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سليمان يلتقي هوالند: ال عملية عسكرية سورية مشااًل
»النأي  سياسة  حظيت 
عن  اللبنانية  بالنفس« 
األزمة السورية، جبرعة دعم 
كانت  أمريكية  ـ  فرنسية 
هي القاسم املشرتك خالل 
اجلمهورية  رئيس  زيارة 
ميشال سليمان اىل باريس 
اجتماعًا تعارفيًا مع  وعقده 
فرانسوا  الفرنسي  نظريه 
زيارة  وكذلك  هوالند، 
اخلارجية  وزيرة  مساعد 
برنز اىل  األمريكية ويليام 
برئيس  واجتماعه  بريوت 

احلكومة جنيب ميقاتي.
األمريكيون  وأدرج 
جولة  ضمن  برنز  زيارة 
خانة  يف  املنطقة  يف  له 
»الزيارة التقليدية«، وأنها 
للتواصل  استكماال  تأتي 
وزيرة  بني  املستمر 
اخلارجية االمريكية هيالري 
كلينتون وميقاتي، »وذلك 
امريكية  رغبة  عن  تعبريًا 

دائرة  لبنان يف  ابقاء  يف 
االهتمام من جهة واستمرار 
استقراره  على  التأكيد 
من  واستقالله  وسيادته 
جهة ثانية«، على حد تعبري 
مصادر ديبلوماسية اشارت 
اشادت،  واشنطن  أن  اىل 

كما باريس، بإيفاء حكومة 
ميقاتي،  برئاسة  لبنان 
للسنة الثانية على التوالي، 
ويف  الدولية  بالتزاماتها 
احملكمة  متويل  طليعتها 

اخلاصة بلبنان.

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
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    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

الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند مستقبال امس االول الرئيس 
ميشال سليمان عند مدخل قصر االليزيه

محالت حمزة للخضار والفواكه
 االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
Tel; 1886 9760  التفاصيل ص8

تنتهي  كما  تنتهي  ان  ميكنها  ال  الكبرية  االحالم 
االرقام اىل معادلة رياضية يتفق اجلميع بشأنها، 
بل هي معادلة من نوع آخر ال حيسن قراءتها اال 
االنبياء،  الثائرون،  االكفياء،  املوهوبون  الرجال 
الرسل، القادرون على تعبئة الناس ضد االغتصاب 

سامي مظلوم
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صـوت احلـقيقة

    الراعي يف خطى الرعاة اخلالدين

 مشروع القرار الغربي 
حول سوريا لن مير

صراحة  موسكو،  هددت 
باستخدام  االول،  امس 
)الفيتو(،  النقض  حق 
غربية،  دول  طرحت  اذا 
املتحدة  الواليات  تتقدمها 
قرار  مشروع  وبريطانيا، 
حتت  يقع  سوريا،  حول 
الفصل السابع، للتصويت 
األمن  جملس  يف  عليه 
رفضها  مؤكدة  الدولي، 
القاطع الي قرار قد يفتح 
الباب امام استخدام القوة 

العسكرية ضد دمشق.
نقلت  حني،  ويف 
»اجمللس  عن  »رويرتز« 
يف  الثورة  لقيادة  األعلى 
محاه« قوله »قتل أكثر من 
200 شخص، غالبيتهم من 

املصري  الرئيس  أنهى 
حمادثات  مرسي  حممد 
استقرار  لصاحل  »مثمرة 
زيارته  خالل  املنطقة« 
اختارها  اليت  للسعودية 
االوىل  وجهته  لتكون 

الذي  االمر  انتخابه،  منذ 
يوليها  اليت  االهمية  يؤكد 
للعالقات مع ابرز الداعمني 
على  لبالده،  االقتصاديني 
رغم التداعيات النامجة عن 

مرسي أجرى يف السعودية حمادثات 
»مثمرة« الستقرار املنطقة

التتمة صفحة 31

املدنيني، يف هجوم شنته 
السورية  النظامية  القوات 
بريف  الرتميسة  بلدة  على 
وكالة  نقلت  محاه«، 
»فرانس برس« عن رئيس 
حلقوق  السوري  »املرصد 
اإلنسان« رامي عبد الرمحن 
إعالنه »مقتل أكثر من مئة 
شخص يف الرتميسة، وقد 
أمساء  اللحظة  حتى  وثقنا 

30 شهيدًا«.
األنباء  وكالة  لكن 
السورية )سانا( نقلت عن 
محاه  حمافظة  يف  مصدر 
مناشدات  بعد  »إنه  قوله 
اشتبكت  األهالي،  من 
مع  املختصة  األجهزة 

التتمة صفحة 31

موسكو تستقبل أنان وأردوغان قريباً: التعيينات على »جرعات« .. ووحدات اجليش تبدأ االنتشار
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لبنانيات

ُيذّكر كل ما جيري اليوم، واستهداف اجليش يف الشمال 
خصوصًا، وكذلك النزاع مع سوريا وفيها، الرئيس أمني 
اجلمّيل باحلقبة اليت ترأسها. شهد عاما 1983 و1984 محلة 
تفكيك اجليش وتعطيل دوره، وإدخاله يف نزاعات مذهبية 
اخليارات  على  قاتل  وتنافس  سياسي  صراع  صلب  يف 

اإلقليمية
نقوال ناصيف

النعرات  اجليش يف  إغراق  اجلمّيل  أمني  الرئيس  شهد 
أدوات  اخلارجية  التدّخالت  استخدمت  عندما  املذهبية 
لبنانية. حياول اآلن التقليل من مسحة التشاؤم، من غري 
أن خيفي قلقًا جّديًا على األهداف نفسها: ضرب الدولة 
واجليش معًا. يالحظ أن اجليش »صمد يف مواجهة محالت 
الوالء  بثقافة  متّسكه  بسبب  إقليمية  خيارات  يف  إقحامه 
السيادة،  الدفاع عن  الشعب، ودوره يف  للوطن ووحدة 

على وفرة الضغوط اليت تعّرض هلا وال يزال«.
يعيشه  ما  أخطر  يعّده  الذي  االهرتاء  إىل  قلقه  يرّد 
يفتقر  باملسؤولية.  الشعور  عدم  حدود  ويبلغ  اللبنانيون 
املسؤولون احلاليون إىل ما طبع أسالفهم، وهو اللباقة يف 
طريقة التعاطي مع الشأن العام. يعّمم قلقه على الدولة 
جراء عدم  تهتز  اليت  لبنان  مقّومات  »كل  واجليش وعلى 
ثقة املواطن بالقّيمني على املؤسسات«. لكنه يعزو خشية 
الناس على املؤسسة العسكرية إىل »التبعات امللقاة على 
عاتقها حبفظ األمن يف الداخل ومحاية احلدود وعدم تدّخلها 
ـــ كلما دعت احلاجة  يف الشأن الداخلي، ويف الوقت نفسهـ 

Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra.

Advertisement

خفف من وزن حقائبك أو من حسابك 
المصرفي

منذ 1 سبتمبر/أيلول 2012 سيقل عدد السجائر المسموح بإدخالها بدون دفع الجمارك 
عليها إلى 50 سيجارة أو 50 جرام من منتجات التبغ أو السيجار. 

فإذا تعديت هذه الحدود لدى دخولك إلى أستراليا فسوف ستدفع رسوم الجمارك 
وضريبة السلع والمبيعات على كل منتجات التبغ في حقائبك، بغض النظر عن مكان أو 

 كيفية شرائها، وليس فقط على السلع الزائدة عن الحد المفروض.

 أعرف حدودك قبل السفر على الموقع 
www.customs.gov.au
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ــــ ندعو اجليش إىل هذا التدّخل؛ لكونه املالذ األخري وجمّسدًا 
الوحدة العضوية للبنان والتوجهات الوطنية«.

يقول أيضًا: »البعض يريد من اجليش الشيء ونقيضه 
عندما يتعّمد زعزعته. يقّر بضرورة احملافظة على اجليش، 

ويتصّرف يف الوقت نفسه عكس ذلك«.
تتوخى  العسكرية  املؤسسة  على  احلملة  أن  يعتقد  هل 
استهدافها أم تعاقبها على حادثة أمنية؟ جييب: »ليست 
تستهرت  معّينة  ذهنية  بل  فقط،  اجليش  هي  املسألة 
وسائر  واإلدارة  األمن  إىل  القضاء  من  املقومات،  بكل 
املؤسسات الرمسية. كأن أحدًا ال يريد اجليش. إذا ذهب 
نقطة  البلد  فقد  النتقاده.  يتحّجج  َمن  ينربي  الشمال  إىل 
االرتكاز. بالتأكيد يهمنا ذهابه إىل احلدود الشمالية كي 
حياد  ويؤكد  الوطنية،  السيادة  على  اعتداء  ألي  يتصّدى 
لبنان عن األزمات اإلقليمية والدولية اليت تتجاوز املصلحة 
الكامل  الغطاء  السياسيون  له  يوفر  هل  لكن  الوطنية. 
ناقصة جيري تهشيم  عند كل دعسة  لتحّمل مسؤولياته. 

اجليش«.
يعزو الرئيس األسبق الفراغ يف حتّمل املسؤولية وفاعلية 
األجهزة إىل سببني: أحدهما تراكمات احلقبة السورية اليت 
فّككت أجهزة الدولة وأوجدت مؤسسات دستورية يتناقض 
بعضها مع البعض اآلخر. واآلخر استسالم القيادات للخطر 
أهمية  من  يقّلل  ال  لكنه  الريح.  مهّب  يف  البلد  وترك 
تداعيات األزمة السورية على األحداث األخرية يف الشمال، 

وصواًل إىل احلملة على اجليش.
يقول: »أي هدف لنشر اجليش يف الشمال وعند احلدود 

حيمي  موّحد  رمسي  قرار  بال  سوريا  مع 
معنوياته، وُيربز اجلدوى من هذه املهمة. 
واضح  قرار  بال  هناك  اجليش  انتشار 
ولبنانيني.  سوريني  اجلميع،  مع  ُيوّرطه 
السوري  السوري واجليش  هناك اجليش 
املتعاطفون  املقابل  ويف  والثوار،  احلّر 
مع النظام السوري. كيف ُيدفع إذًا إىل 
العناصر  هذه  بكل  املعقد  األتون  هذا 
الوضع  حيال  املتناقضة  وحساسياتها 
اللبناني. عندما طرحنا احلياد كان لتجنيب 
لبنان كل ما جيري يف سوريا. نريد من 
خالله إقناع سوريا مرة نهائية وطمأنتها، 
شؤونها  يف  يتدّخل  لن  لبنان  أن  إىل 
الداخلية أيًا يكن النظام، كي حيافظ لبنان 
املقبلة.  الظروف  تكن  مهما  نفسه  على 
هذا املناخ ترمجته القيادات اللبنانية إىل 
و14  آذار   8 ذلك قوى  فعلت  بعيد.  حّد 
آذار علنًا، وأقّرت مببدأ حياد لبنان الذي 
كان يف صلب وثيقة قوى 14 آذار عندما 
رفعتها إىل رئيس اجلمهورية عشية طاولة 
احلوار الوطين. ثم تبّنى لبنان الرمسي هذا 
احلياد  مبدأ  احلوار.  طاولة  على  املوقف 
النأي  سياسة  احلكومة  تسميه  ما  أو  ــــ 
بالنفس ــــ هو السائد اآلن على األرض، 
رغم بعض اخلروق. وما دام األمر كذلك، 
فإن إرسال اجليش إىل الشمال يقتضي 
ومتفق  وصرحية  واضحة  بأوامر  اقرتانه 
عليها وطنيًا سلفًا، بغية حتصينه ومنحه 
يف  إلقحامه  تفاديًا  الالزمة  الفاعلية 
إشكاالت، مجيعنا يف غنى عنها. اجليش 
أو  اإلمرة  ضاعت  إذا  ومعنويات.  إمرة 
املعنويات،  وتهاوت  بالضبابية  اتسمت 
إىل  الذهاب  اجليش  من  ُيطلب  فكيف 

احلدود كي يشيل الزير من البري؟«.
على  قادر  اجليش  بأن  يعتقد  وهل 
ترمجة احلياد عند احلدود الشمالية؟ يقول 
من  كليًا  لبنان  بسحب  »نعم.  اجلمّيل: 
الصراع العسكري الدموي يف سوريا اآلن 
وتأكيد حياده عنه. وهذا ال يعين تقاعسه 
احلصري  باملعنى  اإلنسانية  واجباته  عن 
والنازحني،  اجلرحى  مساعدة  أي  للكلمة، 
من دون أي تفسري مطاطي، ويف معزل 
أو  النظام،  من  الفريق  هذا  مشاعر  عن 

ذاك من الثورة«.
إىل  اجليش  إرسال  تأخري  يعزو  وإالَم 
واضحة  معلومات  »ال  يضيف:  الشمال؟ 
أن اجليش قد يكون رمبا  لدّي. تقديري 
موقف  إىل  اآلن  إىل  متامًا  مطمئن  غري 
انتشاره  خطة  من  السياسية  السلطة 
عددًا  أن  وخصوصًا  السياسي،  وقرارها 
الضغوط  وطأة  حتت  تتخذ  القرارات  من 
وخارج اقتناعات َمن اختذ القرارات تلك. 
األمثلة وفرية عن ذلك. إنها أقرب إىل أن 

تكون حربًا على ورق«.

للجمهورية  السابق  الرئيس  أن  إال 
الضرر  يدرك مدى  اهلل ال  »حزب  يستدرك: 
مهما  واألجهزة،  بالسلطة  ُيلحقه  الذي 
َمن  هو  يكون  ال  قد  واألهداف.  احلّجة  تكن 
يفتعل االضطرابات والفوضى وقطع الطرق 
شرذمة  يسّبب  املقاومة  حبّجة  أنه  إال  اآلن، 
السلطة والدولة. إذا تعاون حقًا يف سبيل 
الرديفة  السيادة  السلطة وختلى عن  توحيد 
أقوى  الدولة  تصبح  اللبنانية،  األرض  على 
والشغب  الفوضى  حاالت  مواجهة  يف 
لكنها  أقلية.  بالتأكيد  هناك  واالضطراب. 
وهي  الدولة.  إحراج  وسعها  ويف  فاعلة، 
حّجة لضبط  الدولة  بينما ال جتد  تفعل ذلك 
ومتثيلها،  حجمها  يكن  مهما  التحركات  هذه 
ما دام هناك فريق يستمتع بسيادة وحرية 

العمل مستقلتني«.
وطنية  سلطة  تستقيم  »كيف  يضيف: 
حزبية  رديفة  سلطة  جانبها  وإىل  مسؤولة 
وفئوية لديها قدرات تفوق قدرات الدولة، 
الدولة؟  سيادة  جتاور  كاملة  شبه  وسيادة 
وارد  يف  لست  تعايشهما؟  يصّح  كيف 
عناصر  يف  اخلوض  بل  اهلل،  حزب  انتقاد 
تفكيك الدولة وزعزعة سلطتها والثقة بها. 
حبلى  إما  غاب.  شريعة  أو  دولة  هناك  إما 
أو ليست حبلى. لكن بالتأكيد ليست حبلى 
قلياًل، وال نصف سلطة ونصف أمن ونصف 

قضاء ونصف سيادة«.
يقول اجلمّيل أيضًا: »هل يقتضي التذكري 
باتفاق القاهرة عام 1969 الذي قبلنا به على 
الفلسطينية  املقاومة  أعطى  وقد  مضض، 
سلطة وسيادة على حساب الدولة اللبنانية، 
األمن  على  تقتصر  ال  ذلك  بتداعيات  فإذا 
الدولة  مؤسسات  إىل  توّسعت  بل  فقط، 
احلال  وصلت  كيف  ننسى  هل  كلها؟ 
على  سيطرتها  إىل  الفلسطينية  باملنظمات 
مطار بريوت ومؤسسات أخرى للدولة ثم إىل 
تفكيك الشعب، ثم انفجار احلرب؟ نتكلم اآلن 
على قدسية سالح حزب اهلل. كانت للسالح 
الفلسطيين والقضية الفلسطينية قبل ذلك، 
قادتنا  مشابهة  قدسية  العرب،  وعند  عندنا 
بني  اخللط  جراء  من  باهظًا  الثمن  دفع  إىل 
كأن  الرديفة.  السيادة  وممارسة  السيادة 
املشهد يتكّرر بعد أكثر من 40 عامًا. اليوم 
كل َمن له مشروع على حساب الدولة اللبنانية 
صاحب مصلحة يف ضرب اجليش وتفكيكه، 
ويف ضرب القضاء واإلدارة وتعطيل املناهج 
الرتبوية خصوصًا. هناك أكثر من فريق يف 
الداخل والؤه لغري لبنان. ال أحتّدث عن حزب 
اهلل فقط، بل أيضًا عن سواه من التنظيمات 
أو  الدولة  مشروع  ضرب  يف  تشبهه  اليت 
متلك مشروعًا سياسيًا خارجيًا مناوئًا. أتكلم 
على التّيارات السلفية. ال يعين ميثاق 1943 
بيت  هنا  هلؤالء.  شيئًا  الوطنية  والوحدة 
القصيد لكل َمن يسعى إىل تقويض الدولة 

ومؤسساتها«.

اجلمّيل: نشر اجليش بال غطاء ُيوّرطه مع اجلميع

لبنان لن يتدخّل يف شؤون سوريا الداخلية )أرشيف(
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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



صفحة 4     

لبنانيــات

Page 4

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

Printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 
2116

 رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مديرة التسويق: مرياي رياشي

مكتب ملبورن: كميل مسعود

مدير التحرير: سامي مظلوم
عالقات عامة: أكرم املغّوش

Contact Info 
 

Tel:(02) 8764 8186   
Fax:(02) 8764 8062

احلريري  سعد  الرئيس  دعا 
املستقبل«  »تيار  أنصار 
الشهيد  الرئيس  و«مجهور 
إىل  الكورة  يف  احلريري  رفيق 
يف  آذار   14 ملرشح  التصويت 
انتخابات الكورة الفرعية الدكتور 

فادي كرم األحد املقبل.
وقال يف نداء وجهه إىل أهالي 
الكورة: »إن املشاركة يف هذا 
من  هي  االنتخابي  االستحقاق 
صلب احلياة الدميوقراطية اليت 
نعمل على ارسائها ومحايتها يف 
للدكتور  التصويت  وإن  لبنان، 
فادي كرم هو جزء أساس من 
ومنجزاتها  األرز  ثورة  محاية 
نتمسك  زلنا  ما  اليت  والثوابت 
اليت  والطموحات  مجيعا  بها 

نسعى اىل حتقيقها«.
هي  انتخابات  »أي  أضاف: 
يقولوا  لكي  للمواطنني  مناسبة 
خيتارون  مشروع  أي  صراحة 
وبناتهم  وألبنائهم  ألنفسهم 
الناخبني  واختيار  بعدهم.  من 
األحد  يوم  كرم  فادي  للدكتور 
سيكون اختيارا صرحيا ملشروع 
أساس  على  القائم  آذار   14
لبنان العربي الدميقراطي السيد 
احلر املستقل، واقرتاعا ملصلحة 
القوية  الواحدة  الدولة  مشروع 
بالسالح،  حصريا  املمسكة 
مشروع  وجه  يف  السالح،  كل 
عن  والتخلي  الدولة  تفتيت 
حققها  اليت  واحلرية  السيادة 
اللبناني بنضاله ودماء  الشعب 
شهدائه وعلى رأسهم الرئيس 

الشهيد رفيق احلريري«.
أن  إىل  احلريري  ولفت 

سعد احلريري استقبل محاده وتويين:

انتخاب كرم إختيار ملشروع 14 إذار
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األحد  الفرعية  الكورة  انتخابات 
ألنها  مضاعفة  أهمية  تكتسب 
كربى  تغريات  ظل  يف  جتري 
تشهدها املنطقة العربية برمتها 
العربي،  الربيع  ثورات  بفعل 
الشعب  ثورة  بفعل  وخصوصا 
بشار  نظام  وجه  يف  السوري 
له  التابعة  واجملموعات  األسد 

يف لبنان.
وختم: »إنين واثق بأن أنصار 
تيار املستقبل ومجهور الرئيس 
يف  احلريري  رفيق  الشهيد 
يكفي  ما  ميلكون  األبية  الكورة 
من الثقافة الدميوقراطية والوعي 
يف  بكثافة  ليشاركوا  الوطين 
ويقرتعوا)...(  األحد  انتخابات 
الدكتور  آذار   14 قوى  ملرشح 
الرئيس  وكان  كرم«.  فادي 
لقاءاته  يواصل  الذي  احلريري 
اقامته يف  ومشاوراته يف مقر 
مروان  النائبني  استقبل  جدة، 
وحبث  تويين  ونايلة  محاده 

معهما االوضاع.
واتصل بنائب رئيس جملس 
واالمني  مكاري  فريد  النواب 
امحد  املستقبل«  لـ«تيار  العام 
االستعدادات  ملتابعة  احلريري 

لالنتخابات يف الكورة.

الرئيس سعد الحريري

العادة  »وعد«  مشروع  افتتح 
اعمار الضاحية اجلنوبية ورشة عمل 
)املاريوت  »غلوريا«  فندق  يف 
فرادة  »وعد  عنوان  حتت  سابقًا( 
من  عدد  مبشاركة  التجربة« 
اللبنانيني  املعماريني واملهندسني 
ايران  من  ومهندسني  والعرب 

وفرنسا والواليات املتحدة.
مدير  االوىل  اجللسة  يف  حتدث 
حسن  املهندس  »وعد«  مشروع 
جشي وعدد من املهندسني، وكانت 
كلمة لرئيس اجمللس التنفيذي يف 
صفي  هاشم  السيد  اهلل«  »حزب 
الدين الذي شكر كل من ساهم يف 
»اعادة الضاحية امجل مما كانت«، 
وقدم عرضًا ملا رافق عدوان متوز 

 – اللبنانية  احلدود  عاشت 
السورية الشمالية والشرقية يف 
الساعات االخرية، تصعيدا الفتا 
البلدات  رقعة  توسع  ظل  يف 
والقرى املستهدفة، ومطاولتها 
والصاروخي  املدفعي  بالقصف 
السوري، مما اوقع ستة جرحى 

بينهم أربعة اطفال.
من  الشمالي  احملور  على 
االهالي  امضى  احلدود، 
 – االربعاء  ليل  صعبة  ساعات 
استهداف  جراء  من  اخلميس، 
قذائف  من  بزخات  بلداتهم 
من  النارية  والرشقات  اهلاون 
السورية  الثقيلة  الرشاشات 
الدبابية  بلدتي  طالت  اليت 
والغربي  الشرقي  حبييها 
انهمرت قذائف  والنورا. كذلك 
هاون 82 ملم مع ساعات الفجر 
يف مداها االبعد للمرة االوىل، 
على بلدتي الدوسة والكواشرة، 
وانفجرت على مسافة امتار من 
البرية، حيث  طريق الكوخيات – 
جتاوز عددها السبعني، مما اثار 
الذين نزحوا  ذعرا بني االهالي 
منها  امانا،  اكثر  اماكن  اىل 
يف  الكواشرة،  حبرية  ضفاف 
حني جلأ آخرون اىل اقرباء هلم 
يف عدد من البلدات العكارية. 
وادى القصف اىل تضرر منزل 
الدبابية،  يف  صبحة  حممد 
واصابة خضر ناجي بشظية يف 

عينه اليسرى.
تواصلت  االثناء،  هذه  يف 
االستعدادات لنشر اجليش على 
احلدود، وعلم ان عملية االنتشار 

أطفال منصور شاهني الجرحى يف مستشفى بعلبك الحكومي

6 جرحى بينهم 4 أطفال يف طفيل والدبابية وتدمري منازل
سباق بني التصعيد السوري على احلدود وانتشار اجليش

ستبدأ يف الساعات الـ48 املقبلة 
اليت  مراحل، وفق اخلطة  وعلى 
يتوقع  حبيث  القيادة،  رمستها 
ايام،  زهاء عشرة  تستغرق  ان 
على  يزيد  ما  فيها  ويشارك 
الوية  من  عسكري  آالف  سبعة 
يتوقع  كذلك  متعددة.  وافواج 
نقطة   52 متركزه  يشمل  ان 
على طول احلدود من العريضة 
احلدود  حيث  بري  النيب  اىل 
الفاصلة بني عكار وبيت جعفر 
يف البقاع، على امتداد اكثر من 

مئة كيلومرت.
بدأ  السوري،  اجلانب  ويف 
السواتر  رفع  امس  صباح 
الدبوسية  نقطة  من  الرتابية 
احلدودية وصوال اىل العريضة. 
اخلطوة  هذه  ان  شهود  وافاد 
طريق  انشاء  مع  متزامنة  اتت 
خل الساتر لتأمني حركة سريعة 
كذلك  العسكرية.  لآلليات 
السورية  املواقع  تعزيز  جرى 

واملدفعية  بالدبابات  احلدودية 
والرشاشات الثقيلة.

التطورات،  هذه  ظل  ويف 
داود  خربة  بلدية  دار  عقد يف 
حضره  موسع  لقاء  الدريب  يف 
ونضال  املرعيب  معني  النواب 
واملنسق  رحال  ورياض  طعمة 
يف  املستقبل«  لـ«تيار  العام 
عكار خالد طه ورؤساء احتادات 
رؤساء  من  وعدد  بلديات 

البلديات.
تاله  بيانا  اجملتمعون  وأصدر 
فيه  وتوجهوا  املرعيب،  النائب 
الدولي  اجملتمع  »منظمات  اىل 
العام  وامينها  املتحدة  واالمم 
والصليب  مون   – كي  بان 
االمحر اللبناني ومنظمات حقوق 
الدول  سفراء  ومجيع  االنسان، 
اىل  كما  والصديقة،  الشقيقة 
جامعة الدول العربية، لندعوهم 
وتفقد  عكار  زيارة  اىل  مجيعا 
بلداتها احلدودية، واالطالع على 
ما تكابده نتيجة القصف الرببري 
املتكررة  اليومية  واالعتداءات 
كذلك  االسد«.  نظام  لقوات 
الدولي  اجملتمع  منظمات  ناشد 
»الضغط على احلكومة اللبنانية، 
حكومة النأي بالنفس، للتعجيل 
يف ارسال اجليش اللبناني اىل 
والشرقية،  الشمالية  احلدود 
وعمالني  فعلي  انتشار  وتنفيذ 
محاية  اىل  يؤدي  مبا  وفاعل 
من  وسكانها  وبلداته  الوطن 
املتواصلة.  السورية  التعديات 

واننا ندعو اجليش، كما تصدى 
للعدو  عديسة  يف  باالمس 
االسرائيلي، اىل ان حيمي ايضا 
حدود لبنان من اي تعد غاشم 

ومن اي جهة«.
وجال عضو املكتب السياسي 
لـ«تيار املستقبل« حممد املراد 
يرافقه وفد، يف عدد من القرى 
اوضاعها،  مستطلعا  والبلدات 
تسبب  اليت  االضرار  ومتفقدا 
وعاد  السوري،  القصف  بها 

اجلرحى وعزى بالضحايا.
يف  التعازي  قدم  كذلك 
موسى  وليد  باملواطن  النورا 
بينما  قلبية  بنوبة  قضى  الذي 
كان حياول النجاة بأوالده خالل 

القصف.
الطفيل

الطفيل  بلدة  تسلم  ومل 
احلدود  مع  املتداخلة  اللبنانية 
ليل  بعلبك  شرق  السورية 
اخلميس من القصف  االربعاء – 
للمرة  تعرضت  اذ  والرمايات، 
االحداث  بداية  منذ  االوىل 
القذائف  من  عدد  لسقوط 
خالل  السورية،  والرشقات 
اشتباكات مع معارضي النظام، 
منزل  تدمري  اىل  ادى  مما 
كامال  تدمريا  شاهني  منصور 
واصابة اوالده امحد  )11 عاما( 
 3( وتاسنيم  اعوام(   5( وحممد 
يف  طفيفة  اصابات  اعوام( 
الرأس، اضافة اىل طفلة رابعة 
كذلك  طفيفة،  جروحها  كانت 
فارس  آمنة  والدتهم  اصيبت 
الصدر  يف  برضوض  عثمان 
املنزل  حطام  تساقط  نتيجة 
بدر  املختار  منزل  عليها. ودمر 
وتضررت  جزئيا  دقو  الدين 
والد  وعمل  اخرى.  منازل 
االطفال اجلرحى على نقلهم اىل 
يف  احلكومي  بعلبك  مستشفى 
جرار زراعي عرب الطريق الوعرة 
البلدة  تصل  اليت  الوحيدة 
النيب   – طفيل  وهي  بلبنان، 
واستغرق  بريتال.   – سباط 
وصوله اىل بعلبك اربع ساعات 

ونصف ساعة.

.»2006
ان  اىل  الدين  صفي  وأشار 
العدوان »خلف دمارًا هائاًل ووصل 
 20 حنو  اىل  املدمرة  املباني  عدد 
ألفًا عدا عن تدمري 80 ألفًا بشكل 
احملال  آالف  اىل  اضافة  جزئي، 
والكنائس  واملعامل  التجارية 
اليت  الفادحة  واخلسائر  واملساجد، 
ومراكب  املرافئ  ببعض  حلقت 

الصيادين«.
اليت  االسرتاتيجية  وعرض 
من  العدوان  بعد  احلزب  اعتمدها 
العادة  املقرتحات  درس  خالل 
االعمار، وقال: »إن املقاومة اليت 
أخذت على عاتقها مسؤولية الدفاع 
اصعب  يف  وشعبها  وطنها  عن 

ودّقة،  حساسية  وأكثرها  الظروف 
وقدمت التضحيات الكبرية، ليست 
الناس،  عن  منفصال  آخر  وجودًا 
بل هي تعبري عن امانيهم وآماهلم 
االجتماعي،  ونسيجهم  وثقافتهم 
وهي يف بعدها اآلخر حياة الناس 

ومستقبلهم وكرامتهم.
مشروع  انطلق  الرؤية  هذه  من 
وعد العادة اعمار الضاحية اجلنوبية، 
وهي العرين، وفيها خصوصيات، 
جلهة االزدحام السكاني واحتضانها 
ومؤسساتها  املقاومة  قيادة 

وأجهزتها. 
العام  االمني  إصرار  اىل  وأشار 
لـ«حزب اهلل« السيد حسن نصراهلل 
على إعادة الضاحية اجلنوبية »امجل 

مما كانت« رغم املصاعب.
 2006 متوز  حرب  »يف  وختم: 
طوينا صفحة قامتة من تاريخ الصراع 
بالتفوق  احالمه  ودفّنا  العدو  مع 
وفتحنا بابا واسعا لالمل باستعادة 
مشرقة  وكتبنا صفحة  املقدسات، 
احلرية  اىل  التواقة  اآلتية  لالجيال 

والكرامة واالستقالل )...(«.

ورشة »وعد« إلعمار الضاحية مبشاركة دولية

صفي الدين: يف متوز 2006 دفنّا أحالم العدو
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مدرّسة جامعية للغتني الفرنسية 
والعربية

خربة طويلة يف مجال التدريس الخاص
ضمان مستويات عالية لطالبها

لالتصال: 0420907914

معرض التسوّق املسائي
يقام معرض للتسوّق املسائي برعاية وزارة السياحة اللبنانية وسفارات 

عربية يف اسرتاليا
تسوّقوا وتمتعوا بأجواء فنية وطربية

وذلك ابتداء من 2 ولغاية 11 آب 2012 من الساعة 6 مساء حتى 12 ليال يف صالة 
La Luna Lounge (Cnr Ethel St, & Eldridge Rd, Bankstown)

لالتصال: 0415494949

النائب  املرده  تيار  رئيس  دعا 
املرده  ماكينة  فرجنيه  سليمان 
من  العمل  تكثيف  اىل  االنتخابية 
اجل حتقيق فوز املرشح القومي يف 
الدكتور  الفرعية  الكورة  انتخابات 
وليد اللعازار، الفتا اىل ان امواال 
خليجية تدفع من قبل الطرف االخر 
لتأمني االصوات ملرشحه، ومطالبا 
االقرتاع  صناديق  اىل  بالذهاب 

حبماسة.
وقال فرجنيه خالل لقائه املاكينة 
االنتخابية للكورة يف مبنى املرده 
يف بنشعي: لدينا معركة اساسية 
فرضها  الكورة،  يف  وسياسية 
الطرف االخر الذي مل يقبل تأمني 
بعيدا  اشهر،  لثمانية  االستمرارية 
عن اي استفزاز، لكن مسري جعجع 
الناس يف  يستفز  مرحلة  كل  يف 
ويدعون  بيوتهم،  ويف  مناطقهم 

انه حق دميوقراطي.
هناك  املقابل  لكن يف  اضاف: 
هم  التعاطي.  يف  وقيم  اخالق 
نشكرهم  وحنن  الناس  استفزوا 
اىل  منكم  واحد  كل  دفعوا  النهم 
العودة الصالته وذاته، لذلك هي 
وليست  بامتياز  سياسية  معركة 
بل  فقط،  القومي  احلزب  معركة 
واحد  فريق  فنحن  مجيعا.  معركتنا 
ان  معتربا  واحدة،  رؤية  ولدينا 
الطرف االخر حياول التباكي ويتهمنا 

باشياء حصلت قبل ان نولد.
منلك  ال  اننا  صحيح  وتابع: 
ميلكونها  اليت  املالية  القدرات 
واليت يراها اجلميع وهي واضحة، 
قيمتها  فاقت  اليت  االعالنات  عرب 
دوالر،  املليون  ونصف  املليون 
املعركة  كل  تكلفنا  مل  حنن  فيما 
على  واتكالنا  دوالر،  الف  مئيت 
ويشرون  يباعون  ال  الذين  الناس 
الناس  وعي  على  واتكالنا 
نتكل  لذا،  ومحاسهم.  وذاكرتهم 
ان  عليكم  ونتمنى  محاسكم،  على 
ان  يريد  من  امام  عائقا  تقفوا  ال 
يأخذ امواال. فليأخذ من يريد املال 
من  الن  ضمريه،  وفق  ولينتخب 
يدفع املال يهني الناس ويضحك 
عليهم، ومن يقبض وينتخب وفق 

ضمريه يرد االهانة اىل صاحبها.
املاضية،  باالنتخابات  ذكر  واذ 
وخصصوا  الوعود،  اغدقوا  قال: 
امريكي،  دوالر  مليون   40 للبلمند 
ثم اخرتعوا قصة اخلوري الذي مل 
يكن استقباله هلم الئقا، فامتنعوا 
الكورة  ووعدوا  املبلغ،  دفع  عن 
منها  دفعوا  دوالر،  مليون   70 ب 

حواىل مخسة ماليني فقط.
اخلالفات  كل  نسيان  اىل  ودعا 
اىل  الفتا  اللعازار،  املرشح  ودعم 
من  اسهل  العامة  االنتخابات  ان 

علينا  لذا  الفرعية،  املعركة  هذه 
الذهاب اليها حبماسة.

فرجنيه  بني  حوار  دار  ثم 
واملشاركني، تضمن اسئلة متنوعة 
جيري  وما  الراهن  الوضع  حول 
اىل  فلفت  الوزراء،  جملس  داخل 
هو  غصن،  فايز  الدفاع  وزير  ان 
اختاذ  ميكنه  وال  احلكومة  من  جزء 
اليت  احلكومة  عن  منفصلة  مواقف 
نأت بنفسها عما جيري يف سوريا. 
فالوزير اذا ينفذ مقررات احلكومة، 
موضحا اننا ضد كسر هيبة اجليش 
بشكل قاطع، لكن اذا كانت الدولة 
ال تريد اعادة هيبة اجليش، فماذا 
ميكن لوزير الدفاع ان يفعل وحده؟ 

ال ميكن حتميله اكثر مما حيمل.
لالنتخابات  املرده  مشروع  وعن 
وكيفية مواجهة االموال اليت تدفع 
من قبل قوى 14 اذار يف الكورة، 
لفت اىل انها اموال خليجية وجعجع 
دول  بعض  من  باملال  يتغذى 
جزء  اذار،   14 فريق  فيما  اخلليج، 
منه يتمول من السعودية وجزء اخر 
من االمارات او قطر. والن اخلليج 
اليوم منسجم مع بعضه، فان هذا 
الفريق منسجم داخليا، لكن عندما 
ستعصف  هناك  اخلالفات  تعصف 
هنا، وسيعودون مجاعات مجاعات، 
وهلذا فان مسري جعجع يتكرب اليوم 
النه  احلريري،  سعد  الرئيس  على 
السعودي،  للمال  حيتاج  يعد  مل 
لن  سوريا  يف  النظام  ان  مطمئنا 
اعترب   2005 العام  ففي  يسقط. 
السوري  النظام  ان  اللبنانيون 
سقط ومل يعد لسوريا تأثري بنسبة 
لكننا  اللبنانية،  الساحة  على   %1
اصبحنا  بل  ال  واستمرينا،  بقينا 
كان  عندما  عليه  كنا  مما  اقوى 

السوريون يف لبنان.
العربي  اخلط  مع  اننا  واكد 
ونؤمن بالعروبة واالنصهار الوطين 
وبالقضية  املشرتك  والعيش 
تؤمن  سوريا  والن  الفلسطينية، 
وتدعمها، حنن  االمور  بهذه  كذلك 
تنبع  سوريا  مع  فعالقتنا  معها. 
من نقاط مشرتكة وتفكري مشرتك 
وليس عالقة مرحلية، مشددا على 
الرئيس  اسسه  مشرتك  فكر  انه 
سليمان فرجنيه مع الرئيس حافظ 
عائلتنا  ومع  معنا  واستمر  االسد 
مع  حنن  السياسية.  وتركيبتنا 
حوله  التف  الذي  العربي  الفكر 
عليه،  انقلبوا  ثم  ومن  العرب  كل 
فيه.  مستمرة  سوريا  تزال  وال 
فالرئيس فرجنيه كان مع الرئيس 
مع  ذلك  وبعد  الناصر  عبد  مجال 
واليوم  االسد،  حافظ  الرئيس 
االسد  بشار  الرئيس  مع  حنن 
وحنن  العربي،  اخلط  هذا  النه يف 

القوات  حزب  رئيس  استقبل 
اللبنانية مسري جعجع يف معراب، 
النائب  املستقبل  كتلة  عضو 
زياد القادري، يف حضور منسق 
القوات يف البقاع الغربي وراشيا 

إيلي حلود.
القادري  حتدث  اللقاء،  وعقب 
عن خطوة متويل احملكمة، فقال: 
احملكمة  هذه  متول  احلكومة  إن 
بطريقة ملتوية، حبيث جلأ رئيس 
اطار  خارج  اجراءات  إىل  احلكومة 
قرار جملس الوزراء وسلطته، مما 
يعرب عن عدم قناعة هذه السلطة 
قدما  والسري  العدالة  مسألة  يف 

يف موضوع إحقاق احلق.
أضاف: إن مالك هذه احلكومة 
من  هو  عليها  املسيطر  واحلزب 
يدير هذه احلكومة ويرفض تسليم 
مسؤولية  يرتب  وهذا  املتهمني، 
مسار  تسهيل  مسألة  يف  عليها 

العدالة.
داتا  موضوع  اىل  تطرق  كما 
ميكن  كيف  فسأل:  االتصاالت، 
ظل  يف  تسهل،  أال  للحكومة 
نشهدها،  اليت  االغتيال  حماوالت 
تسليم داتا االتصاالت اىل األجهزة 
األمنية لوقف هذه العمليات، ال بل 
األخرية، وقال: هذا  تعرقل عمل 
إفالت  يف  مساعدتها  على  دليل 
والتشجيع  العقاب  من  اجملرمني 

على االغتيال.
وذكر القادري كيف قام وزير 
الثاني من  االتصاالت يف كانون 
هذا العام حبجب الداتا عن األجهزة 
الوزراء  جملس  فقام  األمنية، 
قرار  باختاذ   2012 شباط   1 يف 
بتكليف اهليئة القضائية املستقلة 
املوافقة  عدم  أو  املوافقة  إعطاء 
على حركة الداتا. وبعدها، وقعت 
الدكتور  من  كل  اغتيال  حماولة 
حرب.  بطرس  والنائب  جعجع 
وبالتالي، كأن هناك سياقا حيمل 
حني  بأنه  وريبة  شكا  طياته  يف 
ولن  التنفيذ،  بدأ  الداتا  أوقفت 
اليت  التهديدات  أيضا  ننسى 
اجلميل  سامي  النائب  تلقاها 
والعميد  ريفي  أشرف  واللواء 
وسام احلسن حبيث حكي عن بدء 

التحضري حملاوالت اغتيال.
خمالفة القانون 140

احلكومة  أن  إىل  لفت  وإذ 
بقرارها يف 1 شباط 2012 تلطت 
زاوية  من   99/140 القانون  وراء 
وضع  فاملشرتع  قانونية،  حبت 
هذا القانون إلجياد إطار تشريعي 
املخابرات  على  التنصت  ملوضوع 
حركة  وليس  اهلاتفية ومضمونها 
جملس  أن  اعترب  االتصاالت، 
الوزراء بقراره خيالف هذا القانون 
موضوع  عليه  ليدخل  وحيوره 
على  فقط  ينص  هو  بينما  الداتا 

التنصت.
من  باجلسد  املوازنة  ووصف 
أصدرتها  حبيث  روح،  دون 
احلكومة وفقا العتبارات انتخابية. 
فرض  عن  بنفسها  نأت  أنها  إذ 

ضرائب جديدة وتقديم مساعدات 
اجتماعية حتى ال تغضب قواعدها 
االنتخابية وهذه قمة الالمسؤولية 
وقد أتت لرتضي فريقا من دون 

اآلخر.
جملس  يف  التشريع  وانتقد 
كبري  بقسم  خيضع  الذي  النواب 
جملس  رئيس  مزاجية  إىل  منه 
فيما  بري،  نبيه  األستاذ  النواب 
جلهة  حيرتم  ال  الداخلي  النظام 
اهليئات  اعمال  جدول  اعداد 
باعتبار  التصويت  ولناحية  العامة 
داخل  مفقودا  بات  التوازن  ان 
عن  يعرب  مما  التنفيذية  السلطة 
عدم احرتام العملية الدميوقراطية، 
بني  التوازن  عدم  اىل  إضافة 

السلطات والفصل يف دورها.
وقال: إذا كانت هذه احلكومة 
مثن،  بأي  بقائها  معركة  ختوض 
فنحن يف قوى 14 آذار سنستمر 
الدولة  بقاء  معركة  خوض  يف 
باعتبار أننا كمسؤولني نكاد نكون 
الستعادة  األخرية  فرصتنا  أمام 
اللعبة  أن  إذ  بنا،  الناس  ثقة 
معارضة  بني  كالسيكية  تعد  مل 
وسلطة بل املهدد اليوم هو مبدأ 
الدولة. وبالتالي، جيب أن نبادر 
انقاذية  خطة  وضع  إىل  مجيعا 
عنوانها انقاذ السلطة أي احلكومة 
من نفسها وانقاذ البلد من هذه 
اخلطة  هذه  وتتجلى  السلطة. 
شجاع  طرح  خالل  من  االنقاذية 
إلعادة  احلكومة  من  الثقة  لسحب 
وبهيبتها  بالدولة  الناس  ثقة 
ولتصويب االجتاه العام يف البلد 
وحكومته  اهلل  حزب  يأخذه  الذي 

حنو تغيري اجلينات اللبنانية.
املعارضة  رفض  امكان  وعن 
جملس  داخل  املوازنة  اقرار 
إن  القادري:  قال  النواب، 
دراستها،  صدد  يف  املعارضة 
تباعا  عليها  مالحظاتنا  وسنضع 
ملعاجلة  والتدقيق  التمحيص  بعد 
الثغرات، ولكن املكتوب يقرأ من 

عنوانه.
وفدا  جعجع  التقى  ذلك،  اىل 
احلرة  املهن  نقابات  احتاد  من 
ضم رئيس االحتاد نقيب األطباء 
نقيب  شرف،  أبو  شرف  الدكتور 
غسان  الدكتور  األسنان  أطباء 
الدكتور  الصيادلة  نقيب  يارد، 
بو  نبيل  الدكتور  نصور،  زياد 
قطاع  منسقة  حضور  يف  حبيب، 
الصيدلة يف حزب القوات ليليان 

قشوع.
ووضع أبو شرف زيارته ملعراب 
بها  يقوم  اليت  اجلولة  إطار  يف 
الكتل  رؤساء  مجيع  على  االحتاد 
أعمال  على  إلطالعهم  النيابية 
االحتاد، وال سيما من أجل دعمه 
يف مشاريع القوانني اليت قدمتها 

النقابات إىل جملس النواب.
الوفد  جعجع  وعد  جهته،  من 
املطالب  هذه  مبتابعة  النقابي 
للمشاريع  الكامل  والدعم 

املقدمة.

جعجع التقى احتاد املهن احلرة
والقادري انتقد مشروع املوازنة

لقاء القومي واملرده والتيار الوطين دعما للمرشح اللعازار
وفرجنيه اعترب انتخابات الكورة اساسية وليست معركة حزب

ان  حرب،  بطرس  النائب  اعترب 
تسليم  عن  احلكومة  رئيس  كالم 
األمنية  لألجهزة  االتصاالت  داتا 
فاجلهاز  اللحظة،  حتى  صحيح  غري 
املعين بالتحقيق مل يتبلغ ومل يعط 
أي معلومات جديدة، مؤكدا أنه لن 
يسكت عن هذا األمر اطالقا وعلى 
على   IMSI ال  تسليم  احلكومة 

االراضي اللبنانية كافة.
ورأى يف حديث اىل اذاعة صوت 
لبنان أن ال بد للجميع معرفة الفرق 
بني محاية املواطنني وأمنهم وبني 
خمابرات  خصوصيات  اىل  الدخول 
القضائية  اللجنة  وعلى  الناس، 
مساعدة  يف  تساعد  أن  املختصة 
األجهزة األمنية، ألن الوطن وأمنه 
يدعون  اليت  اخلصوصية  من  أهم 

احرتامها.
وحلفاءه  اهلل  حزب  حرب  ومحل 
املسؤولية التارخيية والقضائية عن 
مساعدتهم  وعدم  العدالة،  تعطيل 
هذا  يف  يأتي  األمنية  األجهزة 

السياق.
 14 قوى  موقف  على  وتعليقا 

اذار من حماولة االغتيال وحتركاتها 
هذه  أن  إىل  حرب  اشار  املقبلة، 
االغتيال  حماولة  أن  مدركة  القوى 
االوىل  تكون  لن  هلا  تعرض  اليت 
اذار لن تسكت  وال األخرية، و14 
عن هذا األمر وإال تكون ختلت عن 
كقوى مل  أننا  اىل  مشريا  دورها، 
حنجب املعلومات عن األجهزة األمنية 
يف احلكومات السابقة والدليل أن 
كشفت  اليت  هي  االتصاالت  داتا 
املتهمني باغتيال الرئيس الشهيد 

رفيق احلريري.
يف  مناضال  سيبقى  أنه  وأكد 
سبيل لبنان وحريته، وقال سنبقى 
حاملني مشروع  اذار   14 يف قوى 
قيام الدولة وحصر السالح يف يد 
بازالة  نسمح  ولن  الشرعية،  قوى 
السالح  بهيمنة  واستبداله  فريقنا 

املطلقة.
وردا على سؤال، قال حرب: ما 
احلوار يف ظل حماوالت  جدية  هي 
االغتيال؟ وكيف ستجلس قوى 14 
اذار يف وجه أطراف احلكومة الذين 

امتنعوا عن تسليم الداتا؟. 

حرب: احلكومة ترفض تسليم الداتا 
وتعرقل حتقيق األجهزة األمنية

كلبنانيني وكأقليات، ال ميكننا اال 
املنطقة  هذه  ارادة  مع  نكون  ان 
وحترير فلسطني. ال ميكن ان اكون 
بل  اسالمية،  دول  العرب يف  مع 
اكون معهم يف العروبة ويف حترير 

فلسطني، وهي قضيتنا.
املستقبل لنا

ودعم  املرده  انتشار  وعن 
جيعلنا  الظرف  ان  قال:  احللفاء، 
اخرى،  اىل  مرحلة  من  ننتقل 
اكرب،  حجم  اىل  مرئي  حجم  ومن 
واملستقبل لنا. ال ختافوا من االيام 
وحنن  بروية  نعمل  الننا  املقبلة، 
به،  نعمل  مبا  ونؤمن  واقعيون 
جانب  اىل  دائما  الوقوف  وعلينا 

حلفائنا واملستقبل امامنا.
وعن نسبة جناح املرشح اللعازار 
الفريق  وحترك  االنتخابات  يف 
احلليف، لفت اىل ان الكل يتحرك 
املطلوبة،  وباحلماسة  حجمه،  وفق 
واذا  مرشحنا كبري،  بنجاح  وامياننا 
قلنا العكس فنكون غري مؤمنني مبا 
نقوم به، وعلينا العمل لفوز وليد 
يف  تنتهي  املسألة  الن  اللعازار، 
االساسية  املعركة  اما  متوز،   15
ان  القوة  لكن   .2013 ال  ففي 
االيام  حليفك يف  جانب  اىل  تقف 
يف  وليس  واالستثنائية  الصعبة 

االيام العادية.
النيابية  االنتخابات  قانون  وعن 
القانون  ان  ارى  ال  قال:  اجلديد، 
املنبثقة  الرباعية  واللجنة  سيتغري، 
قانون  دراسة  تتابع  بكركي،  عن 
النسبية والدوائر املصغرة، معتربا 
فهو  القانون  كان  بأي صيغة  انه 
مسيحيا،  نائبا   ٦4 ال  يوصل  لن 
الرئيس  مع  جعجع  مسري  وتكلم 
النواب  مبوضوع  السنيورة  فؤاد 
املسيحيني، وال اعلم مدى موافقة 
لكن  عليه.  احلريري  الرئيس 
اخلارج  من  يأتيهم  القرار  بالنتيجة 
وسيسريون وفق امالءات اخلارج، 
هو  ال٦0  قانون  ان  من  متخوفا 
الذي سيبقى اخريا، ومعتربا ان كل 
سعي القوات والكتائب هو لنسف 
التوافق  مت  واذا  النسبية،  قانون 
على النسبية فسيكون بيتنا برأس 
لدينا  ليس  انه  اوضح  القلعة،كما 
مشكلة يف الدوائر املصغرة سوى 

ان االموال سيزداد تأثريها.
املغرتبني  استقدام  وعن 
قبل  من  االنتخابات  للمشاركة يف 
الطرف االخر، قال: املغرتبون هم 
االنتخابية،  العملية  يف  اساس 
ويلجأون اليهم ساعة احلاجة وعلينا 

اجياد خطة القفال هذه الثغرة.
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مثن  والصني  روسيا  تدفيع  عن  كلينتون  هيالري  كالم  ميّر  مل 
فاملسألة  موسكو.  أهل  لدى  الكرام  مرور  سوريا  من  موقفيهما 
املوسكوبيون  يعرف  استهالكيًا.  إعالميًا  لغوًا  وال  مزاحًا،  ليست 
أن مثة تأويالت ختفيفية وتربيرية عدة أعطيت لتهديدات السيدة 
األمريكية يف  اإلدارة  داخل  بإمجاع  ال حتظى  أنها  منها  كلينتون. 
شعبوية  مع  التنافس  سياق  يف  انتخابي  بعضها  وأن  واشنطن. 
املرشح اجلمهوري ميت رومين. ومنها أيضًا أنها استثمارية لسنوات 
الحقة، من ضمن طموح سيدة البيت األبيض السابقة الدائم، إىل 

العودة إليه سيدًا ال سيدة...
تقييم كالم  يفّضلون  لكنهم  الروس.  يعرفها  القراءات  كل هذه 
أنه مقصود بذاته، حبرفيته. وقبل  باتوم على  ناظرة مبنى فوغي 
أن يغوص هؤالء يف التحليل االفرتاضي، جاءهم التأكيد األمريكي 
من لبنان: تصريح للسيناتور جون ماكني قبل يومني من بريوت، 
يتنّبأ منذرًا، أو هو ينذر متنّبئًا، بأن »الربيع العربي« سيصل إىل 

روسيا والصني.
هذه هي اخلطة احلقيقية واالسرتاتيجية السرية، يقول الروس هذه 
األيام. ففي واشنطن مثة من أدرك أن الوقت بات داهمًا بالنسبة 
إىل »اإلمرباطورية األمريكية«. يكفيها دلياًل على الضعف والوهن 
أنها قامت على ركيزتني أساسيتني: منوذجها االقتصادي املرتكز 
على اقتصاد السوق، ومنوذجها السياسي املتمثل يف الدميقراطية 
الليربالية وفق النموذج اجلفرسوني. وهو ما حاولت طيلة عشرين 
عامًا من تفردها بقيادة العامل بعد انهيار االحتاد السوفياتي، تعميمه 
على كل أحناء األرض. فسيادة أي إمرباطورية عرب التاريخ كانت عرب 
سيادة منوذجها يف احلكم وتطبيقه يف كل »املستعمرات« منوذجًا 
دولتيًا صاحلًا. وهذه هي فلسفة الفكر »اإلمربيالي«. بعد عشرين 
يف  للبعض  يبدو  األمريكية،  اإلمرباطورية  تأبيد  حماولة  من  عامًا 

واشنطن أن ركيزتيها األساسيتني قد سقطتا.
فاقتصاد السوق مير يف أبشع أزماته، وعملية تصدير »دميقراطية 
العم سام« انتهت من فشل ذريع إىل فشل شنيع، من كابول إىل 
بغداد. هكذا صار ما عمدته واشنطن نفسها باسم »الربيع العربي« 
حاجة أمريكية أكثر مما هو واقع عربي، وضرورة لواشنطن أكثر مما 
هو حتمية لعواصم املنطقة. فالربيع العربي يف مفهومه األساسي، 
األردوغانية،  الطريقة  على  عثمانية  ــــ  النيو  الفكرة  من  املنبثق 
بانتعاش  يعد  فهو  وإخفاقاتها.  واشنطن  أزمات  كل  عن  جييب 
اقتصادي، كما كان واقع أنقرة قبل دخوهلا نفق هذا الربيع، كما 
يقّيم املصاحلة بني شعوب املنطقة وبني شيء ما من »الدميقراطية 
الليربالية«. واألهم أنه يدق أبواب روسيا والصني، حبصار مماثل 
للحصار األمريكي املزدوج، الذي ُفرض على موسكو السوفياتية 

أيام احلرب الباردة.
العمالق  حيال  املزدوج  االحتواء  سياسة  واشنطن  أقامت  يومها، 
وشرقًا  املسيحية،  الليربالية  بالدميقراطيات  غربًا  طّوقته  األمحر. 
يف  انفجارها  حتى  املعلنة،  وغري  الكامنة  اإلسالمية  باألممية 
يف  أوراسيا  كل  يف  ومتددها  إيران،  يف  واحتماهلا  أفغانستان، 

شكل متزامن.
التكتيك نفسه تستعد واشنطن إلعادة تطبيقه يف روسيا اليوم، 

روسيا الغاز املتدفق والتسلح املتجدد وبوتني القيصر املؤبد.
يكفي هذا الدليل يقول املوسكوبيون. هل تعرف من اختاروا سفريًا 
هلم عندنا؟ إنه شخص امسه مايكل ماكول. أرسلوه إلينا مطلع هذا 

العام. مل يكن دبلوماسيًا قط.
خدم فرتة قصرية مساعدًا رئاسيًا ومسؤواًل عن مكتب روسيا يف 
جملس األمن القومي. لكن اختصاصه الرئيسي أنه خبري يف تصدير 
»الثورات امللونة«، وباحث يف مؤسسات تلقيحها وحضنها. كان 
يف »مؤسسة هوفر«، ومديرًا يف »مركز الدميقراطية واإلمناء وحكم 

القانون«، ويف مؤسسة كارنيغي.
هل تعين لكم شيئًا هذه األمساء؟ اسألوا أهل أوكرانيا الربتقالية 
جيدًا،  األمساء  تلك  يعرفون  فهم  وجوارهما،  األرجوانية  وجورجيا 
ويعرفون السفري األمريكي اجلديد يف موسكو جيدًا أيضًا. وال ميكن 

هذا االختيار أن يكون عشوائيًا أو جمرد مصادفة.
فقبل اعتماد تلك السياسة من قبل واشنطن، اختري سفريها إىل 
بيجينغ من املسؤولني السابقني يف وزارة التجارة اخلارجية مثاًل. 
اسأل عن  ما،  بلد  واشنطن يف  تعرف هدف  أن  أردت  إذا  هكذا 

خلفية سفريها فيه واختصاصه.
بال شك أن سفراءها يف بالدكم من أصحاب اخللفية األمنية، يقول 
لك أهل موسكو، قبل أن يكملوا حديثهم اجلازم. بعد، قريبًا قد 
يرسلون إىل الصني سفريًا من املتخصصني يف شؤون التيبيت 
والتداخل اجلغرايف اهلندو ــــ صيين، أو من األمريكيني املنحدرين 
من إقليم كزينجيانغ، ذي الغالبية املسلمة على حدود اجلمهوريات 

السوفياتية السابقة.
جمرد  تكن  ومل  املقبلة.  املرحلة  لصراع  األوسع  املشهد  هو  هذا 
طريقة  أن  بوتني  فالدميري  الروسي  الرئيس  أعلن  حني  »نتعة« 
نتيجة  على  متوقفتان  املقبلة  العقود  يف  العامل  تشكل  وكيفية 

املعركة احلاصلة يف سوريا اليوم.

ملاذا هذا السفري األمريكي 
يف موسكو؟

جان عزيز »جيب أن حنرتم من نعيش معه،
يف  او  السماء  يف  سواء  بيننا،  ما  يف  االختالف  يكن  أيًا 

جهنم«.
أهانز سرتكن )سياسي أملاني معروف(

ست سنوات مرت على »حرب متوز«، كأنها أمس.
وبرغم اندحار العدو واعرتافه بهزميته أمام حفنة من اجملاهدين 
املؤمنني األبطال، فإن احلرب على املقاومة مل تتوقف، من جانب 

إسرائيل وحليفتها أمريكا ووكالئها اإلقليميني واحملليني.
أجل  من  شاءتها  اليت  احلرب  أن  بوش  إدارة  تتصور  مل 
بسقوط  ستنتهي  إسرائيل،  بقيادة  جديد  أوسط  شرق  قيام 
يف  صعبًا  ورقمًا  إقليمية  قوة  املقاومة  وحتول  مشروعها، 

املعادلة الدولية.
القوي  لبنان  لبنان جديد، هو  للمرة األوىل،  للوجود،  وظهر 
الدفاع عن أرضه وكرامته، األمر  بإرادة شعبه وتصميمه على 
الذي أزعج املنظومة احمللية اليت طاملا فاخرت بأن قوة لبنان 
يف ضعفه، وأن هذا البلد الصغري ليس مصنوعًا للحروب، وأنه 

يفّضل اهلزائم واالنصياع على االنتصار واملمانعة.
والشعب  اجليش  فيها  يقف  اليت  األوىل  املرة  هي  بل 
وعتادًا.  تسليحًا  وأشدها  القوى  أعتى  مواجهة  واملقاومة، يف 
واملعركة  املنطقة.  يف  التاريخ  جمرى  الثالثي  هذا  غرّي  لقد 
القضاء  واحد:  هدفها  سنوات  ست  منذ  املستمرة  السياسية 
على هذا املثلث الذي تقّزمت أمامه كل القوى املعادية للبنان 
اجلديد، وتعرض الطرف املسيحي فيه، والذي كان الرافعة اليت 
»حروب  اىل  اجلديد،  األوسط  الشرق  مشروع  أصحاب  أزعجت 

كونية«، خرج منها هو اآلخر منتصرًا.
باإلميان والعتاد، كان  وبينما املقاومة تزداد قوة وتسليحًا 
أخصامها يراهنون على حماصرتها لتجريدها من السالح، سواء 
طاولة  حول  للجلوس  داخلية  وباشرتاكات  خارجية  مبطالبات 

احلوار، او املشاركة يف االنتخابات.
وملا فشلوا يف رهانهم، خصوصًا يف طاولة احلوار، جلأوا إىل 
لبنان  أدخل  الذي  األمر  التسليح املضاد على قاعدة مذهبية، 
يف دائرة اخلطر. وبدال من أن تؤدي أحداث سوريا إىل تضامن 
اخلارجية،  األخطار  من  تاليًا،  ولبنان  املقاومة،  حلماية  وطين 
واإلسرائيلية يف الدرجة األوىل، راحت األبواق املعادية تتوعد 
السوري،  النظام  حال سقوط  غامض« يف  بـ«مصري  املقاومة 
كأن املقاومة هي سالح فحسب، بينما هي رجال أبطال نذروا 
باملهج  ومحايتهما  وأرضهم،  شعبهم  عن  للدفاع  أنفسهم 
بل  أمرًا حمتمًا،  العدو  على  االنتصار  جعل  ما  وهذا  واالرواح. 

قدرًا ال ُيرد.
اليوم، يف ذكرى »حرب متوز«، يشعر املثلث االسرتاتيجي، 
وخصوصًا  كان،  مما  أقوى  بأنه  واملقاومة،  والشعب  اجليش 
التالحم بني اجليش واملقاومة، والتكافل والتضامن بني »حزب 
واحملسوبية  الفساد  ملقاومة  احلر«،  الوطين  و«التيار  اهلل« 
اخلارجية،  بالديون  بإرهاقه  البلد  وافقار  العام،  املال  وسرقة 
أقوى وأمنع  اليت تعرض هلا، وقد خرجا منها  العواصف  برغم 

من السابق.
ويف جو االنقسام الداخلي الذي أخذ طابعًا مذهبيًا يف بعض 
االنقسام احلالية بني  آذار، تبدو صورة  األوقات بني 8 و14 
من يريد املقاومة، كقوة شريفة ترفع رأس لبنان، وبني من 
يريدها بدون روح، جمّردة من السالح، كما يريد لبنان مطأطئ 
الرأس مستسلمًا للعدو الطامع بأرضه ومياهه ونفطه وغازه: 

مستوطنة، فاقدة اهلوية والكرامة.
لبنان مقاومون مستعدون  ما دام يف  ما لن يتحقق،  وهذا 

لالستشهاد.
لن  الساعة  وعقارب   ،2006 متوز  ُولد يف  اجلديد  لبنان  ان 

تعود إىل الوراء.

Saturday 14 July 2012السبت 14 تموز 2012

حصان الرئيس يلعب بالكازينو:

دجاجة تبيض صفقات وتزويرًا
غسان سعود

كما يف رئاسة اجلمهورية، كذلك يف رئاسة جملس إدارة الكازينو، بدأ 
محيد كريدي العمل ليجدد واليته اليت تنتهي يف 11 تشرين األول املقبل؛ 
إذ ال جيوز أن يرحل املرؤوس قبل رئيسه أو قبل موعد االنتخابات النيابية 

اليت أعّد هلا الكازينو جيدًا.
ميشال  الرئيس  اختاره  الذي  الرجل  أن  الكازينو  موظفي  أحد  يروي 
سليمان لقيادة الدجاجة اليت تبيض ذهبًا كان ممنوعًا منذ عام 2003 من 
بأعمال شغب.  بالقيام  اتهامه  بعد  الكازينو،  الذهبية يف  الصالة  دخول 
ويتهم موظفون مديرهم باإلسراع إىل حمو ملفه فور صدور قرار تعيينه. 
ويف رواية املوظفني أن العالقة الشخصية بني كريدي وصهر الرئيس، 
املرشح عن أحد املقاعد املارونية يف كسروان وسام بارودي، هي اليت 
أوصلت األول إىل اجلهاز اخلدماتي واإلعالني األهم يف ماكينة بارودي 
االنتخابية. يزعمون أن مديرهم كان مكلفًا االهتمام بالزبائن العرب يف 
أحد الفنادق السويسرية، ال إدارة الفندق برمته، كما يشيع املستفيدون 

منه.
املهم أن كريدي عني رئيسًا جمللس إدارة الكازينو ومديرًا عامًا له. وها 
هو اليوم يعيد تقديم طلب االستمرار يف اعتماده، متكاًل على اإلجنازات 

اليت كّد يف إبداعها ليثبت لبارودي استحقاقه الثقة اليت منحه إياها.
أول اإلجنازات وأقلها خطورة التوظيف: أوعز كريدي إىل الشركة اخلاصة 
العدد من 18 يهتمون  املعنية مبوظفي االستقبال )chrysanteme( لتزيد 
الكازينو، وظف  أبواب. ويف مالك  بثالثة  أبواب إىل 67 يهتمون  بأربعة 
94 شابًا وصبية، غالبيتهم كسروانيون خرجوا من منزل بارودي. ويؤكد 
ويضاف  منتجني.  غري  اجلدد  املوظفني  من  األقل  على   40 أن  عارفون 
وملراقبة  اخلاصة.  السيارات  مواقف  موظفني يف شركة   10 إىلهم حنو 
التزام املوظفني بأوقات عملهم استقدمت شركة خاصة تضم 11 موظفًا، 
معظمهم ال حيضر إىل العمل. بذلك يكون عدد املوظفني حديثًا حنو مئتني، 
يا  بامسه:  لتهتف  شهر  كل  مطلع  بارودي  منزل  تزور  عائلة  مئيت  أي 

معّيشنا.
واملخاتري  واجلمعيات  للعرسان  الكازينو  صاالت  فتح  اإلجنازات  ثاني 
وأشقاء مديري السنرتال يف أقضية جبل لبنان بأسعار شبه جمانية، ما 

دام املعنيون حيملون بطاقة توصية من بارودي.
ثالثها خلق شبكة جديدة من املنتفعني على صعيد مشرتيات الكازينو 
الكثرية وغريها. يشري أحدهم إىل املازوت مثااًل يبنى عليه: تعاقد الكازينو 
مع مقرَّب من بارودي. كانت فاتورة املازوت تقارب مليوني دوالر سنويًا 

فباتت 4.5 ماليني.
يف  حتصل  اليت  اململة  لالجتماعات  حدًا  وضعه  كريدي  إجنازات  رابع 
الشركات احملرتمة بني املدير العام ومديري األقسام لبحث خطط التطوير. 
تقلصت االجتماعات إىل... اجتماع واحد كل ستة أشهر. عالقات كريدي مع 
املديرين الـ18 باردة باستثناء اثنني فقط. مدير قسم الرتفيه جوزف شالال 
كان مغضوبًا عليه »كريديًا«، لُيعني، فجأة، مديرًا لشؤون املوظفني، رغم 
قلة كفاءته العلمية على هذا الصعيد. و«املفاجأة« ـــ حبسب املوظفني 
ـــ هي إقناع شالال بارودي بأنه املفتاح االنتخابي األهم يف بلدة غزير، 
واألقدر على ضبط إيقاع املوظفني ليبين بارودي بواسطتهم زعامته. أما 
أعضاء جملس اإلدارة، فقد قرر كريدي منحهم »بونس« 60 ألف دوالر 
للعضو العادي و120 ألفًا لرئيس جملس اإلدارة، وأقر أيضًا توزيع أنصبة 
أرباح )مخس مرات خالل سنتني ونصف(. ويذكر هنا أن جملس اإلدارة 
واجلنبالطي  العوني  جانب  فإىل  السياسية،  للطبقة  حقيقية  ميثل شراكة 
واألملي واملستقبلي، هناك طبيب األسنان فريد سليمان، شقيق اللبنانية 
األوىل وفاء سليمان. وكلٌّ من هؤالء يتقاضى خمصصات شهرية قيمتها 
)بدل  حيضره  اجتماع  كل  عن  ألف  ومثامنئة  ومليون  لرية،  مليوني  حنو 

نقل(.
بالنسبة  العمر  صفقة  متثل  اليت  املاكينات  حتديث  اإلجنازات  خامس 
إىل ممثل رئيس اجلمهورية. فقد قرر كريدي، من دون استشارة أحد، 
حتديث 346 ماكينة. وبدل استدراج عروض من الشركات الثالث املعنية 
موناكو!  مع شركة يف  الصفقة  »وسيط«  أجنز  العامل،  حول  باملاكينات 
ونتيجة »الوساطة«، دفع الكازينو حتى اآلن حنو 18 مليون دوالر مقابل 
وسيطًا  كريدي  كلف  ملاذا  األلعاب.  صالة  وتوسيع  وبرامج  ماكينات 
إدارة  تعرف  مل  وملاذا  اخلارج؟  يف  الصفقة  حصلت  وملاذا  للتفاوض؟ 
املشرتيات خصوصًا مبا حيصل؟ مجيعها أسئلة بال أجوبة. األكيد، حبسب 
مطلعني، أن ماكينة اللعب الواحدة اليت تكلف بني 18 و20 ألف دوالر، 
ال  القضية  الكربى.  الصفقات  تكون  هكذا  دوالر.  ألف   29 حنو  كلفت 
تنتهي هنا: من أصل 346 ماكينة دفع الكازينو مثنها ُوضعت 146 منها 

يف اخلدمة، وما بقي ُحشر بني املخزن و«تراس« الكازينو.
سحب  الكازينو  بارك  كريدي  زمن  يف  ُيضحك.  اإلجنازات  سادس 
يانصيب على ست سيارات مرسيدس. بيعت أكثر من أربعة آالف بطاقة، 
قيمة الواحدة منها 200 دوالر. مجع التاجر املنظم للعبة أكثر من 800000 
دوالر إذًا. وبعد إحلاح من املشرتكني، تقرر إجراء السحب... على سيارة 
بالسيارة مشرتك  ليفوز  بربع ساعة،  موعده  قبل  السحب  ُأجري  واحدة. 
مفرتض يدعى Amile Sajjad، عنوان سكنه، حبسب اإلدارة، فرنسي، أما 
رقم هاتفه فسويدي! وبعد البحث إلكرتونيًا تبني أن شخصني يف العامل 
حيمالن هذا االسم، وحتديدًا يف باكستان. وأكدت حتريات أحد املوظفني 
يف دوائر األمن العام أن الرابح املفرتض مل يدخل يومًا األراضي اللبنانية! 
وألن السرقة جتّر سرقة، أعيد لعب اللعبة نفسها، فتقرر إجراء سحب جديد 
قارب  حتى  البطاقات  لشراء  جمددًا  الزبائن  وتدفق  أخرى،  سيارة  على 
عددهم اخلمسة آالف. مخسة آالف مشرت لبطاقة سعرها 200 دوالر = مليون 
دوالر. مل جير السحب هذه املرة، بلغت الوقاحة بالفاسدين إىل حد سحب 

السيارة من صالون الكازينو وإعادتها إىل معرضها األساسي.

لـبـنـان اجلـديـد
ادمون صعب

اسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
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إطالق  العسكري جمّددًا يف قضية  القضاء  ينظر 
النار على الشيخ أمحد عبد الواحد ومرافقه ومقتلهما، 
بعدما قّرر جملس الوزراء التوّسع يف التحقيق. سابقة 
بالسلطة  اإلجرائية  السلطة  عالقة  يف  مألوفة  غري 
فصل  مبدأ  يتجاوز  بإجراء  تأمرها  عندما  القضائية، 

السلطات، ويتعّمد إيذاء اجليش.
ّهد لتطبيق قرار جملس الوزراء، اإلثنني املاضي،  يمُ
التوّسع يف التحقيق العسكري يف مقتل الشيخ أمحد 
عبد الواحد ومرافقه الرقيب املتقاعد حممد مرعب يف 
الكوخيات، يف 20 أيار، اجتماع يعقده قائد اجليش 
العماد جان قهوجي مع مفّوض احلكومة لدى احملكمة 
العسكرية القاضي صقر صقر، يف الساعات القليلة 
املقبلة، بغية احلصول على إذن املؤسسة العسكرية 
بإخضاع الضّباط اخلمسة والعسكريني اآلخرين الذين 
أطلقوا، قبل أسبوع، للتوّسع يف التحقيق، وتوقيفهم 
تاليًا ـ للمرة الثانية ـ عماًل بالفحوى السياسية لقرار 

جملس الوزراء.
ومع أن هذا القرار بدا مبثابة خمرج للخالف الذي 
نشب بني أفرقاء احلكومة حيال املطالبة بإحالة مقتل 
عبدالواحد على اجمللس العدلي، إال أنه أفضى إىل 
تغّلبت  عندما  معًا،  والقضاء  للجيش  موجعة  خامتة 
حلادثة  القانوني  الوضع  على  السياسية  احلسابات 

الكوخيات.
على  احلادثة  إحالة  برفض  املتمّسكون  واستند 
اجمللس العدلي، وأخّصهم رئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان، إىل أسباب قانونية وأخرى واقعية وظرفية 

حتول دونها:
حصر  بسبب  اإلحالة  متنع  قانونية  دوافع  أوهلا، 
حادث  نشأ  وإن  العسكري  بالقضاء  االختصاص 
العقوبات.  قانون  عليه  ينص  فعل  عن  الكوخيات 
وهو يبقى يف كل حال حمكومًا باختصاص القضاء 
يرتكبه  عندما  الفعل،  هذا  الرتباط  تبعًا  العسكري 
عسكري، مبفهوم االنضباط وحّق اإلمرة يف املؤسسة 

العسكرية.
على  اإلحالة  ترعى  اليت  احلاالت  إىل  ثانيها، 
اجمللس العدلي كاالتصال بالعدو وأعمال اإلرهاب، 
مّثة حالتان أخريان واجبتان لإلحالة هما إثارة الفتنة 
الذي ال  األمر  الدولة.  أمن  املذهبية واالعتداء على 
ـ لتربير  يتحقق يف حادثة الكوخيات. وال يبدو منطقيًاـ 
اإلحالة على اجمللس العدلي ــ اتهام اجليش بتوخي 

إثارة فتنة مذهبية أو االعتداء على أمن الدولة.
ثالثها، أن سابقتني مماثلتني بإطالق عسكريني 
الضاحية  يف  املطار  جسر  على  مدنيني  على  النار 
اجلنوبية عام 1993 ويف مار خمايل يف الشياح عام 
العدلي، وإن تطابقت  2007 مل حتاال على اجمللس 
إىل  االتهام  بتوجيه  هذه  الثالثة  احلوادث  ظروف 

عسكريني بإطالق النار.
معاقبة عسكريني  خطورة تسجيل سابقة  رابعها، 
إىل  جّهت  وومُ اجليش،  قيادة  قّررتها  أوامر  نّفذوا 
العسكريني تبعًا للهرمية بدءًا باألركان وصواًل إىل 
الفصائل، وارتباط هذه األوامر باالنضباط ومعنويات 

املؤسسة العسكرية.
كان اجليش قد أمُعطي أوامر مشّددة مبنع تهريب 
ّلف العسكريون تنفيذه بتوجيه أكثر من  السالح، وكمُ
إنذار بدءًا بإطالق النار على إطارات السيارة املخالفة، 

ثم إنذار املخالف، ثم إطالق النار عند التهديد.
واملذهيب  السياسي  االحتقان  بالغ  مناخ  يف 
حيال  املهمة  هذه  تنفيذ  املكلفة  القوى  على  أطبق 
أيار، لكل من  عّكار، يف 20  احتفالني حزبيني يف 
خالد  والنائب  االجتماعي  القومي  السوري  احلزب 
بتهريب  الشائعات  من  موجة  سبقتهما  ضاهر، 
أسلحة والتهويل بافتعال حوادث أمنية، مّرت سيارة 
أسلحة.  ــ  اجليش  ألوامر  خالفًا  ــ  وفيها  عبدالواحد 
دار جدل بني عناصر احلاجز وركاب السيارة الذين 
جتاهلوا أوامر احلاجز وتعليماته وانطلقوا بها، فأطلق 
برشقات  رفاقه  الفور  على  به  حلق  النار،  عسكري 
ومرعب.  عبدالواحد  مبقتل  األمر  انتهى  بنادقهم. 
ورغم أن عبدالواحد رجل دين، بيد أنه يشغل منصبًا 

عسكريًا هو األبرز لدى النائب خالد الضاهر.
العسكري  التحقيق  قاضي  صدر  يمُ مل  خامسها، 
األول رياض أبو غيدا قرارًا ظّنيًا بعدما أجرى حتقيقًا 
مستفيضًا مع الضّباط اخلمسة والعسكريني، وانتهى 
إىل عدم مسؤولية الضّباط عن إطالق النار. مل يكن 
االتهام  وّجه  يمُ ظّن  قرار  إصدار  غيدا  أبو  وسع  يف 
يف  ضلوعهم  على  أدلة  يتلك  أن  غري  من  إليهم 
إطالق النار، وال بدا يف وسعه كذلك إطالقهم بال 
حال  عن  جنمت  سياسية  لتداعيات  تفاديًا  اتهام 

احتقان مذهيب متعّمد بغية جتريهم.

قضية الكوخيات: السلطة تؤذي اجليش

Saturday 14 July 2012السبت 14 تموز 2012

بطلبات  التقّدم  بعد  والعسكريون  الضّباط  أمُخلي 
بذلك، من دون أن يكون قد صدر حكم. استعجل 
داخل  متلماًل  ملس  بعدما  إطالقهم  اجليش  قائد 
مل  كبار  ضّباط  أوساط  يف  وخصوصًا  املؤسسة، 
خيفوا امتعاضهم من حماولة توريط اجليش يف أزمة 
منشأها خالفات سياسية، راحت تتوّسل حادثة إطالق 
النار بغية تعطيل دوره. وال يزال القرار الظّن بني 
باألساس ملفّوض  أبو غيدا، وكذلك املطالعة  يدي 

احلكومة لدى احملكمة العسكرية.
إخالء  رافقت  تطورات  وطأة  حتت  سادسها، 
رحت بضعة احتماالت حبثًا عن خمرج  العسكريني، طمُ
ّنب الوضع الداخلي، واجليش خصوصًا، مزيدًا من  يمُ
التصعيد السياسي املمزوج بالرتويج املذهيب وتوجيه 
اتهامات إىل املؤسسة العسكرية وتهديدها خبطوات 

عصيان، مل يرتّدد بعض النواب يف إطالقها:
ــ إحالة إطالق النار على اجمللس العدلي.

ــ رفض هذه اإلحالة.
ــ مماطلة يف اختاذ القرار وإمرار الوقت سعيًا إىل 
العليا  االستشارية  اهليئة  تكليف  عرب  معاجلة جمدية 

برئاسة وزير العدل درس قانونية اإلحالة.
ــ التوّسع يف التحقيق.

أنه  إال  التنفيذ.  إىل  طريقه  الرابع  اخليار  شّق 
بني  الفصل  هو  جوهريًا  دستوريًا  مبدأ  ناقض 
السلطات، عندما محل السلطة اإلجرائية على طلب 
التدّخل  وهو  اختصاصه،  الدستور  بها  نيط  يمُ ال  ما 
يف  التوّسع  منها  والطلب  القضائية  السلطة  لدى 
خماطبة  األحوال  أحسن  يقتضي يف  كان  التحقيق. 
منه  والطلب  العدل،  وزير  عرب  القضائية  السلطة 
إجراء املقتضى القانوني بالتنسيق مع النيابة العامة 

التمييزية.
إيذاء  األكثر  السياسي  املخرج  احلكومة  ارتأت 
واإلمرة:  االنضباط  قاعدتي  حساب  وعلى  للجيش، 
ّلف بذريعة  إعادة توقيف الضّباط بقرار سياسي، غمُ

قانونية، عرب وسيلة قضائية.
رفض قهوجي بادئ األمر إحالة امللف على اجمللس 
العدلي. ثم سّلم به مساء األحد وصباح اإلثنني عندما 
الوزراء،  جملس  وحتديدًا  السياسية،  للسلطة  ترك 
حتّمل مسؤولية القرار الذي ستتخذه ما دامت مرجعية 
اختاذه، وال يسع املؤسسة العسكرية عندئذ رفضه 
أو االعرتاض عليه. حتى ذلك الوقت أخفق اجليش 
يف تظهري موقفه من اخليارات املتداولة بني اإلحالة 

على اجمللس العدلي والتوّسع يف التحقيق.
منه  أكثر  العسكريني  أمام  القيادة  مأزق  بدا 
من  القيادة،  يسع  كيف  السياسية:  السلطة  أمام 
اآلن فصاعدًا، نشر اجليش يف أي بقعة من لبنان 
اإلخالل  ومنع  األمن  عسكرية حبفظ  أوامر  وتزويده 
املخالفة  وقوع  عند  التنفيذ  يف  يرتّدد  ثم  به، 
َم  وإىل  األوامر؟  منفذي  العسكريني  معاقبة  خشية 
سيتعّذر  دام  ما  للجيش  حاجز  إقامة  عندئذ  ترمي 
على عسكرييه تطبيق أمر صارم عند وقوع املخالفة 
حتّوطًا من تسييسها؟ بات على القيادة العسكرية، 
قبل إطالق أي خطة انتشار، استمزاج رأي السلطة 
السياسية يف األوامر اليت تصدرها، وكذلك القيود 
يؤدي  اجليش  يعل  مبا  هلا،  املالزمة  واملمنوعات 
مهمته وال يقع ضحية النزاع السياسي. عندما متسي 
يصبح  واإلمرة،  االنضباط  عّطل  وتمُ كذلك،  احلال 
العسكري شرطي سري ليس إال. بل تصبح بندقيته 

إذ ذاك أشبه مبكنسة.
دون  من  التحقيق  غيدا  أبو  أجنز  بعدما  سابعها، 
توجيه االتهام إىل الضّباط بفعل جرمي، بات السؤال 
كاآلتي: أين تكمن مرّبرات التوّسع فيه بعدما استنفد 
طوال شهرين كل املعطيات احمليطة به؟ أين تكمن 
تعّزز  اليت  اجلديدة  واألدلة  الغموض  عناصر  أيضًا 

هذا التوّسع؟
ذهب التحقيق األول مع العسكريني إىل أبعد مّما 
ّجهت أسئلة عن مسؤولية حمتملة  يقتضي، عندما ومُ
لقائد الفوج اجملوقل العميد جورج نادر حبثًا عن دور 
يكون قد اضطلع به يف إطالق النار، يف ضوء ما 
التّيارات السلفية يف عّكار. ظهر  شاع عن مناوأته 

اهلدف اجلديد، وهو توقيف الضّباط للمرة الثانية.
تل عبدالواحد ومرافقه ببضع رصاصات  ثامنها، قمُ
القاتلة،  الرصاصة  من  التحقق  يتم  أن  غري  من 
ومصدرها، والعسكري الذي أطلقها. بعد العسكري 
رصاصته  أن  يتأكد  ومل  النار،  بإطالق  بادر  الذي 
يتأكد كذلك  رفاقه رشقات مل  أطلق  القاتلة،  هي 
بصمة  ّدد  حتمُ مل  بينها.  من  القاتلة  الرصاصة  أن 

الرصاصة القاتلة، وال السالح الذي أمُطلقت منه.

نقوال ناصيف

نزيه  الدكتور  بولفار  جتار  نفذ 
البزري اعتصامًا عند بواباته األربع 
واىل  صيدا  قلب  اىل  املوصلة 
وذلك  واجلنوب،  وبريوت  جزين 
احتجاجًا على االعتصام الذي ينفذه 
الشيخ أمحد األسري وأنصاره عند 

الطرف الشمالي لبولفار البزري.
السري  حركة  توقفت  وقد 
ألقيت  90 دقيقة  كليًا ألكثر من 
املسؤولني  دعت  كلمات  خالهلا 
أسر صيدا  فك  على  فورًا  للعمل 
الذي  االعتصام  فك  وبالتالي 

ينفذه األسري.
وقد انضم الي املعتصمني كل 
من رئيس بلدية صيدا املهندس 
غرفة  ورئيس  السعودي  حممد 
يف  والزراعة  والصناعة  التجارة 
حممد  السيد  واجلنوب  صيدا 
ورئيس مجعية جتار صيدا  صاحل 
واجلوار علي الشريف الذين أعلنوا 
بولفار  جتار  جلنة  مع  تضامنهم 

الدكتور نزيه البزري.
وقد انفك االعتصام قبل املدة 
بعدما  ساعة،  بنصف  له  احملددة 
حصلت تدخالت ألحزاب وسياسيني 

حاولوا تسييس االعتصام.
ظهرًا،  عشرة  احلادية  وبعيد 
طبيعتها  اىل  األوضاع  عادت 
السري  حركة  األمن  قوى  ونظمت 
حركة  حيث حتلحلت  البولفار  على 
السري اخلانقة اليت شهدها البولفار 

أثناء االعتصام.
بيان  وزع  االعتصام  وخالل 
وجتارها  صيدا  أهل  يا  فيه:  جاء 
الشرفاء الكرام، صيدا املقاومة، 
صيدا اليت قهرت على أبوابها كل 
الغزاة، إن قلوبنا معكم ملا حيصل 
العريقة  املدينة  هذه  أرض  على 
يف  وضرر  فتنوي  مشروع  من 

أرزاق الناس ومتاجرهم...
أمحد  يا  لك  نقول  وأضاف: 
أنت  مكشوف  إنك  األسري، 
فارس  جوزف  أمثال  وأسيادك، 
وغريه  قربص  يف  يتواجد  الذي 
الداخل  يف  يدعمونك  الذين  من 
يف  اليك  أتينا  قد  واخلارج... 
مسجد بالل بن رباح ورأينا العجب 
العجاب مما كنت فيه وصرت عليه. 
أدينا اليك النصيحة وقلنا لك إن 
األموال اليت تأتي اليك عليك أن 
واملساكني  الفقراء  على  توزعها 
علينا  ردك  فكان  املسلمني،  من 
إن األموال اليت تأتي إلّي أدخرها 

لالعتصامات والتظاهرات.
الكثري  عنك  نعرف  إننا  لذا، 
بدأ  وقد  واحلاضر،  املاضي  يف 
ينفد صربنا منك حنن أهل السّنة 
ننصحك  لذلك  الشرفاء.  واجلماعة 
أن تدع الناس تلتفت اىل أرزاقها 
وأعماهلا ألن قطع األرزاق من قطع 
األعناق إذا كنَت تعرف يف الشرع 

والدين.
بيان التجار

هذا واعترب جتار بولفار الدكتور 
السلمي  االعتصام  البزري  نزيه 
الذي نفذوه خطوة حتذيرية يلحقها 
اىل  تصل  قد  تصعيدية  خطوات 
يف  املدينة  مداخل  كافة  اقفال 
طريق  قطع  مشكلة  حتل  مل  حال 

االوتوسرتاد.
التجار  اصدره  بيان  يف  وجاء 
الدكتور  بولفار  جتار  حنن  اآلتي: 
مايقارب  فرتة  منذ  البزري  نزيه 
من  جمموعة  قامت  االسبوعني 
االشخاص بقطع طريق االوتوسرتاد 
سوف  فادحة  خبسائر  تسبب  مما 
نبينها الحقا. قمنا مبراجعة مجعية 
جتار صيدا وكنا نتمنى ان تكون 

اجلمعية هي املبادرة حلمايتنا، وملا 
مل جند آذانا صاغية هلذه املشكلة 
احملافظ  سعادة  بزيارة  قمنا 
وما  مشكلتنا  جو  يف  ووضعناه 

سوف نقوم به من حترك.
اضاف البيان: ان قطع الطريق 
مالية  مبشاكل  لنا  تسبب  قد 
يعتاش  مؤسساتنا  ان  اذ  كبرية 
مهددة  عائلة  الف  من  اكثر  منها 
العمال  من  كبري  جزء  بتوقيف 
املؤسسات  من  الكثري  وافالس 
الرزق احلالل والعيش  اليت تبغي 

الكريم هلا ولعائالتها وعماهلا.
بظروف  مررنا  اننا  كما  وتابع: 
صعبة نتيجة االوضاع يف املنطقة 
حيث خسر الكثري من االستثمارات 
التجاري  قطاعنا  فمر  التجارية 
ككل لبنان يف ظروف صعبة وكنا 
الصيف  فصل  حلول  انتظار  يف 
اليت  اخلسائر  من  جزء  لتعويض 

حلقت بنا يف فصل الشتاء.
وأردف: اننا اليوم يف اعتصامنا 
السلمي الرمزي نطلب من احلكومة 
ان تتحمل مسؤوليتها كاملة جلهة 
عائالتنا  وعن  عنا  الظلم  رفع 
كل  بفتح  وتقوم  عمالنا  وعائالت 
اوتوسرتاد  وخاصة  لبنان  طرقات 

الدكتور نزيه البزري.
حتذيرية  خطوة  هذه  وقال: 
يلحقها خطوات تصعيدية قد تصل 
املدينة  مداخل  كافة  اقفال  اىل 
ارزاق  قطع  طالب  لسنا  حنن   .
ال  اىل طريق  االمر  بنا  بلغ  ولكن 
يكن السكوت عنه، حنن من ابناء 
نؤمن  نزال  وال  كنا  املدينة  هذه 
صيدا  بني  املشرتك  بالعيش 
واجلوار ضد اي امر يهدد السلم 
املقاومة  عاصمة  فصيدا  االهلي، 
منها انطلقت اوىل العمليات ضد 

العدو االسرائيلي.
شهر  قدوم  وملناسبة  وتابع: 
يا  عليك  نتمنى  املبارك  رمضان 
معنا  التجاوب  االسري  امحد  شيخ 
موظفينا  وعائالت  عائالتنا  ومع 
وترفع الظلم الذي حلق بنا نتيجة 
للدولة  ونقول  الطريق.  اقفال 
ما  كل  نسدد  حنن  اللبنانية 
يتوجب علينا من ضرائب ورسوم 
علينا  حق  هي  اليت  ومستحقات 
الدولة  على  لنا  باملقابل  ولكن 
العيش  وسبل  واالمان  االمن 

الكريم.
بوليفار  جتار  جلنة  ان  وختم: 
الدكتور نزيه البزري ال تتبنى اي 
موقف او بيان سياسي او حزبي 

صدر عن اي جهة كانت.

ع اجتماع موسَّ
يف  ع  موسَّ لقاء  وعقد  هذا، 
والصناعة  التجارة  غرفة  مقر 
واجلنوب،  صيدا  يف  والزراعة 
وحضره رئيس بلدية صيدا حممد 
جتار  مجعية  ورئيس  السعودي 
الشريف،  علي  واجلوار  صيدا 
والصناعة  التجارة  غرفة  ورئيس 
واجلنوب  صيدا  يف  والزراعة 
احتاد  عن  وممثلون  صاحل  حممد 
واملستخدمني يف  العمال  نقابات 
املدني،  اجملتمع  وهيئات  اجلنوب 
اللبنانية اىل حتّمل  دعا السلطات 
مسؤولياتها كاملة لفّك أسر صيدا 
بأقصى سرعة وإزالة كل املظاهر 
وأهلها  املدينة  اىل  تسيء  اليت 

ودورها االقتصادي والوطن.
وخالل مداخالت جرت دعا السيد 
سقف  حتديد  اىل  الزعرتي  نبيل 
يف  العام  لالضراب  حمددة  مدته 
صيدا اذا مل يتم االلتزام من قبل 

القوى األمنية بفك أسر املدينة.
وفيما شدد رئيس البلدية على 
ضرورة حتّمل اجلميع ملسؤولياتهم 
يعِط  مل  أنه  أكد  يري،  ما  جتاه 
أي انسان من بائعي اخلضار اذنًا 
التجارية،  األسواق  اىل  بالعودة 
حتّمل  اىل  السلطات  داعيًا 

مسؤولياتها.
التجارة  غرفة  رئيس  وأكد 
صاحل  حممد  والزراعة  والصناعة 
القاطع  الرفض  له  مداخلة  يف 
ألن حيّمل أحد هذه املدينة تبعات 
أو وزر عناوين سياسية ال طاقة 
شدد  كما  حتّملها.  على  لصيدا 
علي  صيدا  جتار  مجعية  رئيس 
الشريف على ضرورة متسك صيدا 

بعناوينها الثابتة.

بيان االجتماع
تال  احلضور  من  مداخالت  وبعد 
السعودي  حممد  البلدية  رئيس 

البيان التالي:
وغرفة  صيدا  بلدية  عقدت 
يف  والزراعة  والصناعة  التجارة 
جتار  ومجعية  واجلنوب،  صيدا 
العمال  نقابات  واحتاد  صيدا، 
واملستخدمني يف اجلنوب، وهيئات 
اجملتمع املدني الصيداوي، اجتماعا 
للبحث يف املستجدات اليت حتصل 
يف عاصمة اجلنوب صيدا ال سيما 

قطع الطرق الرئيسية.
عن  صدر  االجتماع  وبعد 
أنه  فيه  اكدوا  بيان  اجملتمعني 
يف  األمور  وصلت  ان  وبعد 
بات  وضع  اىل  اجلنوب  عاصمة 
خمتلف  على  وخيمة  بعواقب  ينذر 
املستويات اليت تهدد دور مدينة 
واالقتصادي  الوطن  صيدا 
املدينة  تشهدها  اليت  والتحركات 
وما يرافقها من مواقف وخطابات 
التحركات  هذه  وانفالت  متشنجة 
االحتجاجية من الضوابط القانونية 
ولقمة  الناس  حقوق  حتفظ  اليت 
وحتد  رزقهم  ومصدر  عيشهم 
املدينة  بني  تنقالتهم  حرية  من 
اجلنوب  حنو  اجلغرايف  وعمقها 
وسائر أحناء الوطن، وتشوه تاريخ 
وأهلها  املدينة  ومستقبل  وحاضر 
كنموذج للتعايش والوحدة واحلوار 
جتعل  اليت  املكونات  خمتلف  بني 
للجنوب  عاصمة  ليس  صيدا  من 
فحسب إمنا عنوانا لالنفتاح وصخرة 
لطاملا حتطمت عليها كل مشاريع 

الفنت الطائفية واملذهبية.
السلطات  البيان،  وطالب 
الكاملة  املسؤولية  اللبنانية حتمل 
سرعة  بأقصى  املدينة  أسر  لفك 
اليت  املظاهر  كل  وازالة  ممكنة 
وأهلها  صيدا  مدينة  اىل  تسيء 

ودورها االقتصادي والوطن.
السياسية  الفاعليات  ودعا 
الناشطني  وكل  والدينية 
اىل  العام  الشأن  يف  والعاملني 
على  واحلكمة  العقل  لغة  تغليب 
مناخات  تعزز  قد  أخرى  لغة  أي 
وقت  يف  والشرذمة  االنقسام 
الوطن كل الوطن حباجة ماسة اىل 

كلمة سواء وليس العكس.
باحلوار  التمسك  البيان  وأكد 
السياسية  ومؤسساتها  وبالدولة 
سبيال  والدستورية  واألمنية 
اخلالفية  العناوين  كافة  ملقاربة 
إجتماعاتهم  وإبقاء  والسياسية، 
حال  الوضع ويف  مفتوحة ملتابعة 
جدية  معاجلة  اىل  اإلستجابة  عدم 
مضطرين  أنفسهم  يدون  سوف 
اىل إختاذ خطوات تصعيدية وصوال 

اىل إعالن اإلضراب العام.

جتار بولفار البزري يف صيدا نفذوا اعتصاماً لساعتني
والفعاليات االقتصادية طالبت بفّك أسر املدينة ... أو االضراب العام
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حمالت محزة اخوان

 مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه
أجبان،ألبان، كبيس، معلبات، بهارات، زيوت، تمور، 
عصري، شاي، ماء زهر، ماء الورد، مساحيق غسيل، 

 لوحات فنية، هدايا وغريها ...
 الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

 أسعار مهاودة
 نظافة تامة .. خدمة ودودة... معاملة صادقة وأخوية..

3 فروع بادارة عائلة واحدة

HAMZE BROS

بــانـشـبولالكمــبـــامـيـريـالنـدز
179 Merrylands Rd,  

Merrylands 
9760 1886

128 Haldon St,  
Lakemba 

9750 9766

77 Waterloo Rd, 
P u n c h b o w l 
9750 3300

مقابل 
كنيسة 
مارشربل

الشرطة  يف  ضابط  قال 
ستة  ان  اليمنية  القضائية 
واصيب  قتلوا  اشخاص 
يف  جبروح  اخرون  عشرات 
استهدف  انتحاري  هجوم 
يف  الشرطة  اكادميية  مدخل 
كانت  ان  بعد  امس،  صنعاء 
حصيلة سابقة اعلنت مقتل ٢٠ 

شخصا.
ان  متطابقة  مصادر  وقالت 
اهلجوم وقع لدى خروج التالمذة 
عشية  االكادميية  من  الضباط 
بدء العطلة االسبوعية. واوضح 
التحقيق  يتوىل  الذي  الضابط 
يف اهلجوم لفرانس برس لقد 
تبني لنا بعد نقل الضحايا ان 
االعتداء االنتحاري اودى بستة 
العشرات  واصاب  اشخاص 
ذكر  رافضا  واضاف  جبروح. 
قد  احلصيلة  هذه  ان  امسه 
ترتفع نظرا لالصابات اخلطرية 

يف صفوف اجلرحى.
وكان مصدر امين اعلن يف 
وقت سابق قتل عشرون شخصا 
عشرات  واصيب  االقل  على 
جبروح يف االعتداء االنتحاري. 
وتضاعفت الفرضيات املتعلقة 
وسط  االنفجار  حدوث  بكيفية 

البلبلة اليت عمت املكان.
ان  امين  مصدر  واعلن 
سيارة  يقود  كان  االنتحاري 
فجرها وسط التالمذة الضباط. 
ان  قالوا  عيان  شهود  لكن 
اجرة  بسيارة  وصل  االنتحاري 
املدخل  امام  نفسه  وفجر 

اجلنوبي لالكادميية.
واضافوا ان السيارة تناثرت 
قطعا بفعل قوة التفجري وغطى 
حطامها جانيب املدخل. وهرعت 

Saturday 14 July 2012السبت 14 تموز 2012

سيارات االسعاف لنقل القتلى 
واجلرحى يف حني فرضت قوات 
االمن طوقا حول املكان مانعة 

االقرتاب.
تصدر  مل  جهتها،  من 
توضيح  اي  املعنية  السلطات 
املتوقع  من  لكن  اهلجوم  حول 
ان تصدر وزارة الداخلية بيانا 

يف وقت الحق.
مكان  يف  اهلجوم  وحصل 
اعتداء  موقع  عن  بعيد  غري 
ايار   ٢١ يف  اخر  انتحاري 
املاضي اوقع حواىل مئة قتيل 
كانوا  الذين  العسكريني  من 
يتمرنون على العرض العسكري 
اليمن.  توحيد  ذكرى  مبناسبة 
واعلنت مجاعة انصار الشريعة 
مسؤوليتها  للقاعدة  املوالية 

عن العملية.
القاعدة  السلطات  وتالحق 
انصارها  وطردت  كلل  دون 
من  املاضي  الشهر  منتصف 
ابني  حمافظيت  يف  معاقلهم 
للجيش  هجوم  خالل  وشبوة 
استمر شهرا. يذكر ان تنظيم 
السلطة  ضعف  اغتنم  القاعدة 
بفعل  اليمن  يف  املركزية 
الرئيس  ضد  حركةاالحتجاج 
السابق علي عبد اهلل صاحل من 
جنوب  يف  تواجده  تعزيز  اجل 

البالد وشرقها.
االنفصال  انصار  احد  وقتل 
واصيب اربعة اشخاص اخرين 
يف  امراتان،  بينهم  جبروح، 
صدامات مع الشرطة امس يف 
افاد  كما  اليمن،  جنوب  عدن 

ناشط.
السعيدي  نزار  واوضح 
للحراك  املؤيد  الناشط 

دخلوا  شرطيني  ان  اجلنوبي 
واثاروا  املنصورة  حي  اىل 
الذي  االمر  السكان  غضب 
نارية  عيارات  اطالق  سبب 
الناشط  واضاف  وصدامات. 
اربعة  وجرح  قتل  شخصا  ان 

اخرون بينهم امراتان.
شخصان  قتل  والسبت 
سريريا  اخر  موت  عن  واعلن 
متظاهرين  بني  صدامات  يف 
نفسه،  احلي  يف  وشرطيني 
الرئيسية  املواقع  احد  وهو 
واندلعت  اجلنوبي.  للحراك 
العنف هذه بعد مسرية  اعمال 
ذكرى  مبناسبة  احلراك  نظمها 
الشمالية على  القوات  سيطرة 

اجلنوب يف ١٩٩٤.
يطالب  اجلنوبي  واحلراك 
باحلكم الذاتي وحتى باستقالل 
مع  اندمج  الذي  اليمن  جنوب 
الشمال يف ١٩٩٠. وبعد اربعة 
اعوام من الوحدة، اندلعت حرب 
واجلنوب  الشمال  جيشي  بني 
انتصرت فيها قوات الشمال.

من  مقربة  صحيفة  وقالت 
بعض  ان  االصالح  حزب 
التعاون  جملس  دول  عواصم 
استقبال  اعتذرت عن  اخلليجي 
الرئيس اليمين عبدربه منصور 
هادي، األمر الذي أفشل جولة 
امس  بدءها هادي  ينوي  كان 
جملس  دول  تشمل  االول 
ذلك  مبا يف  اخلليجي  التعاون 

دولة قطر.
عن  الناس  صحيفة  ونقلت 
مصدر حكومي وصفته بالرفيع 
زيارة  حتضريات  أن  تأكيده 
مدى  على  جارية  كانت  هادي 
األسابيع املاضية، لكن بعض 

فجأة  اعتذرت  اخلليجية  الدول 
وبدون إبداء األسباب وطالبت 
بتأجيلها إىل وقت الحق. وفقا 
وقالت  الصحيفة.  ذكرت  ملا 
عن  تصدر  مل  إشارة  أي  أن 
صنعاء  يف  الرئاسة  مؤسسة 
املاضية  األيام  مدى  على 
بشأن اعتزام هادي زيارة دول 
ما  اخلليجي،  التعاون  جملس 
يشري إىل أن األجواء السياسية 
غري صافية بني صنعاء وبعض 
العواصم اخلليجية ويف مقدمتها 

الرياض. حبسب الصحيفة.
الصحيفة  مصدر  وحبسب 
كانت  الزيارة  ترتيبات  فإن 
اخلليجية  العواصم  ستشمل 
تقديم  منها  يتوقع  اليت 
لليمن،  اقتصادية  مساعدات 
خالهلا  سيلتقي  كان  حيث 
الدول  هذه  وأمراء  ملوك 
مستجدات  على  إلطالعهم 
يف  السياسية  التسوية  عملية 
اليمن وما مت تنفيذه من بنود 
والصعوبات  اخلليجية  املبادرة 
املرحلة  إجناح  أمام  املاثلة 
الصحيفة  وذكرت  االنتقالية. 
حث  إىل  أيضا  الزيارة  ان 
على  اجمللس  دول  قيادة 
مساعدات  بتقديم  التعجيل 
الظروف  لتجاوز  لليمن  مالية 
ظل  يف  الراهنة  االقتصادية 
خماوف وزارة املالية من أن متر 
بوضع  للدولة  العامة  املوازنة 
من  الثاني  النصف  خالل  حرج 
بالنصف  مقارنة  اجلاري  العام 
األول الذي لعبت فيه عائدات 
السعودية  النفطية  املساعدة 
دورا كبريا يف تغطية النفقات 

احلكومية. وفقا للصحيفة.

عشرات القتلى واجلرحى بهجوم انتحاري 
استهدف مدخل اكادميية الشرطة يف صنعاء

عمر  السوداني  الرئيس  أعلن 
البشري حظر التعامل مع أية شركة 
هلا عالقة بدولة معادية لبالده يف 
أي مكان أو موقع، داعيا إىل التوجه 
الستقطاب الدول الصديقة لتقاسم 

الفائدة.
جاء ذلك فى كلمة البشري خالل 
افتتاحه مصنع سكر النيل األبيض، 
وأوضح أن العقبات اليت أدت إىل 
تأخري افتتاح املصنع من قبل كانت 
الشركات  بعض  ارتباط  بسبب 
املنفذة بالدول املعادية للسودان، 
مشريًا إىل أن بالده هلا بدائل يف 
وأن  التنموية،  مشاريعها  تنفيذ 
ال  أصدقائه  مبساعدة  السودان 

حيتاج للتعامل مع أية جهة أخرى.
مير  وهل  العربي  الربيع  وحول 
ال  أنه  البشري  أكد  بالسودان، 
بل  السودان،  يف  للربيع  وجود 
صيف حارق سيصطلي به أعداؤه. 
وسخر البشري من الساعني إلسقاط 
حكومته وإرجاع الشعب إىل املعاناة 
السابق،  يف  يعيشها  كان  اليت 
مؤكدا أن مصلحة الشعب فى بقاء 
الذين  إن  وقال  اإلنقاذ.  حكومة 
يأملون الربيع العربي يف السودان 
لن يرونه ألننا نعيش صيفا حارقا 

سيشوي مجيع أعداء السودان.
املقام  اجلديد  املصنع  أن  يذكر 
 5٠٠ سيوّفر  األبيض  النيل  بوالية 
عالي  األبيض  السكر  من  ألف طن 
ميغاوات  و١٠5  العام،  يف  اجلودة 
 ١٠٠ إنتاج  جبانب  الكهرباء،  من 
اإليثانول  من  مكعب  لرت  مليون 
إىل  باإلضافة  احليوي،  والوقود 
األخضر،  العلف  من  طن  ألف   ١٠٠
أهم  من  السودان  سيكون  وبذلك 
الدول املصدرة للسكر فى املنطقة 
الذي  األمر  واألفريقية،  العربية 
ويعزز  السوداني،  االقتصاد  يدعم 
البرتولية.  غري  البالد  صادرات 
وخيطط السودان لبناء أربعة مصانع 
اهلند  من  تنمية  بقروض  أخرى 
يزيد  أن  معه  ميكن  مما  والصني، 

مليوني  ليتجاوز  السكر  من  إنتاجه 
طن فى ٢٠١6.

العربي  نبيل  الدكتور  أجرى 
األمني العام جلامعة الدول العربية 
حمادثات مبقر األمانة العامة للجامعة 
نافع  الدكتور  مع  حمادثات  أمس 
علي نافع مساعد الرئيس السوداني 

الذي يزور القاهرة حاليا.
احملادثات  عقب  العربي  وصرح 
بأنه تناول مع املسؤول السوداني 
بالعامل  متعلقة  كثرية  أمورا 
الوضع  جانب  إىل  تشمل  العربي 
القضية  من  كال  السودان  فى 
الوضع  تطورات  وآخر  الفلسطينية 
موضوعات  جانب  إىل  سوريا  يف 
قال  جانبه،  من  أفريقية.  وقضايا 
مساعد الرئيس السوداني انه حبث 
السودان  يف  الوضع  العربي  مع 
العربية معربا عن تفاؤله  واملنطقة 
يف أن تشهد اجلامعة العربية قفزة 
كبرية ليس يف توحيد الصف العربي 
فحسب لكن أيضا يف انفتاح األمة 
األفريقي  احمليط  على  العربية 
مساهمة  هلا  يكون  وأن  والدولي، 

كبرية إقليميا ودوليا.
وقال علي نافع إن ما حدث يف 
يبشر  العربية  باجلامعة  فرتة وجيزة 
ويشري إىل أن تواجد اجلامعة العربية 

وتأثريها دوليا متاح وممكن.
الدولية  العفو  منظمتا  طالبت 
وهيومان رايتس ووتش، املعنيتان 
السلطات  اإلنسان،  حبقوق 
وإساءة  التعذيب  بوقف  السودانية 
بعد  فوًرا،  للمحتجزين  املعاملة 
منتصف  منذ  املندلعة  التظاهرات 
تصرحيات  جاءت  املاضي.  يونيو 
آستري فان كرجينت، نائب مدير العفو 
الدولية لشؤون أفريقيا، لتؤكد أن 
ممنوعة  املعاملة  وإساءة  التعذيب 
الدولي،  للقانون  طبًقا  باًتا  منًعا 
مطالبة السلطات السودانية بضمان 
التحقيق حبياد وسرعة يف  أن يتم 
أي مزاعم مبمارسة انتهاكات، وأن 

يتلقى الضحايا تعويضات.

العربي يبحث مع مساعد الرئيس السوداني تطورات األوضاع يف املنطقة

البشري: ال وجود للربيع يف بلدنا بل صيف حارق على أعدائه
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ختّطت العقبات اليت حالت دون السري مبحاكمته منذ 8 أشهر
»العسكرية« تبطل التعّقبات عن موقوف بالتعامل مع دولة أجنبية

والعقاب،  التجريم  للقاضي سلطة  أعطى  قد  القانون  كان  إذا 
فإن »القانون اإلهلي« قد منحه الرمحة أيضًا اليت ُتستحّق مع أي 
فعل مهما بلغ مداه من اخلطأ واخلطيئة. فال صفات القوة أو القدرة 
أكثر ظهورًا من صفة الرمحة اليت متنح القاضي التفّوق واالمتياز 

يف أحكامه اليت يصدرها باسم الشعب..
أردني  البت مبسألة  ومن هذا املنطلق، ويف ظل قناعة حبتمية 
من أصل فلسطيين موقوف منذ أكثر من 8 أشهر جبرم التعامل مع 
دولة أجنبية وإعطاء خمابراتها معلومات عن منظمات داخل خميم عني 
احللوة وتقاضيه أموااًل مقابل ذلك، ختطى رئيس احملكمة العسكرية 
تؤخر  اليت  العقبات  ابراهيم  خليل  الطيار  الركن  العميد  الدائمة 
حماكمته والعراقيل اليت تقف حائاًل دون السري يف القضية، بهدف 
الدفاع مقّدس لكل  العدالة املنصفة والسريعة، وألن حق  حتقيق 
متهم، كّلف رئيس احملكمة حماميًا من القاعة للدفاع عن املوقوف 
حممد زامل حجري مستندًا بذلك اىل املادة 251 من قانون أصول 
احملاكمات اجلزائية يف فقرتيها الثالثة والرابعة وإىل قانون القضاء 

العسكري.
فمضى  املتهم،  عن  الدفاع  يف  نعمة  أنطوان  احملامي  »ترّبع« 
رئيس احملكمة يف استجواب حجري الذي انتهت بطلب ممثل النيابة 
الدفاع  التعقبات حبقه وتبيّن  إبطال  القاضي أمحد عويدات  العامة 
احملكمة  رئيس  سّطر  بعدما  حرًا  املوقوف  ذلك  بعد  ليخرج  طلبه، 
املدنية  املستشارة  وعضوية  ابراهيم  خليل  الطيار  الركن  العميد 
ليلى رعيدي واملستشارين الضباط حكمًا قضى بكّف التعقبات حبقه 

لعدم توافر عناصر اجلرم.
مل يؤيد حجري يف مستهل استجوابه إفاداته األولية، وقال: أنا 
اتهمت يف هذه القضية وال عالقة لي بها. وأضاف ردًا على سؤال 
أوقفت سابقًا يف  وقد  املسّلح«  »الكفاح  أنا كنت يف  الرئاسة: 
األردن مدة أربعة أشهر جبرم شيك من دون رصيد ودخلت اىل 
سوريا بشكل نظامي، إمنا عن طريق اخللسة جئت اىل لبنان ومكثت 

يف عني احللوة حيث عملت كحارس يف سوق اخلضر.
وأضاف حجري ردًا على سؤال بأنه تزّوج من فلسطينية، وعندما 
األردنية،  السفارة  اىل  مرات   3 فتوجه  تسجيله  أراد  ولدًا  أجنب 
ثم أتاه اتصال وأبلغه املتصل أن »معاملة ابنه ستنجز مقابل أن 
يتعاون معه«، وتابع: أفدت مسؤولي املباشر وكان املتصل طلب 
معلومات عن تنظيمات »فتح اإلسالم« و«جند الشام« و«جند اهلل« 

يف خميم عني احللوة.
املخابرات  بأنه عقيد يف  أمل يعّرف املتصل عن نفسه  وسئل: 
األردنية ويدعى أبو عالء، فقال: قال لي انه من وزارة الداخلية 

ومل يذكر امسه.
وسئل عن حتويالت مالية حصل عليها فأوضح أنها من أشقائه 
ألن  أجاب:  ذلك،  قبل  املال  له  يرسلوا  مل  وملاذا  األردن.  يف 

وضعهم املادي كان سيئًا.
سئل: أمل يذكر املتصل أنه سريسل لك املال على اسم شقيقك 

فراس، أجاب: كال.
وسئل عن أمساء مسؤولني يف تلك التنظيمات فقال ان اجلميع 

يعرفون أنهم من فتح اإلسالم وجند الشام.
ويف رده على سؤال لوكيله عما إذا كان املدعو أبو عالء قد طلب 

منه تزويده مبعلومات عن الدولة أو اجليش اللبناني، أجاب: كال.
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي أمحد عويدات إبطال 
التعقبات عن حجري، ترافع وكيله معتربًا أن املادة 274 من قانون 
وكان  األجنيب،  على  تنطبق  ال  موكله  بها  يالحق  اليت  العقوبات 
املادة 280 من  تّدعي عليه عطفًا على  أن  الطلب  بورقة  يفرتض 
القانون نفسه. ورأى أن موكله ال حيوز إقامة يف لبنان وبالتالي 
ال جيوز جترميه بتهم اجلاسوسية واخليانة. وانتهى اىل تبيّن طلب 

النيابة العامة بكّف التعقبات عن موكله.
ولدى سؤاله عن كالمه األخري، طلب حجري الرباءة والرمحة...

وكانت احملكمة العسكرية الدائمة املدنية برئاسة العميد الركن 
القاضية ليلى رعيدي  ابراهيم وبعضوية املستشارة  الطيار خليل 
الزعين، قد أصدرت  داني  القاضي  العامة  النيابة  وحبضور ممثل 
املوقوف مهدي ياسني جبرم  األحكام منها حكم حبق  سلسلة من 

االتصال باملوساد اإلسرائيلي وعمالئه قضى حببسه مدة سنة.
قضى  واسرتهانها  عسكرية  بطاقة  رهن  جبرم  حكمًا  وأصدرت 
بثالمثئة ألف لرية لبنانية غرامة يف حق )هـ.ح( وقضى غيابيًا بسنة 

وشهر حبسًا يف حق)ي.ق(.
كما أصدرت مخسة أحكام جبرم نقل سالح حربي من دون ترخيص 
واطالق النار يف مكان مأهول قضى غيابيًا بسنة وشهر حبسًا يف 
حق كل من )ك.ب( و)ق.ح( والفلسطينيني )م.شريده( و)س.
من  كل  والزام  احلربي  املسدس  بتقديم  الثاني  والزام  اخلضر( 
االخرين بتقديم بندقية حربية وقضى وجاهيًا بثالثة اشهر حبسًا يف 

حق )ع.ن( والزامه بتقديم املسدس احلربي.
ويف ثالثة أحكام وجاهية جبرم نقل سالح حربي من دون ترخيص 
لبنانية  لرية  ألف  ومبئة  )ج.م(  حق  حبسًا يف  أيام  قضى خبمسة 
توقيفه  مبدة  واالكتفاء  )ح.س(  وبادانة  )ف.ت(  حق  يف  غرامة 

ومصادرة املضبوط يف حق كل منهم.
وقضى حكم وجاهي جبرم انتحال صفة عسكرية مبئيت ألف لرية 

لبنانية غرامة يف حق )ا.ع(.
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امنيات لبنانية
ودانت يف ثالثة أحكام جبرم معاملة عناصر االمن بالشدة اثناء 
قيامهم بالوظيفة وحتقريهم ومقاومتهم مقاومة سلبية قضى غيابيًا 
ألف لرية  )ا.ف( وقضى وجاهيًا مبئة  بسنة وشهر حبسًا يف حق 

لبنانية غرامة يف حق كل من )ي.ج( والفلسطيين )ك.الشاعر(.
وضرب  آخرين  مع  والتحقري  التضارب  جبرم  حكمًا  وأصدرت 
وجاهيًا  قضى  العمل  عن  ونصف  بشهر  شخص  وتعطيل  وايذاء 
خبمسة أيام حبسًا يف حق )م.ص( وبعشرة أيام حبسًا ومخسني 
ألف لرية لبنانية غرامة يف حق )ح.ص( وقضى غيابيًا بثالثة اشهر 
حبسًا يف حق كل من )ا.ح( و)ح.ع.ح( و)ح.ا.ح( كما قضى غيابيًا 
بادانة كل من القاصرين )م.ح( و)م.ص( واحالة نسخة عن امللف 
اىل جانب مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية لعلة القصر بعد 

التبليغ.
اسلحة  ونقل  عناصر عسكرية  مراقبة  دانت يف حكم جبرم  كما 
لبنانية  لرية  ألف  بثالمثئة  وجاهيًا  ترخيص قضى  دون  من  حربية 
غرامة يف حق كل من )ع.ع( و)ن.ع( وقضى غيابيًا بسنة وشهر 
حبسًا يف حق كل من )م.ض( و)س.ع( والزام كل منهما بتقديم 

بندقية حربية نوع كالشينكوف.
ترخيص واطالق  نقل سالح صيد دون  غيابي جبرم  ويف حكم 
النار يف مكان مأهول واطالق النار اثناء شجار مع آخرين مما ادى 
اىل اصابة تلميذ رتيب وتعطيل عينه اليسرى بعد اصابتها باحلروق 
ومل يعد يرى بها قضى باألشغال الشاقة ملدة سبع سنوات يف 
حق كل من )م.ح( و)أ.ح( و)ز.ح( وجتريدهم من احلقوق املدنية 
وتنفيذ مذكرة القاء القبض ومصادرة الكفاالت يف حق كل منهم 

والزام كل منهم بتقديم بندقية صيد.
وقضى حكم جبرم التماس رشوة للقيام باعمال تنايف واجبات 
النفوذ  استعمال  واساءة  واجبا  عمله  كان  ما  تؤخر  او  الوظيفة 
املستمدة من وظائفهم وخمالفة التعليمات العسكرية ودفع رشاوى 
غرامة  لبنانية  لرية  ألف  ومئيت  حبسًا  بثالث سنوات  غيابيًا  قضى 
ومصادرة الكفالة يف حق )ع.س( وقضى وجاهيًا بعشرة أيام حبسًا 

ومخسني ألف لرية لبنانية غرامة يف حق )م.ص(.
وأصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم معاملة دورية من اجليش بالشدة 
ورمي احلجارة على عناصرها والتسبب يف احداث عاهة دائمة لرتيب 
قضى باألشغال الشاقة ملدة ثالثة سنوات يف حق )م.س( وجتريده 
من احلقوق املدنية وبأسبوعني حبسًا يف حق )ا.س( وخبمسة أيام 

حبسًا يف حق كل من)ر.س( و)ح.س( و)م.س( و)خ.س(.
ويف حكمني جبرم االجتار وترويج وتعاطي املخدرات قضى غيابيًا 
باألشغال الشاقة املؤبدة ومئة مليون لرية لبنانية غرامة يف حق 
كل من )و.ع( و)ح.ا( وجتريدهما من احلقوق املدنية وتنفيذ مذكرة 
القاء القبض يف حق كل منهما ومصادرة املضبوط يف حق االخري 
وقضى وجاهيًا بشهر حبسًا ومخسمئة ألف لرية لبنانية يف حق كل 

من)ح.ز( و)ح.ي( ومصادرة املضبوط يف حق االول.

***

فّجر نفسه بقنبلة
خلالف مع خطيبته

دفع شاب حياته مثنًا خلالف وقع بينه وبني خطيبته ليل الثالثاء 
يف منطقة عاليه، فعمد إىل تفجري قنبلة يدوية بنفسه أودت حبياته، 

واصابت خطيبته بتشوهات.
وكان ر.ش وألسباب عاطفية وإثر خالف مع خطيبته ع.ح. أقدم 
على تفجري قنبلة يدوية بعد نزع حلقة األمان منها، ما أدى إىل اصابته 
يف بطنه وبرت يده وتشّوه وجه خطيبته بالشظايا واصابتها حبروق. 
وقد نقال إىل مستشفى قلب يسوع للمعاجلة، وما لبث ر.ش. ان 

تويف متأثرًا جبروح فيما بقيت ع.ح قيد العناية الطبية.

***

قتيل بـ9 طعنات سكني يف عاليه

وجد سعيد ابراهيم دليقان مقتواًل بتسع طعنات سكني يف منزله 
يف عاليه. وقد حضر الطبيب الشرعي قاسم حيدر الذي عاين اجلثة 

وأفاد أن القتيل دليقان تويف نتيجة الطعنات.
وحضرت األجهزة األمنية وفتحت حتقيقًا يف احلادث.

***
لصوص تزداد ابتكاراتهم يف عامل السرقة

لصوص،  انهم  من  الرغم  على  واالبتكار،  باملهارة  هلم  ُيشهد 
يومًا عن  السرقة  اجلديدة يف عامل  »فنونهم« وأساليبهم  وتزداد 
يوم. ومن أحد مشاهد السرقة اليت ابتكروها أخريًا »افتعال« حادث 
اصطدام بهدف سرقة سيارة حديثة الصنع. فيما سجل أيضًا سرقة 
أفقدته  وجهه  على  خمدرة  مادة  رش  بعد  حلبا  يف  حمل  صاحب 

الوعي.
فقرابة الثانية من فجر االربعاء أقدم سائق سيارة تويوتا كحلية 
)جمهولة باقي املواصفات( على صدم سيارة )جيب ـ كيا سبورتاج 
ـ حديثة الصنع( على طريق الرابية يف قضاء املنت، كانت تقودها 
اليت  األضرار  توقفت ملعاينة  مانوك داكسيان(. وملا  )كريستينا 
حلقت مبؤخرة السيارة ترجل منها شاب كان بداخل »التويوتا« إىل 
الرباعية  بالسيارة  ليفّر  القيادة  مقعد  يف  وجلس  السائق  جانب 

الدفع ويتبعه الصادم وتبقى داكسيان على الطريق.

وأفادت داكسيان ان يف داخل سيارتها خطًا خلويًا سعوديًا وقد 
عممت مواصفات السيارة املسلوبة وبدأت التحريات واالستقصاء 

لتوقيفها مبن فيها.
من جهة أخرى )عكار ـ املستقبل( جمهوالن، وحبجة شراء ثياب 
يف حمل يف حلبا ميلكه ميشال منصور على سرقة مبلغ ألف دوالر، 
بعد أن قاموا برش مادة خمدرة على وجهه أفقدته الوعي، ثم الذا 

بالفرار يف سيارة من نوع مرسيدس محراء اللون.
وكان عثر على منصور فاقدًا للوعي بداخل حمله.

وفتحت سرية درك عكار حتقيقًا باحلادث.

***
رصاصة »جمهولة« تصيب شاباً يف برج الرباجنة

أصيب الشاب عباس حسني فقهه )24 عامًا( عند أطراف خميم 
برج الرباجنة، برصاصة يف بطنه ما تسبب له بنزف حاد نقل على 

أثره إىل مستشفى الساحل.
وفتح حتقيق يف احلادث ملعرفة مالبساته.

***

اجليش يوقف 550 مطلوباً يف حزيران
والقوى األمنية تواصل محلة »الشهر األمين«

أوقفت وحدات اجليش اللبناني خالل شهر حزيران املاضي 550 
شخصًا من جنسيات خمتلفة بينهم مطلوبون، فيما واصلت قطعات 

قوى األمن الداخلي محلة »الشهر األمين«.
وأعلنت قيادة اجليش يف بيان هلا أنه يف اطار احلفاظ على االمن 
واالستقرار ومكافحة اجلرائم املنظمة على انواعها، ونتيجة التدابري 
اللبنانية  املناطق  اجليش يف خمتلف  وحدات  اختذتها  اليت  االمنية 
خالل شهر حزيران املنصرم، أوقفت هذه الوحدات حنو 550 شخصًا 
مذكرات  مبوجب  للعدالة  مطلوب  بعضهم  خمتلفة،  جنسيات  من 
تتعلق  متعددة،  وخمالفات  جرائم  الرتكابه  االخر  والبعض  توقيف 
بالتجوال داخل االراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وحيازة 
املمنوعات واالجتار بها وتهريب بضائع عرب احلدود، باإلضافة اىل 
قيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق ثبوتية، وقد مشلت 
املضبوطات 84 سيارة و44 دراجة نارية باإلضافة اىل كميات من 
األسلحة والذخائر واألعتدة العسكرية واملخدرات والدخان واملازوت 

املهرب«.
وقد مت تسليم املوقوفني مع املضبوطات اىل املراجع املختصة 

الجراء الالزم.
وصدر عن املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيان أشارت فيه 
اىل أنه يف إطار محلة الشهر األمين املكثف على األراضي اللبنانية 
من  أمس  صباح  لغاية  الداخلي  األمن  قوى  قطعات  متكنت  كافة 
توقيف عدد من املطلوبني وتنفيذ أحكام عدلية عدة وقمع خمالفات 

سري على أنواعها.
وبلغ جمموع خمالفات السري منذ بدء احلملة على الشكل اآلتي: 
حجز واحتجاز 1191 سيارة و382 شاحنة و1785 دراجة و176 حمضر 
الزائدة  السرعة  ضبط  حمضر  و8747  الـ«فوميه«  سيارات  ضبط 

)رادار(.
أما عدد احملاضر املختلفة اإلمجالي فبلغ 13731 وسجل توقيف 

703 مطلوبني.
أما البالغات واألحكام العدلية )قرار جزائي/ خالصات أحكام...(، 

فبلغ جمموعها 3804.
بتاريخ  الداخلي  األمن  قوى  قطعات  متكنت  ثانية،  جهة  من 
والنظام  األمن  حفظ  مهامها يف جمال  إطار  2012/07/10 وضمن 
ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، من توقيف 39 شخصا الرتكابهم 
أفعاال جرمية على األراضي اللبنانية كافة، بينهم: 5 جبرائم سرقة 
13 جبرم  وايذاء،  3 جبرم ضرب  2 جبرم خطف،  وحماولة سرقة، 
الصالحية  منتهية  اقامة  اقامة غري مشروعة،  البالد خلسة،  دخول 
وعدم حيازة اوراق ثبوتية، 2 جبرم تزوير، 2 جبرم تهديد، 5 جبرائم 
: شك دون رصيد، إضرام نار يف منزل، صدم وتسبب بوفاة، 
اقامة مشحرة من دون ترخيص، تهجم وشتم، و7 مطلوبني للقضاء 

مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

***
جرحى حبادَثي سري يف الكرنتينا وشبعا 

شارل  الكرنتينا  أوتوسرتاد  على  مسرعة  هوندا  سيارة  صدمت 
حلو املسلك الشمالي كاًل من إسرب منصور )63 عامًا( وديب فهد 
مطر )40 عامًا( ونقلتهما سيارتان تابعتان لفوج إطفاء بريوت اىل 
»مستشفى الروم« يف األشرفية. وذكرت املعلومات أن إصابة مطر 
حرجة ما استدعى إدخاله غرفة العمليات. وفرت السيارة الصادمة 

وهي قيد املالحقة.
من جهة أخرى، أصيب ياسر حممد محادة جبروح متوسطة جراء 
حادث سري وقع على طريق شبعا اهلبارية بني سيارته اليت كان 
يقودها، نوع فولفو خضراء اللون، وآلية تابعة للكتيبة اهلندية بينما 

كانت تقوم بدورية روتينية يف تلك املنطقة.
وعلى الفور وصلت سيارة اسعاف تابعة للصليب األمحر اللبناني 
اجلبل  اىل مستشفى ميس  نقل محادة  على  وعملت  فرع شبعا   -
للمعاجلة، فيما حضر اىل مكان احلادث عناصر من القوى األمنية 

اللبنانية واليونيفيل وفتحوا حتقيقا يف احلادث.
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اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

انهم  البحرية  يف  ضباط  اعلن 
ابوت  اوامر  يعصون  سوف 
باجبار قوارب اللجوء العودة اىل 

اندونيسيا.
للبحرية يف  تابعة  وكانت سفن 
ملساعدة  الثالثاء  ليلة  طريقها 
طلب  أن  بعد  آخر  قارب 

املساعدة.
اسرتاليةتان  سفينتان  وكانت 
يوم  قد حتركت  وطائرة مجارك 
الثالثاء بعد ان قام أحد الركاب 
 85 حنو  يقل  قارب  منت  على 
االنقاذ  مبركز  باالتصال  شخصا 
البحري يف اسرتاليا عدة مرات.

السفينتان  اسرعت  االثر  وعلى 
احلادث  مكان  اىل  التجاريتان 
كيلومرتا   80 حواىل  يبعد  الذي 
الغربية،  جاوة  ساحل  قبالة 
اىل  استطالع  طائرة  وأرسلت 

مساء املنطقة.
الطائرة  ان  اجلمارك  وقالت 

ضباط من البحرية لن ميتثلوا 
الوامر ابوت باعادة قوارب الالجئني

سدني
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الفيدرالية  املعارضة  حذرت 
املأكوالت  تكلفة  ارتفاع  من 
البحرية االسرتالية يف محلتها 

ضد ضريبة الكربون.
زعيم  من   كل  زار  فقد 
ووزير  ابوت  طوني  املعارضة 
الصغرية  لألعمال  الظل 
أسواق  بيلسون  بروس 
يوم  فجر  ملبورن  يف  السمك 
أثر  على  للتأكيد  االربعاء 
صناعة  على  الكربون  ضريبة 

املأكوالت البحرية.
بيلسون  السيد  وصرح 
»نريد  قائال  للصحافيني 
يأكلوا  ان  االسرتاليني 
البحرية  املأكوالت 

األسرتالية«.
احمللية  الصناعة  ان  وقال 
نتيجة   الضرر  بها  سيلحق 
يتم  مل  اليت  الكربون  ضريبة 
منافسيها  قبل  من  دفعها 
الدول  ان  )اي  الدوليني، 
تقر  مل  الكربى  الصناعية 
مما  الكربون(  على  ضريبة 
البحرية  املأكوالت  جيعل 
مما  تكلفة  أكثر  االسرتالية 

كان ينبغي أن تكون.
وقال السيد ابوت ان ضريبة 
على  تؤثر  سوف  الكربون 
صناعة املأكوالت البحرية بكل 

مستوياتها.

أبوت: ضربية الكربون 
سرتفع اسعار املأكوالت 

البحرية
املعارضة  زعيم  وقال 
هناك  »ستكون  للصحفيني 
حاجة إىل ضرب الديزل الذي 
الصيد.  سفن  تستخدمه 
لضرب  حاجة  هناك  ستكون 
تكاليف الطاقة. ستكون هناك 
التربيد  تكاليف  لزيادة  حاجة 
بشكل جذري.. وسوف تسوء 
االمور اكثر فأكثر كلما ارتفعت 

الضريبة على الكربون«.
كما انتقد السيد ابوت جهود  
إنشاء  مع  للمحميات  احلكومة 
حمميات حبرية خالية من صيد 

األمساك.
صيد  صناعة  ان  وقال 
األمساك االسرتالية كانت من 
بني االكثر مسؤولية بيئيًا يف 

العامل.
وكشف زعيم املعارضة طوني 
ابوت عن ان »االئتالف يدعم 
األمساك  مصايد  بالتأكيد 

املستدامة«.
يريد  شيء  »آخر  ان  واعلن 
الصيادون من اسرتاليا فعله 
هو تدمري البيئة اليت توفر هلم 

لقمة العيش«.
ان  ابوت  السيد  وقال 
واملزارعني  »الصيادين 
اسرتاليا  يف  الغابات  وعمال 
هم احملافظون احلقيقيون على 

بيئتنا«.

مؤشرات  توجد  »ال  انه  كشفت 
والكارثة«  األسى  على  واضحة 
سفينتان  احبرت  وقت  يف 
املكان  اىل  للبحرية  تابعتان 

اللقاء نظرة فاحصة.
القارب  انزال  سيتم  أنه  وُعلم 
على  عالمات  هناك  كانت  إذا 
سيجري  فانه  واال  الضيق، 
اىل  توجهه  القارب خالل  تعقب 

أسرتاليا.
وجاءت هذه االستغاثة يف وقت 
مت اعرتاض قارب آخر على متنه 
سبعة أشخاص قبالة كريسماس 

ايالند.
يف غضون ذلك، قال ضابط يف 
سالح البحرية ملوقع نيوز ليمتيد 
احملدودة انه يتوقع عصيان أي 
طوني  حكومة  عن  صادر  أمر 
أبوت مبنع القوارب من الوصول 
»دون  االسرتالية  املياه  إىل 

االخذ باالعتبار شروط االمان«.
عدم  الذي طلب  الضابط  وقال 
الكشف عن امسه ان »ال ضابط 
حبرية يسمح ألي شخص، سواء 
او  املهربني،  الناس  من  كان 
الصيادين او غري القانونيني أو 
حتى إرهابيني، ليموت يف عرض 

البحر«.
وعندما سئل عما اذا كان ذلك 
أوامر  إطاعة  عدم  يعين  قد 
على  تشتمل  مل  اليت  احلكومة 
حتى  »نعم.  اجاب  شرط سالمة 
علينا  العدو  سفينة  اغرقنا  لو 

التزام بانقاذ الناجني«.
البحرية  ضباط  بعض  وسيطلب 
طوني  املعارضة  زعيم  من 
من  للحد  سلطاتها  تعزيز  ابوت 
وصول سفن تهريب الناس غري 

الشرعيني إىل أسرتاليا.
وكان السيد أبوت تعهد اعتماد 
االئتالف  حكومة  رئيس  سياسة 
أمر  الذي  هوارد،  جون  سابقا 
القوارب  اعادة  البحرية  القوات 

إىل إندونيسيا.
وشكك بعض الرؤساء السابقني 
بهذه السياسة الدفاعية، مدعني 
انه يف يومنا هذا فان املهربني 
القوارب  لتفجري  مستعدون 

لفرض هذه املسألة.
اما رئيسة الوزراء جوليا غيالرد 
فقالت ان اقرتاح املعارضة من 
حياة  للخطر  يعرض  أن  شأنه 

البحرية.
وقال وزير اخلارجية بوب كار ان 
عالقة  تعرض  االئتالف  سياسة 

اسرتاليا مع اندونيسيا للخطر.

يف  الكومنولث  دفاع  سيكلف 
اليت  اجلنسي  التحرش  قضية 
آشيب   جيمس  املوظف  رفعها 
ضد رئيس الربملان بيرت  سليرب 
دافعي الضرائب ما يقدر مببلغ 

400 ألف دوالر.
وقد تعاقدت دائرة وزير االدعاء 
احلكومة  مع هيئة حمامي  العام 
األسرتالية - اليت توفر اخلدمات 
القانونية للحكومة - بهذا املبلغ 

يف السنة املالية احلالية.
يدفع  لن  الكومنولث  ان  ومع 
الرسوم القانونية عن السيد ع 
اليت  القضية،  هذه  يف  سليرب 
الفيدرالية،  احملكمة  امام  هي 

لكنه هو نفسه املدعى عليه.
أن  أشيب  السيد  ويزعم 
املستخَدم  كونه  الكومنولث، 
العمل(، فشل يف توفري  )رب 
مكان عمل آمن نفسيا خال من 

التحرشات والتمييز.
قضية  ان  الكومنولث  وقال 
آشيب ضده هي دعوى كيدية، 
ُرفعت لغرض رئيسي هو احلاق 

الضرر بالسيد سليرب.
وجود  )الكومنولث(  ادعى  فقد 
عدد من اخلطوات اليت كان من 
اختاذها  أشيب  للسيد  املمكن 
الكومنولث   اهتمام  جللب 
املزعوم  سليرب  السيد  بسلوك 
دعاية  دون  من  ومعاجلته، 

400 ألف دوالر فاتورة 
قضية سليرب

السيد  بسمعة  األضرار  واحلاق 
سليرب.

قانونية  معركة  اآلن  وتدور 
رفيعة املستوى بني احملامني: 
 Burnside, QC,( جوليان بارنسايد
شني  ديفيد  للكومنولث،   )AO

حمامي السيد سليرب ومايكل لي 
)SC( حمامي السيد أشيب.

من  حول  سؤال  على  وردا 
أشيب   السيد  تكاليف  سيدفع 
»مل يتم  قال املتحدث بامسه: 
هذا  على  لنجيب  منه  التخلص 

السؤال يف هذه املرحلة«.
الشرطة  قالت  بدورها 
الفيدرالية االسرتالية انها على 
التحقيق  من  االنتهاء  وشك 
بأن  القائلة  االدعاءات  يف 
استخدام    أساء  سليرب  السيد 

.Cabcharges

جيمس آشبي

كانت  وقت  الدموع يف  سالت 
فيه آخر عربات السجن خترج من 
مركز غرافتون اإلصالحي صباح 
 108 بذلك  لتنتهي  اخلميس، 

وظيفة يف املوقع.
مئات  دموع  انهمرت  فقد 
وصفقوا  احملليني  السكان 
فيما كانت العربات تبتعد حمملة 
بالسجناء الذين يتم نقلهم إىل 
أخرى  اصالحية  ومراكز  سجون 

يف أحناء الوالية.
وقام احلراس بعد ذلك مبسرية 
سليمة ورمزية منهني بذلك مدة 
االحتجاجات  من  تقريبا  أسبوع 
على قرار حكومة الوالية باغالق 

السجن.
وقد اثنت الشرطة على سلوك 
احملتجني صباح اخلميس، حيث 
مع  صدامات  دون  ذلك  مر 
بني  املتبادل  باالحرتام  شعور 
األسر من جهة وعناصر السجن 

من جهة أخرى.
السلمية  املسريات  وكانت 
تناقضا  يتناقض  مشهدا  
صارخا مع احتجاجات يوم االحد 

الغاضبة.
كالرنس  بلدية  رئيس  وقال 
ان  ويليامسون  ريتشي  فالي 
)صباح  الصباحي  االحتجاج 
شاهدا  كان  السلمي  اخلميس( 

على اهالي املنطقة.
عصيب  وقت  »هذا  وقال 
يف  تراجعا  رأينا  لقد   - للغاية 
عدة شركات كربى يف األشهر 
القرار  وهذا  املاضية،   18 ال 

يشكل ضربة ساحقة«.
واضاف يقول »لكن هذا ال يعين 
أن نطفئ األنوار ونقفل الباب 
متحمسون  حنن  خمرج..  على 
هلذه القضية، وحنن متحمسون 

جملتمعنا«.
وقالت مجعية اخلدمة العامة يف 
نيو ساوث ويلز ان قرار حكومة 
الوالية الدراماتيكي هذا باغالق 
ماليني   5 لتوفري  السجن  هذا 
أكثر  املنطقة  سيكلف  دوالر 
من 20 مليون دوالر يف اآلثار 

املباشرة.
املساعد شني  السكرتري  وحذر 
اوبراين من ان ذلك سيكون له 
انعكاسات كبرية يف مجيع أحناء 

املنطقة وخارجها.
»كان  اوبراين  السيد  وقال 
جيب أن يتوقف هذا، كان هذا 
من املمكن أن يتوقف لكنه مل 

يتوقف«.
واضاف يقول »108 عائالت ال 
املستقبل،  هلا  خيبئه  ما  نعرف 
اي  نرى  ال  الوطين  واحلزب 

وجود له«.

مسرية »وداعية« لعناصر 
سجن غرافتون
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كوينزالند  والية  حكومة  نفت 
ان يكون مبلغ  300 ألف دوالر 
كلفة االنضمام إىل حتدي ضريبة 
يف  الفيدرالية   التعدين  اجيار 

احملكمة العليا تبديدا للمال.

كوينزالند تنفي ان يكون حتدي ضريبة اجيار 
املعادن الفيدرالية تبديدا للمال

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

الفيدرالية  احلكومة  جتري 
حمادثات جللب املزيد من العمال 
يف اخلارج إىل أسرتاليا بتأشريات 
العطالت ملعاجلة النقص يف اليد 

العاملة يف صناعة السياحة.
وقال وزير السياحة الفيدرالي 
مارتن فريغسون انها واحدة من 
ضمن اسرتاتيجيات احلكومة اليت 

تسعى ملعاجلة هذه املشكلة.
عن  فريغسون  الوزير  وكشف 

احلكومة الفيدرالية تعمل على ازمة عمالة السياحة
ان  رئيسة الوزراء جوليا غيالرد 
أعلنت مؤخرا عن زيادة يف عدد 
تأشرية  ضمن  الوافدين  العمال 

العطالت من اندونيسيا.
صناعة  إفطار  يف  وقال 
السياحة يف بريزبن يوم الثالثاء 
على  التفاوض  عملية  يف  »حنن 
جمموعة من االتفاقات الثنائية مع 
دول أخرى خمتلفة للدخول أيضا 
عمال  جللب  مماثلة  فرص  إىل 

إىل  العطالت  بتأشرية  اضافيني 
للمساعدة خصوصا يف  أسرتاليا 

صناعة السياحة«.
ملتزمة  احلكومة  ان  واضاف 
مبعاجلة النقص يف اليد العاملة، 
وجتربة  اختبار  اىل  أيضا  مشريا 
الستقدام  سنوات  ثالث  ملدة 
اهلادئ  احمليط  دول  من  عمال 
أسرتاليا  إىل  الشرقية  وتيمور 

خالل موسم الذروة.

ازمة القوارب تضغط على فائض موازنة غيالرد 
بعد رفض أبوت املشاركة يف جلنة االزمة

الالجئني  قوارب  حل  وصل 
تلقيه  بعد  مسدود  طريق  اىل 
يوم  مساء  تقريبا  قاتلة  ضربة 
االثنني على يد زعيم املعارضة 
طوني ابوت الذي رفض رمسيا 
املشاركة يف جلنة جوليا غيالرد 
أزمة  حل  أجل  من  املستقلة 
أن  ميكن  اليت  اللجوء  طاليب 
تهدد  فائض املوازنة املوعود 

حلزب العمال.
اخلضر  حزب  رفض  ويضع 
اىل  بالعودة  للحكومة  السماح 
الفائض  اخلارج،  يف  املعاجلة 
والبالغ  املوازنة  يف  الضئيل 
1.5 مليار دوالر حتت الضغط.

طاليب  عدد  مضاعفة  ومع 
يف  املتوقع  القادمني  اللجوء 
اآلن  ليصل  مايو  ايار/  موازنة 
جلوء  طالب   900 اىل  تقريبا 
من  خماوف  هناك  الشهر،  يف 
يف  اضافية  زيادات  جترب  أن 
ضرورة  على  احلكومة  التكلفة 
يف  توقعاتها  يف  النظر  إعادة 

موازنة منتصف العام.
تسليم  منذ  وصل،  وقد 

املوازنة 2978 طالب جلوء.
قد  أصال  احلكومة  وكانت 
اساس  على  موازنتها  وضعت 
ما معدله 450 وافدا شهريا يف 
يف  صدرت  مسبقة  تقديرات 
شهر ايار/ مايو بتكلفة إمجالية 

قدرها 1.1 مليار دوالر.
 وبدا التوصل إىل حل ملشكلة 
االثنني،  ليلة  جلوء،  طالب 
السيد  رفض  مع  بعدا  أكثر 
أبوت رمسيا املشاركة يف جلنة 
اليت  اخلاصة  الوزراء  رئيسة 

شكلت إلجياد حل لألزمة.
اآلنسة  اىل  له  رسالة  ففي 
املعارضة  زعيم  ادعى  غيالرد 
اليأس  يف  تتخبط  اللجنة  ان 
تبادل  مترير صفقة  فشل  بعد 
املواطنني احلكومية مع  ماليزيا 
الربملان   يف  أسبوعني  قبل 
مصممة  كانت  )اللجنة(  وانها 
حمدد  سياسي  مردود  النتاج 

مسبقا.
لرئيسة  أبوت  السيد  وكتب 
الوزراء قائال »أالحظ ان تشكيل 
اخلاصة  املرجعية  جمموعتك 
والعمال  اخلضر  حزبي  يتضمن 

والسيد )طوني(ويندسور«.
الن  »ونظرا  يقول  واستطرد 
جنبا  نفسه،  هو  التحالف  هذا 
)روب(  السيد  مع  جنب  إىل 
الذي   ،Oakeshott اوكشوت 
مّكن من املصادقة على ضريبة 
من  اتفاق  أي  فإن  الكربون، 
هذه  على  اجملموعة  هذه  قبل 
الالزم  الدعم  سيقدم  القضايا 
من  تشريع  أي  مرور  لتأمني 
النواب  جملس  من  كل  خالل 

وجملس الشيوخ«.
وقال السيد ابوت انه سيجتمع 
بشكل مستقل مع قائد القوات 
انغوس  السابق  االسرتالية 
تعيينه  مت  الذي  هوستون، 
تقدم  اخلرباء  من  جلنة  لرئاسة 
افضل  حول  للحكومة  املشورة 

السبل للتعامل مع األزمة.
اهلجرة  وزير  تعهد  بدوره 
االثنني  ليلة  بوين  كريس 
إىل  احلكومية   املوازنة  بعودة 
تكلفة   كانت  مهما  الفائض 

لطاليب  سياستهم  فشل 
اللجوء.

وقال السيد بوين »ان رفض 
املعاجلة يف  دعم  أبوت  طوني 
من  احلكومة  توقف  لن  اخلارج 

حتقيق فائض«.
فمع عدم وجود نهاية فورية يف 
استطالع  كشف  لألزمة،  األفق 
وقت  يف  نشر  للرأي  جديد 
متأخر من يوم االثنني قامت به 
منحازة  أساسية  اعالم  وسائل 
حلزب العمال أن ما يقرب من 
80 يف املئة من االسرتاليني ال 
يعتقدون ان أي حزب سياسي 
إزاء حمنة طاليب  بالقلق  يشعر 
اللجوء وان هذه االحزاب بكل 

بساطة تلعب سياس.
االحزاب  بني مجيع  من  ولكن، 
حسب  اخلضر،  حزب  كان 
يف  صدقا  االكثر  االستطالع، 

إجياد حل عادل ومعقول.
كما ان هناك املزيد من األنباء 
حيث  غيالرد  لآلنسة  السيئة 
نشرته  استطالع  أحدث  اظهر 
الثالثاء  »االسرتاليان«  الزميلة 
اىل  قفز  أبوت  السيد  ان 
غيالرد  مع  مقارنة  الصدارة 

كرئيس مفضل للوزراء.
فقد اكتسب السيد أبوت نقطة 
39 يف  اىل  له  التأييد  ليصل 
املئة، يف حني أن الدعم لآلنسة 
غيالرد تراجع ثالث نقاط ليصل  

إىل 36 يف املئة.
وما زال حزب العمال يف ذيل 
وذلك  االولية  االصوات  قائمة 
عند  31 يف املئة فقط مقابل  

48 يف املئة مع االئتالف.

ويلز  ساوث  نيو  فرع  قبل 
حتدي  االسرتاىل  العمال  حلزب 
آالف  بتجنيد  غيالرد  جوليا 
العام  هذا  االضافيني  األعضاء 
هوك  بوب  تعيني  خالل  من 

لقيادة هذه احلملة.
جوليا  الوزراء  رئيسة  وتريد 
العمال  حزب  من  غيالرد 
آالف   8 االسرتاىل وطنيا جتنيد 
فرع  ويهدف   اضايف،  عضو 
ويلز،  ساوث  نيو  يف  احلزب 
السنوي يف  الذي يعقد مؤمتره 
سيدني يف نهاية هذا االسبوع، 

إىل املساهمة يف هذا الرقم من 
خالل جتنيد 1700 عضو جديد.

وكتب رئيس الوزراء السابق 
محلة  يقود   الذي  هوك،  بوب 
بعنوان »التوظيف للفوز - حتدي 
األعضاء  جلميع  هوك«،  بوب 
يطلب من كل واحد منهم جتنيد 
مقابل  اصدقائه  من  اثنني 
قبل  دوالرات   5 قدره  اشرتاك 

آب/ أغسطس.
وستتاح فرصة تناول العشاء 
هوك  السيد  مع  اعضاء  خلمسة 

اواخر شهر آب املقبل.

بوب هوك يقود محلة 
جتنيد حلزب العمال

حزب  حكومة  اكدت  فقد 
كوينزالند  يف  الوطين  االحرار 
اىل  ستنضم  انها  االسبوع  هذا 
فورتسكيو يف  املعادن  جمموعة 
املعادن  اجيار  ضريبة  حتديها 

الفيدرالية يف  احملكمة العليا.
ونفى وزير االدعاء العام يف 
بليجي  جارود  كوينزالند  والية 
هذا  ان  قال  الذي   ،Bleijie
اإلجراء سوف يكلف ما يصل اىل 
الثالثاء،  يوم  دوالر،  ألف   300

ان يكون ذلك مضيعة للمال.
تشري     الذي  االئتالف،  وكان 
استطالعات الرأي إىل فوزه يف 
االنتخابات الفيدرالية، قد تعهد 

بإلغاء الضريبة.
لراديو   Bleijie السيد  وقال 
اي بي سي »على الرغم من أنين 
أحب أن أرى هذا االفرتاض )من 
حقيقة،  يصبح  االئتالف(  فوز 
فان هذا التعهد مل يقم به أحد 

يف السياسة من قبل«.
والية  حكومة  ان  وكشف 
باعالن  التزام  لديها  كوينزالند 
من  الضريبة   هلذه  معارضتها 
حتدي  إىل  االنضمام  خالل 
فورتسكيو للحكومة الفيدرالية.

»علينا   Bleijie السيد  وقال 
القيام بكل ما يف وسعنا لنؤكد 
والصناعة  بالوظائف  التصاقنا 

يف والية كوينزالند« .

جوليا  الوزراء  رئيسة  اختارت 
قمة  الستضافة  بريزبن  غيالرد 
العشرين  الصناعية  الدول 
منها الستعادة  G20 يف حماولة 
االصوات اليت خسرتها يف والية 
كوينزالند بعد ان كانت سيدني 

يف املتقدمة الستضافتها.
فقد انتقد وزير التخطيط يف 
نيو ساوث ويلز براد هازارد يوم 
االربعاء قرار احلكومة الفيدرالية 
يف   2014 عام   G20 قمة  لعقد 
بريزبن. وقال ان السيد هازارد 
قامت خبطوة  غيالرد  اآلنسة  ان 
الستعادة  حماولة  يف  سياسية 

الدعم حلزبها.
لوكالة  هازارد  السيد  وقال 
اختارت  )غيالرد(  »انها   AAP
تستخدم  بذلك  وهي  بريزبن 
سياسية  كأدوات  العامل  قادة 
أصوات  الستعادة  حماولة  يف 
والية  أحناء  مجيع  يف  الناخبني 
وزير  ورأى   . كوينزالند« 
ويلز  ساوث  نيو  يف  التخطيط 

»إنها بذلك تهني القادة 20«.
ان  هازارد  السيد  وقال 

اتهام غيالرد باختيار بريزبن الستضافة قمة الدول 
الصناعية العشرين G20 الستعادة شعبيتها

سيدني هي املدينة 
العاملية  األسرتالية 
واحلقيقية  الوحيدة 
التجارية  وشهرتها 
جعلتها  والثقافية 
واضحا  خيارا 
القمة  الستضافة 

االقتصادية.
السيد  وكشف 
ان  عن  هازارد 
لديها  »سيدني 
ثلث  من  يقرب  ما 
احمللي  الناتج 
يف  اإلمجالي 
ولديها  أسرتاليا 
يف   80 من  أكثر 

قررت  أن  غيالرد  اآلنسة  على 
املوضوعية  املوقع على األسس 

للمدينة املضيفة،.
واضاف يقول »بكل املعايري، 
ينبغي أن تكون سيدني املدينة 
الصناعية  الدول  لقمة  املضيفة 

.»G20 العشرين

املئة من مقر املؤسسات املالية 
الكربى«.

وقال »لدينا امليناء )اهلاربر(، 
كل  لدينا  األوبرا..  دار  لدينا 
إىل  أسرتاليا  لبيع  ينبغي  ما 

العامل«.
وقال السيد هازارد انه جيب 
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

Saturday 14 July 2012السبت 14 تموز 2012

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 

بادارة آدي

EMOGENE CONTRACTING TEAM 

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

تسعرية مجانية .. معاملة ممتازة  
 وكفالة يف العمل

 أكثر من 30 سنة خربة
لالتصال: جان فارس

Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535 
Tel/Fax: 02 8704 1490
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AUBURN OFFERS 
FREE COMPUTER 

CLASSES

Auburn Librarian Annetta Kucharska prepares herself for the up-
coming free computer classes at Auburn Library.

LOCAL SCHOOLS, LOCAL DECISIONS 
WORKING WELL FOR EAST HILLS SCHOOLS

The popular computer 
classes at Auburn Li-
brary are back, starting 
Monday 17 July. The 
classes are run by vol-
unteers, cover a wide 
variety of computer-re-
lated topics and are held 
in the Technology Room 
at Auburn Library.
It doesn’t matter if 
you’ve never touched 
a computer before, or 
already use a computer 
and want to improve and 
learn new skills. Class-
es include “Basic Com-
puter for Beginners” for 
those who have never 
seen a computer before, 
“Getting Started on the 
Internet” and “Introduc-
tion to Email”. 
This year we have also 
offered two new class-
es. With “English & 
Computer Skills Online” 
you will find out how to 

use computers to study 
English and in “Face-
book and Blogs” you 
will learn all about the 
social media revolution 
and how you can get 
more involved.
For seniors who already 
have some knowledge 
of computers and wish 
to meet with like-mind-
ed people, there is a 
“Computer Group for 
Seniors”. 
To find out about all the 
classes and when they 
are offered, a current 
timetable is available 
at the Library and on 
Council’s website www.
auburn.nsw.gov.au.
Classes are FREE and 
no bookings are re-
quired.
For more informa-
tion, contact Andrew 
McBride. Phone: 9735 
1301 / 0417 212 315

Member for East Hills, Glenn 
Brookes, visited Caroline 
Chisholm School at Pad-
stow to present a cheque for 
$200 000 under the Liberal 
& Nationals Government’s 
$40 million Public School 
Upgrade Program.
Caroline Chisholm School 
was allocated $160,000 to 
upgrade roofs and gutters 
and $40 000 to undertake 
much needed sewer works.
«In line with the Govern-
ment’s commitment to in-
crease decision making at 
a local level, the principal 
and the community were 
able to identify facilities for 
upgrading, and the School 
was also able to self-man-
age both projects.»  Glenn 
Brookes said.
Under Local Schools, Lo-
cal Decisions, schools now 
have two options, use exist-
ing state contracts or buy 
directly from an alternative 
or local supplier if they pro-
vide better value.
Work started during the 
summer holidays, and as 
a consequence of the self-
managed approach, the 
School was able to upgrade 
six roofs.
«Had the School decided to 
use existing state contracts 
for this project, the most 
they would have got was 
one and a half roofs upgrad-
ed.»  Mr. Brookes said.
«Caroline Chisholm School 
is a clear example of how 
the NSW Government’s 
Local Schools, Local De-
cisions policy is able to 
work for the clear benefit of 
teachers and students.»
«Using a local supplier and 
managing the project in-
house yielded an outcome 

that was almost six times 
better than would have been 
achieved under Labor.»
“For 16 years under Labor, 
local school facilities were 
allowed to run down, which 
made it harder for students 
to learn and for teachers to 
teach,” Mr. Brookes said.
“The Liberal & Nationals 
Government is determined 
to provide the best learn-
ing environments possible 
for schools in the East Hills 
Electorate and I am glad 
that with Local Schools, Lo-
cal Decisions, that is now 
being achieved.»

NEW PADSTOW CAR 
PARK

Member for East Hills, Glenn 
Brookes, today met with 
senior management from 
Transport for NSW to dis-
cuss the construction of the 
new carpark at Padstow.
“The discussion today with 
Transport for NSW has 
been a very useful start in 
ensuring that the Padstow 
carpark satisfies both the 
current and future needs 
of the community.” Glenn 
Brookes said.
“I am aware there is a short-
age of parking within the 
Padstow area – A shortage 
created by the previous La-
bor Government because 
they did not take the time to 
consider the future needs of 
the area.”
“Because, this is a project 
that will make a real differ-
ence for not just the people 
who use public transport 
but for the people who shop 
in the area, I’m committed 
to ensuring the upgrade is 
properly planned and suc-

Glenn Brookes presents a cheque for $200K to Prin-
cipal Steven Milroy and students during School As-
sembly

cessfully completed.” Glenn 
Brookes said.
After conducting a site 
meeting, discussions were 
continued at Glenn’s elec-
torate office.
“I know the community, 
who has waited patiently 
for so long for this upgrade, 
will be keen to see work get 
going on this project.” 
“Before the first sod is 

turned I will make certain 
that appropriate thought 
will have been given to ev-
ery aspect of the develop-
ment.”
“I am delivering on our 
commitment to improve lo-
cal infrastructure.” Glenn 
Brookes said.

Media:  Geoffrey Grasso 
0421 778 671

جوليا  الوزراء  رئيسة  تصر 
يف  احلكومة  ان   على  غيالرد 
غاية احلذر يف ردها على تقرير 
جلنة مراجعة االعتداءات اجلنسية 
وغريها من سوء االستخدام يف 

قوة الدفاع.
وكانت احلكومة قد تلقت التقرير  
يف شهر  تشرين االول/ اكتوبر 
اىل  باطالقه  وقامت   ،2011

العلن   هذا االسبوع.
 24 أن  التقرير   وكشف 
الذين  من  االقل  على  جنديا 
هلم  زميالت  باغتصاب  قاموا  
القرن  تسعينات  منتصف  يف 
املاضي، مل تتم حماكمتهم ورمبا 
يكونون اآلن يف مناصب عليا 

يف قوة الدفاع االسرتالية.
»االسرتاليان«  الزميلة  وقالت 
العشرات  أمساء  تسليم  مت  انه 
من أفراد قوة الدفاع املتهمني 

من  وغريها  اغتصاب  حباالت 
للحكومة  األخرى  املعاملة  سوء 

يوم اخلميس )امس االول(.
وصرحت السيدة غيالرد لراديو 
روكهامبتون  يف  سي  بي  اي 
يوم امس االول اخلميس قائلة 
االنتباه  بغاية  نكون  ان  »علينا 
واحلذر بالنسبة لكل هذه املواد 
النها مثرية للصدمة، وحمزنة«.

وقالت ان احلكومة ليس عملها 
وهناك«  »هنا  مزاعم  وضع 
وعليها ان تكون »حذة للغاية« 

يف ردها.
متى   غيالرد  اآلنسة  وسئلت 
ستيفن  الدفاع  وزير  سيعطي 
تقرير  على  احلكومة  رد  مسيث 
»انه   : اجابت  املراجعة  جلنة  
يقوم بذلك بأسرع وقت ممكن، 
ولكن من الواضح بانتباه وحذر 

شديدين«.

رئيسة الوزراء حذرة من تقارير 
التحرش يف قوات الدفاع

االسرتالية  املفوضية  تلقت 
أكثر  واملستهلك  للمنافسة 
استفسار   أو  شكوى   600 من 
حول تأثري ضريبة الكربون على 

األسعار.
الكربون  ضريبة  دخلت  وقد 
حيز  للطن  دوالرا   23 البالغة 
من  االول  من  ابتداء  التنفيذ 

متوز اجلاري/ يوليو.
االسرتالية  املفوضية  وقالت 
اكثر  ان  واملستهلك  للمنافسة 
تلقتها  عامة  8000 شكوى  من 
هذا  من    12  ( اآلن  حتى 
متعلقة  منها   630 الشهر(، 

بضريبة الكربون.
جملس  رئيس  نائب  وقال 
املفوضية االسرتالية للمنافسة 
واملستهلك مايكل شابر لراديو 
اي بي سي يوم اخلميس »من 
الواضح أن أكرب جمموعة كانت 

عن جتار التجزئة والطاقة«.
األخرى  القطاعات  ومشلت 
البناء، وطمر النفايات وغازات 

التربيد.
انه   عن  املفوضية  وكشفت 

جيري التحقيق يف 20 حالة.
واعلن الدكتور شابر  انه »إذا 
الشركات  بعض  ان  اكتشفنا 
تقوم بتغفيل املستهلكني فاننا 

سنالحقها«.
 وما زالت سلسلة خمابز براميب 
 )Bakery chain Brumby(
اوعزت  بعد  للتحقيق  ختضع 
االمتياز  اصحاب   اىل  اإلدارة 
عليهم  بان   )  franchisees(
الكربون  ضريبة  استخدام 
كغطاء لزيادات ال عالقة هلا يف 

األسعار.
املعارضة  زعيم  واعلن 
مل  انه  ابوت  طوني  الفيدرالية 
حول  شكاوى  بتقديم  يفاجأ 

ضريبة الكربون.
غرب  يف  للصحفيني  وقال 
سيدني يوم اخلميس »إن أفضل 
وسيلة لوضع حد للشكاوى هو 

اقتطاع الضرائب«.

مفوضية املنافسة واملستهلك تتلقى 
600  »شكوى كربونية« يف 10 أيام
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سيدني ـ شوقي مسلماني 
أكثرها،  ما  اخلاّلقة  األفكار 
يف  والعربي  اللبناني  والشباب 
سيدني ال تنقصه هذه األفكار، 
ولو تكون يف بعضها مستوحاة 
طرب  زياد  والشاب  حماكاة.  أو 
له  وأصدقاء  اجلامعي  الطالب 
أن  كثرية  فاملؤشرات  مثااًل. 
سرتتفع  والغاز  الكهرباء  خدمة 
عن  فضاًل  باملئة   18 بنسبة 
الفكرة  وكانت  أصاًل،  غالئها 
التالي:  النحو  على  اخلاّلقة هي 
ال ميكن التخفيف من وقع أسعار 
العائالت  على  والغاز  الكهرباء 

زياد طرب: السعر باملفّرق 
هو غري السعر باجلملة

كيفّية مواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز

إال باّتاد املستهلكني. 
ويقول زياد أن املستهلك إذا كان فردًا ال يستطيع شيئًا سوى 
أن يدفع التسعرية كاملة فيما إذا اتد مع مستهلكني آخرين فيمكنه 
أن يتقّدم كمجموعة أو »لوبي« إىل إحدى الشركات املعتمدة يف 
بيع الكهرباء والغاز وعددها راهنًا يزيد على 12 شركة وبقدر ما 
تكون اجملموعة أكرب بقدر ما يستطيع املمّثل عنها أن يطالب بامسها 
وتوافق  التفاوض  تقبل  اليت  الشركة  ان  حبسومات، وسالحه هو 
على احلسومات املطلوبة يف السعر ستنضم إليها اجملموعة بكلّيتها 
وستخسرها كلّيًا الشركات األخرى، واحلال شبيه مبن يدخل متجرًا 
فإذا اشرتى قطعة واحدة سيكون السعر خمتلفًا عما إذا كان يريد 
أن يشرتي مخسة آالف قطعة، ومعلوم أن السعر باملفّرق هو غري 

السعر باجلملة. 
ـ  بانكستاون  منطقة  اختذوا  له  أصدقاء  مع  إنه  زياد  ويضيف 
كانرتبري اليت تضم أكثر من 42 ضاحية ويزيد سكانها على 150 
ألفًا منطلقًا للفكرة من دون إغالق الباب على مناطق أخرى مثل 
بوك  فايس  افتتاح صفحة  ومت  وليفربول،  جورج  سانت  منطقيت 
على اإلنرتنت لتسجيل إسم صاحب أو صاحبة كل منزل أو مصلحة، 
وبقدر ما يكون عدد املسّجلني أكرب يكون باملقدور احلصول على 

سعر أفضل. 
ويتابع قائاًل أن تسجيل اإلسم على الفايس بوك صفحة شركة 
SUM ENERGY  ال يستوجب أّية إلتزامات من أي نوع، مع التأكيد 
بالنفع  عليه  سيعود  ذلك  فإن  اجملموعة  رحاب  يف  كان  إذا  إنه 

األكيد. 
وردًا على سؤال قال زياد طرب الذي يدرس القانون يف جامعة 
غرب سيدني أن صفحة شركة  SUMENERGY هي باللغة اإلنكليزّية 
أو  بأبنائهم  اإلستعانة  اإلنكليزية  جييدون  ال  الذين  لألهل  وميكن 
بأصدقائهم، مع الوعد أن نعمل على افتتاح صفحات بلغات إثنية 

كثرية كالعربّية واليونانية والرتكّية واإليطالية وغريها. 
إىل  أيضًا  اإلهتمام  سيحّول  الفكرة  جناح  ان  زياد  قال  وفيما 
موضوع الطاقة الشمسية أضاف أن العمل الذي يصرف عليه وقته 
هو وزمالؤه إمنا هو عمل من اجلالية العربّية وإليها والفائدة عاّمة.  
ُيذكر أن قناة التلفزيون التاسعة األسرتالية أجرت مع زياد حوارًا 
صمن برنامج TODAY SHOW  الشهري استحسانًا وتشجيعًا، مثلما 
 SUM بدأت شركات مهتّمة تتصل به وتفاوضه، وأن الدخول إىل
ENERGY على الفايس بوك وتسجبل األمساء يف تصاعد مستمر 

يبعث على التفاؤل.  
 WWW. SUMENERGY . COM .AU :عنوان الفايس بوك

INFO@ SUMENERGY . COM .AU الربيد األلكرتوني

زياد طرب

زياد طرب وشوقي مسلماني

القنصل اجلديد  بزيارة لسعادة  املارونية  الرابطة  قام وفد من 
االستاذ جورج بيطار بهدف التعارف والتهنئة مبناسبة تسلمه مهامه 
يف القنصلية اللبتانية العامة يف سدني. ضم الوفد الرئيس كريوز 

و نائباه العويط و الدويهي و امني السر أبي عراج.
القنصل  لوضع  كريوز  توفيق  للرئيس  فرصة  الزيارة  كانت 
بيطار يف جو زيارته املرتقبة اىل لبنان االسبوع القادم حامال« معه  
مشروع الرابطة املارونية اهلام لبحثه شخصيا« مع صاحب الغبطة 
البطريرك بشاره الراعي بالتنسيق مع صاحب السيادة املطران عاد 

ابي كرم املتواجد حاليا« يف لبنان.
بيطار  جورج  االستاذ  القنصل  بسعادة  ترحب  املارونية  الرابطة 

وتتمنى له دوام الصحة و التوفيق يف مسريته االسرتالية.

الرابطة املارونية ترحب بالقنصل 
اللبناني بيطار

 القنصل بيطار يتوسط كريوز والعويط وأبي عراج والدويهي

بهدف  االتصاالت  استمرت 
عصفت  اليت  األزمة  احتواء 
أكد  وفيما  األكثرية.  بفريق 
األمني العام حلزب اهلل، السيد 
احلزب  أن  اهلل،  نصر  حسن 
مع  اخلالف  حل  على  يعمل 
يزال  ال  احلر،  الوطين  التيار 
تكتل التغيري واإلصالح مصرًا 
املياومني  اعتصام  فّك  على 

كمدخل ألي حل.
تكثفت خالل األيام املاضية 
إجياد  إىل  الرامية  االتصاالت 
حل لألزمة اليت عصفت بفريق 
وعلمت  احلكومية.  األكثرية 
العام  األمني  أن  »األخبار« 
نصر  حسن  السيد  اهلل  حلزب 
اجتماعات  خالل  تّدث  اهلل 

اجلسم  من  كوادر  مع  عقدها 
التنظيمي للحزب عن األزمة، الفتًا إىل أن احلزب يسعى إىل حّل 
هذه األزمة. وأكد نصر اهلل أن احللف بني حزب اهلل والعماد ميشال 
عون هو »حلف ثابت وال ميكن فكه«. وتطرق نصر اهلل إىل مواقف 
السّت  السنوات  خالل  بينهما  العالقة  مراحل  كافة  يف  الطرفني 
اخلالف  حل  ضرورة  وأكد  ومبواقفه.  عون  بدور  مشيدًا  املاضية، 
احلالي، وتطوير العالقة إىل مستويات أفضل. ويف الوقت عينه، 
أكد نصر اهلل ثبات التحالف بني حزب اهلل وحركة أمل، وضرورة 

احلفاظ عليه، وإجياد احللول ألّي خالف يطرأ بني أمل والتيار.
مل  األزمة  حل  مساعي  أن  »األخبار«  علمت  ذاته،  السياق  ويف 
أحد  يتوسط  ألن  حاجة  هناك  أن  جيد  ال  اهلل  حزب  وأن  تتوقف، 
اعتذر  وقد  احلر،  الوطين  التيار  وبني  بينه  املشرتكني  احللفاء 
عون.  مع  التوسط  إىل  سعوا  الذين  حلفائه  من  عدد  من  احلزب 
وقد عقدت لقاءات بني الطرفني، وال تزال االتصاالت مستمرة. 
وحبسب مصادر مطلعة على أجواء االتصاالت، جرى التداول بشأن 
كافة البنود اخلالفية، وتلك اليت للطرفني مالحظات بشأنها، بدءًا 
من جملس الوزراء وجملس النواب، وصواًل إىل التعيينات وقضية 
املياومني. وحبسب املصادر، أظهر حزب اهلل إجيابية جتاه مالحظات 
التيار ومطالبه، وهو بدأ مشاورات مع الرئيس نبيه بري للتوصل 

إىل حل يناسب خمتلف أطراف األزمة.
يف املقابل، علمت »األخبار« من مصادر تكتل التغيري واإلصالح 
أن التكتل جّدد أمس اشرتاطه أن يكون أي حل تقدمه االتصاالت 
مؤسسة  يف  املياومني  اعتصام  وقف  أساس  على  مبنيًا  اجلارية 
كهرباء لبنان، وهو ما يصفه التكتل بـ«االعتداء على املرفق العام«. 
ويف اإلطار ذاته، ذكرت مصادر أمنية أنها رصدت »بوادر ترك 
لدى أهالي املنطقة احمليطة مببنى مؤسسة كهرباء لبنان يف بريوت، 
الذين يعربون عن استيائهم من الضرر الالحق مبؤسساتهم، نتيجة 

التحركات املتتالية اليت تشهدها منطقتهم«.

لقاء بكفيا الليلي

وزير  أمس ضم  من  أول  ليل  اجتماع  عقد  ذاته،  السياق  ويف 
الطاقة واملياه جربان باسيل والنواب: إبراهيم كنعان، جورج عدوان 

وسامي اجلمّيل يف منطقة النعص ـــ بكفيا، واستمّر حتى الفجر.
وذكرت مصادر اجملتمعني أن االجتماع مل يكن بهدف التنسيق يف 
موضوع املياومني فحسب، بل كان اجتماعًا تنسيقيًا تناول كل ما 
يتعلق بشؤون الربملان والعمل النيابي. وأوضحت أن البحث تناول 
ثالث نقاط جوهرية هي: التصويت اإللكرتوني، القوانني التنظيمية 
اليت جيب أن تأتي من احلكومة، ألن اجمللس النيابي ال ميكن أن 
وجدول  أخرى،  تفصيلية  أمور  أي  أو  اإلدارة  يف  الشغور  يعرف 
األعمال الذي تدده هيئة مكتب اجمللس. وأشارت املصادر إىل أن 
البحث تطرق إىل مشاريع واقرتاحات قوانني حمددة، كمشروع ضمان 
الشيخوخة وملف قانون االنتخابات، وضرورة التعاون للتوصل إىل 
رؤية مشرتكة إلقرارها. وجرى خالل اللقاء تقويم للمرحلة املاضية، 
مجهور  على  إجيابًا  وانعكاسها  »إجيابيتها  على  اجملتمعون  وتوافق 
فق على عقد اجتماعات أخرى تباعًا  األطراف الثالثة«. وأكدت أنه اتُّ
للبحث يف املواضيع املذكورة. وتطرق احلاضرون إىل حماولة اغتيال 
النائب بطرس حرب، إذ أثار عدوان واجلميل عدم مبادرة كل من 
العماد ميشال عون والوزير باسيل إىل االتصال حبرب الستنكار 
احلادث. وعّلق أحدهما بالقول: »كيف ميكن أن نتحدث عن وحدة 

مسيحية يف ظل تعامل كهذا؟«.

املوازنة الناقصة

من جهة اخرى، أقر جملس الوزراء أمس مشروع املوازنة العامة. 
وعن بند متويل احملكمة الدولية، أوضح الرئيس جنيب ميقاتي بعد 
اجللسة أن الوزير حممد الصفدي وضعه يف مشروع املوازنة، »ألنه 

بعد،  التحويل  جرى  قد  يكن  مل 
اليوم  صباح  األمر  هذا  مت  لكن 
هذا  سحب  وبالتالي  )أمس(، 

البند من املوازنة«.
سلسلة  أن  إىل  وأشار 
اخلطة  ومتويل  والرواتب  الرتب 
اخلطة  وموضوع  اللبناني  للجيش 
»ُوضعت  العامة  االستشفائية 
أين  من  لنرى  املوازنة  خارج 
سنأتي بالواردات هلا«، مضيفًا: 
منذ  نفقات  هناك  يكون  »لن 
هناك  يكون  أن  دون  من  اليوم 
املوازنة  تقر  ولن   )…( واردات 
من دون أن يكون هناك قطوعات 

حساب«.
وكان وزير الدولة سليم كرم 
وعزا  اجللسة،  من  انسحب  قد 
السبب إىل عدم إدراج أي مشاريع 
إمنائية تتعلق بقضاء زغرتا يف املوازنة اجلديدة، وال سيما املشاريع 

اليت تتعلق مبدينة إهدن، ولعدم إعطائه الكالم من قبل ميقاتي.
وتضمن مشروع املوازنة تعدياًل على البند الذي اعتادت احلكومات 
السابقة إدراجه ضمن قوانني املوازنة، القاضي بفتح باب االقرتاض 
لتمويل العجز وحاجات الدولة؛ إذ حصر هذا البند يف مشروع أمس 
بتمويل العجز دون غريه. كذلك تبني أن املشروع أبقى على موازنة 
جملس اإلمناء واإلعمار خارج موازنات الوزارات، يف مقابل تسجيل 
اهلبات كإيرادات يف املوازنة، فيما كانت احلكومات السابقة ترتكها 
خارج حساب اإليرادات. ولفتت مصادر متابعة للملف املالي إىل أن 
الصيغة اليت خرج بها مشروع املوازنة أمس، لناحية عدم مشوهلا 
سلسلة الرتب والرواتب والضمان الصحي الشامل وخطة تسليح 
اجليش، يف مقابل عدم فرض الرسوم الضرائبية اجلديدة )الربح 
أمس  أصدرت  احلكومة  أن  تعين   ،)TVAالـ الفوائد،  العقاري، 
إذ  شاملة؛  تكون  أن  جيب  اليت  الدولة  موازنة  ميّثل  ال  مشروعًا 
إن املشاريع األخرية ستصدر يف قوانني خاصة ستتضمن فرض 
أن  يعين  األمر  هذا  أن  املصادر  ورأت  جديدة.  ورسوم  ضرائب 
املوازنة ستصبح موازنتني، أو أكثر، تبعًا لعدد القوانني اخلاصة 

اليت ستصدر.
أمس  تسلمت  أنها  بلبنان  اخلاصة  احملكمة  أكدت  جهتها،  من 
مساهمة لبنان يف ميزانية عام 2012 من احلكومة اللبنانية، وتبلغ 

حنو 27 مليون يورو.

نصر اهلل مشيداً بعون: حلفنا مع التيار الوطين احلر ثابت

الرئيس عون والسيد نصر اهلل )من االرشيف(
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مــقاالت

Saturday 14 July 2012السبت 14 تموز 2012

دير ورعية مار شربل – سيدني

برنامج احتفاالت عيد مار شربل 
املساء  صالة  مساًء   6.00 اإلثنني 9 متوز 

وقداس وعظة مع األب داني عقيقي.
ساعة سجود أمام  7.00 مساءً   

القربان األقدس باللغة العربية.
ساعة سجود أمام  8.00 مساءً   

القربان األقدس باللغة اإلنكليزية.
األخوية  فرض  مساًء   5.00 الثالثاء 10 متوز 

وصالة املسبحة.
املساء  صالة  6.00 مساءً   
األب  مع  وعظة  األبرشية،  أخويات  مع  وقداس 

ميالد القزي.
املساء  صالة  مساًء   6.00 األربعاء 11 متوز 
شليطا  األب  مع  وعظة  الشبيبة  مع  وقداس 

البستاني.
حديث للشبيبة عن حزب اخلضر وتدمري احلضارة. 8.00 مساءً   

6.00 مساًء صالة املساء وقداس وعظة مع األب إيلي رمحة. اخلميس 12 متوز 
عرض فيلم حياة القديس شربل. 7.30 مساءً   

قداس »الوردية السرّية«. 11.00 صباحاً  اجلمعة 13 متوز 
صالة املساء وقداس وعظة مع األب الرئيس انطوان طربيه. 6.00 مساءً   

مسرية باملشاعل وزياح مار شربل. 7.00 مساءً   
بريمون العيد: قداس احتفالي وعظة. 5.30 مساءً  السبت 14 متوز 

أبواب الكنيسة تبقى مفتوحة للزيارة حتى منتصف الليل.
هريسة العيد 7.00 مساءً   

األحد 15 متوز
قداسات العيد )عيد مار شربل( 

11.15 و5.30 مساًء        باللغة العربية  – 8.45 - 7.30  
10.00 صباحًا و 7.00 مساًء                       باللغة اإلنكليزية

صالة:
أيها اإلله املمّجد بقّديسيه جمدًا ال نهايَة لُه، يا َمِن استهويَت قلَب األب شربل فاعتنق احلياة النسكّية، 

ومنحته النعمة والقدرة على التجّرد عن العامل، بالفضائل الرهبانّية، العّفة والطاعة والفقر:
ة  نسألك أن متنحنا نعمة أن حنّبَك وخندمَك كما أحّبَك هو وخدَمَك. أيها اإلله القدير، يا َمن أذعَت ُقوِّ
شفاعة القديس شربل بعجائب ونعم شتى، إمنحنا بشفاعتِه النْعمة اليت نلتمسها، فنشكرك ومّنجدك 

إىل األبد. آمني.

العمال يعلنون احلرب على اخلضر
العمال  حزب  الفيدرالية خسر   2010 عام  انتخابات  بعد 
الوزراء  رئيسة  اضطر  ،مما  النواب  جملس  يف  االكثرية 
وحزب  املستقلني  النواب  مع  لعقد صفقة  غيالرد  جوليا 
اخلضر ، الذي فاز ألول مرة مبقعد يف جملس النواب عن 
مدينة ملبورن يف  فيكتوريا ، باالضافة اىل امساك احلزب 

مبيزان القوى يف جملس الشيوخ.
ُأعترب االتفاق نصر حلزب العمال حسب بعض االسرتاتيجيني 
االتفاق  تضمنها  اليت  البنود  اهم  من  احلزب،وكان   يف 
ان  من  الرغم  على  الكربون  فرض ضريبة  الطرفني  بني 
جوليا غيالرد كانت قد قالت ان حكومة ترأسها لن تفرض 
ضريبة الكربون. تراجع رئيسة الوزراء عن وعدها االنتخابي 
الشهر  اول  بها  العمل  بدأ  اليت  الكربون  وفرض ضريبة 
احلالي بسعر 23 دوالرًا للطن سبب لرئيسة الوزراء وجع 
شعبيتها  واخذت  بالكذب  اتهمت  ،حيث  سياسي  رأس 
تراجع  اىل  باالضافة  احلكومة  لرئاسة  كمفضلة  بالرتاجع 
نسبة االصوات االولية حلزب العمال اىل ادنى مستوياتها 
جرت  اليت  االتستطالعات  آخر  وحسب   %26 بلغت  واليت 

االسبوع املاضي كانت %28.
منذ فرتة بدأ بعض نواب حزب العمال بالتلميح اىل ان 
التحالف مع حزب اخلضر يأخذ من رصيد احلزب. وما كان 
يقال خلف االبواب او بصوت خافت ظهر اىل العلن خصوصًا 
بعدما رفض اخلضر باالتفاق مع املعارضة الفيدرالية وكل 
حسب موقفه، مترير مشروع النائب املستقل روب اوكشوط  
حلل مسألة الالجئني »الغري شرعيني« يف جملس الشيوخ 
والذي كانت احلكومة قد تبنته يف جملس النواب بالتعاون 

مع النواب املستقلني االربعة.
ويلز سام  نيوسوث  العمال يف  العام حلزب  السكرتري 

داستياري دعى اىل عدم اعطاء االصوات التفضيلية حلزب 
اخلضر بصورة آلية.

تبنى اقرتاح داستياري السكرتري الوطين إلحتاد نقابات 
عمال اسرتاليا بول هوز، هوز احد زعماء جناح اليمني يف 
حزب العمال ومن الداعمني لرئيسة الوزراء ويعترب احد رموز 
جمموعة »الرجال جمهولي اهلوية« اليت اطاحت بكيفن راد 

من رئاسة الوزراء عام 2010.
فقد شن هوز وعرب مقالة يف جريدة »صانداي تلغراف« 
االحد 2012/07/08 هجومًا كاسحًا على حزب اخلضر ودعى 
حزب العمال اىل تدمريهم وقال انهم ينفذون اجندة متطرفة 
هانسون  لبولني  اليساري  املقابل  بأنهم  اياهم  واصفًا 
زعيمة حزب »امة واحدة« اليت برزت على الساحة السياسية 
هوز  يكتِف  ومل   ،1996 عام  واملتطرفة  العنصرية  بأرائها 
بذلك مضيفًا ان اخلضر يعارضون جوهر القيم اليت يؤمن 
بها حزب العمال ،ولذلك جيب حماربتهم بكل ما اوتينا من 
قوة معتربًا ان من واجب العمال ايقاف هذا التطرف الذي 

يهدد الدميقراطية يف البالد.
زعيمة حزب اخلضر كريستني ميلن ردت بعنف على هجوم 
جمهولي  »الرجال  فقدان  على  دليل  هذا  ان  قائلة:  هوز 
اهلجوم  ان  واضافت  العمال  حزب  بقواعد  الصلة  اهلوية« 
»مرض نيوسوث ويلز« يف اخلالفات  ميثل اسوأ مثل عن 
يشكلون  اخلضر  ان  معتربة  العمال  حزب  تضرب  اليت 
الضمانة حلكومة األقلية ولرئيسة الوزراء )صنداي تلغراف 

2012/07/08 ص 2(.
حزب  ان  ابوت  طوني  املعارضة  زعيم  اعترب  جهته  من 
العمال تبنى افكار اخلضر من خالل فرض ضريبة الكربون 
وبسط سجاد االستقبال لطاليب اللجوء، مضيفًا من الواضح 

»الرجال  انهم جمموعة  العمال  يتحكم حبزب  الذي  هو  من 
جمهولي اهلوية«.

حاولت  بامسها  ناطقة  وعرب  الوزراء  رئيسة  جهتها  من 
مسألة  ان  قائلة  املطروحة  املسالة  وقع  من  التخفيف 
التنظيمي  القسم  اختصاص  من  التفضيلية   االصوات 
قيم   لديها  االخرى  والكتل  اخلضر  ان  مضيفة  احلزب  يف 
خمتلفةعن قيم حزب ،  وان حكومة العمال على استعداد 
ختدم  اليت  السياسات  تنفيذ  اجل  من   اجلميع  مع  للعمل 

املصلحة الوطنية. 
حزب  من  العمال  حزب  قادة  بعض  ملخاوف  يكون  قد 
اخلضر ما يربرها ولكن ما ينساه هؤالء ان اخلالفات الداخلية 
اليت ما زالت تعصف باحلزب على املستوى الفيدرالي منذ 
الذي  واحملسوبية  الفساد  قبلها منوذج  ،وما   2009 العام 
حتكم بفرع احلزب يف نيو سوث ويلز الذي ادى اىل هزمية 
غري مسبوقة للحزب يف تاريخ الوالية وذلك يف انتخابات 
الوالية اذار عام 2011 حيث احتفظ احلزب ب20 مقعدًا من 
اصل 93 عدد مقاعد جملس النواب. وكذلك ما حدث لفرع 
احلزب يف والية كوينزلند الذي خسر احلكومة وحصل حفنة 
من املقاعد يف انتخابات هذا العام)7 مقاعد من اصل 89 

مقعدًا(.
اذن، على حزب العمال قبل فتح معركة مع اخلضر، اصالح 
ذات البني يف ما بينهم وكف ايدي قادة االجنحة ومراكز 
ر احلديث عنه ،بينما كل  القوى، واقامة اصالح حقيقي كثَُ
الدالئل تشري اىل ان هناك جعجعة بدون طحني كما يقول 
املثل العربي، وهذا ما اشارت اليه صحيفة )س.م.ه( يف 

افتتاحيتها اجلمعة 2012/07/06.
عباس علي مراد
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مقاالت

حنو  إىل  الوراء.  إىل  العودة  يف  أوغلت  قد  الساعة  عقارب  وكأن 
أو  األوىل،  العاملية  احلرب  سبقت  اليت  الفرتة  وحتديدًا  مضى،  قرن 
اليت فصلت ما بني احلربني. احلديث هنا ليس عن تاريخ، وال رغبة 
يف استعادة املاضي، وإمنا أماله التشابه يف اخلريطة اجليوسرتاتيجية 

والظروف اليت رافقتها، بني تلك الفرتة وبني يومنا احلاضر
حسن خليل

يف الفرتة اليت فصلت بني احلربني العامليتني، متّيز العامل بتعددية 
قطبية اصطفت يف معسكرين شرقي وغربي ال رابط إيديولوجيًا بينهما 
أن  واضحًا  يبدو  الباردة.  احلرب  خالل  الوضع يف  إليه  آل  ملا  خالفًا 
عامل اليوم استعاد التعددية القطبية، اليت تعّب عن نفسها من خالل 
معسكرين: األول تتزعمه الواليات املتحدة، ويسعى إىل متديد هيمنته 
على العامل، فيما تتزعم روسيا والصني املعسكر الثاني الذي حياول 

أن يقطع حصة له من الكعكة العاملية.
إمنا يتألف من دول تسعى  وبات معروفًا أن املعسكر األخري هذا، 
إىل استعادة أجماد غابرة )روسيا( وأخرى ترمجت قوة كامنة تراكمها 
)الصني(، ومعها دول تسعى  العاملي  القرار  منذ عقود مشاركة يف 
إىل انتزاع اعرتاف بها على أنها قوى عاملية )البازيل واهلند وجنوب 
إفريقيا( أو قوة عظمى إقليمية )إيران(. وذلك يف ظل أزمة اقتصادية 
عاملية تتهدد الواليات املتحدة يف قوتها واالحتاد األوروبي يف وجوده، 
مع نزعة انكفائية قومية عّبت عن نفسها على وجه اخلصوص يف أوروبا 

حيث االجتاه حنو اليمني يبدو حركة طبيعية متنامية منذ سنوات.
»فسطاطني«  إىل  العامل  قّسمت  اليت  االحتكاك  نقاط  كانت  وإذا 
ترّكزت قبل قرن يف أوروبا، فإن الشرق األوسط يشكل خط التماس 
يف النزاع احلالي. بل يظهر أن الساحة السورية، وفقا ملا بّينته تطورات 
حيث  الطرفني.  بني  للصراع  الرئيسة  الساحة  هي  املاضية،  األشهر 
احتماالت االنزالق فيه حنو مواجهة كبى، تبدو أكب بكثري مما كان عليه 
الوضع خالل القرن املاضي. وعندما يتعلق األمر باحلروب االلكرتونية 
لن يكون هناك أمن يف أي مكان. فبات القلق مبرًا لدى اجلميع، من 
أهل طرابلس، وحتى سكان بكني وواشنطن. كل األسئلة باتت مشروعة 
وتستأهل القيام مبحاوالت جّدية لإلجابة عنها. ومن لبنان تفرض هذه 

التطورات األسئلة واالستفهامات اليت ستجيب عنها األحداث املقبلة.
بدءًا بالزواريب اللبنانية واألزقة السورية، تنطلق االسئلة:

1 ــــ كيف للمقاومة اللبنانية وسالحها أن يضمنا حصانتهما يف ضوء 
االنفالت األمين جزئيًا يف بيئة املقاومة، وانهيار احلدود الشمالية باجتاه 

سوريا؟
ـــ إىل أي مدى ميكن أن يتأثر لبنان باألحداث والتطورات السورية؟  2ـ 
وهل صحيح أن البيئة اللبنانية مل تعد خصبة حلرب أهلية وبالتالي فإن 
االنعكاسات يف لبنان ستتمّثل بنشوء بؤر وزواريب خارجة على الدولة 

هنا وهناك؟
3 ــــ هل يصمد اهليكل العظمي املتبقي للدولة اللبنانية أم نشهد 
تطورًا على النموذج اللييب: فوضى مسلحة وعصيان على ما تبّقى من 
واحتادهم  كهذه  أخطار  على  احلرب  أمراء  استفاقة  من  بالرغم  الدولة 

لتفاديها؟
4 ــــ هل سيتم احتواء احتكاك جبل حمسن وباب التبانة املستمر أم 
سيتطور ليشمل كل الشمال اإلسالمي وعكار، وما هو مصري الوجود 

املسيحي يف هذه املنطقة إذا استفحلت األمور؟
5 ــــ ما هي مناذج االشتباكات القادمة إذا ما جنحت الفتنة السنية 
مؤامرة  يف  العربي  واحمليط  وسوريا  لبنان  أغبياء  وغرق  الشيعية  ــــ 

كهذه؟
6 ــــ ما هي إمكانية جناح روسيا والصني وإيران يف إبقاء سوريا 
يف موقعها اجليوسياسي بقيادة الرئيس بشار األسد حاليًا، وما هي 

الضمانات لذلك بعد رحيله؟
جنح  حال  يف  اجلديدة  سوريا  ستكون  كيف  املقابل،  يف  ــــ   7
اإلسالميون يف تسّلم السلطة؟ هل تبقى سوريا اجلغرافية ــــ التارخيية 

أم نشهد والدة دويالت؟
تلك  تكون  وهل  وسياسيًا؟  جغرافيًا  لبنان  سيتطور  كيف  ــــ   8

التطورات مفتاحًا حلرب إقليمية تتوسع عامليًا إىل مناطق خمتلفة؟
ردة فعل  تكون  العراق وكيف  أكراد  أكراد سوريا  يقلد  ــــ هل   9

تركيا عندها؟
10 ــــ هل ستحقق تركيا طموحها اإلقليمي بعد استدارتها األوروبية 
اإلسالمية  األنظمة  ستتواصل  وهل  إقليميًا؟  الفوضى  عّمت  حال  يف 

املستحدثة بعضها مع بعض بقيادة تركية وحاضنة أمريكية؟
ـــ ما هو موقف العلويني يف تركيا يف حال حصول جمازر تطهريية  11ـ 
بشعة يف سوريا، وهل ستبقى تركيا موحدة إذا ما بدأ التفكك العرقي 
واملذهيب يف املنطقة؟ هل حيقق رجب طيب أردوغان وداوود أوغلو 
حلمهما بتحويل تركيا من أتاتورك العلماني إىل أتاتورك الديين املتحالف 

مع الناتو واألنظمة امللكية؟
ــــ أي مثن ستطلبه تركيا إذا ما وافقت على أن تكون اجليش   12
الرديف لقوات الناتو، وماذا إذا اجهز تورطها العسكري على كل منوها 

االقتصادي يف الـ15 سنة املاضية؟
ـــ ما هو مصري األقليات يف املنطقة، خصوصًا املسيحيني منهم؟  13ـ 
وما هي صحة التأويل بأن جزءًا من الضلوع الروسي املستحدث عاطفي 
يرتبط بأرثوذكسية روسيا وعالقتها باألرثوذكس يف سوريا ولبنان، 

وهي لن تسمح بأي مثن بأن يتعرضوا ألي أذى وستحميهم كما فعلت 
يف صربيا؟

القمر  املغرب والسودان وموريتانيا وجزر  أن  ُسّلم جداًل  لو  ــــ   14
وجيبوتي منعزلة حتى اآلن عن األحداث العربية والشرق أوسطية، ماذا 
يتوقع ملصر؟ وهل دخلت يف سيناريو جزائر أخرى وصراع مفتوح بني 
اإلسالميني والعسكر بعد فوز حممد مرسي؟ وكيف ميكن ملصر أن تليّب 
حاجات شعبها من قمح وأرز وسكر بعد أن تضاءل احتياطها من العمالت 

األجنبية إىل 14 مليار دوالر بعدما كان 36 مليارًا؟
15 ــــ هل أجندة اإلخوان املسلمني هي نفسها من تونس وليبيا إىل 
والغرب؟  املتحدة  بالواليات  عالقتهم  حقيقة  هي  وما  وسوريا؟  مصر 
وملاذا الغموض يف موقفهم من القضايا العربية خارج إطار الفتاوى 

املنهمرة أخريًا؟
16 ــــ كيف سيكون موقف اإلخوان من حصار غزة واتفاقية كامب 
الفلسطينيني  أن  أم  الفلسطيين؟  الربيع  هو  أين  وباملناسبة  ديفيد؟ 
دخلوا يف شتاٍء دائم إىل أن تأتيهم املظلة )أو العاصفة( من مكان 

ما؟
17 ــــ كيف سيحافظ النظام األردني على استقراره يف ضوء تنامي 
نفوذ اإلسالميني يف املنطقة، وهل سيعود احلديث عن األردن ضمن 

صفقة متكاملة؟
العنف  من  املزيد  متنع  أن  العراقية  للسلطات  ميكن  كيف  ــــ   18
مذهبية وعرقية يف  إىل دويالت  أيضًا  العراق  يتحول  املذهيب؟ وهل 
حال انهارت سوريا أو تفككت؟ هل نتحدث هنا عن شالالت دم من 
اخلليج إىل العراق إىل سوريا وصواًل إىل لبنان نتيجة التخّلف املتسرت 

باملذهبية؟
19 ــــ ماذا سيكون دور أكراد العراق يف تطورات افرتاضية كهذه؟ 

وهل ينتظرون فرصة كهذه لتحقيق حلمهم التارخيي بدولة مستقلة؟
20 ــــ أين دول اخلليج من كل هذا، ما هو دورها وماذا افتعلت. 
وهل ستكون مبنأى عن كل هذه السيناريوهات؟ هل هي فعاًل يف صراع 
وجودي أم أنها توّهمت ذلك وخلقت لنفسها ظروفًا كان من األجدى 
اتفاق  أن اخلليج متضرر من كال احللني:  عدم وجودها؟ وهل صحيح 
أمريكي ــــ إيراني يكون على حسابها، أو صدام ستكون هي ساحته؟ 
وملاذا تضع نفسها يف معادلة كهذه؟ ماذا عن أمن النفط العاملي؟ 

وهل من دولة خليجية تتحمل أن تكون يف وسط اللهيب؟
21 ــــ أمل تتعلم دول اخلليج من جتربة األمريكيني مع »اجملاهدين« 
استدارته  قبل  بشارة  عزمي  قال  أنفسهم؟  اإلسالميني  مع  وجتربتهم 
مرة على »اجلزيرة« إن ممّول اإلرهاب يعتقد أنه ميّول وبالتالي يتحّكم 
بدرجات اإلرهاب. يف املقابل يعرف اإلرهابي رأي املمّول فيه ويرتكه 
على عماه إىل أن حيصل على كل الدعم اللوجسيت. أين هو اآلن من 

هذا الرأي؟
22 ــــ ما هي حقيقة النوايا اإليرانية جتاه اخلليج واملنطقة؟ وهل هي 
أخرى هل أصبحت  اإليرانية؟ من جهة  التصرحيات  فعاًل عدائية عكس 
لضربة  أراضيهم  تستعمل  حد  إىل  النفط«  »عرب  عدوة  فعاًل  إيران 

حمتملة على إيران؟
الذي ميارسه  احلصار  أمام كل  الصمود  إيران  ــــ هل تستطيع   23
يؤذيها  احلصار  هذا  بدأ  حال  فعلها يف  ردة  هي  وما  عليها؟  الغرب 
إىل درجة الالاحتمال؟ هل ميكن، ونتيجة صراعها الوجودي، أن تقلب 
الطاولة على اجلميع وتهدد أمن اخلليج واألمن النفطي من خالل إغالق 

مضيق هرمز الذي مير فيه 40 يف املئة من نفط العامل؟
24 ــــ يف حال تعرض إيران حلصار فعلي خانق أو هلجوم عسكري، 
كيف ستكون اجلبهة اللبنانية ــــ اإلسرائيلية؟ والسؤال نفسه ُيسأل عن 

اجلبهة السورية وغزة؟
يف  واستمرارها  إليران  املصريف  الصمود  إمكانية  هي  ما  ــــ   25
االتكال على القنوات اآلسيوية املستحدثة بالتحالف مع »احملور اجلديد«، 
وما هي الوسائل املتاحة إليران يف الصمود أو املواجهة يف حال تغرّي 

املوقف الروسي نتيجة تبّدل ظروف أو صفقة ما؟
26 ــــ ما هي أسباب الصحوة الروسية ــــ الصينية املشرتكة واليت 
بسوريا يف  يتعلق  ما  األوىل يف  للمرة  مشرتكًا  فيتو  مرتني  فرضت 
جملس األمن؟ وما هي خلفية التصرحيات بأن التحول يف سوريا يهدد 

األمن العاملي؟
صوب  اإلسالمي  التمدد  من  الروسي  اخلوف  حجم  هو  ما  ــــ   27
الشيشان وحجم خوف الصني من عودة احلركات االنفصالية اإلسالمية 

Saturday 14 July 2012السبت 14 تموز 2012

نظام عاملي جديد لتـجّنب احلرب الكربى
وهي املتيقظة حلركات البحرية األمريكية يف البحور الصينية؟ أم أن 
الوضع الفعلي هو أن الدولتني العظميني بدأتا صراعًا مبكرًا مع الغرب 
لتقاسم النفوذ على منابع النفط والغاز؟ وكما أن الغرب يهيمن على 
لن  هما  كذلك  أجلها،  من  عاملية  حرب  لدخول  ومستعد  اخلليج  دول 
تفّرطا بإيران الغازية وال بالعراق النفطي وال بسوريا معبهما إىل البحر 
املتوسط، وبالتالي هما مستعدتان ملواجهة الكون من أجل التحالف مع 

هذه الدول؟
28 ــــ ما هي مضاعفات خروج باكستان من اتفاقية التعاون والدفاع 
للجمهوريات السابقة، والشائعات عن امكان انشاء قاعدة عسكرية يف 

طشقند، وماذا ستكون يف هذه احلال ردة فعل روسيا؟
وحيدة  مفتوحة  مواجهة  على  املتحدة  الواليات  قدرة  ما هي  ــــ   29
ألنها تعلم أن أوروبا مشلولة بإفالسها املالي الذي يهدد وحدتها يف 
أي وقت؟ باملقابل هل يكون اإلفالس املالي الغربي سببًا للدخول يف 

مواجهة لتحويل األنظار كما عّلمتنا التجارب السابقة؟
30 ــــ هل صحيح أن الواليات املتحدة دخلت يف مفاوضات مع اهلند 
ضمن  اجلديد  حلفها  حساب  على  معها  اسرتاتيجي  حلف  إىل  لسحبها 
مع  تتنافس  جديدة  عملة  خلق  البحث يف  حد  إىل  تطور  الذي   BRICS
ماذا سيكون موقف روسيا والصني  واليورو واجلنيه والني؟  الدوالر 
من جهة وموقف باكستان العدوة للهند واحلليفة التارخيية االسرتاتيجية 
للواليات املتحدة واخلليج يف حال جنحت األخرية يف نسج حتالف كهذا 

مع اهلند؟
هذه األسئلة ومئات غريها تقود إىل سؤال بسيط: إىل أين يتجه هذا 

العامل وبسرعة جنونية؟
منذ  مضى  وقت  أي  من  أكثر  خطرًا  أصبح  العامل  أن  الواضح  من 
أو مكامن اخلطر  اليوم، وأحد أهم عوامل  الثانية حتى  العاملية  احلرب 
التنافس املبكر لضمان أمن النفط والغاز واملواد األولية للدول  هو 
اجلهل  من  النابع  بالظالم  حمكومًا  العربي  العامل  هذا  ويبقى  الكبى. 

واألمية والتسلط على ثروات األمة.
يبقى هذا العامل العربي ساحة للصراعات الدولية، اما الشعوب فهي 

ادوات تسّخر نفسها للكراهية واحلقد والغباء.
خطورة املواجهة بني املعسكرين أن األول الغربي يف تدهور مستمر 
اقتصاديات  على  واعتماده  اإلنتاجي  تراخيه  نتيجة  الثمانينيات  منذ 
االعرتاف ويتصرف بفوقية مستمرة،  ورقية وخدماتية، ولكنه يرفض 
وجنوب  اهلند  وعضوية  والصني  روسيا  بقيادة  اآلخر  املعسكر  بينما 
مرت  الالتينية  واألمريكية  اآلسيوية  الدول  وبعض  والبازيل  أفريقيا 
إىل  اآلن  بعد  االنصياع  وترفض  ونهضت  منها  تعلمت  مالية  بأزمات 
التعالي الغربي التارخيي، خصوصًا أن هذه الدول باتت دينامو اإلنتاج 
العاملي واملمول الرئيسي للمديونية الغربية. بكالم آخر: طرف ضعيف 
يعيش بذهنية القوي، وطرف قوي يرفض أن ُيعامل إال من باب حجم 

قوته.
ويف ضوء كل التساؤالت بات واضحًا أن ال منفذ للخروج من الواقع 
احلالي إال نظام عاملي جديد يضع حدًا هلواجس الكبار ويطمئن الصغار 
)والعامل العربي أصغرهم(. هذا النظام اجلديد املفرتض جيب أن يعاجل 
اليت  املكامن  من  وغريها  واملديونية  واملياه  الطاقة  مصادر  مواضيع 
تهدد السلم العاملي. أما إذا استمر الغرب يف التعاطي بفوقية القرنني 
التاسع عشر والعشرين، ويف املقابل تصدى له احملور اجلديد بقيادة 

روسيا والصني، تطرح كل األسئلة وآخرها: إىل أين؟
يقول إينشتاين : ال أعلم ما هو السالح الذي سيستعمل يف احلرب 
العاملية الثالثة، ولكين أعلم أن السالح بعد هذه احلرب سيكون العصي 

واحلجارة.

العالم اىل معسكرين مجددًا )أرشيف ـ أ ف ب(

ناشر »االخبار«

املقالة املنشورة يف هذه الصفحة، هي آخر املقاالت اليت يكتبها 
الدكتور حسن خليل بصفته ناشرًا لـ »االخبار«.

اخلب املؤسف، ان الدكتور خليل، قّرر التنحي عن منصبه، لكثرة 
انشغاالته واضطراره لتمضية معظم وقته خارج لبنان. وهو وجد 
االوان ملغادرة هذا املوقع، بعدما ساهم كممول وناشر  آن  انه 
وصديق وأخ، يف منو »االخبار«، واحتالهلا املوقع الفعال يف ساحة 

االعالم اللبناني والعربي.
حول  النقاش  من  طويلة  سنوات  خليل  والدكتور  امضينا  لقد 
على  وقادرة  عصرية،  متجددة،  لصحافة  ومنطقتنا  بالدنا  حاجة 
مواجهة العقبات اليت حتول دون بناء وطن حر وسيد ومستقل، 
جيد املواطن فيه االمان والعدالة. كما امضينا سنوات يف بناء هذه 
املؤسسة، ومواجهة التحديات والصعاب على انواعها. وهو حتّمل 
كل التبعات النامجة عن دوره وموقعه يف عامل غري عادل. وقد 
لعب الدكتور خليل دورًا حموريًا يف تأسيس »األخبار« واطالقها، 
كما لعب دورًا حموريًا يف تعزيز حضورها العام وعالقاتها. وهو 
الوطن  قضايا  ملتزمة  تعزيز صورتها كصحيفة  بقوة يف  ساهم 
والناس، وغري خاضعة للحسابات التقليدية اليت تؤثر على حريتها 

وعلى مهنيتها.
الدكتور خليل، وهو يغادر املوقع الذي شغله لسنوات طويلة 
يف »االخبار«، ال ميارس ختليًا عن القناعة اليت تدفعه اىل البقاء 

ناشطا من اجل تعزيز حقوق الوطن واملواطن.
أسرة »االخبار« تشكر الدكتور خليل على كل ما قدمه، وعلى 
كل مساهماته يف تعزيز استقاللية »االخبار« وحضورها ودورها 
عمله  يف  والنجاح  حل،  اينما  التوفيق  له  تتمنى  وهي  املهين. 
اخلاص. وهي تأمل أال مينعه قراره من االستمرار يف اغناء اجلريدة 

باالفكار واملقاالت اليت تتناول الشؤون كافة.
أسرة »االخبار«
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رياضة

 »قضية أرمسرتونغ«: طبيب ومدرب 
وحمّضر بدني أوقفتهم الوكالة 

األمريكية ملكافحة املنشطات مدى احلياة
املنشطات  ملكافحة  االمريكية  الوكالة  بني  املعلنة  احلرب  اطار  يف 
»يوسادا« وبطل دورة فرنسا للدراجات اهلوائية سبع مرات تواليا االمريكي 
النس أرمسرتونغ، أعلنت الوكالة توقيفها مدى احلياة ثالثة أشخاص من 
أصل ستة متهمني بالضلوع يف عملية منظمة لتناول املنشطات يف فريق 
انتصاراته.  أرمسرتونغ  فيها  حقق  اليت  الفرتة  يف  بوستال«  اس  »يو 
والثالثة هم الطبيب االسباني لويس غارسيا دل مورال، واملدرب االسباني 
»بييب« مارتي، واحملّضر البدني االيطالي ميكيلي فرياري الصديق القديم 

للبطل االمريكي.
ورأى رئيس الوكالة االمريكية ملكافحة املنشطات ترافيس تايغارت »ان 
إبعاد هؤالء االشخاص عن الرياضة مدى احلياة هو اشارة قوية حتمي أجيال 

الرياضيني احلالية واملقبلة من تأثريهم وتصون نزاهة املسابقات«.
وتوقيف هؤالء مدى احلياة يعين انه مل يعد يف وسعهم القيام بنشاطات 
عمليا يف كل  أي  املنشطات،  العاملي ملكافحة  القانون  رياضية يف ظل 
املسابقات. واستنادا اىل الوكالة، كان دل مورال، طبيب فريق »يو اس 
بواسطة  التنشط  على  الدراجني  يساعد   ،2003 اىل   1999 من  بوستال« 
عمليات نقل الدم. وكانت هذه العمليات جترى يف عيادته الرياضية مبدينة 
فالنسيا االسبانية حيث كان يسحب كمية من دمهم ثم حيقنهم مبحاليل 
االفالت  وتاليا  بهم  اخلاصة  الدم  بيانات  بقيم  التالعب  هلم  تتيح  ماحلة 
من الفحوص. كذلك كان ميدهم بااليريرتوبوتيني »ايبو« والتستوستريون 

والكورتيكوستريوييد وهورمون النمو ومواد منشطة أخرى.
أما مارتي، الذي عمل مدربا يف فرق »يو اس بوستال« و«ديسكوفري 
يتوىل  فكان   – أرمسرتونغ  اليها  انتسب  وثالثتها  و«أستانا«-  تشانل« 
ايصال املواد املنشطة اىل االماكن اليت يكون فيها الدراجون للتدريب او 

لالشرتاك يف سباقات.
يبنما كان فرياري، الذي كان يدعى غالبا اىل فرتات التدريب، يسدي 
نصائح اىل دراجني عدة، وكانت »االيبو« املادة املفضلة لديه. وقد حكم 
عليه يف ايطاليا عام 2004 بالسجن سنة مع وقف التنفيذ الدانته بالغش 
الرياضي وباساءة استعمال صفته صيدليا، إذ كان أعد مزجيا من زيت 
الزيتون والتستوستريون يوضع حتت اللسان من أجل تسهيل استعادة 
النشاط. وبعد ساعات من اعالن »اليوسادا« توقيف املتهمني الثالثة يف 
»قضية أرمسرتونغ«، قدم وكالء البطل جمددا اىل القاضي الفيديرالي يف 
مدينة أوسنت بوالية تكساس شكوى )كان ردها يف اليوم السابق لعلة 
يف الشكل( ضد الوكالة االمريكية ملكافحة املنشطات. وأرمسرتونغ، الذي 
طاملا نفى تناوله منشطات، يعتمد اآلن على القضاء املدني جلبه الوكالة 
اليت يرى حماموه انها تنتهك حقه يف حماكمة عادلة وينكرون عليها صفة 
السلطة الصاحلة للنظر يف قضيته. ويتهم البطل رئيس الوكالة بشن حرب 

شخصية عليه لغرض االنتقام.

Saturday 14 July 2012السبت 14 تموز 2012

بابلو  االسباني  خرج 
املصنف  اندوخار 
الدور  من  رابعا 
دورة  من  الثاني 
االملانية  شتوتغارت 
لكرة  للرجال  الدولية 
املضرب على املالعب 
والبالغة  الصلصالية، 
 453 جوائزها  قيمة 
خبسارته  دوالر،  الف 
غيريمو  مواطنه  امام 
غارسيا - لوبيز 1 - 6، 

.6 - 1 ،4 - 6
رابع  اندوخار  وبات 
من  خيرج  مصنف 
الدورة بعد اهلولندي 
روبن هاسه املصنف 
والروسي  خامسا 
دافيدينكو  نيكوالي 
سادسا  املصنف 
لوكاس  والبولوني 

كوبوت املصنف سابعا، مع العلم ان القرعة جنبت املصنفني االربعة 
االوائل اللعب يف الدور االول وهم الصربي يانكو تيبساريفيتش 
واالرجنتيين خوان موناكو واالوسرتالي برنارد توميتش واندوخار.

وفاز االملاني بيورن فاو على التشيكي لوكاس روسول 7 - 6 
)7 - 3(، 7 - 6 )7 - 2(، واالملاني داستني براون على الفرنسي 

بنوا بري 7 - 6 )7 - 4(، 4 - 6، 6 - 1.
ويغيب عن الدورة االسباني خوان كارلوس فرييرو، حامل اللقب 
العام املاضي، اذ فضل املشاركة يف دورة اوماغ الكرواتية وخرج 

من دورها االول.
دورة نيوبورت

فوزا  اللقب  وحامل  اول  املصنف  ايسنر  جون  االمريكي  حقق 
بثالث جمموعات على االوكراني سريغي بوبكا جونيور 7 - 6 )7 - 
3(، 4 - 6، 6 - 3 يف الدور االول من دورة نيوبورت االمريكية 
جوائزها  قيمة  والبالغة  العشبية،  املالعب  على  للرجال  الدولية 
نيكوال  الفرنسي  ليلتقي  الثاني  للدور  وتأهل  دوالرا،   398250
ماهو الذي فاز على السويسري ماركو كيودينيللي 6 - 0، 7 - 6 

االثنني املاضي.
وكان ايسنر وماهو دخال تاريخ لعبة كرة املضرب عندما التقيا 
يف الدور االول من بطولة وميبلدون االنكليزية عام 2010 واستمرت 
مباراتهما 11 ساعة ومخس دقائق خالل ثالثة ايام وفاز ايسنر 3 

- 2 وكانت نتيجة اجملموعة اخلامسة 70 - 68.
وفاز الياباني كي نيشيكوري املصنف ثانيا على اهلولندي ايغور 
سييسلينغ 6 - 4، 6 - 4، واالوسرتالي اليتون هيويت على الكندي 
فاسيك بوسبيسيل 6 - 1، 6 - 1، واالمريكي جيسي ليفاين على 
 ،)8  -  10(  6  -  7  ،2  -  6 ماتوسيفيتش  مارينكو  االوسرتالي 
واالمريكي راجيف رام على السلوفيين غريغا زميليا 6 - 3، 6 - 1، 
واالفريقي اجلنوبي ايزاك فان در مريفه على اللوكسمبورجي جيل 

مولر املصنف ثامنا 7 - 6 )7 - 5(، 6 - 7 )3 - 7(، 6 - 4.
رام  راجيف  االمريكي  فاز  الثاني،  الدور  مباريات  افتتاح  ويف 

على مواطنه مايكل راسل 7 - 6 )8 - 6(، 6 - 3.
وفاز االسرائيلي دودي سيال على االمريكي سام كويري 5 - 7، 

.2 - 6 ،6 - 7
دورة باشتاد

سقط الفنلندي ياركو نيمينن املصنف رابعا امام التشيكي يان 
بطولة  من  الثاني  الدور  يف   )7  -  2(  7  -  6  ،6  -  1 هاييك 
اسوج الدولية املفتوحة للرجال اليت تقام يف باشتاد والبالغة قيمة 

جوائزها 454 الف دوالر.
النهائي االستوني يورغن زوب  ربع  الدور  ويلتقي هاييك يف 
فوالندري  فيليبو  االيطالي  على  بفوزه  اخرى  مفاجأة  حقق  الذي 
املصنف سابعا 3 - 6، 6 - 1، 6 - 4، واالسباني طومي روبريدو 

على الربازيلي جواو سوزا 6 - 3، 6 - 1.
ويف ختام الدور االول، فاز البلغاري غريغور دمييرتوف املصنف 

سادسا على الربازيلي روجرييو دوترا سيلفا 6 - 1، 6 - 4.
دورة أوماغ

تأهل االملاني ماتياس باتشينغر للدور ربع النهائي من بطولة 
كرواتيا الدولية للرجال، اليت تقام يف اوماغ على مالعب صلصالية 
الثاني  والبالغة قيمة جوائزها 542 الف دوالر، بفوزه يف الدور 
 ،6 -  2 ،0 - مارتن كليزان املصنف سابعا 6  السلوفاكي  على 

.4 - 6
وحقق الكرواتي مارين سيليتش املصنف ثانيا فوزا سريعا على 
االملاني دانيال براندز 6 - 3، 6 - 2 ورافق باتشينغر اىل الدور 

ربع النهائي.
ويف ختام الدور االول، فاز االرجنتيين كارلوس بريلوك املصنف 

خامسا على الكرواتي ايفان دوديغ 6 - 4، 6 - 0.

دورة ستانفورد
دورة  من  االول  الدور  يف 
الدولية  االمريكية  ستانفورد 
للسيدات على املالعب الصلبة، 
والبالغة قيمة جوائزها 740 الف 
دوالر، فازت النيوزيلندية مارينا 
ايراكوفيتش املصنفة ثامنة على 
السلوفاكية يانا يوريتشوفا 6 - 
سورانا  والرومانية   ،2  -  6  ،2
على  تاسعة  املصنفة  كريستيا 
 ،5  -  7 كينغ  فانيا  االمريكية 
مالوري  واالمريكية   ،4  -  6
آن  الربيطانية  على  بورديت 
 ،5  -  7  ،6  -  2 كيوتهافونغ 
اورسوال  والبولونية   ،4  -  6
رادفانسكا على اليونانية ايليين 
دانيليدو 3 - 6، 6 - 3، 6 - 4، 
والصينية تشينغ سايساي على 
 2  -  4 موريتا  ايومي  اليابانية 
ثم باالنسحاب، واليابانية اريكا 
اليكس  االمريكية  على  سيما 
غالتش 6 - 2، 6 - 3، واالمريكية نيكول غيبس على التايالندية 

نوباوان لريتشيواكارن 6 - 4، 6 - 4.
دورة بالريمو

تغلبت االيطالية روبرتا فينتشي املصنفة ثانية على مواطنتها 
بالريمو  االول من دورة  الدور  - 2 يف   6 ،2 - كارين كناب 6 
االيطالية الدولية للسيدات على املالعب الصلصالية، والبالغة قيمة 
جوائزها 220 الف دوالر، وتأهلت للدور الثاني. وفازت االملانية 
يوليا جورج املصنفة ثالثة على االوزبكية أكغول امامنرادوفا 6 - 4، 
7 - 6 )10 - 8(، واجملرية كاتالني ماروسي على الروسية فالرييا 
سافينخ 6 - 4، 6 - 3، والتشيكية باربورا زاهالفوفا سرتيكوفا 

على االسبانية سيلفيا سولري اسبينوزا 7 - 5، 7 - 6 )7 - 3(.
ربع  للدور  تتأهل  االوىل  الالعبة  بيغو  ايرينا  الرومانية  وباتت 
النهائي بفوزها يف الدور الثاني على االسبانية لورديس دومينغيز 

لينو 3 - 6، 6 - 1، 6 - 4. 

الدورات الدولية يف كرة املضرب
لقاء جديد إليسنر وماهو صاحيب أطول مباراة

االمريكية سريينا وليامس تتحدث يف مؤتمر صحايف قبل أن تبدأ مشاركتها يف دورة 
ستانفورد االمريكية الدولية

غرب آسيا: 3 
ذهبيات وبرونزية 

جلودو لبنان
  

من  قادمة  بريوت،  اىل  عادت 
اللبناني  االحتاد  بعثة  االردن، 
ثالث  جعبتها  ويف  للجودو، 
برونزية  وواحدة  ذهبية  ميداليات 
بطولة  يف  مشاركتها  يف  حصدتها 
يف  أجريت  اليت  آسيا،  غرب  دول 
دول   9 مبشاركة  عمان،  العاصمة 
العراق،  السعودية،  هي  آسيوية 
الكويت، االمارات، االردن، سوريا، 

اليمن، فلسطني، لبنان.
وحصد امليداليات الذهبية للبنان 
)-90كلغ(،  مرعب  جورج  الالعبون 
وكارين مشاس )-63كلغ(، واوديت 
حصدت  بينما  )-78كلغ(،  ملكون 
ماري  الالعبة  الربونزية  امليدالية 
وبذلك،  )+78كلغ(.  عاد  إيفون 
املركز  اللبناني  االناث  فريق  احتل 
وحصل  العام  الرتتيب  يف  الثالث 
فاز  كما  املركز.  هذا  كأس  على 
العب  على  مطر  دومينيك  اللبناني 
كوييت، واللبناني ايليو صعب على 
امام  خيسر  أن  قبل  عراقي  العب 
االشارة  جتدر  األردن.  من  العب 
اىل أن الالعبني اللبنانيني تعرضوا 
الذي  األمر  متعمد،  حتكيم  لسوء 
دفع عددا منهم اىل االنسحاب من 
اللعب. كما شاركت البعثة اللبنانية 
اليت  التدريبية  الدورة  يف  ايضا 

أجريت بعد انتهاء البطولة.

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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جميـع منتجاتنا 
حالل

 Coles, تجدونها يف
 Woolworths 

وأكرب السوبرماركات 
املستقلة
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يعلن صاحب حلويات ابراهيم
الحاصل على لقب رجل 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

Saturday 14 July 2012السبت 14 تموز 2012
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 agentsupport@glarab.com

Connect with us on:

TV Channels Radio TV SeriesMoviesVideo-on-Demand Pay-Per-View

Picasa Media Center YouTube SHOUTcast Picasa

0
8

-1
0

-0
0

3
3

.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

O�er Valid from July 10th to August 25thO�er Valid from July 10th to August 25th

www.www.www.

LIVE TV CHANNELS  |  TV SERIES  |  MOVIES  |  RADIO  |  VOD  |   PAY-PER-VIEW

Enter the

Promo Code: 

KAREEM
To Receive

The Discount
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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

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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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

Advertisements
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تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية والعربية 
... شاورما، مشاوي، خناعات، مقانق، شيش 
طاووق، سجق، كفتة، مسكة حرة، دجاج، 

همربغر، فالفل، تبولة وغريها الكثري.

Noor RESTAURANT
all our food is freshly made
مجيع مأكوالتنا طازجة يوميا

Shop 4, 232 South Terrace Bankstown

TeL: 97098624

أسعار خاصة مبناسبة
 شهر رمضان املبارك

نفتح 7 أيام يف االسبوع

خدمة ودودة - نظافة تامة وجلسة رائعة

)صحن مشكل: صحن كبة نية صحن شورباء(
احجزوا اماكنكم على الفطور للشخص 30 دوالرا 
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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 14 July 2012السبت 14 تموز 2012
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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

Saturday 14 July 2012السبت 14 تموز 2012
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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 14 July 2012السبت 14 تموز 2012
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كميل مسعود

مسعوديـــات

تنظم وزارة اخلارجية واملغرتبني/ املديرية العامة للمغرتبني 
املخيم احلادي عشر لشباب لبنان املغرتب من 10 لغاية 19 

متوز 2012.
ميكن االطالع على كافة التفاصيل املتعلقة باملخيم على 

www. :املوقع االلكرتوني للمديرية العامة للمغرتبني
emigrants.gov.lb

حتض قنصلية لبنان العامة يف ملبورن ابناء اجلالية اللبنانية 
الكرمية الذين ترتاوح اعمارهم ما بني 17 و25 عاما على 

املشاركة يف هذا النشاط ملا له من اهمية يف تعزيز صلة 
الشباب اللبناني بوطنهم االم

القنصل العام هنري قسطون

قنصلية العامة يف ملبورن
دعوة للمشاركة يف خميم الشباب

       *القنصل العام هنري قسطون*

قنصل عام للبنان يف ملبورن عاصمة والية فيكتوريا....
لكنه السفري املتأّلق بكل نشاطاته من اجل خدمة الوطن- 

الرسالة.
يقول لبنان هو رسالة وانسانه هو الرسولي منذ االزلية....
حنن شعب ينتمي لرتاث عظيم وحلضارة كانت االساس يف 

متدن هذا العامل...
هنري قسطون الرجل العبقري قي حقل االدارة القنصلية، 
هو هنري قسطون العبقري مبا حيمل من قيم وعلم وخربات 

يوظفها يف خدمة الناس...
له ولعائلته الكرمية نرفع حتية تقدير وشكر كبري على كل 
ما قدمه لنا يف ملبورن متمنني له دميومة النجاح والتألق 
وبالتأكيد الصحة والعافية...سعادة القنصل العام احببناك 
يف  جلاليتنا  اهلادفة  اجنازاتك  كل  ونقدر  حنبك  وسنبقى 

فيكتوريا....شكرًا.
*****                         

   

            *حنني اىل ضيعيت*

على  واملطلة  صنني،  حضن  يف  الرابضة  ضيعيت  يف 
الُكَنْيسة اقول:

هونيك شْقِفة ارض مشلوحه
                             حد القمر عا ملعب الشوحه

جريانها صنني والغيمه
                             وراعي ونغمة ناي مبحوحه

الطرقات  وقطع  الدواليب  حرق  رفضوا  »هونيك«  اهلنا 
وختريب دروب القالع واهلضاب املطلة على العامل كله من 
بوابة حبرنا اجلميل اخلالد...السر يف ربوعنا اجلميلية يكمن 

يف انساننا اجلديد باعث نور االميان ومناعة املعرفة.
   
   

       
       

نسمة  مليون  واخلمسني  املئتني  عن  العرب  عدد  يزيد 
يسكنون على ارضهم ويناهز عددهم سكان امريكا.

وكانت بريطانيا لعهد قريب حاكمة امرباطوريتني بالرغم من 
امكاناتها الضئيلة يومذاك نسبة اىل االمكانات العربية.

ثم ان االمة العربية هلا تارخيها وحضارتها وهو عامل من 
عوامل استمرارها.

االمة العربية تتكلم لغة واحدة غنية بالفكر واالدب واكثرها 
ثراًء بالرتاث وهي لغة من اقدم اللغات. فاذا كان اليوم 
يف عاملنا اكثر من دولة يتكلم شعبها اكثر من لغة وهي 
مع هذا كله متحدة ومتماسكة فما احرانا حنن العرب ابناء 
الشعب الواحد واجلنس الواحد واللغة الواحدة ان نتماسك 

ونسعى اىل حتقيق املزيد من االحتاد واالندماج.
نالحظ ان العديد من الدول كانت منفصلة عن بعضها يف 
واختالف  شعوبها  بني  اللغات  تعدد  من  وبالرغم  احلدود 
االندماج  اىل  تسعى  جندها  فيها  والعادات  التفكري  امناط 

واالحتاد.
يبقى على العرب ان يتذكروا علماءهم الذين اسهموا يف 
من  قمة  وكانوا  اال  علم  يذكر  فال  املعرفة..  ميادين  كل 
املبدعني وال فّن اال وكانوا فيه مربزين لقد كانوا رّوادا يف 
الطب والصيدلة والفيزياء وعلم الفلك والكيمياء واجلغرافيا 

واهلندسة.
ومل مُيَن الشعب العربي يف تارخيه الطويل بهزمية اال يف 

فرتات تفرقه وانقسامه ومتّزقه.
املتتبعون للتاريخ يشهدون بذلك وبأجماد حربية وانتصارات 

عسكرية عجزت عنها دول كثرية.
ويف وقت من األوقات تنبه العرب اىل ان يف احتادهم قوة 
وحياة فاتفقوا بعد حني من التفرقة وتآخوا بعد فرتة مريرة 
من التباغض وقد فوجئ العدو اجلاثم على ارضهم فاقتحموا 
القالع وحطموا احلصون وسجلت اجليوش العربية  اعظم نصر 

يف اكرب املعارك وكسبوا احرتام العامل.
فجميع الديانات السماوية تنادي خبلق جمتمع صاحل يقوم 
والسالم  واالبداع  واالنتاج  والعمل  والتكامل  التعاون  عل 

واالمن.
فاالمة العربية،  اليت تربطها وحدة االديان واللغة ال تفرق 
بينها حدود وال تقطع اواصرها سدود لديها وحدة الثقافة 
املاضية  اآلالم  وحدة  وجتمعها  التاريخ  يف  عمقًا  املمتدة 
واملساعي احلاضرة واالماني املنتظرة، عليها ان حتزم امرها 
وتقول ال للتدخالت االجنبية يف قرارها ومصريها وهذا ال 

يتم اال بتوحيد طاقاتها وتكاتف جهودها ورص صفوفها!
فعندا حزموا امرهم يف املاضي القريب وقطعوا النفط عن 
امريكا عامة والغرب خاصة احتجاجا على احلرب االسرائيلية 
على الفلسطينيني اجربوا امريكا على النزول عند مطالبهم 

والضغط على اسرائيل النهاء احلرب.
على  مكانا  جديد  من  لنفسهم  حيجزوا  ان  اليوم  بامكانهم 
الطريق  يقطعوا  وان  التاريخ  يكرروا  وان  العاملية  الساحة 

على التدخالت اخلارجية اليت تشق صفوفهم وتفرقهم. 

الساعة 25 يف ملبورن

Saturday 14 July 2012السبت 14 تموز 2012

همسة
املطلوب يف هذه املرحلة وبكل بساطة...ان تتحول االقالم 
اىل رماح، وان يصبح للمثقف مقيمًا ومغرتبًا دور حقيقي 
الشخص  خدمة  من  فيستقيل  املصري،  تقرير  معركة  يف 
خدمة  الناس  اليت تشرتي  العائلية  واألنظمة  الذي ميّول، 
وحضورنا  العربي  الصهاينة...فعاملنا  اسيادها  ملصاحل 
املبدعني  من  خيلوان  ال  الكبري  الكون  هذا  يف  االنساني 
بساطة  وبكل  وبعده  وغدًا  اليوم  املطلوب  اما  والشرفاء. 

ايضًا،ان نقول احلقيقة...

0405 272 581

إلعالناتكم يف 
جريدة الهريالد 

يف ملبورن ، 
 االتصال بالزميل 
  كميل مسعود 

على الرقم

من املؤكد ان دمًا جديدًا سيدخل الربملان اللبناني يف العام 
.2013

لعام  النيابية  االنتخابات  معركة  فتح  االسري  امحد  الشيخ 
العوانه  اوعز  وقد  وفّعال.  جّدي  وبشكل  باكرًا   2013
اجلنوب  عاصمة  شوارع  احد  اخليم يف  ونصب  باالعتصام 
صيدا ووضع عددًا كبريًا من املراهقني يف اماكن التجمع 

وقطع الطرقات حتى تسرتد كرامة اهل صيدا.
وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وتفاديًا لالمر وكي 
ال جيعل من االسري قضية ارسل ثالثة ضباط من رتبة عقيد 
وما فوق لرتطيب االجواء مع االسري، اال ان االخري رفض 
ضد  مفتوحة  حربًا  واعلنها  الضباط  مع  التجاوب  باملطلق 
حزب اهلل حتى اسقاط نظامه وتسليم اسلحته. كالم السري 
هذا اخاف حزب اهلل وارعبه، فجمع مقاتليه واعلن االستنفار 
التام حتسبًا الي هجوم قد يشنه االسري يف اية حلظة على 

الضاحية اجلنوبية.
فارس سعيد وبعد فشله يف االنتخابات النيابية يف بالد 
جبيل العام 2009 اعلن معركته االنتخابية لعام 2013 من 
البريه  اهالي  اقامها  اليت  الذكرى  اثناء  عّكار  يف  البريه 
هذه  يف  اليه  انضم  وقد  ومرعب  الواحد  عبد  للشيخني 
املناسبة النائبان خالد الضاهر ومعني املرعيب اللذان شّنا 
الضباط  بّرأت  اليت  العسكرية  احملكمة  على  عنيفًا  هجومًا 
الثالثة وبعض العسكريني الذين كانوا موجلني حفظ االمن 
على جسر الكوخيات يف منطقة عكار معتربين ان حماكمة 
الضباط ليست من اختصاص احملكمة العسكرية مطالبني 
بفسخ احلكم واحالة القضية امام القضاء العدلي، الن دماء 
قيادة  مهددين  وقائده  اجليش  دماء  من  اغلى  الشيخني 
مضطرين  فسيكونون  مطالبهم  تنّفذ  مل  ان  بانه  اجليش 
وقطع  الشارع  اىل  النزول  يعين  اخرى  طرق  اىل  للجوء 

الطرقات هذا هو مفهوم تهديدهم ووعيدهم.
اللذان  اللذان  هما  واملرعيب  الضاهر  خالد  اصبح  لقد 
حيددان صالحيات احملكمة العسكرية اال ان احملكمة لن ترد 
عليهما كي ال جتعل منهما قضية باعتبار انها قامت بواجبها 
القانوني فهي تعرف واجبها وصالحياتها ومسؤوليتها يف 

ظل هذه احلالة....
يف  حاصل  هو  ما  ان  حتامل  وال  مواربة  وبدون  بصراحة 
صيدا ما هو اال مهرجان سياسي عنوانه الغاء لبنان الصيغة 
واالرض والكيان وما حصل يف ذكرى الشيخني يف البريه 

عكار وجهان لعملة واحدة.
حنن لسنا يف العصر البدائي والنائب ليس ملكًا والشبيحة 

ليسوا اوصياء على اجليش.
اىل متى ستبقى كرامة اجليش حتت رمحة النواب.  

معركة انتخابات  2013
                *صحايف عتيق*
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املاضي  اجلمعة  يوم  مساء 
شربل  مار  دير  رهبان  احتفل 
القديس  بعيد  ملبورن  يف 
المرياج  صالة  يف  شربل  مار 
لصاحبها السيد سامي يونان، 
عنوانا  اضحت  الصالة  هذه 

للمناسبات املميزة.
هذا وقد غّصت الصالة على 
وساعتها بعشرات املئات حيث 
جتاوز عدد احلضور 800 شخص 
تلبية للدعوة اليت وّجهها رهبان 
مار شربل البناء اجلالية اللبنانية 

حبضور رمسيني وحشد من فعاليات اجلالية

 رهبان دير مار شربل يف ملبورن حيتفلون بعيد القديس شربل

حيث أتوا من مجيع احناء والية فيكتوريا للمشاركة بهذه املناسبة 
العظيمة عيد القديس شربل وحبضور رمسي وشعيب.

وكان يف مقدمة املشاركني قنصل لبنان العام يف فيكتوريا 
الدكتور هنري قسطون والسيدة ليا زوجته وحشد كبري من فعاليات 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الكرمية  اللبنانية  اجلالية 
والثقافية والفكرية من بينهم رئيس الغرفة االسرتالية اللبنانية 
وعائلته،  الزوقي  فادي  االستاذ  احملامي  والصناعة  للتجارة 
للجامعة  االقليمي  الرئيس  االمحر،  وليد  االخصائي  الدكتور 
اللبنانية الثقافية يف العامل السيد طوني يعقوب، الشيخ بشارة 
سابا  يوسف  السيد  االسرتالية،  اللبنانية  اجلمعية  رئيس  طوق 
رئيس اجلامعة فرع ملبورن، السيد سايد حامت الرئيس السابق 
للجامعة اللبنانية والسيدة جانيت زوجته ورجل االعمال املعروف 
التيار  االنطونيات،  والراهبات  وعائلته  احلليب  ميالد  املختار 
باالضافة اىل  اللبنانية  القوات  اللبنانية،  الكتائب  احلر،  الوطين 

اجلمعيات اخلريية والنوادي الرياضية وحشد كبري من املواطنني 
مع عائالتهم .

رئيس  اندراوس  ادمون  االب  قدس  االحتفال  حلقات  قدم 
دير مار شربل يف ملبورن مستهاًل احلفل بالنشيدين االسرتالي 
واللبناني ثم بارك الطعام مرحبًا باجلميع وحتدث عن اسرتاليا اليت 
ننسى  واال  بقوانينها  ونعمل  عليها  حنافظ  ان  وواجبنا  حضنتنا 
وطننا االم لبنان الذي يظل دائمًا يف عقلنا وقلبنا مهما ابعدتنا 
بكم يف  فخور  انا  قائاًل كم  وتابع كالمه  عنه  القاسية  الظروف 
بلقياكم  قلبنا  فيكرب  بكم  جنتمع  وقت  كل  ويف  املناسبة  هذه 
انتم االصدقاء واحملّبني وال بد من ان اذكر اخي املونسنيور جو 

الطقشي املوجود خارج اسرتاليا.
وتابع كالمه قائاًل ككنيسة مسيحية كم هو الوطن حباجة الينا 
واىل مجيع ابنائه املقيمني واملنتشرين اكثر من اي وقت مضى 
وقال لقد اجنزنا الكثري يف دير مار شربل من التعديالت وكل 

االب اندراوس يبارك الطعام ويشكر الحضور

ذلك بفضلكم وكل املخلصني واحملّبني اذ انين اشكركم مجيعًا 
االنطونيات  الراهبات  حتدثت  ثم  قّدمتموها  مساعدة  كل  على 

اللواتي قّدمن الوالدنا احلضانة والرتبية  الصاحلة والتعليم.
واخلطيب  العريف  املناسبة  هذه  يف  اندراوس  االب  وكان 
والفنان حيث غّنى تراتيل دينية وروحية للقديس شربل وغريها 
من الرتاتيل الدينية وقد اطرب احلضور وعقدت حلقات الرقص 
والدبكة كما كان ملطرب الشباب  لويس كتوره بعض االغاني 

احلميمة على قلوب اجلميع.
ادارة صالة المرياج بادارة صاحبها السيد سامي يونان قدمت 
راحة  على  ساهرة  عينًا  وكانت  واملشروبات  االطباق  اشهى 

ضيوفها من حسن اخلدمة املمتازة اليت قّدمتها.
ثم جرى سحب التومبوال ووزعت اجلوائز القيمة على اصحابها 
الراحبني وانتهى االحتفال يف ساعة متأخرة من الليل وقد تبادل 

اجلميع  تهاني عيد القديس شربل.

يعقوب، سابا وحرباملختار ميالد الحلبي وعائلته

الراهبات االنطونيات واالب فارس سايد حاتم والحلبي وعائلته

فادي الزوقي، الدكتور وليد االحمر والقنصل قسطون جو خوري واصدقاء

الياس حنا وعائلتهالقوات اللبنانية بشارة طوق واميل الهاشم

التيار الوطني الحر

مؤمنني بالقديس شربل
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مناسبــات

 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(

*
*
*

Saturday 14 July 2012السبت 14 تموز 2012

العروسان رميون كعوي وجوسلني سركيس

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

PH: 0419 247 261  - 02 9682 3269

 نافذة على المجتمع

العروسان رميون سركيس كعوي وعروسه احللوة جوسلني حنا 

 رهبان دير مار شربل ......

عبد اهلل انيسة وزوجته واصدقاء

امال راضي وعائلتها

–

2012

2012

)–––(

U:UCoburg Town Hall – 90 Bell Street Coburg
U:U152012

112012

MTV

 :60

 :24347004170433 363 222 -

والد العريس سركيس كعوي، والد العروس حنا سركيس مع العروسان

سركيس، عرسهما من امجل اعراس املوسم. بعد ان بارك اكليلهما 
قدس االب قزحيا سركيس عّم العروس الذي جاء خصيصًا من 
لبنان ليقدس هذه الفرحة يف كنيسة مار جرجس-طونلي بشهادة 
صالة  يف  فرحتهما  .اكتملت  املدعوين  من  كبري  وعدد  االهل 
غرانفيل.. يف  داوود  نقوال  املهندس  لصاحبها  رويال  غروند 
دخل العروسان على قرع الطبول واملوسيقى الصاخبة واالضواء 
النارية واحلسناء جوسلني كانت بفستانها االبيض امجل من ملكة 
يف عرشها تتدلل على عريسها رميون بفرح وبهجة. واستقبلهم 
الشاب اخللوق مدير الصالة بالوجه البشوش وافضل ترحيب مع 

االهل واملدعوين وعّمت الفرحة قلوب اجلميع.
وخالل الفرحة العامرة واخلدمة السريعة والعني الساهرة على 
رميون  العروسان  قطع  اراكس  فالش  واشعاع  احلضور  راحة 
وجوسلني قالب الفرحة ونثرت الورود وتعالت االضواء النارية 

مع رقصة احلب والوفاء للعروسني وتقبال التهاني من اجلميع.
الف مربوك.

الوقوف يطيل 
العمر

أن  جديدة  دراسة  وجدت 
األشخاص الذين جيلسون ملدة 
خالل  األكثر  على  ساعات   3
سنتني  مبعدل  يعيشون  اليوم 

إضافيتني.
»ديلي  صحيفة  وذكرت 
الباحثني  أن  الربيطانية  ميل« 
األمريكية  »لويزيانا«  جبامعة 
التلفاز  مشاهدة  أن  وجدوا 
اليوم  يف  ساعتني  من  ألقل 
ميكن أن تطيل العمر 18 شهرًا، 
سنتني  العمر  إطالة  ميكن  كما 
عرب اجللوس ملدة ال تزيد عن 3 

ساعات فقط يف اليوم.
األشخاص  أن  تبنّي  كما 
مشاهدتهم  حيددون  الذين 
للتلفاز ملدة ساعتني يف اليوم 
يعيشون أكثر مبدة سنة ونصف 

السنة.
دراسات  الباحثون  وراجع 
راشد  ألف   167 سابقة مشلت 
و90   18 بني  تراوح  عمر  يف 
جلوسهم  مدة  وقارنوا  عامًا، 
بطول  للتلفاز  ومشاهدتهم 

عمرهم.
من   %27 أن  العلماء  ووجد 
كل الوفيات يف أمريكا سببها 
من  كثريًا  الراشدين  قضاء 

الوقت وهم جالسني.
من   %19 أن  تبنّي  كما 
مشاهدة  عن  ناجتة  الوفيات 

التلفاز بشكل كثيف.
وقالت ناتاشا ستيوارت من 
إن  الربيطانية  القلب  مؤسسة 
»هذا يؤشر على ما نعرفه بأن 
الذي يعتمد على قلة  السلوك 
عامل خطر لإلصابة  احلركة هو 

بأمراض القلب«.

زرع  ان  باحثون أسرتاليون  قال 
جنني واحد يف الرحم خالل عالجات 
التخصيب يقلص خطر الوفاة قبل 

أو بعد الوالدة بفرتة قصرية.
»هيلث داي نيوز«  ونقل موقع 
ساليفان  إليزابيث  عن  األمريكي 
من جامعة نيو ساوث ويلز بسيدني 
تنقل  اليت  األجنة  »عدد  ان  قوهلا 
هو  االصطناعي«  »التلقيح  خالل 
وإجناب  للحمل  الرئيسي  احملدد 

أكثر من طفل، ما يساهم برفع خطر 
املنخفض  والوزن  املبكرة  الوالدة 
وما هلذا األمر من عواقب صحية«.

أيضًا  خماطر  »مثة  ان  وأضافت 
خيضعن  اللواتي  النساء  على 
الباحثون  وعمد  العقم«.  لعالجات 
من  أكثر  مراقبة  إىل  بدراستهم 
التلقيح  نتيجة  أتت  والدة  ألف   50
داخل  املين  حقن  أو  اإلصطناعي، 
رحم املرأة، فسجلت 813 حالة وفاة 

للجنني داخل الرحم أو بعد والدته 
ان  الباحثون  ووجد  بفرتة قصرية. 
أكرب   %53 كان  األجنة  وفاة  خطر 
عند زرع جنينني وليس جنينًا واحدًا 
برحم األم. كما لفت الباحثون إىل 
ان خطر الوفاة يرتفع أكثر عند زرع 
أجنة جديدة وليست خاضعة للتجميد 
مسبقًا، حيث تبلغ النسبة 74% عند 
جنينًا  وليس  جديدين  جنينني  زرع 

واحدًا جديدًا.

زرع جنني واحد خالل التلقيح االصطناعي خيفض خطر الوفاة

الشاعر برصونا وزوجته وجو برصونا وزوجته
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متفرقـــات

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:

        
       .  

     .  
 

 :   15/7/2012  
Campbell Hill Park Pioneer Reserve    :  

Campbell Hill Road 
Guildford NSW  
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Jumping Castle 
DJ 

    .  
         .  

 

  

     

 

Saturday 14 July 2012السبت 14 تموز 2012

اىل زميل الغربة صديقي 
واخي الياس احلزوري

يسعين  ال  عمك  املرحوم  وفاة  وهي  أال  مناسبة  هكذا  يف 
االرادة والقوة  أن اللهّ عز وجل خلقنا واعطانا  أذكرك  أن  إال 
الياس كم من الصعب  يا  أعلم  لنكون على قدر املسؤولية، 
أن يزيد أمل الغربة فقدان شخص عزيز فكيف إذا كان املرحوم 
ك وأعلم كم تكون احلرقة يف قلوبنا عندما حنرم من وداع  عمهّ
يا  إعلم  ،لكن  أنفسنا  نذرنا  وهلذا  قدرنا  لكنه  عزيز  شخص 
أخي أننا أمل عائلتنا يف الوطن ولذلك أدعوك يف هذا الوقت 
بنى  ما  ألنه  مأساتك  وجتاوز  جراحك  على  للتعالي  العصيب  
البكاء مستقبال إمنا املرحوم عمك حباجة للدعاء والصالة أسكنه 

الل فسيح جنانه 
                                صديقك أنطونيو أبو أنطون 

املهندس حسني حممد خضر وعقيلته  احلاج  االعمال  رجل  غادر 
السيدة سارة احد اصحاب حمالت ابو حسني ومدير مطعم ابو حسني 
ه احلاج الفاضل ابو  يف غرانفيل وكان يف وداعه والدته واخوته وعمهّ

امحد وعائلته واجناله واالقارب والزميل اكرم املغوهّش .
نتمنى هلما زيارة موفقة وعودة محيدة. رافقتهما السالمة.

املهندس حسني حممد خضر وعقيلته 
يغادران اىل لبنان يف زيارة عمل واستجمام

املهندس حسني مع عمه الحاج مصطفى ونجله وليد الحاج وليد خضر والزميل اكرم املغوش

موجات احلر عرب العامل.. من صنع اإلنسان
قال باحثون امريكيون إن موجات القيظ اليت تضرب العامل هي 
يف الغالب نتيجة لظاهرة االحنباس احلراري اليت تسببها نشاطات 
إنسانية معينة. واشاروا اىل الفيضانات املدمرة يف تايالندة العام 
املاضي اليت اعتربت من أفظع الكوارث املناخية اليت ضربت العامل 
يف السنني األخرية واعتربوا أن التدخل اإلنساني فيها من ناحية 
تأكل املناطق الزراعية وحتويلها إىل مواقع صناعية، هو الذي زاد 
حدة الكارثة. كما اشار الباحثون اىل موجات احلر اليت ضربت والية 
العام املاضي ووصلت إىل أضعاف ما كانت  تكساس األمريكية 
عليه درجة احلرارة يف تلك املنطقة يف ستينيات القرن املاضي، 
باإلضافة إىل درجات احلرارة املرتفعة اليت شهدتها بريطانيا يف 
إفرازات  أحد  أنها  الباحثون  ورجح  املاضي،  الثاني  نوفمرب/تشرين 

االحنباس احلراري.
ويف العادة تستغرق األحباث اليت تتناول وجود التدخل اإلنساني 
يف الظواهر املناخية سنني طويلة، إال أن هذا البحث جاء خمتلفا 
ست  العامل  من  بلدان  عدة  من  الباحثون  أخذ  فقد  املرة،  هذه 
ظواهر مناخية حدثت عام 2011 وقاموا بدراسة أثر اإلنسان فيها، 
وأعطوا النتائج يف ستة أشهر فقط. وقاد البحث عن ظاهرة القيظ 
واجلفاف يف تكساس مدير أحباث التغري املناخي يف جامعة أوريغون 
األمريكية الباحث فيليب موت وخلص بشكل عام إىل أن الكثري من 
الظواهر املناخية املتطرفة اليت يشهدها كوكبنا هي نتائج طبيعية 
لكوكب يعاني االحنباس احلراري. ويقول الباحثون إن موجات القيظ 
الحظوا  كما  احلراري،  االحنباس  نتيجة  أشد  أصبحت  قد  بالتحديد 
أيضا اشتدادا يف دورة املياه، األمر الذي نتج عنه جفاف شديد 
يف مناطق معينة، وأمطار وسيول يف أخرى. وأشار الباحثون إىل 
وقالوا  الشمالي،  القطب  احلرارة يف  درجات  معدل  ارتفاع  سرعة 
إن نسبة اجلليد يف البحار احمليطة بالقطب وصلت إىل ثاني أكرب 

اخنفاض هلا يف التاريخ.

العلماء حيذرون: امليكروبات 
تزحف.. و قد تنتصر على املضادات

تنامي  املخاوف من  األمريكية  بوست  تناولت صحيفة واشنطن 
للمضادات  باألمراض-  اإلنسان  تصيب  اليت   - البكترييا  مقاومة 
إن املضاد  الذي يشكل خطرا على حياته، وقالت  األمر  احليوية، 
العشرين-  القرن  االخرتاعات يف  أعظم  أحد  كان  الذي   - احليوي 

يواجه اليوم خطرا قد يفقده قيمته.
يذكر أنه منذ أربعينيات القرن املاضي ساهمت املضادات احليوية 
يف خفض نسبة الوفيات بني البشر، وساعدت على إمتام إجراءات 
طبية يف غاية األهمية، مثل زراعة األعضاء والعالج الكيميائي ملرض 
السرطان. إال أن هناك دالئل عديدة برزت يف الفرتة املاضية على 
اكتساب البكرتيا لتقنيات مقاومة جديدة أفقدت املضادات احليوية 
والسيالن  السل  ملرضْي  املسببة  البكترييا  إن  وقالت  فاعليتها. 

أصبحت تقاوم عدة أنواع من املضادات احليوية.
ويف السنني القليلة املاضية، اكتشف الباحثون أنزميًا جديدا يعرف 
باسم أن دي أم-1 مينح البكترييا قوة مقاومة املضادات احليوية، 

وميكنها بسهولة من االنتقال بني عدة سالالت من البكترييا.
وحذرت مديرة منظمة الصحة العاملية مارغريت شان من مستقبل 
اختفاء  »إن  وقالت  احليوي،  املضاد  العامل  فقد  ما  إذا  بائس 
املضادات احليوية يعين عمليا نهاية العقارات احلديثة كما نعرفها 
اليوم، وستعود إصابات مثل التهاب احلنجرة أو جرح يف ركبة طفل 
كافية لتكون سببا للموت«. وقد نتج عن ذلك انسحاب العديد من 
شركات األدوية والصيدلة من األسواق لعدم رغبتها استثمار مبالغ 
طائلة يف البحث والتطوير لألدوية اجلديدة، خاصة أن املضادات 
احليوية هي عالجات وقتية، وليست مرحبة مثل عقارات األمراض 
املزمنة اليت تؤخذ لفرتات طويلة. واشارت الصحيفة إىل اخنفاض 
يف عدد املضادات اليت أقرتها إدارة األغذية واألدوية األمريكية يف 
الفرتة األخرية، وأضافت أنه منذ سنني وقضية مقاومة البكترييا 
العامة.  السياسة  ثانويا يف  ترتيبا  تأخذ  للمضادات  وامليكروبات 
اختاذ خطوات طموحة،  مؤخرا يف  بدأ  األمريكي  الكونغرس  أن  إال 
وأصدر تشريعات بهذا الشأن صادق عليها الرئيس األمريكي يوم 
االثنني املاضي تنص على حوافز جديدة للشركات املنتجة لألدوية، 
ومنها حق االحتفاظ احلصري بأحباثها ونتائجها لعشر سنني بدال من 
قت الصحيفة على هذا التشريع بأنه ليس من املؤكد  مخس، وعلهّ
أنه على األقل يدل  إنتاج مضادات جديدة، إال  أنه سيساهم يف 
على االعرتاف بوجود املشكلة وأهميتها. وشددت على أهمية العمل 
الطموح يف هذا اجملال، وقالت إن أوروبا بدأت خططا بتكلفة 741 
عملية  لتسريع  سنوات  سبع  وملدة  سنويا  أمريكي  دوالر  مليون 
اإلنذار  »أجراس  أن  من  حمذرة  وختمت  الطبية.  العقارات  تطوير 
تقرع منذ زمن طويل حمذرة من زحف امليكروبات. لقد حان الوقت 

لالنتباه ملا حيدث«.

احليوانات األليفة 
تعزز مناعة األطفال

 توصلت دراسة فنلندية حديثة 
الذين  الرضع  األطفال  أن  إىل 
مثل  أليفة  حيوانات  مع  يعيشون 
القطط والكالب يف عامهم األول 
اقل  صحية  مشاكل  من  يعانون 
باملقارنة بأقرانهم ممن ال ميتلكون 

مثل تلك احليوانات يف منازهلم.
على  أجريت  اليت  الدراسة 
أظهرت  مؤخرا،  طفل   400 حنو 
خاصة  األليفة،  احليوانات  أن 
لألطفال،  محاية  تعطي  الكالب، 
لإلصابة  عرضة  أقل  فيصبحون 
األول.  عامهم  خالل  باألمراض 
رؤية  جدا  الشائع  من  أنه  ورغم 
يعانون  الوالدة  حديثي  األطفال 
والتهابات  تنفسية  مشاكل  من 
وجد  البحث  فريق  أن  إال  األذن، 
احليوانات  األطفال مع  أن تفاعل 
األليفة يقلل من فرصة تعرضهم 
يف  وحتى  املشاكل،  هذه  ملثل 
إىل  حيتاجوا  فلن  مرضهم  حال 
كما  الدواء.  من  كبرية  جرعات 
تظهر الدراسة أن مناعة األطفال 
كانت  الكالب  مع  عاشوا  الذين 
يربون  ممن  نظرائهم  من  أفضل 

القطط يف منازهلم.
من  املزيد  اىل  احلاجة  ورغم 
إال  الشأن،  هذا  يف  األحباث 
إن  يقولون  األطباء  بعض  أن 
احليوانات تؤثر على نظام املناعة 
حتميه  أن  وميكن  الرضع،  لدى 
مرحلة  خالل  معينة  أمراض  من 

الطفولة.
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تتمــات

الراعي يف خطى...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

واالحتالل، ضد الظلم واالرهاب والطغيان، القابلون باملوت من اجل 
تراب  كل  من  اهم  هي  االنسان  كرامة  ان  يؤمن  احلياة...والذي 
ت جمرى الناريخ، وان ما رمسه  االرض، وان فينا قوة لو فعلت لغيرّ
وسلخه وفرضه االستعمار قدميًا وحديثًا ومبا يرمسه النظام العاملي 
يكون  لن  هذا  العاملية  الصهيونية  له  وختطط  حتركه  الذي  اجلديد 
ازليًا ابديًا...فثمة رجال قادرون على »خربطة« االشياء وترتيبها من 
جديد...وذاكرة التاريخ مزدمحة بأمساء العظماء الذين حلموا ورفضوا 

وماتوا ثم انتصروا....
لت بعد الزيارة التارخيية للبطريرك املاروني  تلك االحالم الكبية حتورّ
االنطاكي اىل املدينة االم انطاكيا يف لواء االسكندرون الذي سلخه 
مه هديًة استعمارية لالستعمار  االنتداب الفرنسي عن امه سورية وسلرّ
للراعي  التارخيية  الزيارة  هذه   ،1963 العام  يف  الرتكي  العثماني 
الكنيسة  تاريخ  يف  االكرب  احلدث  كانت  وبولس  بطرس  خطى  يف 
ان خيلخل عصرًا سادته مفاهيم  واالنسانية، هذا احلدث من شأنه 
دخبلة على ثقافتنا، فرصها الثنائي االستعماري فجاء احلدث ليكون 
نفطة عبور من ماٍض بال ارادة وال رؤيا وال ابداع، اىل مستقبل فيه 

كلرّ خي وكلرّ حق وكلرّ مجال.
الروحي  القائد  انطاكيا  يف  وكان  احلدث  صنع  الراعي  البطريرك 
واالنساني يدافع عن كرامة كل اهل انطاكيا مقيمني ومشررّدين يف 

هذا الكون....
ها االتراك انها ماتت،  يف زيارته اعاد الهلنا هناك مشاعر هوية ظنرّ
فقاهلا الراعي يف القداس االهلي يف كنيسة القديس بطرس: هذا 

حقنا وال يظنن احد اننا نتخلى عنه.... 
قبل  هي  انطاكيا  ان  االميان  فعل  يف  جاء  ما  نؤكد  الراعي  ومع 
روما وحاضرة الفاتيكان، اذا رحبناها، اعدنا اجملد الذي اعطي هلذا 
الكرسي الرسولي...جمد االنسان لالنسان...ومن جتسد انسانًا من 
الراعي اىل ان احلق ال ميوت طاملا هناك  اجل االنسانية... واشار 
ه البطريرك كالمه ملمثل  من يطالب ويسعى ويكافح السرتجاعه...وجرّ

اردوغان يف املناسبة...
نعم انطاكيا وبعد الفي عام حيجرّ اليها بطريركها بشارة الراعي يف 

فتٍح رعوي رسولي هادف...
الكثي.. فهي  البطريرك وصحبه اىل املدينة املباركة حققت  زيارة 

رفضت التزوير والترتيك منتصرة للحق القومي واالنساني.
االوىل  الكنيسة  لرتاث  الويف  االنطاكي  انه  الراعي  اثبت 

وتعاليمها...
الراقي...حمبرّ  الثقايف  االنساني  الوعي  يف  العليا  الذروة  انت 
د....يف زيارتكم  ويفرّ فيك الكثي من الرمحة والعدالة...انه التجسرّ
التارخيية الرعوية الرسولية، يف مواجهتكم وما طرحتم من خطط عمل 
وما رفعتم للرأي العام املسيحي واالسالمي يف انطاكيا، ومن هناك 
انه ومن جديد جتسد روح ادونيس مصارع  العامل، اني اشهد  اىل 
ًا  اخلنزير الربي  الذي ميوت »واطئًا املوت باملوت« والذي يبعث حيرّ

بعد موته..محاك اهلل.

سليمان يلتقي هوالند...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

واستقراره،  للبنان  الكامل  دعمها  فرنسا  اكدت  االثناء،  هذه  يف 
وافادت املعلومات من باريس إن الرئيس اللبناني اختتم زيارته الفرنسية 
خاص  عشاء  أعقبه  هوالند،  مع  قمة  بلقاء  االول،  أمس  ليل  القصية، 
يف قصر »األليزيه« وأبلغه خالله نظيه الفرنسي »دعم فرنسا الكامل 

)للبنان( يف هذه املرحلة الصعبة نظرا اىل ما حيدث يف سوريا«.
من جهته، وجه سليمان دعوة اىل هوالند لزيارة بيوت، وعده األخي 
الدفاع  وزير  أن  تبلغ  كما  لذلك،  موعدا  حيدد  أن  دون  من  بتلبيتها، 
الفرنسي جان إيف لودريان سيزور بيوت قريبًا، ومل يتلق سليمان أي 
وعد فرنسي حمدد بشأن تسليح اجليش اللبناني وخاصة تزويد مروحيات 

»الغازيل« الفرنسية الصنع بصواريخ.
وردًا على سؤال حول ما اذا كان قد أثار قضية املعتقل السياسي 
اللبناني جورج ابراهيم عبداهلل، قال سليمان يف لقاء ليلي مع الصحافيني 
اللبنانيني املعتمدين يف باريس، إن هذه القضية تسلك طريقها القانوني 

الطبيعي ومن األفضل معاجلتها بصمت.
األراضي  احلر يف  السوري  للجيش  انتشار  أي  ونفى سليمان وجود 
للجيش  انتشار  هناك  »طاملا  وقال  الشمال،  يف  وخاصة  اللبنانية، 

اللبناني، فلن تكون هناك عملية عسكرية سورية يف مشال لبنان«.
وتطرق سليمان اىل قضية االغتياالت، معتربًا أنها جدية، وشدد على 
الشروط  خمالفة  دون  من  األمنية  لألجهزة  االتصاالت  »داتا«  تسليم 

القضائية والقانونية.
وأوضح سليمان انه مل يسمع اية مطالب من فرنسا، »وما يهمها هو 

استقرار لبنان واحملافظة على سيادته وامنه«.
وقال سليمان ان الرئيس الفرنسي سأله عن الوضع السوري فردرّ 
بأنه متجه حنو الدميوقراطية، مشددًا على وجوب ابعاد العنف عن سوريا 
اشراف  حتت  السياسية  العملية  ورعاية  الدميوقراطية  هامش  وتوسيع 
االمم املتحدة للوصول اىل دستور يقبل به كل السوريني. ورفض أي 

تدخل عسكري دولي يف األزمة السورية.

وقال سليمان ان الرئيس الفرنسي طمأنه اىل ان قوات »اليونيفيل« 
ستبقى يف اجلنوب اللبناني، واشار من جهة ثانية اىل انه شرح للجانب 
السباب  السوريني  الالجئني  مساعدة  يف  االستمرار  صعوبة  الفرنسي 
مادية حبتة، وشدد على أهمية تقديم مساعدات للبنان »ألنه ال يستطيع 

حتمل عبء هذه املساعدات«.
وحينما استفسر الرئيس الفرنسي عن الوضع يف لبنان، قال سليمان: 
»لبنان ليس على ابواب حرب اهلية، فللمرة االوىل منذ االستقالل حيصل 
اضطراب يف سوريا وليس يف لبنان، وكل االحداث اجلارية يف لبنان ال 
تشكل اضطرابا امنيا، ألنه ال وجود ألي مطلب )سياسي( من أي طرف 
لبنان،  ادارة  اجلميع يف  اشرك  الطائف  اتفاق  وألن  معينة،  بامتيازات 

وبالتالي فإن األحداث )األمنية( تبقى حتت السيطرة«.
واعترب سليمان ان التعطيل احلكومي ناتج عن املعارضة القوية لعمل 

احلكومة.
من جهة ثانية، علق الرئيس ميقاتي على انتقادات »قوى 14 آذار« 
له بتهريب متويل احملكمة بالقول: »حنن نؤمن بالعدالة ومنارسها قواًل 
والوفاء  الوطن  جتاه  الواجبات  حتمـُل  ان  اال  سهل،  فاالنتقاد  وفعاًل، 

بالتزامات لبنان الدولية هو االصعب«.

موسكو تستقبل...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

وأسفر  محاه،  ريف  يف  الرتميسة  بلدة  يف  مسلحة  إرهابية  جمموعة 
االشتباك عن إحلاق أضرار فادحة بصفوف اجملموعة اإلرهابية، واعتقال 
اإلرهابيني«.  حبوزة  كانت  اليت  األسلحة  ومصادرة  أفرادها،  من  عدد 
اإلرهابية  »اجملموعات  قيام  عن  الرمسي  السوري  التلفزيون  وحتدث 

املسلحة بإطالق النار عشوائيًا على املواطنني« يف الرتميسة.
وذكر املرصد، يف بيانات أخرى، »قتل 52 شخصا، بينهم 11 جنديا 
حلب  وكمائن يف  واشتباكات  املسلحني، يف قصف  من  وعدد  نظاميا 
األنباء  وكالة  وذكرت  الزور«.  ودير  والالذقية  دمشق  وريف  ومحص 
السورية )سانا( ان القوات السورية قتلت عددا من اإلرهابيني الذين 
كانوا ينقلون السالح والذخية يف زورقني يف حبية قطينة إىل القصي 

قرب محص.
يف هذا الوقت، أعلن النائب األول ملندوب روسيا الدائم لدى األمم 
املتحدة الكسندر بانكني أن املبعوث الدولي والعربي إىل سوريا كويف 
انان أكد جمللس األمن، أمس األول، أنه سيتوجه إىل موسكو يف األسبوع 

املقبل ليلتقي القيادة الروسية.
الروسي  »الرئيس  أن  بيان  للكرملني، يف  الصحايف  املكتب  وأعلن 
فالدميي بوتني سيلتقي األربعاء املقبل رئيس وزراء تركيا رجب طيب 
اردوغان، وسيبحثان تطور العالقات الثنائية يف اجملاالت املختلفة، ومن 
اخلريف  عقده  املقرر  التعاون  الثالث جمللس  لالجتماع  التحضي  ضمنها 
املشاكل  حول  النظر  وجهات  اجلانبان  كما سيتبادل  تركيا.  املقبل يف 

احليوية اإلقليمية والعاملية، ومن بينها األوضاع يف سوريا«.
وعقد مندوبو الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن مشاورات حول 
مشروع قرار غربي بشأن األزمة يف سوريا، يف مفاوضات قد تتحول اىل 
صراع قوة ديبلوماسي بني الواليات املتحــدة وروســيا. وأكد بانكني، 
عدم  ينبغي  امحر«  »خط  السابع  الفصل  قرار حتت  أي  أن  ختامه،  يف 
وقال  العسكرية.  القوة  استخدام  موسكو  رفض  على  وشدد  جتاوزه. 

»ميكن التفاوض على كل شيء إال هذا األمر، انه خط امحر«.
قرروا  »إذا  غاتيلوف  غينادي  الروسي  اخلارجية  وزير  نائب  وقال 
النص  بان هذا  التصويت(، مع علمهم  )إحالة املشروع على  األمر  هذا 
مرفوض بالنسبة إلينا، فعندها لن ندعه مير«. وأضاف إن »مشروع القرار 
مبجمله غي متوازن« فهو يفرض »موجبات« على احلكومة السورية وحدها 
أن  »ميكن  إقراره  أن  كما  لروسيا،  بالنسبة  »مرفوض«  فهو  وبالتالي 
يؤدي إىل استخــدام القــوة ضد هذا البلد«، مؤكدا أن »روســيا ترفض 

استخدام القوة العسـكرية«.
وأوضح أن »روسيا ترى ضرورة االستفادة مما تضمنه البيان الصادر 
جيب  ذلك  أجل  »من  أنه  إىل  مشيا  سوريا«،  حول  جنيف  اجتماع  عن 
السورية  احلكومة  مع  اخلــارجيـني  والالعبني  األطراف  تتــعامل مجيع  أن 
واملعارضة على حنو سواء«. وأعــلن أن »إصرار بعض ممثلي املعــارضة 
السورية على إبعاد الرئيــس الســوري بشار األسد من عملــية التفاوض 

جيعل التوصــل إىل حــوار سياسي يف سوريا، أمرا أكثر صعوبة«.
قرار ينص  األمن مشروع  الكربى يف جملس  الغربية  الدول  وطرحت 
على انه يف حال مل تلتزم السلطات السورية مبفاعيل القرار »يف غضون 
فورا  »سيفرض  األمن  جملس  فان  صدوره  تلي  اليت  العشرة«  األيام 
املتحدة«  األمم  شرعة  من   41 املادة  يف  عليها  املنصوص  اإلجراءات 
اليت تنص على عقوبات ديبلوماسية واقتصادية. وهذه املادة املدرجة 
عقوبات  على  تنص  املتحدة  األمم  ميثاق  من  السابع  الفصل  إطار  يف 
ديبلوماسية واقتصادية لفرض احرتام القرار الصادر مبوجــبها، لكــنها 
البند  يأتي حتــت  لكنه   ،42 املادة  تفــعل  كما  القوة  استخدام  ال جتيز 

السابع.
قوات  إرسال  وقف  السورية  السلطات  من  القرار  مشروع  ويطلب 
عسكرية إىل املدن أو استخدام أسلحة ثقيلة فيــها، وذلك تنفيذا لبند 
وارد يف خطــة املبعــوث الدولي اىل سوريا كوفــي انان. ويتحتم على 
السلطات الســورية ايضا اعادة سحب هذه القوات والعتاد من املدن، 

واعادتها اىل الثكنات.
وقالت وزيرة اخلارجية األميكية هيالري كلينتون، يف كمبوديا امس 
االول، ان »الواليات املتحدة مصممة على دعمه )انان( الن اخلربة اليت 
دون  من  امر  بأي  يقوم  لن  االسد  نظام  ان  اىل  تشي  لدينا  اصبحت 

ضغوط إضافية«.
وأعلنت وزارة اخلارجية الروسية، يف بيان عقب اجتماع بني نائب وزير 
اخلارجية ميخائيل بوغدانوف والسفي السوري لدى سوريا رياض حداد، 
أن »موسكو تعترب مواصلة عمل بعثة املراقبني الدوليني يف سوريا أمرا 
واستعدادها  انان  خبطة  السورية  احلكومة  »متسك  حداد  وأكد  مهما«. 
للحوار مع املعارضة السورية واملشاركة يف حوار شامل خلدمة الشعب 

السوري ككل«.
وأعلنت وزارة اخلارجية السورية، يف بيان، إقالة سفــيها يف العراق 
نواف الفارس الذي أعلن انشــقاقه، بينما أعلن وزير اخلــارجية العراقي 
هوشيار زيباري ان الفارس اعلن انشقاقه وهو خارج العراق، ويتواجد 
حالــيا يف قطر. وقال »هو رجــل لديه خلفية عسكرية وأمنية قوية«، 

مضيفا »فوجئنا بانشقاقه ألنه كان عضوا مواليا للنظام«.

مرسي أجرى...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

إطاحة الرئيس السابق حسين مبارك.
زيارة ملصر تستمر  املرزوقي  املنصف  التونسي  الرئيس  بدء  عشية 
بني  الثنائية  العالقات  ويناقشان  املصري  نظيه  خالهلا  يلتقي  يومني 
البلدين وسبل تعزيزها، إضافة اىل القضايا ذات االهتمام املشرتك على 

الصعد العربية واالقليمية والدولية.
اختتم مرسي أمس االول زيارة للسعودية أكدت حتمية العالقة بني 
الرياض والقاهرة، قطيب العامل العربي، وأبرزت حاجتهما املتبادلة اىل 
املواقف  اختالف  بسبب  االحيان  بعض  يف  التوتر  رغم  على  التعاون 

السياسية من قضايا رئيسية يف املنطقة.
صرح الرئيس املصري بان استقرار املنطقة »يستلزم استقرار مصر 
واخلليج وخصوصًا السعودية، وحنن ندعم هذا ومنضي عليه... واحلديث 
واحلوار بيننا كله لصاحل املنطقة واستقرارها ولصاحل الشعبني«. واعرب 
نظرًا اىل«  للمملكة،  االوىل  اخلارجية  الزيارة  أن تكون  عن حرصه على 
ممتد  تارخيي  عمق  من  البلدين  بني  املشرتكة  العالقات  به  تتمتع  ما 

اجلذور«.
وخالل لقائه ابناء اجلالية املصرية يف السعودية، لفت اىل أن اململكة 
االسالم  وراعية مشروع  الشريفني  احلرمني  »حاضنة  السعودية  العربية 
الوسطي السين«، وان مصر هي حامية هذا املشروع و«ما بني الراعي 
واحلامي انساب وصهر«. واضاف ان مصر حتتاج اىل السعودية، وان 
ستكون  والدولتان  الشعبان  اتفق  و«اذا  مصر،  اىل  حتتاج  السعودية 

هناك نهضة حقيقية يف العامل العربي واالسالمي«.
ويذكر أن الزيارة اخلارجية االوىل الول رئيس مصري بعد ثورة 23 

متوز 1952 حممد جنيب كانت للسعودية ايضا.
جملس  لرئيس  االول  النائب  العهد  بولي  اجتماعه  ان  مرسي  وقال 
الوزراء وزير الدفاع االمي سلمان بن عبد العزيز كان »استكمااًل لبعض 
يف  أكثر  تقوية  هلا  ونريد  مستمرة  كانت  اليت  الطيبة  الكثية  النقاط 

املستقبل«.
وكان امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز ومرسي حبثا مساء االربعاء يف »آفاق 
اجملاالت...  خمتلف  يف  وتعزيزها  دعمها  وسبل  البلدين  بني  التعاون 
وجممل االوضاع والتطورات اليت تشهدها الساحتان االقليمية والدولية 

وموقف البلدين« منها.
 وقد وصل الرئيس املصري اىل مطار جدة مساء االربعاء، ورافقه 
وزير اخلارجية حممد عمرو ورئيس املخابرات حممد موايف، وأدى مناسك 

العمرة أمس.
 وبينما كانت العالقات بني السعودية ومصر وثيقة جدا خالل عهد 

مبارك ،كانت مجاعة »االخوان املسلمني« تتقرب من ايران.
ويسود التوتر وعدم الثقة بني التيارات السلفية يف اخلليج خصوصًا، 
ومجاعة »االخوان املسلمني« يف العامل العربي بسبب التناقضات يف أمور 

فقهية ذات مضامني سياسية.
ونشبت أزمة ديبلوماسية بني البلدين عندما اقفلت السعودية يف 28 
والسويس،  االسكندرية  وقنصليتيها يف  القاهرة  نيسان سفارتها يف 
اعتقل  باالفراج عن حمام وناشط حقوقي مصري  بعد تظاهرات طالبت 
يف السعودية بتهمة تهريب حبوب خمدرة وأدوية حيظر تناوهلا من دون 

وصفة طبية.
السبت  قال  قطان  أمحد  القاهرة  لدى  السعودي  السفي  وكان 
املاضي إن زيارة مرسي: »ستساهم يف تدعيم العالقات بني البلدين 
حجم  يف  زيادة  املقبلة  املرحلة  تشهد  أن  املتوقع  ومن  والقيادتني، 
االستثمارات السعودية يف مصر«. ورأى انه »ال ميكن حصر العالقات 
يف موضوع التعاون االقتصادي فقط«، إذ ان »العالقات بني البلدين 
أكرب من هذا بكثي«. ولفت اىل ان »االستثمارات السعودية زادت يف 
مصر ومل تقلرّ يف مرحلة ما بعد الثورة وكذلك التبادل التجاري. وقد 
ارتفع عدد العاملني املصريني يف اململكة من مليون ونصف مليون قبل 

الثورة إىل مليون و650 الفا حاليا«.
االستثمارات  حجم  أن  اقتصادية  مصادر  تفيد  السياق،  هذا  ويف 
السعودية يف مصر يبلغ حنو 27 مليار ريال )7,2 مليارات دوالر(. وال 
تزال الرياض الشريك التجاري االول للقاهرة، اذ بلغ حجم التبادل بينهما 
4,75 مليارات دوالر العام املاضي يف مقابل 4,1 مليارات عام 2010.

دوالر،  مليار   1,2  2012 من  االول  الربع  خالل  املبادالت  حجم  وبلغ 
بعدما كان حجمها 800 مليون خالل الفرتة نفسها من 2011.

وتقدم السعودية مساعدات اىل مصر آخرها مليار دوالر قرض ضمانة 
من  احلكومة  تتمكن  لكي  سنوات  مثاني  مدته  املركزي  املصرف  يف 
االستدانة بفائدة متدنية، كما أن البنك االسالمي الذي تعترب السعودية 
املساهم االكرب فيه، قدم مطلع متوز مليار دوالر لشراء املواد الغذائية 

واملشتقات النفطية.

Saturday 14 July 2012السبت 14 تموز 2012
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األخبار القادمة من سوريا سيئة وحزينة على 
مثة  احلضارات«،  »أرض  ففي  األصعدة.  كل 
تاريخ عريق مل يسلم من احلرب الدائرة رحاها 
منذ حنو عام ونصف عام، وأكرب املواقع األثرية 
الئحة  على  اليونسكو  منظمة  قبل  من  املدرجة 
الرتاث العاملي باتت عرضة للرصاص والنهب

جوان فرشخ جبالي
املتخصصة يف  الدولية  البعثات  تستطع  مل 
حتديد الضرر الالحق باملواقع األثرية )كمنظمة 
اليونسكو(  منظمة  بعثات  أو  الزرقاء  الدروع 
مفصل  تقرير  إلعطاء  سوريا  إىل  الدخول 
من  يصل  وما  األرض.  على  اآلثار  وضع  عن 
مواقع  تنشرها  معلومات  على  يقتصر  هناك 
التواصل االجتماعي، مثل الفايسبوك والوكالة 
الدولية.  املنظمات  ونداءات  لألنباء  السورية 
الباحثة  عملت  اليت  نفسها  املعلومات  وهي 
الربيطانية  دورهام  جامعة  من  كانليف  إيرما 
على جتميعها، لتنشرها يف وقت الحق منظمة 
إريتاج  )غلوبال   »Global Heritage Fund«
فاند( كأول تقرير مفصل عن وضع اآلثار يف 

سوريا.
الروح:  يف  »ضرر  عنوان  التقرير  حيمل 
تراث سوريا الثقايف يف الصراع«، ويوثق يف 
األثرية  باملواقع  الالحقة  األضرار  صفحة   50
حبسب مسبباتها، فهناك مناطق أثرية تعرضت 
عسكرية  كمواقع  استعملت  وأخرى  للقصف، 
وثالثة تعرضت آلالف عمليات النهب املكثفة.

املواقع األثرية مراكز عسكرية
يف منطقة دير الزور، حتول موقع تل الشيخ 
محد، املعروف مبدينة »كاتليمو« اآلشورية، إىل 
ساحة قتال بني اجليش السوري واملسلحني. 
للدمار.  آثار اهليكل اآلشوري  هناك، تعرضت 
كما دارت اشتباكات ضارية حول قلعة املضيق 
يف مدينة آفاميا، حيث متركز اجليش السوري 
داخل املوقع، كما متركز يف قلعة ابن معن اليت 
تشرف على مدينة تدمر األثرية. وتظهر الكثري 
على  حتميلها  جرى  اليت  املصورة  األفالم  من 
صفحة »اآلثار السورية يف خطر« األضرار اليت 

حدثت يف هذه املواقع.
يف  اجليش  متركز  يعترب  التقرير،  وحبسب 
عسكرية  مراكز  إىل  وحتويلها  األثرية  املواقع 
من أخطر ما قد حيصل لآلثار يف حال احلروب. 
هناك،  آلياتها  الستخدام  تكرتث  ال  فاجليوش 
وهي تعّد سببًا رئيسيًا يف تدمري هذه املواقع. 
والدليل؟ األوزان اهلائلة لتلك اآلليات وحركتها 
الدائمة اليت تقضي على اآلثار الدفينة يف باطن 
االرض. ويضاف إىل ذلك كله، ما قد يقوم به 
حبثًا  شرعية«  »غري  تنقيب  أعمال  من  اجلنود 
عن القطع اليت تباع يف سوق اآلثار، ويقضون 

بذلك على كل أمل يف إنقاذ املوقع.
متركز  مشكلة  وهي  إضافية،  مشكلة  مثة 
القوات العسكرية يف املدن األساسية كدمشق 
ومحص ومحاه وحلب واحلسكة ما يعّرض النواة 
للخطر،  املدن  هذه  يف  التارخيية  واملباني 
كما  متامًا،  عسكرية.  مراكز  إىل  حتويلها  مع 
اجلغرايف  فموقعه  األكراد،  حصن  يف  حيصل 
االسرتاتيجي حّوله إىل نقطة صراع بني القوى 
التجارية  الطريق  على  يشرف  ألنه  العسكرية 
اليت تربط محص بالداخل السوري وطرابلس. 
يف  صلييب  حصن  أكرب  األكراد  حصن  ويعد 
الشرق األوسط وأهمها من الناحية اهلندسية. 
مل تستطع التقارير أن حتدد الضرر الذي حلق 
اجلاموس،  بسام  الدكتور  وحبسب  باحلصن. 
عمل  فقد  سوريا،  يف  لآلثار  اعام  املدير 
احلصن  من  املوظفني  »طرد  على  املسلحون 

وبدأوا بأعمال التنقيب والنهب«.
املواقع  التمركز يف  على  الضرر  يتوقف  مل 
الضرر  حدود  إىل  ليصل  امتد  بل  األثرية، 
 3 تضررت  فقد  املدفعي.  القصف  املباشر: 
مواقع مدرجة على الئحة الرتاث العاملي بنريان 
املدافع اليت دمرت النسيج العمراني ملبانيها يف 
قرى الربة وعني سبل وعني الروس اليت تعود 
إىل الفرتة البيزنطية الواقعة يف مشال سوريا. 

بامسها  كذلك  تعرف  اليت  بصرى،  مدينة  أما 
العثماني بصرى أسكي شام »الشام العتيقة«، 
واليت تعد من أغنى املواقع يف الشرق األوسط 
فقد  الروماني،  املدني  التنظيم  ما خيص  يف 
هلكت مبانيها من جراء القصف املدفعي على 
املدينة. ومل تسلم املباني الدينية أيضًا، ففي 
دير صيدنايا البطريركي، طاول القصف اجلزء 
األقدم منه الذي يعود اىل عام 574، وهو الذي 
يعترب من أقدم األديرة املسيحية املأهولة يف 
العامل، كما تضرر اجلامع األموي يف درعا، وهو 
من أقدم املباني اإلسالمية يف سوريا، إذ جرى 
بناؤه يف األعوام األوىل للفتح اإلسالمي بأمر 
املديرية  اخلليفة عمر بن اخلطاب. وكانت  من 
مباني  أن  أعلنت  قد  سوريا  لآلثار يف  العامة 
أثرية يف دمشق وحلب وبصرى وتدمر وقلعة 

صالح الدين كانت هدفًا ألعمال إرهابية.
سرقة املتاحف

السرقة اليت اعرتفت بها السلطات السورية 
كانت لتمثال ذهيب إلله آرامي يعود اىل القرن 
الثامن ق.م ويعّد رمزًا من رموز سوريا. وقد 
احلمراء  الالئحة  على  التمثال  صورة  وضعت 
الـ منظمة  تنشرها  اليت  املسروقة  للقطع 

العامل.  يف  املتاحف  عن  املسؤولة   ICOM
وُأبلغت الشرطة الدولية »االنرتبول« واجلمارك 
العاملية باألمر. ورغم أن التمثال يعّد من أكثر 
القطع املطلوبة منذ كانون األول املاضي، إال 
أنه مل يعثر عليه إىل اآلن! وكانت السلطات 
دير  متاحف  سرقة  عن  أبلغت  قد  السورية 
كما  جرب،  وقلعة  والرقة  النعمان  ومعرة  الزور 
أكد صحافيون أنه ُنهبت متاحف محص ومحاه 
منذ أشهر. ويتفق االختصاصيون على أن أحد 
أوجه اخلطر يف هذا اجملال هو غياب التوثيق 
األرقام  غياب  فمع  املتاحف،  مستودعات  يف 
والصور اليت تؤكد أن هذه القطعة ملك هلذا 
املتحف ختتفي التحف األثرية يف السوق، وما 

من إمكان السرتدادها.
تسرق  مل  اليت  السورية  املتاحف  بقية  أما 
كمتحف  مبصريها،  القلق  فيحيط  اآلن،  إىل 
إىل  العائد  إيبال  مدينة  أرشيف  حيث  إدلب، 
معلومات  عن  الذي كشف  ق.م  الثالث  األلف 
أساسية لدراسة تاريخ البشرية واملنطقة. لقد 
تضرر املتحف جراء القصف املدفعي. ويف هذا 
يف  السورية  »اآلثار  صفحة  نشرت  اإلطار، 
خطر« على فايسبوك، تقارير تشري إىل عملية 
نقل قطع أثرية من متحف حلب إىل مكان آمن، 
مديرة  الساخل،  هبة  الحقًا  أكدته  الذي  األمر 
يف  صحافية  مقابلة  يف  سوريا،  يف  املتاحف 
نيسان الفائت. وأعلنت خالهلا أن القطع جيري 
مشرية  املركزي،  سوريا  مصرف  يف  حفظها 
من جهة أخرى إىل أن »علماء اآلثار مل ينقبوا 
تقوم  قد  حتفر  فأينما  سوريا،  أرجاء  كل  يف 
هم  بالنهب  يقوم  من  أن  وأظن  باكتشاف، 
الربح املادي  مواطنون سوريون يسعون وراء 

وال يكرتثون لرتاث وآثار البلد«.
السلطة  غياب  هو  السبب  يكون  وقد 
واسعة  نهب  أعمال  تنتشر  حيث  املركزية، 
للمواقع األثرية باجلرافات، كما ظهر يف صور 
على  تظهر  بدأت  وقد  االصطناعية.  األقمار 
املواقع االثرية فجوات يصل قطر بعض منها 
اىل اكثر من 4 امتار، هي نتيجة احلفريات غري 
الشرعية، علمًا أن وترية احلفريات قد ارتفعت 
على حنو خاص يف حمافظات مشال حلب ودرعا 

ودير الزور والقامشلي.
نتيجة  هي  السرقات  هذه  كثرة  أن  يذكر 
طلب واسع من سوق اآلثار الدولية اليت تغتنم 
الدول وتشرتي كل ما  فرصة احلروب لتدخل 
يباع! وباتت آثار سوريا منتشرة يف األسواق، 
األشهر  يف  العرض  عملية  تزداد  أن  ويتوقع 

املقبلة.
جمموعات فايسبوكية

يف  والرتاث  اآلثار  محاية  مسألة  تثري 
العاملني  وخصوصًا  الكثريين،  اهتمام  سوريا 
جمموعات  بدأت  وقد  العلمية.  األوساط  يف 

متخصصة ينظمها هؤالء، هدفها مجع املعطيات 
عن واقع اآلثار، معتمدين على مصادر رمسية 
وغري رمسية. يف هذا اإلطار، أنشأ فريق من 
املتخصصني صفحة على موقع فايسبوك حتت 
عنوان »اآلثار السورية يف خطر«، حيث حيملون 
توثق  اليت  والفيديوات  والصور  املعلومات 
وتهدف  األثرية.  املواقع  يف  احلاصل  الضرر 
هذه الصفحة، حبسب الفريق، إىل نشر الوعي 
حول املسألة للحفاظ على تراث سوريا. كذلك 
حتاول منظمات دولية إطالق النداءات املطالبة 
باحملافظة على املواقع األثرية والتارخيية وعدم 

حتويلها إىل مناطق صراع.
وثيقة

أرض احلضارات
خيتلف  وما  التارخيية،  خصائصه  بلد  لكل 
الغنى يف املواقع األثرية من جهة،  بينها هو 

جهة  من  بلد  كل  سكنت  اليت  واحلضارات 
فهي  احلضارات،  بأرض  سوريا  تعرف  ثانية. 
كانت معربًا منذ فرتة ما قبل االستيطان، الذي 
أرضها  على  بدأ  أنه  األثرية  احلفريات  أظهرت 
املمتدة على ضفاف الفرات. وقد عرف اإلنسان 
التطور يف حياته ومسكنه يف سوريا، ففيها 
أوىل املدن يف العامل وفيها ممالك وحضارات 
خاصة بها، من إبال إىل ماري، ومن أوغاريت 
تاريخ  سوريا  دخلت  هكذا،   .)...( تدمر  إىل 
امتدادها  أن  كما  العريض،  بابه  من  البشرية 
ففي  اآلخر.  هو  فريدًا  غنى  أعطاها  اجلغرايف 
سوريا مواقع سومرية، وأخرى آرامية وفينيقية 
أرض  األساس  وبيزنطية، وهي يف  ورومانية 
األمويني، وعليها ترك الصليبيون أكرب قالعهم. 
حتى اليوم، مل ختسر سوريا هويتها التارخيية، 

لكن هل سيدوم ذلك؟

تراث سوريا وتارخيها يف خطر

تدمري قلعة املضيق بالقصف املدفعي )عن صفحة فايسبوك االثار السورية يف خطر(
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العالناتكم  يف اهلريالد  االتصال على

 الرقم:87648186 
 أو

 0403482345 

الشاعر السيد أمحد احلسيين

السبط الشهيد

واندثرا الليل  جناح  مّل  والفجر 

احلجر ترياقها  حلى  من   لّينت  او 

قمرا مشعاهلا  يف  البعد  على  بانت 

وترا منديلها  عرى  يف  سّددت  لو 

سكرا نريانها  لظى  تعاىل  حتى 

الشجر اغصانها  جنى  من  روت  حتى 

مطرا اغوارها  سيال  فّجرت  او 

خطرا ناقوسها  صدى  تدق  كانت 

ُذكرا او  االسالم  ُعرى  محدًا  ُجلى  او 

كربا قد  التاريخ  مدى  جرح  وانت 

انفطرا اآلهات  على  لسبط  آٍه 

منذ عدة سنوات وقبل ان ينتقل اىل رمحة اهلل زار 
سيدني رئيس جملس ادارة البنك العربي الفقيد 
العربي  البنك  مؤسس  جنل  شومان  خالد  الكبري 
معه  واجرينا  شومان  احلميد  عبد  اجملاهد  الفقيد 
رمحه اهلل مقابلة يف نهار املرحوم بطرس عنداري 

صاحب ورئيس جملس ادارة البنك العربي 
خالد شومان يف سيدني

بيتون  جاك  السابق  العام  املدير  حبضور 
ابراهيم حيث  واملدير االداري السابق غسان 
رزق  جو  االستاذ  حاليًا  العامة  االدارة  تسّلم 
وفريق كبري يف اسرتاليا نتمنى هلم التوفيق 

واالزدهار. 

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

من ديوان الغدير

متفرقـــات

الفقيد خالد شومان يتوسط بيتون وابراهيم والزميل اكرم املغّوش

َصــديقي َعــاَش َمْعنـا يف احَلناَيــــا  

اَيـــــا َيــــا اآلَن َمـــْع  ربِّ الربَ َوَيْ

َفَصــاَر الُبْعـــُد ُيْضنينــي، وأْشـــكو  

ِفَراقــــــًا لْيـــَس تْشـــفيِه ُرَؤاَيـــــــا

ْطـَوى فـي ُغـُروٍب   ْعــَش يَُ َرأْيـُت النَّ

ْت ِقَواَيــــا ْبـــُر َوانَهـــدَّ فَغــاَب الصَّ

ِة فتْشـــُت َبْيتــــي   َوَكــْم ِمـــْن َمــــرَّ

َواَيــــا  َعَســـاني قـــْد أَراُه فـــي الزَّ

ــنُّ ِمنـــي    ــْح َوَخــاَب الظَّ فلـــْم أجْنَ

ْرآتــــي ِســـــَواَيـا َولـــْم َيْظَهـــْر ِبِ

َهنيئــًا َيـــا َرفيقــي ِصــْرَت ُروحـًا   

ناَيــا  تَســاَمْت فــي الُعلـى َفــْوق الدَّ

َوَبـــاتْت فــي ُخلــــوٍد ال ُيَضـــاَهى   

َمــَع الَبــاري َوأْســــَراِر الَوَصاَيــا

ْبـــِل َدليـــــٌل،    ــــْدُق، للنُّ فأنـــَت الصِّ

َوأنــَت الِعـــزُّ فـــي ُكـــلِّ امَلَزاَيـــا

ْت قلــوٌب،   َطــَواَك امَلــْوُت َفاْســـَودَّ

إىل الفقيِد الغالي والصديق احلبيب  ورفيق العمر
 بطرس عنداري

ــا فــي اخَلَباَيـــا  َوَبــاَت احُلــْزُن ِمنَّ

ـــارًا َعظيمـــاًً   فَيـــا َمـــْن كنــَت َجبَّ

لِبْســـــَت الَيـــْوَم أثـــَواَب امَلناَيــــا

َحبيـــُب الُكــلُّ فـــي قْبــــٍر َدفيـــٍن  

َكِعْمـــالٍق تالَشـــى فــــي الَبقاَيـــا

ــوي القْبـــُر ِمــْن َبْعــِد امَلَمـاِت   أَيْ

َواَيـــــــا؟ تَرابـــــــًا أْم ُخلــــــودًا للنَّ

نَعـْم، ِذْكــَراَك تْبقـى فـي ُوُجـــودي   

ـــَراَيا كُنــوِر احَلــقِّ ِمـْن فــْوِق السَّ

َولْن ننَســــى نصيــَر احَلـقِّ َدْومــًا،  

وحامي الَعــْدِل فـي ُكــلِّ القَضـــاَيا

َوَمــا َهاْدنــَت َشـــــرًا أْو فَســـــادًا  

ِدفاعــًا َعـــْن َســجنٍي أْو َضَحــاَيـا

ْت ُدُهـــــوٌر    َمـــا َمــــرَّ َســــتْحَيا كلَّ

َوتْبقــــى طْيفنــــا َبْيــــَن اخَلالَيـــا 

     الدكتـور اميـل شـدياق

قبٍس اىل  الدنيا  حّنت  ما  لوالك 

يصافحها عدال  اوردت  ما  لوالك 

مواقُدنا نارا  اضرمت  ما  لوالك 

خيامرها دمعًا  اذرفت  ما  لوالك 

معاولنا صلدا  هّدمت  ما  لوالك 

هطلت ما  املاء  رذاذ  فيضا  لوالك 

حالوتها الدنيا  زادت  ما  لوالك 

مهزلًة التاريخ  يسم  مل  لوالك 

جملسنا لالسالم  حّن  ما  لوالك 

مقتبٌس العرفان  من  سيٌل  فأنت 

منتصٌر االعداء  على  سبط  وانت 

القبض 
على مسلح 

احتجز رهائن 
يف مدرسة 

ابتدائية يف 
باريس

الفرنسية  الشرطة  ألقت   
اقتحم  »مسلح«  على  القبض 
ابتدائية يف شرق وسط فرنسا 
الرهائن،  من  عددًا  واحتجز 
على  قصري  وقت  بعد  وذلك 
كان  رهينة  آخر  عن  إفراجه 

يتجزها.
إعالم  وسائل  وأفادت 
الشرطة  عناصر  أن  فرنسية 
متكنوا من القبض على الرجل 
الذي اقتحم املدرسة من دون 
وأنه  أذى،  بأي  يصاب  أن 
على  للتعرف  استجوابه  جيري 

هويته وحتديد دوافع فعلته.
بعد  الرجل  على  وقبض 
عن  إفراجه  على  قصري  وقت 
رهينته األخرية وهو والد أحد 

التالميذ.
ونقل عن مصدر قضائي أن 
الرجل »يف الثالثينات.. وهو 
بطريقة  ويتكلم  سالحًا  يمل 

متزنة«.
االستسالم،  الرجل  ورفض 
فيما كان عناصر من الشرطة 

يتفاوضون معه.
مدرسة  اقتحم  الرجل  وكان 
فارن  دو  فال  يف  ابتدائية 
صباحًا،  فرنسا  وسط  بشمال 
أوالد  و4  راشدين   4 واحتجز 
الغالبية  عن  يفرج  أن  قبل 

ويبقي على راشد واحد معه.
ونقلت صحيفة »لوفيغارو« 
الفرنسية عن مصدر بالشرطة، 
قوله إن الرجل يمل يف يده 

سالحًا.
أنه  الشرطة  وذكرت 
»بسهولة معينة متكن 3 راشدين 
و4 أوالد من املغادرة«، فيما 
بقي راشد هو عسكري سابق 
»يبدو أنه ال خياف من أن يؤخذ 

رهينة«.
وذكرت الصحيفة أن دوافع 
الرجل »املسلح« ألخذ الرهائن 
مل  كما  اآلن،  حتى  تتضح  مل 
وتعمل  بعد،  هويته  تعرف 
إن  ملعرفة  الشرطة  عناصر 
يمله  الذي  السالح  كان 

حقيقيًا أو ال.
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News

Abbott should come clean 
on IR plans: govt 
THE federal government 
has accused Opposition 
Leader Tony Abbott of be-
ing dishonest about his 
plans to bring back ele-
ments of Work Choices. 
Mr Abbott has called for 
more flexibility in the 
workplace and for the 
workplace relations pen-
dulum to move back to 
the «sensible centre».
Assistant Treasurer David 
Bradbury says his com-
ments show the coalition 
is planning to bring back 
elements of Work Choic-
es.
Tony Abbott was starting 
to give the «first nod and 
a wink» to the business 
community.
«He doesn>t want to be 
honest with the Austra-
lian people about exactly 
what his plans are, when 
it comes to workplace re-
lations,» Mr Bradbury told 
Sky News on Thursday.
«He should come clean 
(and) he should tell people 
exactly which elements of 
Work Choices it is he>s 
going to bring back.»
Mr Abbott said the secu-
rity and prosperity of Aus-

tralian workers needs to 
be addressed.
«Right now we have got 
a flexibility problem, we 
have got a militancy prob-
lem, we have got a pro-
ductivity problem,» he 
told reporters in western 
Sydney on Thursday.
Mr Abbott rejected as «ab-
solutely wrong» govern-
ment suggestions he was 
about slashing wages and 
conditions.
«The one thing that Aus-
tralian workers will find is 
that I am their best friend,» 
he said, adding he wanted 
to see higher wages and 
more jobs.
Workplace Relations Min-
ister Bill Shorten accused 
Mr Abbott of using «wea-
sel words» saying it was 
easy for the opposition 
leader to get up in front 
of a group of business 
people and tell them what 
they wanted to hear.
«What the Liberals do 
when they get into pow-
er is they cut workers> 
conditions,» he told ABC 
Television.
They had a vision of Aus-
tralia of low wages for 
workers and high profits 
for companies, he said.

candalous SOS strategy as navy ship 
keeps watch on asylum seeker boat 
after distress calls 
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PRIME Minister Julia Gillard 
insists the government is 
being very careful in its re-
sponse to a damning review 
of sexual and other abuse 
in the defence force. 
The government received 
the review’s report in Octo-
ber 2011 and only just re-
leased it publicly this week.
The report revealed that at 
least 24 officer cadets who 
allegedly raped female col-
leagues in the mid-1990s 
were never prosecuted and 
might now be in senior Aus-
tralian Defence Force posi-
tions.
The names of dozens of de-
fence personnel accused 
of rapes and other violent 
abuse have been handed to 

the government, The Aus-
tralian said on Thursday.
“We’ve got to be very care-
ful with all of this material 
because it is shocking, it is 
distressing,” Ms Gillard told 
ABC Radio in Rockhampton 
on Thursday.
The government was not 
in the business of putting 
allegations “out there” and 
had to be “very careful and 
very decided” about its re-
sponse.
Asked when Defence Min-
ister Stephen Smith would 
make a government re-
sponse to the review, Ms 
Gillard said: “He’s doing 
that as quickly as possible, 
but obviously as carefully 
as possible.”

PM cautious on defence 
abuse report 

THE consumer watch-
dog has received more 
than 600 complaints 
or inquiries about the 
carbon tax’s impact on 
prices. 
The federal govern-
ment’s $23-a-tonne im-
post on carbon emis-
sions started on July 1.
The Australian Com-
petition and Consumer 
Commission says of 
the more than 8000 
general complaints it 
has received so far this 
month, 630 related to 
the carbon tax.
“Clearly the biggest 
group have been about 
energy retailers,” ACCC 
deputy chairman Mi-
chael Schaper told ABC 
Radio on Thursday.
Other sectors included 
construction, landfill 
and refrigerant gases.
The commission says 
20 cases are being in-
vestigated.
“If we come across busi-
nesses that are really 
setting out to dupe con-
sumers ... then we will 
certainly go after them,” 
Dr Schaper said.
Bakery chain Brumby’s 
was still being investi-

ACCC had 600 carbon com-
plaints in 10 days 

gated after management 
told franchisees they 
should use the carbon 
tax as cover for unrelat-
ed price increases.
Two solar companies, 
Polaris Solar and ACT 
Renewable Energy, ear-
lier in July were found 
to have made mislead-
ing comments about the 
impact of the carbon tax 
on electricity prices.
Opposition Leader Tony 
Abbott said he was not 
surprised that com-
plaints were being made 
about the carbon tax.
“The best way to end 
the complaints is axe 
the tax,” he told report-
ers in western Sydney 
on Thursday.
Mr Abbott said it was 
important for the ACCC 
to police firms ripping 
off consumers but he 
noted the whole point 
of the carbon tax was to 
make power dearer.
“If it doesn’t make power 
more expensive, it is not 
doing its job,” he said.
“If this tax doesn’t hurt 
business, it’s not work-
ing.
“If it is not hurting, it is 
not working.”

THE state’s foster care 
system will be histori-
cally transformed with 
the announcement 
yesterday that 38 non-
government agencies 
will take over the role 
of the Department of 
Community Services.
Up to 6800 children 
and young people in 
foster care with the de-
partment will be trans-
ferred to the non-gov-
ernment agencies over 
the next four years. 

At the end of the 
process, only 1000 
children, mainly in-
digenous, are ex-
pected to remain in 
the department>s care 
until more Aboriginal 
fostering agencies are 
developed.
In most cases, willing 
departmental foster 
carers will be trans-
ferred with the children 
but agencies will do 
new suitability checks.
The agencies were 

Agency contracts bring end to 
DOCS foster care role

successful in a $123 
million tender to take 
over responsibility for 
recruiting and support-
ing foster carers and 
monitoring the welfare 
of children.
“This is the biggest re-
form in child protection 
in the history of NSW,” 
the Minister for Family 
and Community Servic-
es, Pru Goward, said.
She said agency staff 
would visit the children 
and foster carers more 
frequently than the de-
partment had.
Twenty of the agencies 
have experience in run-
ning foster care pro-
grams in NSW under 
a system in which the 
non-government sec-
tor has played a minor 
but important role. But 
18 are new, four from 
interstate and one part 
of a multinational com-
pany.
The reform follows the 
recommendations of 
Justice James Wood, 
who held an inquiry 
into the state’s child 
protection system in 
2007-08. He found 
the non-government 
sector>s foster care 
programs superior to 
the department’s.
However, whether the 
money allocated after 
take-it-or-leave-it nego-
tiations with the sector 
is sufficient to maintain 
its higher standards 
is a concern to some 
agencies.
The opposition spokes-
woman for family and 
community services, 
Barbara Perry, said: 
“Pru Goward is starv-
ing the system and at-
tempting to transfer 
vulnerable children on 
the cheap. She has en-
forced a $37,000 unit 
price per child - and 

it won’t be enough for 
many agencies”. 
The chief executive 
officer of the Asso-
ciation of Children’s 
Welfare Agencies, An-
drew McCallum, said 
the success of the new 
arrangement would de-
pend on a reduction in 
the number of children 
entering care, which 
would enable the mon-
ey to go further.
Among the bigger con-
tract winners, though 
the amounts over the 
four years are indica-
tive, were Wesley Mis-
sion ($15 million), 
Challenge Disabil-
ity Services ($11.5 mil-
lion), KARI Aboriginal 
Resources ($9.5 mil-
lion), and Barnardos 
Australia ($7 million).
New entrants include 
experienced Victorian 
provider MacKillop 
Family Services and 
Key Assets, part of the 
worldwide Core Assets 
group and established 
in South Australia, 
Western Australia and 
Queensland.
Foster care agencies 
have to pass or work 
towards passing ac-
creditation standards. 
The Children’s Guard-
ian, Kerryn Boland, 
who oversees accredi-
tation, said nine of the 
18 new agencies were 
not yet accredited.
A DOCS carer who has 
transferred to the Be-
nevolent Society said 
the main change was 
carers were expected 
to drive foster children 
to contact visits with 
their biological parent, 
a job previously done 
by DOCS. But this was 
in the interests of the 
children who wanted 
the carer involvement.



Page 36صفحة 36     

 News

Saturday 14 July 2012السبت 14 تموز 2012

A RESOLUTION to the 
boat people impasse was 
dealt an almost fatal blow 
on monday night after Op-
position Leader Tony Ab-
bott formally refused to 
take part in Julia Gillard’s 
independent committee to 
solve an asylum seeker 
crisis that could threaten 
Labor’s promised budget 
surplus. 
The Greens’ refusal to 
allow the government a 
return to offshore pro-
cessing is putting next 
year’s wafer-thin $1.5 bil-
lion budget surplus under 
pressure.
With the number of asy-
lum seeker arrivals fore-
cast in the May budget 
now already doubling to 
almost 900 a month, there 
are fears that further cost 
blow-outs could force 
the government to revise 
down its mid-year budget 
forecasts. Since the bud-
get was handed down, 
2978 asylum seekers have 
arrived.
The government had origi-
nally budgeted for an av-
erage of 450 arrivals per 
month in the forward esti-
mates released in May - at 
a total cost of $1.1 billion.
On monday night, a reso-
lution to the asylum seek-
er problem appeared even 
more remote with Mr Ab-
bott formally refusing to 

participate in the Prime 
Minister’s special commit-
tee set up to seek a solu-
tion to the crisis.
In a letter to Ms Gillard, the 
Opposition Leader claimed 
the committee - enacted in 
desperation following par-
liament’s failure to pass 
the government’s Malay-
sia people swap deal two 
weeks ago - was designed 
to produce a pre-deter-
mined political outcome. 
“I note the composition of 
your reference group in-
cludes the Greens, Labor 
and Mr (Tony) Windsor,” 
Mr Abbott wrote.
“Given this is the same 
alliance, together with Mr 
(Rob) Oakeshott, that en-
abled the passage of the 
carbon tax, any agreement 
by this group on these is-
sues would therefore have 
the support necessary to 
secure passage of any 
legislation through both 
house of representatives 
and the senate.”
Mr Abbott said he would 
meet independently with 
former chief of defence 
Angus Houston, who has 
been appointed to head 
an expert panel which will 
advise the government on 
how to best handle the cri-
sis.
Immigration Minister Chris 
Bowen on monday night 
vowed the government 

Boat crisis puts pressure on PM’s budget surplus after Tony 
Abbott refuses to participate in crisis committee 

In a letter to Prime Minister Julia Gillard, the Opposition Leader Tony Abbott said the committee 
was designed to produce a pre-determined political outcome. Picture: Kym Smith Source: The Daily 
Telegraph 

would return the budget 
to surplus no matter what 
the cost of their failed asy-
lum seeker policy was.
“Tony Abbott’s refusal to 
support offshore process-
ing will not stop the gov-
ernment from delivering a 
surplus,” Mr Bowen said.
With no immediate end in 
sight to the crisis, a new 

The NSW branch of the 
ALP has taken up Julia 
Gillard’s challenge to re-
cruit thousands of extra 
members this year by 
appointing Bob Hawke 
to spearhead a member 
drive. 
MS Gillard wants the ALP 
nationally to recruit 8000 
extra members and the 
NSW branch - which holds 
its annual conference in 
Sydney this weekend - is 
aiming to contribute to 
that figure by recruiting 
2700 new members.

The Queensland gov-
ernment has denied it’s 
throwing away up to 
$300,000 by joining a 
High Court challenge to 
the mining tax. 
THE Liberal National Par-
ty government this week 
confirmed it will join the 
Fortescue Metals Group’s 
court challenge to the fed-
eral government’s miner-
als resource rent tax.
Queensland Attorney-
General Jarrod Bleijie, 
who’s said the action will 
cost up to $300,000, on 
Tuesday denied it was a 
waste of money.
That’s despite polls point-
ing to a federal election 

win for the coalition, 
which has vowed to re-
peal the tax.
“Although I’d love to see 
that assumption (of a co-
alition win) come true, 
that’s an assumption 
no one in politics ever 
makes,” Mr Bleijie told 
ABC Radio.
He said the Queensland 
government had an ob-
ligation to make its op-
position to the tax known 
by joining the Fortescue 
challenge.
“We’ve got to do whatever 
we can to make sure we’re 
sticking up for Queen-
sland jobs and industry,” 
Mr Bleijie said.

Qld denies tax challenge is 
waste of money 

Former prime minister 
Bob Hawke, who is lead-
ing the “Recruiting to Win 
- Bob Hawke Challenge” 
campaign, has written to 
all members asking them 
to recruit two friends for a 
membership fee of $5 be-
fore August.
Five members will get a 
chance to have dinner 
with the Labor stalwart in 
late August.
Labor has also produced 
for sale vintage election 
posters and badges fea-
turing the former leader.

Bob Hawke leads Labor recruit-
ment drive

The federal government is in 
talks to bring more overseas 
workers to Australia on holi-
day visas to address labour 
shortages in the tourism in-
dustry. 
FEDERAL Tourism Minister 
Martin Ferguson says it’s 
one strategy the govern-
ment is pursuing to address 
the problem.
He said Prime Minister Ju-
lia Gillard had recently an-
nounced an increase in the 
number of working holiday 
visa arrivals from Indonesia.
“We are in the process of 
negotiating a range of other 
bilateral agreements with 
different countries to also 
enter into similar opportu-

nities to bring additional 
holiday visa workers to Aus-
tralia to assist especially the 
tourism industry,” he told a 
tourism industry breakfast 
in Brisbane on Tuesday.
He said the government 
was committed to tackling 
the labour shortage, also 
citing a three-year trial to 
bring workers from Pacific 
nations and and East Timor 
to Australia during the high 
season.
He said Immigration Minister 
Chris Bowen was still con-
sidering calls from a tour-
ism employment round table 
event last year to extend the 
working holidaymaker visa 
to tourism workers.

Fed govt working on tourism 
labour crisis 

poll released late mon-
day by the Labor-aligned 
Essential Media revealed 
that almost 80 per cent 
of Australians did not be-
lieve any political party 
was genuinely concerned 
about the plight of asylum 
seekers and were simply 
playing politics.
But, of all parties, the 
Greens were regarded as 
the least genuine in find-
ing a fair and reasonable 
solution.
There is more bad news 
for Ms Gillard with the lat-
est Newspoll in The Aus-
tralian today showing Mr 
Abbott has jumped ahead 
of her as preferred PM.
Mr Abbott gained a point 
to sit at 39 per cent, while 
Ms Gillard dropped three 
points to 36 per cent.
Labor continues to scrape 
the bottom of the primary 
vote barrel, sitting at just 
31 per cent with the Coali-
tion at 48 per cent. 

Sydney was the obvious 
choice to host the G20 
summit, but Prime Min-
ister Julia Gillard picked 
Brisbane to try and 
claw back votes across 
Queensland, the NSW 
government says. 
NSW Planning Minister 
Brad Hazzard on Wednes-
day slammed the federal 
government>s decision 
to hold the 2014 G20 
summit in Brisbane.
He said Ms Gillard had 
made a political move to 
reclaim support for her 
party.
«She>s chosen Brisbane 
simply to use the leaders 
of the world as political 
pawns in her game to try 
and win back the votes 
across Queensland,» Mr 
Hazzard told AAP.
«It>s insulting to the 20 
leaders.»
Mr Hazzard said Sydney 

was Australia>s only 
true world city and its 
cultural and commercial 
prominence made it the 
clear choice to host the 
economic forum.
«Sydney has roughly one 
third of Australia>s GDP, 
it has more than 80 per 
cent of the headquarters 
of major financial insti-
tutions,» he said.
«We have the harbour, 
we have the Opera 
House.
«We have everything 
that should have been 
available to sell Austra-
lia to the world.»
Mr Hazzard said Ms Gil-
lard should have decided 
the location on the mer-
its of the hosting city.
«On any criteria, the 
merit would have meant 
Sydney should have 
been the city where the 
G20 will occur,» he said.

PM using G20 leaders as 
pawns: Hazzard 
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Carbon tax will raise 
seafood prices: oppn 

The federal opposition 
has warned the cost of 
Australian seafood will 
go up in its ongoing cam-
paign against the carbon 
tax. 
OPPOSITION Leader Tony 
Abbott and his small busi-
ness spokesman Bruce 
Billson hit the Melbourne 
fish markets at dawn on 
Wednesday to underline 
the impact of the tax on 
the seafood industry,
“We want Australians to 
eat Australian seafood,” 
Mr Billson told reporters.
But he said the local in-
dustry would be disad-
vantaged by a carbon 
tax that wasn’t paid by 
its international competi-
tors, making Australian 
seafood more expensive 
than it needed to be.
Mr Abbott said the carbon 
tax will affect the seafood 
industry at every level.
“It’s going to hit diesel 

Abbott turn-back directive 
could be ignored by Aus-

tralian Navy officers 

NAVY officers say they 
will disobey orders to 
force asylum seeker boats 
back to Indonesia. 
Navy ships were on tues-
day night on their way 
to yet another boat that 
called for help.
Two Australian ships and 
a Customs plane were on 
tuesday  mobilised after a 
passenger aboard a boat 
carrying about 85 people 
phoned Australia’s mari-
time rescue centre sev-
eral times.
Two merchant ships raced 
to the scene about 80km 
off the West Java coast as 
a surveillance plane was 
sent to fly overhead.
Customs said the flight 
revealed “no visible signs 
of distress” as two navy 
ships sailed to take a 
closer look.
They were expected to 
arrive at the vessel last 
night.
It’s understood the boat 
will be boarded if there 
are signs of distress, or 
otherwise tracked as it 
heads towards Australia.
The call came as another 
boat with seven people 
onboard was intercepted 
off Christmas Island.
Meanwhile, a navy officer 
told News Limited that 
he expected any execu-
tive order given by a Tony 
Abbott-led government 
to prevent a boat from 
reaching Australian wa-
ters to include the caveat 
“if safe to do so”.

“No navy officer would 
allow anyone, be they 
people smuggler, illegal 
fisherman or even terror-
ist, to perish at sea,” said 
the officer, who asked not 
to be named.
When asked if that could 
mean disobeying govern-
ment orders that did not 
include the safety clause, 
he said: “Yes. Even if we 
sink an enemy ship we 
have an obligation to pick 
up survivors.”
Some navy officers will 
push Opposition Leader 
Tony Abbott to boost 
their powers to discour-
age illegal people smug-
gling vessels from reach-
ing Australia.
“We can shoot across the 
bows of illegal fishermen, 
why not people smug-
glers?” an officer said.
Mr Abbott has vowed to 
adopt the policy of politi-
cal mentor John Howard, 
who ordered the navy to 
turn or tow boats back to 
Indonesia.
Some former defence 
heads have questioned 
the policy, given that 
present day smugglers 
are prepared to scuttle 
or even blow up boats to 
force the issue.
Prime Minister Julia Gil-
lard said the Opposition’s 
proposal would endanger 
navy lives. Foreign Affairs 
Minister Bob Carr said the 
Coalition’s policy would 
risk Australia’s relation-
ship with Indonesia. 

that trawlers use. It’s go-
ing to hit power costs. It’s 
going to radically increase 
costs of refrigeration,” he 
told reporters.
“It will just get worse and 
worse as the carbon tax 
goes up and up.”
Mr Abbott also criticised 
the government’s con-
servation efforts with the 
creation of fishing-free 
marine parks.
He said the Australian 
fishing industry was the 
most environmentally re-
sponsible in the world.
“The coalition certainly 
supports sustainable 
fisheries,” he said.
“The last thing the fisher-
men of Australia want to 
do is destroy the environ-
ment that provides them 
with a living.
“Fishermen, farmers and 
foresters of Australia are 
our true conservation-
ists.”

Some members of the Australian Navy have said they wouldn’t 
allow anyone - people smuggler or illegal fisherman - to per-
ish at sea. Source: Supplied 

$400,000 bill over Slipper
DEFENDING the Com-
monwealth in the sexual 
harassment case brought 
by staffer James Ashby 
against Speaker Peter Slip-
per will cost the taxpayer 
an estimated $400,000.
The Attorney-General”s 
Department has contract-
ed the Australian Gov-
ernment Solicitor - which 
provides legal services 
to government - for that 
amount in this financial 
year.
The Commonwealth is 
not paying the legal fees 
for Mr Slipper in the case, 
which is before the Fed-
eral Court, but it is itself a 
defendant.
Mr Ashby alleges that 
the Commonwealth, as 
his employer, failed to 
provide a “psychically 
and psychologically safe 
workplace which was free 
from harassment and dis-
crimination”.
The Commonwealth has 
said the Ashby case 
against it is a vexatious 

proceeding, brought for 
the main purpose of dam-
aging Mr Slipper.
It has contended there 
were a number of steps 
that Mr Ashby could have 
taken to have brought Mr 
Slipper’s alleged conduct 
to the Commonwealth’s 
attention and “have it ad-
dressed, without publicity 
and the associated dam-
age to Mr Slipper’s repu-
tation”.
The legal battle is being 
waged by high-profile bar-
risters: Julian Burnside, 
QC, AO, for the Common-
wealth, David Chin for Mr 
Slipper and Michael Lee, 
SC, for Mr Ashby.
Asked who was paying 
Mr Ashby’s costs, his 
spokesman said: “We 
are not disposed to an-
swer this question at this 
stage”.
The Australian Federal Po-
lice says its investigation 
of allegations that Mr Slip-
per misused Cabcharges 
is nearly completed.

Final march for Grafton 
Correctional Centre officers 
TEARS flowed freely 
as the final prison vans 
drove out of Grafton 
Correctional Centre this 
morning, marking the end 
of the line for 108 prison 
officers and their jobs at 
the site. 
Hundreds of locals wept 
and clapped as the vans 
drove away, full of pris-
oners to be relocated to 
other facilities across the 
state. 
Guards then formed up to 
march out to a lone piper 
- a peaceful and symbolic 
end to almost a week of 
protests over the state 
government>s decision 
to scale back the jail. 
Police commended pro-
testers for their behav-
iour this morning, with no 
clashes and a feeling of 
mutual respect between 
the families on one side 
of the line and the officers 
on the other. 
The peaceful scenes were 
a stark contrast to pro-
test action on Sunday, in 
which prison trucks were 
turned back by an angry 
picket line refusing to 
budge.
Clarence Valley mayor 
Richie Williamson said 
this morning”s peaceful 
protest was testament to 
the people of the area.
«This is an extremely dif-
ficult time – we>ve seen 

the retraction of several 
major businesses in the 
past 18 months and this 
decision is a crushing 
blow,» he said.
«But it doesn>t mean we 
turn the lights off and 
lock the gate on the way 
out.»
«We are passionate about 
this cause and we>re pas-
sionate about our com-
munity.»
«We turned our back this 
morning as a community 
on this decision to essen-
tially close the jail down.»
The NSW Public Service 
Association said the state 
government”s decision to 
dramatically down-scale 
the jail”s operations 
would save only $5m but 
would cost the region 
more than $20m in direct 
and flow-on effects.
Assistant secretary 
Shane O>Brien warned it 
would have major reper-
cussions throughout the 
region and beyond.
«Your country community 
could be next,» he said.
«This should have been 
stopped, could have 
been stopped but wasn>t 
stopped.»
«One hundred and eight 
families do not know 
what the future holds for 
them, and the National 
Party were nowhere to be 
seen.»

Abbott says boat rescue 
cost will blow out 

BORDER protection costs 
are going to rise under 
the federal government>s 
asylum seeker policy, 
Opposition Leader Tony 
Abbott has warned. 
Mr Abbott was respond-
ing to News Ltd reports 
that it is costing taxpay-
ers up to $1 million to res-
cue asylum seeker boats 
that issue distress calls 
off Indonesia.

Border protection costs 
already have blown out 
by well over $4 billion, the 
opposition leader says.
«It>s just going to get 
worse and worse until 
this government finally 
summons up the cour-
age and introduces the 
policies that will stop the 
boats,» he told report-
ers in western Sydney on 
Thursday.
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افتتح بريوت هيالنيك بنك يوم االربعاء يف 11 تموز 
الجاري فرعا جديدا له يف مرييالند ليكون بذلك الفرع 
الـ 16 للبنك يف اسرتاليا والفرع الـ 6 الذي يتم افتتاحه 

يف االشهر الـ 12 االخرية.
ساوث  نيو  والية  رئيس  بحضور  االفتتاح  تم  وقد 
ويلز باري  اوفارول ونائب مقعد غرانفيل طوني عيسى 
ورئيسة بلدية هولرويد ايفيت ويتفيلد وعضوة البلدية 
فاسي راجادوري وعضو بلدية باراماتا جون شديد وقنصل 
بنغالدش الفخري طوني خوري، اضافة اىل رئيس مجلس 
ادارة البنك نيك باباس والرئيس  التنفيذي للبنك مديره 
زرفاس  فوتيس  التسويق  ومدير  واكيم  جايمس  العام 
ومدير البيع بالفرق يف البنك الكسندر نصر سوترييس 
مرييالندز  يف  ويستباك  بنك  ومديرة  هادجيكريياكو 
مرييالندز  فرع  البنك  يف  املبيعات  ومدير  سني  فيكي 
ونورا  عاقوري  لورا  الزبائن  خدمة  ومديرة  مراد  طوني 

باكو وسام نحاس.

ونائب  بوب  بيرت  االعمال  رجل  الحضور  من  كان  كما 
رئيس التيار الوطني الحر يف اسرتاليا ريتشارد طنوس 
تحرير  ورئيس  انطون  بو  انطون  السيد  االعمال  ورجل 
جدا  كبري  وعدد  ممدوح سكرية  الزميل  االوبزرفر  مجلة 
من زبائن البنك وابناء املنطقة وكان هناك كوكتيل غني 

باملأكوالت والحلويات باملناسبة.
اوفارول  باري  الوالية  رئيس  الجديد  الفرع  افتتح 
فاثنى على نشاط البنك بادارته الحالية ونوه بمسريته 
املصرفية واملالية الناجحة ومما قاله ان جلب املؤسسات 
املالية اىل اسرتاليا هو مصدر ثروة وقوة القتصاد البالد 

وغنى ثقايف للنسيج االجتماعي.
بعده تحدث مدير عام البنك الرئيس التنفيذي جايمس 
خيار  هو  بنك  هيالنيك  بريوت  ان  قاله  ومما  واكيم  
جديد وبديل ملواطني هولرويد الذين يقدّرون املنتجات 
ان  بهدف  العالية  النوعية  ذات  الزبائن  وخدمة  املنافسة 

نصبح البنك املتعدد الثقافات رقم واحد يف اسرتاليا.

باري اوفارول، طوني عيسى، بيرت بوب وعقيلته ماري وحضور

مدير عام البنك جايمس واكيم يتوسط رئيس مجلس ادارته نيك باباس ومدير التسويق فوتيس زرفاسرئيس الوالية باري اوفارول، مدير عام البنك جايمس واكيم والنائب طوني عيسى

الكسندر نصر، طوني مراد، لورا عاقوري، نورا باكو وسام نحاس 

اوفارول وعيسى يتوسطان ريتشارد طنوس وانطون بو أنطون

جايمس واكيم والزميل ممدوح سكرية مع احد الزبائن

بريوت هيالنيك بنك يفتتح فرعه الـ 16 يف مرييالندز

كما  كانت هناك كلمات لكل من رئيس مجلس ادارة 
البنك نيك باباس والنائب طوني عيسى ورئيسة بلدية 

هولرويد ايفيت ويتفيلد

رئيس الوالية باري اوفارول يلقي كلمته ويبدو مدير عام البنك جايمس واكيم والنائب طوني عيسىرئيس الوالية باري اوفارول، مدير عام البنك جايمس واكيم ورئيس مجلس ادارته نيك باباس يقطعون الشريط

حبضور رئيس الوالية باري اوفارول والنائب عيسى ومسؤولي بلديات ومدراء البنك
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ملن يهمه االمر االتصال بـ بيرت شباط : 0411388978

 

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

مع  احلميدة  عندما جتتمع اخلصال 
النفس  واحرتام  والثقافة  العلم 
حتقق املرأة غايتها املنشودة وتكون 
حمط انظار اجملتمع بكل تقدير. هنا 
احلسناء  اجلامعية  الشابة  ان  نرى 
حنان بّلوط كرمية السيد حممد بّلوط 
والسيدة آمال امهز بّلوط قد مجعت 
هذه املقومات اجلميلة يف شخصيتها 

احملببة.
ولدت حنان يف سيدني وحصلت 

احلسناء اجلامعية حنان بلّوط
اجلمال باالدب واالخالق معًا

وجه
األسبوع

اعداد:  أكرم املغوّش

من  االقتصاد  يف  جامعية  اجازة  على 
تتابع  زالت  وما  سيدني  غرب  جامعة 
التمريض  كلية  يف  اجلامعية  دراستها 
الّنها ترى يف خدمة املرضى واملعّوقني 

امسى اخلدمات االنسانية.
صور  مدينة  اىل  جبذورها  حنان  تعود 
يف اجلنوب اللبناني املقاوم واىل مسقط 
الرائعة  بعلبك  مدينة  يف  والدتها  رأس 
جبماله  ومتّتعت  مرارًا  لبنان  زارت  حيث 

ولقاء االهل واالقارب.
وقد انتخبت حنان ملكة مجال املدارس 
وما زالت تتمتع جبمال الشكل واالخالق 

والعلم ويطيب هلا ان تردد دائمًا:
ليس اجلمال باثواب تزّيننا

              ان اجلمال مجال العلم 
واالدب

بّلوط  حنان  اخللوقة  اجلامعية  احلسناء 
صبية رائعة بتفّوقها العلمي واالجتماعي 
والوطين النها ترّبت على هذه القيم مع 
اشقائها وشقيقتها بفضل سهر والديها 
الغالية  واسرتاليا  للناس  واحرتامها 
العربية  والدول  لبنان  احلبيب  والوطن 
وهي مثال صبايا اجلالية الكرميات النها 

ترنو اىل مستقبل زاهر.

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

أفران  ياغونا للمعجنات..

فرع فريفيلد
تلفون: 87308300

14 Smart St, 
Fairfield

قرب  حمطة القطار

فرع ياغونا
تلفون: 97938333

124 Highland Ave, 
Yagoona

قرب  حمطة القطار

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

احتفل رجل االعمال 
ادي ثابت بعيد ميالد 
الثاني  آيا  كرميته 
عشر مع السيدة آمال 
مطعم  يف  الشامي 
للعائالت  شاهني 
رجل  حبضور  وذلك  
االعمال السيد طنوس 
عاقله صاحب سفريات 
وعقيلته  كارلو  مونيت 
وعدد كبري من رفاقها 
يف املدرسة جتاوز الـ 

60 شخصا.
وقد قطعت آيا قالب 
احللوى املعد خصيصا 
للمناسبة وسط اهلتاف 
والتمنيات  والتصفيق 
الطويل  بالعمر  هلا 
بالسعادة  املليء 

واهلناء .
املناسبة  احيا  فنيا 
موسى  زياد  املطرب 
االورغ  وعازف 
خوري  جورج  املعروف 
السهرة  ودامت 
الصباح  ساعات  حتى 

االوىل.
اجلميع  متنى  وقد  
تابت  آيا  للحسناء 
الفرح  يف ظل  دوام 
آدي  الصديق  والدها 
مربوك  الف  تابت. 

وعقبى للمئة عام.

احلسناء آيا 
ادوار ثابت 

حتتفل بعيد 
ميالدها يف مطعم 

شاهني للعائالت
الحسناء آيا تابت

آيا مع والدها آدي تابت

تصوير اراكس
آيا مع والدها آدي تابت وطنوس عاقلة وعقيلته وحضور



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

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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