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»هيئة التنسيق« تطلب تدخالً رئاسيًا

غداة التحرك االحتجاجي، 
املاضيني،  اليومني  خالل 
يف  ذروته  بلغ  والذي 
خروج  سابقة  تسجيل 
العام  القطاع  موظفي 
امللف  بقي  الشارع،  اىل 
املطليب يف دائرة الكباش 
و«هيئة  احلكومة  بني 
ربطا  النقابية«،  التنسيق 
بنظرة الطرفني اىل سلسلة 
بينما  والرواتب،  الرتب 
املياومني  قضية  شهدت 
وجباة االكراء يف »مؤسسة 
اتصاالت  لبنان«  كهرباء 
استباقا  مكثفة،  سياسية 
ألي تصعيد جديد، بالتزامن 
»التيار  نظمها  تظاهرة  مع 
الوطين احلر« يف االشرفية 
ضد اعتصام املياومني يف 

مبنى املؤسسة.
احلوار  لغة  تعطل  ومع 
و«هيئة  احلكومة  بني 
رئيس  سافر  التنسيق«، 

ميقاتي  جنيب  احلكومة 
يف  للمشاركة  لندن  اىل 
حفل افتتاح دورة االلعاب 
سيقام  الذي  االوملبية 
هناك مساء اجلمعة )امس(، 
االحد  مساء  يعود  ان  على 

ميقاتي،  والتقى  املقبل. 
امس االول، وزير اخلارجية 
الذي  الربيطاني وليم هيغ 
احلكومة  رئيس  قدر جهود 
»إبعاد  اللبنانية يف سبيل 
لبنان عن تداعيات االحداث 

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 

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

التتمة صفحة 31

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

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

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

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

Full details on  page 18

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

تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب جديدة ومستعملة من مختلف املاركات

مؤسسة املكاري تقدم أفضل  الخدمات مع 
التسهيالت

 Wheel   ،اختصاصيون يف الفرامل
Alignment وغيار زيت

مؤسسة املكاري للدواليب 
األوىل يف فكتوريا

1158 Sydney Rd, Fawkner 3060
Tel: 9359 0004

WWW.FAWKNERTYREMART.COM.AU

كانت وما زالت 
وستبقى كما عودتكم 

على الخدمات 
املمتازة والصدق يف 

املعاملة

أنصار »التيار الوطني الحر« قرب مبنى »مؤسسة الكهرباء« )مصطفى جمال الدين(

محالت حمزة للخضار والفواكه
 االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
Tel; 1886 9760  التفاصيل ص8

وزير  االول  امس  رأى 
سريغي  الروسي  اخلارجية 
الفروف ان املطالبة بتنحي 
بشار  السوري  الرئيس 
انهاء  جهود  تعوق  االسد 
الصراع املستمر يف سوريا 
»ان  واكد  16 شهرا.  منذ 
إشعار  أي  تتلق  روسيا مل 
العربية  الدول  جامعة  من 
لنقل  ممرات  تأمني  عن 
اإلنسانية  املساعدات 
بدء  وإمكان  سوريا  فى 
احملادثات يف شأن عمليات 

إنسانية«.
إن  الفرورف  قال 
اليت  املطالبة  هذه  مثل 
الواليات  عن  صدرت 
الدول  من  وعدد  املتحدة 
وتركيا  والعربية  االوروبية 
أن  وكرر  العنف،  تؤجج 

السورية  املعارضة  دعم 
املسلحة يرقى إىل حد دعم 

االرهاب.
اشياء  »نقرتح  وأضاف: 
تسمح  ان  شأنها  التتمة صفحة 31من 

La Galette

02 9637 4441

Patisserie

مطلوب معلمو حلويات 
للعمل يف  حلويات
La Galette 

يف سوريا«، متمنيا استمرار 

الفروف يرى أن مطالبة األسد بالتنحي تطيل أمد الصراع يف سوريا

موسكو تؤكد أن دخول سفنها املتوسط ال عالقة له بالنزاع الدائر
لكن  للنار،  فوري  بوقف 
ال،  يقول:  اآلخر  اجلانب 
وإما  النظام  يذعن  ان  إما 
ان نستمر يف دعم القتال 

الوزراء  رئيس  اتهم 
الرتكي رجب طيب أردوغان 
بوضع  السوري  النظام 
سوريا  مشال  يف  مناطق 
»يف عهدة« عناصر »حزب 
الكردستاني«،  العمال 
تركيا  ميكن  انه  من  حمذرًا 
مالحقة  يف  حقها  ممارسة 
االتراك  االكراد  املتمردين 
حال  يف  سوريا  داخل 
التتمة صفحة 31الضرورة، أو انشاء منطقة 

االراضي  داخل  عازلة 
السورية للتصدي هلم.

التطورات  ظل  ويف 
املتسارعة يف سوريا، أبلغ 
اردوغان قناة »كانال 24« 
نظام  »أن  االربعاء  مساء 
اللحظة  هذه  يف  االسد 
متمركز يف دمشق وحمشور 
هناك ويف جزء من منطقة 
غرب  )بشمال  الالذقية 

اردوغان: نهاية األسد اقرتبت وسوريا تستعد لعهد جديد

املياومون: مساٍع تسابق التصعيد
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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 واليونانيةIntervision 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 اآلن 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.

 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 , 
Te 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 $69.69 
 a month.

*Box Delivered only, no installation included

www.intervisiontv.com.au

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
 الدوائر االسرتالية

أكثر من 29 حمطة راديو عربية

B3 / 460 VICTORIA Street Brunswick 3056 - Tel: 03 99420879

عروض خاصة بمناسبة شهر رمضان فقط ...
wireless Adapter مع سنتني كفالة Sydney & Melbourne CBD 450 دوالرا »مرّكب« فقط يف 
 400 دوالر تتضمن wireless Adapter اضافة اىل كابل عالي الجودة مع سنتني كفالة بدون تركيب

رسم التوصيالت 15 دوالرا  380 دوالرا مع كابل عالي الجودة وسنتني كفالة بدون تركيب

Tel: 1300ZAAPTV (1300922788)

 لالستفسار  وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا
على أحد األرقام التالية:
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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

جلسة هادئة 
مع االركيلة
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اتقدم بامسي الشخصي وبالنيابة عن 
سائر اعضاء جملس بلدية روكدايل بأحر 
التهاني واصدقها من اجلالية االسالمية 

هنا يف مدينة روكدايل خاصة ويف 
اسرتاليا وسائر احناء العامل عامة متمنيا 

هلا شهر رمضان مبارك 
Mayor Bill Saravinovskiمليء باخلري والربكة والسالم

مار  املاروني  البطريرك  اعترب 
بشارة بطرس الراعي »ان الظروف 
الصعبة اليت مير بها لبنان حاليا ال 
تعين انه فقد هويته ورسالته بل 
يشفى  ان  ونأمل يف  مريض  هو 
من هذا املرض يف اسرع وقت«.

حتدث البطريرك خالل استقباله 
وفدا من عائالت شوفاني وصليبا 
عائلة صونيا  خالله  قدمت  واحلاج 
اليه سبحة صالة  شوفاني صليبا 
طوهلا 30 مرتا فيها اربعة اسرار: 
احملبة،  النور،  احلزن،   ، الفرح 
الف  و400  دوائر   204 وحتوي 
قدمت  كذلك  والصليب.  دبوس 
على  مطرزا  مرقص  اجنيل  اليه 
قماش بطول 17 مرتًا واجنيل متى 
مطرزا على القماش بطول 27 مرتًا 
اىل  ترمز  ألوان  بأربعة  وحماكا 

فصول البيعة .
السيدة  اشارت  اللقاء  وخالل 
اللبنانيني  من  انها  اىل  شوفاني 
االمارات  دولة  يف  املغرتبني 

الراعي: لبنان مريض ونأمل يف شفائه
لكن ذلك ال يعين أنه َفَقد هويته ورسالته

البطريرك الراعي مستقباًل وفد عائالت شوفاني وصليبا والحاج يف الديمان، 
وبدوا يحملون السبحة التي قدموها اليه

التعليم  تدرس  وهناك  العربية 
»احيي  الراعي:  وقال  املسيحي. 
وال سيما  املسيحية  العائالت  كل 
بلدان  كل  يف  املنتشرون  منهم 
العامل ، واحيي االميان العميق عند 
كأغصان  هي  اليت  العائالت  هذه 
لبنان  برتبة  املزروعة  االرزة 
وأعضائها يف كل احناء العامل وهم 
ميثلون وجه لبنان احلقيقي والوجه 
بهم،  ونفاخر  املخلص  املسيحي 
البلد روحيًا  وهم خري سفراء هلذا 
التوفيق  للجميع  ونتمنى  ووطنيا، 
املارونية  كنيستنا  كل  باسم 
وباسم البطريركية، وحنن نرى يف 
االصيل،  اللبناني  الوجه  مغرتبينا 
لبنان  ليحافظ  اجلميع  مع  ونصلي 
واالنساني  الطبيعي  اجلمال  على 
خصوصا يف هذه املرحلة الصعبة 
اليت نعيشها حاليا، ولكن هذا ال 
يعين ان لبنان فقد هويته ورسالته 
بل هو يعاني بعض املرض، ونأمل 

يف ان يشفى منه يف اسرع«.

التحتية  البنى  وزير  واصل 
أنطوني  األوسرتالي  والنقل 
وزار  للبنان،  زيارته  البانزي 
نبيه  النواب  جملس  رئيس 
الثانية  الرئاسة  مقر  يف  بري 
معه  وعرض  التينة  عني  يف 
والتعاون  الثنائية  العالقات 

بني البلدين.
كذلك زار الوزير األوسرتالي 
جربان  واملياه  الطاقة  وزير 
الوزارة  يف  مكتبه  يف  باسيل 

يف زيارة مماثلة.
جال  البانزي  الوزير  وكان 
مرفأ  حرم  يف  املرافق  والوفد 
طرابلس يرافقه مدير عام وزارة 
القيسي،  احلفيظ  عبد  النقل 
أمحد  طرابلس  مرفأ  ومدير 
تامر، نائب رئيس جملس إدارة 
املرفأ حممود سلهب، وعدد من 
واملوظفني،حيث  املسؤولني 
املرفأ  مسرية  على  اطلع 
اجلارية  التوسعة  أعمال  وعلى 
واملراحل  احلديثة  واملنشآت 
العام  اليت قطعها هذا املرفق 
احلوض  تعميق  جلهة  خصوصًا 
من  الكبرية  البواخر  لتمكني 

دخول احلرم.
األوسرتالي  الوزير  قام  ثم 
حبرية  جبولة  واحلضور  والوفد 
على منت القاطرة عفيف التابعة 
حملطة إرشاد السفن يف املرفأ 
شاطىء  قبالة  اجلزر  ومشلت 
أشار  اجلولة  وخالل  امليناء. 
إطار  يف  هي  زيارته  ان  اىل 
أسرتاليا  بني  العالقات  تدعيم 
من  بدعوة  والزيارة  ولبنان 
وزير األشغال غازي العريضي 

وزير النقل األوسرتالي التقى بري وباسيل وجال يف مرفأ طرابلس
لبنانية  أن هناك جالية  بإعتبار 
تناهز  اسرتاليا  يف  كبرية 
حيملون  لبناني  ألف   300 ال 
اجلنسية االسرتالية إضافة إىل 

عدد كبري من املقيمني.
االسرتالي  الوزير  ووضع 
البنى  تدعيم  إطار  يف  زيارته 
التحتية يف لبنان،وقال:زيارتي 
هي  وطرابلس  بريوت  إىل 
لإلطالع على حاجات لبنان وما 
ميكن أن تساهم فيه بالدي،وقد 
إنشاء  مشروع  على  إطلعت 
حرم  يف  اإلقتصادية  املنطقة 
مرفأ طرابلس وعلى دور املرفأ 
يف حركة اإلسترياد والتصدير 
خصوصًا بإجتاه سوريا والعراق 
إضافة  اخلليج  ودول  واألردن 
على  اإلقتصادي  دوره  إىل 

صعيد كافة مناطق الشمال.
سؤال:  على  ردا  أضاف 
على  لإلطالع  هي  زيارتنا 
حاجيات املوانىء يف لبنان وما 
إسرتاليا  به  تساهم  أن  ميكن 
إقتصادية  مشاريع  إلنشاء 
من  املزيد  تأمني  شأنها  من 
خمتلف  على  للبنان  اإلزدهار 
واإلقتصادية  التنموية  الصعد 
التحتية  للبنى  بالنسبة  وكذلك 
اليت حتتاجها املوانىء البحرية.

اعجاب باجلزر
عن  البانزي  الوزير  وأعرب 
قبالة  الواقعة  باجلزر  إعجابه 
أود هنا  امليناء وقال  شاطىء 
باحللويات  إعجابي  أسجل  أن 
تناولت  اليت  الطرابلسية 

البعض منها خالل زيارتي
من جهته قال مدير عام وزارة 

النقل عبد احلفيظ القيسي ان 
إىل  االسرتالي  الوزير  زيارة 
ضمن  من  هي  طرابلس  مرفأ 
جولة يقوم بها وتشمل املرافق 
زار  وقد  لبنان،  يف  احليوية 
الدولي  بريوت  مطار  باألمس 
مطار رفيق احلريري الدولي وقد 
أعجب باإلجنازات اليت يشهدها 
املطار وبإدارة هذا املرفق كما 
زار مرفأ بريوت وقد أعرب عن 
إعجابه بأعمال التوسعة اجلارية 
تقوم  اليت  اجلهود  على  وأثنى 
بعملية  اللبنانية  احلكومة  بها 
اللبنانية  املرافىء  توسعة 
كما  فيها  اإلستيعاب  لزيادة 
وأبدى  طرابلس  مرفأ  زار 
جلهة  وإعجابه  سروره  كذلك 
زيادة اإلنتاجية يف هذا املرفق 
التوسعة اجلديدة  وكذلك جلهة 
وخصوصا  املرفا  حرم  يف 
بطول  اجلديد  الرصيف  إنشاء 
األعمال  على  وإطلع  مرت   600
اجلارية بكل تفاصيلها وتوقف 
عند التوجهات املستقبلية هلذه 
مشروع  بشرح  وقمنا  التوسعة 
اليت  احلديد  إنشاء سكة  إعادة 
بشبكة  طرابلس  مرفأ  تربط 
بإجتاه  املمتدة  احلديد  سكك 
سيكون  مشروع  وهو  سوريا، 
يف  اإلنتاجية  زيادة  بإمكانه 
مرفأ طرابلس من جراء تسهيل 
أسرع  يف  الرتانزيت  أعمال 
الدول  بإجتاه  ممكنة  طريقة 
التكاليف،  وبأقل  العربية 
إىل  االسرتالي  الوزير  ولفتنا 
أن هذا املشروع سيتم اإلعالن 
عن البدء بتنفيذه قريبا وإجنازه 

سيستغرق السنتني.
تامر

طرابلس  مرفأ  مدير  وقال 
للوزير  قدمنا  تامر:  أمحد 
منشآت  عن  حملة  االسرتالي 
شهده  وما  طرابلس  مرفا 
وتعميق  توسعة  أعمال  من 
ولفتنا  التحتية  البنى  وإنشاء 
أبدى  اإلسرتالي  املسؤول  أن 
إعجابه مبا رآه وما شاهده وما 
إطلع عليه من أعمال وقد أعرب 
الذي  باملستوى  تفاجئه  عن 
صعيد  على  لبنان  إليه  وصل 
ما ميكن أن يساهم به يف إطار 
عن  أعرب  كما  البحري  النقل 
إعجابه مبا مت التوصل إليه جلهة 
تعميق األحواض إىل حدود 15 
مرتا ونصف املرت وقد أصبحنا 
السفن  استقبال  على  قادرين 
عن  وأعرب  والبواخر  الكبرية 
يف  للمساهمة  بالده  إستعداد 
احلكومة  به  تتقدم  مشروع  أي 
ويتعلق  بالده  إىل  اللبنانية 

باملوانىء واملرافق احليوية.
لفتنا  جهتنا  من  أضاف: 
بعض  إىل  االسرتالي  الوزير 
هلا  نتعرض  اليت  املشاكل 
الكوارث  جراء  من  املرفأ  يف 
رغبة  لدينا  وانه  الطبيعية 
على  والقدرة  اخلربة  إلمتالك 
اليت  املشكالت  هذه  مواجهة 
احلكومة  تقدمها  أن  ميكن 
اإلسرتالية يف هذا اإلطار سيما 
مركز  إنشاء  قريبا  سيتم  أنه 
أن  ونتمنى  واإلنقاذ  للبحث 
تقدم أسرتاليا مساعدة يف هذا 

املوضوع.
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التغيري  تكتل  عضو  عّلق 
عون  آالن  النائب  واإلصالح 
اجلمهورية  رئيس  دعوة  على 
اىل  سليمان  ميشال  العماد 
منفتحني،  وعقل  بقلٍب  احلوار 
جيدة  انها خطوة  أعتقد  بالقول: 
وسليمان يلعب دوره، فهو جيمع 
تقريب  وحياول  االطراف  كل 
وجهات النظر ويلعب دور احلكم 
خيتلفون.  عندما  اللبنانيني  بني 
وكالة  اىل  حديث  يف  واضاف 
مع  متجاوبون  حنن  اليوم:  اخبار 
هذا املوضوع ونذهب اىل احلوار 
بعقٍل منفتح على املنطق، وتفّهم 
اآلخر وحماولة اجياد حلول حقيقية 
السياسية  احلسابات  من  بعيدًا 
البعض  خيلطها  اليت  واإلنتخابية 
مع طاولة احلوار، علمًا انه ليس 
وإال  التحاور  من  اهلدف  هذا 

فليس هناك لزوم لوجوده.
كان  إذا  عما  سؤال  على  وردًا 
عن  عون  ميشال  العماد  غياب 
افطار بعبدا جاء السباب شخصية 
او موقف سياسي معني، أجاب: 
لغيابه  خلفية  اي  هناك  ليس 

وظروفه مل تسمح له باحلضور.
احلزب  رئيس  قاله  ما  وحول 
النائب  اإلشرتاكي  التقدمي 
بها  قام  زيارة  جنبالط عن  وليد 
اآلن عون اىل دمشق حيث نقل 
رسالة، قال: هنا نريد ان نسأل 
هذا  وخلفية  توقيت  عن  جنبالط 
فقد  لي،  بالنسبة  أما  املوضوع. 
بهذا  توضيحه  جيب  ما  اوضحت 

الشأن.
وأكد ان أعضاء التيار الوطين احلر 
اإلشرتاكي  وزراء  مع  يتعاطون 
بشكل طبيعي، على خلفية فصل 
عن  واملعيشية  اإلمنائية  األمور 
وكل  وجتاذباتها،  السياسة 
حقيبته  مبهام  يقوم  عندما  وزير 
وليس  اللبنانيني  لكل  وزير  هو 
وزيرا حلزبه او مناصريه. وقال: 
ان  جيب  التعاطي  السبب  هلذا 
بني  املسؤولية  قدر  على  يكون 
مجيع الوزراء مبعزل عن املواقف 
والعالقات السياسية، ألن اإلمناء 
كل  ختص  احلياتية  واملطالب 
معينة.  فئة  وليس  اللبنانيني 
تعاون  هناك  الروحية،  فبهذه 
اإلشرتاكيني  الوزراء  وبني  بيننا 
النظر  بغض  وهذا شيء طبيعي 
او  خالف  هناك  كان  إذا  عما 
املستوى  على  إشكال  او  سجال 

السياسي.

االن عون: الظروف مل تسمح 
للجنرال حلضور افطار بعبدا

من جهة اخرى، وردا على سؤال 
لقاء  عن  املنبثقة  اللجنة  حول 
بكركي لدرس قانون االنتخابات 
النيابية، اجاب عون: أصبحنا على 
وشك إنهاء ما قمنا به وسنذهب 
اآلخرين.وقال:  مع  حوار  اىل  به 
هذا  لتحريك  ديناميكية  اي 
القانون أكان يف جملس الوزراء 
حكمًا  النواب،  جملس  يف  او 
اليت  اجلهود  ستعود وتلتقي مع 
املهم  النهاية  ويف  بها.  نقوم 
يتغرّي  ان  يف  يكمن  االساسي 
القانون وفقًا لصيغة مقبولة تأخذ 
باالعتبار املشكلة األساسية وهي 

اجياد حل للتمثيل املسيحي.
على  اللجنة  يف  اعتمدنا  وتابع: 
النقاش  حلقة  لتوسيع  صيغتني 
مقفال.  املوضوع  يكون  ال  كي 
األوىل تقوم على أساس النسبية 
والثانية  متوسطة،  دائرة  يف 
يف  األكثري  النظام  على  تقوم 
دوائر مصّغرة ال تتخطى األربعة 

نواب.
وابدى عون اعتقاده أن املروحة 
التشاور  اىل  بها  سنذهب  اليت 
مع اجلميع هي مروحة تفتح الباب 
إقفال  جيوز  وال  النقاش  امام 
ذلك  يريد  ومن  بوجهها،  الباب 
يقوم بتوسيع الشرخ بينه وبني 
اجملتمع  يف  املسيحي  املكّون 
على  األبواب  كل  يقفل  وهو 
أي جّو مطلوب وضروري لصون 

وحدتنا.
وحول اجلدل بني سليمان ووزير 
بشأن  منصور  عدنان  اخلارجية 
تقديم اإلحتجاج اىل سوريا، عّلق 
عما  بالنفس  النأي  قائاًل:  عون 
ينسحب  ال  سوريا  داخل  حيصل 
حيصل  عما  بالنفس  النأي  على 
حنن  ما  فبقدر  لبنان.  داخل 
نوافق على عملية عدم التدخل مبا 
حيصل يف سوريا واعتماد النأي 
بالنفس على مستوى لبنان بقدر 
ما علينا مسؤوليات يف ما حيصل 
ننأى  ان  لبنان. وال ميكن  داخل 
وطننا  داخل  حيصل  عما  بنفسنا 
حلدودنا  خرق  عمليات  من  أكان 
أجل  من  أرضنا  استعمال  او 
ففي  السورية...  األراضي  خرق 
منع  الدولة  واجب  من  احلالتني 
هو  وهذا  باإلجتاهني،  حيدث  ما 
ما  وهذا  للدولة  السليم  املوقف 
كّنا نطالب به من ناحية السماح 
وضبط  مبهامه  بالقيام  للجيش 

احلدود. 

عرب وزير خارجية بريطانيا وليام 
جنيب  الرئيس  لقائه  بعد  هيغ 
االول  امس  لندن  يف  ميقاتي 
عن تقديره ملا يقوم به ميقاتي 
من جهود يف سبيل إبعاد لبنان 
عن تداعيات االحداث اليت جتري 
حوله ال سيما يف سوريا، مرحبا 
باجتماعات احلوار اليت تعقد يف 
ملا  إستمرارها  متمنيا  لبنان، 

فيه خري البلد.
تقف  بريطانيا  أن  على  وشدد 
يف  وتدعمه  لبنان  جانب  اىل 
كل اجملاالت، مؤكدا على أهمية 
يف  االستقرار  على  احلفاظ 

جنوب لبنان.
أن  هيغ  أكد  آخر  جمال  ويف 
ستضاعف  الربيطانية  احلكومة 
اللبناني  للجيش  مساعدتها 
يف  املوضوع  هذا  وسيبحث 

هيغ خالل لقائه ميقاتي:
سنضاعف املساعدة للجيش اللبناني

لقائد  املقررة  الزيارة  خالل 
جان  العماد  اللبناني  اجليش 
قهوجي اىل بريطانيا يف شهر 

أيلول املقبل .
من  كل  اللقاء  حضر  أنه  يذكر 
بريطانيا  يف  لبنان  سفرية 
إنعام عسريان وسفري بريطانيا 
،ووزير  لبنان طوم فلتشر  يف 
الدولة لشؤون الشرق االوسط 
مكتب  ومسؤول  بريت  اليسرت 
االدنى  والشرق  لبنان وسوريا 
الربيطانية دايفيد  اخلارجية  يف 

اشلي.
وكان ميقاتي قال قبل مغادرته 
هذه  يف  املمكن  غري  من  أّن 
الظروف الدقيقة القبول بتهديد 
واملالي  اإلجتماعي  اإلستقرار 
بأعباء  اخلزينة  وإرهاق  احلاصل 
إضافّية يف إشارة إىل حتركات 
هيئة التنسيق النقابّية احتجاًجا 
الرتب  إقرار سلسلة  على عدم 

والرواتب.
يف  ميقاتي،  الرئيس  واعترب 
التواصل  موقع  على  دردشة 
غري  من  أّن  تويرت،  االجتماعي 
تراكمات  توضع  أن  املنطقي 
احلكومة  أمام  طويلة  سنوات 
حلظة  يف  منها  ُيطلب  وأن 
معاجلتها من دون درس لتبيان 

إنعكاسات أّي قرار.
وغادر ميقاتي بريوت اىل لندن 
األلعاب  دورة  يف  للمشاركة 
ومن  بريطانيا  يف  جتري  اليت 
غد  مساء  يعود  ان  املتوقع 

األحد.

املستقبل  كتلة  عضو  أعلن 
حبيش  هادي  النائب  النيابية 
ان حزب اهلل نسف هيئة احلوار 
اصدار  اىل  داعيا  الوطين، 
حركة  مسألة  يشرع  قانون 

االتصاالت.
وقال يف حديث تلفزيوني: قوى 
جلسة  عن  تتغيب  مل  آذار   14
االتصاالت  داتا  بسبب  احلوار 
نسف  بسبب  ايضًا  بل  فقط، 
احلوار من قبل أمني عام حزب 
نصراهلل  حسن  السيد  اهلل 
للمقاومة  الوفاء  كتلة  ورئيس 
حممد رعد عندما قاال إنه ممنوع 
البحث يف االسرتاتيجية الدفاعية 
عن  باحلديث  فقط  يسمح  بل 

اسرتاتيجية حتريرية.
يف  احلوار  اىل  نذهب  اضاف: 
يف  البحث  اهلل  حزب  قرر  حال 
واذا  الدفاعية،  االسرتاتيجية 
االتصاالت  حركة  تأمني  مت 
الذي  االعمال  جدول  واحرتموا 
اجلمهورية  رئيس  وضعه 
حركة  وتابع:  سليمان.  ميشال 
االتصاالت ادت اىل كشف عدد 
كبري من اجلرائم يف لبنان ومن 
العمالء، داعيا اىل اصدار قانون 
يشرع مسألة حركة االتصاالت.

حبيش  اكد  آخر،  صعيد  على 
ان موضوع املياومني ال يعاجل 
املوضوع  بهذا  والتحدي  حبكمة 
يف  نتيجة.  اي  اىل  يؤدي  ال 
النهاية هؤالء مواطنون لبنانيون 
اخطأت  والدولة  وموظفون 
باألساس يف طريقة تعيينهم.

يف  بيئة  توجد  ال  أنه  اوضح 
اللبناني  للجيش  حاضنة  العامل 
بقدر البيئة العكارية، الفتا اىل 
ذاكرتهم  احيانا  اللبنانيني  أن 
ان  عليهم  ولكن  ضعيفة 
يتذكروا انه لوال بيئة عكار ملا 

سقط نهر البارد.
وزير  عن  الثقة  حجب  وعن 
قال:  منصور،  عدنان  اخلارجية 
هذا املوضوع سيتم درسه يف 
املقبل،  االسبوع  الكتلة  اجتماع 
فما قام به وزير اخلارجية غري 

مقبول. 

إستقبل رئيس جملس النواب 
نبيه بري يف عني التينة امس 
االدارية  التنمية  وزير  االول 
نوار  والنائب  فنيش  حممد 

الساحلي.
ثم استقبل سفري تشاد اجلديد 
يف  دوكوم  حبيب  لبنان  يف 

زيارة بروتوكولية.
واستقبل وزير االشغال غازي 
االوضاع  وحبثا يف  العريضي 

الراهنة.
مصادر  أوضحت  ذلك  اىل 
النيابي  اجمللس  مكتب  هيئة 
انه خالل اجتماع األمس سأل 
الرئيس نبيه بري عن النائب 
مل  الذي  كنعان،  ابراهيم 
دعوته  وعدم  حاضرًا،  يكن 
اىل عقد جلسات للجنة املال 

واملوازنة.
بري  عن  املصادر  ونقلت 
قوله: إذا مل يدع كنعان اىل 
كبري  من  سأطلب  اجللسات 
السن الدعوة اليها، نظرًا اىل 
اىل  احملالة  امللفات  أهمية 
اللجنة، وأوضحت املصادر ان 
موقف بري ظهر وكأنه جلس 
اىل  رسالة  توجيه  او  النبض 

كنعان.
وناقش اجملتمعون حول ما إذا 

كان جيوز للنواب ان يتقّدموا 
باقرتاح  النيابي  اجمللس  اىل 
البنود  مضمون  من  قانون 
 56 املادة  تتضمنها  اليت   14
قانون  وابرزها  الدستور  من 
والسلم،  واحلرب  الطوارئ، 
اليت  االنتخابات...  وقانون 
جملس  يف  اقرارها  يتطلب 
زائد  أعضائه  ثلثي  الوزراء 

واحدا.
وأوضحت مصادر ان املقصود 
قانون  هو  النقاش  هذا  من 
تأخرت  بعدما  إذ  اإلنتخاب، 
احلكومة يف إقراره، هل جيوز 
ان يقّدمه أحد النواب او جيب 
اإلنتظار ان يأتي وفق األصول 
حصرًا  احلكومة  من  والدستور 
كون هذا املوضوع يقع ضمن 

املادة 56 من الدستور.
بري  رّد  املصادر،  وحبسب 
سائاًل: وأين هي احلكومة من 

موضوع اإلنتخابات؟
الرأي  استقّر  نقاش،  وبعد 
على انه حيق ألحد النواب ان 
يتعلق  قانون  باقرتاح  يتقّدم 
باإلنتخابات شرط أال يبت به 
فورًا يف اجمللس إال بعد تبليغ 
يف  رأيها  واخذ  به  احلكومة 

املوضوع. 

اذا مل يدع كنعان جللسة سأطلب من كبري 
السن ذلك

بري تناول االوضاع مع 
فنيش والعريضي

حبيش: حزب اهلل نسف هيئة 
احلوار وحركة االتصاالت 
كشفت اجلرائم والعمالء
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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

طالب زواج

لالتصـــــــال:
0406588804

شاب عازب يف منتصف االربعينات 
من العمر يود التعرف اىل آنسة فوق 

الثالثني من العمر بقصد الزواج 

ال  الكهرباء  مياومي  قضية 
اعتصامات  بني  تتفاعل  تزال 
قرر  حني  يف  وتظاهرات، 
دعوة  املؤسسة  ادارة  جملس 
اىل  التوزيع  خدمات  مقدمي 
االثنني  يوم  الفواتري  تسلم 
وكذلك دعوة فرق الصيانة اىل 
بدء االصالحات على الشبكات 

يوم االثنني ايضا.
الوطين  التيار  من  وبدعوة 
االول  امس  مساء  اقيم  احلر، 
يف  ساسني  ساحة  يف  جتمع 
االشرفية ضم مناصرين للتيار. 
عيدانا  املناصرون  محل  وقد 
ورفعوا  مضيئة  فوسفورية 
كهربا،  بدنا  بندفع  شعار حنن 
االشرفية مش ضد املياومني، 

االشرفية ضد املعتمني.
مناصرو  توجه  التجمع،  وبعد 
الكهرباء  شركة  باجتاه  التيار 
ضد  احتجاجية  مسرية  يف 
انقطاع الكهرباء وضد ما حيدث 
يف شركة الكهرباء. وقد مرت 
مبنطقة  االحتجاجية  املسرية 
وزارة  اىل  انتقاال  احلكمة، 
العكاوي  نزلة  ثم  اخلارجية 
وصوال اىل مبنى شركة كهرباء 

لبنان.
ما  املتظاهرون  واعترب 
الكهرباء  شركة  يف  حيصل 
اعتصاما،  وليس  احتالل  هو 
اخلروج  اىل  املياومني  ودعوا 
التيار  واعادة  الشركة  من 

الكهربائي.
التقى  الوقت،  هذا  يف 
افطار  مائدة  اىل  املياومون 
شركة  مبنى  داخل  اقاموها 
الكهرباء. وفيما جلس البعض 
افرتش  كبرية،  طاولة  على 
بعضهم اآلخر االرض او جلسوا 
اجتمع  وقد  املكاتب.  خلف 
املياومون من خمتلف الطوائف 
الغالق  حديديا  عائقا  ووضعوا 
الباب من الداخل ملنع دخول اي 
املياومون  عمم  مشاغب.وقد 
باهلدوء  االلتزام  بعضهم  على 
حتى بعد مغادرة القوى االمنية 
احد  عرب  ابلغتهم  كانت  اليت 

الضباط ان هناك اوامر صارمة 
مبنع اي اعتداء من الطرفني اي 
يف  املشاركني  او  املياومني 

املسرية.
وحول املسرية، قال املياومون 
انهم ليسوا معنيني بها وانهم 
سيبقون يف الداخل وال يعنيهم 
اذا كانت املسرية ستمر قرب 
املؤسسة. ولكن اذا حصل اي 
اعتداء عليهم فلن يسكتوا عنه 

ولن يبقوا يف الداخل.
الكتائب والقوات تقاطعان

الكتائب  كتلة  عضو  وكان 
رحب  اجلميل  نديم  النائب 
يف  احلّر  الوطين  بالتيار 
عدم  واعلن  االشرفية، 
املشاركة يف االعتصام، وقال 
الدولة  املسخرة يف  قمة  هذه 
حيث يعجز وزير الطاقة عن حّل 
مشكلة الكهرباء، هم يعتربون 
ان مشكلة الكهرباء نتيجة عدم 
حّل مسألة املياومني يف حني 
يومًا،   70 عمرها  االخرية  ان 
يزداد  الكهرباء  وضع  بينما 
جربان  الوزير  تولي  منذ  سوءًا 

باسيل وزارة الطاقة.
يدعو  كيف  افهم  ال  اضاف 
التيار اىل التظاهر ضّد انقطاع 
التيار الكهربائي، يف حني ان 
مقعد  عن  املرّشح  وزرائه  احد 
يدعو  االشرفية،  يف  نيابي 
يف احد تصارحيه منذ 6 اشهر 
تقريبًا اىل معاملة االشرفية يف 
مسألة التقنني كباقي املناطق 
الكالم،  هذا  رافضًا  اللبنانية، 
وواضعًا اياه يف إطار التعويم 
احلر  الوطين  للتيار  الشعيب 
يف  السياسي  الرتاجع  نتيجة 

ادائه.
سؤال  على  ردًا  التيار  ودعا 
الحتالل  رفضًا  االعتصام  اىل 
لبنان، ولدخول اجليش السوري 
اىل احد مراكز االمن العام يف 
القضاء  والحتالل  الشمال، 
للبلد،  االساسية  واملرافق 
الكهرباء  حّل  ان  اىل  الفتًا 
إمنا  املياومني  ملف  يف  ليس 
يف إعادة بناء شبكات الكهرباء 

الوزير  بان  مذكرًا  البلد،  يف 
باسيل وحلفاءه حيتلون وزارة 
وحتى  عامًا،   12 منذ  الطاقة 

اآلن ال كهرباء.
سؤال  على  ردًا  اوضح  وإذ 
االخرية  اجللسة  يف  اننا 
إعرتضنا  النواب،  جمللس 
اجللسات  إدارة  طريقة  على 
بري،  نبيه  الرئيس  قبل  من 
املياومني،  لتثبيت  وليس 
يّتخذ  باسيل  الوزير  ان  اكد 
ذريعة  املياومني  ملف  من 
يعّوم  كي  حلفائه  وجه  يف 
اىل  مشريًا  السياسي،  موقفه 
كباقي  املياومني  قضية  ان 
واملعيشية  احلياتية  القضايا 
داعيًا  بالسياسة،  اال  حتّل  ال 
االستقالة  اىل  باسيل  الوزير 
إذا كان يعجز عن حّل مشكلة 

الكهرباء.
اللبنانية  القوات  موقف  أما 
موقف  عن  بعيدًا  فليس 
األمني  اعلن  إذ  الكتائب، 
اللبنانية  القوات  حلزب  العام 
املهندس عماد واكيم اننا لن 
مذكرًا  االعتصام،  يف  نشارك 
مركزيًا  بيانًا  اصدرنا  باننا 
اوضحنا  الفائت  االسبوع 
ال  املياومني  قضية  ان  فيه 
بإقفال  او  باالعتصامات  حتّل 

الطرقات.
ان  جيب  القضية  ان  واعترب 
ان  خصوصًا  سياسيًا  ُتعاجل 
يف  ممثل  احلّر  الوطين  التيار 
ان  كيف  مستغربًا  احلكومة، 
اىل  يدعو  احلكومة  يف  وزيرًا 
وامام  وزارته  امام  التظاهر 
التابعة  املؤسسات  إحدى 
جربان  الوزير  داعيًا  لوزارته، 
باسيل اىل االستقالة اذا كان 
عاجزًا عن حّل قضية املياومني. 
واكد واكيم ان التيار الوطين 
احلّر حياول ان يعّوم نفسه من 
خالل قضية املياومني، كاشفًا 
عن إمكانية حتّول التظاهرة اىل 

امام مبنى شركة الكهرباء.
احلّر  الوطين  التيار  وختم: 
لكنه  احلكومة  يف  موجود 
يتصّرف وكأنه خارجها، وهذه 
سابقة، ليتصّرفوا كرجال دولة 

او يستقيلوا.
اجتماع جملس االدارة

جملس  عقد  الوقت،  هذا  يف 
لبنان  كهرباء  مؤسسة  إدارة 
ظهر  بعد  استثنائية  جلسة 
امس، واختد باإلمجاع والتوافق 
املؤسسة  مديري  كافة  مع 
ورئيس جلنة االستالم ورئيس 
القرار  اخلاصة  احملطات  جهاز 

التالي نصه:

1- الطلب من املديرية العامة 
 - االدارية  الشؤون  مديرية   -
والشؤون  القضايا  مصلحة 
كل  على  االدعاء  القانونية 
جبرم  وحمرض  وشريك  فاعل 
الشؤون  ملديرة  التعرض 
املالية يوم الثالثاء الواقع يف 

.2012/7/24
مقدمي  شركات  دعوة   -2
الستالم  التوزيع  خدمات 
احلادية  الساعة  عند  الفواتري 
عشرة صباحًا من يوم االثنني 
يف 2012/7/30 مبؤازرة القوى 
األمنية وحبضور وسائل اإلعالم 
الفواتري  لرتاكم  منعًا  وذلك 

على املشرتكني.
فرق  كافة  من  الطلب   -3
االراضي  مجيع  على  الصيانة 
املبنى  يف  سيما  وال  اللبنانية 
أعماهلا  إىل  االنطالق  املركزي 
يف  االثنني  يوم  صباح 
احلادية  الساعة   2012/7/30
لتصليح  وذلك  صباحًا  عشرة 
االعطال املرتاكمة على الشبكة 
للتيار  تأمينًا  الكهربائية 

الكهربائي للمواطنني كافة.
4- الطلب اىل املديرية العامة 
 - االدارية  الشؤون  مديرية   -
والشؤون  القضايا  مصلحة 
مع  الدعوى  متابعة  القانونية 
قرار  موضوع  املؤسسة  حمامي 
-267 رقم  االدارة  جملس 
 2012/6/7 تاريخ   2012/31
الشخصي  لالدعاء  والعائدة 
وشريك  فاعل  كل  ضد 
اعاقة  جبرم  ومندس  وحمرض 
يف  العام  املرفق  وتوقيف 
يف  سيما  ال  املركزي  املبنى 
مداخل  وعلى  الزبائن  صالة 
الدوائر  ويف  املركزي  املبنى 
املؤسسة  حمامي  وايداع  كافة 
من  املتوفرة  االدلة  كافة 
على  وغريها  التسجيل  اشرطة 
ان يتم االدعاء على من تظهره 
هذه االدلة مرتكبا الفعال خملة 
باالنتظام العام وافادة جملس 
على  ليبنى  بالنتائج  االدارة 

الشيء مقتضاه.
5- دعوة وسائل اإلعالم كافة 
ملواكبة اإلجراءات املقرتحة يف 

البندين 2 و3.
لعقد  اإلدارة  6- دعوة جملس 
ظهر  بعد  استثنائية  جلسة 
نتائج  لبحث  االثنني  يوم 
اإلجراءات املتخذة يف البندين 
2 و3 أعاله. وستفيد مؤسسة 
كهرباء لبنان املواطنني الكرام 
بأي مستجدات قد تطرأ يف ظل 
هذه الظروف الدقيقة واخلطرية 

اليت متر فيها املؤسسة. 

مياومو الكهرباء تناولوا طعام االفطار داخل املؤسسة وانصار التيار احلر تظاهروا يف االشرفية ضد احتالل االدارات
الكتائب  حزب  رئيس  أعلن 
اجلمّيل  أمني  الرئيس  اللبنانية 
العماد  اجلمهورية  رئيس  أن 
ميشال سليمان وّجه نداء أمس 
أجل  من  احلكومة  اىل  االول 
تسهيل مهّمة التحقيق وتزويده 
يكشف  أن  شأنه  من  ما  بكل 
حقيقة املؤامرة اليت حتاك ضد 

القادة اللبنانيني.
كالم اجلمّيل جاء خالل استقباله 
سفري  بكفيا  يف  دارته  يف 
اليابان سايتشي اوتسوكا حيث 
مّت خالل اللقاء حبث يف األوضاع 
العامة، حيث قال: تبلغنا أمس 
- االول - يف اإلفطار الرئاسي 
رسالة الرئيس ميشال سليمان 
يف ما يتعلق باحلوار وحنن كنا 
الرئيس  دعوة  لبى  من  اول 
الذي  والنداء  اجللسة،  هلذه 
موّجه  سليمان  الرئيس  وجهه 
أساسا اىل احلكومة ألن األخالق 
واملسؤولية حيتمان عليها محاية 
املواطنني اللبنانيني، وال سيما 
القادة منهم وقادة املعارضة. 
احلكومة  اىل  ايضا  موجه  وهو 
من أجل تسهيل مهّمة التحقيق 
أن  ما من شأنه  بكل  وتزويده 
اليت  املؤامرة  حقيقة  يكشف 
اللبنانيني.  القادة  ضد  حتاك 
داتا  التحقيق  أجهزة  وما طلب 

الطريق  ألنها  اال  اإلتصاالت 
على  يتآمر  من  ملعرفة  األقرب 
فبداية  اللبنانيني،  القادة 
الطريق تكمن يف تسهيل مهمة 
التحقيق وتزويده بكل ما يطلبه 
من وزارة اإلتصاالت، ويشكل 
ذلك دليل حسن نية من احلكومة 
لرغبتها بتحقيق حوار جدي ومثمر 
على الصعيد الوطين، واما اذا 
بالتقاعس  احلكومة  استمرت 
باملعطيات  التحقيق  بتزويد 
الالزمة فتكون كمن تتآمر ليس 
على  وامنا  القادة  على  فقط 

طاولة احلوار والوطن.
وعن املطالبة بالعفو عن قاتل 
حبيب  اجلمّيل  بشري  الرئيس 
الرئيس أمني  اعترب  الشرتوني 
خطري،  املوضوع  أن  اجلمّيل 
بعفو  الفئات  بعض  فمطالبة 
هو  العدالة  امام  من  فار  عن 
ويتناقض  مستهجن  شيء 
والقواعد  التقاليد  كل  مع 
املرعية،  والقوانني  واألصول 
القبض  القاء  على  ونصّر 
حيال  وان  بشري  قاتل  على 
نصيبه،  ليأخذ  احملاكمة  اىل 
كما انه ال جيوز العفو اال بعد 
حبيب  فليسلم  احلكم،  صدور 
القضاء  اىل  نفسه  الشرتوني 

لتأخذ احملاكمة جمراها.

اجلمّيل: الداتا لكشف املؤامرة ضد القادة اللبنانيني

حرب  بطرس  النائب  كشف 
ميشال  اجلمهورية  رئيس  ان 
انه  االول  امس  ابلغه  سليمان 
قرروا  انهم  املعنيني  من  تبلغ 
كاملة  االتصاالت  داتا  اعطاء 
ومت اجياد صيغة لذلك، معتربا 
انه اذا كان ما ُابلغ به الرئيس 
على  جدية  خطوة  فهي  جديا 

طريق كشف حماولة اغتيالي.
املمثل  استقباله  وبعد  حرب، 
لالمم  العام  لالمني  اخلاص 
دعا  بالمبلي،  ديريك  املتحدة 
للشخص  للسماح  اهلل  حزب 
شهادته،  بتقديم  به  املشتبه 
وبالمبلي  لقاءه  ان  اىل  مشريا 
الستعراض  مناسبة  كان 

الظروف اليت مير بها لبنان.
ان  حرب  اعترب  اخرى  جهة  من 
دعوة الرئيس سليمان باالمس 
السليم،  الطريق  هي  للحوار 
مؤكدا ان قوى 14 آذار هي مع 
احلوار ولكنها عّلقت مشاركتها 
اليت  العناصر  بعض  لتصحيح 
جتلس  ال  كي  اساسية  جتدها 

كشاهد  احلوار  طاولة  على 
زور.

واعلن ان عودتنا للحوار مرهونة 
واهمها  طلبناها  اليت  باالمور 
حزب  واعرتاف  الداتا  تسليم 
على  وحيدا  بندا  بالسالح  اهلل 
ان  حرب  احلوار.ورأى  طاولة 
مبلف  سليمان  الرئيس  حترك 
للحدود  السورية  االنتهاكات 
العام  الرأي  شعور  عن  يعرب 
اللبناني واملواطنني احلريصني 
تعاطي  منتقدا  كرامتهم،  على 
وزير اخلارجية عدنان منصور مع 
امللف، داعيا اىل اعتماد نفس 
السياسة اليت اعتمدتها سوريا 
لالمم  التوجه  عرب  لبنان  جتاه 
اليت  احلوادث  لشرح  املتحدة 

جتري على احلدود.
ان  اىل  بالمبلي  لفت  بدوره، 
الظروف  الستعراض  الزيارة 
النائب  صحة  على  واالطمئنان 
حرب بعد حماولة االغتيال اليت 
تعرض هلا حيث سعدت لرؤيته 

بصحة جيدة. 

حرب: اعطاء الداتا خطوة جدية لكشف حماولة اغتيالي
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واالصالح  التغيري  تكتل  عقد 
الرابية  يف  االسبوعي  اجتماعه 
حتدث بعده العماد ميشال عون 
وزير  تاله  ثم  الصحفيني  اىل 

الطاقة جربان باسيل
ابرز  استعرض  عون  العماد 
يف  حبثت  اليت  املواضيع 
التكتل، املعيشية منها واألمنية، 
جلسة  تعطيل  اىل  باإلضافة 
آذار،   14 فريق  قبل  من  احلوار 
مستغربًا طرحهم موضوع  »داتا 
االتصاالت«   شرطًا للحوار الذي 
اليوم  يبحث  أن  مفرتضًا  كان 
مشروعًا  لالسرتاتيجية الدفاعية 

مقدمًا من رئيس اجلمهورية.
 وقال: »حبثنا عّدة مواضيع، 
والرواتب  الرتب  سلسلة  أّوهلا 
يف خمتلف إدارات الّدولة، وحنن 
نتابع املفاوضات وأرجو أن نصل 
هذا  نهاية  املرجوة  النتيجة  اىل 

الّشهر إن مل يطرأ أّي جديد.«
األحداث  قّيمنا  أمنيًا،  ثانيًا، 
أرى  وال  السورية،  احلدود  على 
خطرًا، إذ اعتقد أّن الوضع األمين 
األمر  كذلك  حتّسن،  عّكار  يف 
ولكن  عرسال،  ملنطقة  بالنسبة 
ينتبهوا  أن  األهالي  على  يبقى 
مبساعدة  يقوموا  وأن  للوضع 
اجليش للقيام مبهّماته. نستطيع 
ال  لذلك  األمر،  هذا  نتخّطى  أن 

ضرورة للخوف أو للقلق.
احلوار  موضوع  حبثنا  وثالثًا، 
حيصل.  الذي  ما  نفهم  ومل 
مل  الّدوحة،  من  عدنا  عندما 
بأن  املتحاورين  من  أحٌد  يقبل 
موضوع  على  شيء  أّي  نضيف 
كما  الّدفاعّية«،  »اإلسرتاتيجّية 
أساسّية  مواضيع  طرحت  أّنين 
املواد  فهم  يف  بثغرات  تتعّلق 

العماد عون بعد اجتماع التكتل: الداتا الكاملة لالتصاالت ال 
تعطى ألحد ألنها ختوهلم الدخول اىل كل منزل

Saturday 28 July 2012السبت 28 تموز 2012

ثالثة  فطيلة  الّدستورّية؛ 
إّن  يقول  البعض  كان  أعوام، 
البعض  فيما  ميثاقّية  احلكومة 
ميثاقّية.  غري  إّنها  يقول  اآلخر 
اجلدل  تتذّكرون  أّنكم  شك  وال 
الكبري يف هذا املوضوع. رفضوا 
لتفسري  الّدستور  اىل  نعود  أن 
مفهوم امليثاقّية.. ويف كّل مّرة 
ختتلف فيها الّسلطة الّتشريعّية 
ُيشّل  الّتنفيذّية،  السلطة  مع 
البلد، ألّن أّي من السلطتني ال 
تستطيع أن حتّل األخرى. طرحنا 
أن  يستطيع  عّمن  سؤااًل  يومها 
حيّل اجمللس النيابي،  اجمللس 
احلكومة،  إسقاط  يستطيع 
حّله  ميكنه  من  اجمللس  ولكن 
أّن  نعلم  مجيعنا  وكيف؟؟ 
املشكلة كانت كبرية جّدًا يومها 
الّضروري  من  البلد، وكان  يف 
للشعب  إستفتاء  بإعادة  القيام 
الّلبناني. كيف كان من املمكن 
اجملتهدين  سألنا  اجمللس؟  حّل 
الّدستورّيني، فرّد الفريق اآلخر 
بأّنه ممنوع املساس بالّدستور. 
املساس  نريد  نكن  مل  حنن 
تفسريه.  أردنا  إّنا  بالدستور 
وهكذا دواليك.. كّل شيء كان 
اإلسرتاتيجّية  موضوع  إاّل  حمّرمًا 
وحده  كان  الذي  الّدفاعّية 

موضوع احلوار.
من  املوضوع  إنتقل  البارحة 
»داتا  الّدفاعّية ل  اإلسرتاتيجّية 
مسعناهم  إذ  اإلّتصاالت«، 
طرح  يريدون  إّنهم  يقولون 
موضوع داتا اإلّتصاالت الكاملة 
اىل  باإلضافة    ،ALL Data
موضوع الّسالح. الّسالح مل يكن 
مطروحًا للبحث، فقد ُرفعت جلسة 
تنعقد  أن  على  الّسابقة  احلوار 

اليوم لبحث مشروع اإلسرتاتيجّية 
رئيس  سيقّدمها  اليت  الّدفاعّية 
لكّل  خالصة  يكون  اجلمهورّية، 
املتحاورين.  قبل  من  ُقّدم  ما 
 All»ـ ملوضوع  بطرحهم  تفجأنا 

..»Data
مّت  سواء  الكاملة،  الداتا 
أو غري  قبل قضاة  من  إقرارها 
غري  املطلب  هذا  فإن  قضاة، 
وميّس  دستورّي  وغري  قانونّي 
دون  من  اخلاّصة  الّناس  حبياة 
عن  الّدفاع  بصدد  لسنا  سبب. 
وزير اإلّتصاالت أو عن أّي أحد، 
حنن ندافع عن أنفسنا، عن مجيع 
مواطن  كّل  وعلى  املواطنني.. 
أن يدرك أّن ما يطلبونه خيّوهلم 
الّدخول إىل منزله، ومن املمكن، 
تقنّيًا، أن يسّجلوا عليه مكاملات 
بها. يستطيعون فربكة  يقم  مل 
كان  أّي  واّتهام  اتصاالت، 
بسوريا  أو  بإسرائيل  باإلّتصال 

أو بقربص أو بأي بلد...
مبزحة،  ليست  القّصة  إذاً، 
ألحد.  ُتعطى  ال  الكاملة  والداتا 
هناك مسؤولّية، وسّرية تتطّلب 
وقوع  عند  كبرية.  مسؤولّية 
ولكن  الداتا  ُتعطى  اجلرائم 
اإلّتصاالت  يف  حمصور  بشكٍل 
احلاالت  يف  أما  املشبوهة، 
هو  مقبول،  غري  فهذا  األخرى 
إذا  مرفوض.  إبتزازي  عمل 
احلال،  هذه  على  البقاء  أرادوا 
املعطيات  كل  سيخّربون  حتمًا 
اليت ستوصلنا إىل طاولة احلوار. 
ومن يعترب أن وجود ال Data يف 
مكتبه وعلى حاسوبه اخلاص أهم 
من أمن الوطن بأكمله، ال أظن 
أنه مهتم بأمن الوطن إّنا يعمل 

على ختريبه.

الرئيس  اليت تلقاها  الضربة املوجعة  مل تقّلل 
بّشار األسد باغتيال أربعة من ضّباطه الكبار، من 
هذه  وتأكيد  األمنية،  التعيينات  سلسلة  أهمية 
التعيينات متاسك النظام. اقرتن هذا التأكيد بعنف 

مفرط استخدمه يف مواجهة املعارضة املسلحة
نقوال ناصيف

الرئيسية  األمنية  األجهزة  تعيينات  أثارت 
أحاطت  التكّهنات  من  كّمًا  الثلثاء،  سوريا،  يف 
بتوقيتها وبالضّباط الذين مشلتهم، وطرحت أكثر 
من تساؤل عن املغازي اليت توّخاها الرئيس بّشار 
األسد، وأخّصها إبراز قبضته على النظام األمين 
املتماسك برمته والضّباط الكبار األوفياء للنظام. 
َعَنى ذلك، أيضًا، أن األسد أدار ظهره كليًا للخارج، 
وشّن محلة عسكرية غري مسبوقة باستخدام العنف 

املفرط ضد معارضيه املسلحني.
عن  متامًا  بعيدة  األمنية  التعيينات  تكن  مل 
تداعيات اإلغتيال اجلماعي الذي قتل يف 18 متوز 
األمن  مكتب  مبنى  الكبار يف  الضّباط  من  أربعة 
القومي، إال أنها مل متأل يف الواقع شغورًا مل يقع. 
عندما ترأس االجتماع األول حلكومة رياض حجاب، 
أبلغ األسد الوزراء نيته إجراء تعيينات يف األجهزة 
األمنية. لكنه سارع يف الساعات التالية النفجار 
األربعاء إىل تعيني وزير جديد للدفاع هو العماد 
ورئيس  راجحة،  داود  للوزير  خلفًا  الفريج  فهد 
أيوب يف  عبداهلل  علي  العماد  هو  لألركان  جديد 
مبقتل  شغرت  مناصب  ثالثة  وبقيت  متوز،   22
آصف  العماد  الدفاع  وزير  نائب  هم  شاغليها 
العماد  اجلمهورية  رئيس  نائب  ومعاون  شوكت 
القومي  األمن  مكتب  ورئيس  تركماني  حسن 
رمزيان،  األوالن  املنصبان  اختيار.  اللواء هشام 
األمن  جملس  إبصار  مع  لإللغاء  مرشح  والثالث 
الوطين النور الثلثاء مع أول تعيني فيه لرئيسه 
الرئيس.  من  به  املوثوق  اململوك،  علي  اللواء 
أبرز عقول  ُيعّد اململوك أحد  إىل آصف شوكت، 
اسرتاتيجيا األمن السياسي يف سوريا، إذا كان 
ال بد من التذكري أيضًا بدور مماثل للواء بهجت 
اآلن منصب سفري سوريا  الذي يشغل  سليمان 

يف األردن.
خامس الضّباط الكبار الراقد بني احلياة واملوت 
هو وزير الداخلية اللواء حممد الشعار الذي أصيب 
يف اإلنفجار إصابة بليغة، متنعه من اآلن فصاعدًا 
بعض  ُبرتت  بعدما  ومهماته  دوره  استعادة  من 
أطرافه. إال أن الرئيس السوري لن ُيسّمي خلفًا 
يديرها  وزارة  رأس  على  احلاضر  الوقت  له يف 
أربعة من الضّباط الكبار هم معاونو الوزير. ورغم 
التعيينات،  إصدار  الستعجال  املباشرة  الدوافع 
وبعضها اقرتن بالنتائج األمنية والسياسية لتفجري 
مكتب األمن القومي أكثر منها ملئًا للشغور، إال 
أن اخلطأ يف التقييم األمين عّزز حظوظ تفجري 18 

متوز.
باستثناء شوكت الذي أحجم عن تناوله، أصيب 
أعضاء »خلية إدارة األزمة« بأعراض تسّمم بعدما 
ُدّس السّم يف طعامهم يف أيار املاضي. ثم أتت 
ردود فعل فضائيات عربية على هذا احلادث بعدما 
التيّقن مّما أصابهم،  بّشرت بوفاتهم سلفًا قبل 
ُيرسل  كي  اخلرب،  هذا  اخلارج  معارضة  وأشاعت 
ذلك كله إشارات صرحية إىل أن فريق اخللية يف 
اجتماعهم،  مكان  يف  املباشر  اإلستهداف  دائرة 

وقد أمكن الوصول إليه يف املرة األوىل.
مل ُيفِض التقييم األمين إىل إجراءات إضافية 
استثنائية وكافية للحؤول دون تفجري مل يكتِف 
بزعزعة هيبة النظام األمين وصورته فحسب، ومن 
هؤالء،  مقتل  ثغر  لسّد  األسد  خيارات  إرباك  ثم 
أوىل  عالية  معنويات  املسلحة  املعارضة  منح  بل 
مؤشراتها اليت سبقت التفجري، إعالنها قبل أيام 
 « أهبة مهامجة دمشق و«حتريرها  أنها على  منه 

من قبضة النظام.
مل يقتصر اخلطأ يف التقييم األمين لدى »خلية 
بعض  اإلستهداف.  هذا  على  األزمة«  إدارة 
لإلضطرابات  الضّباط  مقاربة  على  املطلعني 
جعلت هؤالء يتوقعون ـ بكثري من املغاالة والثقة 
هذه، يف  تكن  مل  انتهاءها.  ـ  بالنفس  املفرطة 
الفتاح  عبد  واللواء  اململوك  نظر  وجهة  املقابل، 
قدسية، األكثر متاسًا جبهازيهما مع األرض، حينما 

عربا عن قلقهما من تنامي قوة املعارضة.
استحدث جملس األمن الوطين قبل حنو سنتني 
وصدرت مراسيمه، وتأخر تعيينه. ومن دون أن 
يكون بدياًل من مكتب األمن القومي، فإن األخري 

بات غري ذي جدوى يف ضوء الفصل الذي أحدثه 
الدستور اجلديد بني الدولة وحزب البعث، ونقل 
دستور  له  أخضعها  اليت  الرمسية  املؤسسات 
1973، وال سيما منه املادة الثامنة، إىل الدولة. 
ارتبط مكتب األمن القومي باحلزب حصرًا، وترأسه 
قبل اختيار األمني العام القطري املساعد للحزب 
سعيد خبيتان، ثم خلفه اختيار بصفته عضو القيادة 
القطرية. ال صلة مباشرة جتمعه باألجهزة األمنية 
األخرى اليت يرأسها الرئيس. بعض دوافع تأجيل 

إلغائه تأخري انتخابات القيادة القطرية للحزب.
حزب  وداخل  القومي،  األمن  مكتب  يف 
البعث، تأسست »خلية إدارة األزمة« عند اندالع 
ثم  األول،  رئيسها  خبيتان  وكان  اإلضطرابات، 
خلفه تركماني. مل تكن اخللية معنية بالقرار األمين 
األحداث  مواكبة  على  تنكّب  فكانت  والعمالني، 
وإجراء  الناس  حاجات  واستكشاف  ومراقبتها 
جوالت يف احملافظات، وترفع رأيها واقرتاحاتها 
إىل الرئيس. ومل يكن بني أعضائها سوى أمين 
مرتبط  واحد هو آصف شوكت، يف منصب غري 
لوزير  نائبًا  بصفته  األمنية  باألجهزة  مباشرة 
إىل  األزمة«  إدارة  »خلية  افتقرت  بذلك  الدفاع. 

مهمة اإلستخبارات.
عندما ُقتل ضّباطها األربعة، كان يف ظّن منّفذي 
اإلغتيال حضور قادة األجهزة األمنية اآلخرين الذين 
ال يشاركون، أساسًا، يف اجتماعات اخللية. وتبعًا 
األجهزة  قادة  يشّكل  ومسؤولياتهم،  ألدوارهم 
األمنية، وأخّصهم اململوك وقدسية واللواء ديب 
ماهر  العميد  إىل  حسن،  مجيل  واللواء  زيتون 
األسد وصهره شوكت )وهما من خارج األجهزة(، 
خلية أخرى هي احللقة األضيق احمليطة بالرئيس. 
اجلديدة  التعيينات  يتصّدرون  هؤالء  فإذا مبعظم 

بصفتهم الركائز الصلبة للنظام األمين.
األزمة«،  إدارة  »خلية  من  نقيض  طرف  على 
األمن  جملس  نشأ  القومي،  األمن  مكتب  ومن 
األمنية  االسرتاتيجيات  يتوىل حتديد  كي  الوطين 
اإلستخبارات  أجهزة  بني  والتنسيق  وسياساتها 
الدراسات  وإجراء  باخلرباء  واإلستعانة  مجيعها 
األمنية، والبحث يف تطوير األجهزة وإمكان دمج 
بعضها ببعض واإلشراف عليها. ال ُيوّحد اجمللس 
بني األجهزة هذه، وال حُييل اململوك رئيسها، بيد 
أنه جيعلها خّزان خيارات السياسات واملعلومات 
مروره  بعد  الرئيس  يتخذه  الذي  للقرار  املمّهدة 
بني  التنسيق  افتقار  من  شكا  ما  غالبًا  مبصفاة 

األجهزة إليها.
يف جانب من األخطاء، وبعضها الفادح الذي 
سوء  اإلضطرابات،  يف  األجهزة  دور  رافق 
مع  منها  كل  وتعامل  بينها  ما  يف  التنسيق 
للمجلس  مستقل.  حنو  على  األمنية  املواجهات 
وله  وتنفيذي،  اسرتاتيجي  مزدوج،  دور  بذلك 
مواصفات  عن  يبتعد  وال  أمنية،  كليات  إنشاء 
بعض  وال يف  األمريكي،  القومي  األمن  جملس 
فرنسا  يف  مماثلني  جملسني  عن  صالحياته 
وتركيا. ُرّفع اململوك إىل رتبة وزير على رأس 
جملس أعضاؤه ألوية كبار يف اجليش، وعالقته 

مباشرة برئيس اجلمهورية.
كان كذلك على رأس مديرية إدارة املخابرات 
أجهزة  سائر  بني  الوحيدة  الدولة(،  )أمن  العامة 
بينما  مباشرة،  بالرئيس  املرتبطة  اإلستخبارات 
املخابرات  دونه:  مرجعيات  على  األخرى  توّزعت 
واملخابرات  العسكري  األمن  وشعبة  العسكرية 
السياسي  واألمن  األركان،  لرئاسة  تابعة  اجلّوية 
اهلرمية  املرجعية  حتجب  ال  الداخلية.  لوزير  تابع 
لألجهزة األمنية هذه حقيقة أن الرئيس هو رأس 
القرار فيها. األمر الذي أبَرزه دستور 2012 بعد 
دستور 1973. كالهما أبقيا على املادة نفسها، 
 :103 مادته  والثاني يف   105 مادته  األول يف 
للجيش  األعلى  القائد  هو  اجلمهورية  رئيس 
والقوات املسلحة، وُيصدر مجيع القرارات واألوامر 
الالزمة ملمارسة هذه السلطة. وله حّق التفويض 

يف بعض هذه السلطات.
أحد  له  ُرّشح  الوطين  األمن  أحدث جملس  منذ 
اندالع  لكن  اململوك،  أو  شوكت  هما  اثنني 
به.  املتصلة  املراسيم  تطبيق  أّخر  اإلضطرابات 
ُعنّي اآلن اململوك على رأسه، وقدسية نائبًا له ـ 
وكالهما قدما من اجلهازين األخطر واألكثر أهمية 
يف مراتب السلطة يف النظام هما إدارة املخابرات 
ملء  انتظار  يف  ـ  العسكرية  واملخابرات  العامة 

املالك.

األسد ُيعيد ترتيب البيت األمين للنــظام
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Saturday 28 July 2012السبت 28 تموز 2012

املصري  احلكومة  رئيس  أجنز 
قنديل  هشام  الدكتور  املكّلف 
أن  املقرر  حكومته  تركيبة  غالبية 
اليمني  )السبت(  اليوم  تؤدي 
حممد  الرئيس  أمام  الدستورية 
املفرتض  من  وقت  يف  مرسي، 
خالل  الرئاسة  مؤسسة  تعلن  أن 
ساعات عن الفريق الرئاسي الذي 
سيضم املفكر السياسي القبطي 
مسري مرقص يف منصب »مساعد« 
نوعها.  من  سابقة  يف  الرئيس، 
أيضًا  الرئاسي  الفريق  ويضم 
باكينام الشرقاوي أستاذ العلوم 
القاهرة  جامعة  يف  السياسية 
خليل،  وائل  اليساري  والناشط 
الرئاسي  املرشح  سيتضمن  كما 
السابق حممد سليم العوا مساعدًا 
للرئيس لشؤون العدالة االنتقالية 
واملصاحلة، إضافة إىل تعيني كل 
من ياسر علي متحدثًا باسم رئاسة 
اجلمهورية وأمحد عبدالعاطي مديرًا 
كانا  واألخريان  الرئيس،  ملكتب 

ضمن الفريق االنتخابي ملرسي.
أن  رئاسية  مصادر  وكشفت 
نائبني  تعيني  إىل  اجتاهًا  هناك 
توسيع  مع  اجلمهورية  لرئيس 
الرئيس  مستشاري  دائرة 
اخلارجية  للشؤون  نوابًا  لتشمل 
والثقافة  والتعليم  واالقتصادية 
ونفى  القومي.  واألمن  والدفاع 
الدكتور  الرئاسة  باسم  الناطق 
أو  تضارب  أي  وجود  علي  ياسر 
بني  االختصاصات  يف  تداخل 
ومساعدي  الرئاسي  الفريق 
الرئيس الذين مت اختيارهم وبني 

احلكومة من جانب آخر.
املشاورات  صعيد  وعلى 
رئيس  أوشك  احلكومة،  لتشكيلة 
احلكومة املكلف على إجناز غالبية 
مصدر  وأكد  الوزارية.  الرتكيبة 
حسني  املشري  بقاء  عسكري 
وزيرًا  منصبه  يف  طنطاوي 
املشري  أن  إىل  الفتًا  للدفاع، 
حيّتم  ما  وهو  القانون،  حيرتم 
أمام  واليمني  القسم  أداء  عليه 
أعلنت  فيما  اجلمهورية،  رئيس 

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي 
فايزة أبو النجا أنها لن تستمر يف 
احلكومة اجلديدة. وعلم أن الرئيس 
مرسي تشاور مع املشري طنطاوي 
األربعاء يف  أمس  أول من  مساء 
عدد  يف  اجلمهورية  رئاسة  مقر 
ختص  اليت  والقضايا  األمور  من 
البالد، ومنها التشكيل الوزاري، 
وزارة  مبرشح  يتعلق  ما  خصوصًا 

الدولة لإلنتاج احلربي.
الرئاسة  باسم  الناطق  ونفى 
الدكتور ياسر علي وجود خالفات 
العسكري  الرئاسة واجمللس  بني 
بشأن منصب وزير الدفاع. وقال 
ترشيح  بشأن  تردد  »ما  علي: 
الرئاسة ألحد الشخصيات ملنصب 
اجمللس  واعرتاض  الدفاع  وزير 
عليها  املسلحة  للقوات  األعلى 
ال أساس له من الصحة«، داعيًا 
»وسائل اإلعالم إىل مراعاة الدقة 

واملوضوعية يف تناول األخبار«.
عقد  العسكري  اجمللس  وكان 
املشري  برئاسة  طارئًا  اجتماعًا 
)ما  نائبه  وحبضور  طنطاوي 
املكرب«(،  »اجمللس  باسم  يعرف 
الساحة  على  املستجدات  لبحث 
يف  الراهنة  واألوضاع  السياسية 
البالد. وقالت مصادر مطلعة إن 
االجتماع جاء بهدف حبث املتغريات 
السياسية اليت طرأت على الساحة 
السياسية يف مصر، ومن ضمنها 

التعديل الوزاري املرتقب.

املصري  الوزراء  رئيس  وقال 
قنديل  هشام  الدكتور  املكلف 
»إنين ال أنتمي إىل مجاعة اإلخوان 
املسلمني، ومل أنتِم طوال حياتي 
إىل أي حزب سياسي«. وأكد أن 
اجلديد  الوزاري  التشكيل  مالمح 
الوزارات  من  بعدد  تتضح  بدأت 
وأن من املتوقع أن يتم التوصل 
يف شكل نهائي للتشكيل املقرتح 
يعرضه  أن  على  اجلمعة،  اليوم 
على الرئيس مرسي. وأشار إىل 
احلاليني  الوزراء  أن هناك بعض 
احلكومة  يف  تكليفهم  سيتم 
رغبتهم  من  التأكد  بعد  اجلديدة 
على  وقدرتهم  االستمرار  يف 
العطاء يف احلكومة اجلديدة لتنفيذ 
برنامج الرئيس االنتخابي، حبسب 
»اجلمهورية«  جريدة  ذكرت  ما 

املصرية.
أهم  أن  قنديل  وأضاف 
أنها  اجلديدة  احلكومة  مسات 
العمل  يستطيع  متجانس  فريق 
أهداف  حتقيق  على  وقادرة  معًا 
املعيار  هي  الكفاءة  ألن  الثورة، 
األول الختيارهم )الوزراء(، وذلك 
اجلمهورية  رئيس  مع  باالتفاق 
السلطة  رأس  على  باعتباره 
خالل  قنديل،  وأشار  التنفيذية. 
أمس،  عقد صباح  مؤمتر صحايف 
جملس  اجتماع  إىل  ذهابه  قبل 
كمال  الدكتور  برئاسة  الوزراء 
متثيل  يوجد  أنه  إىل  اجلنزوري، 

اجلديد  التشكيل  يف  للمرأة 
النسائية  الكفاءات  أن  خصوصًا 

موجودة بكثرة يف مصر.
أكد  النيل،  حوض  ملف  وحول 
قنديل أنه سيحظى باهتمام خالل 
ضمن  وسيكون  املقبلة  الفرتة 
باألمن  يتعلق  ألنه  أولوياته  أهم 
مرسي  أن  وأضاف  القومي. 
»مهمة  أهمها  عدة  مبهمات  كلفه 
القضاء على مشاكل اخلبز واملرور 
األمن،  إعادة  مع  والقمامة، 

واالهتمام بقضية مياه النيل«.
وكان قنديل استقبل 11 مرشحًا 
ومن بني  وزارية.  حقائب  لتولي 
طارق  الدكتور  التقاهم  الذين 
وأستاذ  االقتصادي  اخلبري  وفيق 
واملؤشرات  العمراني  التخطيط 
وحممد  اإلسكان،  حلقيبة  ترشحه 
اإللكرتونيات  أستاذ  حممد  حازم 
القاهرة،  جامعة  اهلندسة  بكلية 
الطرق  أستاذ  رشاد  وحممد 
القاهرة،  هندسة  يف  والكباري 
ملف  مسؤول  مسعد  ومصطفى 
الرئيس مرسي  التعليم يف محلة 
مرشحًا للتعليم، وحامت عبداللطيف 
مرشحًا  اآلداب  كلية  األستاذ يف 
وعصام  االجتماعية،  للشؤون 
املشرف  قطاع  رئيس  خليفة 
الري  وزير  مكتب  على  العام 
النظم  أستاذ  طلبة  فهمي  وعلي 
إىل  مؤشر  يف  واملعلومات 
واملهندس  لالتصاالت،  ترشحه 
طارق  والدكتور  النادي،  وائل 
يف  العمارة  أستاذ  عبداللطيف 
يسري  وحممد  اهلندسة،  كلية 
يف  الكيماوية  اهلندسة  أستاذ 
القاهرة، إضافة إىل وزير  جامعة 
عبداملنعم  حممد  السابق  الثقافة 
حزب  يف  والقيادي  الصاوي، 
سليمان،  أسامة  والعدالة  احلرية 
أستاذ  العقاد  مدحت  والدكتور 
الزقازيق  جامعة  يف  االقتصاد 
كما  االستثمار،  حلقيبة  واملرشح 
استقبل الدكتور مجال نوارة أمني 
حلقيبة  واملرشح  اجلامعات  عام 

التعليم العالي.

مصر: احلكومة تؤدي اليمني اليوم وأول قبطي يف منصب »مساعد الرئيس«

ايران تعرض على سوريا »خربتها« و«إمكاناتها«
وتؤكد قدرتهما على التأثري يف املعادالت

نائب  عن  »إرنا«  لألنباء  االيرانية  االسالمية  اجلمهورية  وكالة  نقلت 
إسرتاتيجيان  شريكان  وسوريا  إيران  أن  سعيدلو  علي  االيراني  الرئيس 
يتمتعان بنفوذ وحضور قوي ميّكنهما من التأثري يف املعادالت االقليمية 
والدولية. ففي تصرحيات تعزز الدعم االيراني لسوريا وتدحض التكهنات 
بأن القيادة االيرانية تواجه معارضة داخلية الستمرار دعمها النظام السوري، 
أبدى سعيدلو لدى لقائه نائب رئيس الوزراء السوري عمر إبرهيم غالوجني 
لتقديم  طهران  استعداد  وزاري،  وفد  رأس  على  طهران  يزور  الذي 
العالقات  ووصف  والصديقة«.  »الشقيقة  سوريا  اىل  وامكاناتها  خربتها 
بني طهران ودمشق بأنها »عميقة وتارخيية«. وكان الناطق باسم رئيس 
اركان القوات االيرانية املشرتكة اجلنرال مسعود اجلزائري صرح االربعاء 
بأن لنظام االسد أصدقاء يف املنطقة مستعدين للهجوم، يف اشارة اىل 

»حزب اهلل« و«حركة املقاومة االسالمية »محاس«.

وجدت  سوريا،  غرب  مشال  يف 
نظام  قوات  ضد  املسلحة  احلركة 
الرئيس بشار األسد حلفاء متحمسني 
اسالميون  هم  جانبها،  اىل  للقتال 
قدموا من دول عدة عربية وأجنبية 

لالنضمام اىل القتال.
تبين  عوض  هؤالء،  ان  إال 
اىل  الداعية  »الثوار«  شعارات 
النظام،  واسقاط  الدميوقراطية 
سوريا  اىل  قدموا  انهم  يؤكدون 
»السقاط العلويني« الذين ينظرون 

اليهم على أنهم »كفار«.
ويف باب اهلوى، املعرب احلدودي 
مع تركيا الذي سيطر عليه االسبوع 
احلر«  السوري  »اجليش  املاضي 
اجليش  عن  منشقني  من  املؤلف 
متكن  مدنيني،  ومقاتلني  النظامي 
الذين  املقاتلني  عشرات  رؤية 
يقولون انهم يأتون من دول عربية 
واملغرب  اجلزائر  مثل  اسالمية،  او 
والسعودية وتونس... وكذلك من 

الشيشان او الصومال.
الشعبية  االنتفاضة  بداية  ومنذ 
على نظام الرئيس بشار االسد قبل 
أكثر من 17 شهرًا، ثم حتوهلا من 
حركة سلمية اىل نزاع عسكري دام، 
تتهم السلطات املعارضة باستقدام 
»القاعدة«،  تنظيم  من  مقاتلني 
مؤكدة ان ال وجود حلركة احتجاج، 
امنا هي »مؤامرة« من اخلارج تشارك 

فيها دول أجنبية وخليجية.
املقاتلني  عدد  حتديد  ويصعب 
االراضي  يف  األجانب  االسالميني 
املقاتلون  يقر  ال  وقت  السورية، 
املعارضون بدور هلؤالء يف املعركة. 
ويؤكد بعضهم انه استجاب دعوات 
اىل اجلهاد توردها مواقع على شبكة 
االنرتنت. ومن هذه الدعوات، بيان 
العسكرية  »القيادة  عن  صادر 
يف  واجلهاد  احلق  راية  جلماعة 
العراق« ومنشور يف موقع »شبكة 
اجلهاد العاملي« يدعو اىل »فتح باب 
التطوع للجهاد يف سوريا«. وتبنت 
اليت كشف  االسالم«،  »فتح  حركة 
وجودها للمرة االوىل يف لبنان عام 
2007. هجومًا على سيارة عسكرية 
يف بلدة اعزاز مبحافظة حلب. وجاء 
يف بيان التبين املوقع باسم »فتح 
االسالم - الكتيبة الراشدة«: »قتل 
الروافض  الكفر  جنود  من  ثالثون 

يف اعزاز«.
يف  احلدود،  من  مقربة  وعلى 
قرية سورية قريبة من حلب، شاهد 
االسالميني  من  جمموعة  صحافيون 
مبنى  يف  املتمركزين  األجانب 
املعارضون.  عليه  استوىل  اداري 
وبني هؤالء تركي واوكراني واثنان 
الشيشان  مجهورية  من  اكثر  او 
وباكستانيون، اىل جانب املقاتلني 

السوريني.

إسالميون من دول عربية وأجنبية يقاتلون إلسقاط نظام األسد
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املتحدة  لالمم  العام  االمني  دعا 
بان كي مون أمس اجملتمع الدولي 
اجملزرة،  وقف  اجل  من  للتحرك 
وذلك يف خطاب امام الربملان يف 
الذي  البلقان  بلدان  احد  البوسنة 
يف  سريربينتسا  يف  ابادة  شهد 

.١٩٩٥
قلب  من  نداء  اوجه  بان  وقال 
البوسنة واهلرسك اىل العامل امجع: 
ال تتأخروا، احتدوا، حتركوا. حتركوا 

االن لوقف اجملزرة يف سوريا.
واذ اكد ان االمم املتحدة مل تكن 
احلرب  خالل  مسؤولياتها  قدر  على 
الطائفية يف البوسنة بني العامني 
١٩٩٢ و١٩٩٥ واليت ختللتها جمزرة 
سريربينتسا، شدد على ان اجملتمع 
الدولي يتعرض الختبار يف سوريا. 
الذي  نفسه  الدولي  اجملتمع  انه 
اخفق يف منع اجملزرة يف البوسنة.

اليت  املعلومات  ان  بان  واعترب 
البلد  ان  تؤكد  سوريا  من  تصل 
بوترية  االهلية  احلرب  اىل  ينزلق 
قتل  اىل  اشار  واذ  متسارعة. 
اكد  بكاملها،  قرى  وسكان  اطفال 
ما  تبذل  املتحدة  االمم  ان  بان 
اجملتمع  ان  على  مشددا  تستطيع، 
التدخل  مسؤولية  يتحمل  الدولي 

جمتمعا النهاء االزمة.
مغادرة نصف املراقبني

ويف دمشق، اعلن مساعد االمني 
العام لالمم املتحدة لشؤون عمليات 
دمشق  الدسو يف  هريفيه  السالم 
امس ان نصف املراقبني الدوليني 
غادروا سوريا، موضحا ان ختفيض 
يعين  املراقبة  بعثة  افراد  عدد 
اليها  املوكلة  املهام  يف  تقليصا 
االمن  جملس  من  تفويض  مبوجب 
مؤمتر  يف  الدسو  وقال  الدولي. 
نصف  حنو  من  طلب  صحايف 
املراقبني العسكريني املغادرة اىل 
بالدهم. واضاف ان تقليص البعثة 
يف الوقت احلالي، يعين ختفيضا يف 
املراقبني  فرق  مواقع  ويف  العدد 

املنتشرة يف احملافظات.
امكاناتنا،  بقدر  سنعمل  وتابع 
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مشريا اىل وجوب ان ناخذ باحلسبان 
الوضع االمين املعقد جدا يف العديد 
االماكن. وكان مراقبان رفضا  من 
وكالة  افادا  امسيهما  عن  الكشف 
ان  سابق  وقت  يف  برس  فرانس 
امس  سوريا  غادروا  مراقبا   ١٥٠
األول وامس ولن يعودوا. واوضحا 
ان رحيل املراقبني يأتي بعد قرار 
اىل  البعثة  افراد  عدد  بتخفيض 

النصف.
الدوليون غري  وانتشر املراقبون 
بناء   ٣٠٠ عددهم  البالغ  املسلحني 
على قرار من جملس االمن الدولي 
من  نيسان  من  اعتبارا  سوريا  يف 
اجل التحقق من وقف الطالق النار 
مل يتم االلتزام به بتاتا. واعلنوا يف 
عملياتهم  تعليق  حزيران  منتصف 
يف  العنف  اعمال  تصاعد  بسبب 
الدولي  االمن  جملس  البالد.وقرر 
بعثة  مهمة  متديد  متوز   ٢٠ يف 
املراقبني الدوليني يف سوريا ملرة 
اخرية ملدة ثالثني يوما، وذلك قبل 

ساعات من انتهاء مهمتها.
جواز  عدم  على  القرار  ونص 
اذا  اال  يوما  الثالثني  مهلة  جتاوز 
باالسلحة  هجماتها  دمشق  اوقفت 
يف  االمين  الوضع  وحتسن  الثقيلة 
القيام  املراقبني  لبعثة  يتيح  شكل 
االمريكية  السفرية  بعملها.وقالت 
رايس  سوزان  املتحدة  االمم  لدى 
يوما  الثالثني  مهلة  ان  حينه  يف 
ستتيح للمراقبني االنسحاب بشكل 
ان  الدسو   واوضح  وآمن.  منظم 
اىل  تهدف  دمشق  اىل  زيارته 
لبعثة  اجلديد  بالقائد  التعريف 
املراقبني اجلنرال باباكار غاي الذي 
وصل ليال اىل دمشق ليحل مكان 

اجلنرال النروجي روبرت مود.
سيلتقي  اليت  الزيارة  ان  وقال 
تهدف  املسؤولني  من  عددا  خالهلا 
ايضا اىل تقييم الوضع والبحث مع 
الوضع  االطراف يف سوريا  خمتلف 
ان  سنحاول  واضاف  البالد.  يف 
ان  ميكنه  سياسي  حل  نساهم يف 

خيفف ان املعاناة.

بان كي مون يدعو العامل اىل وقف اجملزرة
وموفده يعلن ان نصف املراقبني غادروا سوريا

مضت قوات النظام السوري 
اىل  تعزيزات  استقدام  يف 
سوريا   مشال  يف  حلب  مدينة 
متهيدًا لشن هجوم كبري من اجل 
يسيطر  اليت  االحياء  استعادة 
املعارضون  املقاتلون  عليها 
اسبوع  منذ  تشهد  واليت 
وختف  حينا  تعنف  اشتباكات 

احيانا.   
أفاد مصدر امين ان »تعزيزات 
انتشرت  اخلاصة  القوات  من 
اجلهة  يف  واخلميس  االربعاء 
وصلت  كما  للمدينة،  الشرقية 
يف  ستشارك  اضافية  قوات 
او  اجلمعة  شامل  مضاد  هجوم 
السبت« على حلب. واوضح ان 
»١٥٠٠ اىل الفي مقاتل وصلوا 
لدعم  املدينة  خارج  من  ايضا 
الفي مقاتل من املتمردين  حنو 
مشريًا  املدينة«،  يف  موجودين 
يف  ينتشرون  هؤالء  ان  اىل 
على  والشرقية  اجلنوبية  االحياء 
وخصوصا صالح  حلب،  اطراف 
الدين واجلوار. وتوقع »اجليش 
اهلجوم  احلر«  حصول  السوري 
اجمللس  رئيس  وقال  فعاًل. 
التابع  حلب  حملافظة  العسكري 
العكيدي  اجلبار  عبد  العقيد  له 
»سكايب«:  عرب  اتصال  يف 
»وصلت تعزيزات عسكرية اىل 
حلب، ونتوقع هجوما كبريا يف 
اي حلظة، وال سيما يف املناطق 
والغربية  والشرقية  اجلنوبية 

الواقعة على االطراف«.
»الوطن«  صحيفة  وأوردت 
السلطات  من  القريبة  السورية 
املعركة  ستكون  »حلب  ان 
اجليش  خيوضها  اليت  االخرية 
القضاء  وبعد  السوري.  العربي 
ستخرج  فيها  االرهابيني  على 

سوريا من أزمتها«.
استمرت  االرض،  وعلى   
احياء  بعض  يف  االشتباكات 
حلب وترافقت مع قصف مصدره 
قوات النظام. وقتل يف حمافظة 
مخسة  اشخاص،  سبعة  حلب 

مدنيني ومقاتالن معارضان.
لـ«وكالة  مراسل  وقال   
الصحافة الفرنسية« يف حلب ان 
املقاتلني املعارضني يستعدون 
اعدوا  وقد  الكربى«،  »للمعركة 
للجرحى  العالج  لتقديم  مراكز 

النظام السوري ينشر تعزيزات من القوات اخلاصة متهيداً ملهامجة حلب

اشتباكات يف خميم الريموك واملروحيات تقصف حي احلجر األسود بدمشق

 مقاتل من »الجيش السوري الحر« يطل من نافذة قسم شرطة حي الشاعر يف حلب

املدارس واجلامعات.  اقبية  يف 
واشار اىل نقل ولد يف العاشرة 
من عمره اصيب بشظية قذيفة 
امامه اىل احد هذه املراكز، اال 
متأثرا  تويف   ما  سرعان  انه 

جبروحه.   
العربية  الوكالة  ونقلت   
»سانا«  لالنباء  السورية 
وحدة  أن  رمسي  مصدر  عن 
الحقت    املسلحة  القوات  من 
حيي  يف  مسلحة«  »جمموعات 
صالح الدين والسكري مبحافظة 
»االشتباك  أن  وأضافت  حلب. 
مقتل  عن  أسفر  اجملموعات  مع 
وإصابة عدد كبري من املسلحني، 
وأنه مت التعرف بني القتلى على 
اقرع  ومازن  عفري  صاحل  حممد 
وهما مطلوبان يف جرائم عدة«.

اشتباكات دمشق  
»املرصد  قال  دمشق،  ويف 
السوري حلقوق االنسان« الذي 
يتخذ لندن مقرًا له ان اشتباكات 
شارع  يف  الوقت  بعض  دارت 
٣٠ مبخيم الريموك جنوب شرق 
القصف  ان  واضاف  املدينة. 
االسود   احلجر  حي  على  تواصل 
الذي تستخدم فيه املروحيات، 
عنيفة  »اشتباكات  عن  وحتدث 
مستمرة منذ يوم امس يف احلي 
النظامية  القوات  الذي حتاصره 

من حماور عدة«.
تعرضت  عينه  الوقت  يف   
قرى وبلدات يف ضواحي دمشق 
وبعضها  داريا،  بينها  اجلنوبية 
مثل  االسود  احلجر  حلي  متاخم 
وأوضح  عنيف.  لقصف  يلدا، 
املرصد ان قوات النظام حتاول 
السيطرة على مدينة داريا اليت 

جلأ اليها عدد كبري من املقاتلني 
من  انسحابهم  بعد  املعارضني 

دمشق.
 وبلغ عدد القتلى يف دمشق 
وريفها ٢7، هم ٢4 مدنيا وثالثة 
مقاتلني. وبني هؤالء ١6 شخصا 
اطفال  ومخسة  نساء  اربع  هم 
قصف   يف  قتلوا  رجال  وسبعة 

لبلدة يلدا.
جثة   ١4 على  العثور  وأعلن 
القابون  حي  اهلوية يف  جمهولة 
السورية  القوات  دخلته  الذي 
خالل  ايام  قبل  »قتلوا  اخريا 
العمليات العسكرية يف احلي«.

عثر  درعا،  حمافظة  ويف   
مقاتال   ١٢ جثث  على  اخلميس 
معارضا يف منطقة العجمي على 
االردنية،   - السورية  احلدود 
وذكر  آخرون.  عشرة  وفقد 
»تعرضت  املنطقة  املرصدان 
النظامية  القوات  من  للقصف 
هؤالء  كان  بينما  السورية« 
االهالي  »يساعدون  املقاتلون 
اىل  النزوح  حياولون  الذين 

االردن«.
سجل  محص،  حمافظة  ويف   
اقتحام ملدينيت  املرصد حماولة 
احملاصرتني  وتلبيسة  الرسنت 
منذ اشهر، وقتل يف االشتباكات 
يف  معارضني  مقاتلني  اربعة 
القصف   استمر  فيما  تلبيسة، 
الشياح  وجورة  اخلالدية  الحياء 
والقرابيص يف مدينة محص.     

  االنشقاقات
االنشقاقات،    صعيد  وعلى   
السورية  اخلارجية  وزارة  اكدت 
ديبلوماسيني  ثالثة  انشقاق 
الساعات  خالل  سوريني 
دورهم  شأن  مقللة  االخرية، 
ومتهمة عاصمة عربية مل تسمها 
النوع  هذا  وتشجيع«  بـ«متويل 

من »االنشقاق على الوطن«.
هؤالء  ان  بيان  يف  وقالت   
اختاروا  الوزارة  يف  »العاملني 
ببعثات  عملهم  اماكن  ترك 
ديبلوماسية والتوجه اىل عاصمة 
عربية معينة بالذات تتوىل مهمة 
من  النوع  هذا  وتشجيع  متويل 
عن  االنشقاق  على  املوظفني 
عروض  مقابل  يف  اوطانهم 
احد«.                                                   على  ختفى  تعد  مل 
السفري  ان  اخلارجية  بيان  وجاء 
العربية  االمارات  لدى  السوري 
نقلت  الذي  الدباغ  اللطيف  عبد 
وسائل االعالم انشقاقه االربعاء 
دمشق   لدى  املراجعة  قيد  »هو 
عمله فى  راس  على  ...وليس 
الرابع من حزيران  ابو ظيب منذ 
املنصرم«. واضافت ان زوجته 
اليت كانت تقوم  ملياء احلريري 
يف  السورية  السفارة  باعمال 
يف  انشقاقها  واعلن  قربص 
وال  حتمل  »مل  السابق  اليوم 
حتمل حاليا لقب سفرية لسوريا 
يف  تعمل  ديبلوماسية  هي  بل 

ومكلفة  قربص  يف  السفارة 
بالنيابة  السفارة  شؤون  ادارة 
يف انتظار تعيني قائم باالعمال 

اصيل او سفري«.
امللحق  ان  اىل  واشارت   
االمين يف السفارة السورية يف 
سلطنة عمان حممد حتسني الفقري 
»اجلزيرة«  قناة  اعلنت  الذي  
»ال  االربعاء  انشقاقه  القطرية 
ديبلوماسية  صفة  اي  حيمل 
موظف  هو  بل  امنية،  او    ...
اخلارجية«  وزارة  فى  اداري 
ايار  من  اعتبارا  مهمته  انتهت 
على  االحالة  انتظار  يف  »وهو 
التقاعد خالل اشهر«.  وخلصت 
الوزارة اىل انها »قامت باختاذ 
واملسلكية  القانونية  االجراءات 
اصوال،  املطبقة  والديبلوماسية 
علمًا ان سفاراتنا املعنية تعمل 
اي  دون  ومن  منتظم  بشكل 
انقطاع خلدمة الرعايا السوريني 
وكانت  املعنية«.  الدول  يف 
»اجلزيرة« بثت الثلثاء ان  ملياء 
بعد  قطر  اىل  وصلت  احلريري 

اعالن انشقاقها.  
 10 آالف متطّوع 

الدولة  وزير  وإقرتح    
يف  الوطنية  املصاحلة  لشؤون 
لقائه  عقب  حيدر  علي  سوريا 
لألمم  العام  األمني  وكيل 
السالم  حفظ  لعمليات  املتحدة 
بعثة  ورئيس  الدسوس  إرفيه 
اجلنرال  املتحدة  األمم  مراقيب 
توفري  باباغار غاي يف دمشق  
من  سوري  متطّوع  آالف   ١٠
العالية  اإلختصاصات  ذوي 
امليداني  العمل  يف  للمساهمة 
يف  الدوليني  املراقبني  لبعثة 
اإلقرتاح  هذا  أن  معتربًا  البالد، 
خيترب نيات البعثة وجّديتها. قال 
أن »هذا اإلقرتاح سيدرس جديًا 

يف األيام املقبلة«.

والدة مايكل جاكسون »حمّطمة« بعد 
إلغاء وصايتها على أحفادها

مايكل  الراحل  البوب  ملك  والدة  جاكسون،  كاثرين  قالت 
جاكسون، إنها مدّمرة كليًا بسبب جتريدها من الوصاية القانونية 
عن  رغمًا  حمتجزة  أنها  عن  أشيع  ما  نافية  الثالثة،  أحفادها  على 
إرادتها يف أريزونا. وأكدت أنها عائدة إىل لوس أجنليس لالجتماع 

بهم جمددًا.
وانتقدت كاثرين )8٢ سنة( قرار احملكمة العليا يف لوس أجنلس 
تعيني تي جاي جاكسون ابن تيتو شقيق ملك البوب، وصيًا موقتًا 
على األبناء الثالثة للمغين الراحل، بناء على ادعاءات أن أوالدها 

حيتجزونها رغمًا عنها ومينعونها من لعب دور الوصي.
وقالت يف كلمة مكتوبة بثتها شبكة »أي بي سي« مساء أول 
بأوالدها رييب وجريمني  أريزونا حماطة  منتجع يف  أمس، من  من 
عن  وممثل  ستيسي  رييب  ابنة  إىل  إضافة  جاكسون،  وجانيت 
ال  »أوالدي  فـ  أكاذيب«،  »جمموعة  على  بين  القرار  إن  املنتجع، 
ميكن أن حيتجزوني رغمًا عين. وأنا هنا ألقول أني خبري«. وأضافت: 
»أنا مدمرة بالكامل ألنه يف غيابي، أخذوا أحفادي مين وأنا عائدة 
اآلن إىل املنزل«. وأشارت إىل أنها يف إجازة منذ أسبوع ووّزعت 
املسؤوليات يف املنزل الذي تعيش فيه مع أحفادها برينس )١٢ 
سنة( وباريس )١١ سنة( وبالنكيت )7 سنة(، قبل أن تغادر، وأن 
على  األمور  أن  للتأكد  يوم  كل  تتصل  جانيس مسيث  مساعدتها 
ما يرام. وقالت إن أحدًا ما سّرح الطباخ واملربية ومدبري شؤون 

املنزل، مضيفة »أعرف من وراء كل ذلك«.
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فشلت مدفوعات حكومة غيالرد 
تعزيز  يف  لألسر   النقدية 
شعبيتها مع نتائج استطالع من 
أسوأ االستطالعات صودف يف 
اليوم نفسه الذي فاز فيه حزب  
الفرعية  االنتخابات  يف  العمال 

ملقعد ملبورن.
ففي أحدث استطالع، نشر يف 
احملدودة  ليمتيد  نيوز  صحف 
اخنفضت   )News Ltd( الثالثاء، 
حلزب  االساسية  االصوات 
إىل  مئوية  نقاط  ثالث  العمال 

28 يف املئة.
لالئتالف   الدعم  تراجع  كما 
مبعدل نقطتني يف املئة ليصل 
إىل 46 يف املئة، يف حني ان 
واالحزاب  للمستقلني  الدعم 
الصغرية - ما عدا حزب اخلضر 
الذي سجل 11 يف املئة - ارتفع 

إىل 15 يف املئة.
االصوات  احتساب  وبعد 
التفضلية، بقي االئتالف يتصدر 

العمال بـ 10 نقاط مئوية.
ويف حني وّسع الفارق  كرئيس 
مفضل للوزراء مع جوليا غيالرد 
أربع نقاط - 40 يف املئة  اىل 
املئة  يف   36 مقابل   لصاحله 
املعارضة  زعيم  لغيالرد، سجل 
رضا  أسوأ  ابوت  طوني  السيد 
يف   30 اىل  ليصل  ادائه  عن 

املئة.
فإذا  هذا،  من  الرغم  على 
فإن  اليوم،  االنتخابات  أجريت 
عن  العمال  سيبعد  االئتالف 
اىل  يصل  كبري  بفارق  السلطة 
56 يف املئة مقابل 44 يف املئة 
للحكومة بعد احتساب االصوات 

العمال خيسرون املزيد من الدعم رغم رزم املساعدات العائلية

التفضيلية للطرفني.
للعمال يف  الدعم  تدني  ويأتي 
االستطالع يف أعقاب وابل من 
اهلبات النقدية احلكومية للطبقة 
اليت  أسرتاليا  يف  الوسطى 
تتحرك لعزل األسر ومحايتها من 
التكاليف املرتبطة  ارتفاع  تأثري 

بضريبة الكربون.
اجملال  النتيجة  هذه  وتفتح 
التكهنات  من  جديدة  جلولة 
التكهنات  هذه  القيادة،  حول 
منذ  اخنفضت  بالكاد  اليت 
صرح  عندما  املاضي  االسبوع 
وسوطها  احلكومة  موظفي  كبري 
جويل فيتزجيبون، املؤيد لكيفن 
راد، لتلفزيون اي بي سي أنه 
طويلة  لفرتة  القادة  بقي  إذا 
شعبية  دون  الكفاية،  فيه  مبا 
التوقف عن قيادة   االجدر  فمن 

احلزب.
الذين  املنتقدين  على  وردا 
على  تصرحياته  اىل  ينظرون 

انقسام  إلثارة  حماولة  أنها 
قال  العمال،  حزب  قيادة  يف 
الصدمة  فيتزجيبون:  السيد 
كما  يسميها  السياسي  مرعبة، 
 - اغبياء  ليسوا  الناس  يراها. 
احلقيقة التارخيية هي أن القادة 
السياسيني الذين حيصلون على 
شعبية متدنية لفرتة  طويلة مبا 
فيه الكفاية يف االستطالعات ال 

يبقون قادة سياسيني.
التدني   وُتلقى املالمة يف هذه 
يف استطالعات الرأي على وزير 

التجارة كــريغ اميرسون.
وصرح الدكتور اميرسون لشبكة 
أحد  »ال  قائال  نيوز  سكاي 
حيصل على الكثري من العالمات 

يف اكتظاظ الربملان«.
اميرسون  التجارة  وزير  وكان 
من  األخري  األسبوع  إىل  يشري 
عندما  يونيو  حزيران/  شهر 
فشل تشريع جييز معاجلة ملفات 
يف  اخلارج  يف  اللجوء  طاليب 

معارضة   بسبب  الربملان  عبور 
االئتالف وحزب اخلضر.

على  اميرسون  الدكتور  وشدد 
ان احلكومة كانت أكثر اهتماما 
بضمان وضع سياسات صحيحة 
ملستقبل أسرتاليا حيز التطبيق 
اهتمامها مبوقعها يف  اكثر من 

استطالعات الرأي.
يف  اميرسون،  الدكتور  وقال 
اشارة اىل ان 62 يف املئة غري 
غيالرد  جوليا  أداء  عن  راضني 
رئيسة  لديك  يكون  »عندما 
مثل  ستشهد  إصالحية،  وزراء 
استطالعات  يف  احلاالت  هذه 

الرأي«.
انها  فقالت  غيالرد  اآلنسة  اما 
لن تعلق على استطالعات الرأي 
لكنها قالت للصحافيني انه اذا 
كنت ترغب يف اجراء اصالحات 
»االلتصاق  عليك  كبرية 

بسالحك«.
وقالت اآلنسة غيالرد يف سيدني 
»احلكومة هي اليت حتكم، وهي 
الكبرية  االشياء  جتعل  اليت 

والصعبة واقعا وحقيقة««.
نظرنا  »إذا  تقول  واضافت 
العمالي، فإنه  إىل تاريخ حزبنا 
يعلمنا أن اإلصالحات الكبرية ال 

تأتي بسهولة«.
االمامية  املقاعد  نائب  وكان 
برانديس  جورج  االحراري 
صباح  اثنى  من  اول   Brandis
الثالثاء على قيادة السيد أبوت 

للمعارضة مشريا اىل ان نتائج 
االستطالع مل تتغري كثريا  يف 

االشهر 16 االخرية.
 وقال لشبكة سكاي نيوز »مل 
نذرف الدموع على هذا االستطالع 

هذا الصباح )الثالثاء«.
الشيوخ  جملس  عضو  وقال 

جورج برانديس ان سقوط حزب 
العمال تزامن مع قرار احلكومة 

إدخال ضريبة على الكربون.
النقطة  هي  »هذه  يقول  وتابع 
اليت عندها تدنت شعبية احلكومة 
د االحرتام جلوليا غيالرد ومل  وُفقٍِ

تتعاَف منذ ذلك احلني«.

بطول  نفق  الثالثاء  يوم  افتتح 
مدينة  يف  كيلومرتات   6.7
بريزبن األسرتالية، هو األطول 

يف كل أسرتاليا.
وأفادت وكالة األنباء األسرتالية 
افتتاح  عن  بي«  آي  »آي 
أحناء  بباقي  املطار  يربط  نفق 
بريزبن، يقدر طوله بـ6.7 كلم، 
إنشائه  تكلفة  ان  إىل  مشرية 

قدرت بـ4.8 مليارات دوالر.
إنشاء  سبب  ان  إىل  وأشارت 
إىل  كبري  حد  اىل  يعود  النفق 
الـ20  قمة  بريزبن  استضافة 
وتقول   ،2014 العام  يف 
رئيسة الوزراء جوليا غيالرد انه 
يسهل انتقال الوفود من وإىل 

املطار.
سيفتح  النفق  ان  إىل  ولفتت 
السري  حركة  أمام  دائم  بشكل 

قبيل منتصف ليل الثالثاء.

افتتاح أطول 
نفق يف أسرتاليا

Member for East Hills, Clr. 
Glenn Brookes, today an-
nounced that local Picnic 
Point resident, Jim Dan-
iel, will be running in the 
Bankstown Local Gov-
ernment election.
«Mr. Daniel is a young and 
competent individual who 
is extremely enthusias-
tic about making sure the 
rate payers of South Ward 
will continue to receive 
quality representation.»  
Glenn Brookes said.
«I have every confidence 
in Jim’s ability and I know 
that he will represent the 
residents of South Ward 
with the same level of 
commitment and dedica-
tion that I brought to the 
role for eight years.»
«I can’t think of a better 
person to represent South 
Ward on Council and I 
look forward to hitting the 
campaign trail with Jim.»
Father of two, Jim Dan-
iel, was preselected by 
the Liberal Party to run as 
number one on the South 
Ward Liberal ticket in 
June.
«I am honoured by the 
trust that has been shown 

HANDING OVER THE BATON

in me by so many people 
who sincerely know that 
I have what it takes to be 
a successful South Ward 
Councillor on Bankstown 
City Council.»  Jim Daniel 
said.
Joining Jim Daniel on the 
Liberal South Ward ticket 
is Vanessa Gauci.
Vanessa Gauci is a Pad-
stow mother of five, whose 
Down Syndrome/Autistic 
son attends the Broder-
ick Gillawarna Special 
School at Revesby.  Mrs. 
Gauci is the President of 
the School>s P&C and last 
year founded the Rainbow 
of Hope charity to raise 
much needed funds to 
provide equipment need-
ed by the students.
«These South Ward Lib-
eral candidates provide a 
solid foundation of knowl-
edge, experience and 
dedication.» Clr. Brookes 
said.
«The residents of South 
Ward will be well repre-
sented on Council by such 
a strong team.»

Media:  Geoffrey Grasso 
0421 778 671

Glenn’ street stall
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باهلزمية  اخلضر  حزب  اعرتف 
ملقعد  الفرعية  االنتخابات  يف 
فيكتوريا  والية  يف  ملبورن 

لصاحل العمال.
اخلضر  حزب  زعيم  وقال 
بعد  انه  باربر  غريغ  الفيكتوري 
احصاء املزيد من االصوات ليلة 
حزب  أن  واضحا  أصبح  االثنني 
االنتخابات  يفوز يف  لن  اخلضر 
السبت  يوم  اليت جرت  الفرعية 
يف  ملبورن  مقعد  يف  املاضي 

فيكتوريا.
حزب  ان  باربر  السيد  واعلن 
باهلزمية،  اآلن  يعرتف  اخلضر 
قائال لراديو اي بي سي صباح 
متأخر  وقت  »نعم  الثالثاء  يوم 
من ليل امس )االثنني( وصلنا 
تقريبا إىل إعادة فرز األصوات 

بالكامل«.
وكشف انه »خالل ذلك اليوم 
اخلضر   حزب  لصاحل  وجدت 
حنو  أو   150 الـ  تناهز  أصوات 
املزيد  أيضا  وجد  ولكن  ذلك، 
العمال  حلزب  االصوات  من 
وعلى هذا األساس مل نفز عندما 

وصلنا اىل اعادة فرز كاملة«.
انتصاره  العمال  حزب  واعلن 
يوم االحد بفوز مرشحته جينيفر 
حزب  ولكن   Kanis كانيس 
االمل  قطع  قد  يكن  مل  اخلضر 

.Oke بفوز مرشحته كاثي أوك
لوكالة  باربر  السيد  وصرح 
االنتخابات  خسارة  ان   AAP
أمل،  خيبة  تكن  مل  الفرعية 
فخورون  فان  ذلك  من  وبدال 
بنتيجتها، وقال »ال، أعتقد أننا 
قمنا بأفضل محلة على االطالق 

من  أفضل  نتيجة  على  وحصلنا 
أي وقت مضى«.

كنا  »بالطبع  يقول  واضاف 
نود احلصول على 1.5 يف املئة 
اضافية للفوز باملقعد ولكن ما 
جيدا  أساسا  يعترب  عليه  حصلنا 

حلملتنا يف عام 2014«.
متكن  اخلضر  حزب  ان  وقال 
حزب  مع  الفارق  تقليص  من 
اىل   املئة  يف   6 من   العمال 

1.4 يف املئة.
وقد خسر حزب العمال نسبة 
االساسية  االصوات  من  كبرية 
زال حيجزه  ما  الذي  املقعد  يف 
الزمان،  من  قرن  من  ألكثر 
وكان هناك أيضا ضعف اقبال 
ثلث  ان  مل  حيث  الناخبني، 
للتصويت  املؤهلني  الناخبني 

تقريبا مل يدلوا بأصواتهم.
على  »حصلنا  باربر  وقال 
التصويت  يف  كبرية  زيادة 
واالصوات االولية حلزب العمال  

اخنفضت«.
ذلك  يكن  »مل  يقول  وتابع 
كافيا لكنه كان نتيجة ميكننا أن 

نفخر بها«.
وقال السيد باربر ان اآلنسة 
أوك Oke ستعود اآلن اىل عملها 
بلدية  جملس  عضو  منصب  يف 
مدينة ملبورن، وستكون مرشحة 
انتخابات  يف  للخضر  بارزة 
انتخابات  اجمللس  اجمللس يف 

يف تشرين االول/اكتوبر.
بدورها قالت اآلنسة أوك ان 
حزب اخلضر »ادار محلة إجيابية 
بأعداد  لنا  الناخبون  وصّوت 
العديد  صوت  وقد  كبرية، 
للمرة  اخلضر  حلزب  الناس  من 

حزب اخلضر يعرتف باهلزمية يف  االنتخابات الفرعية ملقعد  ملبورن

قام  جديدة  دراسة  وجدت 
كره  ان  املناخ  معهد  بها 
الكربون  لضريبة  الناخبني 
ميكن أن يستدير ويتغري مع 

مزيد من املعلومات.
الوزراء  رئيسة  وتناضل 
إقناع  اجل  من  غيالرد  جوليا 
ضريبة  مبزايا  الناخبني 
بها  لوحت  ان  منذ  الكربون 

يف أوائل عام 2011.
ملعهد  دراسة  واظهرت 
املناخ، صدرت يوم الثالثاء، 
املئة فقط من  ان  28 يف 
الناخبني يؤيدون ضريبة على 
فرضها  بدأ  اليت  الكربون، 
على امللوثني يف االول من 
متوز/ يوليو، مع 52 يف املئة 
 20 كان   فيما  يعارضونها 

دراسة: الكراهية لضريبة 
الكربون قد تتبدل

األوىل وهذا ساعد حزب  اخلضر 
األولية  األصوات  كسب  على 
للمرة االوىل يف انتخابات والية 

فيكتوريا«.
بيان  يف  تقول  واستطردت 
االولية  اصواتنا  »ازدادت  هلا 
وإذا  النمو،  تستمر يف  وسوف 
يف  نفسه  بالتأرجح  تكررت 
القادمة،  الفيدرالية  االنتخابات 
ملبورن  مبقعد  نفوز  فسوف 

الفيدرالي«.
انها  أوك  اآلنسة  وقالت 
قصرية  اسرتاحة  تأخذ  سوف 
قبل استئناف عملها يف منصب 
ملبورن  بلدية  جملس  عضوية 
اخلضر  حزب  لزعيم  وستنضم  
منطقة  براون يف  بوب  السابق 
ضد  احلملة  في   Sea Shepherd

 James Price يف  الغاز  مشروع 
Point يف غربي اسرتاليا.

يف املئة غري مؤكدين.
شرح  مت  عندما  ولكن 
وتوضيح العائدات الضريبية 
واملساعدات العائلية، ودعم 
والطاقة  التجارية،  األعمال 
إىل  الرقم  ارتفع   املتجددة 
47 يف املئة لصاحل الضريبة، 
فيما اخنفضت املعارضة هلا  
اىل  29 يف املئة مقابل 24 

يف املئة غري مؤكدة.
من  الكثري  ويعتقد 
حزب  لدى  ان  املستطَلعني 
للوصول  فعالة  خطة  العمال 
)العمال  احلزبني  هدف  إىل 
بتخفيض  واالئتالف( 
مخسة  حبدود  االنبعاثات 
 2020 عام  حبلول  املئة  يف 
يف   14( االئتالف  من  اكثر 

املئة(.
املعارضة  زعيم  وكان 
طوني ابوت قد تعهد بالغاء 
حال  يف  الكربون  ضريبة 
عام  االنتخابات  يف  فوزه 
2013، ويعتقد 44 يف املئة 
من الناخبني انه سيتخذ مثل 
 30 يرى  فيما  اإلجراء،  هذا 
يف املئة انه لن يتخذه وقال 
36 منها انهم غري مؤكدين.

مشلهم  الذين  ثلثا  وقال 
احلكومة  ان  االستطالع 
تكون  أن  جيب  الفيدرالية 
الرائدة يف يف اختاذ إجراءات 
بشأن تغري املناخ، يف حني 
قال 47 يف املئة ان االعمال 
ينبغي  والشركات  واملصاحل 

أن تؤدي هذا العمل.
املناخ  معهد  رئيس  وقال 
اصدر  الذي  كونور،  جون 
كانبريا  يف  التقرير  كامل 
انعكاسا  انه  الثالثاء،  يوم 
واحلوار  النقاش  »نوعية  لـ 
إعالم  يتم  مل  السياسي« 
الناخبني بشكل صحيح مبزايا 

تسعري الكربون.
اوكونور  السيد  واعلن 
شبه  اصبحت  ان«االرضية 
وقت  ليس  واآلن  مهيأة، 

التخلي عن هذه القضية«.
الدراسة  نتائج  ان  وقال 
جلميع  فكر  غذاء  كانت 
وكبار  السياسية  األحزاب 

رجال األعمال.

طوني  املعارضة  زعيم  كسر 
)العمال  احلزبني  تقليد  ابوت 
الصني  حث  يف  واالئتالف( 
اإلصالحات  يف  الشروع  على 
حتوهلا  ملالقاة  السياسية 

االقتصادي »امللحوظ«.
وقال السيد أبوت خالل وجبة 
صباح  بكني  يف  عمل  فطور 
آمل  للوزراء  »كرئيس  الثالثاء 
بإصالح سياسي ملطابقة التحرير 
مع  الصني،  يف  االقتصادي 
االعرتاف حبق احلكومة يف احلفاظ 
مكانة  واحرتام  النظام  على 

الصني املتزايدة يف العامل«.
بالفعل   »لدينا  يقول  واضاف 
على  الصني  مع  قوية  عالقة 

أساس املصاحل املشرتكة«.
الوقت،  مرور  »مع  وقال 
القيم  على  أكثر  تقوم  أن  آمل 

املشرتكة«.
على  أبوت  السيد  وتعهد 
والقيم  املصاحل  عن  »الدفاع 

املشرتكة«.
وحث السيد أبوت على عالقة 
أقرب وأكثر نشاطا ولكنه أيضا 
اكثر  موقف  اختاذ  اىل  اشار 
الصيين،  االستثمار  من  صرامة 
قائال ان حكومة برئاسته  »من 
شركات   تدعم  ان  النادر« 
االستيالء  يف  صينية  حكومية 
واالعمال  الشركات  إحدى  على 

األسرتالية.

ابوت من الصني: حان وقت االصالح

توني أبوت يلتقي وزير التجارة الصيني، تشن ده مينغ. الصورة: 
Sanghee ليو

بعد ان وجدته Fair Work بذر أموال نقابة 
خدمات الصحة 

زوجة طومسون خائفة على حالتها 
النفسية والعقلية

اعلنت زوجة النائب الفيدرالي 
كريغ طومسون انها ختشى على 
والعقلية   النفسية  صحتها 
معربة عن قناعتها بان زوجها مل 
يستخدم بطاقة االئتمان النقابية 

ليدفع للمومسات والعاهرات.
فقد قالت زوي أرنولد، اليت 
طفلها  تضع  ان  تتوقع  كانت 
األول عندما اندلعت هذه املزاعم 
الكثري  ان  سنوات،  ثالث  قبل 
زوجها  اىل  ينظرون  الناس  من 
ورجل  النساء،  »زير  أنه  على 

فضفاض يف أمواله وأخالقه«.
 Australian جمللة  وصرحت 
Women االسبوعية  ان زوجها 
هلا  جيلب  كان  طومسون  كريغ 
اىل  صباح  كل  الشاي  كوب 
ويقول  بناته  وحيب  السرير، 
هلا كل يوم كم هو حيبها وحيب 

العائلة.
وقالت »أنا أحب زوجي، وهذا 
كله سينتهي يوما ما وبعد ذلك 

سيكون كل منا مع اآلخر«.
وصرحت انها تعرتف انها يف 
االتهامات  ان  افرتضت  البداية 
كانت  زوجها  ضد  املوجهة 

صحيحة وحثته على االعرتاف.
مباشرة  نظر  »كريغ  وقالت 
يف عيين، وقال: لكنين مل تفعل 
قاله  الذي  الكالم  وهو  ذلك«، 

سرا وعالنية مرارا وتكرارا«.
انها  أرنولد  السيدة  واعلنت 
احلني،  ذلك  منذ  زوجها  تالزم 
وسائل  اهتمام  من  الرغم  على 
االعالم اهتماما ال هوادة فيه- مبا 
التلفزيوني  الصحايف  ذلك  يف 
فيما  نافذتها  خارج  وقف  الذي 
كانت تستحم واملصورون الذين 
إىل  طريقها  يف  وهي  تبعوها 
موعد مع قابلة يف املستشفى.

سابق  اذاعي  اعالمي  ويقول 
الالذع  والنقد  التضليل  ان 
على  قادرة  غري  تركاها  لزوجها 
من  التحقق  أو  الصحف  قراءة 

األخبار على اإلنرتنت.
أرنولد  زوي  السيدة  وقالت 
حاليت  تصدع  من  قلقة  »انا 

العقلية يوما ما«.
واعلنت »ليس لدي أي فكرة 
عن املكان املقبل الذي سأعمل 
فيه، وأنا قلقة ان يرتك كوني 
عالمة  طومسون  كريغ  زوجة 

محراء جبانب امسي«.
طومسون،  كريغ  النائب  اما 
بعد  مستقل  نائب  اآلن  وهو 
تعليق عضويته يف حزب العمال، 
يف  به  االيقاع  مت  أنه  فيدعي 
  Fair Work Australia تقرير  
نقابة  أموال  بذر  انه  وجد  الذي 

خدمات الصحة.
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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 28 July 2012السبت 28 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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اسرتاليات

Saturday 28 July 2012السبت 28 تموز 2012

أسرتاليا تقرتب من إزاحة 
قطر من عرش الغاز الطبيعي 

املسال يف العامل

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

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

من املرجح أن تصبح أسرتاليا 
الطبيعي  للغاز  منتج  أكرب 
توقع  مع  العامل  يف  املسال 
قطر  مكان  حتل  أن  حمللني 
احتياطيها  مع   2020 حبلول 
من  ألكثر  يدوم  قد  الذي 

قرن.
اإلعداد  أسرتاليا  يف  ويتم 
مشاريع   10 أكرب  من  لسبعة 
إلنتاج الغاز الطبيعي املسال 
استثمارات  مع  العامل  يف 
 176 بقيمة  وأجنبية  أسرتالية 
 183( أسرتالي  دوالر  مليار 
يف  أمريكي(  دوالر  مليار 
 .2007 منذ  للغاز  مشاريع 
غراهام،  كريس  وصرح 
احمللل لدى “وود ماكنزي”، 
بأن “املشاريع اليت هي قيد 
بالتفوق  لنا  التطوير ستسمح 

على قطر”.
تتفوق  أن  احملللون  ويتوقع 
أسرتاليا على قطر اليت متلك 
ثالث اكرب احتياطي للغاز يف 
العامل، وسجلت العام املاضي 
زيادة يف إنتاج الغاز الطبيعي 
املسال بـ77 مليون طن سنويًا 

حبلول 2020.
أن  يف  تأمل  احلكومة  لكن 
مع  قريبًا  اهلدف  هذا  حتقق 
على  الصيين  الطلب  زيادة 
الغاز الطبيعي املسال بالثلث 
تقريبًا العام املاضي يف حني 
اهلند  قدرة  تزداد  أن  يتوقع 
على االسترياد ثالثة أضعاف 

حبلول 2015.
مصدر  اكرب  رابع  وأسرتاليا 
يف  املسال  الطبيعي  للغاز 
ثالثة  تطور  وهي  العامل، 
التصدير.  بهدف  مشاريع 
وتأتي إندونيسيا وماليزيا يف 

املرتبة الثانية والثالثة.
لكن استنادا إىل مشاريع هي 
ان  يتوقع  اإلنشاء  قيد  حاليا 
األسرتالية  الصادرات  ترتفع 
من الغاز الطبيعي املسال من 
18،9 مليون طن سنويًا بقيمة 
أسرتالي  دوالر  مليار   11،1
مليونًا   63 إىل   2011 يف 
 .2017-2016 حبلول  سنويًا 
إضافة إىل ذلك هناك جمموعة 
تطويرها  مت  إذا  مقرتحات 
فوق  ما  إىل  اإلنتاج  ستزيد 
100 مليون طن سنويًا وتضع 
الصدارة  مرتبة  يف  أسرتاليا 
الطبيعي  للغاز  مصدر  كأول 
حبلول  العامل  يف  املسال 

نهاية العقد احلالي.
فريغوسن،  مارتن  وصرح 
األسرتالي،  املوارد  وزير 
إىل  واستنادًا   2017 “حبلول 
قيد  وأخرى  مقرتحة  مشاريع 
اإلنشاء يتوقع أن تزيد قدرة 
أسرتاليا إلنتاج الغاز الطبيعي 

املسال أربعة أضعاف”.
املوارد  من  أسرتاليا  وثروة 
القريب  وموقعها  الطبيعية 
تفادي  يف  ساهما  آسيا  من 
تأثر اقتصادها باألزمة املالية 
العاملية بفضل صادراتها من 

الفحم واحلديد. والغاز الطبيعي 
من  اجلديد  املكسب  املسال 
منو آسيا مع بيع القسم األكرب 
من الصادرات لليابان )%69 
عقود  وإبرام   )2010 خالل 
وكوريا  الصني  لتزويد  بيع 
اجلنوبية بالغاز. وقال غراهام 
كبرية  شعبية  “ألسرتاليا 
بني زبائن شرق آسيا بسبب 
الضعيفة  السياسية  املخاطر 
هذا  مع  بسهولة  ويتعاملون 
البلد”. وتابع “بالطبع املوارد 
والفرص  هائلة  أسرتاليا  يف 

الستثمار املوارد موجودة”.
احمللل  وود،  ادريان  وقال 
سيكيوريتيز”،  “مكاري  يف 
على  ستتفوق  أسرتاليا  إن 
إنتاج  جلهة  قطر  على  األرجح 
الغاز الطبيعي املسال حبلول 
2020، لكنها ستواجه منافسة 
وأيضًا  املتحدة  الواليات  من 
اإلفريقية.  الدول  بعض  من 
األسرتالية  احلكومة  وتتوقع 
الغاز  صادرات  رقعة  اتساع 
يف  بسرعة  املسال  الطبيعي 
النامية  الدول  تشهد  حني 
ازدهارًا اقتصاديًا وتستعيض 
إلنتاج  بالغاز  الفحم  عن 
فريغوسن،  وذكر  الكهرباء. 
“الغاز  احلالي،  الشهر  خالل 
وأكثر  أكثر  أصبح  الطبيعي 
الناشئة  لالقتصادات  اخليار 
بسبب تنوعه وانبعاثات ثاني 
املنخفضة  الكربون  أكسيد 
األخرى”.  املوارد  مع  مقارنة 
يف  التحديات  إىل  أشار  كما 
تأمني اليد العاملة املتخصصة 
والبنى التحتية الالزمة لتطبيق 
مشاريع لتصدير الغاز الطبيعي 

املسال.
يف  متخصص  مكتب  وأشار 
تقرير  يف  والطاقة،  املوارد 
هذا الشهر، إىل أن “التحدي 
الرئيسي لقطاع تصدير الغاز 
الطبيعي املسال يف اسرتاليا 
املشاريع  هذه  كلفة  أن  هو 
مرتفعة نسبيا وتستلزم وقتًا 

طوياًل إلجنازها”.
بعض  أن  التقرير  يف  وجاء 
أسرتاليا  كلفت  املشاريع 
حوالي 3 إىل 4 مليارات دوالر 
أسرتالي إلنتاج مليون طن من 
مواقعها  بسبب  سنويًا  الغاز 
البعيدة عن حقول الغاز األوف 

شور.
“هذه  أن  التقرير  وأضاف 
يف  األعلى  هي  التكاليف 
العاملة  اليد  وسببها  العامل 
الدوالر  قيمة  وإىل  املرتفعة 

األسرتالي املرتفعة”.
احلكومة  “استقرار  أن  وتابع 
امللكية  وحقوق  اسرتاليا  يف 
واألطر  بدقة  احملددة 
اليت  الواضحة  الضريبية 
األجنبية  االستثمارات  تشجع 
حتدث توازنًا مع هذه التكاليف 

العالية”.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا الغربية تسعى إىل 
قتل القروش البيضاء الكبرية

اسرتاليا  يف  مسؤولون  دعا 
اسرتاليا،  واليات  أكرب  الغربية، 
رفع  إىل  الفيدرالية  احلكومة 
صيد  على  املفروض  احلظر 
أمساك القروش البيضاء الكبرية 
بعد وصول عدد ضحاياها، للمرة 
يف  ضحايا  مخس  إىل  األوىل، 

غضون أقل من عام.
»إندبندنت«  صحيفة  وتقول 
نشرته  تقرير  يف  الربيطانية، 
أخريا، إن وزير الثروة السمكية 
أن  اعترب  نورمان مور  االسرتالي 
»تدعو  القاتلة  اهلجمات  سلسلة 
أعقاب  يف  وذلك  القلق«،  إىل 
تعرض راكب األمواج بن ليندن، 
عاما،   24 العمر  من  يبلغ  الذي 
شطرته  »عمالق«  قرش  لعضة 
أنه:  مور  وأضاف  نصفني.  إىل 
اقرتاحات  أي  لسماع  »مستعد 
جيب  ما  بشأن  شخص  أي  من 
مشكلة  نواجه  ألننا  اآلن،  فعله 

حقيقية«.
الذي  ليندن،  مقتل  ساهم  وقد 
من  بالقرب  بلوحه  جيدف  كان 
»ويدج أيالند« على بعد 100 ميل 
إىل الشمال من مدينة بريث، يف 
الغربي  الساحل  مسعة  ترسيخ 
مناطق  أكثر  باعتباره  السرتاليا 
يف  فتكا  القرش  أمساك  هجوم 
العامل. وألغيت عملية البحث عن 
يعتقد  والذي  القاتل،  القرش 
قدما،   16 إىل  يصل  طوله  أن 
أيام قليلة. وكان عدد من  منذ 
الوزراء قد أمروا بقتل أي قرش 

بهذا احلجم مبجرد رؤيته.
 22( مات هوملز  املتزجل  وصرح 
شهد  الذي  الشاب  وهو  عاما(، 
بقايا  استعادة  وحاول  اهلجوم، 
هامجته.  السمكة  بأن  ليندن، 
وقال: »يف الوقت الذي وصلت 
إىل هناك، كان ليندن قد فقد 
القرش  مسكة  وكانت  نصفه، 
حتوم يف املنطقة. وكانت الدماء 
حاولت  وقد  مكان.  كل  يف 

حني  ولكن  باجلثة،  اإلمساك 
فعلت ذلك، عادت مسكة القرش 
املائية، حماولة  ودفعت دراجيت 

إسقاطي من عليها«.
املكان،  حول  الدوران  وبعد 
احلادث.  موقع  إىل  هوملز  عاد 
يف  أفكر  »كنت  قائال:  وأوضح 
لديه  كان  إذا  وفيما  عائلته 
أن  هو  أردته  ما  وكل  أطفال. 
أنين  إال  الشاطئ.  إىل  به  أصل 
عندما عدت للمرة الثانية، وجدت 

القرش يلتهم ما تبقى منه«.
كان  الذي  القرش،  وشوهد 
راكبو أمواج آخرون قد رأوه خالل 
ولقبوه  السابقة،  األربعة  األيام 
للمرة  حجمه،  لكرب  بـ«بروتوس« 
املياه  إىل  يتجه  وهو  األخرية 

األكثر عمقا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اسرتاليا تدرس السماح بصيد التماسيح
التماسيح  أعداد  تزايد  مع 
يعتقد  اليت  أسرتاليا،  يف 
إىل  يصل  ما  تضم  أنها 
الزواحف  تلك  من  ألفا   150
احلكومة  تدرس  العمالقة، 
باعتماد  اقرتاحا  الفيدرالية 
رحالت سفاري مدفوعة لصيد 
التماسيح. ويقول املؤيدون، 
ومن بينهم مالك األراضي من 
ذلك  إن  األصليني،  السكان 
يعزز  أن  شأنه  من  اإلجراء 
عمل  فرص  ويوجد  السياحة، 
يف اجملتمعات احمللية النائية 

بشمال اسرتاليا.
»إندبندنت«  صحيفة  وتقول 
نشرته  تقرير  الربيطانية، يف 
املياه  متاسيح  إن  أخريا، 
املاحلة كادت أن تنقرض من 
أسرتاليا على أيدي الصيادين 
السالالت  من  تصبح  أن  قبل 
وقد   .1971 عام  احملمية يف 
ذلك  منذ  أعدادها  ارتفعت 
داروين  مدينة  ففي  احلني. 
التماسيح  تواصل  الشمالية، 
اآلكلة للبشر اختطاف الكالب 
يف  والظهور  الشواطئ،  من 
أحواض السباحة املنزلية. ويف 

املئات  صيد  يتم  عام،  كل 
منها من ميناء داروين.

دعاة  عارض  فقد  ذلك،  ومع 
على  واحلفاظ  باحليوان  الرفق 
البيئة مبن فيهم بوب إيروين، 
التماسيح«  »صائد  والد 
الذي  ايروين  ستيف  الراحل 
ذلك  التماسيح  التهمته 
إن  بوب  ويقول  بشدة. 
الذي اشتهر مبهارته  ستيف، 
التماسيح،  مع  التعامل  يف 
فكرة  من  »سريتعب«  كان 

صيد تلك املخلوقات.

سيقوم  االقرتاح،  ومبوجب 
عدد من الصيادين، ومعظمهم 
من خارج البالد، بقتل 50 من 
وذلك  املنطقة،  متاسيح  أكرب 
إىل  ما يصل  يدفعوا  أن  بعد 
20 ألف دوالر )13 ألف جنيه 
القيام  اسرتليين( لقاء شرف 
بذلك ، يف حني أن أصحاب 
حققوا  البيض  من  املشاريع 
ثروات طائلة من خالل تربية 

التماسيح.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

غيالرد: ال ينبغي أن توقف السياسة 
خطة تأمني االعاقة الوطنية

انتقدت رئيسة الوزراء جوليا 
االواليات  رؤساء  غيالرد 
رفضهم  خلفية  على  االحرار 
ملخطط  خطط  على  التوقيع 

التأمني الوطين لالعاقة.
امس  غيالرد  اآلنسة  وقالت 
على  ان  اخلميس  االول 
ساوث  نيو  واليات  رؤساء 
وكوينزالند  وفيكتوريا  ويلز 
وغرب اسرتاليا عدم السماح 
للسياسة بأن يقف يف طريق 
متويل  اتفاق  اىل  التوصل 

مشرتك.
رئيسة  أعلنت  وكانت 
انه  االربعاء  يوم  الوزراء 
من  ثالثة  استضافة  سيتم 
املخطط  الطالق  مواقع  أربعة 
اسرتاليا  جنوب  والييت  يف  
العاصمة  ومقاطعة  وتزمانيا 

الفيدرالية.
اقاويل  إىل  ذلك  أدى  وقد 
سياسي  انقسام  بوجود 

صارم بشأن هذا املخطط.
انه  جيالرد  السيدة  ونفت 
خاصة  صفقة  هناك  كانت 
مع رؤساء الواليات العمليني 

ومقاطعة العاصمة.
قبل  من  سؤال  على  وردا 
يوم  سي  بي  ايه  راديو 
كانت  اذا  عما  اخلميس 
»تلعب«  االحرارية  الواليات 
املعوقني،  مع  سياسة 
أحدا  أن  أعتقد  »ال   اجابت: 
مع  سياسة  يلعب  أن  ينبغي 
يساورني  القضية..  هذه 
القلق من أن تكون السياسة 
وأنا  اخلط.  على  دخلت  قد 
لن ادع السياسة تدخل على 

اخلط«. 
عن  غيالرد  اآلنسة  ودافعت 
الكومنولث  تفاوض  طريقة 
مع  التمويل  ترتيبات  يف 
الواليات واملقاطعات، قائلة 

انها عملت معها حبسن نية.

كار ينتقد فيتزجيبون الثارته مسألة القيادة
بوب  اخلارجية  وزير  انتقد 
احلكومة  موظفي  كبري  كار 
فيتزجيبون  جويل  الفدرالية 
مؤخرا  التوتر  حدة  لتجديده 
العمال  حزب  قيادة  داخل 

االسرتاىل.
فيتزجيبون،  السيد  وكان 
رئيس  مؤيدي  من  وهو 
راد،  كيفن  السابق  الوزراء 
املاضي  االسبوع  صرح  قد 
قائال  بي سي  اي  لتلفزيون 
انه اذا بقي القادة الذين ال 
حيظون بشعبية لفرتة كافية، 
فان عليهم التوقف حتما عن 

قيادة احلزب.
وقال السناتور كار ان هناك 
جمموعة  يف  شخصا  دائما 
أو  العمال  حزب  مثل  كبرية 
االئتالف »حيرض على تغيري 

القيادة«.

كار   السيناتور  وصرح 
يوم  سي  بي  اي  لتلفزيون 
»هناك شخص  يف  االربعاء 
اجتماع احلزب )caucus(، اما 
إذا  خالف..  على  أو  متضرر 
ينّصب  أن  يريد  جويل  كان 
حسنا،  الدور،  هلذا  نفسه 
الربملان  يف  مكان  هناك 
يشغلون  الذين  لالشخاص 

هذا املنصب«.
وكانت التكهنات حول قيادة 
تصاعدت  قد  غيالرد  اآلنسة 

االسبوع املاضي.
فيتزجيبون  السيد  وكان 
يف  غيالرد  االنسة  أيد  قد 
حزب  قيادة  على   املنافسة 
اواخر  فى  االسرتاىل  العمال 
شباط املاضي ولكنه قال انه 
قد حيول  دعمه للسيد كيفن 

راد.
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على قاعدة ان الشك يفسَّر لصاحل املتهم
»العسكرية« ترّبئ موقوفاً من حماولة قتل أمنيني وخطفهم

صحة  يف  القاضي  يشكك  ان  اجلنائية  احملاكمات  يف  يكفي 
بلغت فداحتها وخطورتها، إىل  ـ مهما  أي تهمة  ـ  التهمة  اسناد 
املتهم لكي يقضي بالرباءة، فمرجع األمر يف ذلك إىل ما يطمئن 
إليه رئيس احملكمة يف تقدير الدليل ما دام الظاهر من احلكم انه 

احاط بالدعوى عن بصر وبصرية.
إذًا، »اطمأن« رئيس احملكمة العسكرية الدائمة العميد الركن 
الطّيار خليل ابراهيم مع مستشاره املدني القاضي حسن شحرور 
اسناد  صحة  وشكك يف  العسكريني،  الضباط  من  ومستشاريه 
أكثر من تهمة وّجهت إىل املوقوف عباس حممد ج. رغم مالحقته 
يف عدد من اجلرائم اليت تتصل باخلطف والتهديد وحماولة قتل 
الشراونة يف بعلبك. وعلى قاعدة ان الشك  عسكريني يف حي 
الرباءة،  قرينة  نتائج  من  نتيجة  هو  الذي  املتهم  لصاحل  يفّسر 
»نال« عباس حكم الرباءة من جرم خطف جندي يف اجليش ورفيق 
له يف بعلبك بقوة السالح وحجز حريتهما وسلبهما اموااًل وهاتفًا 
استمعت  ان  بعد  وذلك   ،2008 العام  خالل  نارية  ودراجة  خلويًا 
املاثل  املتهم  بأن  أكدا  اللذين  املخطوفني  افادتي  إىل  احملكمة 
قام  للذي  مغايرة  أوصافًا  أعطيا  أن  بعد  الفاعل  ليس  أمامهما 

خبطفهما عن أوصاف املتهم.
حاول رئيس احملكمة ان يستشف من أحد املخطوفني اجلندي 
يف اجليش، بعدما متّعن األخري باملتهم، مكامن احلقيقة يف أقواله، 
عندما ملس لدى الشاهد »خوفًا ما« من املتهم، سائاًل إياه: هل 

انت خائف من املتهم فأجاب: كال، وملاذا أخاف منه.
»يسمع«  انه  القضية  أثناء استجوابه يف هذه  ويوضح عباس 
بثكنة غورو يف بعلبك وال يعرف كم تبعد مسافًة عن حي الشراونة، 
وبسؤاله قال: كل منزل من آل »ج« ميلك سالحًا يف حي الشراونة، 
وان منزلي يبعد عن الطريق العام حواىل 150 مرتًا، ونفى املتهم 
امتالكه لسيارة مرسيدس سوداء اللون يف تلك الفرتة، موضحًا 

انه كان يقود سيارة ب.ام.
وقد »حصل« عباس ع. على حكم براءة ثاٍن من جرم حماولة قتل 
عناصر عسكرية بإطالق النار عليهم من أسلحة حربية غري مرخصة 
وذلك يف نيسان املاضي يف حي الشراونة، حني داهمت قوة من 
اجليش عدة منازل حبثًا عن مطلوبني. واكتفت احملكمة باحلكم عليه 

شهرًا واحدًا حليازته سالحًا حربيًا غري مرخص وجهازًا السلكيًا.
أمام  أمس  الضباط  أحد  رواها  كما  القضية  هذه  وقائع  ويف 
تعرض  عن  وأفاد  أمنية.  دورية  رأس  على  كان  الذي  احملكمة 
جمموعته إلطالق نار ووقوع أربعة عسكريني جرحى، غري انه أكد 

بأن إطالق النار مل حيصل من داخل منزل املتهم أثناء مداهمته.
ويف الدعويني، برز مطلب النيابة العامة املمثلة بالقاضي أمحد 
عويدات، الذي جاء الفتًا يف القضيتني، ما شّكل دفعًا إضافيًا 
طلبت  حيث  اجلرمني،  من  املتهم  تربئة  على  احملكمة  محل  إىل 
النيابة العامة إبطال التعقبات عن عباس من جرمي حماولة القتل 
واخلطف. أما دور جهة الدفاع فجاء طبيعيًا حيث سارعت إىل طلب 

تبّن طلب النيابة العامة.
املداهمة  أثناء  عسكرية  عناصر  قتل  حماولة  قضية  وكانت 
أكثر من قضية  اعتقال عباس ومالحقته يف  املذكورة سببًا يف 
برزت، كونه كان مطلوبًا إضافة إىل جرم اخلطف، يف عدد من 
القضايا منها تهديد نقيب وعائلته بالقتل مع آخر، واليت أرجئت 
إىل 26 تشرين الثاني املقبل لسماع افادة النقيب وشاهد آخر، 

وذلك بعدما نفى عباس التهمة.
***

..وحتكم بالسجن املؤبد على 4 برمي قنابل

أصدرت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطّيار 
خليل ابراهيم حكمًا حبق أربعة فارين أقدموا لياًل على إلقاء قنابل 
الرعب والذعر وتعكري صفو  إثارة  بغية  أماكن مأهولة  يدوية يف 

األمن يف البالد.
وقضى احلكم بوضع كل من محزة مسري الضو وحممد علي حممود 
محدان وسامر حسني عمار وحممد مجيل ماجد يف األشغال الشاقة 
من  وجتريدهم  حربية،  بندقية  بتقديم  منهم  كل  وإلزام  املؤبدة 

حقوقهم املدنية.
وقررت احملكمة تنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة حبقهم.

وكان سبق للضو ومحدان ان مثال أمام احملكمة يف آذار من العام 
واستجوبتهما  غيابيًا،  اآلخرين  حماكمة  احملكمة  قررت  حيث   2011
حبضور وكالء عنهما، حيث أفاد الضو ومحدان انهما ينتميان إىل 
»حركة أمل« ونفيا ما أسند إليهما حيث اتهم األول الضو الفار حممد 

ماجد برمي القنبلة يف منطقة تدعى اجلزيرة ويف مكب للنفايات.
***

اليوم الثاني من محلة تلف املخدرات يف البقاع:
أجواء حذرة وظهور مسلح يف حميط سهول بوداي

  
البقاع  الثاني على انطالق محلة تلف املخدرات يف  اليوم  شهد 
حركة حذرة بعد توافر معلومات عن تنقل جمموعات مسلحة. واستمرت 
تلف  اللبناني عملية  الداخلي، مبؤازرة اجليش  األمن  قطعات قوى 
املخدرات يف سهل بلدة العالق قضاء بعلبك، مبواكبة ميدانية من 

رئيس مكتب مكافحة املخدرات يف البقاع املقدم الياس زعيرت.
وقد شارك يف عملية تلف احلقول املزروعة باحلشيشة جرافتان 
تابعتان لقوى األمن الداخلي و17 جرارًا زراعيًا، فيما توقفت عن 
العمل جرارات عدة نتيجة تعّرضها يوم امس االول اىل تكسري من 

قبل مسلحني.
احرتازية،  وخطوات  مشددة  أمنية  تدابري  وسط  العملية  وجترى 
عن  توافرت  معلومات  بعد  خصوصًا  احلذر،  يشوبها  أجواء  ويف 
وجود مسلحني يف حميط سهول بوداي اجملاورة، دون أن يسجل 
أي حادث إطالق نار، أو ما يعيق عمل القوى األمنية اليت أكدت 

تصميمها على مواصلة العملية حتى تبلغ خواتيمها.
وأكد املقدم الياس زعيرت »إننا ننفذ املهمة بشكل يؤدي إىل 
ويف  وكرامتها،  الدولة  هيبة  وحيفظ  املمنوعة،  املزروعات  تلف 
الوقت نفسه نعمل ملعاجلة األماكن احلساسة جانبيًا بالطرق املناسبة 
الذي  الكبري  نريد تضييع اهلدف  »ال  العملية«. وقال:  الستكمال 
هو التنفيذ وتلف احلقول املزروعة باملخدرات، فقد رصدنا جمموعة 
أن  إال  رشاشة،  وأسلحة  بهواوين  اجملهزين  املسلحني  من  كبرية 

نطاق العمل اليوم )أمس( كان بعيدًا عن تلك املنطقة«.
البقاع  باحلشيشة يف  املزروعة  املساحة  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 

الشمالي تقدر حبوالي مخسة وثالثني ألف دومن.
واعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي انها قامت بتارخيي 
23 و24 اجلاري بتلف حوالي 550 دومنا من االراضي املزروعة بنبتة 

احلشيشة يف البقاع.
وسهل  دومن،   300 بوداي:  سهل  يف  التلف  عملية  وتوزعت 

العالق: 200 دومن، وحوش الذهب: 50 دومنًا.
غري  املزروعات  كل  على  للقضاء  مستمرة  احلملة  ان  وأكدت 

املشروعة.
***

ضبط كيلوغرامات كوكايني
يف املطار »ربعها« يف أحشاء بوليفي

أثناء  الدولي  احلريري  رفيق  مطار  بوليفية يف  امرأة  ضبطت 
حماولتها إدخال 3 كيلوغرامات من الكوكايني إىل لبنان، وهي 
تشكل مع أفراد عصابة أوقف 4 منهم قبل أيام وضبط بأحشاء 

أحدهم كيلوغرام من املخدرات.
أثر متابعة حثيثة ودقيقة قام مكتب  انه على  بيان هلا  ويف 
مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة الشرطة القضائية بالتنسيق 
مع اجلمارك اللبنانية وبناء إلشارة النائب العام التمييزي القاضي 
سعيد مريزا بتوقيف امرأة من اجلنسية البوليفية أمس يف مطار 
رفيق احلريري الدولي حتاول تهريب حنو 3 كيلوغرامات من مادة 
الكوكايني إىل لبنان، وهي من أفراد شبكة ضالعة يف تهريب 
هذه املادة من أمريكا اجلنوبية إىل لبنان، وكان قد أوقف أربعة 
اجلنسية  حيملون  منهم  ثالثة  اجلاري،   17 بتاريخ  افرادها  من 
أحدهم  بأحشاء  لبناني يدعى ي.ص.، وضبط  البوليفية والرابع 

حنو كيلوغرام من مادة الكوكايني.
أفراد  لتوقيف كامل  التحقيقات مستمرة  أن  املديرية  وأكدت 

الشبكة داخل األراضي اللبنانية وخارجها.

***

لّص »يغنم« 30 ألف دوالر من داخل سيارة

على  أقدم  بعدما  دوالر  ألف   30 سيارة  داخل  من  لص  غنم 
حتطيم زجاجها حيث »عثر« على املبلغ املذكور مع جهاز كومبيوتر 

»هدية«.
ففي حملة رأس النبع شارع عبداهلل الشعار أقدم جمهول على 
كسر الزجاج اخللفي األيسر لسيارة نزيه حممد أمحد عبيد وهي 
من  سرق  وقد   .1996 صنع  كحلية،   ،300 مرسيدس  نوع  من 
داخل السيارة جهاز كومبيوتر حممول ومستندات خمتلفة ومبلغًا 

من املال قدره 30 ألف دوالر أمريكي نقدًا.

***

»يوم أسود« لنيجرييني
حيّوالن أوراقاً إىل »قرش أبيض«

  

ضحاياهم  إيهام  طريق  عن  االحتيال  »مهنة«  نيجرييان  أتقن 
بتحويل أوراق سوداء إىل عملة من فئة املئة دوالر، فحمال »عّدة 
الشغل« وتوجها إىل لبنان حيث ألقي القبض عليهما أخريًا يف أحد 

املقاهي، وضبطت يف مكان اقامتهما يف األشرفية »العّدة«.
هلا  بيان  الداخلي يف  األمن  لقوى  العامة  املديرية  وأوضحت 
أنه »بناء ملعلومات توافرت لدى مفرزة بريوت القضائية قسم 
املباحث اجلنائية اإلقليمية يف وحدة الشرطة القضائية حول قيام 
والثاني  ريكي  يدعى  أحدهما  اإلفريقية  التابعية  من  شخصني 
أنهما  بإيهام بعض املواطنني،  باقي اهلوية،  جونسون جمهولي 
املئة دوالر  فئة  عملة من  إىل  أوراق سوداء  يستطيعان حتويل 

أمريكي.
املفرزة  متكنت  املكثفة،  والتحريات  اإلستقصاءات  بنتيجة 
املذكورة من معرفة هويتهما ومكان تواجدهما وتوقيفهما بتاريخ 
أحد املقاهي  القضاء املختص، داخل  بناء إلشارة   2012/07/21
يف حملة احلمرا، وهما النيجرييان دافيد آراغوا آراغوا )33 عامًا(، 

وجون أوجبيدي أوجبيدي )32 عامًا(.
مكان  وضبط يف  إليهما،  نسب  مبا  اعرتفا  معهما  وبالتحقيق 
إقامتهما يف حملة األشرفية خزنة حديدية حتتوي على 46 رزمة 
من األوراق السوداء و16 رزمة أخرى خارجها وكل رزمة حتوي حنو 
200 ورقة سوداء حبجم املئة دوالر، وعاء زجاجي بداخله مادة 
سائلة، وآخر حيتوي على كمية من البودرة البيضاء، أوراق بيضاء 

عليها صورة النسر األمريكي.
وعّممت املديرية صورتيهما، وطلبت من الذين وقعوا ضحية 
الكائن  القضائية،  بريوت  مفرزة  مركز  إىل  احلضور  أعماهلما، 
يف حملة فردان ـ ثكنة بربر اخلازن، أو االتصال على الرقمني: 
اإلجراءات  واختاذ  عليهما  للتعرف   01/810171 ـ   01/810170

القانونية الالزمة«.
من جهة أخرى، أوقفت مفرزة استقصاء الشمال يف قوى األمن 
الداخلي و.م )39 عامًا( إنفاذًا لقرارات قضائية ومذكرات توقيف 

صادرة حبقه.
ن.د  األحد  سوق  قرب  بريوت  استقصاء  مفرزة  أوقفت  كما 

املطلوب مبوجب مذكرات صادرة حبقه.
 2012/07/23 بتاريخ  الداخلي  األمن  قوى  قطعات  ومتكنت 
ومكافحة  والنظام  األمن  حفظ  جمال  يف  مهامها  إطار  وضمن 
اجلرمية مبختلف أنواعها، من توقيف 55 شخصا الرتكابهم أفعاال 
جرمية على األراضي اللبنانية كافة، ويف إطار محلة الشهر األمن 
املكّثف على األراضي اللبنانية كافة متكنت قطعات قوى األمن 
الداخلي ولغاية صباح أمس من توقيف عدد من املطلوبني وتنفيذ 

أحكام عدلية عدة وقمع خمالفات سري على أنواعها.
***

حادث سري يتسّبب بإحراق حمطة حمروقات يف النبطية
ومولد كهربائي يشعل النار مببنى سكين يف املصيطبة

  
سجل حريقان اندلع األول يف حمطة وقود يف النبطية بعدما 
تسّبب به حادث سري وقع على الطريق احملاذي للمحطة، فيما 
أدى احرتاق مولد كهربائي إىل اندالع حريق يف مبنى سكن يف 

املصيطبة أسفر عن وقوع 4 حاالت إغماء.
للمحروقات« يف  االيتام  اندلع يف«حمطة  الذي  احلريق  وكان 
النبطية على طريق عام حبوش - النبطية، قد أتى على حمتويات 

احملطة اخلارجية والعدادات وعلى مبنى احملطة بالكامل.
على  السيطرة  من  النبطية  مركز  من  املدني  الدفاع  ومتكن 
احلريق بعد ساعة على اندالعه بعدما ارتفعت سحب الدخان لتغطي 
املنطقة. ووصلت اىل املكان عناصر من قوى االمن الداخلي ومن 
خمابرات اجليش ومن أمن الدولة وعملت على حتويل السري من 
النبطية اىل داخل كفرجوز حنو حبوش والزهراني ثم صيدا حفاظا 

على سالمة السيارات واملارة.
ويعود سبب اندالع احلريق إىل أن حادث اصطدام بني فان 
أدت  للمحطة  احملاذي  العام  الطريق  على  »مرسيدس«  وسيارة 
قوته لدفع سيارة املرسيدس اليت كان يقودها مصطفى حممد 
قاسم اىل االصطدام بعدادات احملطة اجلانبية مما ادى اىل حتطم 
خراطيم البنزين اليت سالت بقوة على االرض، األمر الذي أدى 
إىل احرتاق العدادات اخلارجية للمحطة واندالع النريان فيها واليت 
اخلارجية  واملعدات  احملتويات  كامل  لتلتهم  امتدت  ما  سرعان 
قاسم  سائقها  وجناة  املرسيدس  سيارة  واحرتاق  والداخلية 
واحرتاق دراجة نارية كانت يف باحة احملطة. وجنا عمال احملطة 
بأعجوبة بعد منع امتداد النريان إىل خزانات الوقود املوجودة حتت 
األرض يف احملطة. كما سارع عدد من املواطنني الذين هرعوا 
مع القوى األمنية إىل نقل حواىل 50 قارورة غاز إىل خارج احملطة 

خوفًا من انفجارها.
على  دوالر  ألف  بـ500  باحملطة  حلقت  اليت  اخلسائر  وقدرت 

األقل.
الطابق السفلي من مبنى سكن  اندلع حريق كبري يف  كذلك 
احرتاق مولد كهربائي،  نتيجة  الياس،  مار  يف املصيطبة شارع 
وطاولت النريان خزانات الوقود يف الطابق املذكور. وقد أخلى 
عدد من السكان املبنى نتيجة للدخان األسود الكثيف املتصاعد، 

وسجلت أربع حاالت إغماء. 
وعملت عناصر فوج إطفاء بريوت، اليت استقدمت 5 سيارات 

إطفاء، على إهماد احلريق.

***

ملف »حادثة الكوخيات«
إىل »التمييز العسكرية«

انتقل ملف »حادثة الكوخيات« اليت أسفرت عن مقتل الشيخني 
على  املاضي  أيار  يف  مرعب  حسني  وحممد  الواحد  عبد  أمحد 
تقدمت  أن  بعد  العسكرية،  التمييز  حمكمة  إىل  للجيش  حاجز 
لقرار  متييز  بطلب  شكر  جويل  احملامية  الثالثة  الضباط  وكيلة 
قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا بإعادة توقيف 

موكيلها.
أليس  القاضية  العسكرية  التمييز  حمكمة  رئيسة  بأن  وعلم 
الشبطين قد تسلمت امللف مرفقًا بطلب التمييز، وعقدت جلسة 
حبضور ضباط مستشارين يف اهليئة جلسة باشرت خالهلا درس 
الطلب، ومل تتخذ قرارًا بشأنه بتصديق قرار القاضي أبو غيدا أو 

ترك املوقوفني الثالثة لـ«مزيد من الدرس«.

امنيات لبنانية
قضاء وقدر
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الذكرى العشرون على وفاة 
الرئيس سليمان فرجنيه

اجلبال  يف  متجّذرة  لبنانية  سنديانة   ،1992 عام  متوز   22
الشاخمة هوت وهوت معها املسلمات الوطنية، بوفاة الرئيس 
سليمان فرجنيه الذي كان يدافع عن تلك املسلمات اليت قام 

عليها الوطن.
يف ذكرى رحيل املارد االبيض، الذي صمد يف وجه العواصف 
وعنفوانا  وبطولة  جمدًا  لبنان  تاريخ  مالئًا  الدولية  واملؤامرات 
ومساحمة من جرحه غدرًا، ال بّد من ان نذّكر الطاقم السياسي 
يف لبنان عن بعض مراحل الرئيس سليمان فرجنيه رمبا يّتعظوا 

لينقذوا لبنان...
عام 1976 ويف 23 ايلول سّلم الرئيس فرجنيه االمانة اىل 
الرئيس الياس سركيس ومل يكن على الدولة اللبنانية ورغم 
حرب »السنتني« قرش واحد دينا )اليوم 60 مليار دين على 

الدولة(.
مؤمتري  يف  فرجنيه  الرئيس  شارك   1984 و   1983 عامي 
صالحيات  عن  مدافعًا  وبطاًل  قائدًا  فيهما  برز  وجنيف  لوزان 
ختطى  حيث  اجلمّيل،  امني  الشيخ  آنذاك  اجلمهورية  رئيس 
جروحاته البليغة لكي يعاجل ويضمد جراح لبنان فكان الفارس 

املنقذ.....
ويف عام 1986 رفض االتفاق الثالثي الذي وقعه ايلي حبيقه 
ولد  بانه  فرجنيه  الرئيس  ووصفه  بري  ونبيه  جنبالط  ووليد 
يف  خدام  احلليم  عبد  برعاية  مّت  قد  االتفاق  هذا  وكان  ميتًا 

سوريا....
وعام 1982 رفض اتفاق 17 ايار الذي ُعقد مع االسرائيليني 
يف عهد امني اجلمّيل ومن اقواله: ال فضل للبناني على آخر اال 
مبقدار والئه ووفائه وتضحياته لوطنه لبنان وهو صاحب شعار 

»وطين دائمًا على حّق«.
أباحلزن واالسى نوّدع كبارنا؟ ام بالوفاء اقتداًء؟

اهدن  يف   - عرينك  يف  لبنان  لكل  احلامل  الشمال  ابن  يا 
سدة  او يف  احلكومة،  او يف  الربملان،  او يف   - زغرتا  ويف 
االبطال  وقفة  املراحل  وقفت يف مجيع  حيث  االوىل  الرئاسة 
حتمل قضية لبنان الواحد املوّحد. كنت فارس الوحدة الوطنية 
الطريق  العقل واقتداء احلكمة. رمست  ورجل الشهامة ورحابة 
فاستعان السائرون االصيلون يف لبنانيتهم مبواقفك الشجاعة. 
وكرميًا  شجاعًا  كنت  والشعب.  واالصدقاء  لالرض  وفيًا  كنت 
والشهامة والفروسية مسريتك الدائمة، متسّلحًا باميانك الكبري 
الصامدة  القلعة  تلك  اهدن،  وترعرعت يف مساء  ولدت  حيث 
اليت انبتت بطاركة ونّساك ورجال سيف وقلم ورواد يف كل 
اهدن  من  االستقالل  شرارة  اوىل  وكانت  لبنان  اجملاالت يف 
دائمًا  الرئيس  وكان  كرم.  بك  يوسف  لبنان  بطل  بقيادة 
يستلهم قول السيد املسيح: »ليكن كالمكم بنعم، نعم وال، ال 

وما زاد عن ذلك من االشرار...«
فخامة الرئيس - يا ابا طوني، نوجه اليك وانت يف عليائك 
جبانب قائدنا احلبيب طوني فرجنيه، رسالة وفاء واعتزاز لنقول 
لك، كن مطمئن البال ان طوني فرجنيه ال يزال معنا، مل ميت...
طوني سليمان فرجنيه ابن حفيدك سليمان يسري على خطاكم يف 
السياسة اليت رمستموها. انه شاب متألق يف الثقافة والنجاح 
مثلك. نرباته عالية عند احقاق احلق. منفتح يف طباعه، هادئ 
يف مسريته يتطلع اىل ما وراء وراء الواقع، وحبنكته وتصميمه 

انتشر املردة وتوزعوا يف مناطق عديدة يف لبنان.
فخامة الرئيس حنن من كنا مع قائدنا طوني بك اليوم ايضًا 
حنن واوالدنا مع ابن حفيدك طوني سليمان فرجنيه على خطاكم 

سائرون وشعارنا« وطين دائمًا على حق«.

 بقلم   
انطوان 

يمني

ماذا حيصل اذا سيطرت املعارضة السورية على اي معرب حدودي 
مع لبنان، وهل اصبحت السلطة السياسية جاهزة بعد احتجاج رئيس 
اىل  حمددة  اوامر  واعطاء  تقدما،  اكثر  خطوات  الختاذ  اجلمهورية 

االجهزة االمنية اللبنانية
هيام القصيفي

التوغل  على  سليمان  ميشال  اجلمهورية  رئيس  احتجاج  فتح 
العالقات  يف  جديدة  ثغرة  القاع،  مشاريع  يف  السوري  العسكري 
ضوء  يف  شائكة  اسئلة  لبنان  امام  وطرح  السورية،  اللبنانية 
وقت  يف  جاءت  الرئاسية  اخلطوة  املتسارعة.  السورية  التطورات 
شهدت فيه سوريا حتوالت امنية وعسكرية، بعد تفجري مقر االمن 
القومي السوري يف قلب دمشق ومن ثم التوغل املعارض يف احياء 
العاصمة قبل استعادة اجليش النظامي املبادرة. وتزامن ذلك مع 
اعالن »اجليش السوري احلر« سيطرته على معابر بني سوريا وتركيا 

من جهة وسوريا والعراق من جهة اخرى.
وهذا متاما ما اثار خماوف جهات رمسية لبنانية، حول امكان حصول 
الذي  االمر  دمشق،  ارض  على  العسكري  العمل  يف  نوعي  تطور 
يطرح هواجس جدية من اقرتاب »اجليش السوري احلر« من املعابر 

اللبنانية.
حبسب املعلومات اليت تقاطعت مع ما يعرفه مطلعون على جمريات 
الوضع السوري، فان املعارضة السورية حشدت يف االيام االخرية 
ما ال يقل عن ثالثني الف عنصر من اجل االطباق على دمشق، وان 
هذا التجمع كان قد بدأ يتحضر منذ اسابيع عرب جمموعات صغرية اتت 
من املناطق احمليطة بالعاصمة، استعدادا لساعة الصفر. جاء انفجار 
حلظات  احلديث يف  وبدأ  االنطالق،  صفارة  وكأنه  ليوحي  دمشق، 
قليلة عن انفالش املعارضة السورية يف االحياء الدمشقية. وتعترب 
اوساط املعارضة انها وقعت ضحية االعالم التلفزيوني الذي سارع 
اىل اعالن سقوط الشارع الدمشقي يف ايدي املعارضة، ما استنفر 
النظام الذي اعاد االمساك بزمام االمور بقبضة حديدية، من دون ان 
يعين ذلك ان املعارضة السورية فقدت السيطرة، بل ان ما وصل 
من معلومات اوجبت احلذر اللبناني، دلت على ان معركة دمشق ال بد 
آتية، وان املعارضة ال تزال حتشد قواها يف مناطق خمتلفة من ريف 
دمشق، يف انتظار ان تتبلور صورة احلراك الدولي الذي بدا وكأنه 
أرجئ شهرا مع التمديد لقوة املراقبني الدوليني واستعادة اجلامعة 

العربية دورها بعد اشهر من االنكفاء.
السورية على عمل عسكري واسع يف  اقدام املعارضة  واحتمال 
اسئلة عن وضع  املعنية  السياسية  اجلهات  لدى  يثري  بدأ  دمشق، 
وموقف  وتركيا،  العراق  مع  احلدود  جتربيت  بعد  احلدودية،  املعابر 
حول  االسئلة  هذه  وتتمحور  املقبلة.  االحتماالت  من  الرمسي  لبنان 
املعارضة  سيطرة  حال  يف  يتخذها  ان  لبنان  ميكن  اليت  اخلطوات 
السورية على اي من املعابر معه: فهل ميكنه ان يتخطى االتفاقات 
واحد،  جانب  احلدود من  اقفال  على  احلكومة  تقدم  الثنائية، وهل 
رئيسا  بصفته  اجلمهورية  رئيس  باالحرى  او  احلكومة  ميكن  وهل 
للمجلس االعلى للدفاع والقوات املسلحة ان يطلب من القوى االمنية 
على  اذا سيطر  املعارض  السوري  اجلانب  مع  »اليومي«  التواصل 

املعرب ام مينع هذا التواصل؟
املسألة احلدودية مع لبنان شائكة جغرافيًا وسياسيًا، يف ضوء 
االنقسام احلاصل بني معارضني ومؤيدين للنظام السوري، اضافة 
اىل املوقف االخري لرئيس اجلمهورية الذي ظهر وكأنه خيطو خطوة 
اوىل من نوعها جتاه النظام السوري مل يعتد عليها لبنان يف االشهر 
عن  بنفسها  احلكومة  نأت  حدودي  حادث  من  اكثر  رغم  االخرية، 

الدخول يف جتاذباته.
املعارضة  اقرتاب  احتماالت  عن  اليوم  احلديث  ميكن  ال  مشاال، 
جلهة  احلدودية  املعابر  على  السيطرة  او  احلدود  من  السورية 
النظامي  السوري  اجليش  متكن  بعدما  وخصوصا  الشمالي،  لبنان 
قبالة  وامتداداتها  السورية  القرى  على  الكاملة  شبه  السيطرة  من 
لبنان. ونتيجة التوزع الطائفي واجلغرايف للبلدات السورية واللبنانية 
الواقعة على جانيب احلدود، ال زالت مسألة سيطرة املعارضة على 

احلدود مستبعدة.
معربي  اىل  االنظار  وتتجه  امنيا،  اكرب  اخلشية  تبدو  البقاع،  يف 
املصنع والقاع ــ جوسيه. واملعرب األخري ال يزال من اجلهة السورية 
حتت مرمى اجليش السوري، ومثة استبعاد المكان اقرتاب املعارضة 
من  مقربة  على  اللبنانية  اجلهة  من  وجوده  اىل  نظرا  منه  السوريه 
منطقة يسيطر عليها حزب اهلل سياسيا وامنيا وما ميكن ان يشكله 

ذلك من مواجهات غري حمسومة.
تبقى نقطة العبور احلدودية عند املصنع، فأي تطور ميداني يف 
االعتبار  يف  االخذ  الرمسية  اللبنانية  السلطات  على  حيتم  دمشق، 
امكان وقوع هذه النقطة من اجلهة السورية يف ايدي املعارضة. مع 
العلم ان املعرب من اجلهة اللبنانية يقع يف منطقة ذات اغلبية سنية، 
سواء يف البقاع االوسط واالمتداد حنو البقاع الغربي، ويف بلدات ال 
متارس ابدا سياسة النأي بالنفس، بل انها حتتضن بقوة املعارضة 
السورية. ومن شأن التدفق األخري آلالف الالجئني السوريني، ان 
يثري هواجس عن امكان حتول جزء من هؤالء الالجئني، وهم دخلوا 
مدنيني، إىل مساعدة أخوتهم يف املعارضة وخصوصا ان امكانيات 
التسلح مرتفعة يف لبنان، وان من بني الوافدين اىل لبنان اعدادًا 

مرتفعة من الالجئني الفلسطينيني من خميم الريموك.

ماذا لو أمسكت املعارضة السورية بـ»املصنع«؟
هذه االحتماالت بدأت تتداول على حنو واسع يف االوساط الرمسية. 
وتبعًا لذلك، فان مثة استحقاقات اساسية يقبل عليها لبنان، تتمحور 
حول دور السلطة السياسية وال سيما رئاسة اجلمهورية اليت حصدت  

اعجاب قوى 14 آذار نتيجة موقفها من اخلروق السورية.
اربعة  تضم  املثال،  سبيل  على  املصنع  نقطة  فان  عمليا،  لكن 
اجهزة امنية هي اجلمارك واالمن العام وقوى االمن واجليش اللبناني، 
فهل السلطة السياسية واجمللس االعلى للدفاع ابلغا هذه االجهزة 
هلذه  ميكن  وهل  اختاذها،  الواجب  اخلطوات  حول  حمددة  تعليمات 
االجهزة اقفال احلدود او فتحها على غاربها، من دون اوامر السلطة 
اعطاها  اليت  والتعليمات  حمددة،  أوامر  ال  اآلن،  حتى  السياسية؟ 
رئيس اجلمهورية اىل اجليش واالجهزة املختصة ملنع اخلروق، )اآلتية 
االعالمي،  الطلب  تتعدى  ان  يفرتض  السوري(  النظام  جانب  من 
العليا،  السياسية  القيادة  بتغطية  حتظى  سياسية  ضرورة  لتصبح 
االمنية  فاالجهزة  لذلك،  وتبعا  اآلن.  حتى  مبهما  يزال  ال  امر  وهو 
على اختالفها ال تستطيع من دون سياسة شفافة وواضحة وتغطية 
كاملة من جملس الوزراء القيام مبهمات عسكرية على حسابها، يف 
حادثة  اكثر خطورة من  احتماالت  احلدودي حنو  الوضع  جنوح  ضوء 
احتمال  اىل  السوري  النظامي  اجليش  يتعدى  ومبا  القاع،  مشاريع 
اقرتاب املعارضة من احلدود، اذ ليس من مهمة اجليش واألجهزة 
بل هي كما يفرتض مهمة  البالد،  األمن يف  األمنية رسم سياسة 
رئيس اجلمهورية، بقرارات واضحة ال لبس فيها. وهذا ما مل حيصل 

حتى اآلن.

جنيب  الرئيس  حلفاء  عن  وُيشاع  ُيذاع  ما  صحيحًا  كان  إذا 
ميقاتي، واندفاعهم بضراوة وإصرار لعرقلة حكومته اليت ُولدت 
التعطيل والفركشة، فماذا  ومعها توائم ال حتصى من عوامل 

ينتظر النجيب كي يقلب الطاولة وميضي؟
وعلى طريقة مششون يصرخ مبلء الصوت والعزمية: علّي وعلى 

حلفائي وأعدقائي وواضعي العصي يف دواليب حكوميت.
أما بالنسبة إىل املعارضة، فهي تقوم بدورها الطبيعي، ووفق 

تقاليد النظام الدميوقراطي الربملاني وأعرافه...
ما يف شي ماشي. ال سياسيًا، وال إداريًا، وال اقتصاديًا، وال 
حتى على مستوى دورة احلياة اليومية، ولقمة العيش، وملبة 

الكهرباء، وحنفية املاء، وفاتورة الدواء.
كانوا يقولون البلد معّطل بقرار من سوريا، وألسباب شتى.

رغبتني:  من  بدافع  ينّفذون،  األوفياء  املخلصون  واحللفاء 
األوىل باستجابة لإلرادة اليت ال ترد وال تناقش، وثانيًا سعيًا 

اىل وضع اليد على احلكومة واحلكم ومؤسساته.
وقد حصل ومّت ما كان يتمناه هؤالء.

ووالئها.  وحقائبها  أعضائها  بكل  حكومتهم.  فاحلكومة 
وبرئيسها أواًل وأخريًا. مما سّهل السبل والطرق أمام التطلعات 

والرغبات يف وضع اليد على الدولة كلها. برّمتها.
وهذا يعين بالعربي الفصيح أنه كان هلم ما أرادوا. لكنهم، 
فجأة، غرّيوا رأيهم على ما يبدو. ومن غري أن تعلن األسباب 
حتريك  الستارة  خلف  من  تتوىل  واليت  املضمرة،  »احلقيقية« 
الطرق،  وقطع  واالعتصامات،  واإلضرابات،  االحتجاجات، 

واحتالل املؤسسات.
فماذا عدا مما بدا؟

سوريا،  يف  امليدانية  التطورات  تسارع  إن  يقول  البعض 
يتطّلب »دغدغات« خمتلفة اإليقاع والتأثري، داخل لبنان الشعيب 
وتنوعاته وتشابك العالقات السياسية واجلغرافية والبشرية على 

حد سواء. وبالطرق واألساليب واحلرتقات املتبعة.
مما يوّفر عوامل الشلل والقلقزة وعدم االستقرار، وخصوصًا 
على صعيد احلكم واحلكومة، ودورة االنتاج يف مناخ من اجلمود 
ال حتركه سوى اضرابات واحتجاجات املطالب املشروعة، واليت 
أبدًا،  املقطوعة  بالكهرباء  تنتهي  وال  الرواتب،  بزيادة  تبدأ 
معلومًا  بات  وعما  أبيها،  بكرة  عن  الزراعية  املواسم  وكساد 
ومعروفًا، وعما ُيقال من أن بعضه ليس ابن ساعته، أو لوجه 

اهلل واإلنصاف.
الناس  خياطب  أن  هذه،  واحلال  احلكومة،  رئيس  أمام 
بقدر، بقسٍط، جبزء من احلقائق والوقائع. يقف أمام الكامريا 
يطلب  اليهم.  حيتكم  ويصارحهم.  جيدًا  امللّونة  التلفزيونية 
رأيهم. يشكو حاله بدوره أمامهم. يفعل شيئًا يف هذا االجتاه 

أو ذاك.
وإال، فال يبقى أمامه ويف احتياطه، سوى أن يعلن استقالته 
الواقع، وأمام خطر  أمام األمر  مع حكومته، حيث يضع اجلميع 

الفراغ.
أجل يا دولة الرئيس، افضح »اللعبة« واْفِصح... وكفى اهلل 

املؤمنني شّر النأي والصمت.
الياس الديري

فليقلب الطاولة وميِض...
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أمكنته  الغميق«. فرغت  »اخلندق  املفقودة يف  لألرواح  مكان  ال 
من أجساد البّنائني األوائل وطيف احلرب ما زال يهّب قلياًل على 
اليت  سوليدير  تكذيب  على  قادرة  وحدها  مباٍن  املعزولة.  املباني 
ال  ولكن  إنباًء.  أصدق  اخلندق  تاريخ  فراغ.  إىل  استنادًا  ُتؤسَطر 
االنتداب  البداية كان  أزقته. يف  موطئ قلب ألهله األصليني يف 
الفرنسي. سكان أرمن، وموارنة، وروم، وبعض من سنة وشيعة. 
فرتة »القبضايات« امتدت بعمران خجول، واحتكاكات طفيفة، انتهت 
»الثورة«  فتكت   .»1958 »ثورة  أحداث  العريق يف  احلّي  مبشاركة 
تبقى  ما  على  األهلّية  احلرب  جتهز  أن  قبل  السكانّية،  بالرتكيبة 
ناجو  ُمذاك مل يعد مهجر واحد.  القاضّية.  بالضربة  من املؤسسني 
»اإلخوة«  تعارك   1975 بعد  بالبقاء.  ذاكرتهم  الستينيات حيرسون 
يف اخلندق وغادر آالف املهّجرين إليه تدرجيّيًا. تركوا كنيسة منسية 
ومنزاًل اشرتاكّيًا حمطمًا ومستشفى فرنسّيًا صار ملعبًا شعبّيًا. تركوا 
إىل  ألفها  من  »اخلندق«  حكاية  هنا  بالقصص.  تعج  شاحبة  بيوتًا 

يائها.
 أحمد محسن

ُيسمى »اخلندق الغميق«. بالعامّية ُيقال »اخلندق«. فرادة املنطقة 
ـــ يف بريوت سوى هناك. رغم  ـــ نظريًاـ  يف امسها أواًل. ال »خنادق«ـ 
ذلك أضيفت مفردة »الغميق« للداللة على هوٍل ما. أهله يقولون 
إنه، أي اخلندق، يف البدء، كان مساحًة منخفضة بني منطقة البسطة 
أمساء  من  وما شئت  املدينة  وسط  بدء.  على  عوٌد  البلد،  والبلد. 
من  وحتتا. جنت  فوقا  وهي،  قدمية  منطقة  البسطة  عليها.  هطلت 
التحريف. اخلندق حكاية أخرى. ِمن األهل من ُيفرط يف احلكايا فيقول 
إن »اخلندق« كان أشبه بساقية. حاصرها العمران فهرب املاء إليها. 

ساقية شتوّية تلّم مياه املدينة املتهاطلة وحتتضنها.
تبخرت.  اختفت.  اخلندق.  مياه  مشت  أين  إىل  يعرف  أحد  ال 
غادرت إىل مساء أخرى. يعرفون اليوم هطول األمساء على »البلد« 
»فولكلور«  املباني...  بقيت  مفروضًا.  رسوًا  الذاكرة  ورسوها يف 
احلرب األهلّية وأثاثها. إنها مبان زاجرة يف وجه سوليدير. سوليدير 
يعرتفون  ال  السكان  الواقع.  األمر  عمارة  طارئة.  عمارة  بوصفها 
بالـ«حداثة«. سيتبنّي الحقًا أنهم ال يعرفونها أيضًا. ال تعنيهم. مل 

تصل إليهم بعد.
ومن هنا، من حتت، يف اخلندق، تنظر أشباح املباني إىل مستقبل ال 
تريده. مقيمة يف ماٍض امسه كاف للداللة عليه. تنظر إىل املستقبل 
ذلك  ورغم  أن حيضره.  يريد  وال  ليحضره.  يعيش  لن  نظرة كهل 
تتجاوز احلاضر مبسافة غري كافية للقول إن هلا مستقباًل. إنها مباٍن 
زاجرة ولكنهم سيهدمونها. لن تقفز فوق 1975. إما أن تبقى عالقة 
يف رمزّية العام املشؤوم، على صورتها تلك، وإما أن تنام. وإن 
كانت ال تشبه هذا االسم بشيء، وال عالقة هلا به، فإنها الباقية منه 
بعد فناء كل شيء. ُوشم بها، بفعل فاعل شبه معروف، ولفظّيًا، من 
كل حواضر املنطقة ومكوناتها الثقافّية، تبقى املباني أكثر الدالئل 

فتكًا إىل هذا االسم املرعب. اخلندق الغميق.

جغرافيا مل متّس
األمساء  أحدث  صاحب  النبعة.  هو  اليوم  اخلندق  أحياء  أشهر 
املستجدة بعد احلرب األهلّية. حّي عجوز يسرتيح بني توأميه. حيّده 
بشارة اخلوري شرقًا. وغربًا، على خط مواز تقريبًا، شارع أمحد فارس 

الشدياق. جغرافيا اخلندق تقريبًا مقدسة.
مل متس إال باملباني الضخمة اليت اكتملت يف الثمانينيات. املعلم 
الوحيد الذي تغري، منذ القرن التاسع عشر، يكمن يف الطريق إىل 
البسطة. مثة بقايا من شارع سوريا. كان كبريًا وما زال يصل إىل 
البسطة. البقية منه التهمتها سوليدير. ميكن رسم اخلطوط الرئيسية 
يبدأ  أول  خط  اآلتي:  النحو  على  الغميق  خلندق  املشّكلة  املتوازية 
من جسر »الرينغ« ويصل إىل تقاطع بشارة اخلوري. خط ثان يف 

املنتصف صار يعرف حبي النبعة.
يبدو هذا مهماًل جلهة وسط املدينة، من كعبه، وتضج فيه احلياة 
بوصوله إىل البسطة. وخط ثالث، خلف حّي النبعة متامًا، وهو شارع 
أمحد فارس الشدياق الذي يالمس الباشورة، على مرمى نظرة من 
الزهراوي  وشارع  والعنتبلي  مطر  أحواش  الداخل  يف  سوليدير. 
وزاروب احلرامّية. ولكنها متفرعات داخلّية يف اخلندق. ال تشاركه 

احتكاكه مع وحش وسط املدينة وال مع البسطة املكتظة بالتاريخ.
واخليام يف  اجلبل  ميس  من  أصلهم  اليوم  املنطقة  أهل  غالبية 
الثالثينيات  أتى يف  معظمهم  أيضًا.  اجلنوب  من  البقية  مرجعيون. 

وانتشر بني الباشورة وزقاق البالط واخلندق الغميق. أتوا للعمل.
نزوحهم يف البداية كان منطقّيًا. التدفق الرهيب كان بعد احلرب 
للهاربني  النبعة كبديٍل دميوغرايف وحيد  وُمذاك وجد حي  الرهيبة. 
من اجلهة األخرى وخاصة من جهة نبعة برج محود. احلضور الشيعي 
للزعيمني  املتوزعة  الصور  سؤال.  إىل  حيتاج  ال  اليوم  الكثيف 
عندما  اهلل،  العام حلزب  واألمني  النواب  الشيعيني، رئيس جملس 
كانا شابني توضح األمر. ال يعين ذلك أن السكان كفوا عن لصق 
بعض  دائمًا.  فتّية  بصورة  زعماءهم  يرون  أنهم  يعين  بل  الصور، 
الصور حديثة اللصق. شاب أصحابها وما زالوا يف صورهم شبابًا. 
الكمّية اهلائلة من الشهداء يف فسيفساء احلروب الداخلّية واخلارجّية 

ال تلغي متّيز املنطقة عن الضاحية. على اجلدران صور لشباب غادروا 
ومل يغرّيوا وجوههم. هؤالء مل يشّبوا. مل يشّبوا ألنهم ماتوا.

شهداء السبعينيات تعرفهم من قصات الشعر والسوالف الطويلة 
حتى أسفل األذنني. واجلريان هلم دور يف متييز املوقع ال األهل 
وحسب. شارع سوريا يصب يف وسط املدينة، وجريان اخلندق يف 

شارع إبراهيم األحدب غالبيتهم من السنة.
ورغم أن توافد الشيعة بدأ منذ أوائل القرن الفائت، فأن معظم 
األموال  رؤوس  أصحاب  هؤالء  ينتظر  أخرى.  طوائف  من  املالكني 
الضخمة ليجهزوا على ما تبقى من األبنية اليت حتتضر. أبنية عاشت 
ضجيجًا »أرستقراطّيًا« يف منتصف اخلمسينيات، قبل أن جيد فيها 
الفارون من النبعة وبرج محود مكانًا طبيعيًا للثأر من تشريدهم. شيء 
من شارع سوريا قضمته سوليدير وشيء يالمس شارع أمحد فارس 
األخرية  وجه  يف  الباشورة.  مقربة  صعود  أهله  يراقب  الشدياق. 
متامًا »خممر املوز«. املعلم الشهري. وقربه حمل احلالقة املفتوح منذ 
سبعني عامًا. حمالن يف الواقع. أوهلما ألبو بشري. احلالق السوري 
القديم الذي ال يعرف كثريون جنسيته. وثانيهما، حمل أبو علي. أبو 
علي احلالق. وارث املهنة عن أبيه. حالق احلربني العامليتني. ترك 
األب البنه حماًل بسقف مرتفع، كرسي واحد، ومقربة تنمو أمام عينيه 
الزرقاوين. سألنا أبو علي عن اتساع املوت يف الباشورة، فضحك. 
قال إن املوت يرتفع وال يتسع. كان السور الذي حيرس نيامها ال 
على  يتلصص  البلد  شاهد  لطاملا  ذمته.  على  وهذا  املرت.  يتعدى 
املقربة. لكن السور ارتفع. وازدادت الطوابق يف مدافن الباشورة 
حتى أكلت املشهد. صار عبارة عن حجارة مرتاصة، مل تتوقف عن 

الصعود إىل اهلل، منذ مئة عام.

البدايات واالنتداب
هوية  يف  تباين  ومثة  الفرنسي.  االنتداب  كان  الثالثينيات  يف 
مّر من هنا.  االنتداب  أن  الوحيد هو  اإلمجاع  األوائل.  احلي  سكان 
مرهقة  »ذاكرة«  عن  بل  علمي  »تأريخ«  عن  ليس  هنا  واحلديث 
باألحداث. الشائع أن السكان األصلّيني كانوا من طوائف خمتلفة. 
موارنة وأرمن وقليل من سنة وشيعة. تبادلوا العيش بال صخب. 
كانت  فقد  بعضهم.  طوائف  عن  السكوت  بفقرهم  اشرتوا  كأنهم 
البيوت من طني فقري. وكانوا مثلها، فألفوها. كانت منازل دافئة 
بسقوف مرتفعة. ال ختشى العواصف رغم صغرها. بيوت كهذه ما 
وألفوه.  اخلندق  طني  الناس  سكن  مطر«.  »حوش  يف  حّية  زالت 
ضمت البيوت عائالٍت بأعداد كثرية من األبناء. الثراء كان يف وادي 
أبو مجيل، ُيقال أيضًا. ولكن احلّي الفقري كان مجياًل هو اآلخر، كما 
وصفه الروائي سهيل إدريس يف رواية »اخلندق الغميق«. هو الذي 

عاش هناك، حيث ماتت أشجار وذحبت بساتني.
احلديث عنها غري جمد. فار العمران أينما كان. ولكن حتى اليوم، 
ترتنح بعض األشجار بني املباني الصامدة يف قلب املدينة. رمان 
يف حديقة أبو قاسم قرب الربكة يف منتصف الدار. برتقال يف شارع 
زاروب  تسّيج  تسميات  بال  أشجار  اخلجول.  الشدياق  فارس  أمحد 
احلرامّية ومثيالت هلا جنت يف شارع الزهراوي. ومثلما حتّدت البيوت 
العواصف، يقول أبو قاسم، املولود يف اخلندق، قبل سبعني عامًا، 
إن الناس حتّدت االنتداب. حيكي قصة املرأة اليت قتلت الضابط 
الفرنسي: »املن... السكران«. البطلة صبية حلوة. ال يعرف شكلها 
وال أصلها وفصلها. طبعًا ال يعرف امسها. يفخر برواية مسعها عنها 
بل يعترب نفسه امتدادًا هلا. من هنا يف اخلندق »بدأت املقاومة«. 
ولوال  متامًا«.  هنا  »هنا  بستانًا...  كان  مرأب  إىل  بإصبعه  يشري 
عامرًا.  بستانًا  كان  الباطون  هذا  أن  أحد  لن يصدق  الرجل  إصرار 

اخلندق الغميق احلّي املنخفـض الذي قارع الفرنسيني

هناك أغوت احللوة الضابط نهارًا واغتالته لياًل. يضحك الراوي ببطء 
غري مباٍل بقسوة القصة. احللوة طعنت العسكري بسكني املطبخ... 
»هل تعرف كيف كان شكل السكني«. كانت حادة ال ترحم. جار 
أبو قاسم أكثر فخرًا. ينقل عن والده تاريخ الذين خرجوا من اخلندق 
صغارًا،  كانوا  ولكنهم  يعرتف،  قلة،  كانوا  الفرنسيني.  ملواجهة 
وقاتلوا  الكمائن  نصبوا  »الغريب«.  لوجود  معنوي  برفض  تسلحوا 
ببنادق »الفتيلة«، اليت كانت تطلق رصاصة واحدة، قبل أن يعاد 
»تشرجيها« لتطلق أخرى. حاربوا االستعمار بالفتيلة. بالنسبة هلؤالء، 
املستشفى  قرب  املوجودة  الفرنسّية  بالكتيبة  االستعمار  تلخص 

الفرنسي. قوامها كانوا »السود«، يتذكر الرجل.
يكون  أن  أراد  ولكنه  أن يكون قصده عنصرّيًا  بالضرورة  ليس 
دقيقًا: »الفرنسيون جبناء فقد احتموا باألفارقة«. مل ينس الفرنسيون 
امللعب ونزلوا فيه عندما عادت »القوات املتعددة اجلنسيات« إىل 
لبنان يف 1982. ولكن على األرجح اجليل األخري والذي قبله، رمبا 
يكون طوى فعاًل صفحة القتال مع الفرنسيني، كما طوى الركام آثار 
االطباء املشهورين. حتول املستشفى إىل ملعب شعيب لكرة القدم. 

فوق أنقاض املستشفى يركل األوالد ذكريات أجدادهم.
تفاصيل  عامًا   66 اخلندق  سكن  الذي  حراجلي  حسني  أبو  يذكر 
حتتاج إىل معلقات لشرحها. يف ما خيص الفرنسيني، حتديدًا، مسع 

أبو حسني عن قبضايات بريوت وجايلهم.
ينقل  الدائم.  وعبوسهم  املفتولة  بشواربهم  األوائل  املتمردون 
االنتداب.  أثناء  الفرنسيني  مع  التعامل  رفضوا  الذين  هؤالء  قصة 
أبو حسني كريم  الكلمة بقسوة. يقصدها.  كانوا قبضايات. يقول 
يف الوصف: »كانوا على صورة الناس آنذاك«. يعين أنه كانت هلم 
تقاليد وطقوس. ومن تقاليدهم رفض االحتالل. يتذكر قصة قتل 
»مدير الداخلّية« الذي تعامل مع الفرنسيني. يتضح بعد البحث أن 
املدير كان أسعد خورشيد. اسم غري مألوف اليوم. اغتيل على مدخل 

املستشفى الفرنسي بعدما أطلق »قبضايان« النار عليه.
للجمهورّية  رئيس  فأول  الشعب،  على  وقفًا  ليست  والذاكرة 
اللبنانّية »مّر« على اخلندق. يروي بشارة اخلوري يف كتابه »حقائق 
السامي  املفوض  كاترو.  اجلنرال  مع  اجتماعه  تفاصيل  لبنانّية« 

الشهري.
اىل  راشيا  قلعة  من  بشارة  الشيخ  الفرنساوي«  »العسكر  نقل 
بريوت يف 18 تشرين الثاني 19٤٣. آنذاك، أخربه اجلنرال قرار اطالق 
سراحه، شرط إقالة حكومة رياض الصلح. على ذمة اخلوري، ديغول 
اخلوري.  رفض  احلّرة«.  فرنسا  »كرامة  على  حفاظًا  ذلك  يف  رأى 

وغادر اخلندق الغميق، حيث عقد االجتماع، إىل راشيا جمددًا.
برأي كثريين، قد يفسر هذا االجتماع تسمية التقاطع احليوي يف 
العاصمة: بشارة اخلوري، الذي حُيكى أنه سكن هناك. ولكن مهاًل. 

على األرجح التقاطع هو اآلخر مقطوع من شجرة. شجرة اخلندق.
وكما هي حال أهله، سيكون اخلندق كرميًا باألحداث بعد االنتداب. 
حقبة  حتى  منوذجّيًا  حّيًا  كان  أنه  على  املنطقة  يف  املسنون  جُيمع 
األمر  بدا  األصليون  السكان  أين  سئلوا  ما  وإذا  ذكرها.  خيشون 
وكأن أحدًا لقنهم اإلجابة. إجابة تبدأ مبفردة واحدة: »كان«. وغالبًا 

ما يتابعون: »السكان من أحلى عامل، قضاة، وأرمن، وجتار«.
جمددًا، أين السكان األصليون. أبو حسني وأبو قاسم وأبو علي 
احلالق واجلميع ال يفهمون ملاذا ال يعود هؤالء إىل منازهلم املرتوكة. 
رمبا ألن منازهلم جادلت األحداث أكثر منهم. شهدت أكثر من أهلها 
على التحوالت الالحقة منذ »ثورة 1958« وحتى اليوم. التحول األبرز 

كان يف احلرب. هل من يساجل يف ذلك؟
تضاءل  وسبعني«  »اخلمسة  عبارة  اخلندق  سكان  أحد  لفظ  إذا 

صوته كأنه يستحي.

املنازل جادلت األحداث أكثر من السكان )مروان طحطح(حكاية الخندق الغمي من الفها اىل يائها )مروان طحطح(
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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

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

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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ترشيح رجل العام يف منطقة سانت 
جورج لعامي 2010 و2011

خليل ابراهيم
عن الدائرة الثالثة يف بلدية روكدايل

Mayor Bill Saravinovski from Rockdale Council 
announces that he was standing for re election at 
the Council elections in September 2012.

Since 1982 I have been a Counsellor and I have 
been proud that I have been your mayor for the past 
6 terms.

I have been proud of what the Lebanese community 
has done in the City of Rockdale and I am delighted 
to have on my team Khail Ibrahim who is well 
respected in the community for his community 
works in addition I have Paul Kamper , the son of 
Steve Kamper on our list. Paul is very active in the 
community.

Our plan for the next 4 years is simple and that is 
to serve the community and make Rockdale a better 
place to live.

Our contact details are;
Bill Saravinovski: 0414 139 068 

Khail Ibrahim: 0403 129 777  

يعلن رئيس بلدية روكدايل بيل سارافينوفسكي 
)Saravinovski(  عن ترشيح نفسه النتخابات 

البلدية يف شهر ايلول/ سبتمرب عام 2012.
الول  البلدي  املجلس  لعضوية  انتخابي  تم  لقد 
مرة عام 1982 وكان لي الفخر ان ُأنتخـَب رئيسًا 

للبلدية لـ 6  دورات.
اللبنانية  الجالية  قدمته  ملا  بالفخر  أشعر  انني 
والعربية ملدينة روكدايل، ويسعدني أن ُأعلن  ضمن 
الئحتي االنتخابية السيد خليل إبراهيم الذي يحظى 
باحرتام كبري يف املجتمع لخدماته وأعماله الخريية 
ابن   ،Kamper واالجتماعية باإلضافة للسيد بول 
يف  الكبري  بنشاطه  املعروف   Kamper ستيف 

املجتمع.
ان مخططنا للسنوات الـ 4  القادمة بسيط وهو 
للحياة  أفضل  مكانا  روكدايل  وجعل  املجتمع  خدمة 

والعيش فيها.
يرجى ممن لديه اي سؤال او استفسار االتصال:

بيل سارافينوفسكي: 068 139 0414
خليل إبراهيم: 777 129 0403

اقرتعوا لالئحة
بيل 

سارافينوفسكي
)Saravinovski(

لتكون صوتكم 
يف مجلس بلدية 

روكدايل

مرشحو حزب العمال عن الدائرة الثالثة.. من اليسار:
بيل سارافينوفسكي، خليل ابراهيم وبول كامرب
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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

.com

Customer Service: 
Tel: +61-28-355-0162
      1-800-1989-1989

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

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

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
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Aburn
Zam Zam Market......................(+61) 431-207-576
Adellaid
Persian Grocery........................ (+61) 884-438-599
Allawah
Billy Biz Solution........................(+61)410-103-848
Belmore
Ann TV .......................................(+61) 400-466-484
IPTV Techheads ........................(+61) 413-240-342
Brisbane
Afshar Market .......................... (+61) 738-477-396

Canberra - Lyneham

Arabic IPTV............................ (+ 61) 4-100-60-100
Geelong

Nima Satellite....................... (+ 61) 4-017-29-598
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) 29-630-1648
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
Monterey
Digitech Sound & Vision ..................(+61) 29-593-2650
Thomastown

Professional system & network ....(+ 61) 452-233-002

Sydney

AVA Satellite............................. (+61) 401-491-546
Super Sahel.............................. (+61) 294-176-766
Tech Solutions......................... (+61) 402-666-555
Bullono.................................... (+61) 043-300-8974
Niavaran  Market .................... (+61) 294-771-772
Broadcasting Australia Satellite ....(+61)298-91-2551
Sahibi Supermarket..................(+61)286-777-927
Padstow

Image for Computer ............... (+61) 450-296-121
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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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افران عكار يف سدني رود - كوبرغ

لصاحبها خالد اخلضر
السيدة شارن العبدي 
وزوجها وليد السوسي 

وجنلها خالد 
ومبناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك، هذا 

الشهر الفضيل  يتقدمون 
من مجيع ابناء اجلالية 
اللبنانية والعربية عامة 
واالسالمية خاصة بأحر 

التهاني واطيب التمنيات 
سائلني اهلل عّز وجل ّ ان 
يعيد هذا العيد على 
العامل امجع باالمن 
والسالم واالستقرار 

وباالخص الوطن
 العزيز لبنان

TEL: 03- 93846103
254 Sydney Rd 
 Coburg VIC

وكل عام وانتم خبري
افــــران عكــــــار
 تقدم لقمة شهية ونظيفة

 اخلضار واللحوم يومياً من املاركت
 اصناف متعددة من املعجنات اللذيذة الطعم

نفتح 7 ايام يف االسبوع
شعارنا النظافة والصدق يف املعاملة



صفحة 24     

اعـــالن

Page 24

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 28 July 2012السبت 28 تموز 2012

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 
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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 
املؤسسات  ألكرب  الكهربائية 
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 28 July 2012السبت 28 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 28 July 2012السبت 28 تموز 2012

   وفاة فاضلة
توفيت يف لبنان داربعشتار قضاء الكورة 

املأسوف على خصاهلا احلميدة

املرحومة مسيحية العلم حامت
وشفيق  وسايد  الياس  السادة:  والدة 

حامت.
واالمل  احلزن  وفاتها  لنبأ  وكان  هذا 
واالقارب  العائلة  نفوس  يف  الشديدان 
واهالي داربعشتار وخصوصًا ولدها سايد 
يف ملبورن الذي طار على الفور اىل لبنان 
اللقاء النظرة االخرية الوداعية على الوالدة 

احلنونة.
ومن املقرر ان يقام قداس وجناز لراحة 
عند   2012 11آب  السبت يف  يوم  نفسها 
الساعة السادسة مساًء يف كنيسة سيدة 

لبنان املارونية.
ولدها سايد  عودة  بعد  كاملة  التفاصيل 

حامت من لبنان.
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همسة
كم من صائم مل ينل من صيامه غري اجلوع والظمأ...وكم 

من قائم مل ينل من قيامه غري التعب والسهر...
فياحّبذا نوم االكياس وافطارهم.

اجعلوا الهريالد رفيقة 
قهوتكم الصباحية

داوود عبداهلل راجحه
كلــمة

تقول ابنته للفضائية السورية كان والدي يردد امامنا ان 
ال سالم ممكنا بني احلق والباطل...بني اخلري والشر...بني 
القذارة واجلمال...بني ناسنا واعدائنا...بني ربنا وخملصنا 

وهؤالء االشرار القتلة االرهابيني...
حتّركها  كونية  اوالدي...حرب  يا  مستهدفة  سورية 
الصهيونية، واضافت ابنته: »مثالي االعلى كوزير للدفاع 
هو الشهيد البطل وزير دفاعنا يف وجه االستعمار يوسف 

العظمة«.
الصليب  كنيسة  يف  االهلي  القداس  حضر  املاضي  االحد 
للعذراء  مشعة  اضاء  دمشق..   - القّصاع  يف  املقدس 
ان نصّلي  مّنا  بكل خشوع، وطلب  ام يسوع، صّلى  مريم 
ونضرع كي حيمي اهلل بالدنا سورية....وكان له ما شاء ان 
يكون...على خطى يوسف العظمة خلالص شعبنا من املؤامرة 
اليس  نفسه  يعيد  احلّية  االمم  احلديثة...تاريخ   - القدمية 
كذلك؟ قالتها ابنته والدموع تذرف دمًا على وجنتيها....

بكينا معها تقول االعالمية شريلي املّر، ضممتها اىل صدري 
الوطن.... شهيد  هو  مجيعًا،  والدنا  هو  والدك  وقلت: 

شهيد االرض والسماء .. مساؤنا، ارضنا، مياهنا يامسني 
باالجنيل  تعانقا  الكبري  واجلامع  العتيقة  الكنيسة  دمشق.. 
والقرآن، وبكل تعاليم االرض والسماء، انها الشهادة...

من  علينا  تطل  نعمان  اخلالص....شقائق  معمودية  انها 
بساتني وهضاب وحقول الشام، تهلل للنصر اآلتي، اجملد 
لكم ايها الشهداء، من العلى وعلى االرض انتم انتم طالئع 
خري  من  الدنيا  يف  ما  انبل  انتم  وانتم  الكبري،  االنتصار 

ومجال....
ابي الشهيد تقول اليسار افرتقنا على درج البيت وتركت 
لنا سبع سنابل تكفي ملائدة احلياة....سبع سنابل يف يدي 

ويف كل سنبلة ينبت احلقل حقاًل من القمح...
ابي لك منا امي واخوتي وانا واالهل وكل دمشق وسورية 
ووفاء... حّب  التائه....حتية  الكبري  العربي  العامل  وهذا 

حنن فخورون بشهادتك انت وكل رفقائك االبطال....ابي 
كنت اتردد واتساءل ملا كنت حتدثنا عن سورية...وقضية 
الوطن....واصدقاء  الوطن....واعداء  الوطن...واهل 

الوطن يف كل الدنيا...
ابي اعتذر منك، انا اليوم اقسم بدمك، سأمشي دربك النها 
يا  اللقاء  اىل  بل  وداعًا  اقول  لن  ال،  احلياة...ابي  طريق 

حبييب.

تفوق كوراني جديد

وكأني به العبقري االملعي منذ الوالدة...
االهل  من  ونباهة....الكثري  وهدوء  رصانة  حكاية  طفولته 

واالصدقاء تنبؤوا ومتنوا له النجاح والتألق يف مسرية حياته...
جّسد  الكبري  الطفل  ان  أكدت  باهر  جناح  فعل  احلكاية  وكانت 
مقولة »من طلب العلى سهر الليالي« فحقق انتصارات علمية يف 
عامل الطب واالبداع والتفوق، انطالقًا من جامعة البلمند العريقة 
االمريكية وصواًل  املتحدة  الواليات  بأكرب معاهد وجامعات  مرورًا 

اىل عرينه يف ربوع كورته اخلضراء بني اهله وناسه....
انه الشاب الدكتور جاك جودت خوري يف فعل جناح علمي طليعي 
وّقاد  ذكاء  يف  علميًا  واملتفوق  لبنان  يف  االول  باهر....فهو 
وصفه احملللون بالطلة العبقرية املتجددة...يقول الدكتور جاك: 
واملهندس  امي  خوري،  جريج  سامية  املربية  لوالدّي،  مدين  انا 

جودت خوري، ابي »ابو جاك«.
نورانية  كورة  ابن  املباركة،  الربوع  هذه  ابن  انين  أؤكد  لكنين 
احلياة اجلديدة بكل خريها ومجاهلا  خضراء، كانت مهبطًا لرسالة 
وعلمها وفلسفتها...هي زيتونة الربكة املتجذرة يف تراب لبنان 

التاريخ واحلضارة....
جاك خوري يف خطى اآلباء واجلدود...نبوغ علمي وكفاح هادف 

من اجل قضية الوطن....
هو سليل عائلة اعطت الكثري...فأهل والدته سامية يف برتومني 
حنا جرجس جريج وشقيقته متام وشقيقه  جّده  الكورة، وحتديدًا 
جربان، كانوا اول من تصّدى لالستعمار الفرنسي....فهم ضحوا 
وُجرحوا ونزحوا، واعطوا الكثري يف سبيل حرية واستقالل الوطن، 
وهذا ما أّكده تاريخ لبنان احلديث، وما كتب عنه يف فيلم وثائقي 
الكاتب الكبري شكري انيس فاخوري....متام جرجس جريج عروسة 
الكورة تواجه جيش االنتداب وجنده، لتؤكد ان للمرأة دورا هاما 
االنسانية  الكرامة  اجل  من  التحرير  وحروب  املصري،  معركة  يف 
يف هذا الكون...ولن ننسى املناضل الكبري جربان جريج االمني 
الرئيس... ولن ننسى كل الذين شاركوا يف االميان والنضال 
وفرح  عز  حياة  وبالدنا  ربوعنا  يف  لالنسان  يكون  ان  اجل  من 
وكرامة...هلم حتية اكبار يف عليائهم....ولك يا دكتور جاك حتية 
اعجاب مفعمة بكل حمبة وتقدير، فأنت وامثالك االستمرارية املثلى 

للذين اعطوا وقضوا وضحوا ليحيا الوطن....
قدرات  من  متلك  مبا  واالنسانية  االنسان  خادم  املتألق،  بوركت 
واالمسى.... االفضل  اجل  من  واعدة  طبية  واكتشافات  علمية 
وفيع  شكا  كلها يف  والعائلة  وجودت  سامية  والديك  والهلك: 
وبرتومني وكل ربوع الكورة اخلضراء نهلل معهم قائلني: مبارك 

اآلتي من رحم تلك الربوع احلضارية العظيمة.
                                       مربوك واىل اللقاء.

***

 حنني

تعب  شيٌخ  امللهم،  الشاعر  بوجع  حيياها،  معذبة  انسانية  حنني 
النضال منه وهو متمسك به.. يرفض ان يرتجل ال بل يقول لك 
عليه حبيب  منتصرًا  جديدة  لوالدة  يوم يستأذنين  املوت  سأطرد 
الكبري للحياة العزيزة الكرمية اليت صنعتها بعرق السنني ودموع 

الفرح واحلزن يف آن واحد...
هو سعيد صيداوي » ابو عمار« العاشق واحلبيب ...االنسان بكل 
ويف  عديدة  مرات  املينا   - طرابلس  مدينته  ومثله....زار  قيمه 
املصري  بقلق  اطباقها  تّتسم  مائدة  على  ومفيدة  دردشة ممتعة 
االنساني انطالقًا من ارضنا، من بقاعنا وصواًل لكل بقاٍع يف هذه 

االنسانية احلائرة...
مفعمة  بكلمات  واحلاضر  االمس  بني  مدينته  لي  وصف  الرجل 
بروحية شاعرية وجدانية تهز اعماقك االنسانية، فهو يقول ويعرب 
املوجوع  العاشق  به  وكأني  يقول  ما  حييا  تراه  يرّدد،  مل  لكنه 

لالهوتية الكلمة ومجاهلا بل والوهيتها...
احلكاية تبدأ على مائدة الفكر والنقاش املثمر يقول ابو عمار: قبل 
بساتني طرابلس. من  العطر  ة  حُبّ امسع  ونّيف كنت  عامًا  ستني 
كانت بساتني الليمون تومئ اليك...تصّلي وخترج متعطرة البسة 

امجل ما حاكته مساء املدينة من ثياب حبرنا اجلميل...
مدينيت يا اخي قبل ان اتركها يف رحلة العمر الطويلة اىل بلدي 
بالضوء  ونّيف، كانت حماصرة  عامًا  اسرتاليا قبل ستني  الثاني 
على  خيتبئن  الصبايا...صبايا  وبهجة  السماء  وزرقة  والعطر 
الشرفات ومن عيونهن تفرح مدينيت...كانت طرابلس منعطفات 
املضاءة  ارصفتها  وعلى  الشعر  بنكهة  جدرانها  لّونت  ازقة  يف 
بالقناديل ينظر العاشق منا بطرف عينه فيحمّر وجه احلبيبة وختتفي 

وراء النافذة...
نعم قصة عشق وادب وسياسة وشعر كانت مدينيت طرابلس...

 بقلم تموز االسمر

هناك ولدت وترعرعت واليها الشوق واحلنني...
كم مرة من عيون مجيالتها قطفت موسيقى طفولة بريئة؟ كم مرة 
السماء وانا احبث عن حبيبة تلفين  تعّرفت اىل اهلل؟ واكتشفت 

جبسدها وتضمين اىل عينيها؟؟
آه يا صديقي ما امجل مدينيت آنذاك...

هي اليوم حماصرة بالعتمة....عتمة ختتبئ وراءها احقاد طائفية 
ومذهبية...

»هي قلعة االسالم«حرام علينا والف حرام!! ملاذا ال نقول هي 
لرب  بيت  نقول هي  لالنسان؟ ملاذا ال  والوفاء  االنسانية  قلعة 
العاملني بكنائسها العتيقة ومساجدها وقالعها وهياكلها؟ مل يبق 
يف مدينيت بستان ليمون... وال عصافري وفراشات وسنونو...

هي عتمة، هي حسرة يف قلوب اهلنا املقيمني واملغرتبني...
يف زيارتي االخرية اليها...اىل مينائها حيث رفعت رأسي ألرى 
النور، مل اجد يف شوارعها مكانًا للحّب...وحتى صباياها اختفت 

روائح العطر يف عيونهّن...
قبل ستني عامًا كان صوت املؤذن وكانت دقة اجراس الكنائس 

ابتهاالت وانغامًا وحمبة!!!
ترى ماذا بقي اليوم من هذه الطرابلس؟

ترى هل نبقى احياء لتعود مدينيت اىل دائرة الضوء؟ ومن جديد 
ختتبئ الصبية وراء نافذتها؟ ومن جديد يعود العطر اىل شرفات 
بالناس؟  الكنائس  واجراس  املآذن  تفرح  جديد  ومن  املدينة؟؟ 
عسى ان تفعل...فنعود اىل احضانها يف ربوعنا اخلالبة الرائعة.

***

وليست االخرية....نعم نقول هلؤالء القتلة:
هوالكو سقط على بوابات دمشق....فرنسا قهرها يوسف العظمة 

يف ميسلون...
وحّولوا  تباركوا  االوائل  والشهداء  والقديسون  والرسل  االنبياء 

ترابها خبور االيام والدهور..
يسوع املسيح مشى على ارضها.... وعلى مائها...صلب ومات 
انساني سرمدي  اىل صمود  والقيامة  املوت  ليحول  وقام  وقرب 

ابدي....
حممد زارها مرارًا: تاجرًا، انسانًا ونبيًا. وقال فيها: انها املباركة 

وهي بوابتنا اىل العاملني....
احلق نقول ان يسوع وحممد وكل الرسل واالنبياء وعظماء االرض 
والسماء والشهداء امليامني، وكل ناسها وشرفائها، هم اليوم 
والقدر...وهي هي  القضاء  انسانية، هي هي  مقاومة شعبية 

املنتصرة على اعدائها يف الداخل واخلارج.... 
نعّزي اهل الشهداء ونسّجل يف تاريخ حياتنا كلمة تقول: كّرم 

اهلل وجه الشهيد.

إنتقل إىل رمحته تعاىل يف لبنان املأسوف عليه

منتور حليم الزاعوق من بلدة حدشيت

سيقام قداس  وجناز عن نفسه الطاهرة الساعة احلادية عشر من 
صباح نهار األحد الواقع فيه 5 آب 2012، يف كنسية سيدة لبنان 
 Normanby Ave. Thornbury 230:املارونية على العنوان التالي

  VIC
الداعون:  

شقيقته جوزفني زوجة طوني يعقوب مع أوالدها وعياهلم
خالته مساحية زوجة رومانوس حنا رعد مع أوالدها وعياهلم
عائلة خاله املرحوم يوسف توفيق رعد مع أوالده وعياهلم 

يف لبنان:
ارملته ريتا أبو زيد

إبنه أنطوني
إبنته رموندا

والدته نئية أرملة املرحوم حيلم منتور الزاعوق
حنا وايلي مع عياهلم  إخوته: جوزيف – 

األعمام :
اميل وكليم اهلل الزاعوق  مع  وجيه –  عائالت املرحومني نديم – 

أوالدهم وعياهلم
عائلة خاله املرحوم رومانوس توفيق رعد مع أوالده وعياهلم

عائلة خالته املرحومة جنات رعد مع أوالدها وعياهلم
ايليا –  خطار –  رعد –  يعقوب –  أبو زيد –  وعموم عائالت الزاعوق – 
صعيب يف الوطن واملهجر يونس –  األمري –  بزعزني –  اخلازن – 

الدعوة عامة 

وفاة فاضل

تهنئـــــة
ملناسبة حلول شهر رمضان املبارك يتقدم 

قنصل لبنان العام يف ملبورن هنري قسطون

والية  يف  اللبنانيني  مجيع  من  والتربيكات  التهاني  بأحر 
فيكتوريا عموما واملسلمني خصوصا، سائال اهلل عّز وجّل 
ان يعيده علينا باليمن والربكات وعلى وطننا العزيز لبنان 

وشعبه الطيب مبزيد من االستقرار والتقدم واالزدهار.
القنصل العام - هنري قسطون
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Melbourne ملبورن

Saturday 28 July 2012السبت 28 تموز 2012

حبضور رمسي وشعيب حاشد

ارملته:ايفيت العلم عماد
جو  طوني،  جان،  اوالده: 

وماثيو
النائب  زوجة  هيام  بناته: 
زوجة  لبزا  تريزا،  االمسر،  نزيه 

بول هاملتون
شقيقته:  مسعود،  شقيقه: 

مريم ارملة سركيس االمسر
احلزن  وفاته  لنبأ  وكان  هذا 
الزوجة  نفس  يف  واالسى 
واالقارب  واالحفاد  واالوالد 
الغالي  الفقيد  عرف  من  وكل 
عن قرب. وعند الساعة احلادية 
االثنني  يوم  صباح  من  عشرة 
املاضي اقيم له مأمت حافل يف 
كنيسة سيدة لبنان املارونية يف 

اجلالية اللبنانية تودع ابنها البار خمايل عماد

وشعيب  رمسي  حبضور  ملبورن 
حاشد شارالك فيه وزراء ونواب 
ثقافية  وشخصيات  اسرتاليون 
حيث  واقتصادية  واجتماعية 
تقدم احلضور قنصل لبنان العام 
الدكتور  فيكتوريا  والية  يف 
ليا  والسيدة  قسطون  هنري 
كريوز  مارلني  والنائبة  عقيلته 
اجلالية  ابناء  من  غفري  وحشد 
 1500 جتاوز  الكرمية  اللبنانية 
احناء  مجيع  من  جاؤوا  شخص 
بواجب  للقيام  فيكتوريا  والية 

العزاء.
لراحة  االهلية  الذبيحة  ترأس 
نفس الفقيد سيادة املونسنيور 

كهنة  وعاونه  طقشي  جو 
من  وكهنة  املارونية  الطائفة 

باقي الطوائف املسيحية.
قرأ الرسائل باللغة االنكليزية 
جنل الفقيد وباللغة العربية صهر 

الفقيد النائب نزيه االمسر.
املقدس  االجنيل  تالوة  وبعد 
القى سيادة املونسنيور طقشي 
عظة حتدث فيها عن مراحل حياة 
الفقيد الطيبة واخلصال احلميدة 
خمايل  اخانا  نودع  اننا  وقال 
الرب ليكون  اختاره  عماد الذي 
اىل جواره: املرحوم خمايل ربى 
عائلة سارت على دروب الصالح 
واالستقامة وحب الناس والعلم 

والثقافة وكان رمحه اهلل صديقًا 
وفيًا خملصًا البناء جاليته.. ثم 
قدم قدم تعازيه للعائلة ووسط 
واوالدهم  واالوالد  ارملته  بكاء 
مدافن  اىل  الطاهر  جثمانه  نقل 

فوكنر حيث ووري الثرى.
يف  اهلريالد  جريدة  اسرة 
من  تتقدم  وسيدني  ملبورن 
ارملته واوالده وعائالتهم ومن 
اهالي دير االمحر وملن كل من 
الوطن  العائلة يف  اىل  ينتسب 
طالبني  التعازي  بأحر  واملهجر 
الفقيد  يسكن  ان  اهلل   من 
الغالي جنات اخللد وهلم الصرب 

والعزاء.

املونسنيور طقشي يتحدث عن الفقيد
املونسنيور طقشي يقرأ االنجيل 

نجل الفقيد يقرأ االنجيل باالنكليزيةاالب حتي يقرأ االنجيل بالعربيةباالنكليزية
صهر الفقيد النائب نزيه االسمر يقرا 

الرسائل بالعربية

الكهنة داخل الكنيسةآل الفقيد

القنصل قسطون ونواب ووزراء فيدراليوناخوية الحبل بال دنس

الجثمان داخل الكنيسة
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رياضـــة

 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 28 July 2012السبت 28 تموز 2012

الربيطانية  العاصمة  اىل  اللبنانية  البعثة  افراد  من  عدد  وصل 
لندن 2012.  الصيفية يف  االوملبية  االلعاب  للمشاركة يف دورة 
وحل هؤالء يف القرية االوملبية يف سرتاتفورد بشرق لندن، وهم: 
الواليات  من  )املبارزة( وقد وصال  ومنى شعيتو  زين  الشقيقان 
البدوي، السباحان وائل  املتحدة يرافقهما مدربهما املصري أجمد 
املتحدة  الواليات  )من  بشروش  وكاتيا  فرنسا(  )من  قربصلي 
الرامية راي باسيل يرافقها املدرب االيطالي روبرتو  االمريكية(، 

سكالزوني، والعبة كرة الطاولة تيفني ممجوغوليان.
العام  واالمني  ريشا  زياد  البعثة  رئيس  االداريني وصل  ومن 
سليم  البعثة  رئيس  ونائب  قريطم  عزة  اللبنانية  االوملبية  للجنة 
االوملبية  اللجنة  رئيس  الحقًا  ويصل  مكي.  وحممد  نقوال  احلاج 

اللبنانية انطوان شارتييه.
الشباب  ووزير  ميقاتي  الوزراء جنيب  رئيس جملس  ان  وأفيد 
والرياضة فيصل كرامي سيحضران االفتتاح الرمسي للدورة مساء 

غد اجلمعة.
االفتتاح  مواكبة  اىل  بريوت  يف  الربيطانية  السفارة  دعت   *
الرمسي لدورة لندن 2012 االوملبية مساء اجلمعة عرب شاشة عمالقة 

يف »زيتونة باي« يف بريوت. 

لبنانيون ولبنانيات حلّوا يف القرية األوملبية
وتوّقع حضور ميقاتي وكرامي افتتاح الدورة

يف القرية األوملبية يف سرتاتفورد بشرق لندن، من اليسار، تيفن ممجوغوليان 
ومنى شعيتو وكاتيا بشروش ووائل قربصلي وراي باسيل

فاز مانشسرت يونايتد االنكليزي على مضيفه شانغهاي شينهوا 
الصيين 1 - 0 )الشوط االول 0 - 0( يف مباراة ودية يف كرة 
القدم اجريت بينهما االربعاء يف شانغهاي يف اطار جولة الفريق 
االنكليزي استعدادا للموسم املقبل. وسجل االصابة ساعد الدفاع 
من  يونايتد  مانشسرت  اىل  انتقل  الذي  كاغاوا،  شينجي  الياباني 
يف  سنوات،  الربع  عقدا  معه  ووقع  االملاني  دورمتوند  بوروسيا 
بييب  وكان  بييب.  الشاب  الربتغالي  من  متريرة  اثر   68 الدقيقة 
سجل اصابة التعادل يف املباراة ضد اجاكس كيب تاون االفريقي 

اجلنوبي 1 - 1 السبت املاضي.
ويف هامبورغ، فاز برشلونة االسباني على مضيفه هامبورغ اس 
يف االملاني 2 - 1 )الشوط االول 2 - 1( يف مبارة ودية احياء 

لذكرى مرور 125 سنة على تأسيس النادي االملاني.
االرجنتيين  مقدمهم  ويف  جنومه  من  الكثري  برشلونة  عن  وغاب 
ليونيل ميسي املصاب والعبو املنتخب االسباني الفائز بلقب بطولة 
االمم االوروبية الـ 14، واضطر املدرب اجلديد تيتو فيالنوفا اىل 
اشراك عدد من الالعبني الشبان بينهم جريار دولوفو )18 سنة( 
زميله  افتتح  بعدما   37 الدقيقة  يف  الثانية  االصابة  سجل  الذي 
الربازيلي دانيال الفيش التسجيل يف الدقيقة السادسة قبل ان 
يدرك تولغاي ارسالن الرتكي االصل التعادل هلامبورغ يف الدقيقة 

.20
وهي املباراة االوىل لربشلونة من اصل مخس استعدادا  للدوري 
املغربي  البيضاوي  الرجاء  مع  السبت  التالية  االسباني، وستكون 

يف طنجة.
 04 اف سي شالكه  مضيفه  على  االيطالي  ميالن  آ سي  وفاز 
اوربي  اهلولندي  سجلها   )0  -  0 االول  )الشوط   0  -  1 االملاني 

اميانويلسون يف الدقيقة 64. 

فوز مانشسرت يونايتد وبرشلونة وميالن
استعداداً للموسم اجلديد

الياباني شينجي كاغاوا يسدد الكرة ليسجل اصابة مانشسرت يونايتد يف مرمى 
شانغهاي شينهوا 1-0، يف مدينة شانغهاي الصينية.

االنكليزية  املالعب  ستكون 
العيار  من  ملباريات  مسرحا 
القدم  الثقيل يف مسابقة كرة 
لندن  »اوملبياد  ضمن  للرجال 
اليوم،  تنطلق  واليت   »2012
اي قبل يوم واحد من االفتتاح 

الرمسي لاللعاب.
طبعت  إسبانيا  كانت  واذا 
اخلاص  بطابعها  احلالي  العصر 
خالل  من  االول  منتخبها  عرب 
بفوزه  تارخييا  اجنازا  حتقيقه 
بلقب بطولة اوروبا 2008 و2012 
جيل  عرب   2010 العامل  وكأس 
املوهوبني،  الالعبني  من  ذهيب 
فان »اوملبياد لندن« قد يشهد 
اإلسباني ملنتخب  املد  استمرار 

دون 23 عاما.
اصحاب  الربازيليني  لكن 
والقاب  واجلوالت  الصوالت 
)رقم  اخلمسة  العامل  كأس 
كثريا  يستسيغوا  مل  قياسي( 
إسبانيا تقدم افضل  ان  مقولة 
وان  التاريخ  يف  قدم  كرة 
االفضل  هو  احلالي  منتخبها 
االلعاب  وستكون  ايضا، 
االوملبية بالتالي املكان االمثل 
لعودة سحرهم اىل املالعب قبل 
استضافتهم  من  عامني  حنو 

نهائيات كأس العامل.
الربازيلية  الكرة  بريق  وخفت 
يف االعوام املاضية بعد غياب 
رونالدو  امثال  بارزين  جنوم 
لكن  ورونالدينيو،  وريفالدو 
جنم  على  اآلن  معقودة  اآلمال 
املنتخبني االومليب واالول نيمار 
سجالية  مادة  اىل  حتول  الذي 
بعد  واالرجنتني  الربازيل  بني 
تشبيهه بالنجم ليونيل ميسي.

 24 املسابقة  يف  ويشارك 
منتخبا وزعت على أربع جمموعات 
تضم االوىل بريطانيا والسنغال 
واإلمارات واالوروغواي، والثانية 
اجلنوبية  وكوريا  املكسيك 
والثالثة  وسويسرا،  والغابون 
وبيالروسيا  ومصر  الربازيل 
إسبانيا  والرابعة  ونيوزيلندا، 
واليابان وهندوراس واملغرب.

من  منتخبني  اول  ويتأهل 
النهائي،  ربع  اىل  جمموعة  كل 
النهائية  املباراة  تقام  ان  على 
يف 11 اب على استاد وميبلي 

الشهري.
منتخب  لندن  العاب  وتفتقد 
»اثينا  ذهبييت  حامل  االرجنتني 
 ،»2008 و«بكني   »2004
بذلك  بأسره  العامل  وسيفتقد 
حاليا  العامل  العيب  أهم  حضور 

ليونيل ميسي.
ستكون  ميسي،  غياب  ويف 
اجليل  على  شاخصة  االنظار 
اجلديد يف إسبانيا وعلى مواهب 
ويف  ايضا  اجلديدة  الربازيليني 

طليعتها نيمار.
نالت  إسبانيا  كانت  واذا 
الذهبية  بامليدالية  الفوز  شرف 
على ارضها يف برشلونة العام 
1992، فان منتخب الربازيل ال 
يزال حيصد الفشل على الصعيد 
االومليب، وتبقى افضل اجنازاته 

امليدالية الفضية.
ثالثة  إسبانيا  منتخب  ويضم 
العبني من املتوجني يف االول 
بشكل  الوروبا  ابطاال  متوز  من 
رائع هم خوردي البا وخوان ماتا 

وخايف مارتينيز.
لويس  املدرب  يرتدد  ومل 

ميال باستدعاء البا بعد ان فرض 
نفسه اساسيا يف بطولة اوروبا، 
ما دفع »برشلونة« اىل ضمه من 
»فالنسيا«. ومن االمساء البارزة 
ايضا  اإلسبانية  التشكيلة  يف 
مرمى  حارس  خيا  دي  دافيد 
»مانشسرت يونايتد« اإلنكليزي، 
وسط  العب  روميو  واوريول 
وإيكر  اإلنكليزي،  »تشلسي« 
»اتلتيك  وسط  العب  مونياين 
بلباو« وكريستيان تيليو مهاجم 

»برشلونة«.
سيحاول  اآلخر،  املقلب  على 
اللقب  احراز  الربازيل  منتخب 
االومليب للمرة االوىل يف تارخيه 
عليه  يعول  الذي  نيمار  بقيادة 
ليس  كبرية  آماال  الربازيليون 
يف  ايضا  بل  فقط  لندن  يف 

»مونديال 2014«.
مانو  املدرب  ويدرك 
على  يشرف  الذي  مينيزيس 
ان  ايضا، جيدا  االول  املنتخب 
املنتخب املشارك يف »اوملبياد 
لندن« سيشكل النواة الرئيسية 
غمار  ستخوض  اليت  للتشكيلة 
كأس العامل بعد عامني، ولذلك 

دفع بالالعبني االفضل حاليا.
الربازيلية  التشكيلة  وتوحي 
جبدية مينيزيس يف السعي اىل 
سيشكل  ما  االوىل،  الذهبية 
الستعادة  للربازيل  قوية  دفعة 
بريقهما والتخطيط جيدا لكأس 
عامل سادسة على ارضها وبني 

مجهورها العاشق لكرة القدم.
جانب  اىل  مينيزيس  واختار 
»سانتوس«،  جنم  نيمار 
ميالن  من  باتو  الكسندر 
العمالق  واملهاجم  اإليطالي، 
الربتغالي،  »بورتو«  من  هالك 
احلارس  جهود  سيفتقد  لكنه 
كابرال  رافايل  االساسي 
اثناء  يومني  قبل  الصابته 

التدريب.
ساندرو  الوسط  خط  ويضم 
اإلنكليزي  »توتنهام«  من 
غاما«  دا  »فاسكو  من  ورامولو 

باولو«  »سان  من  ولوكاس 
اليغري«  »بورتو  من  واوسكار 
يف  »سانتوس«،  من  وغانسو 
حني يربز يف الدفاع رافايل من 
واليكس  يونايتد«  »مانشسرت 
»بورتو«  من  ودانيلو  ساندرو 
مدريد«  »ريال  من  ومارسيلو 
»ميالن«  من  سيلفا  وتياغو 

وجوان من »إنرت«.
بريطانيا  منتخب  ويشارك 
واسكتلندا  وويلز  )إنكلرتا 
وأيرلندا الشمالية( يف االلعاب 
االوملبية للمرة االوىل منذ 1960 
يف روما، ويتضمن سجله الفوز 

بالذهبية ثالث مرات.
ستيوارت  املدرب  واستدعى 
بريس 18 العبا هم 13 إنكليزيا 
عنهم  يغيب  ويلز،  من  ومخسة 
بيكهام  ديفيد  السابق  الدولي 
الذي أمل يف ان ميثل بالده يف 
االلعاب اذ فضل عليه املدربون 
غيغز  راين  الـ23  فوق  العبني 
بيالمي  وكريغ  عاما(،   38(

وميكا ريتشاردز.
وكان أحد اعضاء الفريق الفين 
غاالكسي«  اجنليس  لـ«لوس 
اعرتف  بيكهام  حيرتف  حيث 
زمالئه  امام  »بكى  االخري  بأن 
التدريبات« بعد مساعه خرب  يف 

استبعاده عن املنتخب.
عربيا، تشارك ثالثة منتخبات، 
آسيا،  عرب  االمارات  فتمثل 

ومصر واملغرب عرب افريقيا.
وحجز منتخب اإلمارات بطاقته 
اىل النهائيات للمرة االوىل يف 
مهدي  املدرب  بقيادة  تارخيه 
اعتادوا  العبني  ووجود  علي 

املشاركة معا منذ اعوام.
منتخب مصر ميلك خربة  لكن 
واسعة يف املشاركات االوملبية 
للمرة  غمارها  سيخوض  اليت 
الثانية عشرة، واالوىل منذ 20 

عاما.
وهنا برنامج اليوم )املباريات 

بتوقيت بريوت(:
اجملموعة األوىل:

األوروغواي   * اإلمارات  ـ 
.)19.00(

السنغال   * بريطانيا  ـ 
.)22.00(

اجملموعة الثانية:
ـ املكسيك * كوريا اجلنوبية 

.)16.30(
سويسرا   * الغابون  ـ 

.)19.15(
اجملموعة الثالثة:

ـ الربازيل * مصر )21.45(.
نيوزيلندا   * بيالروسيا  ـ 

.)21.45(
اجملموعة الرابعة:

املغرب   * هندوراس  ـ 
.)14.00(

اليابان   * إسبانيا  ـ 
.)16.45(

انطالق مسابقة كرة القدم األوملبية للرجال
مصـر واإلمـارات فـي مـواجهـة الربازيـل واألوروغـواي
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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:

Saturday 28 July 2012السبت 28 تموز 2012

انتقل اىل رمحة اهلل تعاىل يف لبنان

املرحوم املربي انطوان اخلوري خمايل شباط
من مزرعة التفاح عن عمر يناهز 103 أعوام قضاها يف 
تربية عائلة صاحلة وتعليم وتربية االجيال الكثر من 65 

عاما يف مدارس خاصة ورمسية.
وعائلته  شباط  روني  ولداه  اسرتاليا  يف  الداعون 

وبطرس شباط.
تقبل التعازي يومي اجلمعة والسبت 27 و 28 متوز من 
التاسعة مساء يف صالون املبنى  السادسة اىل  الساعة 

اجلديد لكنيسة سيدة لبنان هاريس بارك.
يقام قداس لراحة نفسه يوم االحد 29 متوز 2012 )غدا( 
هاريس  لبنان  سيدة  كنيسة  يف  الظهر  بعد   3 الساعة 

بارك.
وبعد القداس تقام لقمة رمحة عن روح الفقيد.

لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء
الدعوة عامة 

املربي انطوان شباط
 يف ذمةاهلل

تهنئة مجعية كفرصارون اخلريية

بأطيب  واعضاء  رئيسًا  اخلريية  كفرصارون  مجعية  تتقدم 
واعطر التهاني القلبية من اجلالية االسالمية بوجه عام واللبنانية 
بوحه خاص مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك اعاده اهلل على 

اجلميع بالتسامح والصفاء والربكات . وكل عام وانتم خبري
ايلي ناصيف

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

العربية  اجلالية  من  أوسرتاليا  اخلريية  مرياطة  مجعية  تتقدم 
عامة ومن اجلالية االسالمية على وجه اخلصوص بأحر التهاني 
 ، رمضان  واحملبة  واأللفة  والربكة  اخلري  شهر  حبلول  القلبية 
آملني من املوىل العلي القدير ان يعيده على االنسانية مجعاء 
وقد ساد فيها األمن واألمان وعم السالم مجيع أحناء املعمورة. 

وكل عام وانتم بالف خري. 
االدارة

أبناء املشاهري ملاذا ميوتون باكراً؟
أيام سايج ستالون عن ستة وثالثني سنة وهو  فقدت هوليوود قبل 
أفالم   سلسلة  عرب  اشتهر  الذي  ستالون  سيلفسرت  للممثل  األكرب  النجل 
Rocky، وكان سايج قد مّثل يف أحدها Rocky 5 إىل جانب والده. سبب 

الوفاة جرعة زائدة من املخدرات.
يف هوليوود تتواىل حوادث فقدان األبناء بظروف خمتلفة. عام 1978 
تويف سكوت نيومان جنل املمثل بول نيومان بسبب املخدرات وكان عمره 
حينذاك مثانيًة وعشرين سنة. وهو ظهر مرارا يف مسلسل ماركوس ويليب 

الذي ذاعت شهرته يف تلك الفرتة.
هو  تويف  جوردان  لويس  للممثل  الوحيد  اإلبن  جوردان  هنري  لويس 
اآلخر عام 1981 بسبب ادمانه املخدرات. وقد اشتهر بأفالم عدة أهمها  

.The Role of the Comet و Octopussy
يف  1997 كان إنيس كوسيب جنل املمثل بيل كوسيب الذي برز يف 
برنامج Cosby Show الذي محل امسه وقتًا طوياًل، كان يقود سيارته على 
طريق دولية يف لوس أجنلس بوالية كاليفورنيا عندما توقف إىل جانب 
من  ترّجل  إن  وما  عجالت سيارته.  إحدى  على  طرأ  عطال  ليصلح  الطريق 
السيارة، حتى مرَّت سيارة أخرى أطلق سائقها، وهو مهاجر من أوكرانيا، 
طلب  كوسيب  بيل  املمثل  القتيل  والد  فأرداه.  عليه  النار  داخلها  من 
واستجابت احملكمة طلبه  باإلعدام،  ابنه  قاتل  على  أال حتكم  من احملكمة 

وأصدرت حكما على القاتل بالسجن مدى احلياة.
لويس هنري سكاغز ابن املوسيقي الذائع الصيت بوز سكاغز تويف عام 
1999 عن عمر يناهز احلادية والعشرين بسبب تعاطيه املفرط للمخدرات. 
وكان لويس يف مرحلة العالج من املخدرات حني غافل اجلميع وأخذ جرعة 

زائدة اودت حبياته.
ماثيو أنسارا، ابن املمثلة باربرا إيدن اليت اشتهرت بدور الساحرة جيين 
يف مسلسل Bewitched، تويف عام 2001 بسبب تعاطيه مادة اهلريويني. 
ماثيو الذي كان على وشك إعالن خطوبته حني دهمته املنية كان ابن سٍت 

وثالثني سنة، وقد عانى حالة اكتئاب حادة.
االبن  براندو،  كريستيان  وفاة  عن  أجنلس  لوس  ُأعلن يف   2007 يف 
براندو، عن  األكرب واملضطرب ألحد أعظم املمثلني يف هوليوود مارلون 
تسعة وأربعني سنة، وذلك من جراء إصابته بذات الرئة. كريستيان الذي 
مل يكمل تعليمه، ترك املدرسة وهو بعد يف املرحلة الثانوية، وشارك يف 
على  قامت  أن شهرته  بأدوار صغرية، غري  لكن  األفالم  من  عدد  متثيل 
إدانته بقتل  القانون. فقد امضى مخس سنوات يف السجن بعد  خمالفة 
عشيق شقيقته شايني براندو اليت انتحرت بدورها يف عام 1995 عندما 
كانت يف اخلامسة والعشرين من عمرها. كريستيان ُعِرف بعنفه مع أهل 
بيته وإدمانه املخدرات وامليل إىل القتل. وملا كان املمثل القدير مارلون 
براندو يشهد يف احملكمة طلب منها الرفق بابنه، وقال: »أعتقد أن ذلك 
مرده اىل أنين فشلت كأب.« رحل مارلون الذي اشتهر بالفيلم األسطورة 
وكان سبقه يف   ،2004 عام  الدنيا  هذه  عن   ،Godfather أي  »العراب« 

الرحيل ابنه كريستيان وابنته شايني.
 Police نيكي باكاراك ابنة املمثلة أجني ديكرسون اليت اشتهرت مبسلسل

Woman  توفيت يف 2007 بعد معاناة مع أحد أنواع مرض »التوحد«.
جيت ترافولتا ابن املمثل الشهري جون ترافولتا الذي اقرتن امسه بفيلم 
Saturday Night Fever، تويف يف 2009 بسبب نوبة مَرضية باءت معها كل 
حماوالت إنقاذه بالفشل. قبل وفاة اإلبن ببضع سنوات عرب جون ترافولتا 
عن شغفه وتعلقه بابنه يف حديث صحايف قائال: »ال أريد ختيل احلياة دون 
وجود جيت«. اما سبب الوفاة فهو إصابته مبرض كواساكي  احد انواع 

أمراض االلتهاب املناعي باألوعية الدموية يصيب الشرايني.
ابنة املالكم  عام 2009 أيضا حادثة حزينة. كانت إكزوداس تايسون 
األمريكي املشهور مايك تايسون تلعب يف بيتها إىل جانب اآللة املسماة 
اإلنقاذ  حماوالت  تنفع  ومل  باآللة  موصول  بكابل  رأسها  علق   .treadmill

فتوفيت إكزوداس ابنة األربع سنوات.
حوادث أبناء املشاهري وبناتهم كثرية وكبرية وال جمال لذكرها كلها. 
لكن الثابت فيها هو غرابة هذه الدنيا اليت ُتعطيك بيد واحدة، وتأخذ منك 
مرات باليدين.  ُتعطيك شهرة ومااًل ورفاهية وتأخذ منك ما هو أغلى بكثري 
... ولدك. تكون يف مكان ويف حلظة من الزمن تصري يف نقيضه. تتزلزل 
أجد  أن  أريد  ال  غرة.  الدنيا على حني  منك  وتنال  األرض حتت قدميك، 
تفسريا هلذه الظاهرة، وال أريد أن ُأحلل ألني أخاف من قسوتي يف حق 
ذوي األشخاص الذين ماتوا بسبب املخدرات، وأخشى أن أسيء -ال مسح 
اهلل- إىل عدالة العزة اإلهلية إذا عزوت وفاة أوالد املشاهري اىل حوادث 
الدنيا ال تفهمها ُتشعرك  أموٌر يف هذه  باملخدرات.  خمتلفة ال عالقة هلا 

باستمرار أنك حقًا من الرتاب وإىل الرتاب تعود.

بسم اهلل الرمحان الرحيم
يا ايتها النفس املطمئنة ارجعي 

اىل رّبك راضية مرضية وادخلي يف 
عبادي وادخلي جنيت
صدق اهلل العظيم

ذكرى اسبوع
اّنا هلل واّنا اليه راجعون

مبناسبة مرور اسبوع على وفاة املرحوم
املأسوف علىشبابه

مسري حسن يوسف
الذي توفاه اهلل يف الوطن اثر حادث مؤسف.

من  آيات  الطاهرة  روحه  عن  تتلى  سوف 
يف  الواقع  السبت  يوم  وذلك  احلكيم  الذكر 
2012/7/28 بعد صالة العشاء يف مسجد السيدة 

الزهراء)ع(
)نسأل لفقيدنا الرمحة ولكم االجر والثواب(

اآلسفون:آل يوسف وآل كرنيب وعموم اهالي 
بلدة مارون الراس الكرام.
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تتمــات

املياومون: مساٍع تسابق...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

استمرار اجتماعات احلوار ملا فيه خري لبنان. وتبلغ ميقاتي من 
هيغ وقوف بريطانيا اىل جانب لبنان وتشديدها على أهمية احلفاظ 

على االستقرار يف جنوب لبنان«.
يف  االحتجاجية  التحركات  احلكومة  رئيس  انتقد  سفره  وقبيل 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  دردشة  يف  معتربا،  الشارع، 
القبول  الدقيقة  انه »من غري املمكن يف هذه الظروف  »تويرت«، 
بتهديد االستقرار االجتماعي واملالي احلاصل وارهاق اخلزينة باعباء 
سنوات  تراكمات  توضع  ان  املنطقي  غري  من  انه  كما  اضافية. 

طويلة امام احلكومة وان يطلب منها يف حلظة معاجلتها«.
يف املقابل، اطلقت »هيئة التنسيق النقابية« امس االول، حتركا 
الذي  االتفاق  وتفاصيل  حيثيات  يف  لوضعهم  الوزراء  اجتاه  يف 
بينها وبني رئيس احلكومة. ويف هذا  اليه  التوصل  ان مت  سبق 
السياق جاءت الزيارة اليت قام بها وفد من اهليئة برئاسة رئيس 
»رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرمسي« حنا غريب، لوزير البيئة 
ناظم احلوري الذي قال: ان الوفد طلب املساهمة يف اجياد احلل 

للمشكلة القائمة برعاية رئيس اجلمهورية.
واشار اخلوري اىل انه نصح الوفد بالرتوي وعدم التصعيد او 
قطع احلوار، الن التصعيد سيجر اىل تصعيد من قبل احلكومة، وهذا 

ال حيل املشكلة.
اليت  الزيارات  كما  الزيارة،  من  »اهلدف  ان  فقال  غريب  اما 
ستحصل الحقا مع الوزراء، هو وضعهم يف صورة االتفاق الذي 
حصل مع رئيس احلكومة، خاصة ان مثة بني الوزراء من مل يكونوا 
على اطالع عليه، علما بأننا وفينا بكل تعهداتنا، بينما احلكومة مل 

تف مبا وعدت به«.
اضاف غريب ان »كل االحتماالت واخلطوات واردة على صعيد 
التحرك املطليب. وال نستطيع ان نوقف التحرك قبل ان حتل هذه 
املسألة، ولن تفتح املدارس اذا ما بقي احلد االدنى لالجورلسلسلة 
رواتب املعلمني 640 الف لرية، أي اقل من احلد االدنى للموظفني 

الذي يبلغ 675 الف لرية«.
من جهته، اكد وزير االقتصاد والتجارة نقوال حناس »اننا سنجد 
حال للمطالب وادعو »هيئة التنسيق« اىل معاودة احلوار مع اللجنة 

الوازرية«.
املياومون: اتصاالت... وتظاهرة

من جهة ثانية، وبالتوازي مع استمرار اعتصام املياومني داخل 
السياسية  االتصاالت  وترية  تكثفت  لبنان«،  كهرباء  »مؤسسة 
ضمن فريق االكثرية، وسجلت يف الساعات القليلة املاضية، حركة 
ناشطة لـ«حزب اهلل« يف اجتاه الرابية عرب التواصل بني مسؤول 
االرتباط احلاج وفيق صفا ووزير الطاقة جربان باسيل، ومع عني 
التينة عرب التواصل بني املعاون السياسي لالمني العام لـ »حزب 
اهلل« احلاج حسني خليل واملعاون السياسي لرئيس جملس النواب 
الوزير علي حسن خليل، وهي حركة تتقاطع مع اجلهود اليت يبذهلا 
رئيس »تيار املردة« سليمان فرجنية، ما بني الرئيس بري ورئيس 

»تكتل االصالح والتغيري« النائب ميشال عون.
وعكست مصادر مواكبة هلذه االتصاالت ما وصفتها بـ«االجواء 
اجليدة« وحتدثت عن »تقّدم« حصل، من دون ان حتدد ماهيته، اال 
انها اشارت اىل ان املسألة ما زالت يف حاجة اىل انضاج لتبديد 
االجواء عكستها  اليت حتيط بهذه املسألة. وهذه  االلتباسات  كل 
قناة »املنار«، امس االول، بقوهلا »ان االجواء مرحية جدا وقطع 
»حزب اهلل« وفرجنية شوطا كبريا يف التقريب بني الرابية وعني 
التينة«، مشرية اىل ان »هذه احلركة املكوكية حيكمها احلرص من 
كافة الفرقاء على متانة حتالف االكثرية على اعتبار ان اخلالف ال 

يفسد يف الود قضية«.
»على  تنعكس  مل  حمدوديتها،  على  االجيابيات،  هذه  ان  على 
االرض« حيث نظم »التيار الوطين احلر«، مساء امس االول، تظاهرة 
ضد اعتصام املياومني انطالقا من ساحة ساسني يف االشرفية اىل 
»مؤسسة كهرباء لبنان«، وقد وضعت اوساط قيادية يف »التيار« 

التظاهرة يف سياق »رسالة« اىل رئيس جملس النواب.
ومل تسجل اي اشكاالت خالل التظاهرة او بعدها، وأكد القيادي 
يف »التيار« زياد عبس أن »التحرك رمزي ومل يكن هدفه مواجهة 

املياومني والتصادم معهم«.
وسبق ذلك اختاذ جملس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، سلسلة 
تدابري وقرارات إدارية ومسلكية حبق املساهمني يف عرقلة العمل 
داخل املؤسسة، كما دعا مقدمي خدمات التوزيع اىل استالم الفواتري 
االثنني املقبل، وفرق الصيانة لالنطالق يف عملها، االثنني ايضا، 

على ان تواكب اخلطوتني تغطية اعالمية مبؤازرة امنية.

موسكو تؤكد...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

املسلح للمعارضة«.
وتساءل: »أي نوع من العمل االنساني ميكننا احلديث عنه ما دام 
هذا الدعم مستمرا مبا يف ذلك مبادرات هؤالء الذين لن يسمحوا 

هلذه النار بأن تنطفئ وعوض ذلك ينفخون فيها«.
فوك  الصربي  نظريه  مع  اجتماع  خالل  الروسي  الوزير  وافاد 

يف  احملادثات  بدء  إمكان  يرى  ال  أنه  موسكو  يف  يريمييتش 
بـ »العمليات  ما وصفه  نقل قبل وقف دعم  تأمني ممرات  شأن 

اإلرهابية«.
العمومية  للجمعية  الـ67  الدورة  سريأس  الذي  يريمييتش،  اما 
لألمم املتحدة يف ايلول املقبل، فقال إنه مل يتلق أية رسالة من 
اجلامعة العربية وليس لديه علم بفحوى ما اقرتحته اجلامعة أو قد 

تقرتحه.
إعادة متديد مهمة املراقبني  أمل موسكو يف  وعرب الفروف عن 
الدوليني يف سوريا وتوسيعها، مشريا إىل أن موسكو تعقد اآلمال 
أمن  رعاية  والسلطة(  )املعارضة  السوريني  اجلانبني  التزام  على 
األمن.  جملس  إليه  دعا  ملا  وفقا  وسالمتهم  الدوليني  املراقبني 
ومتنى يف هذا الصدد أن يتمكن جملس األمن من اختاذ قرار متديد 
مهمة املراقبني ورمبا زيادة عددهم يف غضون 25 يوما أي عندما 
تنتهى الفرتة احملددة لعملهم يف سوريا. وأعلن أن موسكو يف 
هذه احلال ستكون مستعدة إلرسال مراقبني إضافيني قد يصل 
عددهم إىل 30 مراقبا. وذكر بأن األمني العام لألمم املتحدة بان 
يف  السياسي  العنصر  تعزيز  إىل  توصياته  يف  دعا  مون   - كي 
السلطة واملعارضة  لبناء اجلسور بني  املراقبني يف حماولة  مهمة 

يف سوريا.
السفن احلربية

وصرح قائد القوات البحرية الروسية األمريال فيكتور تشريكوف 
بأن السفن احلربية الروسية اليت دخلت البحر املتوسط قبل أيام 
حتمل وحدات من مشاة البحرية، الفتًا إىل أن خطة الرحلة ال تتضمن 

دخول ميناء طرطوس السوري.
احلربية  السفن  ان  الروسية  »نوفوسيت«  وكالة  عنه  ونقلت 
الروسية اليت أعلنت وزارة الدفاع الثالثاء دخوهلا البحر املتوسط 
بدأت تدريباتها هناك »وهي حتمل وحدات من مشاة البحرية بكامل 
طط لدخول هذه السفن ميناء طرطوس  أسلحتهم«. وقال إنه مل يخُ
السوري حيث قاعدة اإلمداد والصيانة التابعة لألسطول الروسي.

وكان ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية صرح الثلثاء املاضي بان 
جمموعة من السفن العسكرية الروسية تضم سفن االنزال »الكسندر 
و«كوندوبوغا«  بوبيدونوسيتس«  و«غيورغي  اوتراكوفسكي« 
و«نيوسرتاشيمي« وسفينة  مودري«  »ياروسالف  اخلفر  وسفينيت 
921« وناقلة الوقود »لينا«، عربت مضيق جبل  النجدة »اس ب – 
ستنفذ  السفن  هذه  ان  واضاف  املتوسط.  البحر  ودخلت  طارق 
مشروعًا تدريبيًا بعد ان تنضم اليها قطع حبرية روسية اخرى آتية 

من البحر االسود.
وأفادت تقارير يف وقت سابق من الشهر اجلاري ان السفينة 
الكبرية املضادة للغواصات »االمريال تشابانينكو«، وثالث سفن 
انزال كبرية احبرت من ميناء سيفريومورسك الروسي يف 10 متوز 
اجلاري اىل البحر املتوسط، حيث من املقرر دخوهلا ميناء طرطوس 

السوري.
ونفت مصادر رمسية روسية اية صلة هلذه الرحلة بتفاقم الوضع 

يف سوريا، واصفة اياها بأنها تدريبية.
وقال تشريكوف أمس االول ان البحرية الروسية ستحافظ على 
قاعدة االمداد والصيانة التابعة لالسطول احلربي الروسي يف ميناء 
طرطوس السوري »اليت حنتاج اليها المداد سفننا، وخصوصا لدى 

تنفيذها مهمة مواجهة القراصنة يف خليج عدن«.
واضاف ان »هذا املركز يستخدم المداد سفننا بكل املستلزمات 
لتعمل يف البحر املتوسط وخليج عدن، وحنن نعتزم االحتفاظ به النه 
يوفر االموال الالزمة لتأمني السفن يف رحالتها البحرية البعيدة«.

واشار اىل ان 10 سفن حربية روسية، اىل 10 سفن مساعدة، 
تعمل حاليا يف البحر االبيض املتوسط.

أردوغان: نهاية االسد...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

عهدة  يف  حمافظات  وضعت مخس  الشمال  يف  ايضًا.  البالد( 
العمال  »حزب  اىل  اشارة  يف  االرهابية«،  املنظمة  االكراد، 
يتفق  اجياد وضع  اآلن  »هؤالء حياولون  الكردستاني«. واضاف: 
مع مصاحلهم برفع صور زعيم املنظمة االرهابية االنفصالية«، يف 
اشارة اىل هذا احلزب الذي يوض كفاحا مسلحا ضد انقرة منذ 

.1984
وسئل هل ميكن أن تستخدم تركيا حقها يف مطاردة املتمردين 
يف حال الضرورة داخل االراضي السورية اذا قاموا بعمل ما يف 
تركيا، فأجاب: »انه امر غري قابل للنقاش، هذا اكيد، هذه هي 
املهمة وهذا ما جيب ان نفعله... هذا يف نهاية املطاف جزء من 

تغيري قواعدنا لالشتباك« للجيش الرتكي حيال سوريا.
الدفاع  اسقط  بعدما  القواعد  هذه  تعديل  اعلنت  أنقرة  وكانت 

اجلوي السوري طائرة مقاتلة تابعة هلا قبالة السواحل السورية.
وأضاف أردوغان: »هذا ما نفعله اصال وما نواصل القيام به يف 
العراق. اذا شننا غارات جوية على مناطق االرهابيني من حني اىل 

آخر، فان االمر يتعلق باجراءات اختذت لضرورة الدفاع«.
فرعه  او  الكردستاني«  العمال  »حزب  دمشق  نشر  ووصف 
السوري »حزب االحتاد الدميوقراطي« قرب احلدود الرتكية خطوة 
»موجهة ضد« تركيا، و«سيكون هناك بالتأكيد رد من جانبنا على 

هذا املوقف«.

نهاية االسد
وقبل أن يتوجه اىل لندن حلضور افتتاح دورة االلعاب االوملبية 
الصيفية، اعترب ان »نهاية االسد اقرتبت وسيصري قريبًا مع أفراد 
دائرته املقربة خارج السلطة يف سوريا«، وأن سوريا »حتّضر نفسها 
لعهد جديد، لكن بعض الدول ال يسّبب إال تأخري هذه العملية«. 

ولن يغفر التاريخ للذين يدخلون يف شركة الظلم مع األسد«.
وسئل عن احتمال انشاء منطقة عازلة داخل االراضي السورية 
للتصدي للمتمردين االكراد، فأجاب أن هذا »اخليار يندرج يف اطار 
يشكل  ذلك  كل  عازلة،  منطقة  امنية،  منطقة  التحرك.  احتماالت 
جزءا من اخليارات اليت لدينا يف مواجهة معسكرات )حزب العمال 
العملية.  بتقدم  رهنا  تظل  فيها  »االولوية  لكن  الكردستاني(«، 

سيبحث )يف هذه اخليارات( تبعا للعملية«.
 كذلك، لفت اىل أن »مقاربة إنشاء جملس وطين كردي سوري 
الصراع  اىل  آنذاك  ستتجه  سوريا  جتزأت  إذا  خاطئة...  ستكون 
الطائفي وتصري وقتها األمور صعبة للغاية، وال ميكن أن نسمح 
هلذا الوضع بأن يتفاقم«. وأعلن أن وزير اخلارجية الرتكي أمحد 
االربعاء  قبل  العراق  مشال  يف  أربيل  اىل  سيتوجه  أوغلو  داود 
املقبل لـ«التشاور يف حساسية هذه القضية« مع القيادة يف اقليم 

كردستان العراق وتأكيد »عزم انقرة« على معاجلتها.
وكان رئيس »اجمللس الوطين السوري« املعارض عبد الباسط 
سيدا حتدث االثنني عن تسليم النظام السوري املتمردين االكراد 

وحلفاءهم مناطق يف مشال سوريا، قبل ان تنسحب قواته منها.
النظامية  القوات السورية  وأوضح ناشطون أكراد سوريون ان 
انسحبت االسبوع املاضي من منطقة كوباني يف مشال شرق حلب 
بينما كان النظام يوض مواجهات عنيفة يف دمشق وحلب. وبعد 
منطقة  يف  قرى  من  السورية  النظامية  القوات  انسحبت  ايام، 
يفرن يف مشال حلب، وكذلك من قرى يف حمافظة احلسكة. وقد 
انتشر متمردون أكراد يف منطقيت كوباني ويفرن آتني من مشال 

العراق.
الرتكية  احمللية  »إكسربس«  نشرت صحيفة  ذلك،  غضون  يف 
ان مثة تنسيقا بني السفارة األمريكية يف أنقرة وقنصليتها يف 
حمافظة أضنة يف شأن تنفيذ خطة العمليات العسكرية ضد نظام 
األسد يف دمشق، مشرية إىل أن أكثر العمليات العسكرية يطط له 

يف السفارة والقنصلية االمريكيتني بعلم احلكومة الرتكية.
وقالت إن أعدادا كبرية من الشاحنات خترج من قاعدة اجنرليك 
يف أضنة حمملة باألسلحة والذخرية وتوزع على املعارضة السورية 

يف املناطق احلدودية مع تركيا.
حياتي  الرتكي  والتجارة  اجلمارك  وزير  قال  آخر،  صعيد  على 
يازجي إنه مسح لآلليات اليت حتمل لوحات تسجيل سورية بالعبور 
من تركيا وإليها، بعدما أخُعلن االربعاء اقفال املعابر احلدودية الربية 

يف وجه حركة التجارة.
ونقلت عنه وكالة »األناضول« الرتكية شبه الرمسية أنه ميكن 
لوحات  حتمل  سيارات  يف  تركيا  دخول  السوريني  األعمال  رجال 
الشركات  أو  األتراك  شركائهم  مع  سلع  وشراء  سورية  تسجيل 
الرتكية، ثم العودة يف السيارات نفسها... يف هذه املرحلة، ال 

نسمح لآلليات اليت حتمل لوحات تسجيل تركية بدخول سوريا«. 

Saturday 28 July 2012السبت 28 تموز 2012

نفذ إمام مسجد بالل بن رباح وأنصاره اعتصامًا مساء أمس االول 
على جانيب البولفار البحري تأييدًا ونصرًة ملواقف رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان. ورفع املعتصمون الفتات كتبت عليها شعارات 
السوري  الرئيس  يؤيد  من  تدعو  وأخرى  سليمان  للرئيس  مؤيدة 
للرحيل معه. ومل يقطع املعتصمون الطريق، لكنهم تسببوا يف زمحة 

سري خانقة عملت القوى األمنية على معاجلتها.
وكان األسري رفع قبل ذلك الفتة عمالقة على اجلسر الدائري يف 

األولي شرح فيها اسباب االعتصام.
إن سيارة  إشكاالت، حيث  االعتصام حصلت  ارفضاض  وقبيل 
مسرعة أطلقت الشتائم وتوارت عن االنظار، وبعدها توقفت سيارة 
أخرى وبدأ سائقها بالشتائم أيضًا قبل أن حياول متابعة السري، 
انصار  بعض  وقام  السيارة،  أوقفت  الداخلي  االمن  قوى  ان  اال 
االسري بضرب السيارة فيما كانت قوى االمن توقف سائقها وتنقله 

بعيدًا.
وقد مت قطع الطريق خلمس دقائق قبل أن ينسحب انصار االسري 

من الطريق.
عن  االول  امس  اعلن  األسري  للشيخ  اإلعالمي  املكتب  وكان 
على  نفذ  الذي  الرمزي  االعتصام  بينها  من  نشاطات  سلسلة 
الكورنيش البحري حتت عنوان شكرًا لرئيس اجلمهورية على موقفه 
ولالنتهاكات  اخلارجية  وزير  ملوقف  وشجبًا  الشمالية،  احلدود  من 
حبق أهلنا. وتقام سهرة انشادية للفنان فضل شاكر يف ميدان 

االعتصام العاشرة مساء اجلمعة )امس(.
وقالت الوكالة املركزية ان فاعليات صيدا السياسية واحلزبية 
وتنفيذ  األسريية  احلالة  مواجهة  يف  التحرك  قررت  واالقتصادية 
اضراب عام اعتبارًا من يوم االثنني املقبل حتت شعار ال للخيم نعم 

لفتح الطرقات.
وأكدت املعلومات ان االتصاالت مفتوحة بني خمتلف هذه الفئات 
لتحديد موعد الجتماع عام يعقد يف دار بلدية صيدا للفاعليات كافة 
يتم خالله وضع أطر اخلطوة االحتجاجية اليت تشكل بداية املسار 

خلطوات متتالية.

اعتصام ألنصار األسري على جانيب بولفار صيدا البحري أثار إشكاالت
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إن فلسفة سقراط، من منظور نيتشه، تقوم 
مفهومي  نظري  تراجيدي،  فكر  أساس  على 
تفاؤلي، حيتفي بالعاقلية املفرطة، و الوعي 
الشك  و  اجلسدية،  النازعية  مقابل  الذاتي، 
املعريف، كوضعية فكرية و فلسفية، كائنة 
عند اليونانيني القدامى. فسقراط، يعترب أول 
من حبث يف موضوع احلقيقة، متسلقا سلم 
 ( السماء  أقصاه، حنو  إىل  التجريدي  العقل 
و   .) السعادة  و  الفضيلة  و  الشر  و  اخلري 
كانت احلقيقة عنده مرتبطة باألخالق، و بقيم 
اإلنسان الروحية، اهلادفة ملعرفة ذاته. إنها 
اليت  الوحيدة،  األخالقية  الفلسفية  احلقيقة 
جيب أن يبحث فيها، و تؤّمل و تعرف معرفة 
الكون  أصل  عن  املساءلة  وليس  يقينية، 
والطبيعة و احلجارة و النار.؟ وذلك باستخدام 
مجلة من اآلليات الفكرية و املنهجية، كاجلدل 
و املنطق، و االستدالل، و التوليد، و البالغة 
هم  الذين  متلقيه،  إلقناع  حتقيقا  اللغوية، 
الغالب،  يف  واملكّونون،  مستمر،  ازياد  يف 
و  احلر  للفكر  املتعطش  أثينا،  شباب  من 
سقراط،  فيهم  يؤثر  كان  ممن  املستنري، 
بأفكاره  و  الرصني،  الفلسفي  بأسلوبه 
إعرف   ( الثورية املختلفة و اجلريئة. يقول: 
نفسك بنفسك (. و يقول أيضا: ) ال أعرف 
سوى شيء واحد، و هو أنين ال أعرف شيئا 
كتبه  مبا  هنا،  يلمح  بسقراط  كأنين  و   .)
هيغل، يف القرن التاسع عشر، حبيث قال: 
) أعمق ما يف الذات هو الفكر(، و أيضا مبا 
جاء يف مجهورية أفالطون: ) ينبغي التخلص 

من محق اجلسد(. 

بعض  جند  أن  إذن،  بالصدفة  ليس  و 
التشابه، و كثريا من التقاطعات، بني القول 
الفلسفي عند نيتشه، و التفلسف السقراطي 
من  العديد  بني  و  بينهما،  بل  القائم.. 
من طينتهم  الذين هم  املثاليني،  الفالسفة 
الدينية  الفكرية  املرجعية  ذات  الفلسفية، 
املفارقة للواقع. أ فال يدعونا هذا االستعمال 
اآلداتي للفكر الفلسفي، إىل القول مع الباحث 
املغربي حممد الشيخ، أن الفلسفة تعين هنا 
) الهوتا مقنعا (؟ ، و بالتالي، أ مل يسيء 
طريق  سلك  عندما  الفلسفة،  إىل  سقراط 
التفلسف، لنشر و تكريس منظورات ذاتية، 
و أفكار أخالقية، و رؤى فكرية و معرفية، ال 
متت بصلة جبوهر التفكري الفلسفي، باملعين 
كان  الذي  املعنى  ذلك  للكلمة،  العلمي 
سائدا يف الفرتة التارخيية السابقة عليه، مع 
الفالسفة الطبيعيني و الذريني مثال؟ و من 
مت، أال ميكن اعتبار شيخ الفالسفة سقراط،، 
هو املمّهد األول، و املبّشر األساسي، للفكر 

املسيحي الذي تال فلسفته الحقا؟
بسبب كل هذه الدواعي، و األسئلة املعلقة 
احملرية، و األخرى غري املعلنة، وقف نيتشه 
التأملية  سقراط  لفلسفة  املضاد،  موقف 
السلوك  و  للفكر  املعادية  و  النظرية  و 

الرتاجيديني السائدين.. 
إنين   (: يقول  املرة..  هذه  إليه  لنستمع 
وجدت  الذي  املزاج،  ملعرفة  نفسي  أجهد 
منه هذه املعادلة السقراطية:عقل = فضيلة 
اليت  و  املمكنة،  املعادالت  سعادة.أغرب   =
اإلغريق  غرائز  كل  اخلصوص  على  ترفضها 
القدامى (. إذن، كالهما يتكلم يف النصني 
عن   ،) سقراط  نص  و  نيتشه  نص   ( معا 
احملورية  القاعدة  باعتبارها  املعرفة،  مسألة 
لفعل التفلسف، و إنتاج األفكار و الطروحات 

الفلسفية.

املعرفة،  إىل  سقراط  الفيلسوف  ينظر 
تفلسف  لكل  القصوى،  الغاية  باعتبارها 
حقيقي، لكن يف إطار مبحث األخالق الضيق، 

فلسفة سقراط

 بقلم العامل الروحاني عالء العوادي

الشك،  منظور  من  نيتشه،  إليه  ينظر  الذي 
أن  يعتقد  ألنه  العلمي،  املادي  العقل  و 
األخالق، من تقويم و تأويل و صنع اإلنسان، 
سواء لتربير ضعفه، أو لتفسري مدى قوته و 
األصنام«،  »أفول  كتابه  يقول يف  جربوته. 
بهذا الصدد: ) احلياة هي اليت حتملنا على 
وضع القيم. احلياة هي اليت تقوم بالتقييم 
من خاللنا، يف كل مرة نضع قيما.. و نشأ 
عن ذلك أن هذه »الطبيعة املضادة« نفسها، 
و  نقيضا  اإلله  تضع  و  األخالق،  هي  اليت 
إال حكم  ذاتها  حد  ليست يف  للحياة،  إدانة 
من  نوع  أي  عن  حياة؟  أي  عن  احلياة  قيمة 
احلياة؟ اجلواب سبق أن قدمته: احلياة اآلفلة، 
األخالق، كما  املذمومة.  الضجرة،  الضعيفة، 
فهمت حتى اآلن كما صاغها شوبنهاور يف 
نهاية املطاف، ك« نفي إلرادة احلياة« هي 
كأمر:  نفسها  االحنطاط  غريزة  هي  األخالق 
احملكوم  عن  الصادر  احلكم  إنها  اهلك«.   «
عليهم..(. و أحيانا يبدو لنا نيتشه يتحدث، 
مفكرا حملال و مفسرا مسألة القيم، كما لو 
عمق  ينقب يف  و  يفكك  أنرتوبولوجيا،  كان 
املالزمة  األخالقية،  الصفات  تفاصيل  تربة 
دوما هلذا اإلنسان. يقول يف كتابه« هكذا 
تكلم زرادشت« : ) ليس هناك من الشعوب 
من يستطع يعيش من دون وضع نظام من 
الذين  هم  الناس  إن  احلقيقة  يف  القيم.. 
احلق  و  شره.  و  خريهم  كا  أنفسهم  أعطوا 
مسعوه  أو  جيدوه  مل  كما  يأخذوه  مل  أنهم 

صوتا هبط إليهم من السماء. (. 

اإلميان،  أشد  مؤمن  سقراط  كان  إذا 
بالوجود الفعلي و احلقيقي، للقيم و املبادئ 
و األخالق، يف احلياة األخرى، بعد املوت..، 
هلذا مل يقاوم.. و مل يرفض حكم اإلعدام، 
بعد،  فيما  آثينا،  حمكمة  عليه  نفذته  الذي 
براءة  عن  يدافع  أن  له  أتيح  أنه  خصوصا 
أن  أو  بالغرامة،  خيرج  أن  كذلك  و  نفسه، 
يهرب..، فإن نيتشه من جانبه، متشبث كل 
و  القيم  بعالقة  القوي،  باقتناعه  التشبث، 
األخالق حبياة اإلنسان يف هذه األرض احلافلة 

باملتغرياة. 
من هنا، ميز نيتشه بني أخالق السادة، و 
أخالق العبيد. لكن، رغم االختالف الذي يبديه 
التصور األولي، يف كلمات نيتشه املضادة، 
يف النص أعاله، إال أننا جنده بدوره، يلّوح، 
العقالنية  النص، مبفهوم املعرفة  يف نفس 
و النفسية، يف إطار إشارته الواضحة، إىل 
القوة  ثنائية  احلياة، و إىل  ثنائية املوت و 
عنده،  القيم  مسألة  أن  مبعنى  الضعف.  و 
من  و  األرضية،  احلياة  واقع  إنتاج  من  هي 
تقويم و وضع َشرطي، و ظريف خمتار متفق 
عليه، علنا أو ضمنيا. أي أنها مسألة منظورية 
مسألة  ليست  و   - نيتشه  بتعبري   - بشرية 
وراء  ما  هو  غييب،  أصل  أو  مبصدر  تتعلق 

الطبيعة.
كوسيلة  بالعقل،  يتسلح  سقراط  إذن، 
لغاية مقصودة.. هي مواجهة مصري اإلنسان، 
جاعال  املفهومية،  املبدئية  النظرية  باملعرفة 
الفرد  سعادة  و  املنزهة،  األخالقية  القيم 
بالتالي  اعتبار، و  اآلخر فوق كل  العامل  يف 
نظر إليهما بصفتهما حمورا، و جوهرا احلياة 
خاصة  لإلنسان..  اإلنسانية  و  احلقيقية، 
األخالقية  الفلسفية احلّسية، و  ضد املعرفة 
الغريزية العادية و املسيطرة، كما تداولت و 
هيمنت على احلياة االجتماعية و السياسية، 
التصور  إن  اإلغريقي.  اآلثيين  جمتمعه  يف 
املتعالي،  األخالقي  السقراطي  الفلسفي 
حسب نيتشه، كان يعكس حبق، بداية ضعف 
مرعب، و تناقضات كبرية، أخذت تشمل كل 
هذا  صار  حيث  اإلغريقية،  اجملتمعية  احلياة 

التصور مرتبطا بصراعه الفعلي، ضد تصور 
آخر مضاد، فكري و سياسي و فلسفي سائد 
إنه الفكر الفلسفي الدميقراطي  و مهيمن.. 

للفالسفة السوفسطائيني.

مبعول  يتسلح،  نيتشه  كان  املقابل،  يف 
النقد العقالني و العلمي، لفضح و تعرية و 
الكشف احلفري، عن أبعاد اللعبة الفكرية و 
الفلسفية السقراطية أعاله ) مسألة املعرفة 
و األخالق (، باعتبارها لعبة / معادلة أخالقية، 
االجتماعي  الواقعي  بالشرط  أساسا  ارتبطت 
اإلغريقي  اجملتمعي  للحقل  السياسي،  و 
فلسفة  أن  مبعنى،  البسيط.  التقليدي 
سقراط األخالقية التربيرية، و اليت استندت 
إىل العقل، كواجهة براقة هلا، مل تكن سوى 
و  فكري  تارخيي،  لصراع  حتمية،  نتيجة 
سياسي، و ديين قيمي عميق، عاشه اجملتمع 
اإلغريقي البدني و املتفتح، يف زمن سقراط 
املتعب، الذي اختار لنفسه الدفاع عن الفكر 
الناشئ  النقيض  األرستقراطي  الفلسفي 
و  السياسي  الفكر  مواجهة  يف  اجلديد،  و 
الدميقراطي  و  السوفسطائي،  الفلسفي 
يعين  عنده،  التفلسف  كان  الذي  السائد، 
التعليمية،  النفعية  و  العملية،  احلياة  خدمة 

للمواطن الالثيين و اإلغريقي عامة بامتياز.
باإلضافة إىل أن النظام السياسي احلاكم، 
احلياة  كانت  حيث  دميقراطي..  نظام  هو 
القرن  أواخر  يف  السياسية،  و  االقتصادية 
من  نوعا  تعرف  حياة  امليالد،  قبل  الرابع 
كذلك  و  النبالء،  و  الشعب  بني  الصراع، 
تعرف تراجع العلم و النظرة العلمية، من حقل 
حبيث  التفلسف.  فعل  و  الفلسفي  التناول 
ساد التوتر، و تفاقمت األزمة والتناقضات، 
من  العديد  سطح  على  تطفو  بدأت  اليت 
املستويات يف احلياة اإلغريقية، سواء على 
مستوى تسيري الشأن العام اإلغريقي الوطين، 
أو على املستوى الديين و الفكري الفلسفي. 
فكان هذا الصراع جد حاد، بني قوى التفكري 
و   ،) سقراط  ميثله   ( األخالقي  التفلسفي 
املادي  التعليمي  التفلسفي  التفكري  قوى 
و العملي ) ميثله السوفسطائيون (، و من 
أهم رواد هذا الفكر الفلسفي األخري، نذكر: 

جورجياس و برويقوس و هيبياس.
يف  »الفلسفة  كتابه  يف  نيتشه  يقول 
العصر املأساوي اإلغريقي«: ) إن الفلسفة 
اليونانية املتأخرة إمنا هي عربت عن احنطاط 

النازع اليوناني(.

خفية  تزال  ال  مجة،  أخرى  عوامل  هناك 
هذا  نيتشه،  دوما  جتعل  الدارسني،  على 
الفيلسوف العقالني املثري للجدل، و الذي مل 
خيتلف الفالسفة و الدارسون و الباحثون، يف 
شأن إبداعه الفلسفي، و قراءاته الفلسفية، 
خاصة للمنت الفلسفي القديم، كما اختلفوا 
الثائر، عندما يتفلسف  حول هذا الفيلسوف 
منطلقا، و حمررا و مفكرا، يف قضايا عصره، 
الفالسفة  شيخ  الستحضار  ضرورة،  يعود 
سقراط،، متحدثا عن شخصه الغريب األطوار، 
و عن فلسفته القلقة، بطريقة فكرية و نقدية 
و أحيانا، يتحدث عنها بأسلوب صارم. يقول 
عن هذه العالقة الفلسفية، املوجودة بينه و 
 (: « القوة  »إرادة  بني سقراط، يف كتابه 
إنين أعرتف بأن سقراط قريب مين، إىل احلد 

الذي يفرض علّي مواجهته على الدوام (. 
بكون سقراط  يقر،  نيتشه  أن  رغم  إذن، 
هذا  فكر  أن  على  يدل  هذا  و  منه،  قريب 
الفلسفي، ال يزال يفعل فيه إجيابا،  األخري 
مناسبة  كل  إياه، يف  مستحضرا  يضطره  و 
ممكنة، ملواجهته و مناقشة آرائه، و جمادلة 
يبدو  هكذا  الفلسفية.  و  الفكرية  مواقفه 

الفكري  التفاعل  و  التقارب  و  التحاور،  لنا 
األطروحات  و  النصوص  بني  الفلسفي، 
الفلسفية، مهما كانت البيئة اجملتمعية اليت 
أجنبتها، هو من صميم األمور البديهية، حني 
تكون تلك النصوص، يف مستوى اإلبداعية 
املطلوبة.  الفلسفية  الفعالية  و  اخلاصة، 
يعين، تنتفي هنا مسألة الزمنية، و التقادم 
على  سلبا،  يؤثر  أن  ميكن  الذي  التارخيي، 
عليه  فارضا  الرديء،  الفلسفي  النص 
إخضاعه، ملا هو زمين آن و حلظي، و بالتالي، 
غري قادر على االمتداد الفلسفي، و اخرتاق 
التارخيي.  باملفهوم  القاسي،  الزمن  فعل 
الفلسفي  للنص  بالنسبة  العكس صحيح  و 

املبَدع األول. 
من خالل كالم نيتشه، فعالقته الفلسفية 
بسقراط، رغم ارتباطها الوثيق بطابع القرب، 
قاعدة  على  تقوم  أنها  إال  ذكرنا،  كما 
املواجهة، و االختالف و املناقشة، و احملاورة 
و االنفتاح، يف إطار الصراع الفكري اإلجيابي 
يكن  مل  نيتشه،  أن  يعين  هذا  لعل  اجلاد. 
يقرأ النص الفلسفي السقراطي، خاصة، و 
املنت الفلسفي اإلغريقي، بصفة عامة، قراءة 
تدمريه  يف  حبه  أجل  من  موجهة،  أو  بريئة 
و نسفه فلسفيا، أو نسخه عقديا، و لكن، 
كتابته  إعادة  و  جذريا،  نقدا  نقده  أجل  من 
بل إحيائه، جبعله يفكر معه، حملال و مقارنا 
إياه مع فلسفته، طروحاته الفلسفية املركبة 
أستاذه  جتاوز  هلدف  حتقيقا  العميقة،  و 
العملية  هي  و  زمنيا..  ليس  و  فلسفيا، 
تدل  اليت  األساسية،  و  الصعبة،  احملورية 
على مدى إبداعية اجملهود الفلسفي، املتميز 
ألي فيلسوف، مهما كانت البيئة الفلسفية، 

اليت عاش ضمن مقتضيات جمتمعها.

و  باألساس،  الفكرية  اإلشكاالت  إن هذه 
غريها  و  الشائكة،  الفلسفية  األسئلة  تلك 
يطرحها  أن  ميكن  اليت  األخرى،  األسئلة  من 
القارئ، يف إطار مسألة التفلسف و القراءة 
منهجية  ظاهرة  نستحضر  جتعلنا  الفلسفية، 
صحية هامة، هي حوار و تقاطع و تفاعل األفكار 
و الرؤى، و القضايا و املسائل الفلسفية، 
دولوز،  جيل  بتعبري  الزمنية،  بيئتها  خمرتقة 
و متجاوزة حلظتها التارخيية و املكانية، حبثا 
التالقح  و  التفاعل  و  التالقي،  حتقيق  عن 
الفلسفي، ليس من أجل الرتابط التطابقي، 
و التزاوج النسخي الفلسفي، و لكن بهدف 
اإلرتقاء بالفعل الفلسفي، و تكريس و إجناح 
بالصراع  اإلجيابي،  الفكري  احلوار  طريقة 
الفلسفي  اجلدال  و  العميق،  املنتج  املعريف 
الكتابات  و  النصوص  بني  الفعال،  العلمي 
و  الفكرية،  االختالفات  فرز  ثم  الفلسفية، 
دعم املناقشات املعرفية و العلمية، لضبط 
حتقيقا  وجدت،  إن  الفلسفية،  املفاهيم 
للبحث الفلسفي املنهجي العلمي الواقعي، و 
أيضا، وصوال إىل متثل فلسفي جيد، ملختلف 
التجديدات  و  االختالفات  و  التقاطعات، 
الفلسفة،  إشكالية  عرفتها  اليت  الفلسفية، 
و  االجتماعي،  الشرطي  بالفعل  عالقتها  يف 
الظرف اإلنساني التفلسفي، سواء من الناحية 
التارخيية احلضارية، أو من الناحية النقدية و 
املفهومية، و املنهجية على مستوى اإلبداعية 

البحثية. 
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الشاعر السيد أمحد احلسيين

فاطمة الزهراء

سنوات  قبل 
وفدت اىل سيدني 
احلسناء  النجمة 
مع  عجرم  نانسي 
فرقتها  كامل 
واحيت  املوسيقية 
كانت  حفالت  عدة 
مهرجانات  مبثاية 
قمة  يف  غنائية 

الروعة.
وقد اجرينا معها 
مقابلة اعتربتها من 
املقابالت  امجل 
االوىل  املرة  النها 
فيها  تزور  اليت 

اسرتاليا.
احلسناء  النجمة 
عجرم  نانسي 
النجمة  زالت  ما 
املتألقة  احملبوبة 
والدول  لبنان  يف 
ودول  العربية 

االنتشار.

النجمة احلسناء نانسي عجرم
 يف سيدني

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

من ديوان الغدير

متفرقـــات

بدت يف عتمة الليل حزينة
زهراء متّد يدها يف ظالم

ّول اصابعها مشاعل تضيء املدينة تحُ
تئن لفراٍق تّن للقاٍء

متادى يف ظلمها اجلالدون
فصارت للجالدين هينة

اي ضلٍع ما تأذى
اي سرٍت اي جرٍح ما بان ونّز

بدر النبوة من جبينها قد تعاىل
حتى استقر يف االمامة نورا وعّزا

جنمة الصبح مشعال البنني
نورا من حواشيها يزين

كم تألق نورها عرب السنني
مل يتعب ومل ينضب منها اجلبني

كان سحرا كان طيفًا غّرد صوتا حزين
يفتش عن أماٍن يفتش عن مكاٍن

مل يذبل ومل يهن
الورد يزداد عطرًا

كلما المس شوكه اكّف العاشقني
ما زال يطفح عطرها عبقا

رغم املآسي غدت اساطري االولني
هي االصل هي الفعل هي بوابة الضرب االمني

هي الشفع والوتر هي فرع املصطفى
عند ذي عرٍش مكني

قّيدوها سرّيوها يف رباٍط
اوصدوا االبواب خلفها يف رياٍء

اجهضوا منها اجلنني
اي عذر لالفاعي يف فحيٍح

اذا ثعبانها كان الظنني
اي عذر خاصموها باعدوها

شوهوا احلق املبني
اورثوها جراحات الردى

غريوا طعم املعامل والفدا
مل يراعوا حرمة البيت االمني

كل شيء يف العروبة مستباٌح
كل شيء يف اجلهالة مستباٌح
حتى املساجد اثقلوها باالنني

حتى الثواكل واحلوامل افجعوها
ال تسمع غري االنني

مل يراعوا حرمة السبطنب فيها
جّرعوا السّم حليبًا
هيأوا الشّر طبيبًا

كانوا يف احلياة مفسدين
آٍه جلراحات الردى

آٍه للمكائد يف املدى
دى آٍه لتعاليم قرآننا باعت سحُ
آٍه لقوم باعوا املبادئ للعدا

كانوا يف احلياة مغرضني
رّكزوا باجلهل دينًا
ركزوا بالسيف حينًا
جّهزوا جيشا َغرورا
حيمل اوهام املعني

سرّيوها يف غباٍء
اورثوها يف بالٍء

حاكها احلقد الدفني.
النجمة نانسي عجرم تتحدث اىل الزميل اكرم املغّوش)من االرشيف(

تبني أن احلد من تناول األطعمة اململحة مثل اخلبز، وحلم اخلنزير 
اإلصابة  يقلل من خطر  اإلفطار  بوجبات  اخلاصة  املقدد، واحلبوب 
ألحباث  العاملي  للصندوق  لدراسة  وفقا  املعدة،  سرطان  مبرض 

السرطان.
وتدعو الدراسة إىل تناول كميات أقل من امللح، كما تدعو إىل 
املنتجات  أكثر وضوحا على  الغذائية بشكل  املواد  وصف حمتوى 

الغذائية.
وقال الصندوق العاملي ألحباث السرطان يف بريطانيا إن واحدا 
من بني كل سبعة أشخاص ميكن أن ينجو من خطر اإلصابة بسرطان 

املعدة إن هو اتبع التوجيهات الصحية اليومية.
وقال معهد حبوث السرطان يف بريطانيا إن هذا الرقم ميكن أن 

يكون أعلى من ذلك.
هو  الواحد  اليوم  يف  امللح  تناول  من  به  وَصى  يحُ الذي  واحلد 
الصندوق  لكن  ملعقة صغرية،  ملء  تقريبا  يعادل  ما  غرامات،   6
العاملي ألحباث السرطان يقول إن األشخاص يف الغالب يتناولون 

حنو 8.6 غرام من امللح يوميا يف املتوسط.
لضغط  ضررا  تسبب  امللح  استهالك  زيادة  أن  املعروف  ومن 
والسكتة  القلب  بأمراض  اإلصابة  اىل  تؤدي  أن  وميكن  الدم، 

الدماغية، وميكن أيضا أن تسبب السرطان.
االكتشاف املتأخر

وهناك حنو 6 آالف حالة إصابة مبرض سرطان املعدة كل عام 
يف بريطانيا، ويقول الصندوق العاملي ألحباث السرطان إن 14 يف 
املئة من هذه احلاالت، أي حنو 800 حالة، ميكن جتنبها إذا التزم كل 

شخص باحلد اليومي املوصى به من استهالك امللح.
وقالت كيت ميندوزا، رئيس قسم املعلومات الصحية بالصندوق 
العاملي ألحباث السرطان: "إن مرض سرطان املعدة من األمراض 
اليت يصعب عالجها بنجاح ألن معظم احلاالت ال تشخص إال بعد أن 

يستفحل املرض."
وأضافت أن "هذا يؤكد على أهمية اختيارات منط احلياة ملنع هذا 
املرض من احلدوث يف املقام األول، مثل احلد من كمية امللح يف 

الطعام وتناول املزيد من الفاكهة واخلضروات".
وتناول كميات كبرية من امللح ال يكون فقط من خالل نثر بعض 
النسبة  ألن  البطاطس،  وشرائح  األمساك  مثل  األطعمة  على  منه 

الكبرية منه موجودة بالفعل داخل حمتويات الطعام.
وهلذا السبب يطالب الصندوق العاملي ألحباث السرطان بوضع 
نظام لعالمات توضع على أغلفة املواد الغذائية توضح نسبة امللح 
فيها، فمثال تكون العالمة باللون األمحر لألغذية اليت تتوي على 
نسبة مرتفعة من امللح، و باللون األصفر للنسبة املتوسطة منه، 

وباللون األخضر للنسبة املنخفضة منه.
ولكن هذا األمر ال يزال مثار جدل، خاصة وأن العديد من مصنعي 
املواد الغذائية وحمالت السوبر ماركت تفضل وضع أساليب أخرى 

للعالمات الغذائية.
وقالت لوسي بويد، من معهد حبوث السرطان يف بريطانيا إن 

ختفيف امللح يقلل خطر السرطان

حبوث  معهد  نشره  الذي  التقرير  ذكره  ما  تؤكد  الدراسة  "هذه 
السرطان باململكة املتحدة حديثا من أن الكمية الكبرية من امللح 
يصابون  الذين  األشخاص  عدد  ارتفاع  يف  ملحوظ  بشكل  تسهم 

بسرطان املعدة يف اململكة املتحدة."
امللح،  من  الكثري  يتناولون  بريطانيا  "الناس يف  أن  وأضافت 

وأعلى نسبة لتناول امللح هي بني الرجال."
وقالت بويد إن وضع عالمات على املواد الغذائية، مثل األلوان، 
قد يكون خطوة مفيدة ملساعدة املستهلك يف احلد من استهالك 

كميات امللح.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة الربيطانية "حنن نعرف بالفعل 
أن الكثري من امللح ميكن أن يؤدي إىل أمراض مثل أمراض القلب 
أننا نتخذ اإلجراءات من  الدماغية، وهذا هو السبب يف  والسكتة 
خالل احلملة اليت نقوم بها ملساعدة األشخاص يف تقليل امللح يف 

نظامهم الغذائي".
لوضع  وضوحا  أكثر  آليات  بفحص  حاليا  نقوم  "حنن  وأضاف 
عالمات على املواد الغذائية، وذلك يف إطار التشاور الداخلي من 

أجل التوصل إىل اآللية املناسبة".

زيادة استهالك امللح تسبب ضررا لضغط الدم

الزبيب يعزز قدرة التحمل 
عند ممارسة الرياضة

وجد باحثون يف 
كاليفورنيا  جامعة 
إن  ديفيس 
أن  ميكن  الزبيب 
التأثري  له  يكون 
ملكّمالت  ذاته 
ت  ا ر هيد بو لكر ا
اليت  التجارية 
القدرة  تعزز 
عند  التحّمل  على 
التمارين  إجراء 

الرياضية.
وراقب الباحثون 

تأثري الزبيب على عّدائني استهلكوا خمزونهم من الغليكوجني خالل 
الركض ملدة 80 دقيقة تبعه ركض ملسافة 5 آالف مرت.

اجمللة  يف  ونشرت  الباحثون  أجراها  اليت  الدراسة  وأظهرت 
الدولية للمجتمع والتغذية الرياضية أن الذين يستهلكون الزبيب 
أو ميضغون العلكة يركضون مسافة مخسة آالف مرت أسرع بدقيقة 

ممن يشربون املياه فقط.
وأوضحت الدراسة أن أكل الزبيب أو مضغ العلكة يزيد أكسدة 

الكربوهيدرات مقارنة باملاء وحده.
جملس  من  الغذائي،  والباحث  املستشار  باينرت،  جيمس  وقال 
بديل  هو  “الزبيب  إن  بيان  كاليفورنيا يف  للزبيب يف  التسويق 
عظيم عن العلكة الرياضية ألنه يعطي األلياف واملغذيات الدقيقة 
مثل البوتاسيوم واحلديد وال حيتوي على سكر مضاف أو ملونات 

أو نكهات صناعية”.



Page 35صفحة 35     

News

THE Liberal Party is strug-
gling to field a team of 
councillors in the Hills 
Shire Council elections 
amid smear campaigns 
and revelations candidates 
have been accused of em-
bezzlement, a drink-driving 
offence and even posing as 
a Penthouse Pet. 
First, former mayor Peter 
Dimbrowsky failed to de-
clare to the party’s nomi-
nation review committee 
he had a high range drink-
driving offence and was 
dumped from preselection 
for failing to disclose it after 
eight years on council.
He believes a political op-
ponent told the party about 
the offence and claims he 
simply forgot to put it on his 
nomination form.
Then, mayor Greg Burnett 
failed to declare he had had 
to pay back $260,000 of 
$285,000 in funds he is ac-
cused of embezzling from a 
real estate firm.
He has now quit but denies 
any wrongdoing and the 
matter is with the police and 
the ICAC.
Another councillor, Robyn 
Preston, has not disclosed 
the fact that she modelled 
for Penthouse in the early 
1980s. Ms Preston refused 
to comment on tuesday on 
claims she appeared as a 
Pet in the magazine.

«Those guys are classics, 
you’re not (getting) com-
ment on anything at all,» 
she said. «Whether you ask 
me whether I was a crook 
in the Outback or I wore 
galoshes at Thredbo ... I>m 
not going to comment on 
anything.»
The party decided on tues-
day Ms Preston did not 
have to disclose her previ-
ous nude shoot and could 
proceed to preselection.
Mr Dimbrowsky, who last 
week resigned from the Lib-
eral Party in disgust at los-
ing preselection, says he 
was hammered by party of-
ficials for keeping the drink-
driving matter a secret.
A senior Liberal source 
confirmed this, adding: «If 
these guys are up front with 
us, it doesn’t mean you get 
knocked back, but they just 
need to be honest.»
But the same source said 
Ms Preston would be OK, 
even though she had not re-
vealed she had previously 
modelled nude.
Yet another Liberal coun-
cillor, Justin Taunton, 
has been in trouble at the 
council for allegedly inap-
propriately using council 
cabcharges, according to 
a council audit, but he is 
favoured to win preselec-
tion to run as mayor of Bur-
wood.

Former Penthouse Pet runs 
for Liberals 
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Petroleum company Cal-
tex will close its Kurnell 
refinery in Sydney in a 
move that will cost up 
to 630 jobs, with unions 
claiming the announce-
ment is a “kick in the 
guts” to Australian mo-
torists.
Caltex said the refinery 
would be closed in the 
second half of 2014 and 
would be converted to a 
“major import terminal” 
to supply imported fuel 
for Australian customers. 
The closure would elimi-
nate about 330 direct po-
sitions, and as many as 
300 contracting jobs.
The company’s year-long 
review determined that 
less profitable Australian 
refining had a smaller 
role to play in its future, 
Caltex managing director 
and chief executive Ju-
lian Segal said. Mr Segal 
was due to hold a press 
briefing at the company’s 
Sydney head office this 
morning.
Advertisement 
Mr Segal said the closure 
would “involve a reduc-
tion in employee posi-
tions from around 430 to 
less than 100 at Kurnell”.
“Our employees at Kurnell 
are being informed of the 
proposal and we have en-
tered a period of consul-
tation with them and their 
representatives,” he said.
Caltex confirmed that 
another 300 contracting 

Caltex axes up to 630 jobs with refinery closure 

jobs could also be hit, 
taking the total number 
of positions affected to 
up to 630. Sam Collyer, 
a spokesman for Caltex, 
said the final impact on 
the contractors would 
“depend on the types 
of work they did at the 
Kurnell site”.
“We’re talking to our 
contractors today to talk 
through what effect this 
conversion process will 
have on their operations. 
We’re obviously mindful 
of the impact this has on 
our employees and more 
broadly,” Mr Collyer said.
The decision has been 
heavily criticised by na-
tional secretary of the 
Australian Workers’ 
Union, Paul Howes, who 
said on Twitter: “Caltex’s 
announcement of closure 
of Kurnell is a kick in the 
guts to every motorist, 
we will respond at noon 
at the refinery”.
A spokesman for the Aus-
tralian Workers Union’s 
national office said the 
union was trying to con-
tact Caltex to confirm this 
morning’s news reports.
“It’s the first we heard of 
the announcement,” the 
spokesman said.
“We knew [shutting the 
refinery] was an option 
and that the company 
was holding a review, but 
until today we were hope-
ful.”
The spokesman said the 

Councillor Robyn Preston. Picture: Stephen Cooper 
Source: The Daily Telegraph 

AWU would be pressing 
Caltex for answers, and 
would hold a noon press 
conference at the Kurnell 
refinery. He believed the 
consultation had been 
“very limited” and said 
the figure of about 800 
jobs at risk was accurate.
“Certainly we haven’t 
spoken to them at the na-
tional office,” he said.
But Caltex this morning 
stressed that it had kept 
employees, including 
union representatives, 
informed about the prog-
ress of the review over 
the past year.
“We made an announce-
ment in May that high-
lighted that Kurnell rep-
resented the majority of 
our recent losses in the 
refining business,” said 
Mr Collyer.
“Leading up to this point, 
we’ve been very keen to 
ensure that we’ve kept 
employees informed of 
the focus of our review,” 
he said.
The closure of the Kurnell 
facility ends months of 
speculation about the fate 
of the refineries that have 
hung over employees at 
both facilities. Caltex has 
been squeezed by the 
strength of the Australian 
dollar and the competi-
tion from cheaper and 
more efficient refining in 
Asia.
PM offers hope for work-
ers

Prime Minister Julia Gil-
lard said the federal gov-
ernment would work with 
Caltex to find new jobs 
for more than 300 em-
ployees affected by the 
company’s plans to close 
the refinery.
“We as a federal govern-
ment will be working with 
Caltex to provide appro-
priate employment ser-
vices to people who will 
be looking for a new job,” 
she told ABC Radio.
There were a variety of 
factors at play in Caltex’s 
decision, she said.
“This is a refinery with 
ageing capital,” she told 
reporters in Canberra. 
“By the standards of the 
world it’s really quite a 
small refinery so not at an 
efficient scale. Obviously 
the higher dollar has 
played a role as well.”
Energy security ‘not in 
jeopardy’
The Resources Minister, 
Martin Ferguson, this 
morning said the refin-
ery’s closure would not 
jeopardise Australia’s en-
ergy security.
“The closure will not 
jeopardise Australia’s en-
ergy security as Austra-
lia already imports large 
amounts of crude oil and 
finished petroleum prod-
ucts,” Mr Ferguson said 
in a statement.
Caltex’s decision will 
result in imported sup-
plies of crude oil being 
replaced by imported re-
fined product.
Additionally, the closure 
will not affect fuel prices, 
which are already deter-
mined by imported re-
fined product and domes-
tic competition.
Mr Ferguson said Caltex 
will not be seeking gov-
ernment assistance, as 
no realistic amount of 
government assistance 
would allow Kurnell to 
overcome its competitive 
disadvantage.
“Caltex has clearly stated 
that the introduction of

Caltex has announced it will close the refinery in Kurnell, cutting 330 jobs and several 
hundred contract positions. Photo: Nick Moir



Page 36صفحة 36     

 News

Saturday 28 July 2012السبت 28 تموز 2012

PRIME Minister Julia Gil-
lard has taken aim at Lib-
eral state premiers over 
their refusal to sign up to 
plans for a national dis-
ability insurance scheme. 
Ms Gillard on Thursday 
said the leaders of NSW, 
Victoria, Queensland and 
Western Australia should 
not allow politics to get in 
the way of a shared-fund-
ing deal.
The prime minister an-
nounced on Wednesday 
that three of the four 
planned launch sites for 
the scheme would be 
hosted in South Australia, 
Tasmania and the ACT.
That led to suggestions of 
a strictly-political split on 
the scheme.

Ms Gillard denied there 
had been special deal for 
the Labor states and ter-
ritory.
When asked whether the 
Liberal states were play-
ing politics with the dis-
abled, the prime minister 
told ABC Radio on Thurs-
day: “I don’t think anyone 
should play politics with 
this issue.
“I am concerned that poli-
tics has got in the way 
here. I am not going to let 
politics get in the way.”
Ms Gillard defended the 
way the Commonwealth 
had negotiated funding 
arrangements with the 
states and territories, say-
ing she had worked with 
them in good faith.

Gillard says politics 
should not stop NDIS 

The Gillard Government’s 
carbon tax cash payments 
to families have failed to 
boost its popularity with 
one of its worst ever poll 
results coming on the 
same day Labor claimed 
victory in the Melbourne 
by-election.
In the latest Newspoll, pub-
lished in News Ltd papers  
on tuesday, Labor’s pri-
mary vote dropped three 
percentage points to 28 
per cent - 2 points off its 
all-time low in May 2010 - 
and the first time in three 
months it has slipped be-
low 30 per cent.
The Coalition also went 
backwards - down two 
points to 46 per cent - 
while support for inde-

pendents and the minor 
parties, apart from the 
Greens - who recorded 11 
per cent - improved to 15 
per cent.
After preferences, the Co-
alition holds a 10 point 
election-thumping lead 
over Labor.
While extending his lead 
as preferred prime min-
ister over Julia Gillard by 
four points  - 40 per cent 
to 36 per cent - Opposi-
tion Leader Tony Abbott 
recorded his worst sat-
isfaction rating of 30 per 
cent.
Despite this, if an election 
were held today, the Co-
alition would sweep Labor 
from power with a com-
manding lead of 56 per 

Labor poll slump deepens despite cash handouts
cent to 44 per cent on two 
party-preferred terms.
The poll slump comes in 
the wake of a shower of 
cash handouts from the 
government to swathes 
of middle Australia as it 
moves to insulate families 
from rising costs associ-
ated with the carbon tax.
But the polls have re-
mained virtually stagnant 
this year and any move-
ment has been in the op-
posite direction to the one 
the government has been 
hoping for.
The latest result will set 
off a fresh round of lead-
ership speculation, spec-
ulation that has barely 
died down since last week 
when chief government 
whip Joel Fitzgibbon, a 
Kevin Rudd supporter, 
told ABC television that 
if leaders stay unpopular 
for long enough ‘’they’ll 
inevitably stop leading the 
party’’.
Responding to critics who 
perceived his comments 
as an attempt to stir divi-
sion on the Labor leader-
ship , Mr Fitzgibbon said: 
‘’Shock horror, a politician 
who calls it as he sees it. 
People aren’t mugs - it’s a 
historical fact that politi-
cal leaders who poll badly 
long enough don’t remain 
political leaders.”
Trade Minister Craig Em-
erson said today  the po-
litical impasse over asy-
lum seekers was mainly to 
blame for Labor’s slump 
in the polls.
‘’No-one gets a lot of 
marks for a parliament 
gridlocked, just as they 
don’t in the United States 
when the place is grid-
locked,’’ Dr Emerson told 
Sky News.
The minister was referring 
to the last week in June 
when legislation legalis-
ing offshore processing of 
asylum seekers failed to 
clear parliament because 
of opposition from the co-
alition and the Greens.
Dr Emerson insisted the 
government was more 

concerned with ensur-
ing the right policies for 
Australia’s future were in 
place than its standing in 
the polls.
‘’When you have a reform-
ing prime minister, you 
can go into situations 
where you are not doing 
well in the polls,’’ he said, 
referring to the 62 per cent 
dissatisfied with Julia Gil-
lard’s performance.
Today, Ms Gillard said she 
did not comment on opin-
ion polls but told reporters 
that if you want to make 
big reforms, you have to 
“stick to your guns”.
“Government is about 
governing, its about get-
ting the big things done, 
the hard things done,” 
she said in Sydney.
“If we look at our Labor 
history, it teaches us 
that the big reforms don’t 
come easy.”
Liberal frontbencher 
George Brandis was first 
out this morning to credit 
Mr Abbott’s leadership for 
the Opposition’s emphatic 
poll numbers, adding that 
the survey results had not 
changed much at all in 16 
months.
‘’We’re not shedding any 
tears over this poll this 
morning,’’ he told Sky 
News.
Senator Brandis said 
Labor’s fall from favour 
coincided with the gov-
ernment’s decision to in-
troduce the carbon tax.
‘’That’s the point at which 
the government’s popu-
larity and respect for Julia 
Gillard fell off a cliff and it 
hasn’t recovered since.’’
Meanwhile, the Victorian 
Greens used social media 
to officially concede their 
loss in the Melbourne by-
election.
Greens candidate Cathy 
Oke congratulated Labor’s 
Jennifer Kanis on winning 
the seat this morning.
Labor won the seat by 
51.4 per cent to the 
Greens’s 48.6 per cent 
on a two-party preferred 
basis.

FOREIGN Minister Bob 
Carr has taken a swipe at 
federal government chief 
whip Joel Fitzgibbon for 
recently renewing leader-
ship tension within the 
Australian Labor Party. 
Last week Mr Fitzgib-
bon, a supporter of 
former prime minister 
Kevin Rudd, told ABC 
Television that if lead-
ers stayed unpopular for 
long enough, they would 
inevitably stop leading 
the party.
Senator Carr said there 
was always a person in a 
large group such as the 
Labor Party or the coali-
tion who was «agitating 
for a leadership change».
«There will be people in a 
caucus, by definition, ag-
grieved or at odds,» Sen-
ator Carr told ABC Tele-
vision on Wednesday.
«If Joel wants to cast 
himself in that role that>s 
fine, there is a place in 
parliament for people 
who occupy that posi-
tion.»

Speculation mounts 
about Ms Gillard>s time 
as leader as the federal 
Labor Party>s standing 
in opinion polls remain 
in electoral wipeout ter-
ritory.
Mr Fitzgibbon supported 
Ms Gillard in the last ALP 
leadership ballot in late 
February but he is said to 
have switched his back-
ing to Mr Rudd.
The foreign minister said 
changing the party>s 
leaders regularly was 
viewed unfavourably by 
voters.
Senator Carr stood down 
after 10 years as NSW 
premier in 2005, and he 
subsequently observed 
the damage as his state 
party had three leaders 
in the last three years be-
fore the ALP>s trouncing 
at the 2011 election.
«It tells you that those 
leadership changes made 
under the pressure of ad-
verse opinion polls are 
viewed pretty cynically by 
the electorate,» he said.

Carr takes swipe at Fitzgib-
bon on leader 

Opposition Leader Tony 
Abbott has broken from 
bi-partisan tradition to 
urge China to embark 
on political reforms to 
match its “remarkable” 
economic transforma-
tion.
“As prime minister I 
would hope for political 
reform to match China’s 
economic liberalisation, 
while acknowledging the 
government’s right to 
maintain order and re-
specting China’s grow-
ing place in the world,” 
Mr Abbott told a busi-
ness breakfast in Beijing 
this morning.
“We already have a 
strong relationship with 
China based on shared 

interests,” he said.
“Over time, I hope it will 
be based more on shared 
values.
Mr Abbott’s pledge to 
“stand up for shared in-
terests and values” risks 
challenging the Com-
munist Party’s self-de-
scribed “core interest” in 
maintaining its monopoly 
on power.
Mr Abbott urged closer 
and more active engage-
ment but also signalled 
a tougher stance on Chi-
nese investment, saying 
that an Abbott govern-
ment would “rarely” sup-
port a Chinese-govern-
ment company taking 
over an Australian busi-
ness.

Abbott to China: time 
for reform
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مؤسسة املكاري TYRE MART يف سدني رود فوكنر هي 
مؤسسة مضمونة ومعروفة منذ عشرات السنني وجدت لتبقى 
وتستمر، هذا ما أّكده صاحبها وما يشاهده الناس بالتأكيد على 
استمرار املؤسسة الذين تعاملوا ويتعاملون معها منذ ثالثني عامًا 
املعاملة.فاينما  وحسن  والوفاء  بالصدق  الساعة  حتى  زالوا  وما 
االطارات  عطل يف  اي  حدوث  حال  السيارات يف  اصحاب  كان 
بدال  نراهم  لسياراتهم  لتصليح  الحاجة ضرورية  كانت  ومهما 
من ان يتوجهوا اىل مؤسسة قريبة من مكان توقف سياراتهم 
يفضلون قطرها اىل مؤسسة املكاري مهما كانت املسافة بعيدة، 
الن هذه املؤسسة عودتهم على خدماتها املمتازة التي اشتهرت 

بها وهي على كل لسان.
وبعد هذه املدة الطويلة من الزمن والخدمات املميزة، اصبح 
زبائن املؤسسة يفخرون بها عاليًا النها تقدم افضل التسهيالت 
الصالحة لتصبح جيدة  الخدمات، صيانة االطارات غري  واسرع 
تتوفر  ال  باساعر  واملستعملة  منها  الجديدة  الدواليب  وتقديم 
يف اي كاراج آخر. كما وتؤمن مؤسسة املكاري: تغيري الكالتش 
والفرامل وغيار الزيت وغريها وضبط امليزانية على احدث ميزان 

مؤسسة املكاري للدواليب FAWKNER TYRE MART االوىل يف فكتوريا

اوتوماتيكي.
ان هذه املؤسسة تنفرد بتقديم الدواليب الجديدة واملستعملة 
وامللبّسة )RECAPS( من النوعية الجيدة ومن ماركات معروفة 
كاراج  اي  يف  عليها  تحصل  ان  يمكن  ال  وباسعار  وعامليًا  محليًا 
الزبائن من مؤسسات  املتنوعة حسب طلب  االجنطة  اىل  آخر 

معروفة ومكفولة ضد الصدأ لسنوات طويلة.
ثالثون عامًا من عمر مؤسسة املكاري..

ثالثون عاما  يف خدمة ابناء الجالية..
ثالثون عامًا من الصدق واالخالص واالمانة يف العمل.

ثالثون عاما تميزت بها مؤسسة املكاري عن غريها يف مسرية 
وبارخص  الخدمات  افضل  تقدم  وستبقى  زالت  وما  صادقة 
االسعار من دواليب واجنطة وغريها، اىل ان اصبح زبائن هذه 
املؤسسة يتعامل معها دون قيد او شرط وعلى اساس الثقة التي 
االعمال  رجل  صاحبها  يف  وخاصة  املؤسسة  هذه  يف  اختربوها 

الناجح.
زبائن  من  تأتي  الدعاية  انما  دعاية مطلقًا  ليس  والكالم هذا 
كان  واذا  عنها.  يتحدثون  الذين  ذاتهم  بحد  املكاري  مؤسسة 

هناك من ال يصدق، فليجرّب مرة واحدة زيارة املؤسسة ليتأكد  
هذه  اىل  باالنحياز  يتهمنا  ال  ولكي  كالمنا  صدق  من  بنفسه 
البيضاء  االيادي  ذو  املؤسسة  صاحب  لنا  وليسمح  املؤسسة. 
العاملني  وكفاءة  بادارتها  ننوه  ان  الرفيعة  واالخالق  الناصعة 

فيها.
ادارة يديرها شاب كفوء راق يتمتع بالصفات الطيبة وحسن 

املعاملة مع الزبائن.
املكاري  مؤسسة  تكون  السريعة  الخدمة  عن  تتحدث  عندما 
يف مقدمتها. عندما تتحدث عن املعاملة الصادقة تكون مؤسسة 

املكاري يف الطليعة.
عندما تتحدث عن الخربة الطويلة تكون مؤسسة املكاري يف 

الصدارة.
وعندما تتحدث عن املؤسسات الناجحة تكون مؤسسة املكاري 

على رأسها.
وتركيب  بتصليح  يتعلق  ما  لكل  املكاري  مؤسسة  اقصدوا 
اطارات ودواليب واجنطة وكالتش وفرامل وتغيري زيت وضعوا 

ايديكم بـ »مي بارده«.
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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 

مشاوي على الفحم .. جلسة هادئة مع االركيلة

الناشطة احلسناء ساندرا كلثوم رمحة
االخالص والوفاء 

السرتاليا واجب وطين 

وجه
األسبوع

اعداد:  أكرم املغوّش

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم تتقدم مؤسسة 
املكاري، ادارة وعماال، من جميع ابناء الجالية اللبنانية 

والعربية عامة واالسالمية خاصة بأحر التهاني سائلة اهلل ان 
يمنّ على الجميع باليمن والخري والربكات وعلى وطننا لبنان 

باالمن والسالم..
دواليب جديدة ومستعملة من كافة القياسات واجنطة مميزة ومتنوعة 

لكافة االذواق
خدمة سريعة، صدق يف املعاملة هكذا عوّدتكم مؤسسة 

املكاري وستبقى
وكل عام وانتم بخري.

ما امجل واروع العائلة اليت تتفاعل مع هذه 
احلضارات  املتعددة  اسرتاليا  العظيمة  البالد 
الوطن  مع  واحد  بآن  وتتواصل  والثقافات 
هي  الكرمية  العائلة  .هذه  منه  وفدت  الذي 
العمال  حزب  اختارت  اليت  ابنتها  رّبت  اليت 
الشابة احلسناء ساندرا كلثوم رمحة اليت تتابع 
دراستها اجلامعية يف كلية احلقوق يف جامعة 
االخرية  سنتها  يف  وهي  ويلز  ساوث  نيو 
االنكليزية.  جانب  اىل  العربية  اللغة  وتتقن 
وهي كرمية رجل االعمال االعالمي ايلي كلثوم 
االجتماعية  والناشطة  املثقفة  والسيدة  رمحه 

منى هّواش.
وانتسبت حلزب  ولدت ساندرا يف سيدني 
العمال وهي تستعد النتخابات بلدية هولرويد 
خدماتها  وتقدم  عضوا  لتصبح  مرييالندز   -
للناس وتصر على حتقيق طموحاتها بان تصبح 
والوطنية  الشعبية  احلقوق  عن  تدافع  حمامية 

جلميع احملتاجني.
تعود ساندرا جبذورها اىل منطقة بشري اليت 
الكبري جربان  الفيلسوف  والعامل  لبنان  اعطت 
واملفكرين  االدباء  من  وكوكبة  جربان  خليل 
رمحة  آل  اقاربها  من  وخاصة  والسياسيني 
امثال النواب ندره وقبالن عيسى اخلوري رمحة 
واحملامي اميل رمحة واطباء ومهندسني اضافة 

اىل النّحات الشهري رودي رمحة وسواهم.

االحباء  بأهلي  كبري   اعتزازي  ساندرا  تقول 
واقاربي وابناء بشري احلبيبة خاصة واللبنانيني 
والعرب عامة وامتنى ان اصبح عضوا يف البلدية 
ألقدم خدماتي للناس كل الناس ان شاء اهلل 
بالسعي  »علينا  دائمًا:  اردد  ان  لي  ويطيب 

والعمل الدؤوب وعلى اهلل بالتوفيق«.
احلسناء الناشطة الوطنية واالجتماعية وحمامية 
املستقبل ساندرا كلثوم رمحة وجه مجيل ميثل 
العربية وهي ترنو اىل  طموحات صبايا اجلالية 
امثال  من  سبقوها  مبن  اسوة  مشرق  مستقبل 
والنائبة  بشري   ماري  الربوفسوره  احلاكمة 
كريوز  مارلني  والنائبة  بريي  برباره  والوزيرة 
والسيناتور احملامي شوكت مسلماني والنائب 
من  وسواهم  ملحم  داريل  احملامي  الفيدرالي 
لرتفع  بلديات  واعضاء  ورؤساء  ونواب  وزراء 
العظيمة  القارة  هذه  يف  والعرب  لبنان  اسم 
احملبة  لتكن  تقول  وهي  اسرتاليا  واحلبيبة 
ويد  حمبة  اهلل  الن  شعارنا  والوحدة  والتعاون 
اهلل مع اجلماعة اليت تعمل وتفعل خلري الناس 

والوطن.    

مؤسسة املكاري لدواليب واجنطة السيارات
الشهرية يف فيكتوريا
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Advertisement

Saturday 28 July 2012السبت 28 تموز 2012

لقد عودتكم مؤسسة املكاري على الصدق يف التعامل معكم وستبقى ترافقكم 
يف حلكم وترحالكم على الطرقات وهي على استعداد تام الصالح شاحناتكم 

 يف مكان وجودها سواء كانت كبرية، متوسطة أو صغرية واجراء الالزم.

دواليب ألضخم الشاحنات الكبرية واملتوسطة من 
 جميع أنواع املاركات العاملية

مبيع وتركيب دواليب جديدة ومستعملة
 و Recaps - تصليح دواليب

 الكفالة قبل خروج شاحناتكم من املؤسسة

1/9 Translink Drو Keilor Park VIC 3042
Tel: 03 9336 0068   Fax: 03 9336 0039

هذا هو 
عملنا وهذا 

 هو مبدأنا
ال يمكن مقارنة 
أسعارنا بأسعار 

 غرينا
شعارنا أوال وأخريا 

الصدق واألمانة مع 
 email: worldoftrucktyres@hotmail.comالجميع

مؤسسة املكاري لدواليب الشاحنات

نؤمن تصليح االطارات على الطرقات 
يف والية فيكتوريا

Tel; (03)  93360068



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

(1) The new promotional rates are valid from 01/05/2012 until 31/07/2012. The new rates will only ap-
ply to landlines unless otherwise stated above. 29c flagfall applies to international calls. The new rates 
are not applicable for Special number or premium number calls. (2) No flagfall applies for calls made 
from Lycamobile to Lycamobile in Australia. The promotion is valid from 03/02/2012 and valid until 
31/07/2012. Fair usage policy of 5000 minutes applies per customer during the promotional period.
(3) Australia Landlines & Mobiles 0c/min promotion applies to all Australian Lycamobile customers. The 
promotional rate is valid from 01/04/2012 and valid until 31/07/2012. Flagfall of 29c applies per call.

www.lycamobile.com.au                                   1300 854 607

HORIZONTAL POS

VERTICAL POS

In store POS

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Logo’s for ATL advertising (not in store)

In store POS

®

®

®

®

Recharge available here:

1¢
5¢
9¢

15¢
16¢

15¢
15¢
19¢
23¢
23¢

50000

Landline / minMobile / min

29¢

29¢

Lycamobile to Lycamobile

LM_AUS_Arabicc_18x26   1 12/07/2012   18:09

432 Chapel Rd. Bankstown - MOB: 0499 98 98 98
Email: info@ vipluxurylimos.com.au - www.vipluxurylimos.com.au

VIP LUXURY LIMOUSINES

خربة طويلة  .. خدمة ودودة .. معاملة جيدة .. أسعار مدروسة

لدينا افخم السيارات اليت 
تناسب ميزانياتكم 

نليب مجيع مناسباتكم 
... اعراس ... 

خطوبات .. 
... توصيالت من حفالت خترج 

واىل املطار واالوتيالت 
نؤمن نقل الشخصيات 

اهلامة 
من واىل سائر

 أحناء اسرتاليا
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