطأ  وقال 
الذين يؤكدون دعم خطة انان يسعون يف الواقع اىل العمل على 
إفشاهلا للتمكن من اتهام سوريا وإدانتها من قبل جملس االمن 
انها خطة جيدة ألنها تنص  الينا،  الدولي«. وأضاف »بالنسبة 
على وضع حد لعنف اجملموعات اإلرهابية ومنع بعض الدول من 

تسليحها، وال تزال صاحلة اليوم وللمستقبل«.
ووصف تقارير عن تدخل عسكري إيراني يف سوريا بأنها مزحة 
تهدف إىل إحداث انقسامات يف اجليش. واعلن ان إيران وقفت 
إىل جانب سوريا وعلى دمشق إظهار الوفاء يف املقابل، موضحًا 
أن سوريا تتعّرض لضغوط بسبب دعمها للقضية الفلسطينية.

وأعلن أن تنظيم القاعدة موجود يف سوريا، والواليات املتحدة 
تقبل أن تهاجم »القاعدة« الدول اليت ال تروق هلا. وقال »من 
عليك  األرواح.  آالف  إلنقاذ  اإلرهابيني  اجتثاث  احلكومة  واجب 
مضيفًا  البلد«،  من  زاوية  أي  يف  اإلرهابيني  اجتثاث  واجب 

»هناك دول إقليمية ما زالت تدعم املسلحني يف سوريا«.
وقال »من الواضح إن الدول الغربية وبعض دول املنطقة تدعم 
جمموعات مسلحة يف سوريا«. وأضاف »ال منلك أدلة مادية تدّل 
على أن هذه الدول تتدخل )يف املواجهات املسلحة(، إن دعمها 
خفّي وغري مباشر يف غالبية الوقت، واحلكومات ليست متورطة 
مباشرة«، لكنه أضاف »لكن الرابط واضح جدًا، ميكن رؤيته يف 
مواقفهم السياسية، حتى ان بعض الدول أعلنت دعمها للكفاح 
املسلح«. وتابع »لقد مت دفع أموال طائلة للمسؤولني السوريني 
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لالنشقاق عن النظام«.
وشّدد على ان »اجليش وقوات األمن وحفظ النظام بريئة من 

جمزرة احلولة وغريها«.
الفروف

وكّرر الفروف، خالل مؤمتر صحايف مع نظريه التونسي رفيق 
جديدة  سورية  حكومة  أي  شكل  أن  موسكو،  يف  السالم  عبد 
جيب أن حيدده الشعب السوري وال تفرضه قوى خارجية. وقال 
انان،  خطة  دعم  إىل  جنيف  الذي سيعقد يف  االجتماع  »يهدف 
سوري  وطين  حوار  وبدء  العنف  إنهاء  شروط  حيدد  أن  وجيب 

شامل، ال أن حيدد مسبقًا حمتوى هذا احلوار«.
وال  ندعم،  ال  »حنن  بأنان،  اتصل  الذي  الفروف،  وأضاف 
ميكن ان ندعم، اي نوع من التدخل من اخلارج يف شكل فرض 
وصفات. ينطبق هذا على مصري بشار األسد. جيب أن حيدده 

السوريون بأنفسهم يف إطار حوار سوري«.
وقال الفروف إن خطة انان ليست وثيقة نهائية، معربًا عن 
امتعاضه لتسريبها لوسائل اإلعالم قبل حمادثات جنيف. وأشاد 
مبحادثات جنيف بوصفها فرصة لبدء حوار سياسي يف سوريا، 
اليت  احملادثات  من  إقليمية  كقوة  إيران  استبعاد  انتقد  لكنه 
املتحدة  لالمم  التابع  األمن  دائمة مبجلس  ستشارك فيها دول 

وأخرى يف الشرق االوسط.
»اي  رفضه  املعارض  السوري«  الوطين  »اجمللس  وجدد 
حوار او شراكة مع نظام االسد، واي خطة جتدد شرعية« هذا 
النظام، فيما اعتربت »مجاعة اإلخوان املسلمني السوريني« أن 
»اي حكومة تشكل حتت عنوان الوحدة الوطنية يف مناخ القتل 
واالعتقال والتعذيب، هي نوع من خداع النفس واالخنراط يف 

لعبة النظام ويف أحاديثه العبثية عن اإلصالح واالنفتاح«.
مود

واعترب قائد بعثة املراقبني الدوليني يف سوريا اجلنرال روبرت 
أمس  الربيطانية نشرت  »التاميز«  مع صحيفة  مقابلة  مود، يف 
االول، أن حاًل سلميًا ممكن التحقيق يف سوريا وأن بعثة االمم 
املتحدة ال بد منها. وقال إن النظام السوري واملعارضة املسلحة 
»اعتربا أنهما بإمكانهما حتقيق املزيد من املكاسب باللجوء إىل 

العنف أكثر من مواصلتهما العمل السياسي«.
وبعد أن أشاد بشجاعة حواىل 300 مراقب يف سوريا، حذر مود 
من أنه »جيب السماح لنا القيام بعملنا«. وأعرب عن معارضته 
تزويد املراقبني باألسلحة. وقال إن »الرغبة يف قتل مراقب غري 
مسلح تكون صعبة جدًا. إذا كنت مسلحًا فتصبح هدفًا شرعيًا«.

ميدانيات
املرجة  منطقة  يف  العدلي  القصر  مرأب  يف  انفجاران  ووقع 
حبسب  تنفجر،  مل  ثالثة  عبوة  تفكيك  مّت  بينما  دمشق،  وسط 
ان  امين  مصدر  واوضح  السوري.  الرمسي  اإلعالم  ذكر  ما 
حتت  وضعتا  مغناطيسيتني  »عبوتني  من  ناجتان  االنفجارين 
املكشوف خمصص  املرأب  ان  اىل  سيارتي قاضيني«، مشريًا 
التفجريين تسببا  أن  العدل. وأشار إىل  لقضاة وموظفي قصر 

بإصابة ثالثة اشخاص وتضرر 18 سيارة.
وقال »املرصد السوري حلقوق االنسان«، يف بيان، »قتل 91 
شخصًا، بينهم حواىل 20 عنصرًا من القوات النظامية، يف قصف 
واشتباكات يف دوما ومحورية وداريا يف ريف دمشق ومحص 

وريفها ودير الزور ودرعا وادلب«.  

موقف صيداوي...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

بريوت خصوصا )»حزب اهلل« وحركة »امل«( جديتها الكاملة 
يف الضغط ملنع قطع طريق املطار. وثانيهما ان كل االفرقاء 
الشارع بعد استباحته اخلطوط  الوضع يف  بلوغ  شعروا خبطورة 
احلمر الفعلية مبا ينذر بتفلت سيطرة هذه القوى على اجلماعات 

اليت تدور يف فلكها.
وقال املصدر ايضا ان اجليش ابلغ اجلهات احلزبية والسياسية 
املعنية موقفا واضحا مفاده انه لن يتدخل بفاعلية وقوة قبل 
ان تضبط سائر القوى مجاعاتها وتتحمل مسؤولياتها يف اختاذ 
ما يلزم من خطوات، الن استباق حتمل هذه اجلهات مسؤولياتها 
سريتب خطر دخول اجليش يف مواجهة مع مدنيني ومواطنني. اما 
يف حال ثبوت ترمجة التعهدات السياسية واحلزبية، فان العمل 
تدرك  وهي  املعنية  القوى  مسؤولية  يصري  والعسكري  االمين 

طريقة التعامل اجلراحي مع الوضع.
االول  أمس  برزت  اليت  التهدئة  ان  ذلك  واضاف يف ضوء 
االمنية  االجراءات  اتساع  افسح يف  قرار سياسي  نتيجة  كانت 
اىل  امتدادًا  العاصمة  مناطق  يف  واالمنية  العسكرية  للقوى 
االمين عادت  »التطبيع«  ان عملية  لوحظ  طرابلس وعكار حيث 
ميقاتي  الوزراء جنيب   رئيس  زار  ملحوظة وقد  تشهد خطوات 

طرابلس مساء ملعاينة اخلطوات املتخذة على االرض.
االول  أمس  برز  الذي  اهلدوء  ان  عسكرية  اوساط  وقالت 
كان نتيجة الرسالة احلامسة يف جملس الوزراء بضرورة التشدد 
والتزام التعهدات وهي رسالة امالها ادراك اجلميع انه يف حال 

فشل قرار الدولة فان البلد سيذهب اىل اجملهول.
وعدم  الرتدد  بعدم  واضحة  كانت  التعليمات  ان  واضافت 
الرتاجع، ومبجرد استدعاء قادة االجهزة االمنية اىل جملس الوزراء 

كانت الرسالة واضحة حيال وصول الوضع اىل اخلط االمحر، وان 
الذين يعبثون بالشارع سحب عنهم الغطاء واحلماية السياسية، 
كما ان التعزيزات االمنية فرضت واقعًا خمتلفًا يؤمل ان يعيد 

الوضع اىل طبيعته.

سرتيدا جعجع
مع  االول  أمس  مساء  الفت  تطور  برز  االجواء  هذه  ووسط 
»سيارة نيسان  ان  بيانا جاء فيه  النائبة سرتيدا جعجع  اصدار 
العام  الطريق  على  متوقفة  االول  أمس  عصر  شوهدت  ساني 
مقابل الشارع الذي يقطن فيه النائبان سرتيدا جعجع وانطوان 
زهرا )يف منطقة يسوع امللك( ثم ترجل منها ثالثة شبان وحبوزة 
احدهم كامريا تصوير فيديو، فتوجهت دورية من عناصر قوى 
االمن الداخلي املوجلة محاية النائبني اىل املكان، ولدى سؤاهلم 
عن طبيعة العمل الذي يقومون به يف هذا املكان افادوا انهم 
تابعون لقناة »املنار« ويقومون بتصوير شركة كهرباء الزوق، 

علما ان مبنى الشركة ال متكن رؤيته من مكان وجودهم«.
واضافت ان العناصر االمنية ابلغت اجلهات األمنية املختصة 
ملعرفة خلفيات عملية التصوير يف احمليط، فحضرت دورية من 
ما  انتظار  و«حنن يف  التحقيق  وتولت  مصبح  زوق  درك  خمفر 
وأجرت  املختصة«.  والقضائية  األمنية  التحقيقات  عنه  ستسفر 
جعجع اتصاال بقائد اجليش العماد جان قهوجي أطلعته فيه على 

تفاصيل ما جرى.

صيدا
أمحد  الشيخ  أنصار  اعتصام  أدى  اليت  صيدا  شأن  يف  أما 
االسري فيها على االوتوسرتاد الشرقي اىل قطع الطريق العام 
يف االجتاهني، مع العلم أنه يعترب الشريان الرئيسي لتنقل أبناء 
اجلنوب، فقال مصدر وزاري مطلع ان اتصاالت سياسية أجريت 
أمس للتعامل مع االعتصام عرب فاعليات املدينة »لئال تنجر صيدا 

اىل حيث ال تريد«.
اىل  »التطبيع«  وعودة  التهدئة  استمرار  إن  املصدر  وقال 
بريوت سيساهمان حتما يف حصر مشكلة االعتصام يف صيدا 
يف  مالحمه  تتشكل  قد  للتهدئة،  عام  اطار  ضمن  ومعاجلتها 

الساعات املقبلة، ما مل يطرأ أي عامل سليب حمتمل.
وبرز يف هذا االطار موقف للرئيس سعد احلريري الذي ندد 
بـ«أي حترك أيا كانت هويته السياسية او الطائفية يهدف اىل 

نشر الفوضى ويعمل على كسر هيبة الدولة«.
واعترب أن »التسيب االمين الذي عاشه اللبنانيون خالل االيام 
)...( فهناك من خيطط هلذا  االطالق  على  بريء  املاضية غري 

املشهد وحيركه«،.
وشدد على »رفع الغطاء االمين واحلماية املسلحة عن اجلهات 
والفئات اليت تقوم بقطع الطرق واشعال احلرائق واثارة الفوضى 
وتنظيم االعتصامات سواء يف بريوت او طرابلس او صيدا او 

أي مكان على االراضي اللبنانية«.
السقف  حتت  إنه  صيدا  يف  بالوضع  معنية  مصادر  وقالت 
يف  صيدا  يف  يعقد  احلريري،  الرئيس  أعلنه  الذي  السياسي 
احلادية عشرة قبل ظهر اجلمعة )امس( اجتماع موسع دعت اليه 
بلدية املدينة وتشارك فيه كل القيادات السياسية والفاعليات 

االقتصادية واالجتماعية والدينية لدرس الواقع الناشئ.

املياومون االثنني
على صعيد آخر، تربز قضيتان أساسيتان يف اجللسة النيابية 
التشريعية اليت ستعقد يومي االثنني والثلثاء املقبلني، فموضوع 
االنفاق احلكومي االضايف مل جيد طريقه اىل التوافق يف جلنة 
اجللسة  أعمال  جدول  على  وادرج  االول  امس  واملوازنة  املال 

العامة.
قانون  مشروع  يعرض  لبنان،  كهرباء  مياومي  قضية  ويف 
نقاشا  يثري  ان  ويتوقع  االثنني  جلسة  يف  املياومني  تثبيت 
حاميا، خصوصا ان نواب »تكتل التغيري واالصالح« أعدوا طعنا 
دستوريا اذا أقر مشروع تثبيت 2500 مياوم يف مؤسسة كهرباء 
لبنان )1700 موظف( دفعة واحدة بينما ال يتجاوز عدد املوظفني 

كل الوزارات سقف الـ7500 موظف.
وتتمسك وزارة الطاقة واملياه مبشروعها الذي ترى أنه يتيح 
حال ملؤسسة كهرباء لبنان وللمياومني يف الوقت عينه، اذ يتيح 
أربعة خيارات موزعة بني املباراة احملصورة لتوظيف ما بني 700 
و800 مياوم، وتوقيع عقود »غب الطلب« مع املؤسسة مباشرة 
وتوقيع   200 حنو  لتوظيف  مفتوحة  ومباراة   ،400 حنو  لتوظيف 
عقود جلميع املياومني مع شركات مقدمي اخلدمات، مبا يعين ان 

احلل لن يضع أحدا من هؤالء خارج املؤسسة.
وتصر الوزارة على احرتام مبادئ املباراة احملصورة والشروط 
الوظيفية العامة وامكانات كهرباء لبنان ومالكها وحاجتها، خصوصا 
أن الدولة عاجزة عن استيعاب مفاعيل تثبيت الـ2500 مياوم يف 
املؤسسة وما ميكن ان ينتج من هذا القرار يف مؤسسات عامة 

أخرى من أعباء مادية تفوق قدرة الدولة على حتملها.

وألن فعل التثبيت خيل بالتوازنات الطائفية وال خيضع ملعايري 
علمية، سألت مصادر متابعة عن موقف رئيس اجلمهورية والنواب 
املسيحيني يف ظل رغبة بكركي يف احملافظة على مبدأ التوازن 

الطائفي يف املؤسسات العامة.
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الليل يساعدنا على اهلدوء وهناك  النوم يف 
لكن   , اجلمال  ساحر  عامل  إىل  خالله  حتليق  من 
ميكن أن يكون كابوسا أيضا, باملفهوم الشعيب 
تثري  متنوعة  حاالت  بداخله  وحيوي  للكلمة, 
الفزع, هذا هو السبب لوجود عدد غري قليل من 
األشخاص الذين يتخوفون من النوم ويتعاملون 
الغموض  حييطه  الذي  اجملهول  كاملكان  معه 

واملخاطر.
 )nocturnal panic attacks( نوبات فزع ليليه

تظهر دون سبب واضح , ترافقها بشكل عام 
قلب  دقات  كااالوعي,  جسمانية  أحاسيس  مع 

سريعة, تعرق واىل ذلك.
قسم من الذين يعانون ذلك يبلغون أحيانا عن 
أحاسيس الفزع العميقة والتخوف من نوبات قلبية 
أو نوبات سعال, ختوف من اإلغماء وإحساس » 

كأني سأجن«
إىل ذلك احلد؟

طبعًا, بني احلني واالخر يصل لغرف الطوارئ 
أشخاص مروا ألول مرة بتجربة نوبة فزع ليليه.

سليمة,  لديهم  الفحوصات  كل  كانت  إذا 
حناول تهدئتهم من خالل حمادثتهم وأحيانا أيضا 

بواسطة األدوية.
قسم من األشخاص الذي يعانون هذه النوبات 
يطورون اغروفوبيا, رهبة اخلالء- خوف من السري 
مبفرده خارج البيت وذلك بسبب التخوف من نوبة 

فجائية.
آخرون ميكن أن يطوروا خوف من اخلوف حيث 

يتخوفون كل حلظه من نوبة إضافية.
هل نوبات الفزع تظهر فقط بالليل؟

نسبة الذين يعانون من نوبات فزع اليت حتدث 
فقط يف وقت النوم قليل جدًا .

من   %70 حتى   40 املختلفة  األحباث  حسب 
الفزع  نوبات  من  يعانون  الذين  األشخاص 
يكشفون عن ظواهر مشابهة حتدث خالل النوم, 
مع ذلك فعندهم أيضا حتدث اغلب النوبات نهارا. 
عشره باملئه من نوبات الفزع واخلوف حتدث أثناء 
الليل, وكما هو واضح , حسب التقارير لبعض 
للنوبات  املرافقة  والقلق  اخلوف  املتعاجلني- 

الليلية تكون أكثر حدة.
النوبات  فيه  حتدث  خاص  وقت  هناك  هل 

الليلية؟
لكن  الليل,  بداية  يف  تظهر  النوبات  اغلب 
ليس يف ساعه احللم إمنا عند االنتقال من املرحلة 
تتواصل  العميق.  للنوم  الثالثة  للمرحلة  الثانية 
النوبات بشكل عدة من الدقائق لكن ليس أكثر 

من عشر دقائق. بعد ذلك يصعب النوم.
ما هي األسباب هلذه النوبات؟

أن  ميكن  النوبات  معروفة.  غري  األسباب 
مهدئة  أدوية  تناول  عن  التوقف  بعد  تظهر 
الغياب  نوب  أدوية  البنزوديازيبينات,  ات  من 
ابن(  أو  اسيوول  لوربني,  مثل   ( الالمنوذجية 
برتكيز  بزيادة  النوبات  هذه  يربط  من  هناك 
لكن  النوم,  وقت  يف  الكربون.  أكسيد  ثنائي 

يوجد أيضا شهادات خمالفة لذلك.
تفسري إضايف ميكن إدراجه ضمن اخلوف العام 
أثناء  الذي حيدث  الليل والغري مفسر  من ظلمة 

الظلمة.
حالة  يف  السيطرة  فقدان  من  التخوف  أيضا 
يوجد  للظاهرة.  تفسري  يوفر  أن  ميكن  النوم 
أن  خوفهم  من  النوم  خيافون  الذين  أشخاص 
ان  اخر خياف  بالليل«؟ قسم  مكروه«  »يصبهم 
قسم  التنفس.  توقف  او  قلبية  لنوبة  يتعرض 
أخر أيضا خياف أن ال ينهض او يصاب حباله من 
أثناء النوم العميق الذي يعتربوه  فقدان الوعي 
كحالة من املوت, وللمعلومة فقط ,اله النوم يف 
اله  هبنوس هو شقيق  القديم  اليوناني  العصر 

املوت تنتوس.
كيف يتم العالج ؟

حمبذ دمج العالج الدوائي مع العالج النفساني. 
على األغلب يكفي عالج حمدد- سلوكي معريف. 

أحيانا هناك حاجة لعالج نفسي, حركي عميق.
العالج الدوائي ميكن ان يتضمن ادوية مهدئة 
قصرية املدى, او عالج جذري ملدى أطول بكثري- 

األحالم والكوابيس ملاذا ومتى حتدث

 بقلم العامل الروحاني عالء العوادي

روحانيات

على األغلب بأدوية تزيد من نشاط السروتنونني 
لوسرتل,  فروزك,  سيربكلس,  سيتيل,   , مثل 

بروكتست وافكسور.
بالنسبة لليالي- ميكن أيضا االستعانة بأدوية 
منومة, لكن فقط لفرتات قصرية- من اجل عدم 

تطوير ارتباط واعتياد عيلها.
العالج السلوكي يقدم آليات تساعد يف كيفية 
االفكار  االبتعاد عن  الفزع وكيف ميكن  مواجهة 

املخيفة والنظرة التشاؤمية للالوضاع. 
تغيري  ميكن  ليلية,  نوبات  عن  يتحدث  عندما 
بالنوم, وميكن  الكامنه  للمخاطر  بالنسبة  النظرة 
للنوم.  الرتكز حباالت اجيابية قبل اخللود  ايضا 
من املهم التعلم التاقلم مع حاالت دقات القلب 

السريعه
) nightmares( احالم الكابوس

باختالف عن نوبات الفزع الليلية ، اليت حتدث 
بالنصف االول من الليل ، يف مرحلة النوم دون 
اليت   rem مرحلة  يف  تظهر  الكوابيس   ، احالم 

حتدث بها أغلب األحالم.
rem اليس اسم فرقة روك امريكية؟

الفرقة أخذت االسم من االسم العلمي للنوم. 
حتدث  اليت  النوم  مرحلة  يصف   rem املصطلح 
مرة كل 90 دقيقية واليت تتميز حبركات عينني 
سريعة. ومن كون هذه احلالة تطول قبيل النصف 
الثاني من الليل فان غالبية الكوابيس تكون مع 

مطلع الصباح. 
حسب التعريف والتصنيف النفسي األوروبي, 
األحالم.  أثناء  كتجارب  الليلي  الكابوس  يعرف 
مليئة بالفزع أو اخلوف, الذي يتذكرها اإلنسان 
بتفصيل كامل. هذه األحالم واضحة جدًا وبشكل 
عام تتضمن تهديدات وجودية, األمن الشخصي 

أو على التقييم الذاتي .
عديدة  مرات  تعود  أن  ميكن  األمور  هذه 
وأشخاص من الذين يعانون من كوابيس ليلية 
يصفون جتارب صعبه تعود أكثر من مره, أحيانا 

على مدار سنوات.
األعصاب  جهاز  يعمل  أن  ميكن  احللم,  خالل 
الغري إرادي بشكل مكثف,وتتميز بارتفاع دقات 

القلب, تنفس سريع أو بالتعرق.
بشكل عام من حيلم بكوابيس ال يسمع كلمات 
ويتميز نومه حبركات كثرية, وذلك كون احلديث 

عن حالة حلم يرافقها شلل بالنوم.
يف  التطور  مراحل  يف  تظهر  كهذه  أحالم 
بها حتدث  اليت  املراهقة,  جيل  أو يف  الطفولة 

تغيريات كثرية ودرامتية.
مع  األحالم  هذه  ترتافق  البالغ  إنسان  عند 

فرتات عاصفة من ناحية شعورية أو صراعات.
رمزي  بشكل  الضائقة  عن  تعرب  األحالم  هذه 
األحالم  تفسري  حماولة  مثل  فهمها  وجيب 

األخرى.
ماذا حيدث عندما نستيقظ؟

كثريا ما تسبب هذه األحالم  عند االستيقاظ – 
كبري,  بتيقظ  نشعر  االستيقاظ،  عن  ع  فز  إىل 
الكابوس  يرتك  أحيانا  احللم.  تفاصيل  ونتذكر 
أثرا كبريا يستمر مبالحقتنا وإزعاجنا خالل اليوم 

التالي. 
والصدمة  الكوابيس  بني  العالقة  هي  ما 

نفسية؟
أحالم الكابوس ميكن أن تكون جزء من أعراض 
االضطرابات ما بعد صدمة . بهذه احلاالت يكون 
وأحداث  جتارب  تكرر  عن  عام  بشكل  احلديث 
بذلك  يرون  من  هنالك  منها.  جزء  أو  مفزعة 
التجارب  ومعاجلة  مواجهة  على  النفس  مبحاولة 
احلالة  بهذه  بالواقع.  حدثت  واليت  الصبة, 
احلدث  على  عودة  إمنا  رمزية  ميزة  ليست  هي 

الواقعي.
نتيجة  أيضا  تظهر  أن  ميكن  الصعبة  أحالم 
واالكتئاب,  للحزن  مضادة  أدوية  استعمال 
أدوية خلفض ضغط  باركنسون,  ملرض  أدوية 

الدم وأدوية للتوقف عن التدخني مثل زينب.
أيضا الفطام من أدوية مهدئة أو أخرى- ميكن 

أن يسبب لزيادة مؤقتة هلذه الكوابيس.
كيف نعاجل ذلك؟

ومعرفة  بفهم  املدعومة  احملادثات  بواسطة 
وعلى  اخليال  تطوير  التمرن  ميكن   . الظاهرة 
القدرة على تغيري ما حيدث باحللم. أحيانا ميكن 
املخيفة  املضامني  على  النوم  قبل  التفكري 

والتهيئ هلا والتفكري كيف ميكن تغيريها.
العمل على املعرفة ميكن أن تزيد املعرفة أثناء 
احللم نفسه, وعندما يأتي ميكن أن يقول احلامل 
لنفسه :« أنا احلم فقط » وأحيانا أيضا تغيري 

وجهة احللم بقوة االراده.
Sleep terror disorder أحالم اخلوف الفجائي

وخوف  جزئي  تيقظ  مع  باحللم  شبيهة  حاله 
كبري الذي حيدث بشكل عام عند النوم العميق) 
عند  باألساس  منتشرة  احلالة  هذه  مرحله4( 

األطفال وأحيانا تسبب قلق عند األهل.
مرتبك وخائف,  الطفل جيلس بسريره, يظهر 
كأنه مقيد داخل حلم مفزع.أحيانا يسمع أصوات 

أو ملمالت وال ميكن االتصال معه. 
نومي,  يوجد شلل  ال  املرحلة  هذه  لكون يف 
إىل  إضافة  راحة.  بعدم  يتحرك  إن  احلامل ميكن 
ذلك حيدث نشاط جسماني متزايد يتميز بتنفس 

ودقات قلب سريعة، توسع البؤبؤ.
سيكون  إذا استيقظ الطفل )أو أيضا البالغ( – 

مرتبك قليال, فزع ولن يتذكر احلدث.
ميكن أن يستيقظ قسم من النوم بصراخ خوف, 
حدث,  ماذا  يتذكروا  لن  يهدؤوا  أن  بعد  لكن 
وباختالف أحالم الكوابيس اليت على األغلب من 

يستيقظ بعدها- يتذكر احللم جيدًا.
كيف نعاجل ونتعامل مع ذلك؟

بشكل  اهلدوء  من  متكينه  الطفل,  عناق  حيبذ 
يتذكر  لن  هو  العميق.  لنومه  والعودة  طبيعي 

شيئا يف الصباح.

حماوالت  مع  يتجاوبوا  ال  أن  ميكن  البالغني 
احللم  حباله  دقائق  لعده  وسيكونون  التهدئة 
على  تعود  حبركات  ويقومون  بالواقع  وليس 

نفسها.
هناك من يرون تشابه بني هذه احلالة وبني 
النوم  اثناء  ذلك  وكل  النوم  اثناء  السري  حاله 

العميق, دون ان يتذكر احلدث. 
)sleep paralysis( شلل النوم

» الشلل النومي« يصف احلالة اليت نستيقظ 
بها , لكن اجلسم يبقى مشلول واملقصود عدم 
القدرة على احلركة او النهوض كما حباله احللم.

من  بالرغم   , فعااًل  زال  ما  احللم  من  قسم 
االستيقاظ. يف مثل هذه احلالة ميكن أن تظهر 
أمام  تتحرك  اليت  وحوش  مثل  قصرية  ختيالت 
احلامل  على  تسقط  اليت  شخصيات  أو  العينني 

وتضغط عليه.
يف املاضي وصفت الكثري من احلاالت ,أيضا 
بالرسومات, أشباح ووحوش , اليت جتلس وتثقل 

على صدر شخص نائم وهو متخوف .
خالل  تزول  اليت  قصرية  ظاهرة  عن  احلديث 
إذا  إال  مقلقة,  أبعاد  هلا  ليس  دقائق.  بضع 
التعرف  وجيب  أخرى.  نوم  اضطرابات  رافقتها 

على احلالة ومعرفه كيفية عدم التخوف منها .

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



Page 33صفحة 33     

تســلية

Saturday 30 June 2012السبت 30 حزيران 2012



Page 34صفحة 34      Saturday 30 June 2012السبت 30 حزيران 2012

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

على الرقم:
 87648186

أو
 0403482345

الشاعر السيد أمحد احلسيين

عجبا يا  القوم  مزايا  جلت 

كسب ملن  مرتوك  واالمر 

االدبا يعرف  ال  جاهل  كم 

والكذبا التدليس  أتقن  قد 

رجبا شعبانه  رأى  حتى 

واخلشبا التمثال  على  لوحًا 

شهبا أشرقت  قد  حرمة  او 

غضبا أرِعبْت   قد  ساحٍة  يف 

ذهبا ياقوتها  نوّرت  قد 

الرطبا نأكل  ال  دفنها  من 

السحبا حتبس  قد  قحطها  من  

مزايا القوم

الكتبا واقرأ  زماني  سّجل 

نهٍب يف  الناس  مجوع  ترى 

بفعلته مأخوذ  املرء 

منزلٍة غري  يف  احساسه 

مينعه الدين  يف  وازعا  ال 

مواربًة خلٍف  اىل  ميشي 

توقظه الرّب  يف  خشية  ال 

مبعثرًة اضحت  اخالقه 

سطعت مصحوبًة  صحوة  ال 

ُدِفنْت ان  اآلمال  على  ويل 

قاحلًة غرباء  تنجلي  او 

املوسيقار ملحم بركات يتحدث اىل الزميل اكرم املغوش )ارشيف(

يف  بركات  ملحم  املوسيقار  حمطات  هي  كثرية 
اجري معه املقابالت  سدني ويف كل مرة كنت 
الصحفية كان حيدثين حبرّية عن حياته وما ختللها 
بركات  ملحم  املوسيقار  وحوادث.  جناحات  من 

املوسيقار ملحم بركات يف سدني 

له  نتمنى  الفّن،  يف  وعريق  كبري  مطرب 
الفن امجل ما عنده  النجاح دائمًا النه اعطى 
من احلان وكلمات لشعراء كبار... فاىل مزيد 

من اجلماالت الفنية الطربية يا أبو جمد. 

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

من ديوان الغدير

كتابات

باإلستسالم  بالتواضع،  ُمتأًل  اإلنسان  قلب  يكن  مل  إذا 
املؤمن  لغري  ميكن  كيف  خيلص.  أن  ميكن  ال  هلل،  والطاعة 
واخلاطئ أن خيلص؛ بينما الصاحل بالكاد خيلص ) 1 بطرس 

4: 18(؟
فكما يف الطبيعة، كذلك يف البشرية. يقول امللحد: بناء 
على القانون الطبيعي وقانون اإلنسان، حتدث  األمور حسب 
هذه القوانني بينما ال يتكلم املؤمن بلغة كهذه. يضع قوانني 
الطبيعة واإلنسان جانبًا ويتكلم بلغة كتابه. هذه هي إرادة 
اهلل. كتبها اهلل بأصابعه، و الذين يقرأون كتاباته املكتوبة 
بالنار و الروح يف األشياء واألحداث يف الطبيعة وبني البشر، 

هم وحدهم سيفهمون معناهم.
كتب النيب ) أشعياء يف 57: 15( ما يلي: » هكذا قال 
العلي املرتفع ساكن األبد القدوس امسه. يف املوضع املرتفع 
املقدس أسكن ومع املنسحق واملتواضع الروح ألحيي روح 
املتواضعني وألحيي قلب املنسحقني...« اهلل إذًا ههنا على 
األرض مع منسحقي القلب و املتواضعني. والذين يسكن يف 

قلوبهم ُيظهر هلم أسرار العامل و احلياة. 
يتكلم إجنيل هذا األحد عن تعليم السيد عن هذه األمور. 
يصف لنا حادثة تعرب عن صحة يف وسط املرض ومرض يف 
وسط الصحة، أميان يف وسط الوثنية وعدم إميان يف وسط 
الذين يفتخرون بكونهم شعب اهلل املختار و صحة و نقاوة 
إميانهم. ُكتب هذا اإلجنيل لتعليم شعوب كل العصور وكل 
عصره  على  انطبق  كما  وعلينا  يومنا  على  وينطبق  األجيال 

ووقته وسينطبق على كل مكان وزمان  وإنسان.
عندما دخل يسوع كفرناحوم تقدم منه قائد مئة قائاًل:«  يا 
األهم يف هذا اإلصحاح  البيت...«  سيد غالمي مطروح يف 
هو أن قائد املئة وثنيًا و ليس يهوديًا. كان املسؤول األول 
باملسيح.  اإلميان  َقِبل  قد  و  الكتاب  يذكره  الذي  الروماني 
هناك آخرون أتوا بعده مثل املسؤول عن حفظ النظام خالل 
الصلب، والذي بعدما رأى ما حدث صرخ :« باحلقيقة هذا هو 
ابن اهلل » ) متى 24: 54(. ثم هناك كورنيليوس، الذي عّمده 
الرسول بولس ) أعمال 10(. اللذين كونهما وثنيني اكتشفا 

احلقيقة واحلياة يف املسيح و آمنا به.
»يا سيد غالمي مطروح يف البيت»

يف مواجهة مع السيد وجهًا لوجه شعر قائد املئة بأن عليه 
سرد  من  انتهى  أن  بعد  إليه.  اجمليء  سبب  له  يشرح  أن 
مشكلته أجابه املسيح: » سآتي إليه و أشفيه ». تكلم بسلطة 

األحد الرابع بعد العنصرة
اإلجنيل: متى 8: 5- 13 

وقوة. لقد عرف الرجل يف قلبه بأن الواقف أمامه هو اإلله 
وعرف السيد إميانه لذلك أجابه: » سآتي وأشفيه ».

قال قائد املئة: » يا سيد لست مستحقًا أن تدخل حتت 
سقفي ».

تعجرف  جند  األخرى  الناحية  من  تواضع!  من  له  يا 
الفريسيني الذين أهملوا أبسط تعابري الضيافة. 

دخل السيد إىل بيت الفريسي فلم يقدم له ماًء ليغسل 
رجليه، مل يعانقه و مل يدهن رأسه بزيت معطر. 

) لوقا 7: 44- 6( .« قل كلمة » وسيشفى غالمي. مل 
متأخر،  حتى وقت  اإلميان  هذا  إىل  بطرس  الرسول  يصل 
بينما شعر قائد املئة بأن هذا الرجل هو من السماء، نار 
مساوية ونور مساوي. ملاذا يدخل كل النار والنور إىل بيته؛ 

أفال تكفي شعلة منه فقط؟
تابع  لكنه  السيد ههنا،  مع  حديثه  املئة  قائد  ينهي  مل 
أيضًا  أنا  ألني   « املسيح  بقوة  إميانه  أسباب  عن  شرحه 
إنسان حتت سلطان؛ لي جند حتت إمرتي؛ أقول هلذا اذهب 

فيذهب...«
جندي  مؤمن  كل  أليس  وخدامه؟  املسيح  جنود  هم  من 
يف جيشه؟ أليس املالئكة والقديسني وكل من خيافه هم 
جنوده؟ باملقابل، يرسل هلم حياة، يسمح باملرض واملوت؛ 

لكنه يشفي املرضى و ُيقيم األموات بنفس الوقت.
عندما مسع يسوع ذاك الكالم، تعّجب و قال ملن معه: 

»... مل أجد و ال يف إسرائيل إميانًا مبقدار هذا...«.
ملن وّجه السيد تعجبه؟ » للذين يتبعونه«، لرسله، ملاذا؟ 

ليعلمهم.
بكالمه هذا رأى الرب باهليته نهاية الوقت، نطق بنبؤة، 
قاصية على اليهود لكنها مفرحة للوثنيني » سيأتون من 
إبراهيم واسحق  أحضان  املشارق واملغارب وجيلسون يف 
ويعقوب، لكن أوالد امللكوت سيطرحون خارجًا إىل الظلمة 
الساعة.  النبؤة قد حتققت منذ تلك  البكاء...« تلك  حيث 
هكذا يصبح املنتخبون مرفوضني، واملرفوضون منتخبني. 
األول سُيصبح آخرًا و اآلخر أواًل. قال السيد لقائد املئة: » 
إذهب وسيكون لك حسب إميانك«. فاجرتح العجيبة ليس 
ملكافأته على إميانه فحسب و لكن ليؤكد حتقيق نبؤته. نطق 
بالكلمة فُشفي الغالم. يف اخلليقة األوىل تكلم الرب و كان 

اخللق و يف اخلليقة الثانية، يتكلم الرب، فيكون.
آميــــن - املرتوبوليت بولس صليبا

كلب ينقذ 
طفالً من 

الغرق
أقل  عمره  طفاًل  كلب  أنقذ 
من سنتني من الغرق بعد أن 
انتشله من حوض سباحة وقع 

فيه.
دروتش  باتريسيا  وقالت 
كانت  إنها  ميتشيغان  يف 
تقوم ببعض األعمال باحلديقة، 
وعادة ما يتبعها ابنها ستنالي 
ذهبت،  أينما  شهرًا(   14(
ولكن يوم األحد الحظت أنه مل 
يعد خلفها حني دخلت املرآب 
السباحة  حوض  إىل  فسارعت 
العائلة  كلب  شاهدت  حيث 
»بري« من نوع البرادور أسود 
سنوات،   4 العمر  من  ويبلغ 
ظهره يف  على  ستانلي  حيمل 

املسبح لينقذه من الغرق.
ونقلت األم ابنها بسرعة إىل 
األطباء  قال  حيث  املستشفى 

إنه خبري ومل يتأثر باحلادث.
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LABOR is stepping up 
political pressure on the 
opposition over the Peter 
Slipper case, suggesting 
Tony Abbott had prior 
knowledge of the sexual 
harassment allegations 
made against the Speaker 
by staffer James Ashby. 
Leader of the House An-
thony Albanese said it 
was time for the Oppo-
sition Leader to make a 
comprehensive statement 
on the matter, given court 
evidence of extensive 
contact between Coalition 
figures and Mr Ashby.
“The government calls 
upon Tony Abbott to dis-
close all contact between 
his party and James 
Ashby, the nature of that 
contact, the nature of the 
knowledge and involve-
ment in the legal action 
taken by Mr Ashby, in-
cluding the questions ... 
around issues such as 
who is actually paying for 
this court action?” Mr Al-
banese said.
He also suggested that 
criminal charges could be 
levelled over the procure-
ment of portions of Mr 
Ashby’s diary for News 
Ltd journalist Steve Lew-
is, who broke the story of 
the claims.
 “I reckon that the AFP are 
a pretty good organisa-
tion and they’ll be having 
a close look at this,” Mr 
Albanese said.
Mr Abbott’s spokesman 
accused Mr Albanese of 
“bluster”, saying he was 
trying to distract from the 
substance of Mr Ashby’s 

claims.
“The key issue is whether 
or not Mr Slipper sexually 
harassed Mr Ashby and 
that will be decided by the 
court,” he said.
The spokesman said Mr 
Abbott had at all times 
been up front, honest and 
transparent on his knowl-
edge of the Ashby allega-
tions.
Mr Ashby is suing Mr 
Slipper and the com-
monwealth, claiming the 
Speaker made unwelcome 
advances and sent him 
explicit text messages 
making his sexual inten-
tions clear after Mr Ashby 
had joined his staff.
Lawyers for Mr Slipper 
and the commonwealth 
argue the claim is an 
abuse of process and 
should be thrown out.
Documents filed by law-
yers for Mr Slipper and 
the commonwealth yes-
terday alleged Mr Ashby 
“unlawfully” sent extracts 
of Mr Slipper’s diary to 
former federal minister 
Mal Brough, who is seek-
ing LNP preselection to 
contest Mr Slipper’s Sun-
shine Coast seat.
Mr Albanese defended 
speaking out while the 
matter was before the 
court, saying matters sur-
rounding the case were 
in the political arena and 
were a legitimate subject 
of public discussion for 
politicians.
The minister said the Co-
alition was pursuing a po-
litical agenda against Mr 
Slipper through the court 
process.
“There is evidence in 
the documentation that 
has been released by the 
court that this was about 
securing a political ad-
vantage for the Coalition 
- this is why this has been 
pursued,” Mr Albanese 
said.
“Mr Slipper was someone 
who Mr Abbott was pre-
pared to give glowing ref-
erences to when he was 
running in preselections 

Labor demands Tony Abbott reveal Coali-
tion dealings with the Peter Slipper case 
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Beirut Hellenic Bank 
celebrated its Mile-
End Branch Open Day 
alongside the Greek 
and Lebanese Com-
munity of Adelaide. Mr 
James Wakim, Manag-
ing Director & CEO, with 
Mr Chris Moutzikis and 
Mr Fawaz Sankari wel-
comed the guests at 
the branch and made 
themselves available all 
day to answer and help 
customers with their 
enquiries in a relaxed 
atmosphere.
“Thank you to Beirut 
Hellenic Bank’s exist-
ing customers for their 
loyalty as well as po-
tential customers for 
their enthusiasm and 
support towards the 
Bank. Special thanks 
to all who came in the 

pouring rain to express 
their satisfaction for the 
service that our staffs 
deliver. Our Branch in 
Mile-End makes us feel 
proud and energised by 
their achievement and 
commitment. With staff 
like that, Beirut Hellenic 
Bank can only become 
the best bank in Austra-
lia, providing the prod-
ucts and services that 
customers deserves to 
have,” said Mr James 
Wakim, Managing Di-
rector & CEO of Beirut 
Hellenic Bank.
Mr Wakim offered Mr 
George Vlahos, Coun-
cillor of Hilton Ward, the 
symbolic gift of an olive 
tree and thanked him 
for attending the Branch 
Open Day. 
In addition, Beirut Hel-

Mile End Branch celebrates its Open Day 
event with Adelaide Community

lenic Bank hosted an 
intimate business func-
tion in Adelaide on Fri-
day 22nd of June in the 
presence of Mr Wakim 
and the Bank’s senior 
managers to celebrate 
an entire week of very 
productive meetings 
with the Lebanese and 
Greek business owners 
and prominent commu-
nity leaders.
Beirut Hellenic Bank 
is preparing to open 
its 16th new Branch in 
Merrylands and still run-
ning its new promotion 
to win two return tickets 
to any capital city in Eu-
rope or the Middle East 
for any NEW transaction 
account or activation of 
the Ebank subscription 
between 28/05/2012 
and 31/08/2012.

in Queensland.
“Since he took up the po-
sition of Speaker there 
is, in the words of one 
person involved in these 
issues, an attempt to g̀et 
him’.”
In another development 
today, the Federal Court 
received statements over 
the case from Mr Brough, 
former Slipper staffer 
Karen Doane and from 
Anthony McClellan, who 
is acting as a spokesman 
for Mr Ashby and Ms Do-
ane.
The statements were pro-
vided in response to sub-
poenas.
Mr Slipper’s barrister Da-
vid Chin asked for News 
Ltd’s Lewis to be grant-
ed more time to comply 
with subpoenas. Justice 
Steven Rares extended 
the deadline for Lewis to 
comply by another week.
Mr Chin also asked that 
a “minor adjustment” 
be made to Mr Slipper’s 
claim of abuse of process, 
concerning the manner in 
which Mr Ashby’s claim 
against Mr Slipper fell into 
the media’s hands.
He said it concerned the 
“mechanism” by which 
the claim was provided to 
the media.
Mr Slipper’s lawyers had 
previously claimed it was 
provided to Lewis prior 
to the publication of the 
story. However News Ltd 
has said it has receipts as 
a result of the documents 
being retrieved from the 
court.
Mr Chin said the claim 
would now say it was pro-
vided to the media so they 
would “know the contents 
of the originating applica-
tion the same day it was 
filed”.
Appearing for Ms Ashby, 
Rachel Francois objected 
to the amendment, claim-
ing Mr Slipper’s law-
yers had not provided 
adequate notice of the 
change.
The case has been ad-
journed to Friday.

Peter Slipper



Page 36صفحة 36     

 News

Australia’s multicultural 
landscape is as diverse as 
ever following the release 
of 2011 Census of Popu-
lation and Housing data 
by the Australian Bureau 
of Statistics (ABS) at the 
Multicultural Census Data 
Release launch held at Le 
Montage in Sydney on 26 
June 2012.
New Census data has re-
vealed that almost a quar-
ter (24.6 per cent) of Aus-
tralia’s population was 
born overseas and 43.1 
per cent of people have at 
least one overseas-born 
parent.
The United Kingdom is the 
leading country of birth for 
the overseas-born popu-
lation (20.8 per cent). It is 
followed by New Zealand 
(9.1 per cent), China (6.0 
per cent) and India (5.6 
per cent).
The number of people 
born in India has experi-
enced the largest growth 
with an increase of 
148,261 people since the 
2006 Census, followed by 
China (112,379) and New 
Zealand (93,934). 
The largest decreases 
were seen in the birth 
countries of Italy (13,729 
people) and Greece 
(10,050).
Dr Jill Charker said 
these results highlight 
the cultural diversity of 
Australia>s population.

“Multicultural communi-
ties across the country 
worked very hard with the 
ABS during the Census to 
ensure we captured a full 
and accurate picture of 
Australia’s diversity,” Dr 
Charker said.
“Multiculturalism plays 
a big part in who we are 
as a nation and we thank 
all community groups for 
their participation in the 
Census, and helping to 
create a brighter future for 
all Australians.”
Dr Charker encouraged 
everyone to go online and 
look at the snapshot of 
Australia captured by the 
Census.
“Census data is available 
freely online and can be 
used for a variety of pur-
poses across a wide range 
of sectors, and even by 
individuals,” Dr Charker 
said.
Guests were welcomed 
by Sheba Nandkeolyar, 
CEO of Multicall Connex-
ions, agency partner for 
dissemination of Census 
2011 Multicultural in-
sights.
Chief Guest, Dr Geoffrey 
Lee, Member for Parra-
matta spoke about the im-
portance of Census data 
for State planning, while 
Mr Nihal Gupta, Chair of 
the NSW Multicultural 
Business Advisory board 
stated that the growing 
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2011 Census reveals one in four Austra-
lians is born overseas

 NSW Premier Barry 
O’Farrell says he has no 
intention of increasing the 
number of national parks 
where hunting is allowed. 
HE’S also admitted to 
looking forward to the 
day when he doesn’t have 
to deal with the Shooters 
and Fishers Party, which 
controls the upper house.
Mr O’Farrell’s comments 
follow remarks made by 
Shooters and Fishers MP 
Robert Borsak in a video 
posted online.
Fairfax reports that he 
said all but 48 of the 
state’s almost 800 nation-
al parks could eventually 
be opened up to recre-
ational hunters.
But Mr O’Farrell quashed 
the idea on Tuesday.
“I can’t envisage any cir-
cumstance in which more 
parks will be added,” he 

told reporters in Sydney.
“Mr Borsak is clearly ex-
pressing a hope.
“I have a hope, which is 
one that they won’t have 
control of the upper house 
and (I) won’t have to do 
the sorts of deals that was 
able to free up asset value 
of generators in exchange 
for introducing this pro-
gram into NSW.”
The Shooters and Fish-
ers Party’s changes to 
the Game and Feral Ani-
mal Control Act passed 
both the upper and lower 
houses last Thursday, al-
lowing recreational hunt-
ers to cull feral animals 
in 79 national parks and 
reserves.
It was in exchange for 
the Shooters and Fish-
ers backing the O’Farrell 
government’s electricity 
privatisation bill.

NSW Premier Barry O’Farrell says 
hunting only in 79 national parks 

migrant figures added to 
the cultural and skilled 
richness of Australia.
The launch concluded 
with a Q&A session pro-
viding media and com-
munity leaders the oppor-
tunity to interact with Dr 
Charker. 
“All Australians can go 

online and see what Cen-
sus data says about their 
community, and the place 
they call home.”
Data from the 2011 Cen-
sus of Population and 
Housing is now available 
from the ABS website. 
Visit www.abs.gov.au/
census 

The East Hills chapter 
of the VIEW Club re-
cently celebrated their 
fifty-first birthday at 
the Revesby Workers 
Club and the Member 
for East Hills, Glenn 
Brookes, attended the 
event to help these 
special ladies com-
memorate this impor-
tant occasion.
«VIEW Club members 
are passionate about 
actively contributing to 
the community while 
at the same time build-
ing a network of friend-
ships.»  Glenn Brookes 
said.
«I was honoured and 
a bit embarrassed to 
be the first Member of 
Parliament who had 
taken the time to attend 
a VIEW event.»
Since 1960 VIEW has 
been sponsoring dis-
advantaged Australian 
children though the 
Smith Family>s Learn-
ing for Life program, 
providing support in 
the form of access to 

literacy programs.
«The women of the 
East Hills VIEW Club, 
who all volunteers, are 
an asset to our commu-
nity and are all unsung 
heroes.» Mr. Brookes 
said.
«I am glad that I met 
with the ladies of my 
local VIEW Club and I 
encourage all members 
of the East Hills Elec-
torate to get to know 
their local VIEW Club.»
To promote the excel-
lent work of the VIEW 
Club, Glenn Brookes 
delivered a speech on 
the floor of the NSW 
Parliament and spoke 
in glowing terms about 
the community activi-
ties of this invaluable 
organisation.
[Photo:  Glenn Brookes 
helps cut the Birthday 
cake with East Hills 
View Club President, 
Kae McFarland and 
National Councillor, 
Madge Doust]
Media:  Geoffrey Gras-
so 0421 778 671

EAST HILLS VIEW CLUB 
– A TRUE COMMUNITY 
ASSET

The East Hills VIEW Club - 51st Birthday

Dr Jill CharkerDr Geoffrey Lee Dr Geoffrey Lee, Dr Jill Charker and Sheba Nandkeolyar
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Coalition would scrap tax 
within 12 months 

Labor’s carbon tax is 
about to start but if the 
federal opposition has 
its way the pollution 
price will be relatively 
short-lived. 
THE coalition has 
vowed to axe the tax 
as the “first order of 
government” if it wins 
the next election due 
by late 2013.
Opposition climate ac-
tion spokesman Greg 
Hunt says a Tony Ab-
bott-led government 
would be able to repeal 
the carbon tax within 
six months if Labor co-
operated.
If it tried to block the 
necessary legislation 
a coalition government 
would call a double-
dissolution election 
and abolish the regime 
“within 12 months” fol-
lowing a joint sitting of 
both houses.
“But we think on bal-
ance if the ALP was 
defeated, no matter 
what they say now, 
they will move aside 
in the house precisely 
because they wouldn’t 
want to face a double 
dissolution,” Mr Hunt 
told AAP.
“If they don’t respect 
the mandate of the 
people that would be 
a gross and egregious 
betrayal of what will be 
a referendum on the 
carbon tax.”
In place of the carbon 
tax the coalition would 
implement its so-called 
direct action policy.
It focuses on stor-
ing carbon in soil and 
vegetation and aims 
to support 140 mil-
lion tonnes of carbon 
abatement per annum 
by 2020.
The entire budget for 
direct action is $10.5 
billion to 2020.
Mr Hunt says direct ac-
tion relies on “carrots” 

AN ENTIRE 737 plane was 
chartered just to fly one 
injured asylum seeker 
from Christmas Island to 
Perth, it has emerged. 
The aircraft, which usu-
ally carries around 130 
passengers flew the man, 
a detention centre guard 
and an immigration to 
Perth on Saturday so the 
man could receive urgent 
medical attention.
The man is believed to be 
on the asylum seeker boat 
which sank last week and 
was being treated for two 
severed fingers.
The Immigration Depart-
ment has confirmed the 
plane was used to trans-
port the man.
However, a department 
spokesman told the West 
Australian the decision 
was made to use the jet 

to move the man because 
it was already sitting on 
standby at Christmas Is-
land’s airport and it was 
the “quickest and best” 
way to get him to Perth 
for treatment.
Three other asylum seek-
ers who were also badly 
injured during the sinking 
were flown by the Royal 
Flying Doctor Service to 
Perth for treatment on Fri-
day.
But the man flown to Perth 
on the 737 could not go 
on that flight as he was 
part of a second group of 
16 survivors brought to 
shore that evening.
The Immigration Depart-
ment added it would have 
been too costly to call 
the Flying Doctor Service 
back out to transport the 
man.

Entire 737 chartered to move 
just one asylum seeker 

PM accuses Abbott of fear 
campaign 

JULIA Gillard has ac-
cused Tony Abbott of 
trying to scare cats 
and dogs as part of his 
truly ridiculous fear 
campaign against the 
carbon tax. 
With just five days be-
fore its introduction, 
the Opposition leader 
visited the RSPCA in 
Canberra on Tuesday  
morning to discuss the 
negative impacts of the 
carbon tax on chari-
ties.
After cuddling puppies, 
Mr Abbott warned tens 
of thousands of chari-
ties would be forced 
to pay bigger electric-
ity bills as a result of 
the tax, but said they 
would not be compen-
sated.
But the Gillard Gov-
ernment rejected his 
claims, saying Mr Ab-
bott was now “so des-
perate” he was “trying 
to scare homeless cats 
and dogs at the RSP-
CA”.
In parliament the PM 
said Mr Abbott would 
next try to scare Skip-
py the bush kangaroo, 
and then after that Puff 
the Magic Dragon.
“He should not be try-
ing to generate this 
kind of fear,” she said.

But Mr Abbott said 
charities would be 
forced to pay the car-
bon tax: “but there’s 
no tax cuts for them, 
no credits for them, 
no compensation for 
them. And that’s why 
this carbon tax is just 
so wrong.”
Michael Linke, chief ex-
ecutive of RSPCA ACT, 
said he was pleased to 
be able to showcase 
the “plight” of not just 
the RSPCA but also 
charities across the 
country.
“My fear is these addi-
tional costs in terms of 
our electrical bills,” he 
said.
Mr Linke said at the 
Canberra shelter, bills 
would rise by between 
$5000 and $10,000 per 
year as a result of the 
carbon tax.
Across Australia’s 40 
shelters, he said elec-
tricity and waste costs 
would soar by $180,000, 
which he said equated 
to between three and 
four jobs.
While Mr Linke doesn’t 
think his shelter will 
have to cut jobs, he 
said he would have to 
“cut corners” in other 
areas, without compro-
mising animal welfare.

while the carbon tax is 
a “big stick”.
“We will purchase the 
lowest-cost emission 
reductions through a 
competitive process,” 
he said, adding that 
could include clean-
ing up waste coal-mine 
gas, landfill emissions 
or power stations.
The coalition would 
have a tender process 
to purchase abatement 
from farmers and com-
panies. An indepen-
dent regulator would 
verify the reductions 
were real and measur-
able.
Critics say while direct 
action could meet Aus-
tralia’s bipartisan tar-
get of reducing emis-
sions by five per cent 
on 2000 levels by 2020, 
it won’t drive the in-
vestment in new tech-
nologies needed to 
transform the economy 

in the longer term.
Former Liberal leader 
Malcolm Turnbull has 
labelled his party’s 
policy a “recipe for fis-
cal recklessness” be-
cause it relies on the 
government, rather 
than the market, pick-
ing winners.
Mr Abbott won the Lib-
eral leadership in late 
2009 on the back of 
internal divisions over 
how to tackle danger-
ous climate change.
But Mr Hunt insists the 
old arguments won’t 
be revisited in the par-
ty room if the coalition 
wins government.
“There is a unanimous 
approach to remov-
ing the carbon tax and 
there is full support 
for direct action,” he 
said ahead of the July 
1 start date for Labor’s 
controversial pollution 
price.

Climate Change Minis-
ter Greg Combet said 
the government valued 
the work of the not for 
profit sector.
“And charities and 
community groups 
around the country will 
be supported as we 
move to a clean ener-
gy future,” Mr Combet 
said.
“Our Low Carbon 
Communities program, 
which is worth more 
than $300 million, is 
providing grants for 
community organisa-
tions and local councils 
to reduce their energy 
use by retrofitting or 
upgrading their build-
ings and facilities.”
Two pro carbon pric-
ing protesters from the 
Australian Youth Cli-
mate Coalition – one 
dressed as a chicken 
– confronted Mr Abbott 
as he left the RSPCA.
Anna Spark, 19, from 
Melbourne, held up a 
sign saying “the sky 
isn’t falling”.
“Carbon price = good 
for jobs and our fu-
ture,” the sign said.
Ms Spark told Mr Ab-
bott she would pay him 
in eggs to share his 
bunker if the sky did, 
in fact, fall in.

Opposition Leader Tony Abbott visiting RSPCA in Canberra. Picture: Kym Smith Source: The Daily 
Telegraph
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نجـــاح

مؤسسة املكاري TYRE MART يف سدني رود فوكنر هي 
مؤسسة مضمونة ومعروفة منذ عشرات السنني وجدت لتبقى 
وتستمر، هذا ما أّكده صاحبها وما يشاهده الناس بالتأكيد على 
استمرار املؤسسة الذين تعاملوا ويتعاملون معها منذ ثالثني عامًا 
املعاملة.فاينما  وحسن  والوفاء  بالصدق  الساعة  حتى  زالوا  وما 
االطارات  عطل يف  اي  حدوث  حال  السيارات يف  اصحاب  كان 
بدال  نراهم  لسياراتهم  لتصليح  الحاجة ضرورية  كانت  ومهما 
من ان يتوجهوا اىل مؤسسة قريبة من مكان توقف سياراتهم 
يفضلون قطرها اىل مؤسسة املكاري مهما كانت املسافة بعيدة، 
الن هذه املؤسسة عودتهم على خدماتها املمتازة التي اشتهرت 

بها وهي على كل لسان.
وبعد هذه املدة الطويلة من الزمن والخدمات املميزة، اصبح 
زبائن املؤسسة يفخرون بها عاليًا النها تقدم افضل التسهيالت 
الصالحة لتصبح جيدة  الخدمات، صيانة االطارات غري  واسرع 
تتوفر  ال  باساعر  واملستعملة  منها  الجديدة  الدواليب  وتقديم 
يف اي كاراج آخر. كما وتؤمن مؤسسة املكاري: تغيري الكالتش 
والفرامل وغيار الزيت وغريها وضبط امليزانية على احدث ميزان 

مؤسسة املكاري للدواليب FAWKNER TYRE MART االوىل يف فكتوريا

اوتوماتيكي.
ان هذه املؤسسة تنفرد بتقديم الدواليب الجديدة واملستعملة 
وامللبّسة )RECAPS( من النوعية الجيدة ومن ماركات معروفة 
كاراج  اي  يف  عليها  تحصل  ان  يمكن  ال  وباسعار  وعامليًا  محليًا 
الزبائن من مؤسسات  املتنوعة حسب طلب  االجنطة  اىل  آخر 

معروفة ومكفولة ضد الصدأ لسنوات طويلة.
ثالثون عامًا من عمر مؤسسة املكاري..

ثالثون عاما  يف خدمة ابناء الجالية..
ثالثون عامًا من الصدق واالخالص واالمانة يف العمل.

ثالثون عاما تميزت بها مؤسسة املكاري عن غريها يف مسرية 
وبارخص  الخدمات  افضل  تقدم  وستبقى  زالت  وما  صادقة 
االسعار من دواليب واجنطة وغريها، اىل ان اصبح زبائن هذه 
املؤسسة يتعامل معها دون قيد او شرط وعلى اساس الثقة التي 
االعمال  رجل  صاحبها  يف  وخاصة  املؤسسة  هذه  يف  اختربوها 

الناجح.
زبائن  من  تأتي  الدعاية  انما  دعاية مطلقًا  ليس  والكالم هذا 
كان  واذا  عنها.  يتحدثون  الذين  ذاتهم  بحد  املكاري  مؤسسة 

هناك من ال يصدق، فليجرّب مرة واحدة زيارة املؤسسة ليتأكد  
هذه  اىل  باالنحياز  يتهمنا  ال  ولكي  كالمنا  صدق  من  بنفسه 
البيضاء  االيادي  ذو  املؤسسة  صاحب  لنا  وليسمح  املؤسسة. 
العاملني  وكفاءة  بادارتها  ننوه  ان  الرفيعة  واالخالق  الناصعة 

فيها.
ادارة يديرها شاب كفوء راق يتمتع بالصفات الطيبة وحسن 

املعاملة مع الزبائن.
املكاري  مؤسسة  تكون  السريعة  الخدمة  عن  تتحدث  عندما 
يف مقدمتها. عندما تتحدث عن املعاملة الصادقة تكون مؤسسة 

املكاري يف الطليعة.
عندما تتحدث عن الخربة الطويلة تكون مؤسسة املكاري يف 

الصدارة.
وعندما تتحدث عن املؤسسات الناجحة تكون مؤسسة املكاري 

على رأسها.
وتركيب  بتصليح  يتعلق  ما  لكل  املكاري  مؤسسة  اقصدوا 
اطارات ودواليب واجنطة وكالتش وفرامل وتغيري زيت وضعوا 

ايديكم بـ »مي بارده«.
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اعالنات

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 Recaps - تصليح دواليب

 الكفالة قبل خروج شاحناتكم من املؤسسة

1/9 Translink Drو Keilor Park VIC 3042
Tel: 03 9336 0068   Fax: 03 9336 0039

هذا هو 
عملنا وهذا 

 هو مبدأنا
ال يمكن مقارنة 
أسعارنا بأسعار 

 غرينا
شعارنا أوال وأخريا 

الصدق واألمانة مع 
 email: worldoftrucktyres@hotmail.comالجميع

مؤسسة املكاري لدواليب الشاحنات

نؤمن تصليح االطارات على الطرقات 
يف والية فيكتوريا

Tel; (03)  93360068



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au
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 agentsupport@glarab.com

.com

Online
iPhone, iPad, iPod Touch, Android

www.w.

coming soon!

25021

Connect with us on:

TV Channels Radio TV SeriesMoviesVideo-on-Demand Pay-Per-View

Picasa Media Center YouTube SHOUTcast 
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.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

Aburn
Zam Zam Market.....................(+61) 431-207 576
Adellaid
Persian Grocery...................... (+61) 884-438-599
Allawah
Billy Biz Solution.........................(+61)410103848
Belmore
Ann TV .......................................(+61) 400466 484
IPTV Techheads .......................(+61) 413240 342
Brisbane
Afshar Market ........................ (+61) 738-477-396

Canberra - Lyneham

Arabic IPTV............................. (+ 61) 4 100 60 100
Geelong

Nima Satellite........................... (+ 61) 401729598
Melbourne

Ishtar Persian Bazar............... (+61) 393-549-212

Austech Telecom.................... (+61) 410-514-439

Bamyan Halal Butchers........ (+61) 397-932-636
Super Gulf………................. (+ 61)398-502-992
Nas Data Communication....(+61) 387-949-876

parammata

Little Persia .............................. (+61) 29630-1648
Perth
City Fresh Supermarket........ (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite... (+61) 423-631-129
Osborne Park Perth
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
Southport Gold coast
Sara & Sevda Persian Supermarket    (+61) 756 970014
Thomastown

Professional system & network  (+ 61) 452-233002

Sydney

AVA Satellite............................ (+61) 401-491-546

Super Sahel............................. (+61) 294-176-766

Tech Solutions........................ (+61) 402-666-555

Bullono..................................... (+61) 0433008974

Niavaran  Market .................... (+61) 294771 772

Broadcasting Australia Satellite .....(+61)298912551

Sahibi Supermarket..................(+61)2-86777927
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