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

40
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.com
اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 2, 90 Mountview Rd, Lalor VIC 3075, Tel/Fax:(03)94659992
السبت  25أيار  - 2013العدد 630

Fax:(02) 87648062

خربة طويلة وصدق يف التعامل
www.southwestbuilders.com.au

e-mail: info@meherald.com.au

Sydney: Unit 9,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186
Saturday 25 May 2013, Issue No. 630

pp: 255003 / 09613

اجليش يضيّق اخلناق على مسلحي القصري

هل يتحوّل اجليش «قوات فصل»؟

طرابلس ضحية صراع «الدول» واألجهزة واملسلحني! الوزراء العرب بشأن سوريا :توصيات  ..وخالفات
نهار طويل يف السياسة،
دام من العنف..
بعد ليل
ٍ
لكن الليل والنهار وحتى
ساعة متأخرة من يوم أمس
االول ،مل يفلحا يف تغيري
واقع مأساوي تعيشه
طرابلس املزنرة باحلديد
والنار منذ يوم األحد
الفائت.
وإذا كانت القيادات
السياسية يف املدينة
انتظرت صباح أمس بفارغ
الصرب الستئناف مساعيها
حنو التهدئة ،وهي بذلت
جهودًا مضنية لذلك ،فقد
اضطرت لالنتظار لي ًال
بغية احلصول على جواب
مل يصل من اجملموعات
املسلحة حول التزامها
بوقف إطالق النار ،فكانت
أصوات القذائف اليت
ترددت أصداؤها على
ّ
مسامع هذه القيادات
جوابًا واضحًا ترك األبواب
مفتوحة على احتماالت
خطرية جدًا تنتظر عاصمة
الشمال.
وقبيل منتصف ليل
أمس ،كانت قد ارتسمت
بوادر صيغة أمنية للمعاجلة
حيتاج تنفيذها اىل ارادة
سياسية أو ً
ال ،وقوامها

لقطات من محنة طرابلس أمس االول وبدت تباعاً ،من االعلى ،ماللة للجيش وقذيفة هاون غري منفجرة ومسلحون يف باب التبانة

دخول اجليش اىل جبل
حمسن وانتشاره فيها،
وبالتالي جعل هذه املنطقة
حتت مسؤوليته عسكريًا
وأمنيًا ،شرط أن تتحمل

باقي القيادات مسؤولية
بالرد على
القرار احلاسم
ّ
كل مصدر للنريان سواء
أتى من جبل حمسن أو
التبانة بعد انتهاء عملية

خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركة
مكسرات  -موالح  -زيوت مخلالت عصائر وغريها الكثري
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201 Merrylands Rd, Merrylands

بإدارة :آدي سركيس
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بركة أم يوسف

Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality
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فستق تع ّرف على أحد قاتلَي اجلندي الربيطاني

أوباما ين ّدد باهلجوم وكامريون
يعتربه خيانة لإلسالم

سادت البلبلة أمس
االول التحقيق يف طعن
شابني جنديا بريطانيًا
حتى املوت ،بدم بارد
ويف وضح النهار وأمام
املارة يف جنوب شرق
لندن ،ثأرا من بريطانيا
اليت
احلروب
بسبب

خاضتها يف دول إسالمية.
وركز اخلرباء على طريقة
عملهما العنيفة خصوصًا
وتصرحياتهما املستوحاة
من اخلطاب اجلهادي
وسعيهما اىل اجتذاب
االضواء بطريقة مسرحية
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Hamze Bros Fruit Market

بإدارة موريس نصـّور
0414 418 334

منتوجات رشعني  -شمال لبنان
زيتون وزيت زيتون فاخر
صابون بلدي PURE OLIVE OIL
EXTRA VIRGIN

هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
many more
والعديد غريها..

Confined Spaces

االنتشار وسلسلة اإلجراءات
امليدانية املتفاهم عليها

اضطرت اللجنة الوزارية
سوريا،
حول
العربية
برئاسة قطر ،بسبب تصاعد
اخلالفات حول «جنيف »2
إىل إصدار بيان مبهم
أمس االول ،ال تكرر فيه
مطالبتها الرئيس السوري
بشار األسد بتسليم سلطاته
اىل «هيئة انتقالية» ،فيما
أعلن مسؤولون شاركوا
يف االجتماع يف القاهرة
أن اللجنة ستقرتح على
املؤمتر الدولي خطة من
عدة نقاط حلل سياسي
«تشكيل
منها
للنزاع
حكومة وحدة وطنية مؤقتة
وإرسال قوات حفظ سالم
دولية إىل سوريا لضمان
االستقرار خالل املرحلة
االنتقالية».
ويف الوقت الذي ضيقت

السورية
القوات
فيه
اخلناق على املسلحني يف
مشال القصري قرب احلدود
اللبنانية ،اكد األسد التزام
سوريا مبواجهة «اإلرهاب
ومن يدعمه» بالتوازي مع

احلل السياسي لالزمة،
فيما أعلنت موسكو أن
تعاونها العسكري مع
دمشق شرعي ،حمذرة
الدول األوروبية من أن

Tel: 02 9740 3717
)66 Wattle St, (Cnr Highclere Ave
Punchbowl NSW 2196

محالت حمزة للخضار والفواكه االوىل يف مرييالند
خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركت
صدق  -أمانة  -نظافة  -استقامة

179 Merrylands Rd, Merrylands
التفاصيل صTel: 9760 1886 8
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ADVERTISEMENT

Chris Bowen MP

Del�v�r�ng f�r o�r co��nit�
Chris Bowen
Always available to help
Whether it’s securing funding for job seeker services in Fairfield, or assisting
with Government departments, Chris has always been here to help.
If you have any issues or Federal Government matters that you would like to discuss with
Chris, please contact his office on 9604 0710 or by email: chris.bowen.mp@aph.gov.au

خدمات
ملساعدتكم يف
العربية
 باللغةspeaker
يتوفر متحدث
On Tuesdays
and Fridays,
an Arabic
is available
to assist
with translation
services.
.اسبوع
من كلyou
واجلمعة
يومي الثالثاء
الرتمجة
Office: Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road, Fairfield West
Phone: 9604 0710 Fax: 9609 3873 Mail: PO Box W210, Fairfield West, NSW 2165
Email: chris.bowen.mp@aph.gov.au Web: www.chrisbowen.net
@bowenchris
www.facebook.com/chrisbowenmp
Authorised by Chris Bowen MP, Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road, Fairfield West.
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لبنانيـــات

احلريري يدعو أبناء طرابلس ملؤازرة القوى األمنية
ميقاتي تابع مع وزراء ونواب طرابلس الوضع األمين :
وعدم الوقوع يف فخ مواجهة السالح بالسالح
املؤامرة تستهدف احراج اجليش الخالء الساحة للقتال

احلكومة
رئيس
انتقل
املستقيل جنيب ميقاتي اىل
طرابلس امس االول ،ملتابعة
املعاجلات اجلارية للجيش
والقوى االمنية لضبط الوضع
األمين يف املدينة.
وأجرى ميقاتي ،يف هذا
االطار ،سلسلة من االتصاالت
مع وزراء ونواب مدينة
طرابلس وفاعلياتها وقادة
األجهزة األمنية.
وعقد الرئيس ميقاتي بعد
الظهر ،اجتماعا شارك فيه
الوزيران امحد كرامي وفيصل
مسري
النائبان
كرامي،
اجلسر وحممد كبارة وممثل
الوزير حممد الصفدي امحد
الصفدي.
وشارك يف جانب منه وفد
من هيئات اجملتمع املدني يف
طرابلس ،طالب بوقف العنف
طرابلس
يف
املستشري
وبإعادة اهلدوء اىل املدينة.
كذلك ،ترأس اجتماعا شارك
فيه املدير العام لقوى األمن
العميد
بالوكالة
الداخلي
روجيه سامل وقائد منطقة
الشمال يف قوى األمن
الداخلي العميد حممود عنان
وقائد سرية طرابلس يف قوى
األمن الداخلي العميد بسام
االيوبي.
وجدد ميقاتي التأكيد ،يف
خالل إجتماعاته واتصاالته،
على وجوب تصدي اجليش
حبزم وقوة لكل التجاوزات
األمنية اليت تستهدف طرابلس
واحياءها السكنية .وشدد
على وجوب عدم التهاون
مع املسلحني اىل أي جهة
انتموا والرد بقوة على مصادر
النريان وخصوصا ان التعديات
جتاوزت اعمال القنص العادية
وباتت تستخدم فيها القذائف
يقتضي
مما
الصاروخية
التشدد أكثر فأكثر يف قمع
هذا اإلخالل األمين الفاضح
وتوقيف الفاعلني وإحالتهم
على القضاء.

لتحرك قضائي

وطلب ميقاتي من وزير العدل
االيعاز
قرطباوي
شكيب
اىل النيابة العامة التمييزية
بالتحرك ملالحقة من يقومون
بإصدار بيانات التهديد يف
حق أبناء طرابلس اىل أي
جهة انتموا .كما اتصل بوزير
الصحة علي حسن خليل وطلب
منه االيعاز اىل املستشفيات
بتسهيل معاجلة اجلرحى على
حساب وزارة الصحة.
وقال يف تصريح :إن ما حيصل
يف طرابلس هو جرمية حبق
املدينة وأهلها اآلمنني .لقد
قلنا مرارا إن طرابلس ليست
مكسر عصا ألحد وال صندوق
بريد وال ساحة لتصفية
احلسابات ،لكن اإلمعان يف
هذه املمارسات حوهلا إىل
االحتقان
لتنفيس
ساحة
عن كل لبنان واملنطقة.
لقد أصبحت طرابلس اليوم
منكوبة ،فما حيصل جتاوز كل
حدود ،وبلغ حد اجلنون الذي
تدفع طرابلس مثنا باهظا له.
اضاف :إن الشجب واالدانة
مل تعد تعابري تكفي لوصف
حال الغضب اليت أصابتنا،
وأصبح من امللح أن يتحمل
مجيع األطراف املعنيني بهذه
املعارك العبثية مسؤولياتهم
جتاه املدينة وأهلها وأمام
التاريخ .إنين أناشد أهلي يف
كل مناطق طرابلس وأحيائها
من دون استثناء إىل وقفة
ضمري تضع حدا هلذا االنتحار
اجلماعي ،فطرابلس مدينة
تستحق احلياة ،وليست مدينة
للموت اجملاني .وأقول بكل
صراحة ،إن التاريخ ال يكرر
نفسه ،لكن اجلهل هو الذي
يعيد جتارب املاضي املؤملة،
ويستنسخ األخطاء ،ويوقعنا
يف املآزق اليت تأخذنا إىل
التاريخ جمددا.
وتابع :إن املسؤولية مجاعية
يف وقف انزالق طرابلس إىل
الواقع املرير الذي عاشت

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق

مدير التحرير :سامي مظلوم

مكتب ملبورن :كميل مسعود
Email:cjmassoud@optusnet.com.au
Contact Info
Tel:(02) 8764 8186 Fax:(02) 8764 8062
 Clyde Street Rydalmere NSW 2116زززPrinted by: New Age Printing Pty Ltd22

أبشع صوره خالل األيام
املاضية ،وليس لدينا خيار
سوى الرهان على اجليش
اللبناني من أجل وقف هذا
اجلنوح العنفي الذي يقضي
على مستقبل طرابلس ،وكل
استهداف للجيش هو حماولة
الستهداف السلم األهلي،
تستهدف
اليت
واملؤامرة
طرابلس وأهلها امنا تستهدف
يف أحد جوانبها إحراج اجليش
متهيدا إلخراجه من املدينة
وإخالء الساحة للقتال الذي
ينتج موتا جمانيا حبق أبناء
املدينة.
وقال :إنين أدعو اجلميع إىل
التعاون مع اجليش إلعادة
اهلدوء إىل طرابلس احلبيبة،
ألن االستمرار يف هذه املعارك
العبثية ستكون نتائجه وخيمة
ليس على طرابلس فقط،
وإمنا على السلم األهلي يف
لبنان .كذلك ،على اجلميع
جتنب املزايدات اليت لن جتين
منها طرابلس إال األحزان
واخلراب وتدمري اقتصادها
ومصاحل أبنائها.
وختم :من املفرتض ان
تثمر املساعي اليت قمنا
بها مبشاركة مجيع األطراف
اىل نتائج اجيابية لوقف آلة
الدمار والقتل وعودة األمن
واالستقرار اىل ربوع املدينة.

لفت نظر وزراء

من جهة ثانية ذكرت وكالة
االنباء املركزية ان الرئيس
ميقاتي بعث اخريًا برسائل
تنبيه ولفت نظر اىل عدد
من الوزراء ملخالفتهم تعميم
رئاسة احلكومة حول االلتزام
مبنطوق الدستور البند الثاني
من املادة .64
وجدد ميقاتي يف رسائله
وجوب التقيد بأحكام الدستور
يف معرض تصريف االعمال
بعد اعتبار احلكومة مستقيلة.
واعترب ان احلكومة ال متارس
صالحياتها قبل نيلها الثقة
وال بعد استقالتها او اعتبارها
مستقيلة اال باملعنى الضيق
لتصريف االعمال.
وذكر انه ال جيوز التصرف
باعتمادات مهمة او ادخال
تعديل جوهري على سري
املصاحل العامة ويف اوضاع
البالد السياسية واالقتصادية،
مشددا على ضرورة االلتزام
باجراء االعمال االدارية اليت
جيب اجراؤها يف مهل حمددة
بالقوانني حتت طائلة السقوط
واالبطال.
ونبه ميقاتي الوزراء اىل
اضطراره للطعن يف قراراتهم
تصريف
لنطاق
املخالفة
االعمال .معيدًا التذكري بانه
كلف كال من التفتيش املركزي
وديوان احملاسبة العمل ،كل
يف نطاق صالحياته ،على
اختاذ ما يلزم حلسن التقيد
مبضمون التعميم.

حذر الرئيس سعد احلريري
من املؤامرة اليت تتعرض هلا
مدينة طرابلس األبية على
أيدي أصحاب املشاريع اهلدامة
وادوات الفتنة يف لبنان الذين
خيططون لضرب هوية طرابلس
الوطنية والعربية واضعاف
موقعها يف املعادلة السياسية.
وقال :ان ادوات الفتنة تتحرك
على وقع االحداث يف سوريا
وهي تريد من القتال الدائر يف
طرابلس ان يشكل غطاء حلرب
حزب اهلل والنظام السوري ضد
مدينة القصري وبلدات ريف
محص ،بالقدر الذي تعمل فيه
على إغراق طرابلس يف جولة
جديدة من حروب االحياء ،اليت
ال وظيفة حقيقية هلا سوى
املزيد من الضحايا واخلراب
والدمار وابقاء البالد برمتها
حتت رمحة االنهيارات األمنية
وحتت رمحة السالح الذي يتوىل
حزب اهلل مهمة نشره وتوزيعه
يف طرابلس وغري طرابلس.
اضاف :إن مدينة طرابلس هي
عاصمة الشمال بكل مكوناته،
اعتد بسالحه
وان أحدا مهما
َّ
لن يكون قادرا على تطويعها
او املس بكرامتها ،وسنكون
مع اهل طرابلس يف مقدمة
املدافعني عن هذه الكرامة ودرء
خماطر الفتنة اليت تتهددها.
فطرابلس ،اليت كانت على
الدوام رأس حربة يف مواجهة
املشاريع الغريبة واملشبوهة
واخلارجة عن هويتنا الوطنية
والعربية ،ستبقى عصية على
كل هذه احملاوالت ،ولن
تنجح حماوالت النظام السوري
واتباعه يف النيل منها او كسر
شوكتها ،وهو النظام الذي يعلم
جيدا ان طرابلس مل تركع آللته
العسكرية عندما كانت هذه االلة
يف ذروة قوتها.
وناشد الرئيس احلريري أبناء
طرابلس عدم الوقوع يف فخ
مواجهة السالح بالسالح ،الذي
يسعى أصحاب املشاريع اهلدامة
تعميمه من منطقة ألخرى ،مشددا
على أن مشروع تيار املستقبل
هو مشروع بناء الوطن واإلنسان
وتطويره ،وألننا نؤمن ونراهن
على مشروع الدولة الذي يبقى
صمام أمان جلميع أبناء الوطن
بكل مكوناتهم وتوجهاتهم ،وألن
السالح غري الشرعي واملرتهن
ملشاريع اخلارج التفتيتية ،مهما
بلغت قوته وجربوته لن حيقق
الغلبة على أبناء الوطن ،وأكرب
مثال على ذلك بأننا نرى كيف
ينهار مشروع حزب السالح أمامنا
يف احلروب العبثية املستوردة
من اخلارج.
ودعا الرئيس احلريري أبناء
طرابلس إىل مؤازرة القوى
األمنية والعسكرية والوقوف
إىل جانبها لتمكينها من القيام
باملهمات املطلوبة منها ووقف
التدهور األمين والتعدي على
املواطنني اآلمنني ،الفتا إىل
أنه مهما حدث وحيدث وبالرغم
من بعض االعرتاضات على أداء
هذه القوى ال جيوز التعرض هلا

والتشكيك بدورها ،ألنه يف
النهاية ال بديل لنا عن مشروع
الدولة ،مهما حاولت القوى
امليليشياوية املسلحة تعطيل
دورها ومصادرة مؤسساتها.
وختم الرئيس احلريري بالقول:
يف املقابل ان اجليش اللبناني
مدعو اىل حتمل مسؤولياته يف
ردع ادوات الفتنة ومكافحة
تهريب السالح الثقيل اىل
جهات معروفة تعمل بإمرة
النظام السوري واتباعه .ان على
اجليش القيام بكل ما يلزم من
إجراءات رادعة لوقف االعتداءات
اليت حتصل على أبناء طرابلس،
وكما وقف أبناء هذه املدينة

األبية ،وابناء الشمال عموما
ُ
اعتدي عليه من بعض
يوم
القوى املرتزقة املأجورة ،وحقق
انتصاره عليهم ،بفضل هذا
الدعم ،نطلب منه محاية هذه
املدينة ورد االعتداء عنها وهي
اليت صربت طويال على التدخل
يف شؤونها واحملاوالت الرامية
ووحدة
استقرارها
لضرب
أبنائها ،وكلنا ثقة بأن اجليش
اللبناني عندما حيزم أمره ،فهو
قادر على إنهاء حمنة أبناء
طرابلس ولو اضطره األمر إىل
استعمال القوة ضد اخلارجني
عن القانون والعاملني على نشر
الفوضى والفتنة.

السنيورة اتصل بربي واحلسيين وفاعليات شيعية:

مشاركة حزب اهلل مبعارك سوريا
خمالفة للدستور

أجرى رئيس كتلة املستقبل
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة
امس االول سلسلة اتصاالت
هاتفية مشلت كال من :رئيس
جملس النواب نبيه بري،
احلسيين،
حسني
الرئيس
نائب رئيس اجمللس االسالمي
الشيعي االعلى الشيخ عبد
االمري قبالن ،الوزير السابق
حممد عبد احلميد بيضون ،الوزير
السابق ابراهيم مشس الدين،
السيد علي فضل اهلل ،السيد
علي االمني ،السيد حممد حسن
االمني والسيد هاني فحص.
وقد تركز البحث خالل االتصاالت
على االوضاع الراهنة يف لبنان
واملنطقة العربية ،حيث أثار
الرئيس السنيورة مع القيادات
والشخصيات اليت اتصل بها
خطورة اخلطوة اليت يقدم
عليها حزب اهلل عرب مشاركته
يف املعارك والقتال اىل جانب
النظام السوري يف مواجهة
شعبه.
ولقد اعترب الرئيس السنيورة
ان ما يقوم به حزب اهلل يشكل
خطوة بالغة اخلطورة تضرب
كل الثوابت الوطنية وختالف
الدستور واالعراف والقوانني
واعالن بعبدا والقرارات الدولية
وسياسة النأي بالنفس اليت
يتمسك بها لبنان ،اذ من شأن
هذه املشاركة يف القتال يف
سوريا ان تورط لبنان يف
أتون خطري جدا ،وجير لبنان

واللبنانيني اىل مواجهة مع
قسم كبري من الشعب السوري
الذي يعارض النظام احلالي
وهذا ليس يف مصلحة لبنان.
وتابع :ان ما يقوم به حزب اهلل
يؤدي اىل مقتل شباب لبناني
ومواطنني سوريني والتسبب
بإيقاع ضحايا بشرية ومعاناة
إنسانية ودمار ال يوصف،
وهذا من شأنه أن يشرع ابواب
لبنان على رياح عاتية ال قدرة
للبنان على مواجهتها ما يعرض
والسلم
الداخلي
التماسك
االهلي للخطر الشديد.
وناشد الرئيس السنيورة الذين
اتصل بهم العمل بكل الوسائل
املمكنة على وضع حد هلذا
التورط اخلطري يف الصراع يف
سوريا ،مشريا إىل أنه وبدال
من ان يتعاون اللبنانيون
حلماية بلدهم من التداعيات
يقوم البعض برمي انفسهم يف
النار السورية ويعتدون على
االخرين يف بلدهم ويورطون
باقي اللبنانيني يف ما ال حتمد
عقباه.
وأكد الرئيس السنيورة وجوب
التعاون بني مجيع الفرقاء
اللبنانيني من اجل وقف هذا
التورط والقيام خبطوات عملية
من اجل ذلك دون تأخري مبا
حيفظ لبنان واللبنانيني وقد
اتفق على استمرار التواصل
من أجل اخلروج بأفكار عملية
حمددة.

صفحة 4

Saturday 25 May 2013

السبت  25أيار 2013

Page 4

لبنانيـــات

اتساع نطاق املعارك وسقوط  ٢٠قتيال و ٢٠٠جريح

طرابلس تعيش كابوس االشتباكات االعنف حتى اآلن

اللقاءات
كل
تنجح
مل
واالتصاالت اليت جرت امس
االول يف جلم التدهور الذي
تشهده طرابلس ،وشهدت
املدينة تصعيدا كبريا واتساعا
يف نطاق املواجهات مع
استخدام انواع جديدة من
االسلحة .وقد ارتفعت حصيلة
املعارك منذ اندالعها يوم االحد
املاضي اىل  ٢٠قتيال واكثر
من  ٢٠٠جريح.
وبعد اشتباكات متقطعة صباح
امس االول على اثر ليلة
كانت االعنف اليت تشهدها
عاصمة الشمال ،تدهور الوضع
جمددا مساء امس ،واشتدت
املواجهات على حماور البقار
 الريفا  -املنكوبني وامللولةمن جهة ،وجبل حمسن من جهة
اخرى ،وقد مسعت اصوات
االسلحة املتوسطة ،ال سيما
 ١٢.٧مللمرت ،مما خلق جوا
من اهللع واخلوف يف املناطق
اخللفية ،وخصوصا يف القبة
والبداوي
البداوي
وخميم
وقطعت
النحلة.
ووادي
الطريق الدولية اليت تربط
طرابلس بالبداوي واحلدود
السورية لكثرة عمليات القنص
عليه ،وتوىل اجليش الرد على
مصادر النريان.
اذا ،بعد ليلة هي االعنف منذ
بدء املواجهات بني باب التبانة
وجبل حمسن ،سيطر اهلدوء
احلذر على مدينة طرابلس،

وتراجعت حدة االشتباكات
احلربية
االعمال
وتوقفت
املتبادلة ،فيما استمرت اعمال
الرشقات
واطالق
القنص
النارية من حني اىل آخر،
واستهدفت الطريق الدولية
وكل هدف متحرك يف مناطق
املواجهات واملناطق احملاذية
هلا ،ما أدى اىل وقوع املزيد من
القتلى واجلرحى الذين إرتفع
عددهم منذ بدء املواجهات اىل
 13قتيال وشهيدين من اجليش
واكثر من  185جرحيا من بينهم
 40من اجليش.
وحرصا على السالمة العامة
ال تزال الطريق الدولية مققلة
الداخلية
األسواق
وأغلقت
واملؤسسات العامة واخلاصة
والدوائر الرمسية والبلديات
واملدارس واجلامعات ابوابها
نظرا لعدم متكن املوظفني من
الوصول اىل اماكن عملهم .كما
سادت حالة من اهللع واخلوف
لدى املواطنني الذين غادروا
منازهلم اىل مناطق اكثر امنا.
وقد اصابت رصاصات القنص
العديد من السيارات بدءا من
دوار ابو علي مرورا جبسر امللولة
وصوال اىل مفرق املنكوبني
وحتى مدخل البداوي .واصابت
الطلقات النارية على حماور
املنكوبني  -الريف عشرات
املنازل والسيارات يف منطقيت
املنكوبني ووادي النحلة.
ويف البداوي عمد عدد من

مسؤولي الفصائل الفلسطينية
واللجان الشعبية ووجهاء املخيم
اىل توقيع عريضة تطالب كافة
الفصائل واهالي املخيم بعدم
اطالق النار الي سبب البعاد
املخيم عن الصراع الدائر
جبواره ،كما ناشدوا املتحاربني
يف طرابلس بعدم زج املخيم
ميشاكلهم الداخلية ،ومل تسجل
حتى اللحظة اي اصابات.
وحدة املعارك عكستها شراسة
استعمال
مع
االشتباكات
القنابل املضيئة الستكشاف
مصادر القصف املدفعي يف
خطوة هي االوىل من نوعها
كما مت استعمال رشاشات
ثقيلة تستخدم للمرة االوىل.
حصيلة مواجهات امس االول،
 6قتلى على االقل هم :حممود
تركمان ،فوزي هوشر ،معمر
سنكري ،خضر علم الدين،
حممد قمرالدين وسامر عيد،
واكثر من  30جرحيا والعدد
مرشح اىل االزدياد مع تكشف
امساء القتلى واجلرحى .فيما
يتعذر تقدير حجم االضرار
نظرا لتمدد رقعة االشتباكات
وتساقط القذائف والرصاص
الطائش يف خمتلف احياء
املدينة.
ومتيز املشهد صباح امس
برتاجع حدة االشتباكات مع
تسجيل عودة عمليات القنص
اليت تستهدف الطريق الدولية
وكل هدف متحرك يف مناطق
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املواجهات واملناطق احملاذية
هلا وتعترب الطريق الدولية
مقفلة بسبب عملية القنص
وحركة السري يف املدينة
االسواق
ومعظم
مشلولة
الداخلية واملؤسسات العامة
والدوائرالرمسية
واخلاصة
والبلديات واملدارس واجلامعات
اقفلت ابوابها نظرا لعدم متكن
املوظفني من الوصول اىل
اماكن عملهم.

اجتماع امين

وقد ترأس املدير العام لقوى
األمن الداخلي بالوكالة العميد
روجيه سامل اجتماعا أمنيا يف
مكتب قائد منطقة الشمال
االقليمي يف قوى األمن
الداخلي العميد حممود عنان
وقادة السرايا والفصائل يف
طرابلس وأقضية والشمال.
وقال العميد سامل :ان سبب
اجتماعنا اليوم وحضورنا اىل
طرابلس هو الوقوف اىل جانب
أبناء طرابلس وسنعمل قدر
االمكان على تهدئة األجواء
وضبط األوضاع.
وأضاف :زيارتنا اىل طرابلس
هي لالجتماع مع قادة السرايا
والفصائل املسؤولني عن أمن
الناس خصوصا وأن الوضع
خطري جدا ،وألول مرة نشهد
هكذا ضراوة يف األحداث
وارتفاع يف عدد القتلى
واجلرحى وهدفنا احملافظة على
مؤسساتنا ومراكزنا وتفعيل
حتركنا لنشعر الناس بأننا
اىل جانبهم يف كل الظروف،
ولنقول هلم بأن ما يصيبهم
يصيبنا ولن نرتكهم عرضة
لرغبات املسلحني ،ومنذ فرتة
قمنا بتعزيز قوى األمن الداخلي
يف طرابلس لوضعها يف أجواء
أمنية ختتلف عما تشهده لكن
سباق األحداث وضخامتها أثر
على عملنا ولكننا سنتابع،
وسنعمل بأقصى جهدنا للقيام
االمكانيات
ضمن
بالالزم
املوجودة عندنا.
وقال :سنفعل وجودنا يف
هذه املدينة وسألتقي الرئيس
جنيب ميقاتي.
وردا على سؤال عن دعم
للمسلحني
السياسيني
قال :ليس هناك من غطاء
الذين
للمسلحني
سياسي
باتوا يتصرفون حبسب هواهم،
وفتحوا على حسابهم نظرا
للوضع املعروف من خارج
احلدود متأثرين بالوضع يف
سوريا وسنحاول اصالح االمور
قدر االمكان أقله يف املناطق
البعيدة عن االشتباكات حفاظا
على سالمة املواطنني.
وقد اكد النائب حممد كبارة،
يف تصريح امس من طرابلس،
ان االمور يف املدينة تتجه حنو
االجيابية واننا بصدد التوصل
اىل قرار بوقف اطالق النار
يلتزم به اجلميع ويسمح بتنفيذ
خطة أمنية شاملة وانتشار

واسع للجيش اللبناني على
خط التماس بني املنطقتني
وعلى حماور القتال كافة
العادة االمن واالستقرار اىل
املدينة.
وقد تداعت جمموعة من
الفعاليات الطرابلسية اىل لقاء
عند السادسة مساء يف طريق
امليناء استنكارا واحتجاجا على
احلال االمنية املرتدية ،اليت
سيطرت على العاصمة الثانية
يف لبنان طرابلس  -الفيحاء،
وادت اىل استشهاد وقتل
عدد من الصبايا والشباب
واالوالد ،وشل املدينة من
حياتها وحيويتها كافة.
وقد أطلقت هيئات اجملتمع
املدني وأبناء الشمال صرخات
إستغاثة مناشدة الرئاسات
والقيادات السياسية إعالن
حال الطوارئ والتحرك الفوري
إلنهاء مآسي عاصمة الشمال.
مواقف
ويف هذا اإلطار ،أشار وزير
فيصل
والرياضة
الشباب
كرامي ،يف حديث إذاعي ،اىل
ان الطرابلسيني يتساءلون إذا
كانت طرابلس تقع يف لبنان،
أم باتت جزيرة معزولة مرتوكة
لقدرها ،مستغربا صمت احلكومة
جتاه طرابلس وإنشغال اجلميع
بقانون اإلنتخابات .ولفت اىل
ان الليلة املاضية كانت من
أسوأ الليالي على طرابلس منذ
تاريخ احلرب األهلية ،مشددا
على ان اجليش واملؤسسات
األمنية هي خيارنا الوحيد،
واعترب ان الشهيد األكرب يف
طرابلس هو هيبة اجليش،
حممال صاحب القرار السياسي
املسؤولية كاملة.
واشار اىل إتصاالت يقوم
بها بعض النواب مع رؤساء
احملاور وهذا شيء معيب ومع
جبل حمسن لكن ما من جتاوب،
معتربا ان طرابلس أصبحت
صندوق بريد .ورأى ان ما
جيري يف سوريا يؤثر على لبنان
وخصوصا على طرابلس ولكن
توصيف ما جيري يف املدينة
بأنه بني مناصرين ومعارضني
للنظام السوري خطأ ،مشريا
اىل اننا ال نستطيع ان نؤثر يف
الواقع السوري.
من جهته ،شدد عضو كتلة
املستقبل النائب خضر حبيب
على ان ما حيدث يف طرابلس
أمر مرفوض وال جيوز ترك
الوضع كما هو عليه ،داعيا
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان إىل عقد اجتماع طارئ
جمللس الدفاع االعلى واعالن
حال الطوارئ يف طرابلس.
واعترب ان هناك مؤامرة كبرية
ضد طرابلس ،حممال حزب اهلل
مسؤولية ما حيصل.
بدوره ،اشار عضو كتلة
املستقبل النائب معني املرعيب
اىل ان اليوم مطلوب من اجليش
اللبناني القيام بواجبه عند
سقوط اكثر من  2000قذيفة

على طرابلس ،واشار اىل ان
هناك عصابة جمرمة للحزب
االسرائيلي الدميقراطي التابعة
لنظام بشار االسد اجملرم جيب
وضعها يف السجن ،واملطلوب
من مدعي عام التمييز حامت
ماضي القيام بواجبه.
وأبدى املسؤول اإلعالمي يف
احلزب العربي الدميوقراطي عبد
اللطيف صاحل تشاؤمه حيال
الوضع يف طرابلس ،وقال
إن األمور ال تزال مفتوحة على
مزيد من التوتر وجوالت العنف
ولألسف عدنا إىل لعبة قادة
احملاور املتحكمني باملوقف
يف طرابلس بعدما باتوا هم
املرجعية ،وهذا الوضع يذكرنا
بسين احلرب األهلية .وهذا
ّ
يدل إىل أن السياسيني
األمر
يف طرابلس قد أخفقوا ومل
يعودوا قادرين على احلل
أو الربط مع العلم أن قادة
احملاور هم مقاتلون شرسون
وبعضهم هارب من سوريا.
وحتدث صاحل عن عملية اقتحام
تعرض هلا جبل حمسن ليل
أمس من حماورعدة ما اضطرنا
ورد
إىل الدفاع عن أنفسنا
ّ
احملاولة ،وسقط لنا  4جرحى،
اثنان منهم يف حالة خطر .وقلل
من أهمية اإلجتماعات اليت تعقد
يف سرايا طرابلس وقال:
ال أحد حيسم الوضع ميدانيا
إال اجليش ولكن لألسف هذا
يتعرض حلملة شرسة
اجليش
ّ
ومينع عليه الدخول إىل بعض
املناطق.
وأكد عضو هيئة العلماء
املسلمني الشيخ نبيل رحيم
الذي ذكر ان سيارته اصيبت
برصاص القنص امس انها
اجلولة ال15من العنف يف
طرابلس والعاشرة بعد بداية
الثورة السورية ،واعترب ان ابرز
االسباب هي االزمة السورية
واالحتقان السياسي واملذهيب
والطائفي ما يزيد الشحن بني
التبانة وجبل حمسن.
واعترب رحيم يف حديث متلفز،
ان هناك انتشارا كبريا للسالح
بني االطراف وخصوصا بعد
احداث  7ايار خوفا من التعرض
هلا جمددا ،مشددا على ان
هذا السالح ليس منضبطا
الن الوضع يف التبانة منفلت
ليس كما لدى حزب اهلل وجبل
حمسن.
ولفت رحيم اىل انه بداية
املعركة قامت سيارة من
جهة التبانة باطالق النار حنو
جبل حمسن ومن كان بداخلها
معروف وعندها بدأت املعركة،
موضحا انه بعد وقف اطالق
النار وانتشار اجليش قام
بعض االشخاص باطالق النار
من جبل حمسن باجتاه التبانة
حيث قتل  3أشخاص خالل
تشييع احد الذين قتلوا يف
وقت سابق بينهم طفل ومؤذن
مسجد اجلهاد ما اخرج االمور
عن السكة.
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زهرا :قتال حزب اهلل يف سوريا قرار بانهاء الدولة والذهاب «ملاذا نراعي جنبالط يف الشوف وعاليه وال نراعي املسيحيني يف بريوت والشمال»
ملؤمتر تأسيسي وتبني ان مثة خطة مدروسة لتخوين جعجع الوزير باسيل  :املختلط إتفاق ثالثي جديد هدفه اإلطاحة

اعلن عضو كتلة «القوات
اللبنانية» النائب انطوان زهرا
ان قتال حزب اهلل يف سوريا
هو قرار بانهاء الدولة والوفاق
والصيغة والطائف والذهاب بنا
حكمًا اىل مؤمتر تأسيسي حكي
عنه منذ زمن.
ولفت زهرا يف حديث للـ
 LBCIاىل ان «قتال حزب اهلل
حسم اي جدل بشأن دور حزب
اهلل وعندما كان يقال لنا ان
حزب اهلل لديه منحى لبناني
رغم ارتباطه بالولي الفقيه كنا
نسأل ماذا ان امر او اراد الولي
الفقيه وها هو امر بالقتال يف
سوريا».
وقال« :فريقنا السياسي
لديه موقف اخالقي مبدئي
من االحداث يف سوريا وال
يرسل مقاتلني اىل هناك»،
مؤكدا« :حنن ضد اي تدخل
عسكري من لبنان يف سوريا
من اي جهة اتت وهذا ليس
يف مصلحة لبنان باي شكل من
االشكال».
وسأل زهرا :اين ورقة
التفاهم بني حزب اهلل والتيار
الوطين احلر يف ظل ما يقوم به
احلزب يف سوريا؟ ولفت اىل
ان «حزب اهلل ال يسمح للدولة
ان تقوم واين مفهوم هذه
الدولة لديه؟» وشدد على ان

تصرف حزب اهلل يسقط الورقة
اللبنانية عنه نهائيًا.
واعلن زهرا ان اي عودة
للمشاريع املذهبية نسف للبنان
او ً
ال وال احد يتحدث عن عزل
حلزب اهلل بل عن عدم امكانية
اجللوس معه يف مؤسسات
الدولة.
وقال« :ال ارى ان من يريد
ان يقاتل يف سوريا من اتباع
االمام علي ومريديه ،حزب اهلل
انتقل اىل االخنراط مبشروع
مذهيب ال يفيد استمرار لبنان
وحني يتم احلديث عن اسباب
وجودية اعود اىل احد مؤسسي
حزب اهلل الشيخ صبحي
الطفيلي فهل الطائفة بكاملها
مستعدة لدفع مثن هذا اخليار
يف سوريا الذي سيسقط».
واوضح بشأن االوضاع
يف طرابلس ان اي رد على
استفزازات جبل حمسن هو
انزالق حنو املشروع الذي
خيطط له.
وعن احلملة على «القوات
احلزب
ورئيس
اللبنانية»
الدكتور مسري جعجع ،قال زهرا
ان جعجع مل يتخل عن شيء
من مبادئه والكل يعلم ذلك.
واردف« :مثة االف ممن واكبوا
القوات ما زالوا منذ سنوات
وهم مستمرون معها ومسري

جعجع مل يكن له اسياد ال
باملاضي وال باحلاضر بدليل انه
الوحيد الذي دفع االمثان».
واضاف« :تبني ان مثة خطة
مدروسة منذ اليوم االول من
اجل ختوين جعجع بشأن قانون
االنتخابات».
واوضح ان البطريرك الراعي
«اكد انه ال يهتم بالتفاصيل بل
يريد اخلروج من الستني وجرت
املفاوضات مع تيار املستقبل
واحلزب االشرتاكي».
ولفت اىل ان املطران مسري
مظلوم حتول اىل ظامل بكالمه
يف االعالم فالبطريرك كان
على بينة من االمور فيما الوزير
جربان باسيل والوزير السابق
ايلي الفرزلي كانا يتبلغان بكل
االمور من القوات.
واضاف« :مل نكن «زمل» احد
ولن نكون كذلك .حنن حنضر
ترشيحاتنا ومضطرون لتقدميها
يف حال مل نصل اىل اتفاق
كي ال نسمح لالنتهازيني بان
يصبحوا نوابًا بالصدفة».
واكد زهرا ان حزب اهلل
ال يريد انتخابات وماكينته
مشغولة يف مكان آخر ،متابعًا:
«نقبل بتمديد مع تعهد باقرار
قانون انتخابي واي متديد
حتت العنوان السياسي لسنا
موافقني عليه».

لالجيار :حمل كباب يف  Food Courtمزدمحة يف باراماتا

* املحل مجهز بالكامل وجاهز للعمل*
* يقع يف السوق التجاري يف باراماتا يف ال * Food Court
* تأسس منذ زمن طويل*
* الـ  Food Courtحالياً مؤجرة بالكامل واليوجد فيها محل مأكوالت*

* انضم ملحالت أخرى موجودة مثل ميشال للحلويات
!Michele’s Patisserie

* عقد أيجار قابل للمناقشة ..ونأخذ العروض الجدية بعني االعتبار*

* االيجار  50.000دوالر يف السنة GST+
لالتصال باملالك:
02 9806 8099

باألكثرية الشعبية لإلتيان بأكثرية نيابية مزيفة

أكد وزير الطاقة واملياه
املهندس جربان باسيل ،يف
مؤمتر صحايف يف دارته يف
البياضة على اهمية «رفع
معنويات املسيحيني ،اذ انه
من غري املسموح ان يشعر
املسيحيون باالحباط جمددا»،
الفتا اىل أن «التيار «الوطين
احلر» كان متنبها العطاء
«القوات» كتلة نيابية من
خالل قانون اللقاء األرثوذكسي
ومل يكن لديه اي مشكلة يف
االمر».
واعترب أن «إسرتداد ما مت
خسارته يف إتفاق الطائف يف
عام  1990ال ميكن إسرتداده
بالكلمة الطيبة ،بل جيب ان
حنارب لنصل اىل ما نريد،
واملناصفة مل نتنازل عنها ايام
القصف ويف اتفاق الطائف،
لنتنازل عنها بالكلمة اليوم،
وجيب إعادة تكوين قناعة ان
الـ 64نائبا حق ينص عليه
الدستور حتى يعود املسيحيون
شركاء بالوطن الن فكرة لبنان
قائمة على املناصفة ،وهذه
الفكرة تطبق بقانون اللقاء
األرثوذكسي» ،الفتا اىل ان
«التصويت جيب ان يتم يف
جملس النواب اكان على قانون
اللقاء األرثوذكسي او على
القانون املختلط».
ولفت اىل أن «هناك
الكثري من القوانني اليت تؤمن
املناصفة مثل الدائرة الفردية،
القانون النسيب اليت مت االتفاق
عليها يف بكركي» ،مشريا اىل
أن «التيار الوطين احلر» يفكر
بني القانون اجليد واالفضل،
فقانون اللقاء األرثوذكسي هو
القانون األفضل أما القانون
النسيب فهو قانون جيد» ،داعيا
«القوات» اىل مبارزة علمية يف
القانون االنتخابي البراز ماذا
يقدم القانون املختلط».
وأكد أن «تقسيمات جبل لبنان
حسب قانون احللف الثالثي
اي «القوات» و»املستقبل»
و»االشرتاكي» صفعة كبرية
حبق املسيحيني وهي حرب
جبل جديدة ،وقانون الستني
هو صفعة لبكركي وللتيار»،
مشريا اىل أنه «جيب مراعاة
املسيحيني كما يتم مراعاة
الدروز» ،متسائال «ملاذا مل
يفعلوا بزحلة مثل ما فعلوا يف
صيدا؟ ،و»من يضمن الوجود
السياسي للمسيحيني قانون
اللقاء األرثوذكسي ام القانون
املختلط؟ ،و»من يؤمن الوجود
اجلسدي للمسيحيني «حزب
اهلل» ام «جبهة النصرة»؟،
موضحا ان «أمحد االسري نقل
احلرب اىل طرابلس وغريها من
املدن».
وأوضح «اذا كان تيار
«املردة» أشرف من التيار
«الوطين احلر» مبوضوع قانون
االنتخاب فذلك يعود اىل أن
رئيس تيار «املردة» النائب
سليمان فرجنية حذر التيار

من السري مع القوات بقانون
انتخاب» لكننا راهنا على ذلك
الننا جيب ان نكون يد واحدة
العادة الـ 64نائبا للمسيحيني،
والقوات قالوا انهم خيتاروا بني
الستني وبني اللقاء األرثوذكسي
وبني
األرثوذكسي
خنتار
التمديد واللقاء األرثوذكسي
خنتار األرثوذكسي» ،مشريا اىل
أن «التمديد سنتني غري مفيد
الن ذلك سيؤدي اىل التمديد
ألجهزة الدولة وصوال اىل
التمديد للرئاسة اجلمهورية لكن
التجربة ال تشجع» ،متمنيا «عدم
الوصول اىل حلظة الرتشح على
قانون السيت» .وسأل ملاذا
نراعي جنبالط يف الشوف
وعاليه وال نراعي املسيحيني
يف بريوت والشمال؟»
وقال»:ان ما حصل يف جبل
لبنان من حيث تقسيم الدوائر
حسب القانون املختلط املقدم
من تيار املستقبل وحزب
القوات اللبنانية ،هو حرب جبل
سياسية» ،داعيا اىل «التصويت
على الطرح االرثوذكسي وعلى
الطرح املختلط يف جملس
النواب».
وقال« :اسوأ ما هو مطروح
هو «ال متديد وال ستني»
اي الفراغ ،عندها الستني
املفروض علينا نتجرعه منعا

والفراغ
والتمديد
للتزكية
واجملهول .جيب أن نقر مجيعا
أن ما حصل أحزن املسيحيني
وأضاع على املسيحيني فرصة
وحدة منتظرة منذ زمن».
وتابع « هدفنا األساسي هو
املناصفة الذي هو جوهر وجود
لبنان ،فال ميكننا أن نسرتد ما
خسرناه بالقوة عام  1990بكلمة
مجيلة بل جيب أن حنارب»
وأضاف  »:ملاذا نراعي جنبالط
يف الشوف وعاليه والسنيورة
يف صيدا وال نراعي املسيحيني
يف بريوت والشمال» .واستطرد
«إن القانون املختلط هو إتفاق
ثالثي جديد هدفه اإلطاحة
لالتيان
الشعبية
باألكثرية
بأكثرية نيابية مزيفة».
وعن جلسة التصويت قال
الوزير باسيل »:لنذهب إىل
التصويت يف جملس النواب
وسنرضى بالنتيجة اليت ستصدر.
و نسأل املسيحيني من يهدد
وجودهم القانون األرثوذوكسي
العادل أم القانون جحف؟».
وتابع «من يضمن أن التمديد
التقين ل  6أشهر سيتخلله
إقرار قانون جديد؟ حمذرا من
«نغمة جديدة خطرية تقول :ال
متديد وال ستني بل الفراغ ،من
شأنها عزل حزب اهلل للوصول
إىل الفتنة».

البطريرك الراعي سلّم البابا تقريراً
عن اوضاع املسيحيني
سلم بطريرك انطاكيا وسائر
املشرق للموارنة الكاردينال
بشارة بطرس الراعي تقريرا
اىل البابا فرنسيس يتناول فيه
اوضاع املسيحيني يف الشرق
االوسط ،وفق ما اكد الراعي
لوكالة «إي ميديا» الفاتيكانية
لالنباء.
وقال البطريرك الراعي يف
ختام القداس اليومي يف دار
القديسة مارتا ان «البابا ال يزال
يبحث عن وسائل للتحرك» اال
انه «حباجة ملعرفة حقيقة االمور
بطريقة موضوعية».
الراعي
واشار البطريرك
اىل انه قدم «تقريرا مفصال
عن وضع اجلماعات (املسيحية)
والوضع يف الشرق االوسط»،
يف وقت اثار انتخاب البابا
فرنسيس على رأس الكنيسة
الكاثوليكية االمل يف نفوس
املسيحيني املشرقيني يف
حترك حمتمل من الكرسي
الرسولي حلمايتهم ،على الرغم
من ان هامش التصرف لديه ما
يزال ضيقا.
وشدد البطريرك الراعي على
ان «مسيحيي الشرق االوسط
لديهم دور كبري لتأديته
يف سبيل ضمان االعتدال
االسالمي .لكن ،نظرا اىل انهم
يضعفون بفعل احلرب والوضع

االقتصادي ويهاجرون (،)...
فإن املسلمني املعتدلني يتم
ارغامهم على التحول اىل
التطرف».
وكرر البطريرك الراعي يف
حديثه اىل وكالة «إي ميديا»
التأكيد ان ما جيري يف سوريا
«لعب يف النار ومثة خطر من
االحرتاق».
اليت
املشاكل
وبشأن
تعانيها دول اجلوار السوري
وباالخص لبنان جراء التدفق
الكبري للنازحني السوريني
اهلاربني من النزاع يف بالدهم،
اكد البطريرك الراعي ان بالده
لن تغلق «بتاتا» حدودها يف
وجه الالجئني «على الرغم من
ان لدينا يف لبنان  1,5مليون
فلسطيين و 1,2مليون سوري»
اليوم.
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ابي رميا :املستقبل ماطل للعودة اىل الستني والقوات استغلوا التيار الوطين
احلر للتفاوض على مقاعد نيابية مع حلفائهم

ّ
أكد عضو تكتل التغيري
واالصالح النائب سيمون ابي
رميا على العالقة بني ما حيصل
يف سوريا وانفجارالوضع االمين
يف طرابلس وقال  « :ال ميكن
الحد ان ينفي او جيزم االرتباط
بني ما حيدث يف القصري واحداث
طرابلس ،غري ان االحداث
السورية تنقلب تشنجًا على
الوضع الداخلي اللبناني ،وقد
تكون احداث طرابلس وصيدا
وغريها من املناطق مرتبطة مبلف
قانون االنتخاب اذ قد تستعمله
بعض االطراف بغية احرتام موعد
االستحقاق االنتخابي».
وتابع « :من املؤسف ان
يشعر اجليش اللبناني نفسه
غريبًا على ارض طرابلس نتيجة
ّ
خلفه اخلطاب
االحتقان الذي
التخويين الصادر عن بعض نواب
ً
خاصة وان اجليش
املستقبل
الوطين هو الوحيد القادر على
اعادة الوضع االمين يف املنطقة
اىل نصابه الطبيعي».
وعلق ابي رميا يف حديث له
ّ
ضمن برنامج «نهاركم سعيد»
على قناة املؤسسة اللبنانية
لالرسال على مستجدات ملف
قانون االنتخاب مؤكدًا استبعاده
التوافق على قانون جديد لالنتخاب
وقال  :بإسقاط ما يعرف بقانون
اللقاء األرثوذكسي ،والذي تقدم
به النائبان اآلن عون ونعمة اهلل
ابي نصر ،أوصلنا حزب القوات
اللبنانية إىل مفرتق طرق حيث
بات طريق اجراء االنتخابات
على اساس القانون النافذ
حاليًا هو الوحيد املتاح دستوريًا
وقانونيًا اذا اردنا احرتام املهل
الدستورية» معربًا عن قناعته ان
تيار املستقبل كان مياطل طوال

السنة والنصف املاضية الضاعة
الوقت واجراء االنتخابات النيابية
على اساس قانون الستني.
وتابع « :اردنا حتقيق نقلة
نوعية وحلم وطين رائع باعادة
الدور الفاعل للمسيحيني عن
طريق تأمني الشراكة الفعلية
واملناصفة احلقيقية هلذه الفئة،
ان فريق
وكدنا حنقق ذلك غري ّ
املعادلة
من املسيحيني غيرّ
مصاحله
مفض ًال
بتحالفاته،
االنتخابية وبضعة مقاعد يضمها
اىل تكتله على حساب املصلحة
الوطنية ووحدة املسيحيني؛ فلقد
اخطأ السيد جعجع برتك خطنا ،فما
النفع بتسجيل نقطة او نقاط يف
التكتيك اذا كان ذلك سيؤدي
اىل خسارة اسرتاتيجية تأمني
حقوق املسيحيني يف قانون
عادل لالنتخابات».
ويف ما يتعلق بقانون اللقاء
االرثوذكسي قال ابي رميا :
«تقدمنا بالقانون االمثل واالكثر
توافقًا مع الصيغة اللبنانية ،كما
ذكر الدستور املناصفة بني
الطوائف ،ولقد التزمت القوى
املسيحية هذا القانون خيارًا
او ً
ال هلا يف اجتماع بكركي ،يليه
النسبية على اساس  15دائرة،
غري ان السيد جعجع كان ساذجًا
يف خياراته السياسية ،فراهن
على عدم سري حلفائنا بهذا
القانون وبالتالي عدم طرحه على
اهليئة العامة جمللس النواب ،فعاد
وانصدم عند دعوة الرئيس بري
عقد هيئة عامة للتصويت على
االقرتاح يف اللجان املشرتكة،
فخذلت القوات اجملتمع املسيحي
مرة جديدة باسقاط قانون اللقاء
ّ
االرثوذكس» وتابع « :اذا اراد
اي فريق سياسي نقض املناصفة

املنصوص عنها يف الدستور لعلة
التغيريات الدميوغرافية ،فليكن
صرحيًا بذلك اذ مل يعد من اجلائز
االستخفاف بالرأي العام الذي
مل يعد يصدق خدعة املناصفة
الزائفة».
واضاف « :اردنا انتاج جملس
نواب ال جدل على شرعية متثيله،
يكون جملسًا تأسيسيًا يقوم
دستورية
اصالحات
بورشة
ملعاجلة الشوائب والغموض الذي
يعرتي دستورنا غري انه يوجد من
ال يريد حتقيق ذلك».
ونفى ابي رميا شن التيار
الوطين احلر محلة على رئيس
حزب القوات اللبنانية السيد
مسري جعجع قائ ًال « :هل اصبح
السرد التارخيي لالحداث هجومًا؟
وهل اصبحت الرغبة يف تطبيق
الدستور حبذافريه جرمية؟ فالسيد
اول من طرح قانون
جعجع هو ّ
اللقاء االرثوذكسي يف بكركي،
وحني ابدى العماد عون والوزير
فرجنية حتفظًا اجتاههّ ،
اكد على
ضرورة اقناع كل من الفريقني
حلفائه للسري به لالستفادة من
اللحظة التارخيية اليت مير بها لبنان
العادة حقوق املسيحيني» وتابع :
«غري ان السيد جعجع ابرم اتفاق
مع املستقبل من دون العودة اىل
بكركي ،متجاه ًال التيار الوطين
احلر ،واملردة ،والطاشناق،
ّ
وحتى حليفه املسيحي اي حزب
الكتائب ،واعطى النائب وليد
جنبالط االمارة اليت يهدف اىل
بنائها متجاه ًال اصوات ما يزيد
عن ال 400ناخب مسيحي الغري
ممثلني يف العديد من االقضية،
ليعود لتسويق كالم غري واقعي
وغري صحيح بهدف اقناع مجهوره
احملبط».

مناقيش  -لحم بعجني  -صفائح بجبنة  -سبانخ -
سنبوسك  -كباكيب  -أقراص كبة  -شيش برك -
بيتزا وغريها الكثري

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة

نفتح  7أيام يف األسبوع
تلفون98971113 :

العنوان:
60 Excelsior St, Merrylands

واضاف « :ان التيار الوطين
احلر هو الطرف املغبون يف
هذه املعادلة اذ مت استدراجنا
من قبل القوات طوال سنة
ونصف ،واوهمونا انهم يريدون
حتقيق املناصفة ،يف حني انهم
كانوا يستغلون التيار الوطين
احلر ،واجملتمع املسيحي باسره
للتفاوض على بضعة مقاعد مع
حلفائهم».
وشدد ابي رميا رفضه للتمديد
للمجلس النيابي مؤكدًا على
ضرورة احرتام االستحقاقات
الدستورية وقال  :سنسعى
مشاريع
السقاط
جاهدين
التمديد اليت بدأ خمتلف الفرقاء
السياسيني بتسويقها ،وذلك
حرصًا ّ
منا على احرتام القوانني
يف لبنان ،والتمديد اذا حصل
جيب ان يكون تقنيًا ولبضعة
اشهر ،وان يكون مقرون باقرار
قانون جديد لالنتخاب».
وعلق ابي رميا على مستجدات
االزمة السورية « :نرفض تدخل
اي فريق لبناني يف االزمة
السورية ،وبالرغم من ادراكنا
الدوافع الواقعية والرباغماتية اليت
تدفع حزب اهلل اىل املشاركة يف
االقتتال يف سوريا حبجة احلرب
االستباقية ،غري اننا نرى يف
املقاربة القانونية ان هذا املنطق
غري مقبول».
ختامًا اكد ابي رميا تفهمه
للرأي العام الذي بات مقتنعًا
بفساد الطبقة السياسية مؤكدًا

يف الوقت ذاته ضرورة عدم
مقاربة اداء النواب من منظار
مشولي ألن يف ذلك تعرضًا
لشخص النواب العاملني وقال :
لقد عقدت جلنة الشباب والرياضة
اليت اترأسها عددًا من االجتماعات
واقرت يف احدها وثيقة السياسة
الشبابية يف لبنان ،كما ّ
اني

تقدمت بعشر اقرتاحات قوانني
تصب يف خانة حتسني الوضع
الشبابي يف لبنان وما زلت اعمل
على العديد من القوانني االخرى،
ّ
واني بذلك ارفض ان امشل يف
االتهامات اليت يوجهها البعض
اىل الطبقة السياسية يف لبنان
بشكل عام».

علوش :ال ميكن سحب السالح من طرف وتركه بيد أطراف أخرى
رأى عضو املكتب السياسي
يف تيار املستقبل النائب السابق
مصطفى علوش انه ال ميكن ان
يسحب السالح من طرف ويرتك بيد
اطراف اخرى ،بينما هناك جمموعات
موجودة تسرح ومترح وخترج من
احلدود وتعود اليها وتقحم لبنان
وجمموعات اخرى تقول انها حتمل
هذا السالح دفاعا عن نفسها.
علوش ،ويف حديث الذاعة
صوت لبنان،قال :إن قادة احملاور
يف طرابلس خصوصًا يف منطقة
باب التبانة واملناطق املواجهة لبعل
حمسن ال يتبعون اي قرار سياسي
بل هم يدافعون عن بيوتهم
ومناطقهم وهذا ما يرددونه
دائما ،كما انهم ال يريدون ان
يسمعوا حتى مبسألة االستخدام
السياسي يف هذه القضية فهم
يؤكدون ان قرارهم مستقل بهذا
اخلصوص .ولذلك مل يكن هناك
اي جتاوب خبصوص وقف اطالق
النار الن وقف اطالق النار السابق
والذي سبق مل يؤد اىل نتيجة

وال اىل استقرار دائم .اضاف:
من يعيش حتت القصف والدمار
ويشعر انه مرتوك ومهمل ال ميكن
ان يفكر بتعقل خبصوص موضوع
اجليش وبالتالي ليس املطلوب ان
خيرج اجليش اللبناني من طرابلس
بل ان يسحب السالح من اجلميع
وان ال يكون هناك مداهنة لطرف
دون آخر.وتابع :ال ميكن ان يسحب
السالح من طرف ويرتك بيد
اطراف اخرى بينما هناك جمموعات
موجودة تسرح ومترح وخترج من
احلدود وتعود اليها وتقحم لبنان
وجمموعات اخرى تقول انها حتمل
هذا السالح دفاعا عن نفسها.
ورأى علوش اننا يف حلقة مفرغة
ويف وضع ال ميكن ان يوصف
وبأسئلة
بسيطة
بتوصيفات
سطحية ،لبنان بكل اجوائه حيتاج
اىل حل ،فما حيدث يف طرابلس
هو انعكاس لغياب السلطة
والقانون وغياب احللول احلقيقية
اليت ميكن ان تؤدي اىل استقرار
طويل االمد.

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

عالقون بني التمديد وقانون الستني

العماد عون بعد اجتماع التكتل:أقرتح جلسة للتصويت على
األرثوذكسي فإن سقط يصوّت على قانون احلكومة ثم قانون القوات
ّ
تكتل التغيري واإلصالح
عقد
اجتماعه األسبوعي يف الرابية
برئاسة دولة الرئيس العماد
ميشال عون الذي حتدث اىل
الصحفيني وأوضح أن االجتماع
كان خمصصًا لبحث موضوع
االنتخابات ،واستعرض املراحل
اليت مرت بها دراسة القوانني
يف بكركي ويف اجمللس وصو ً
ال
اىل اليوم حيث أوضح أن اجلميع
عالقون بني قانون الستني
والتمديد ،وطرح ح ًال بأن تعقد
جلسة للتصويت تباعًا على
«حية» فإن
القوانني اليت ال تزال
ّ
سقط األرثوذكسي ،يصوت على
قانون احلكومة فقانون القوات.
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي.
موضوعنا اليوم واحد وهام جدًا،
وهو ما وصلنا اليه يف موضوع
النيابية إىل التجديد
اإلنتخابات
ّ
أو التمديد أو قانون الستني أو
السبعني أو الثمانني ...ال أعلم
إىل أين سنصل بعد ذلك.
ّ
أو ً
بالذاكرة
ال ،جيب أن نعود
ّ
إىل الوراء لكي نفهم األحداث
ألن هناك معركة تضليلية
جيدًاّ ،
ّ
حول املواقف ،لكي خيتبئ كلّ
منهم وراء موضوع معينّ أو وراء
معينة.
كلمة ّ
وإياكم وإن
سأرجع األحداث
ّ
أي خطٍأ فيها ،فأرجو
الحظتم ّ
أن تقاطعوني .يف شهر تشرين
ّ
الثاني من العام  ،2011بدأنا
لإلنتخابات،
قانون
بتحضري
وبناء على طلب غبطة البطريرك
ً
البطريركية ّ
النواب
اجتمع يف
كل ّ
ّ
املوارنة ،باإلضافة إىل رؤساء
األحزاب ،الذين لسوا نوّابًا،
اجلميل والدكتور
كالشيخ أمني
ّ
او ً
ال مبناقشة
مسري جعجع .بدأنا ّ
حول خياراتنا يف القوانني
اإلنتخابيةّ .
مت طرح أربعة أو مخسة
قوانني ،وقد عرضتهم اللجنة
ّ
املصغرة ،وبدأنا بالتفاوض حول
ّ
كل قانون من القوانني املطروحة.
توصلنا يف النهاية إىل إقرار
ّ
األول هو قانون ّ
اللقاء
قانوننيّ :
األرثوذكسي الذي يقوم على
انتخاب ّ
لنوابه على
كل مذهب ّ
يؤمن
أساس النسبية ،والذي
ّ
 64مسيحيًا ينتخبهم املسيحيون
الذاتية ،والقانون ّ
الثاني
بقوتهم
ّ
ّ
املتوسطة،
الدوائر
هو قانون
ّ
ّ
وهي دوائر خمتلطة تنتخب على
النسبية أيضًا .إنتهينا عند
أساس
ّ
النقطة لننطلق منهاّ ،
هذه ّ
كل حنو
حلفائه .هذه هي القوانني اليت
ّ
اتفقنا عليها مسيحيًا .إقتنعنا
مسيحيًا بأحد هذين القانونني،
أي ّ
اتفقنا على واحد من اثنني،
ّ
وإما
إما القانون األرثوذكسي،
ّ
ّ
توجهنا
املتوسطة.
الدوائر
ّ
ّ
ّ
نقر
إىل احلكومة واستطعنا أن
ّ
املتوسطة،
الدوائر
فيها قانون ّ
ّ
ألن
أكانت  13أو  15فال فرقّ ،
الصيغتني مقبولتان من الفرقاء
اآلخرينّ ،
أن هذا القانون
إال ّ
ُرفض من قبل املعارضة يف
تيار املستقبل وحلفائه
حينهّ ،
أي ّ

لبنانية ومستقلني.
قوات
من ّ
ّ
الدوائر
بعد أن رفضوا قانون ّ
املتوسطة الثالثة عشر أو اخلمسة
ّ
إفطار يف
عشر ،قلت يف حفل
ٍ
فندق السان جورج ،مبا ّ
أنهم
املتوسطة ،مل
الدوائر
رفضوا
ّ
ّ
ًّ
يتبق أمامنا سوى قانون اللقاء
األرثوذكسي .سألوني يومها إن
كنت قد عدت إىل بكركي قبل
العودة إىل األرثوذكسي ،فقلت
إن هذا القانون كان اإلختيار
هلم ّ
األول لألقطاب اليت اجتمعت يف
ّ
ً
بلبلة
بكركي .أرادوا أن يثريوا
ّ
ولكنهم عجزوا،
حول املوضوع،
فالتزموا الصمت.
عندما أعلن اجلميع رفضه
ّ
تكتل
أعد
املتوسطة،
للدوائر
ّ
ّ
ّ
التغيري واإلصالح مشروع قانون،
ّ
التكتل
ليقدمه بعد ذلك نائبان من
ّ
للمجلس النيابي ،وحصل جدل،
قدمت الكتائب قانونًا واحلكومة
ّ
قدمت قانونًا .يف ّ
اللجان الفرعية
ّ
ّ
الثالث،
القوانني
سقطت
والوحيد ّ
الذي أخذ األكثرية هو
قانون ّ
اللقاء األرثوذكسي .لقد
ً
ً
هامجوني انطالقا منه كثريا بهدف
ُ
ؤمن دعم
املزايدة ،ودعوني ألن أ ّ
علي
حلفائي له! هم اقرتحوه وأنا ّ
أن ُأ ِ
يصوت عليه!
حضر هلم من
ّ
وهذا كان ّ
التحدي الكبري ،وقمنا
بتأمني أصوات حلفائنا لقانون
ّ
اللقاء األرثوذكسي ،وكانوا هم
ّ
لكننا
يتهربون إىل آخر حلظة
ّ
تفاجئنا بإجيابيتهم قبل ب48
ساعة وقالوا ّ
سيصوتون
إنهم
ّ
عليه يف اللجان املشرتكة ،وأعين
هنا القوات ّ
اللبنانية.
ّ
فوافقوا
للتصويت
نزلنا
النظر عن كلّ
ّ
ّ
وغضينا
عليه،
تعرضنا له من انتقادات .مل
ما ّ
ّ
قانون آخر،
التوافق على
يتم
ٍ
ّ
ومر القانون وصار أمام اهليئة
ّ
أوصلناه إىل حيث جيب
العامة.
َ
أن يكون .يف بكركي أقر قانون
ّ
اللقاء األرثوذكسي ودافعنا عنه
حتى وصوله اىل اهليئة العامة،
بري
اجتماع مع
ويف
ٍ
الرئيس ّ
ّ
أبلغنا ّ
مستعد أن يعينّ جلسة
أنه
ٌّ
إلقراره.
أن
توجهنا إىل بكركي فوجدنا ّ
ّ
هناك طلبات من ِقَبل ّ
النائَبني
اجلميل،
جورج عدوان وسامي
ّ

فوافق غبطة البطريرك على أن
اقرتاح آخر
حناول الوصول اىل
ٍ
جديد .بصريح العبارة أنا كنت
ضد هذا األمر ،إذ من غري املمكن
ّ
يقدم املرء اقرتاحًا ثانيًا فيما
أن ّ
أول ،إذ عندها
عنده
اقرتاح ّ
ٌ
يسقط األول ،وهذا ّ
التنازل أنا
ال أعرفه.
وافقنا على تعليق القانون
إننا
وقلنا
األرثوذكسي،
منفتحون على املناقشات اجلديدة
قانون توافقي.
حتى نصل إىل
ٍ
ّ
اللقاء
وهذا ال يسقط قانون
ّ
يعلقه اىل حني،
األرثوذكسي بل
ٌ
توافق على قانون
إال إذا صار
آخرّ .
وقلت
اتفقنا على مهلة شهر
ُ
إن ّ
التفاوض ال حيصل من
أنا ّ
وراء ّ
الظهر ،وأحدهم «أخذ على
فأوضحت
خاطره» من كالمي هذا،
ُ
ّ
ِ
أوصل رسالة للجميع
أني أريد أن
بأن املفاوضات من دون علم
اآلخرين غري مقبولة .
خيص ما حصل يف
هذا يف ما
ّ
أي تنازل وقلنا
حيصل
بكركي ،مل
ّ
ّ
إننا مبدئيًا نتفاوض .تفاوضوا
يف جلان ّ
التواصل ومل يصلوا
ّ
بالتوازي أوقفنا
إىل حل ،حنن
ِ
نعط اعتمادًا
جلنة اإلشراف ومل
الستني .أوقفنا جلنة
حتى نقتل ّ
َ
القيد أيضًا حتى نقضي على
الستني .وال تزال هذه األمور
ّ
ّ
ّ
تتطلب
معطلة حتى اآلن ،إذ
اجتماعًا للحكومة يف آخر حلظة
إذا صارت اإلنتخابات حتى نعينّ
جلنة َ
القيد ونعينّ جلنة اإلشراف
ونعطي اإلعتماد.
إنطالقًا من هنا ،يعرف
املواطنون ّ
كلهم ّ
أننا أردنا أن
ّ
أمر
اليوم
ه
لكن
تني،
الس
نقتل
ّ
ٌ
ٌ
مفروض علينا غصبًا ّ
عنا إذا مل
قانون جديد.
نتوصل اىل
ٍ
توصلنا أخريًا يف  15أيار
ّ
اىل الدعوة جللسة جدول أعماهلا
ّ
اللقاء
بند وحيد هو قانون
ّ
عطل
األرثوذكسي ،ولكن من
القوات ّ
اللبنانية
اجللسة؟! فريق
ّ
وحلفاؤهم هم من قاموا بتعطيلها
وطرحوا قانونًا جديدًا غري متوافق
عليه معنا.
ّ
كنا ذاهبني إلقرار قانون
ّ
ولكن اجللسة
األرثوذكسي
قاء
الل
ّ
ّ
الرفض
هلما
أو
لسببني،
لت
تعط
ّ
ّ

ّ
الذي لقيه من بعض األطراف،
ّ
النصاب ،هذا
وعدم اكتمال
باإلضافة إىل ّ
أنهم مل يريدوا
طرحه أص ًال ،ولكن قانون ّ
اللقاء
األرثوذكسي ال يزال على قيد
احلياةّ ،
ألنه مل يسقط يف جملس
قدمت ّ
ّ
القوات
النواب ،وباملقابل ّ
ّ
اللبنانية وحلفاؤها قانونًا مل
ّ
التوافق
حيصل هو أيضًا على
ّ
توقف ومل ُيطرح
الوطين ،لذلك
أيضًا على ّ
التصويت.
هذان القانونان ال يزاالن
عائشني ،وال يزال هناك قانون
ّ
أن املهل تسري
الستني ،غري ّ
ومير الوقت ويداهمنا ،وال يزال
ُّ
لدينا وقتًا ّ
حتى نهار اإلثنني
بعد متديد املهلة إلقرار القانون
ّ
يتم
الذي نتوافق عليه ،فإذا مل ّ
فإن
قانون جديد،
اىل
التوصل
ّ
ٍ
اإلنتخاب سيحصل على أساس
الستني سواء قبلنا بهذا
قانون
ّ
األمر أو مل نقبله.
لقد ُطرح ّ
التمديد اليوم ،ولكن
أحد ورفض ّ
فإن
التمديد ّ
إذا خرج ٌ
ّ
الستني حكمًا سيصبح
قانون
نافذًا .هل وضح للجميع أين حنن
نقدم تراشيحنا
فإما أن ّ
عالقون؟! ّ
وإما إذا ُأوقف
املهلة
قبل هذه
ّ
ّ
فإن اإلنتخابات ستحصل
التمديد ّ
يف  16حزيران على أساس قانون
ّ
الستني ،وقد ُح ّدد تاريخ إجرائها
وهذه هي املشكلة.
تيار
القوى األخرى أي
ّ
ّ
اللبنانية
والقوات
املستقبل
ّ
يقدما جوابًا ّ
حتى اآلن ،وإن
مل
ّ
مل يتجاوبوا فسيكون قانون
الستني مفروضًا على اجلميع.
ّ
أن هذين القانونني،
ولكن ،مبا ّ
ال
واملختلط،
األرثوذكسي
يزاالن على قيد احلياة ،وقانون
احلكومة ،فأنا أقرتح على جملس
ّ
النواب أن يطرح هذه القوانني
للتصويت ،أي أن يطرحوا قانون
أو ً
ّ
ال ،فإذا
اللقاء األرثوذكسي ّ
سقط يف اجمللس أو جنح كان
ّ
بالنتيجة سواء
نرحب
به ،وحنن
ّ
ً
ً
ثم
،
ا
جناح
أو
ا
سقوط
كانت
ّ
فليطرحوا بعده قانون احلكومة ثم
القوات ّ
اللبنانية ولينجح
قانون
ّ
القانون الذي يأخذ أصواتًا أكثر،
ّ
كل شخص
ليتحمل
وبعدها
ّ
نتائج عدم اعتماد قانون ّ
اللقاء
األرثوذكسي ّ
الذي ّ
تأخرت جلسة
إقراره ُ
وأ ِ
بقانون آخر يف
لت
فش
ٍ
أيار.
ّ 15
إذًا هذا هو الوضع القائم،
وأقول ما أقوله اليوم منعًا
للتأويالت ّ
اليت نسمعها والنوايا
اليت ينسبونها لي ،فتارة يقولون
ّ
التمديد وتارة أريد
إني أريد
الستني ..كل ذلك كالم
قانون ّ
ٍ
معركة
فارغ وكذب وكناية عن
ً
بلبلة يف
تضليلية كي خيلقوا
الرأي العام.
ّ
قمنا بكل ما قمنا به لنخرج من
الستني ،وهذه هي مجيع
قانون ّ
الوقائع ّ
اليت حصلت وعرقلت
املوضوع ومن يستطيع أن ّ
يكذب
ً
ّ
كل ما قلته
كلمة واحدة من
ّ
فليتفضل.

الشمال مرة ثانية وثالثة ورابعة .لكن ما حيصل فيه هذه املرة ال يشبه
أيًا من املرات السابقة .فاخلوف أن تكون رسالة الشمال أولية من أجل
إخراج اجليش من دوائر التوتر املقبلة يف كل لبنان

هيام القصيفي

مل تفاجئ أحداث طرابلس ،واستطرادًا توترات عكار ،أيًا من أبناء الشمال.
تعب
كانوا يعرفون أن املدينة على فوهة بركان ،وأن االحاديث الشعبية رّ
يف طياتها عن كثري من املخاوف من تداعيات معارك احملافظات السورية
على قضاءي طرابلس وعكار .قبل أشهر من اآلن ،كانت األنظار تتوجه
اىل معركة دمشق .انتظرتها القوى املوالية للمعارضة السورية إقليميًا
ولبنانيًا ،حني تأزم الوضع حول مطار دمشق قبل أسابيع طويلة .لكن
ّ
املطلعني على جمريات احلرب السورية كانوا يعرفون أن معركة محص هي
هدف النظام السوري التالي وليس معركة دمشق.
حينها ناقض هؤالء كل معلومات السفارات الغربية يف بريوت اليت
وستهز عرش
كانت طواقمها تراهن على أن معركة دمشق ستكون فاصلة
ّ
النظام السوري.
ففي اجلغرافيا ،تشكل محص املمر االساسي واملعرب الضروري للنظام
لوصل دمشق بالساحل السوري ومحايته .وهي تواجه لبنانيًا حمافظة
بعلبك ـــ اهلرمل من جهة وعكار من جهة أخرى .وألن موقع محص حيوي
كانت معركتها أمرًَا حتميًا ،وكذلك االمر تداعياتها على لبنان .فإذا كانت
بعلبك ـــ اهلرمل متآلفة مع الضرورات اليت ّ
حتمت على حزب اهلل الدخول
يف معركة القصري ،فإن عكار ومن ورائها طرابلس تنتظران منذ أكثر من
سنة الفرصة الساحنة للرد على تدخل حزب اهلل يف سوريا.
حدين فاصلني سياسيًا وعسكريًا،
يف تطورات الشمال جيدر التوقف عند ّ
يف ظل حتول لبنان رهينة الوضع السوري.
عسكريًا ،ال حيسد اجليش اللبناني على موقعه الذي يتعرض فيه
ّ
يتلقى
يوميًا إلطالق النار السياسي واالمين من أكثر من جهة .ففي حني
دعمًا أمريكيًا وأوروبيًا كي يستمر ضامنًا لالستقرار يف مرحلة دقيقة
لبنانيًا وإقليميًا ،فإنه يف املقابل يفقد حتت وطأة االزمة السياسية أداته
التنفيذية من خالل تعطيل اجمللس العسكري ،وعدم بت وضع صالحياته
رغم الوعود املتتالية حبل قريب هلا ،ووقف صرف بعض احتياجاته حبجة
تصريف االعمال ،فيما يربز التحدي االكرب باحتمال الدخول يف مرحلة الفراغ
يف قيادته أسوة باملخاطر اليت حتيط باملؤسسات الدستورية األخرى.
وحدة
يف هذه املعمعة جاءت أحداث طرابلس لتعطي إشارة أكثر خطورة
ّ
عن جمرد الرد على معركة القصري واستهداف حزب اهلل .فما حيصل يف
الشمال من وضع متفجر وخطري على حنو غري مسبوق ،ال يشبه األحداث
اليت مرت سابقًا على املدينة وال حتى على مستوى عالقة اجليش بها.
هناك من خياف أن يكون اهلدف إخراج اجليش من طرابلس ومن الشمال
الذي سبق لقيادة اجليش أن حاورت مسؤولني سياسيني وقادة ميدانيني
فيه ملنع انتقال الفتنة السورية اىل لبنان ،وأرسلت تعزيزات اليه ملزيد
من الضبط امليداني .وهناك أيضًا من يريد أن يوجه رسائل مباشرة
اىل اجليش إلخراجه من دائرة التوتر اليت ميكن أال تبقى حمصورة يف
الشمال ،وأن تتمدد إىل أكثر من منطقة ربطًا بتداعيات احلرب السورية.
من هنا تفهم الرسائل امليدانية والرسائل االعالمية اليت تستهدف اجليش
بعناصره ووحدته.
لكن ليست وحدة اجليش اليت تقلق قيادته اليت سبق أن ّ
تلقت سابقًا
مثل هذه التهديدات والتوصيفات .فقائد اجليش العماد جان قهوجي
حيرص مرارًا وتكرارًا على تأكيد وحدة املؤسسة العسكرية ،وهو كالم
سبق أن أكده علنًا ويف جمالسه اخلاصة ،ويف لقاءاته مع الضباط وقادة
مر يف االعوام األخرية بأكثر
الوحدات أكثر من مرة ،وخصوصًا أن اجليش ّ
من جتربة مرة ،لكنه متكن من اجتيازها بتعزيز وحدته .لكن يف املقابل
يدرك اجليش خطورة أحداث كتلك اليت استهدفت قنصًا عسكرييه وضباطه
يف طرابلس .ويعرف متامًا أن مثل هذه التصرفات ليست بنت ساعتها
وليست وليدة حلظة متفلتة من الضوابط ،وأن هناك من حياول إشعال
فتيل التفجري عرب التعرض للجيش عسكريًا وعرب اللعب على وتر التجييش
السياسي واملذهيب.
مثة خشية من أن يكون اهلدف يتعدى تفجري طرابلس أو حتى مناطق
عكار بني طرفني سياسيني ،ليكون جوهره دفع اجليش اىل إخالء مراكزه
يف طرابلس ،وحتويل عناصر االزمة الراهنة اىل عنصر تفجري مباشر ينقل
االزمة من املراوحة اىل دائرة اخلطر املباشر .فهل املطلوب أن يأتي الرد
على أحداث القصري ودور حزب اهلل فيها استهداف اجليش ما دام أطراف
النزاع يف الشمال اختذوا على ما يبدو قرار املواجهة؟ وهل ميكن أن يكون
اهلدف إشغال املؤسسة العسكرية يف حلظة مفصلية يف مواجهات داخلية؟
وماذا مبقدور اجليش أن يقوم به من خطوات تتعدى تنفيذ إعادة انتشاره
يف املدينة ،لتكون يف صلب املعاجلة اجلذرية لوضع شائك ،تتشابك فيها
املعطيات اإلقليمية والدولية وتتصارع على أرض طرابلس؟
حيمل السلطة
لب الكالم السياسي حول اجليش .هناك من
ّ
وهنا ّ
السياسية مسؤولية عدم تأمني مظلة سياسية للجيش يف أكثر اللحظات
حيمل يف املقابل االطراف السياسيني مسؤولية رمي خالفاتهم
دقة ،ومن ّ
يف حضن اجليش ،وسط أسئلة عن دور القوى السياسية العاقلة مشا ً
ال
يف كبح مجاح اهلادفني اىل تسريع وترية الفتنة الداخلية .لكن الوقت
مل يعد مالئمًا لتحميل املسؤوليات ما دام االنفجار الكبري قد وقع .ولعل
أكثر ما جيب التوقف عنده سياسيًا يف الوقت الراهن هو دور السلطة
التنفيذية ،يف ظل حكومة مستقيلة.
حبسب أوساط رئيس احلكومة املستقيل جنيب ميقاتي ،فإن حبثه مع
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان الثالثاء املاضي تناول احتمال انعقاد
اجمللس األعلى للدفاع ،وليس جملس الوزراء ،من أجل متابعة التطورات
الشمالية ،مع العلم بأن قيادة اجليش ،حبسب هذه املصادر ،لديها
التغطية السياسية الكاملة ،وهي تنفذ تعليمات ومقررات سبق جمللس
الوزراء أن اختذها وال تزال سارية املفعول.
لكن هل املشاورات السياسية يف احلد األدنى كافية للجيش وهو
الذي يكاد ُيستنزف منذ عامني حتى اليوم؟ وهل تكفي هذه االتصاالت
إلبعاد طرابلس عن جحيم الفتنة ،أم املطلوب إدخاهلا فيها لتسريع وترية
املواجهة السياسية الداخلية ،وحتييد اجليش عن هذه املواجهة؟
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عرب وعالم

اسرائيل :سندمّر ترسانات السالح السورية
حال سقوط النظام ملنع وصوهلا اىل حزب اهلل
قال قائد القوات اجلوية
اسرائيل
ان
االسرائيلية،
مستعدة ملهامجة سوريا ملنع
وصول اسلحة متطورة إىل
املقاتلني اجلهاديني او حزب
اهلل يف لبنان يف حالة سقوط
الرئيس بشار االسد.
جنرال
امليجر
وقال
عمري ايشيل ايضا ان على
االسرائيليني االستعداد لصراع
طويل ومؤمل اذا دخلت قواتهم
معركة مع حزب اهلل او ايران
اليت تدعمه .واضاف يف مؤمتر
مبعهد فيشر لدراسات الطريان
والفضاء بالقرب من تل ابيب
اذا انهارت سوريا غدا ،فسوف
حنتاج إىل اختاذ اجراء ملنع النهب
االسرتاتيجي لالسلحة املتطورة.
جيب ان نكون مستعدين
ألي سيناريو للتصرف خالل
ساعات.
وأشار قائد القوات اجلوية
االسرائيلية اىل احتمال ان
يتطور الصراع إىل حرب على
ثالث جبهات يف وقت واحد
مما يتطلب من القوات اجلوية
االسرائيلية استخدام املدى
الكامل لقدراتها.
وقال ايشيل ان افضل انظمة
الدفاع اجلوي الروسية -اس300
 يف طريقه إىل سوريا ،لكنه مليوضح مصدر تلك املعلومات.
ويشري ذلك إىل ان دعوات
االسرائيلي
الوزراء
رئيس
بنيامني نتنياهو لروسيا بوقف
صفقة بيع هذا النظام الدفاعي
إىل روسيا ،ذهبت ادراج
الرياح .وقال ايشيل التفوق
اجلوي حيوي وعلينا ان نتنافس
مع جيل جديد من القدرات

السورية.
منفصلة
تصرحيات
ويف
بشأن سوريا قال وزير الدفاع
يعلون
موشيه
االسرائيلي
امام املؤمتر هناك من حياولون
ادخال انظمة سالح إىل املنطقة
كفيلة باالضرار بتفوقنا اجلوي
والبحري ،وهذا جيب ان مينع
بطريقة مسؤولة ومدروسة.
وقال يعلون انه على الرغم من
املكاسب االخرية ضد املعارضة
السورية اليت حققتها قوات
االسد وقوات حزب اهلل ،فان
سلطة دمشق ترتاجع .واضاف
االسد يفقد سوريا .هناك شعور
بأنه ميضي قدما بسبب الدعم
الروسي ،لكن القصة مل تنته-
من املمكن ان تنتهي فجأة او
تستمر لسنوات كحرب اهلية
دامية.
وقلل يعلون من امكانية شن
اي طرف يف سوريا احلرب على
اسرائيل ألنهم يدركون الثمن
الباهظ الذي سيدفعونه.
لكن ايشيل قال لوكالة
رويرتز على هامش املؤمتر ان
على االسرائيليني ايضا اال
يتوقعوا انتصارا سهال.
وقال يف اشارة إىل اهلجمات
على
احملتملة
الصاروخية
اسرائيل من جانب سوريا وحزب
اهلل وايران الناس ينتظرون
ضربة قاضية وبأن تكون االمور
كاجلراحة املعقمة ،لكنها لن
تكون كذلك .ستتعرض اجلبهة
الداخلية للضرب بصرف النظر
عن مدى دفاعنا عنها مشريا اىل
هجمات صاروخية حمتملة على
اسرائيل من سوريا وحزب اهلل
وايران.

كريي يبحث مع عباس عملية السالم وجيول يف رام اهلل وفلسطينيون حيتجون على الزيارة

أجرى وزير اخلارجية االمريكي
جون كريي حمادثات منفصلة
اسرائيليني
مسؤولني
مع
بوجود
وأقر
وفلسطينيني
تشكك كبري يف إمكان استئناف
حمادثات السالم بني اجلانبني.
وال توجد أي مؤشرات على
حتقيق انفراجة حيث زار كريي
اسرائيل حتى االن أربع مرات
منذ توليه منصبه قبل أربعة
أشهر يف مسعى الستئناف
مفاوضات السالم املتوقفة منذ
اكثر من عامني .والتقى وزير
اخلارجية االمريكي مع الرئيس
الفلسطيين عباس يف رام
اهلل بالضفة الغربية حيث كان
متظاهرون حيتجون على زيارته.
وقال ناشط فلسطيين يدعى
عصام بكري ان احملتجني جاؤوا
يف نفس توقيت زيارة الوزير
االمريكي واجتماعه مع عباس
لطلبوا من القيادة عدم قبول ما
قال انها تعليمات امريكية.
وعقد عباس ،والوزير كريي،
اجتماعا موسعا ،ضم :أمني سر
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية ياسر عبد ربه،
وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة
والناطق
عريقات،
صائب
الرمسي باسم الرئاسة نبيل
أبو ردينة ،ومستشار الرئيس
حممد
االقتصادية
للشؤون
مصطفى .وجرى خالل االجتماع،
استكمال ما مت حبثه بني الرئيس
وكريي خالل األسابيع املاضية،
حول اجلهود املبذولة إلحياء
عملية السالم.
املوقف
عباس،
وأكد
متطلبات
إزاء
الفلسطيين
مفاوضات
عملية
استئناف
جادة وذات مصداقية إلنقاذ
أثار
كما
الدولتني.
حل
الرئيس جمددا ،قضايا استمرار
واالعتداءات
االستيطان،

اإلسرائيلية يف مدينة القدس
احملتلة ،واعتداءات املستوطنني،
واستمرار اعتقال األسرى .كما
عقد عباس ،والوزير األمريكي،
جلسة مباحثات مغلقة استمرت
زهاء الساعة ،قبل مغادرة األخري
مقر الرئاسة يف مدينة رام اهلل.
املسار
كريي
وترك
الدبلوماسي وخرج إىل أحد
شوارع الضفة الغربية حيث
تناول شطرية شاورمة وكنافة
فلسطينية بالفستق.
ويف لفتة نادرة من جانب
وزير خارجية أمريكي -رغم
أنها أمر أساسي يف احلمالت
السياسية األمريكية  -توقف
كريي أمام مطعم سامر يف
مدينة رام اهلل بالضفة الغربية
لالستمتاع بوجبة شرق أوسطية
تقليدية .وقال كريي بعدما
قضم شطرية الشاورمة إنها
رائعة يا رجل.
وبعد ذلك عرب كريي -الذي
واألراضي
إسرائيل
يزور
إحياء
حملاولة
الفلسطينية
حمادثات السالم اليت انهارت
يف  - 2010الشارع وتوجه إىل
متجر للحلوى مملوك لنفس
الرجل حيث اقبل بشهية على
تناول الكنافة واحتسى بعضا
من القهوة.
وزار وزراء اخلارجية األمريكيون
الضفة الغربية عشرات املرات
لكنهم نادرا ما خرجوا عن جداول
االجتماعات الرمسية للتعرف
على الثقافة احمللية .ومن بني
أهداف كريي العمل على تعايف
االقتصاد الفلسطيين وهو شيء
رمبا فعله ولكن على نطاق ضيق
للغاية بإصراره على دفع مثن ما
تناوله من طعام.
حمادثات
كريي
وأجرى
مسؤولني
مع
منفصلة
اسرائيليني وفلسطينيني وأقر

بوجود شكوك كبرية يف إمكان
استئناف حمادثات السالم بني
اجلانبني.
وقال نتنياهو لكريي قبل
كل شيء ما نريد فعله هو
استئناف حمادثات السالم مع
الفلسطينيني .هذه رغبة أرجو
أن يشاركنا فيها الفلسطينيون
وجيب أن ننجح لسبب بسيط..
فحني تكون هناك ارادة سنجد
سبيال.
وقال كريي دعوني أعرب عن
مدى سعادتي ..فالعودة إىل
إسرائيل أمر رائع دائما وخاصة
القدس .يسرني أن أزور
صديقي منذ سنوات كثرية بييب
نتنياهو .وأنا ممنت له بالفعل
للجدية اليت يعمل بها ويؤدي
بها الواجب الذي طلب الرئيس
أوباما منا مجيعا االخنراط فيه
عندما جاء إىل هنا للزيارة .عقدت
اجتماعات جادة للغاية والكثري
من النقاشات اجلادة .نعمل مع
رئيس الوزراء والوزيرة تسييب
ليفين واجليش وكان اجلنرال
جون الن هنا يعمل مع نظرائه
بشأن قضايا األمن.
أود أن أكرر التزام الواليات
املتحدة االن ..كما كان األمر
دائما ..بأمن إسرائيل .إن أمن
إسرائيل يف مقدمة نقاشاتنا
بالنسبة لعملية سالم .أقدر دفع
رئيس الوزراء بطاقة شخصية
تساعدنا على حتديد بعض العمل
الذي جيب إجنازه ملعرفة الطريق
إىل االمام .ودعوني أقول
للجميع ..أعرف هذه املنطقة
جيدا بالقدر الذي جيعلين أعرف
ان هناك شكوكا بل سخرية يف
بعض الدوائر ..وهناك أسباب
لذلك .فهناك خيبة أمل منذ
سنوات.
نأمل أن نتمكن بالنهج املنظم
واإلصرار
والصرب
واحلرص

واالهتمام بالتفاصيل أن نرسم
طريقا يدهش الناس ويطرق
كل أبواب السالم.
االحتالل
قوات
واعتقلت
اإلسرائيلي ،عشرة مواطنني
من حمافظات جنني واخلليل
والقدس.
ففي جنني ،اعتقلت قوات
االحتالل مخسة شبان من بلدة
يعبد وقرية زبوبا ،وسلمت
شابا بالغا ملراجعة خمابراتها.
ويف سياق متصل ،سلمت
قوات االحتالل ذوي الشاب
مفلح أمحد أبو بكر 19عاما ،بالغا
ملراجعة جنلها للمخابرات يف
معسكر سامل غرب جنني ،بعد
مداهمة منزل العائلة .وأضافت
املصادر أن هذه القوات داهمت
أيضا عدة منازل يف يعبد ،عرف
منها منزل املواطن حممد علي
عمارنه.
ويف اخلليل ،اعتقلت قوات
االحتالل ثالثة موطنني من بلدة
دورا جنوب غرب احملافظة.
وأفادت مصادر أمنية ل وفا،
بأن قوات االحتالل اعتقلت
الشقيقني نهاد وأمحد علي
تالمحة ،واملواطن مسيح حسن
تالمحة ،ومجيعهم من قرية
خرسا جنوب غرب احملافظة.
وأضافت املصادر أن قوات
االحتالل نصبت عدة حواجز
على مداخل منطقة زيف ،وبني
بلدتي يطا والسموع جنوب
اخلليل ،عملت خالهلا على ايقاف
مركبات املواطنني والتدقيق يف
بطاقاتهم الشخصية ،وحاجزا آخر
نصبته على منطقة يقني شرق
املدينة.
ويف مدينة القدس ،اعتقلت
قوات االحتالل طالبني من مدرسة
األيتام أ يف البلدة القدمية ،على
خلفية دعوى ضرب مستوطن
يوم أمس.

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

أجبان،ألبان ،كبيس ،معلبات ،بهارات ،زيوت ،تمور،
عصري ،شاي ،ماء زهر ،ماء الورد ،مساحيق غسيل،
لوحات فنية ،هدايا وغريها ...
الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

أسعار مهاودة

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

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز
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بــانـشـبول

مقابل 77 Waterloo Rd,
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مارشربل
9750 3300
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سياسيات

وزير اخلارجية االوسرتالي تفقد خميم الفاعور:
 ١٢مليون دوالر لدعم االزمة االنسانية السورية

أعلن وزير اخلارجية األسرتالي
السيناتور بوب كار خالل
زيارته ملخيم الفاعور لالجئني
السوريني يف لبنان ،يرافقه
السفري االسرتالي لكس بارتلم،
حبسب بيان للسفارة ،ختصيص
مبلغ إضايف بقيمة  12مليون
دوالر ملساعدة وكاالت اإلغاثة
اإلنسانية على اإلستجابة لألزمة
اإلنسانية املمتدة من سوريا إىل
الدول اجملاورة كاألردن ولبنان
وتركيا.
وقال :هذا التمويل اجلديد
سيساهم يف زيادة دعم أسرتاليا
اإلنساني لألزمة السورية إىل
أكثر من  78مليون دوالر .ومنذ
اندالع املعارك يف عام ،2011
القى أكثر من  80ألف مواطن
سوري مصرعه وفر أكثر من 1,5
مليون شخص من سوريا .ومع
نهاية العام اجلاري ،من املتوقع
أن يصل عددهم إىل  3,6ماليني
شخص.أضاف :كانت الدول
اجملاورة لسوريا سخية باستقباهلا
لالجئني السوريني الذين نزحوا
بسبب النزاع ،لكن هذه الدول
يف أمس احلاجة إىل املزيد من
املساعدة .وإن كانت الدول
املاحنة تعهدت بتوفري الدعم
املالي للمتضررين من األزمة يف

سورية ،فقد آن األوان اليوم
للوفاء بهذه الوعود.
وتابع :إن دعم أسرتاليا اإلضايف
بقيمة  12مليون دوالر املخصص
للطوارىء سيتوزع على الشكل
التالي:
  9ماليني دوالر إىل منظمةللطفولة
املتحدة
األمم
اليونيسف ،واملفوضية العليا
لشؤون الالجئني ،والصليب
األمحر األسرتالي ملساعدة األردن
ولبنان على استضافة الالجئني
السوريني.
  3ماليني دوالر لتوفري اللوازموتدريب
األساسية،
الطبية
العاملني يف جمال الرعاية الصحية
على اإلسعافات األولية واجلراحة
يف حاالت الطوارىء ،وتوزيع
احلصص الغذائية ،وتأمني مياه
الشفة النظيفة داخل سوريا.
وأشار إىل أن يف كل يوم،
يعرب أكثر من  5آالف سوري
احلدود إىل دوليت لبنان واألردن
اجملاورتني ،معتربا أن املوارد
املائية وشبكات الصرف الصحي
واإلسكان
التعليم
وخدمات
كلها تتعرض لضغوط شديدة،
علما أن ثالثة أرباع األشخاص
الذين يأتون إىل لبنان واألردن
هربا من النزاع هم من النساء

واألطفال.
وختم :تضطلع منظمات غري
حكومية أسرتالية بدور مهم
يف توفري الغذاء واملستلزمات
األساسية لألسر واملساعدة
النقدية إىل الالجئني السوريني
يف األردن ولبنان .ويف إطار
اتفاقية الشراكة اإلنسانية مع
احلكومة األسرتالية ،ستقدم أربع
منظمات أسرتالية شريكة معنية
باإلستجابة يف حاالت الطوارىء،
وكاريتاس
CARE
وهي:
وأوكسفام و،Save the Children
األشخاص
إىل
املساعدة
املستضعفني الذين فروا إىل
لبنان واألردن واجملتمعات احمللية
اليت تدعمهم.
وكان قد أعلن كار ان لبنان
ميكنه االعتماد يف كل املواقف
اليت يتخذها يف خضم األحداث
السورية على دعم أوسرتاليا،
خصوصا يف دعم سيادته
واستقالله ويف عقد مؤمتر دولي
للبحث يف موضوع النازحني.
فقد زار الوزير األوسرتالي االربعاء
بعد وصوله اىل لبنان قادما من
الدوحة رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان يف قصر بعبدا
يف حضور السفري األوسرتالي
لدى لبنان ليكس بارمت والوفد
املرافق ،ومت يف خالل اللقاء
البحث يف العالقات الثنائية
وضرورة تعزيزها من خالل
االتفاقات املعقودة ومن خالل
اتفاقات جديدة بني البلدين.

االئتالف ينقلب على مكافأة املواليد اجلدد
اعلن جو هوكي وزير اخلزانة
الفيدرالي يف حكومة الظل
إن االئتالف سيلغي مكافأة
املواليد اجلدد بشكل كلي إذا
فاز يف االنتخابات املقبلة.
يذكر أن تلك املكافاة مت

تطبيقها للمرة األوىل وقتما
كان جون هوارد رئيسا
للحكومة األسرتالية ،وهي
مكافأة كانت تالقي دفاعا
مستمرا من رئيس االئتالف
الفيدرالي املعارض طوني

أبوت ،قبل تغري وجهة نظر
االئتالف جتاهها.
ويبدو أنصار احلزب الوطين
أيضا مستعدين للموافقة على
إلغاء مكافأة املواليد اجلدد،
رغم أنهم مشهورون بالدفاع

تقرير حيذر أسرتاليا من زيت النخيل

«تيمتام» بسكويت مصنوع من زيت النخيل
كشف تقرير حديث بتكليف
من «الصندوق العاملي للحياة
الربية» ،و «جملس الغذاء
والبقالة يف أسرتاليا» أن
املواطن األسرتالي يستهلك
حوالي  6كيلوجرامات من زيت
النخيل سنويا ضمن منتجات
متنوعة مثل اخلبز ومستحضرات
التجميل والشامبو.
«تشويس»
منظمة
وقالت
املعنية بشؤون املستهلك
األسرتالي واليت أعدت التقرير
زيادة انتشار
إن ظاهرة
استخدام زيت النخيل ذات آثار
سلبية على البيئة ،باإلضافة إىل
احتواء الزيت على نسبة عالية
من الدهون املشبعة ،ونصحت
شراء
بتجنب
املستهلكني

أي من منتجات زيت النخيل.
وأضافت املنظمة إن حوالي 50
 %من املنتجات املعبأة على
أرفف املتاجر حتتوي على زيت
النخيل.
وكانت هيئة معايري الغذاء يف
أسرتاليا ونيوزيلندا قد مسحت
باستخدام زيت النخيل ضمن
الزيوت النباتية.
أن زيت
وتابعت املنظمة
النخيل يتواجد يف منتجات
رقائق البطاطس(الشيبسي)،
والشامبو ،وغريها من املنتجات
األخرى.
وادعت «تشويس» أن زيت
النخيل هو األكثر استخداما
يف العامل يف الطعام ،كما أنه
ميثل  % 33من اإلنتاج العاملي

للزيوت عام  ،2009لرخص
مثنه ،وقدرته احلافظة لعمر
املنتجات ،كما أن أسرتاليا
تستورد  130ألف طن من زيت
النخيل سنويا.
وقال توم جودفري املتحدث
الرمسي باسم املنظمة إن الطلب
املتزايد على زيت النخيل أدى
لنتائج بيئية وخيمة جراء إزالة
الغابات ،باإلضافة إىل نتائجه
الصحية السيئة نظرا الحتوائه
على نسبة دهون مشبعة تصل
إىل  ،% 51مبا يفوق الزيوت
النباتية األخرى ،وانتقد تناول
األطفال ملنتجات حتتوي على
زيت النخيل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

وقدر الوزير كار الدور الذي
يقوم به الرئيس سليمان من
أجل احلفاظ على االستقرار
الداخلي عرب تطبيق سياسة حتييد
لبنان عن صراعات اآلخرين وعدم
التدخل يف شؤونهم انطالقا من
إعالن بعبدا.
وأكد دعم أوسرتاليا لسيادة
لبنان واستقالله ووحدة أراضيه،
واستعدادها ملساعدته يف مسألة
عقد مؤمتر دولي للبحث يف
موضوع النازحني من سوريا.
وزار الوزير بوب كار رئيس
احلكومة املستقيل جنيب ميقاتي
يف السراي يرافقه السفري
بارتلم والوفد.
وبعد اللقاء قال كار :ملن دواعي
سروري أن أزور لبنان اليوم يف
إطار تعزيز العالقات الثنائية
بني البلدين خصوصا وأن لي
على الصعيد الشخصي وحتى
قبل تولي مهام وزارة اخلارجية
ومنذ زمن بعيد عالقات طيبة جدا
مع اجلالية اللبنانية املقيمة يف
أوسرتاليا واليت أشاركها يف كل
مناسباتها.
اضاف :نقلت رسالة دعم اىل
دولة الرئيس ميقاتي مفادها
أن لبنان ميكنه اإلعتماد على
أوسرتاليا يف كل املواقف
اليت يتخذها خصوصا يف خضم
األحداث اجلارية يف املنطقة
وحتديدا يف سوريا ،إضافة اىل
دعم أوسرتاليا للبنان يف ما
يتعلق مبلف النازحني السوريني.

املستميت عنها.
الربملان
أعضاء
وقال
فورست
جون
الوطنيون
وجورج كريستنسن وجون
ويليامز لـ «فريفاكس ميديا»
إنه على الرغم من أن إلغاء
املكافأة أمر مؤمل لكنه إجراء
ضروري.
نيلسن-
استطالع
وأظهر
فريفاكس ميديا املشرتك
زيادة موافقة شعبية على
إلغاء املكافأة حيث قال 68
 %إنه يدعمون اإللغاء.
وقال فورست« :إلغاء املكافأة
أمر حمزن ،حيث كانت تشجع
املتزوجني الشباب على إجناب
األطفال ،لكن جيب إلغاءها
بسبب التعثر االقتصادي
ألسرتاليا».
وقال ويليامز إنه ال جيد أي
غضاضة يف تلك اخلطوة،
مشريا إىل أن القليل من
األمل اآلن يوفر املزيد من
املعاناة فيما بعد .وتابع:
« أفضل ما نفعله للمواليد
اجلدد هو أال نغرقهم بالديون
املستقبلية».
ووفقا لنظام مكافأة املواليد
اجلدد فإن األم املاكثة يف
املنزل ،و املنتمية لعائلة ال
يتجاوز دخلها السنوي 150
ألف دوالر ،حتصل على 5000
دوالر لكل مولود جديد.
وترغب احلكومة الفيدرالية
ختفيض املكافأة إىل 2000
دوالر للمولود األول ،و1000
دوالر لكل مولود يأتي الحقا،
باإلضافة إىل ختفيض شرط
الدخل السنوي لألسرة إىل
 101ألف دوالر سنويا كشرط
للحصول على مكافأة املولود
األول  ،و 112ألف دوالر
سنويا كشرط للحصول على
مكافأة من يولد الحقا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تنعي هايزل هوك

هايزل هوك
توفيت مساء األربعاء هايزل
هوك زوجة رئيس وزراء
أسرتاليا السابق بوب هوك،
الشخصيات
أكثر
وإحدى
احملبوبة يف أسرتاليا عن عمر
يناهز  83سنة.
ابنتها سو بيرتز-
وأعلنت
هوك عن وفاة والدتها هايزل
يف سالم ،بينما كانت حماطة
بأفراد عائلتها ،الذين حرصوا
على التواجد جبوارها يف األيام
األخرية ،بعد أن زادت لديها
مضاعفات مرض اخلرف ،على
حد قول ابنتها.
«العائلة
االبنة:
وأضافت
تقدر املشاعر العظيمة اليت
يكنها العديد من األشخاص
هلايزل ،ولكننا نرغب يف بعض
اخلصوصية يف تلك املرحلة».
وكانت هوك قد ُطلقت من
رئيس الوزراء االسرتالي األسبق
بوب هوك عام  ،1995بعد 39
عاما من الزواج ،يف فرتة أمثرت
عن أربعة أبناء ،بيرتز-هوك،
وستيفن ،وروزلني ،وروبرت،
الذي مات يف مرحلة طفولته
عام .1963
احلكومة
رئيسة
وعلقت
الفيدرالية جوليا غيالرد على
رحيل هوك بقوهلا « :لقد فقدنا
امرأة أسرتالية رائعة ،حيث

كانت األسرتاليات العاديات
يرون يف هايزل النموذج
األفضل ،والعديد من نساء
جيلها سوف يشعرون بفقدانهم
صديقة حقيقية».
واستطردت غيالرد« :هايزل
كانت إحدى النساء النادرات،
حيث حظيت باحلب واالحرتام
بنفس القدر ،بسبب دفئها
وكرمها وشجاعتها وكرامتها».
وأردفت« :إجنازات بوب هوك
العامة يرجع الفضل هلا لدعم
هايزل القوي له».
يأتي ذلك فيما قال رئيس
االئتالف الفيدرالي املعارض
طوني أبوت إن األسرتاليني
ينعون رحيل هايزل هوك،
مشريا إىل أنها كانت حتظى
واسعي
وإعجاب
باحرتام
النطاق.
وتابع أبوت« :لقد زادت مشاعر
احلب جتاهها لشجاعتها يف
مواجهة مرض الزهامير».
وقالت ايتا بطرس رئيسة
«منظمة الزهامير األسرتالية»
إن هايزل كانت مثارا لإلعجاب
لطريقة تعاملها مع مرض
الزهامير ،واعرتافها الشجاع
به».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

االمم املتحدة 300 :الف نازح بسبب
القتال يف دارفور

قالت منسقة الشؤون االنسانية يف االمم املتحدة فالريي
اموس إن  300ألف شخص فروا من ديارهم يف منطقة دارفور
السودانية بسبب تصاعد القتال هناك هذا العام ويعيشون االن
يف ظروف مروعة ويعانون من نقص الغذاء.
ويزيد هذا على عدد النازحني للسنوات الثالث املاضية جمتمعة.
وقد تراجعت مستويات العنف عما بلغته يف  2004و 2005لكن
القتال بني اجليش واملتمردين والقبائل املتنافسة زاد بدرجة
كبرية منذ كانون الثاني .وقالت اموس يف زيارة ملنطقة على
مشارف مدينة الفاشر يف مشال دارفور حيث يقيم  18الف نازح
يف خيام هناك حتت مشس الصيف احلارقة يعيشون بال شيء
تقريبا من أسباب احلياة والرزق .وإضافة إىل ذلك عليهم السري
مسافات للحصول على املاء.
واضافت ان هيئات االغاثة تبذل قصارى جهدها لتوصل
االمدادات للنازحني لكن نقص تربعات املاحنني الدوليني يعوق
جهودها.

صفحة 10

Saturday 25 May 2013

السبت  25أيار 2013

اسرتاليات
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

اسرتاليا يف أسبوع

غيالرد :أبوت قد حيرم طالب أسرتاليا أبوت يصف كبرية موظفيه
من  16مليار دوالر
«املخمورة» بالرائعة!!

الفيدرالية
احلكومة
حذرت
من أن طالب املدارس يف
أسرتاليا سيخسرون حوالي
 16.2مليار دوالر على مدار 6
سنوات قادمة يف حالة إصرار
إقدام زعيم االئتالف الفيدرالي
املعارض على إحباط خطة متويل
التعليم .وفقا ملراجعة أطلق
غونسكي»
«مراجعة
عليها
وتشمل خطوات إلصالح التعليم
املدرسي يف أسرتاليا بالتعاون
الفيدرالية
احلكومة
بني
والواليات.
وأعلنت غيالرد أن رفض أبوت
دعم زيادة متويل اإلنفاق
املدرسي ،سيلحق خسائر بنيو
ساوث ويلز قدرها  4.356مليار
دوالر ،وكوينزالند  4.2مليار
دوالر ،وجنوب أسرتاليا 990
مليون دوالر ،وتسمانيا 660
مليون دوالر.
وتتخذ احلكومة الفيدرالية على ما
يبدو قضية التمويل املدرسي،
كورقة انتخابية تفيدها يف
انتخابات سبتمرب القادم.
وتابعت غيالرد أن احتضان
أجندة حتمل املزيد من الدعم
لطالب املدارس سيساهم يف

جوليا غيالرد
احلالي

الذي

إصالح النظام
وصته باملهرتئ.
وأشارت إىل ضرورة توفري
املزيد من املوارد البشرية
واملادية يف املدارس مثل
توفري معلمني متميزين للقراءة
والكتابة ،واملزيد من مساعدي
جودة
وحتسني
املدرسن،
التعليم.
والوالية الوحيدة اليت وقعت
لصاحل التغيريات اجلديدة هي
نيو ساوث ويلز ،لكن غيالرد
قالت إن احملادثات قائمة مع
الواليات األخرى.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

االئتالف
زعيم
وصف
الفيدرالي املعارض طوني
أبوت كبرية موظفيه بيتا
كردلني بالرائعة رغم واقعة
ضبطها تقود سيارتها ليال
وهي حتت تأثري اخلمور.
وقال أبوت« :كردلني رائعة
يف وظيفتها ،حقا رائعة»،
نعم إنها ارتكبت شيئا خاطئا،
لكنها أقرت به ،وسوف تسلك
الطريق الطبيعي الذي مير
به أي أسرتالي ارتكب خطأ
مماثال».
وأدىل أبوت بتصرحيات إعالمية
يف أعقاب زيارته ملصنع طباعة
يف ضاحية «سيلفر وووتر»
بسيدني ،حيث أشار إىل أنه
مت ضبط كردلني وهي خممورة
يف وقتها اخلاص ،بعيدا عن
أوقات ممارستها لوظيفتها يف
االئتالف.
وردا على سؤال أحد الصحفيني
عما إذا كان من املمكن أن
يتسامح مع مرشح باالئتالف
ارتكب نفس السلوك قال
أبوت إن احلكم يعتمد بشكل
أساسي على قدرة الشخص

مزاج الدولة األسرتالية جيب أن
يدور حول كيفية الوصول إىل
مواءمة».
ووجه رسالة إىل أبوت قائال:
« هل ميكنين اقرتاح شيء
أخالقي؟ أن تسمح ألعضاء
االئتالف بالتصويت احلر».
وتابع يف تصرحيات صحفية
أدىل بها يف بريزبن« :حزب
العمال عرض تصويتا حرا على
قانون زواج املثليني ،بينما
يظل أبوت مصرا على الرفض،
ال أعتقد أن تلك هي الطريقة
املناسبة ،كما أن هلا تأثريات
عميقة شخصية وأخالقية».

وعقبت رئيسة احلكومة جوليا

وزير باالئتالف :راد سيحاول
اإلطاحة بغيالرد يف يونيو

على تأدية وظيفته لصاحل
أسرتاليا.
وبالرغم من عدم اإلعالن
عن نسبة الكحوليات يف دم
كردلني أثناء القيادة ،إال أن
متحدثا باسم االئتالف قال إنه
معدل يف نطاق منخفض.
وليست هذه املرة األوىل
اليت حتتل فيها كردلني
صدارة العناوين الرئيسية
يف الصحف ،حيث قامت يف
وقت سابق من العام اجلاري
خبطوة غري تقليدية ،عندما
كتبت مقاال يف جملة ماري
كلري للدفاع عن طوني أبوت
ضد اتهامات العماليني له
بالتعصب ضد النساء.
وأشارت يف مقاهلا املذكور
إىل أن أبوت كان خري داعم
ومعني هلا ،وشجعها على
اإلجناب عرب طريقة التخصيب
اخلارجي ،ونوهت بأنها متزوجة
من بريان لوغنانا مدير احلزب
الليربالي الفيدرالي.
وتضاربت األنباء حول خضوع
كردلني الختبار تنفس.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كيفن راد البطل اجلديد حلقوق املثليني يف أسرتاليا
أصبح رئيس احلكومة األسرتالية
السابق كيفن راد مبثابة البطل
اجلديد امللهم ملؤيدي حقوق
املثليني بعد أن وجه مناشدة
لرئيس االئتالف الفيدرالي
املعارض طوني أبوت بضرورة
االئتالف
ألعضاء
السماح
بالتصويت احلر يف الربملان على
مشروع قانون لالعرتاف بزواج
املثليني.
كما حث راد كافة السياسيني
االعرتاف
ضد
املتعنتني
بزواج املثليني بضرورة تغيري
أفكارهم ،قبل اقرتاب موعد
التصويت على مشروع القانون
يف السادس من يونيو القادم.
يأتي ذلك بعد أن كشف راد
تأييده لزواج املثليني يف
تدوينة نشرها على موقعه
«لقد
قائال:
اإللكرتوني،
توصلت إىل استنتاج مفاده أن
الكنيسة والدولة ميكنهما النظر
بشكل خمتلف يف مسألة زواج
املثليني» ،وتابع « :أعتقد أن
الدولة األسرتالية العلمانية جيب
أن تعرتف بزواج املثليني».
وأدىل راد بتصرحيات أخرى
أمس الثالثاء قائال « :لقد حان
الوقت إلظهار بعض الكياسة
والتحضر يف املناقشة حول
زواج املثليني ،فالكل يلقي
بصوارخيه يف كل اجتاه ،سواء
من جهة املسيحيني املتشددين،
أو من أطراف متعددة من اللوبي
املؤيد لزواج املثليني ،أعتقد أن
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غيالرد بقوهلا « :ال زلت
على رأيي الرافض لقانون
لكن لن أفرض
املثليني،
على أعضاء الربملان العماليني
التصويت بالرفض ،سأمسح
هلم بالتصويت احلر من منطلق
قناعاتهم».
بينما عقب طوني أبوت قائال:
«راد له كامل احلق يف تغيري
رأيه من زواج املثليني ،لكن
بالنسبة لي أنا ثابت على
رأيي».
وحظي كيفن راد بإشادات هائلة
من مناصري حقوق املثليني
وناشطي التواصل االجتماعي،
حيث قال رودني كروم مدير
«منظمة املساواة يف الزواج»
أن تغيري راد ملوقفه أمر يستحق
التهنئة ،وأهاب بطوني أبوت أن
يفعل املثل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

وزير التعليم يف حكومة الظل كريستوفر باين
قال وزير التعليم يف حكومة
الظل كريستوفر باين إن
مصدرا عماليا أخربه أن كيفن
راد رئيس احلكومة الفيدرالية
السابق سوف خيوض حتديا
جديدا يف يونيو ضد جوليا
غيالرد يف حماولة إلزاحتها عن
رئاسة حزب العمال.
وكان كيفن راد قد كشف
هذا األسبوع عن تأييده لزواج
املثليني ،رغم أنه صوت ضد
مشروع قانون لالعرتاف به عام
.2012
وقال باين يف تصرحيات لراديو
ايه بي سي أمس األربعاء إن
تغيري راد ملوقفه من زواج
املثليني إشارة على اعتزامه
حتدي غيالرد جمددا.
واستطرد قائال « :معلوماتي
اليت حصلت عليها من مصدر
داخل حزب العمال هي أن راد
سيخوض حتديا ضد غيالرد يف
الثالث من يونيو املقبل ،أو يف
غضون األسبوع املتزامن له».

وأردف أن ذات املصدر أخربه
عن تغيري راد ملوقفه من زواج
املثليني قبل يومني من إعالن
رئيس احلكومة السابق ذلك
عرب تدوينة له على موقعه
الرمسي.
وأضاف أن راد يعتزم إطالق
بيان آخر مثري للجدل يف غضون
أسبوعني ،قبل اإلعالن عن
حتديه لغيالرد.
وادعى باين أنه يعلم فحوى
ما سيقوله كيفن راد يف
بيانه املنتظر لكنه ال يستطيع
اإلفصاح عنه.
يأتي ذلك بالرغم من أن كيفن
راد نفى أول أمس الثالثاء أن
يكون تغري موقفه من زواج
املثليني له أي عالقة بعودته
للقيادة.
ووصف العمالي مارك باتلر
تصرحيات باين بأنها «تافهة
للغاية».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مطالبات بزيادة احلد األدنى لألجور

قال اجمللس األسرتالي للنقابات
املهنية إن أكثر من مليون
أسرتالي من ذوي األجور األكثر
اخنفاضا جيب أن حيصلوا على 79
سنتا إضافية لكل ساعة.
وطالب تيم ليونز مفوضية العمل
بزيادة قدرها  30دوالر أسبوعيا
للعمال األسرتاليني األقل أجرا،
ومعظمهم من النساء.
املمثلة
املنظمات
وعارضت

ألصحاب األعمال ذلك االجتاه،
واصفة طلبات الزيادة باملندفعة،
رافضني أن تتجاوز الزيادة 5.80
دوالر أسبوعيا.
وقال ليونز إن الوقت قد حان
إليقاف األجور املتدنية لنحو
 1.54مليون عامل أسرتالي
يعتمدون على نظام املكافآت،
أو احلد األدنى لألجور.
وناقش ليونز مع مفوضية العمل

التدني املستمر يف األجور خالل
العقد املنصرم ،مطالبا بضرورة
استفادة العمال البسطاء من
الرخاء األسرتالي.
من جانبه ،قال وزير عالقات
العمل الفيدرالي بيل شورتن
إنه يعتقد أن مفوضية العمل
لن توافق على طلب اجمللس
األسرتالي للنقابات املهنية.
يذكر أن احلد األدنى من األجور

يف أسرتاليا يبلغ  606دوالر
أسبوعيا ،وهو ما يعادل 31500
دوالر سنويا.
وقامت مفوضية العمل العام
املاضي بزيادة احلد األدنى من
األجور مبقدار  17دوالرا أسبوعيا
أو  45سنتا لكل ساعة ،لكن تلك
الزيادة مل ترض اجمللس.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صفحة 11

Saturday 25 May 2013

السبت  25أيار 2013

اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

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

مظاهرة أسرتالية تطالب أبوت بتصويت حر حول زواج املثليني

رئيس االئتالف الفيدرالي املعارض توني أبوت

تظاهر أكثر من مئة من
املؤيدين لزواج املثليني يف
سيدني مطالبني زعيم االئتالف
الفيدرالي املعارض طوني
أبوت بالسماح ألعضاء االئتالف
بتصويت حر حول قانون يعرتف
بزواج املثليني ،وعدم فرض
رأي االئتالف.
وقال جيمس أرجنت أحد منظمي
املظاهرة ،إن اختيار ذلك

التوقيت للتظاهر مل يأت عبثا،
وإمنا تزامن مع توقيع الرئيس
اهلولندي فرنسوا هوالند على
قانون املساواة يف الزواج.
وتابع« :نرغب يف أن يتم
الليربالي
للحزب
السماح
األشخاص
حر،
بتصويت
يرغبون يف أن تكون قرارات
ممثليهم يف الربملان نابعة
من إراداتهم ،وعدم إمالء رأي

معني عليهم».
واستطرد « :طوني أبوت رمبا
ينكر حقوق شقيقته املثلية،
لكننا سنظل حماربني لتلك
القضية».
وتابع أن الرأي العام يدافع
عن حقوق املثليني ويرغب يف
حتقيق املساواة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليون ينضمون لدعوى مجاعية
ضد دواء سكر يسبب السرطان

من املقرر أن ينضم العديد
من األسرتاليني ضحايا دواء
مبرض
اخلاص
«أكتوس»
السكري ،إىل دعوى قضائية
مجاعية يف الواليات املتحدة
ضد صناع الدواء الذي تبني
أنه يتسبب يف اإلصابة بسرطان
املثانة.
وقالت شركة احملاماة « موريكا
بالكبرين» إنها سوف تنضم
للدعوى القضائية ضد شركيت
 ،Takedaو  Eli Lillyاملصنعة
واملوزعة للدواء املذكور.
وقال داميان سكاتيين رئيس
الشركى القانونية إن الشركتني
تصرفا بشكل مروع ،وتابع:
«إنهما يعلمان قبل إطالق الدواء
أنه تسبب يف إصابة الفئران
بأورام ،ورغم ذلك أصرا على
تصنيعه وتوزيعه ضاربني عرض
احلائط باملخاطر الصحية له».
وكشف الدراسات الدولية أن
املكون األساسي لدواء «أكتوس»
هو مادة البيوغليتازوني اليت
تتسبب يف زيادة خماطر اإلصابة
بسرطان املثانة ،بعد عامني من
تناوله.
وأضاف سكاتيين أن الدعوى
القضائية حول الدواء الضار
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املقامة يف كاليفورنيا صدر فيها
حكم سابق بتعويض الضحايا
مببلغ  6.5مليون دوالر ،إال أنه
مت إلغاء احلكم ألسباب فنية.
وال تزال الدعوى منظورة أمام
القضاء األمريكي مع انضمام
املزيد من املتضررين ،حيث
قالت شركة احملاماة األسرتالية
إنها كانت متثل يف البداية
مريض أسرتالي واحد من بريزبن
يدعى بيرت مارشال قبل أن ينضم
املزيد من املرضى ضحايا الدواء
إىل الدعوى اجلماعية.
يذكر أن الدواء مت وصفه
أكثر من  1.7مليون مرة خالل

األربعة سنوات املاضية ،حبسب
اإلحصائيات الطبية.
وكانت شركة تنظيم الدواء يف
أسرتاليا قد أطلقت حتذيرا عام
 2011ينص على أن استخدام
مادة البيوغليتازوني ألكثر من
عام يتسبب يف تزايد احتماالت
اإلصابة بسرطان املثانة ،وهو ما
أمثر عن اخنفاض مرات وصف
الدواء عام .2011
وأشار سكاتيين إىل أن فرنسا
وأملانيا قررتا سحب الدواء من
األسواق ،كما يباع يف أمريكا
مرفقا بتحذير واضح.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

هوارد :اقتصاد أسرتاليا أفضل من
أمريكا واليابان

رئيس الحكومة األسرتالية األسبق جون هوارد
قال رئيس احلكومة األسرتالية
األسبق جون هوارد خالل مؤمتر
اقتصادي يف سيدني إنه
متفائل باالقتصاد األسرتالي
واصفا إياه باملرن ،معتقدا أنه
يفوق اقتصاديات العديد من
الدول املتقدمة.
وتابع« :عندما تقول رئيسة
احلكومة ،ووزير اخلزانة ،وآخرون
إن االقتصاد األسرتالي أفضل
مقارنة باآلخرين فهم حمقون»،
وأضاف أن معدل البطالة
املنخفض يف أسرتاليا يعد
باألمر املدهش ،مفسرا ذلك
بقوله« :ال نزال حمظوظني أن
يكون لدينا معدل بطالة يدور
يف مستوى  ،% 5إنه معدل

منخفض للغاية» ،واستطرد:
«كما أن الناتج احمللي اإلمجالي
أفضل كثريا من العديد من
األقطار األخرى».
االقتصاد
هوارد
واعترب
األسرتالي أفضل من العديد
من اقتصاديات العديد الدول
املتقدمة كاليابان والواليات
املتحدة واألقطار األوربية.
ويبدو تفاؤل هوارد مناقضا
متاما لتقييم زعيم االئتالف
توني
املعارض
الفيدرالي
أبوت الذي ينظر إىل االقتصاد
األسرتالي نظرة تشاؤمية،
حيث قال « :األولوية األوىل
حلكومة االئتالف يف حالة الفوز
يف االنتخابات القادمة هي

إخراج االقتصاد األسرتالي
من كبوته» ،وتابع« :الفشل
االقتصادي للعماليني ليس
نتاج األزمة املالية العاملية ،لكنه
جراء إدمان العماليني للتبذير،
وعدم الفهم املزمن لضروريات
النجاح االقتصادي».
يأتي ذلك فيما انتقد رئيس
اخلزانة الفيدرالي واين سوان
تصرحيات أبوت مشريا إىل أن
االئتالف يتجاهل تأثري األزمة
املالية العاملية ،وينكر حقيقة
أن أسرتاليا يف وضع اقتصادي
أفضل كثريا من العديد من
الدول املتقدمة.
ملصدر :العنكبوت االلكرتوني

آباء نيو ساوث ويلز خيافون من تطعيم األبناء
كشف استطالع للرأي هو
األول من نوعه حول وجهة نظر
األسرتاليني يف التطعيمات
الوقائية ألبنائهم أن أكثر من 50
 %من اآلباء قلقون من خطورتها
الصحية على صحة األطفال،
ومن تفشي نسبة األمراض بني
ذوي األعمار الصغرية.
وكانت املعارضة العمالية بنيو
ساوث ويلز قد دافعت عن
التغيريات املقرتحة اليت تسمح
لروضات األطفال ،ومراكز رعاية
الطفل ،حبظر استقبال األطفال
الذين يرفض أولياء أمورهم
منحهم جرعات التطعيم الالزمة.
ومن املقرر أن يقدم جون
روبرتسون قائد املعارضة العمالية
بنيو ساوق ويلز مشروع قانون
يسمح لتلك املراكز والروضات
رفض التحاق األطفال الذين مل
يتلقوا التطعيمات املناسبة.
وقال أن معدل التطعيمات يف
بعض أجزاء نيو ساوث ويلز يقل
كثريا عن معدل يف دول مثل
رواندا جراء اخلوف الزائد من
أولياء األمور على سالمة تلك

التحصينات.
ويف سياق مشابه ،قال أندرو
ماكدونالد وزير الصحة يف حكومة
الظل بوالية نيو ساوث ويلز إن
معدل التطعيمات منخفض للغاية
بالوالية مبا يساهم يف انتشار
األمراض مثل احلصبة والسعال
الديكي.
وتابع :التطعيمات مهمة يف
درء نسبة الوفيات بني األطفال
الصغار ،وإال سيرتعرع لدينا جيل

كامل من األطفال أغلبهم ليسوا
حمصنني.
وقال رئيس حكومة نيو ساوث
ويلز باري أوفاريل إن احلكومة
ستنظر اقرتاح املعارضة ،وحتدد
مدى جدواه.
وكشف االستطالع أن  % 53من
اآلباء لديهم خماوف من سالمة
التطعيمات الصحية ،مبشاركة
 1400شخص.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة
صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

Glass & Glazing

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

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

Safwat Arfan - Sayed

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

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

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

Mob: 0410 606 786

Opposite Crowne Plaza Hotel

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

51 Philip St, Parramatta

BG

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

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

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

صفوت عرفان

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

قال زعيم االئتالف الفيدرالي
املعارض توني أبوت إن ضريبة
السلع واخلدمات قد تندرج حتت
نطاق عملية مراجعة كاملة لنظام
الضرائب يف أسرتاليا إذا فاز
االئتالف باالنتخابات الفيدرالية
القادمة ،واضعا احتمالية أن
يتم رفع الـ  % 10ضريبة
السلع واخلدمات ،أو قد يتم
زيادة نطاقها لتشمل الغذاء
والتعليم واخلدمات الصحية.
واستغلت احلكومة الفيدرالية
تصرحيات أبوت لتبدأ محلة
ختويف ضد االئتالف قبيل انطالق
انتخابات  14سبتمرب القادمة،
حيث حذرت رئيسة احلكومة
الفيدرالية جوليا غيالرد من أن
االئتالف قد يقدم على توسيع
نطاق ضريبة السلع واخلدمات،
مبا سيؤدي إىل ارتفاع تكاليف
املعيشة ،وزيادة الكاهل على
العائالت األسرتالية.
لكن أبوت تعهد بأن أي تغيريات
يف النظام الضرييب ،مبا فيها
ضريبة السلع واخلدمات سوف
يتم التصويت عليها.
وتابع أبوت يف تصرحيات
أدىل بها لراديو ايه بي سي:

« أي شيئ سينبثق من ورقة
االئتالف البيضاء سوف نسعى
للحصول على تفويض أوال قبل
تنفيذه».
وأدت اإلعفاءات اليت متس
بعض اجملاالت يف ضريبة السلع
واخلدمات إىل حرمان االقتصاد
األسرتالي من مبالغ هائلة بلغت
حنو  22.85مليار دوالر سنويا،

بالرغم من أن تلك اإلعفاءات
تقلل من معاناة ذوي الدخل
احملدود.
كما قرر أبوت مساندة اخلطة
الوطنية للتأمني على العجز،
وزيادة ضريبة املديكري لتوفري
التمويل الالزم له.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ضغوط لتعذيب السجناء يف معتقل أسرتالي بأفغانستان
مورست العديد من الضغوط
على الشرطة العسكرية يف
مركز احتجاز تارين كوت
األسرتالي بأفغانستان ،جلعل
السجناء أكثر طاعة ولينا ،عرب
ممارسات قمعية مثل تكميمهم،
وحرمانهم من النوم ،وحظر
ممارسة الرياضة.
وقالت مصادر مطلعة إن
كبار الضباط التابعني للقوات
اخلاصة األسرتالية ،واملخابرات،
قاموا بالضغط على إدارة مركز
االحتجاز من أجل زيادة السيطرة
على املتمردين املشتبه فيهم
قبيل التحقيقات.
وقال مصدر إن إدارة املعتقل
رفضت بقوة تلك الضغوط ،ومل
تنفذ أساليب تكميم األفواه،
وغريه األساليب القمعية.
يأتي ذلك مناقضا لتصرحيات
وزير الدفاع األسرتالي ستيفن
سيمث من أن أسرتاليا تلتزم
مبسؤوليتها جتاه املعتقلني،
وتعاملهم بكامل االحرتام.
ومن بني الشكاوى اليت وردت
حول انتهاكات يف املعتقل
األسرتالي حالة معتقل شاب
أصم وأبكم ويعاني من مرض
عقلي ،حيث وضع يف املعتقل
وفقا لضغوط من جمموعة عمل
العمليات اخلاصة األسرتالية،
بالرغم من املخاوف اليت أبداها
الفريق الطيب ،من أن حالته ال
تالئم االعتقال.
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وقام ضابط خمابرات أفغاني
بارز بالشكوى من أن املعتقلني
يتم حتويلهم من أسرتاليا إىل
مركز االحتجاز يف أفغانستان
وفقا لذرائع ضعيفة.
ويف واقعة أخرى ،رفضت

قوات الدفاع طلب مراهق بإلقاء
نظرة أخرية على والده املتويف
الذي قتل يف معركة مع اجلنود
األسرتاليني املتواجدين يف
أفغانستان .وترجع تلك الوقائع
إىل عامي  2010و.2011
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ناشط :الكنيسة الكاثوليكية
يف أسرتاليا أشبه باملافيا
قال الناشط األسرتالي براين
كيون كوهني إن الكنيسة
الكاثوليكية حاليا أشبه باملافيا
والعصابات اخلارجة عن القانون
وجتار املخدرات.
وأضاف يف تصرحيات أدىل بها
يف مؤمتر قانوني بوالية فيكتوريا
أن الكنيسة اليت ختضع حاليا
لتحقيقات اللجنة امللكية اليت
تبحث انتهاكات جنسية مورست
ضد أطفال يف أسرتاليا تظن
نفسها فوق القانون وترفض
االستجابة لكشف االنتهاكات
اجلنسية.
ويشغل د .كيون كوهني
منصب رئيس منظمة COIN
حيث وصف امليكنة اليت تتبعها
الكنيسة للتحقيق يف االنتهاكات
بغري الكافية.
واستطرد قائال« :الكنيسة تتعمد
جتاهل القانون املدني واجلنائي،

وغياب املساءلة» ،معتربا أن
إصرار الكنيسة على عدم اعتبار
االعتداءات اجلنسية يف نطاق
اجلرائم ،وتصنيفها بكونها
جمرد خطايا ،جيعل من الكنيسة
الكاثوليكية خارقة للقانون،
وضاربة به عرض احلائط ،مثل
العصابات اخلارجة عن القانون
واملافيا وجتار املخدرات.
يأتي ذلك فيما أعلنت الكنيسة
التزامها بالتعاون التام مع اللجنة
امللكية والشفافية والعدالة يف
حتقيقات االنتهاكات اجلنسية.
وتكلفت اللجنة امللكية ما
يناهز  22مليون دوالر حتى
أبريل املاضي ،ويتوقع أن متتد
حتقيقاتها إىل ما بعد موعدها
احملدد بديسمرب  ،2015مع
توقعات بتكلفة إمجالية تالمس
حاجز  500مليون دوالر.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

شورتن :أبوت سيأخذ من الفقراء
ليعطي األثرياء!!

الوزيران سوان وشورتن
حذر الوزير العمالي يف احلكومة
الفيدرالية بيل شورتن من
اعتزان توني أبوت زعيم
االئتالف الفيدرالي املعارض
زيادة ضريبة السلع واخلدمات
إذا فاز يف االنتخابات الفيدرالية
القادمة على منصب رئيس
احلكومة األسرتالية ،واملزمع
انعقادها يف سبتمرب القادم،
معتربا أن ذلك سيكون مبثابة
أخذ من الفقراء لصاحل األغنياء.
وأضاف شورتن أن أبوت خيطط
بيضاء خالل
لورقة ضريبية

سنتني من فوزه احملتمل،
تتضمن تغيريا كامال يف اهليكل
الضريبة ،حبيث تكون زيادة
ضريبة السلع واخلدمات ،من
أبرز مالحمها.
وتابع شورتن أن رئيسة احلكومة
األسرتالية احلالية جوليا غيالرد ال
تعتزم مطلقا زيادة الضريبة يف
حالة فوزها باالنتخابات املقبلة.
واعترب شورتن أن االئتالف
سيقوم برفع الضريبة مع رد
أموال أكثر شركات التعدين
ثراء ،بينما يرفع الضرائب على

العائالت البسيطة ،ووصف
شورتن ذلك بالتصرف املعتوه.
من جانبه وصف عضو الربملان
الليربالي مايكل كينان ادعاءات
شورتن باهليستريية ،نافيا أن
يكون لالئتالف أي نية لزيادة
الضرائب ،وتابع« :ال ميكن
زيادة ضريبة السلع واخلدمات،
دون موافقة حكومات الواليات
يف أسرتاليا» ،حبسب تصرحيات
أدىل بها لشبكة سكاي نيوز
اليوم السبت.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

وكالة مكافحة املنشطات حتذر طالب أسرتاليا
دعت الوكالة العاملية ملكافحة
املنشطات بضرورة تعليم طالب
املدارس األسرتالية خماطر
املنشطات الرياضية ،معتربة أن
اللجوء إليها يضع صحة األطفال
يف خطر ،ال سيما عرب االعتماد
على منشطات الستريويد،
واملكمالت الرياضية املنشطة.
وقال جون فاهي رئيس
الوكالة إن التسريبات اليت
تكشفت عن رياضيني حمرتفني
قاموا باستخدام الببتيدات
واهلرمونات تكشف الضوء
عن احلاجة إىل تثقيف الصغار
خبطورة استخدام مثل هذه
املواد.
وتابع « :حنتاج لتوصيل
رسالة عرب املناهج الدراسية
حتمل حتذيرات ضد العقاقري
غري الشرعية ،سنكسب تلك
املعركة ،إذا ركزنا على األطفال
يف أعمار مبكرة».
يأتي ذلك بينما كشفت
«فريفاكس ميديا» عن ضبط
طالب يف مدرسة Cranbrook
الواقعة يف ضاحية Bellevue
 Hillيتناول املنشطات ،ورفض
مدير املدرسة مايكل باركر
التعقيب على حالة الطالب الذي
خترج من املدرسة ،واكتفى

بقوله« :الشخص اجليد يرتكب
أحيانا بعض األخطاء».
ويف بريزبن ،مت طرد طالبني
يف السادسة عشر والسابعة
عشر من مدرسة St Joseph's
 Nudgee Collegeكما وجهت
هلما الشرطة اتهامات حبيازة
الستريويد واالجتار فيه.
ستيف
قال
جانبه،
من
اجلمعية
رئيس
هامبلتون
الطبية األسرتالية إن استخدام
املراهقني للمنشطات الرياضية

وصل إىل مرحلة األزمات.
وكشفت دراسة جبامعة سيدني
أجريت على  1090طالبا من
املدارس احلكومية والعامة
واخلاصة يف نيو ساوث ويلز
أن أكثر من ربع الطالب يف
الصفني احلادي عشر والثاني
عشر يستخدمون املنشطات
األمينية
األمحاض
مثل
ومساحيق الربوتينات الكتساب
القوة العضلية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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قزي رئيسا للجامعة اللبنانية الثقافية يف والية نيو ساوث ويلز
وطنية  -أجرت اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف والية «نيوساوث
ويلز» انتخاباتها بعد ما انتهت
فرتة اهليئة اإلدارية السابقة،
وقد أعيد انتخاب وسام قزي
لرئاسة جملس الوالية ملدة
سنتني.
واختار القزي هيئة إدارية
جديدة مؤلفة من  24شخصا
من ذوي االختصاص سيتولون
خمتلف
يف
املسؤوليات
القطاعات من بينهم عضو بلدية
هولرويد آدي سركيس الذي
تسلم مسؤولية نائب رئيس
مع السيد ابراهيم اخلوري.
ترأس جلسة االنتخاب امني
عام اجمللس القاري السرتاليا
العجوز،
عماد
ونيوزيلنده
سبقها جلسة مفتوحة شارك
فيها عدد من املؤسسات يف
اجلالية اللبنانية ،وختللها تقديم
واإلدارية
املالية
التقارير
وعرض لالجنازات اليت حتققت.
كما عرض القزي لدور اجلامعة
وأهدافها فيما قدم العجوز
عرضا تارخييا ملسرية اجلامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل
وشرح ابرز اهدافها.
وألقى القزي كلمة بعد إعادة

انتخابه بالتزكية ،شكر فيها
اهليئة اإلدارية السابقة واكد
أن اختياره للهيئة اجلديدة
يهدف إىل تغطية قطاعات

العمل كافة وخصوصا التواصل
مع الشبيبة.
ودعا قزي الشبيبة وابناء
اجلالية لالنتساب اىل اجلامعة

الهيئة االدارية الجديدة للجامعة

لتعزيز حضورها اكثر النها
الوحيد
االغرتابي
اجلسد
املعرتف به رمسيا لدى احلكومة
اللبنانية.

واكد أن هناك مشاريع عدة
يف الفرتة املقبلة ،اهمها
إقامة متثال املغرتب اللبناني
يف الوالية ،وحتقيق فكرة

إنشاء النادي اللبناني ،وإجراء
مسابقة ملكة مجال االغرتاب
يف الوالية باإلضافة إىل
مشاريع أخرى.

تراك قالّب للبيع

 Volvo F16,Good Condition.14 Speed .Gearbox and engine VolvoM&s body- bissaloy bin.Ready to be connected to trailer (available ring fitter).Dvd ,Navigation and reverse -camera in great
condition. CB RadioStereoTarps great condition.Very reliable truck...3 months rego-

Ready for work....

IT IS A
VOLVO
F16 , 485HP

لالتصال:
0431 718 387

Make
Volvo
Model
F1689A
Item Condition Good
Year 1988
*Price $45,000
Colour
WHITE
GCM
81000
GVM
26500
Registration
BK49UR
Category Trucks
Sub-Category Tipper
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روبرتسون يهدد بتجريد عبيد وماكدونالد من عضوية حزب
العمال وعبيد يتوعد مبقاضاة حزب العمال إذا مت فصله

هدد الوزير العمالي األسبق
بوالية نيو ساوث ويلز ايدي
عبيد مبقاضاة حزب العمال
إذا اختذ األخري قرارا بإقصائه
من عضوية احلزب على خلفية
حتقيقات املفوضية املستقلة
ملكافحة الفساد حول شبهات
فساد وتربح وكسبه لعشرات
املاليني من الدوالرات من
مناقصة تعدين فحم مشبوهة
وقتما كان أيان ماكدونالد
وزيرا للتعدين بالوالية.
وقام أحد حماميي عبيد بإرسال

حتذيرات كتابية إىل احلزب،
إذا أقدم على فصل موكله،
وهو الطلب الذي قدمه زعيم
املعارضة العمالية بوالية نيو
ساوث ويلز جون روبرتسون يف
آذار /مارس املاضي.
ووفقا لقواعد حزب العمال،
اتهم احلزب ايدي عبيد بالتسبب
يف تشويه مسعته ،لكن عبيد
يرفض ذلك االتهام ،بالرغم من
مثوله رهن أحد وأكرب حتقيقات
مفوضية مكافحة الفساد بوالية
نيو ساوث ويلز.

تغريم مطعم أسرتالي بسبب
الشيشة والسجائر

أصدرت حمكمة بوالية كوينزالند وحكمت حمكمة Holland Park
حكما بتغريم مطعم يف مدينة  Magistratesيف  10مايو بتغريم
بريزبن بسبب تقدميه للشيشة ابراهيم السلكاوي مسؤول
لزبائنه باإلضافة إىل السماح املطعم  3000دوالر ،باإلضافة
هلم بالتدخني يف املساحة إىل  824دوالرا مصاريف
املطعم
النتهاك
اخلارجية له ،مبا أوقعه يف احملكمة،
طائلة خمالفة قوانني مكافحة لقانون التدخني بالوالية.
ويبدو ذلك مبثابة حتذير قوي
التدخني.
واملطعم املخالف يدعى  Gad'sمن حكومة نيومان إىل املطاعم
جبنوب األخرى حلثها على االلتزام
Charcoal Cuisine
لزبائنه بالقانون ،وعدم انتهاكه.
ويقدم
بريزبن،
الشيشة ،ويسمح هلم بالتدخني من جانبه ،حث وزير الصحة
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
للمطعم٤،
اخلارجية ﺍﻟﺴﺒﺖ
لورانس
كوينزالند
 ١١بوالية
املساحة٢٢
يفﺻﻔﺤﺔ
٢٢
ﺻﻔﺤﺔ
مبا لفت نظر مفتشي وزارة سربينغبورغ املواطنني بضرورة
الصحة بوالية كوينزالند عقب اإلبالغ عن أي حاالت مماثلة
سلسلة من الشكاوى اليت حتمل انتهاكا لقوانني التدخني.
وتابع أن من مسؤولية املطاعم
قدمت ضد املطعم.
واتهمت جلنة تفتيش املطعم التيقن من أن الزبائن ال يدخنون
بانتهاك قانون حظر التدخني يف املساحات اخلارجية.
يف املساحات اخلارجية للمطاعم،
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
والذي فرض منذ عام .2006

وأرسل تيم برين حمامي ايدي
عبيد خطابا إىل إليزابيث سكالي
املسؤولة التنفيذية حلزب العمال
بوالية نيو ساوث ويلز مت تداوله
يف اجتماع للجنة املنازعات
باحلزب صباح األحد املاضي.
وحذر حمامي عبيد حزب العمال
من اختاذ إجراء سابق لألوان
إذا قرر فصل عبيد وجتريده من
عضوية احلزب ،قبل أن تسلم
مفوضية مكافحة الفساد نتائج
حتقيقاتها ،مهددا مبقاضاة
احلزب إذا نفذ تلك اخلطوة.
وكان جون روبرتسون زعيم
املعارضة العمالية بوالية نيو
ساوث ويلز قد اعلن إنه مصر
على مطالبته حلزب العمال بتجريد
الوزيرين العماليني السابقني
ايدي عبيد وأيان ماكدونالد
من عضوية احلزب ،بالرغم من
تهديدات حمامي عبيد باللجوء
للقضاء حال حدوث ذلك.
وكان روبرتسون قد طالب حزب
العمال بطرد عبيد وماكدونالد
إثر شبهات الفساد اليت كانت
رهن حتقيقات مفوضية مكافحة
الفساد على مدى الشهور الستة
املاضية.
ويصر كل من ماكدونالد وعبيد
على براءتهما ،كما تلقى حزب
العمال خطابا من حمامي ايدي
عبيد حمذرا فيه من أن إقصاد
عبيد من احلزب يعد سابقا
لألوان ،مهددا باختاذ إجراءات
قضائية إذا اختذ حزب العمال
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ عبيد
أي خطوة من شأنها جتريد
من عضوية احلزب ،قبل أن
تصدر مفوضية مكافحة الفساد
نتائج التحقيقات.
لكن روبرتسون يبدو مصرا على
موقفه قائال « :لقد طلبت أن
يتم جتريد عبيد وماكدونالد من

Hatem

Electrical Contracting

“^k÷]á^⁄Ê<kﬁألواح مشسية على
تطبع
أسرتاليا
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البنكنوت!!
شكل أوراق
متكن

علماء

أسرتاليون

من

واتكينز عامل املواد باملنظمة
البحثية إن توافر األلواح اجلديدة
سيكون ذا جدوى عظيمة ،منوها
إىل أن القدرة على طباعة مثل
هذه األلواح يف املنزل أو مكان
العمل مسة أساسية يف الطريقة
اجلديدة.
يأتي ذلك يف الوقت الذي يطور
فيه العلماء يف العامل الطباعة
ثالثية األبعاد وهي الطريقة
اليت متكن من عمل أدوات ثالثية
األبعاد باستخدام تصميمات
دجييتال.
يذكر أن خرباء من جامعة
وولونغونغ وملبورن خيتربون
حاليا إمكانية طباعة األجزاء
البشرية ،يف أغراض مثل نقل
األعضاء واألنسجة.

 ]<›Çœiطريقة لطبع
التوصل إىل
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ
ألواح

مشسية

على

هيئة

وقال الربوفيسور مارك كوك
يف تصرحيات أدىل بها مؤخرا
لراديو ايه بي سي« :يف
املستقبل ،ستستخدم هذه
األنواع من األجهزة املتقدمة يف
طباعة أجزاء من عظام ومفاصل،
وأعضاء اجلسد البشري».
يذكر أن القدرة على طباعة
ألواح مشسية ليست باألمر
اجلديد ،لكن التحدي الذي فعله
فريق البحث األسرتالي هي
الكفاءة والقوة اليت تتسم بها
تلك األلواح املطبوعة.
واجلدير بالذكر أن اللوحة
الشمسية ذات عرض  30سم
تولد طاقة ترتاوح بني 50-10
وات لكل مرت مربع .
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

وتتسم
البنكنوت،
أوراق
]<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ
باملرونة الشديدة ،وخفة الوزن
]˜}<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj
مستخدمني طريقة الطباعة ثالثية
األبعاد<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜.
وقال علماء يف منظمة البحوث
العلمية والصناعية بالكومنولث
 CSIROإن األلواح اجلديدة
اليت حتمل احلجم  ،A3واليت
يتم ختليقها عرب وضع حرب
سائل ضوئي على بالستيك
رقيق مرن ،تعين أنه سيكون
باستطاعة اجلميع قريبا القدرة
على طبع األلواح الشمسية يف
املنزل.
من جانبه ،قال د .سكوت
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عضوية احلزب ،وال زلت مصرا
على ذلك ،لقد أعلنتها واضحة،
لن أتسامح مع أي سلوكيات
مثل ذلك يف حزب العمال،
ويف النهاية حيق اليدي عبيد
اتباع كافة الطرق القانونية اليت
يراها الزمة ،لكنين لن أرجع عن
قراري».
ويف سياق متصل ،أسدلت
املفوضية املستقلة ملكافحة
الفساد بنيو ساوث ويلز
ستارها بعد حتقيقات دامت ستة
شهور تتعلق بشبهات فساد
ترتبط بوزراء عماليني سابقني
بوالية نيو ساوث ويلز أبرزهم
أيان ماكدونالد وايدي عبيد،
حيث أجرت املفوضية ببعض
التحقيقات املنفصلة ،واستمعت
إىل مئات الشهود ،ومل يتبق
سوى أن تسلم املفوضية نتائج
التحقيقات يف يوليو القادم.
وحققت مفوضية مكافحة الفساد
يف رخصات تعدين فحم قدمها
وزير التعدين األسبق بالوالية
أيان ماكدونالد بشكل حيمل
الكثري من الشبهات ،ومدى
استفادة عائلة عبيد من معلومات
داخلية سربها ماكدونالد.
كما حققت املفوضية يف قبول
الوزير العمالي األسبق اريك
روزندال لسيارة هوندا من عائلة
عبيد بسعر يقل عن مثنها ،فيما
يشتبه بكونه رشوة سياسية،
جبانب حتقيقات أخرى.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

Melbourne

استطالع يرصد معاناة األمهات
العازبات واآلباء العزب يف أسرتاليا

كارولني كاري تقول إنها غري قادرة على تحمل تكاليف عالج ابنها من الربو
تشري اإلحصائيات إىل أن أكثر الذي اعرتاها بعد اكتشاف أن 7
من  % 40من األمهات العازبات  %من اآلباء العزب واألمهات
واآلباء العزب ختطى أبناؤهم العازبات مشردون ال مأوى
سن السابعة ،وهو العمر احملدد هلم ،واعتربت أن القرار زاد
خلروجهم من نطاق االستحقاق من مستويات احلرمان لدى تلك
لبدل رعاية األطفال إىل بدل العائالت.
البطالة الذي اصطلح على تسميته وقال أحد اآلباء العزب املشاركني
 ،Newstartمبا تسبب يف كثري من يف االستطالع « :منذ أن انتقلت
لفئة بدل البطالة ،وأنا غري
املعاناة.
وكشف استطالع أجرته املنظمة قادر على تكاليف اإلجيار ،حتى
اخلريية  Salvation Armyأو جيش اضطررت لالنتقال إىل السكن
اخلالص مبشاركة  2705شخص يف منزل متنقل ،وساءت أحوالي
التأثري السيء لقرار حكومة بشدة».
غيالرد حبرمان هذه الفئة من كما نقلت األم العزباء كارولني
اآلباء واألمهات من بدل رعاية كاري 50 ،سنة ،معاناتها بعد
األطفال وحتويلهم إىل بدل البطالة انتقاهلا إىل بدل البطالة ،حيث
أشارت إىل أنها تعمل أسبوعيا
الزهيد.
وأظهر االستطالع زيادة قدرها  12لساعات متفاوتة ،إال أنها ال
 %يف نسبة الباحثني عن مساعدة تستطيع أن تفي بتكاليف احلياة
املنظمة اخلريية بني املستحقني املتزايدة ،ال سيما وأن ابنها ديفيد
Saturday
11June
2011
Saturday
4 June
2011
Page
22
Page
22
إىل
وحيتاج
مرض الربو،
يعاني من
التأثري
لبدل البطالة ،مبا يؤكد
عالج ،ونظارات جديدة.
السليب لقرار احلكومة الفيدرالية.
وأعربت املنظمة عن شعور القلق املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:

Hold a first Aid certificate
Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation




Be reliable
;We have the following security positions available
Crowd Control
)(Events

RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Master License No: 409566317
Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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مقاالت

سوبرمان شربل و«عجيبة» االنتخابات
ال يرى وزير الداخلية والبلديات يف حكومة تصريف األعمال
مروان شربل ،حني ينظر يف املرآة ،غري «سوبرمان» .وحني
يضع نظارتيه ويرتدي بذلته الرمسية ،يسأل مستشاره اإلعالمي
الودود ميشال كرم بثقة :حبياة شبابك ،أال أشبه نبيل؟ وعلى
غرار «سوبرمان» ،يبحث شربل عن األرقام القياسية ،ليس
لتحطيمها فحسب ،إمنا ليطحبشها :ال يكاد ينهي حتديًا خياليًا
ككبح مجاح الشيخ أمحد األسري ،مث ًال ،أو إقناع آل املقداد
بزرع غضبهم يف حليته ،حتى ينتقل إىل آخر .آخرها إجراء
االنتخابات يف موعدها.
فعليًا ،يكاد ال يوجد طرف سياسي يود حصول هذه االنتخابات
يف موعدها ،خصوصًا وفقًا لقانون «الستني» :حزب اهلل وحركة
أمل منشغالن ميدانيًا بالتطورات العسكرية السورية عن كل
ما ميكن صناديق االقرتاع أن حتمله من مفاجآت ،ويبحثان
عما يهدئ الساحة الداخلية بدل توتريها باخلناق االنتخابي
ّ
والتعبئة العبثية .تيار املستقبل يفرتض أن قانون «الستني»
ال يفضي» يف أفضل حاالت قوى  14آذار» إال إىل إعادة
إنتاج املشهد النيابي نفسه القائم اليوم ،مبا يستتبعه من
حسابات حكومية وحتالفات سياسية يكون النائب وليد جنبالط
قبانها .ويعلم املستقبل أن نزهته يف صيدا وعكار
بيضة ّ
واملنية وطرابلس ،يف ظل تفريخ األحياء أمراء يفرتضون
أنفسهم أول البعث وآخره ،لن تكون ريفية .كما يعلم أن
طائرات املهاجرين لعبت دورًا رئيسيًا يف فوزه عام 2009
يف دوائر البقاع الغربي ــــ راشيا واألشرفية والكورة وحتسني
ظروف املعركة يف زغرتا .لكن جتهيز الطائرات مبسافريها إىل
هذه الدوائر لن يكون مهمة سهلة يف ظل الشلل التنظيمي
املستقبلي .أما جنبالط ،فيدرك الوضع السيئ للقوات اللبنانية
مقارنة بتفوق التيار الوطين احلر املستجد يف غالبية الدوائر
احلساسة أكثر مما تدرك ذلك القوات نفسها ،لذا يأمل تأجيل
االنتخابات ستة أشهر أقله ريثما يهدأ التسونامي الربتقالي
املتجدد الذي يهدد بانتزاع بعض مقاعد األشرفية والكورة
من قوى  14آذار .لكن حال جنبالط من حال غالبية القوى
السياسية؛ ال يريد ،حتى اآلن ،أن يكون هو املبادر بالدعوة
اىل تأجيل االنتخابات عرب التمديد للمجلس احلالي .وبدل أن
يتفهم معاليه أزمة الفرقاء ويعلن استعصاء إجراء االنتخابات
يف موعدها؛ حيرجهم بتشديده اليومي على جهوزية «داخليته»

غسان سعود

إلجراء االنتخابات.
يفرتض شربل ومن ّ
ينظرون عن حتمية حصول االنتخابات يف
موعدها أن جملس وزراء تصريف األعمال سيجتمع اليوم قبل
غد ليقر صرف االعتماد لوزارة الداخلية إلجراء االنتخابات.
ّ
وسيحل اجمللس نفسه عقدة هيئة اإلشراف على االنتخابات.
ويتبع ذلك ،يف حسابات الوزير دائمًا ،انعقاد اهليئة العامة
يف اجمللس النيابي إلقرار آلية اقرتاع املغرتبني ،أو تعديل
قانون االنتخاب حلرمان الناخبني املسجلني يف سفارات بلدهم
من االنتخاب .و»االنتخابات يف موعدها» حتول دون فتح باب
النقاش يف تعديل بعض الدوائر ،خصوصًا عكار كما يرغب
التيار الوطين احلر ،أو زحلة كما يأمل الوزير السابق الياس
سكاف وتشتهي القوات اللبنانية لتبني قدرتها على إحلاق
خسارة به من دون أصوات تيار املستقبل.
بعد ذلك ،ضمن الشهر نفسه الذي يتحدث القانون والوزير
عنه ،سيكون «سوبرمان» قادرًا على ضمان أمن ستة آالف
قلم اقرتاع ،مبا يف ذلك أقالم االقرتاع الواقعة لسوء حظها
يف عكار وعرسال وباب التبانة ،وعلى ختوم القصري .وسيجرد
الوزير صناديق االقرتاع الستة آالف ليتأكد من سالمتها،
واستبدال ما تستوجب صدقية االنتخابات استبداله .وستصحح
«الداخلية» لوائح الشطب .وسيفحص الوزير أيضًا ،من دون
شك ،إقفال هذه الصناديق بعد أن جيد مفاتيحها .وسيفحص
ستة آالف كامريا تصوير ،يتأكد من أنها مجيعها «شغالة».
وسرياسل معاليه اإلدارات العامة ،لرتسل له أمساء املوظفني
ليختار أكثر من إثين عشر ألف موظف يفرتض بهم لعب دوري
رئيسي القلم والصندوق ،وسيدربهم خالل هذا الوقت القصري.
وألن شربل يعد بعدم نوم املوظفني من تاريخ االتفاق على
إجراء االنتخابات يف موعدها وحتى موعدها ،سيكون قادرًا على
طباعة ورق احملاضر ولوائح الشطب واسترياد احلرب بعد إعداد
دفاتر الشروط هلذه مجيعها واستدراج العروض وفضها.
ويف حال أفضت حسابات القوى السياسية إىل إجراء االنتخابات
يف موعدها ،وإثبات وزير الداخلية مرة أخرى أنه الرجل اخلارق
الذي طال حبث اللبنانيني عنه ،سيتعني على القوى السياسية
اختيار مرشحيها النهائيني خالل أسبوع واحد :هذا األمر فعله
عون اثر عودته إىل لبنان عام  2005يف  7أيار وخوضه
االنتخابات يف غالبية األقضية بعد شهر واحد ،لكن يصعب

National

Strata Management

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

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

على تيار املستقبل فعله لوجود رئيسه النائب سعد احلريري
يف املنفى الطوعي وخفوت وهج أمينه العام أمحد احلريري
وتواضع قدرات تيار املستقبل املالية مقارنة مبغرتبني
عادوا من أوسرتاليا وكندا إىل املنية وعكار والبقاع الغربي
ويف نيتهم هدف واحد :ملء صالونات قصورهم وباحاتها
باملواطنني .وخالل األسبوع التالي ،سرتسو التحالفات اليت مل
جتد منذ عامني يف كسروان ،مث ًال ،برًا ترسو عليه جراء تنازع
النائب السابق منصور البون ورئيس مجعية الصناعيني نعمة
افرام على دفتها .وستحل عقدة قوى  8آذار يف زحلة ،ويقرر
الرئيس جنيب ميقاتي ما ينوي طرابلسيًا فعله ،ويستقبل
رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع النائب بطرس حرب،
وحيسم الرئيس أمني اجلميل إن كان سيكتفي بصدقات
تيار املستقبل النيابية على حزب الكتائب أم يسرتجع لقب
«العنيد» .وخالل األسبوع األخري سيضطر جعجع إىل مغادرة
معراب بعد طول انتظار ليقطف الزهور من األشرفية والكورة
والبرتون وغريها من الدوائر اليت حيتاج فريقه السياسي
حضوره الشخصي إليها الستنهاض ناخبيها ،فيما يزور
العماد عون يف اليوم األول من ذلك األسبوع جزين وبسكنتا
وتنورين ويف اليوم التالي احلدت واجلديدة وشبطني ويف
الثالث التحويطة وجونية والبرتون ،وهكذا حتى اليوم السابع.
وخالل األسبوع نفسه ،سيتعني على املرشحني طبع صورهم
لتعريف الناخبني بأشكاهلم ،وستخوض لوائح اإلعالنات حرب
شعارات جديدة.
ميكن إجراء االنتخابات يف موعدها وفقًا لقانون «الستني».
فالتمديد للمجلس النيابي ،كما تأجيل موعد االنتخابات شهرين
أو ستة ،عيب .لكن ليس عيبًا حسم بضعة سياسيني إن كان
يتعني إجراء االستحقاقات الدستورية يف مواعيدها أم ال،
وال عيب يف حرق املراحل داخل غرفة ضيقة ال أحد ممن هم
خارجها يعلم ما يتعني عليه فعله إن كان حيلم مبمارسة أي
عمل سياسي يف هذا البلد ،وليس عيبًا مفاجأة املواطنني،
قبل بضعة أيام من املوعد املنتظر ،أن عليهم تغيري برناجمهم
األحد املقبل للذهاب إىل االنتخابات .ال حيتاج االنتخاب وقتًا
للتفكري ومقارنة الربامج ومطابقة احلمالت ومتابعة املناظرات؛
يكفي أن يقول «سوبرمان» للمواطنني اذهبوا يوم األحد إىل
أقالم االقرتاع حتى يذهبوا طائعني شاكرين.

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

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

امـنيات لبنانية

 150بني قتيل وجريح يف طرابلس واملعارك مستمرة
كبارة مل يفلح يف إرساء هدنة يف حماور باب التبانة
تفاوتت وترية االشتباكات املتقطعة اليت تواصلت يوم االربعاء
يف طرابلس على مجيع احملاور بني منطقيت باب التبانة وجبل
حمسن ،واليت شهدت اعمال قنص ورشقات نارية متفرقة واطالق
قذائف صاروخية بشكل متقطع.
فبينما كانت املعارك تعنف على حماور النزاع التقليدية ،ليعود
وخييم هدوء حذر مع حماوالت وساطات سياسية لوقف املعارك بني
الطرفني ،شهدت حماور امللولة املنكوبني الريفا من جهة وجبل
حمسن من جهة ثانية ،معارك عنيفة بني احلني واآلخر استخدمت
فيها مجيع انواع االسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية ،حيث بلغت
نريان االسلحة حدودًا قصوى مل تعرفها من قبل ،ووصلت النريان
اىل مقر فصيلة درك البداوي عند مشارف بلدة دير عمار اليت تبعد
عن خطوط التماس اربعة كيلومرتات.
واثناء دفن حممود عبيد يف مقربة وادي النحلة يف البداوي
تعرض املشيعون الطالق نار ادى اىل اصابة حممود حممد طراف
يف قدميه.
كذلك طال الرصاص الطائش منطقة أبي مسراء ،قبالة ساحة
اإلميان ،ومنطقة شارع عزمي ،مما أحدث هلعا بني السكان،
وشهدت حماور النزاع التقليدية الليلة املاضية ،اشتباكات عنيفة
استخدمت فيها القذائف الصاروخية على انواعها ،وقذائف اهلاون
اليت طالت مناطق بعيدة عن مسرح االشتباكات ووصل بعضها اىل
وسط املدينة قرب الروكسي ،وطالت االعرية النارية والقذائف
الصاروخية املارة والطريق الدولية اليت تربط طرابلس بعكار ،مما
ادى اىل سقوط عدد من الضحايا اجلدد ،عرف منهم القتيل حسان
ابرهيم ،وحممود عبيد ( 40عاما).
وجرح كل من :مظهر عبداهلل الصباغ ،حممد برهان الذهيب ،حممد
غسان اشرفية ،رامي عبدالرزاق حسني ،بالل عبدالناصر برجاوي،
حممد حممد اجلسري ،عبدالكريم خالد حميش ،بسام امحد يوسف،
علي فواز ديب ،قمر عبدالرمحن البوش ،حسن عمر الصبقجي،
حممد حممد كروم ،حممد ياسر غنوم ،حميي الدين امحد درويش،
امحد حممد حنوف ،حممد عبداحلميد درويش ،امنة حممد سعد ،حسني
حسن ناصر ،امحد فوزي محود ،ابرهيم هاني احلصري ،مصطفى
حممد الصعيدي وخالد عدنان احلريري ،محزه حممد درغام ،عبد
الرمحن علي ،زينب الضاهر ،عبدالوهاب حممود ،حسن امحد سيف،
خمتار علي سيف .وبذلك ارتفع عدد القتلى واجلرحى منذ بدء
االشتباكات مساء االحد اىل حنو  ،150منهم  10قتلى وبينهم
عسكريان وحنو  140جرحيا.
وكان من املقرر ان يعقد لقاء يف منزل النائب حممد كباره
حتضره فاعليات طرابلسية ،احلادية عشرة والنصف قبل ظهر امس،
اال انه ارجئ اىل وقت الحق فتوجه كبارة برفقة فاعليات ورجال
دين اىل مسجد يف املنطقة حيث التقى قادة احملاور يف التبانة
الذين رفضوا اهلدنة وطلبوا ابالغ قيادة اجليش بقرارهم.
ويف السياق نفسه ،استقبل قائد اجليش العماد جان قهوجي يف
مكتبه يف الريزة امس النواب سامر سعادة ورياض رحال وقاسم
عبد العزيز ،الذين أعربوا له عن تقديرهم لتضحيات اجليش،
ودعمهم اجلهود اليت يبذهلا لضبط األمن واالستقرار يف البالد.
ومساء ،عقدت هيئات اجملتمع املدني اجتماعا موسعا يف دارة
رئيس بلدية طرابلس نادر الغزال بعد تعذر انعقاد االجتماع يف
قاعة البلدية بسبب سقوط القذائف العشوائية يف منطقة التل
واملئتني .واستنكر اجملتمعون «ما جيري من استهداف دائم ألمن
املدينة وأمن أهلها وسالمتهم» ،ومحلوا احلكومة جمتمعة والقيادات
السياسية واالمنية مسؤولية ما جيري يف املدينة .وطالبوا رئيس
اجلمهورية «بدعوة جملس االمن الفرعي وحبث االمور واجياد احللول
السريعة».
وأقامت «مجعية محلة طرابلس خالية من السالح» مبشاركة
النقابات وهيئات اجملتمع املدني ورئيسي بلدية طرابلس وامليناء
ونقابات املهن احلرة اعتصاما رمزيا اضيئت خالله الشموع استنكارا
ملا حيصل يف طرابلس.

توتر يف صيدا تزامناً مع تشييع عنصر من «حزب اهلل»

استدعى دفنه يف جبانة الوقف الشيعي بدل سريوب
يكاد ال مير يوم على مدينة صيدا وحميطها ،من دون وقوع
مشاكل وحوادث تفرض عليها اجواء من احلذر والتوتر تنعكس
سلبًا على جممل احلياة العامة فيها وعلى اوضاعها االقتصادية
واملعيشية.
وقد شهدت االربعاء صيدا وحميطها حدثًا هو االول من نوعه
يف املدينة كان ميكن ان يتطور حنو األسوأ ويضع املدينة على
نار ملتهبة ،إال ان تدارك اجلهة املعنية مباشرة باحلدث وتعاونها
مع اجلهات املختصة ساهم مع االجراءات املعززة واملكثفة اليت
اختذها اجليش يف ضبط الوضع ومنع انفالته .وأما احلدث فتمثل
يف تنظيم مراسم تشييع احد عناصر «حزب اهلل» الذين سقطوا يف
معركة القصري يف سوريا ،والبعض قال انه سقط خالل مشاركته
يف دورة تدريب عسكرية مل يعرف مكانها .ولكون العنصر من
أبناء صيدا ،وهو صاحل امحد الصباغ ( 23عامًا) كان يفرتض دفن
جثمانه يف مقربة صيدا اجلديدة التابعة لالوقاف االسالمية السنية
يف حملة سريوب بناء على رغبة والده ،علمًا ان والدته شيعية من

منطقة البقاع من آل زعيرت ،وكان يفرتض أيضًا أن يصل موكب
جثمان الصباغ من مستشفى الشهيد راغب حرب يف تول – النبطية
اىل مسجد السيدة فاطمة الزهراء يف صيدا الساعة االوىل بعد
الظهر حيث يصلى على جثمانه ،ثم ينقل اىل جبانة سريوب .وقد
سجلت مظاهر احتجاجية من اتباع الشيخ امحد األسري والسلفيني
ّ
بقيادة الشيخ نديم حجازي وبعض انصار «اجلماعة االسالمية»،
الذين انتشروا يف الطرق املؤدية اىل جبانة صيدا وقطعوا طريق
مدخل املقربة بالسواتر الرتابية واالطارات ملنع دفن جثمان الصباغ
باعتباره «مشاركًا يف قتل أهلنا من ابناء السنة يف سوريا» ،كما
افاد عدد من اتباع األسري وانصار «اجلماعة» .ويف ضوء ذلك ،نقل
«حزب اهلل» وعائلة الصباغ مكان دفنه من جبانة سريوب اىل جبانة
الوقف الشيعي قرب النادي احلسيين يف حملة البوابة الفوقا يف
صيدا ،وسط اجراءات أمنية مكثفة.
وتقرر نقل اجلثمان مباشرة من الغازية بعد الصالة عليه اىل
حسينية صيدا من دون املرور أمام مسجد الزهراء ،وبالفعل
وصل موكب اجلنازة وسجي يف باحة احلسينية لبعض الوقت
وسط هتافات «لبيك يا زينب» .وشارك يف استقبال اجلنازة
االمني العام لـ «التنظيم الشعيب الناصري اسامة سعد الذي احاط
بوالد الصباغ ،اىل مسؤولني يف «حزب اهلل» وعدد من «االحزاب
الوطنية» وسرايا املقاومة و»قوات الفجر» .وقال والد الصباغ ان
جنله «بطل».

ابرهيم استجوب طبيب أسنان موقوفاً بتهمة التعامل
أسئلة عن تفاصيل يف التحقيق األولي وأجوبة مقتضبة
دار بني رئيس احملكمة العسكرية العميد خليل ابرهيم وموقوف
بتهمة التعامل مع العدو االسرائيلي فيض من أسئلة استقاها رئيس
احملكمة من حمضر التحقيق االولي مع املتهم ،من خالل اعرتافات
األخري مبا أسند اليه ،مقرونة بتفاصيل وحيثيات ،وأجوبته املقتضبة
أثناء استجوابه يف حضور املستشار املدني القاضي حسن شحرور
ومفوض احلكومة املعاون القاضي سامي صادر وحمامي الدفاع
ناجي ياغي عن املوقوف فاروق خليل شقري.
وبيت القصيد يف ملف هذا املتهم كان «أبو أمحد» الضابط
االسرائيلي الذي دأب على التهاتف مع املتهم شقري يف إطار
تزويده معلومات وأماكن بريد ميت ،حبسب التحقيقات األولية
اليت تراجع عن مضمونها املوقوف طبيب األسنان ،مشريًا اىل ان
«أبو امحد» شخص غري موجود ومل حيصل أن ختاطب معه .وعزا
ما ورد يف إفادته اىل ضغط معنوي القاه يف املرحلة األوىل من
التحقيق .وقال ان من كان يهاتفه هو شقيقه املتهم الفار زهري،
وأطلعه على معلومات اعتربها عادية وردت يف وسائل اعالم مرئية
أو تناقلتها العامة.
علي يف
وقال« :مثة لغط عجيب غريب يف افادتي .ومثة جتن
ّ
بعض األمور ،وال أعرف األماكن اليت يف الصور».
عندها واجه العميد ابرهيم املتهم بصور يبدو فيها األخري اثناء
داللته على مواقع بريد ميت وقع عليها ،وأحدها جلهاز زوده إياه
الضابط «أبو امحد» على ما ورد أوليًا» .واعترب املتهم انها جاءت
حتت وطأة الضغط إياه ،من دون ان يصف طبيعته.
وأمام نفي املتهم الستيين لوجود ضابط املوساد «أبو امحد»،
ركز رئيس احملكمة على شقيق املوقوف املالحق غيابيًا والذي كان
معروفًا بصلته باملخابرات االسرائيلية ،وفق ما ورد أوليًا» .وأقر
شقري بعلمه بهذه الصلة قبل ان يطلع شقيقه على املعلومات
اليت كان يستفسر عنها هاتفيًا .وذهب رئيس احملكمة اىل افادة
ابن املتهم الذي تقرر االستماع اىل شهادته يف جلسة األول من
تشرين الثاني املقبل .وبادره بتطابقها مع تلك اليت أدىل بها جلهة
احلاسوب والقرص املدمج وجهاز وحافظة معلومات .كذلك فاحته
يف كلمة مرور توص ًال الستعمال تلك الوسائل التقنية.
وبعدما وصف شقري وضعه املادي بالعادي يف تلك الفرتة،
أخذ العميد ابرهيم يسأل انطالقًا من االفادة األولية للمتهم عن
حتديد املتهم مراكز عسكرية وأماكن حلركة «أمل» و»حزب اهلل» يف
قرى جنوبية .وقال« :كلها دمرت يف حرب متوز  2006وضربت،
ومثة أهداف حددتها على الكومبيوتر» .وقاطعه املتهم« :ال .ال».
وتابع رئيس احملكمة« :هناك حوادث حصلت على طريق عام
مركبا ،وبريد ميت أحضره املتهم ،تبعًا هلا ،من كفرمتى والزندوقة
والبرتون وشكا حيث ألفى علبة بالستيك حتوي قرصًا مدجمًا
وحافظة معلومات ومبلغًا من املال وكلمة املرور االلكرتوني ،كما
ّ
تسلم مبلغ  1500دوالر خمبأ يف معدات طبية ورد بالربيد السريع
من يوغوسالفيا سابقًا ،مع رسالة خطية يف هذا اخلصوص وشرائه
خطًا أمنيًا من سوق اخلميس يف بنت جبيل بناء على طلب «أبو
امحد» الذي حدد مواقيت استعماله يف االتصال به حصريًا ،وكذلك
تقسيط جهاز كومبيوتر بـ  650دوالرًا ،وعليه صور لبلدات جنوبية،
وموضوع حضور النائب علي حسن خليل اىل القرية وشخصيات
أخرى» .وقاطعه املتهم من جديد« :قلت لشقيقي عنها بعد سؤاله.
وكانوا يأتون يف مناسبات اجتماعية».
وأضاف رئيس احملكمة« :اعطيت إحداثيات عن اجلامع يف بلدة
بليدا واحلسينية ومراكز اجليش يف بلدات هناك» .وكان رد
املتهم« :أنا مل أفعل كل ذلك .كنت يف وضع عجيب غريب يف
التحقيق األولي» .وتابع رئيس احملكمة« :جهاز االرسال البادي يف
الصورة له وصلة على الكومبيوتر .ذكرت انك تسلمته من الضابط
ّ
وعلق
االسرائيلي» .فقال املتهم« :كنا يف وضع مش مظبوط».
رئيس احملكمة« :ما حصل يف جسر القاضي الذي قصدته ثالث
مرات لتسلم بريد ميت ارشدك اليه «أبو امحد» ووجدته يف املرة

الثالثة .واخبارك عن انفجار يف خربة سلم وانفجار صاروخ يف
حمل ميكانيك سيارات» .املتهم« :مسعت عنه» .رئيس احملكمة:
«صاحبه كان مسؤو ً
ال يف حزب اهلل» .واستطرد« :شقيقك يعمل
للموساد» .فأجابه املتهم« :ماذا سيكون غري ذلك؟» .ورد رئيس
احملكمة« :يعين ال فرق بني أبو امحد وشقيقك زهري» .ورد املتهم
على الرد« :شقيقي يف املخابرات االسرائيلية وكنت اكلمه على
أساس انه شقيق فحسب».
وحياكم شقري وشقيقه بتهمة التعامل مع العدو االسرائيلي ودس
الدسائس والتواصل مع «املوساد» وتزويده معلومات أمنية عن
مراكز تابعة للجيش واملقاومة.

تشييع شابني يف وادي خالد سقطا يف القصري
شيع يف وادي خالد امس شابان سقطا يف اشتباكات مع القوات
السورية يف االراضي السورية ،حبسب ما نقلت مصادر حملية
واسالمية اىل «وكالة الصحافة الفرنسية».
واشارت املصادر اىل ان الشابني كانا ضمن جمموعة حاولت
دخول القصري اليت تشهد معارك ضارية منذ االحد املاضي.
وقال احد رجال الدين السلفيني للوكالة ان «حسني احلسني من
منطقة هيت يف وادي خالد ،استشهد يف املعركة اليت دارت مع
قوات النظام اليوم صباحا».
واوضح الشيخ الذي رفض كشف امسه ان احلسني ،وهو يف
العقد الرابع من العمر «شيع اليوم (االربعاء) يف بلدة اهليشة يف
وادي خالد».
كذلك نقلت الوكالة عن مسؤول حملي يف وادي خالد ان «جثة
شاب آخر من اجملموعة نفسها نقلت اىل املنطقة» قبل تشييعها،
يف حني نقل ثالثة جرحى اىل احد مستشفياتها ،من دون تقديم
تفاصيل اضافية.
وكانت وكالة «سانا» الرمسية السورية افادت ان وحدات من
القوات النظامية «احبطت حماوالت جمموعات ارهابية مسلحة التسلل
فجرا من لبنان اىل سوريا عرب مواقع عدة يف ريف القصري ،واحلقت
بها خسائر فادحة».

توقيف لبناني وسوري ضالعني يف عمليات خطف
أفادت شعبة العالقات العامة يف املديرية العامة لقوى االمن
الداخلي «أن شعبة املعلومات ،من ضمن متابعتها لعمليات اخلطف
بهدف اإلستحصال على فدية مالية واليت طاولت أشخاصا عدة يف
مناطق لبنانية خمتلفة ،وبنتيجة اإلستقصاءات والتحريات والرصد،
متكنت من توقيف كل من :إ .ح( .مواليد  - 1985لبناني) وم .ن.
(مواليد  -1987سوري) .بالتحقيق معهما ،إعرتفا بقيامهما مبحاولة
خطف صاحب معمل لتصنيع الورق يف منطقة املنت ،كما اعرتف
األول باشرتاكه مع آخرين (العمل جار لتوقيفهم) يف سلب سيارة
بيك أب تابعة لوزارة الزراعة حمملة باألغنام يف مدينة بعلبك،
وحماولة خطف سوري يف البقاع.
التحقيقات جارية يف إشراف القضاء املختص ،والعمل جار لتوقيف
كل الضالعني يف عمليات اخلطف».

انتحال صفة ضابط لـ»تشريج» اخلليوي
وزعت شعبة العالقات العامة يف قوى األمن الداخلي بيانًا جاء
ّ
فيه« :يقوم عدد من االشخاص مبناورات احتيالية من خالل انتحال
صفة ضباط يف قوى االمن الداخلي ،حيث يتصلون هاتفيًا او
يتجهون اىل حمال بيع اخلطوط اخلليوية ،ويطلبون من اصحابها
تعبئة (تشريج) بطاقات مسبقة الدفع من دون تأكد أصحاب هذه
احملال من صحبة االدعاء.
لذلك حتذر املديرية العامة لقوى االمن الداخلي املواطنني الكرام
واصحاب احملال التجارية وال سيما منها تلك املعدة لبيع اخلطوط
اخلليوية من الوقوع ضحية مثل هذه االعمال االحتيالية ،وتطلب
منهم عدم التجاوب مع مثل هذه الطلبات إال بعد التأكد من
الشخص املتصل او طالب التعبئة».

حاول فض خالف فقضى برصاصة أحد املتخاصمني
دفعت الشهامة املواطن ميالد خمايل نعوس ( 41عامًا) من بلدة
القاع – البقاع الشمالي اىل حماولة فض مشاجرة مل يكن طرفًا
فيها، فلقي مصرعه بعد اصابته بطلق ناري من احد املتخاصمني
اودى حبياته قبل وصوله املستشفى.
وكان خالف نشب بني املواطنني بشري وملهم مطر ،ابين العم،
صباح االثنني ،حاول عدد كبري من أهالي البلدة فض االشتباك
بينهما ،فما كان من ملهم اال ان عمد اىل اطالق النار عشوائيًا من
جتمعوا ،فأصابت إحدى
رشاش حربي على عدد من االهالي الذين ّ
الرصاصات نعوس الذي دفعته شهامته اىل فض اخلالف بني
العائلة الواحدة ولقي مصرعه قبل وصوله اىل «مستشفى اهلرمل
احلكومي» .
وعلى االثر نفذ اهالي بلدة القاع ووالدا نعوس اعتصامًا قطعوا خالله
طريق وسط البلدة مطالبني الدولة بتوقيف الفاعل واالقتصاص
منه ،ويف حال مل تتحمل مسؤولياتها ومل يتم توقيف الفاعل
توعدوا الثأر بانفسهم.
ّ
وحضرت القوى االمنية وفتحت حتقيقًا.
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مــقاالت

حزب اهلل يف سوريا
ابراهيم األمني
األمر بسيط ،أو املعادلة بسيطة ،وال حتتاج إىل أي نوع من التأويل.
مدهم بدعم إضايف
لو كان مبقدور داعمي اجملموعات املسلحة السورية ّ
لفعلوا ذلك أمس قبل اليوم .أص ًال ،مل ُيبق كل من يدعم هؤالء أي
شيء يقدرون على إيصاله ألولئك على امتداد سوريا إال فعلوه.
وكل شكوى من مجهورهم من أن احلرب العسكرية املباشرة مل يشنها
حتالف القوى املعادية للنظام السوري ،هي تعبري عن احتقان ،والرد
مد عمر النظام ،بل اجلواب ببساطة :مثة
عليها ليس يف
رفض هدفه ّ
ٍ
حدود للقوة!
يف لبنان ،بادر أنصار املعارضة السورية باكرًا اىل االندفاع حنو كل
أشكال الدعم السياسي واالعالمي واملادي للمعارضة .وخالل أشهر
قليلة ،كانت مناطق احلدود يف الشمال وعند مشاريع القاع قد حتولت
اىل معابر ملن يريد الدخول إىل مناطق سورية تشهد مواجهات بني
النظام ومعارضيه املسلحني ،أو ختضع لنفوذ اجملموعات املسلحة.
وحتولت طرابلس على سبيل املثال اىل مركز للتمويل ومجع املقاتلني
وجتهيز بعضهم ونقل االسلحة ونقل أجهزة االتصاالت ،ثم أخلي أحد
مستشفيات املدينة الستقبال جرحى املسلحني .وكانت املساجد اليت
يسيطر عليها السلفيون مقرًا مفتوحًا لكل أنواع التعبئة .وهي يف
الغالب كانت تتم على خلفية مذهبية وعقائدية.
يف مرحلة تالية ،مل يكتف اللبنانيون املؤيدون للمعارضة السورية
بالدعم العلين ،وأقيمت مراكز عمل يف تركيا ويف أوروبا ويف أمكنة
كثرية من العامل ،وكان العنوان هو «إغاثة الشعب السوري» ،لكن
االفعال احلقيقية كانت ترتبط مبد املعارضني بأشكال خمتلفة من
الدعم ،وباخلربات حيث أمكن.
هذا األمر فعلته دول مثل تركيا وقطر واالمارات واالردن ،كما أقدمت،
وباكرًا ،جمموعات وقوى سلفية وأخرى فوضوية على إرسال عشرات
املقاتلني الذين اختلطوا حبشد من ضباط االستخبارات وعناصر من
قوات خاصة فرنسية وبريطانية وأمريكية ،كانت تعمل على خطط وفق
منطق يقول بإمكان إسقاط النظام خالل وقت قصري.
واىل جانب الكذب والنفي ،كان خيرج من بني هؤالء من يقول إن هذا
الدعم هدفه «مساعدة الشعب الثائر يف وجه النظام اجلائر» .وقرر
هؤالء ،من جانب واحد ،أن غالبية ساحقة ،وال جمال ألي نقاش ،من
الشعب السوري هي منخرطة يف املعارك القائمة .وقرر هؤالء جتاهل
احلقائق القوية على األرض .وعندما كانت تتم اإلشارة مبكرًا اىل
تعاظم الدور التنفيذي للمجموعات التكفريية ،كان تعليق هؤالء أنها
أخبار كاذبة ،وأنها من فربكة النظام ومؤيديه وهدفها تشويه صورة
الثورة السورية!
ويف لبنان أيضًا ،كان السعي احملموم من جانب قوى بارزة يف 14
آذار ،وأخرى جيري تشغيلها من قبل دول خليجية وغربية ،إىل جعل
موقف لبنان جزءًا من موقف النظام الرمسي العربي العامل على تدمري
سوريا .وكان هؤالء يقيمون الدنيا جملرد إطالق وزير اخلارجية عدنان
منصور موقفًا مغايرًا ملوقفهم.
ادعاء أنه ال يقبل باملسلحني
فجأة ،قرروا أنه مثلما ال حيق ألي سوري ّ
ممثلني له ،فال حيق ألي لبناني أن يرفض دعم تلك اجملموعات
املسلحة ،وبالتالي ،فإن جمرد قيام صحايف بكتابة مقال ،أو سياسي
بإعالن موقف ،أو طرف بإظهار دعمه للنظام يف سوريا ،فإن ذلك
يكفي كي تثور ثائرتهم.
يف هذا السياق ،كيف جيري التعامل مع مشاركة حزب اهلل يف معارك
منطقة القصري؟
من يرفض موقف حزب اهلل السياسي ومن يرفض مشاركته يف
القتال اىل جانب النظام يف سوريا ،هو نفسه من يرفض أي دور
حلزب اهلل يف داخل لبنان نفسه .هؤالء حيبون أن يتحول احلزب اىل
مجعية خريية ،وهم مستعدون لتنظيم أكرب احتفاالت تكريم له إن رمى
سالحه .وهؤالء مل يكونوا يومًا اىل جانب حزب اهلل يف عز مقاومته
لالحتالل يف اجلنوب ،وكانوا يدعمون كل توجه مغاير ،من إقرار
اتفاقية سالم مع العدو يف أيار  ،1983اىل اختاذ موقف حيادي يف
ذروة العدوان على لبنان ،من عام  1993اىل عام  1996اىل التورط
يف دعوة اسرائيل لشن حرب عام  ،2006وهم أنفسهم من يقبضون
مئات املاليني من الدوالرات من الواليات املتحدة االمريكية ،ويعمل
قسم كبري من نشطائهم كمخربين لدى أجهزة االستخبارات الغربية من
أجل إيذاء املقاومة.
اآلن ،يقف هؤالء ضد احنياز حزب اهلل اىل جانب قسم كبري من الشعب
السوري يصطف اىل جانب الرئيس بشار االسد ،ويرفض املعارضة
املسلحة وإرهابها املنتشر واملتوسع يومًا بعد يوم .وهؤالء ،مستعدون
قدر هلم أن يقاتلوا حزب اهلل كيفما اتفق ،لكن حقيقة االمر أنهم بال
لو ّ
ّ
وجل ما يتمناه هؤالء أن تنجح جمموعات تكفريية يف
حول وبال قوة،
نقل اإلجرام العام اىل لبنان ،ومن ثم حتميل حزب اهلل املسؤولية.
ببساطة ،إذا كان هناك من ال يريد قول األمر صراحة ،فإن مشاركة
حزب اهلل يف القتال يف سوريا مل تكن وليست هي يف أي وقت أمرًا
مرغوبًا ،ال من قبل قيادة احلزب وال من قبل كوادره وال من قبل
مقاتليه وال من قبل مجهوره .لكن الواقع يقول إن حزب اهلل يقوم
اليوم بعمل سوف يشكره عليه كثريون يومًا لن يكون ببعيد.
ولكي نرتاح مجيعًا من نقاش عقيم :ما يقوم به حزب اهلل صار جزءاً
من منظومة املقاومة ضد حمور القتل املمتد من مجاعات وقوى اىل
دول وعواصم ...ويف قلبه تقف إسرائيل!

القص رْي بني «احلسم» و«االستنزاف»
الدولة العربية بني «السيّئ واألسوأ» إزاء األزمة السـوريّة معركة َ
بعد فشل الرهانات على إسقاط الرئيس السوري بشار األسد،
والتطورات امليدانية ،ويف ظل املوقع االسرتاتيجي الذي حتتله سوريا
يف منظومة األمن القومي اإلسرائيلي ،اشتد االنشغال الداخلي يف
الدولة العربية بتداعيات املستجدات امليدانية يف الساحة السورية

علي حيدر

يف ظل التطورات امليدانية اليت تشهدها سوريا حاليًا ،جيري البحث
عما هو أفضل إلسرائيل ،ولو على قاعدة االختيار بني السيئ واألسوأ.
ّ
فقد شدد املعلق العسكري يف صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليكس
فيشمان ،على أن املصلحة اإلسرائيلية العليا تكمن يف االمتناع بأي
مثن عن (بقاء) املواجهة العسكرية مستمرة يف سوريا.
وسبب هذا الرأي بنظر فيشمان هو أن «انتشار الفوضى قد يؤدي إىل
انتقال اإلرهاب إىل احلدود اإلسرائيلية عرب منظمات حيركها احلرس
جير إسرائيل
الثوري اإليراني وحزب اهلل وجهات أخرى ،األمر الذي قد ّ
إىل حرب ال ترغب فيها».
أضاف فيشمان أن «املصلحة اإلسرائيلية التالية تكمن يف منع نقل
أسلحة كيميائية إىل حزب اهلل أو إىل أي منظمات معادية أخرى.
واملصلحة الثالثة اليت تتمثل بكسر حمور الشر وإضعاف حزب اهلل
وإبعاد اإليرانيني عن الساحة السورية».
ولفت فيشمان إىل أن بقاء الرئيس األسد يف منصبه ال خيدم أيًا من
هذه املصاحل .وإذا ما كانت إسرائيل تبحث عن االستقرار يف سوريا،
«فليس األسد هو العنوان لذلك ،بل العكس هو الصحيح ،فاستمرار
توليه احلكم يعزز العناصر املتطرفة بني املتمردين ويبعد احتمال
التوصل إىل تسوية ما داخلية يف سوريا».
من جهته ،رأى يوسي شاين يف صحيفة «يديعوت» أيضًا ،أن «بقاء
األسد ونظامه سيبقيه تهديدًا على إسرائيل ،انطالقًا من كونه جزءًا
من احملور اإليراني .وبالرغم من بقائه أضعف ،مما كان ،لكنه على
طول الوقت لن يكون ضمانًا للسالم على احلدود السورية».
وأكد شاين أن ليس لدى إسرائيل أجوبة جيدة عن هذا الواقع ،األمر
الذي ال يسمح هلا بأن تكون العبة متصدرة ،بل «علينا أن نتعاون
كالعب ثانوي بتصرف الغرب جتاه سوريا».
أن «من السخافة
إىل ذلك ،رأى ألون بنكاس يف الصحيفة نفسها ّ
السياسية عدم التطلع إىل قطع احللف السوري – اإليراني والتسبب
املباشر بإضعاف حزب اهلل».
وأضاف بنكاس أن «الواليات املتحدة علقت يف معضلة كالسيكية،
ويف توتر بني الواقعية السياسية والتزام الدميوقراطية ،عرب إقرارها
بأن ال بديل سياسيًا وال خيار عسكريًا حلل األمة السورية ،وهو ما
دفع إدارة أوباما إىل صياغة خطوط محراء بشأن استخدام األسلحة
الكيميائية».
من ناحية أخرى ،رأى املعلق العسكري يف صحيفة «هآرتس» عاموس
هرئيل ،أن «إسرائيل بذلت جهدها لتوضيح موقفها من الوضع الذي
أخذ يتعقد يف سوريا ،وضمن هذا اإلطار أعلن رئيس الوزراء بنيامني
نتنياهو ،أن اجليش اإلسرائيلي سيعمل عند احلاجة ملنع تهريب السالح
املتطور من سوريا إىل حزب اهلل» .ونقل أن «حاشية نتنياهو اهتمت
بأن تبني من وراء الستار ،أن موقف إسرائيل هو أن ال تتدخل ملصلحة
أي من الطرفني».
ٍّ
عما تريده إسرائيل حقًا ،مؤكدًا أنها «تريد تقريبًا أقل
وتساءل هرئيل ّ
قدر من التدخل يف سوريا ،إال إذا جرى جتاوز اخلطوط احلمراء اليت
حددها نتنياهو مثل نقل أسلحة متطورة إىل حزب اهلل» .لكن هرئيل
حذر من أنه «سيكون من الصعب على نتنياهو تنفيذ تهديده احلالي
قياسًا باهلجمات اجلوية الثالث السابقة» ،الفتًا إىل أن «نظام األسد
أرسل ما يكفي من اإلشارات إىل عزمه على الرد بهجوم مضاد إذا ما
قصفت إسرائيل مرة أخرى» .وشدد على أن الرئيس السوري قادر
على إطالق صاروخ ضد هدف اسرتاتيجي يف إسرائيل ،مثل إحدى
منشآت البنى التحتية ،أو قاعدة لسالح اجلو .ورأى هرئيل ،أنه يف
هذه احلالة ميكن أن تتحول مشكلة تكتيكية ،مثل نقل السالح إىل
لبنان ،دفعة واحدة إىل شأن اسرتاتيجي ،نشوب حرب بني إسرائيل
وسوريا .ودعا هرئيل نتنياهو إىل أن يأخذ يف حسابه تقديرًا آخر؛ ألنه
شن هجوم إسرائيلي على إيران وطرح من جديد بعد
إذا ما عاد إمكان ّ
االنتخابات الرئاسية يف إيران ،ستجد إسرائيل نفسها أمام السؤال
اآلتي :ما هو الشيء األكثر إحلاحًا بالنسبة إليه؟ وخاصة أن استنزاف
اجليش اإلسرائيلي يف مواجهة عسكرية مع سوريا وحزب اهلل سيجعل
حشد اجلهود بعد ذلك من أجل خوض مواجهة مع إيران أصعب.
يف املقابل ،رأى رؤوبني باركو يف صحيفة «إسرائيل اليوم» ،أن
إسرائيل ُدفعت إىل معركة بني عمالقة من الدول العظمى مع دعم
مرتدد من الواليات املتحدة .وحذر من حقيقة أن األضواء مسلطة حاليًا
على ما جيري يف سوريا يف الوقت الذي تستمر فيه إيران ،بهدوء،
بتطوير قدراتها النووية .ولفت إىل أن الوضع يف سوريا يكشف عن
حقيقة أن «احلرب الباردة» بني روسيا والغرب غري متكافئة ،وينبع
ذلك من الرتدد األمريكي الثابت أيضًا يف القضية اإليرانية.
من جهته ،رأى الرئيس السابق للموساد ،افرايم هاليفي ،يف صحيفة
«يديعوت أحرونوت» أنه ليس من شأن إسرائيل أن تقوم بدور «متوج
ملوك» يف دمشق ،فض ًال عن أن ليس لديها القدرة على احلسم حول
أي بديل هو األفضل هلا .ورأى أن أحداث السنتني األخريتني أثبتت
أن قدرة إسرائيل على تقدير احتماالت بقاء األسد حمدودة ،بل حتى
غري قائمة ،واستشهد على ذلك بأن كل النبوءات عن نهايته القريبة،
يف غضون أسابيع أو بضعة أشهر ،تبددت.

ال يزال يف مقاتلي املعارضة يف القصري بعض «الروح» .تراجعهم ال يعين
يعدون العدة «ملعركة استنزاف» ،فيما يتحدث اجليش
التقهقر برأيهم .هم ّ
ّ
سيتضح أكثر مبرور األيام
السوري عن إجناز عسكري
رضوان مرتضى
يتحدث عن
موال
مل تحُ سم معركة القصري بعد .تاهت التقديرات بني
ٍ
ّ
يتوعد بـ»حرب استنزاف طويلة».
«ساعات تفصل عن النصر» ومعارض
ّ
ّ
مسلحو املعارضة السورية الضربة األوىل .انقلب انهيارهم
لقد «استوعب»
املعنوي تفاؤ ًال ،فلملموا خسائرهم واستجمعوا القوة لـ»مواجهة حزب اهلل
كرر هؤالء استخدام مصطلح
الذي سيتكّبد أقسى اخلسائر على أيدينا»ُ .ي ّ
املرة إىل منطقة البساتني ،حيث
«االنسحاب التكتيكي» ،لكن «هذه
ّ
ّ
مسلح آخر:
ويضيف
سينتظر مقاتلو احلزب طوي ًال» ،هكذا يقول أحدهمُ .
سنقتل ،إذًا منوت بشرف وحنن
«لن تكون معركة سهلة ،يف كلتا احلالتني ُ
ُندافع عن أنفسنا».
ّ
مسلحة عدةّ ،
لكنها غري متجانسة .حاهلا
حتوي القصري فصائل معارضة
ّ
املنظمة ،تفتقر إىل التعاون ووحدة القرار يف
كحال معظم امليليشيات غري
ظل غياب الرأس الواحد .يتقاسم هؤالء يف ما بينهم منطقة القصري وفق
معيار أقدمية الفصيل وقدراته املادية والعسكرية .أكثر هذه الفصائل
تنظيمًا كتائب «الفاروق» ،و»عمر الفاروق» ،و»الوادي» ،ولواء «أحفاد
الصحابة» ،ذات اهلوى السلفي .وينضوي حتت لوائهم عناصر متشددة
لكنهم ّ
ُيعرفون بانتمائهم الفكري إىل تنظيم «القاعدة»ّ ،
قلة .بينهم أيضًا
مقاتلون ُ
«غرباء» ُيعرفون بـ»املهاجرين» ،قدموا من بلدان عربية وغربية
ً
شاب أسرتالي اجلنسية ،حيمل إجازة يف الكيمياء،
ا
سابق
بينهم
عدة .برز
ٌ
قدم عرب مطار بريوت الدولي وانتقل عرب بلدة عرسال إىل القصري .كانت
مهمة هذا الشاب «تطوير أسلوب تركيب العبوات لدى اجملاهدين».
ّ
ّ
املسلحني ،خُّاتذ القرار حبسم معركة
أمام هذه اخلارطة ،ورغم حتصينات
القصري بعد فشل املفاوضات معهمُ .ألقيت مناشري تدعو إىل مغادرة
لكن بعض
لكن معظمهم مل ميتثل .بدأت موجات اهلربّ ،
املدنيني املنطقةّ ،
ّ
املسلحون إىل أن بقاء املدنيني مبثابة
هؤالء رفض ترك منزله طواعية .تنّبه
هموا باخلروج متأخرين ،على البقاء .ذلك
حبل جناة هلم ،فأجربوا آخرين ،ممن ّ
ٍ
موعد مع جمزرة يف كل
املهمة أمام اجليش السوري الذي بات على
صعب
ّ
ّ
رمية عشوائية ال تعتمد إحداثية دقيقة .إزاء ذلك ،حبسب ما ذكر غري مصدر
عسكري لـ»األخبار» ،اعتمد اجليش السوري على جمموعات «كوماندوس»
ال يتجاوز عديدها بضعة مئات ،تكون العصب القتالي يف القصريُ ،ت ّ
نفذ
ّ
املسلحة
عمليات ميدانية دقيقة تكون الركيزة األساس إلنهاء اجملموعات
والقضاء عليهاُ .
وترفد هذه اجملموعات احملرتفة بإسناد ناري كثيف وغارات
املتحصنة ُ
وتضعف عزميتهم .وبالتالي ،تؤكد هذه
جوية ُتنهك اجملموعات
ّ
بأن «هامش اخلسائر كبري يف
أن القيادة العسكرية على يقني ّ
املصادر ّ
متحصنة وسط
أن اجليش السوري يواجه جمموعات
سيما ّ
ّ
معركة كهذه ،وال ّ
أحياء فيها مدنيون» .أمام هذه القراءة ،تجُ مع هذه املصادر على وصف
ما جرى يف اليومني املاضيني بـ»اإلجناز العسكري» ،سواء باالستناد إىل
التقدم واملناطق اليت أمكن السيطرة عليها ،أو جلهة مقارنة حصيلة
مستوى
ّ
ّ
املسلحة .يف مقابل ذلك،
اخلسائر يف صفوف القوى املهامجة واجملموعات
ّ
ّ
ترتكز يف الشمال
املسلحة أن االشتباكات ال تزال
تكشف مصادر املعارضة
أول من
الغربي ملنطقة القصري اليت تشهد ضراوة يف االشتباكات منذ ّ
تقدم ُيذكر للجيش السوري وقوات حزب اهلل على
أمس ،نافية حصول أي ّ
هذا احملور ،باستثناء قصف جوي ّ
مركز تشهده مواقعهم .ويف الوقت نفسه،
أن هناك جمموعات تراجعت إىل منطقة البساتني اليت
تذكر املصادر نفسها ّ
تقع يف الشمال الشرقي «حرصًا على حياة املدنيني احملاصرين يف منازهلم
ّ
وجتنبًا لغارات الطائرات السورية اليت تستخدم قنابل فراغية».
ّ
يتبنى إجنازات مزعومة .حتكي مصادر
يف محأة تلك املعركة ،كال الطرفني
فرتد تنسيقيات
تقدم نوعي على عدد من احملاور،
ّ
اجليش السوري عن ّ
صدت هجومًا هنا وأحبطت تسل ًال
املعارضة مبقاطع فيديو تزعم فيها ّأنها
ّ
هناك .ليس هنا سوى ُنتف روايات ،لكن معظمها جتزم بأن «مسار املعارك
جيري ملصلحة اجليش السوري ،إال أن تنظيف اجليوب يستلزم وقتًا» ،هكذا
ّ
املسلحني
ُينقل عن مصادر اجليش السوريُ .يقابل ذلك «ارتفاع يف معنويات
املعارضني» على وقع املعلومات املتداولة عن «ارتفاع اخلسائر يف صفوف
عناصر حزب اهلل» .ويعزز من هذا املوقف «الثبات على بعض احملاور نتيجة
وقوع املقاتلني بني خياري املوت أو االستسالم الذي يعين موتًا الحقًا»،
ّ
املسلحة يف القصري لـ»األخبار» ،إذ ينفي
حبسب ما تذكر مصادر املعارضة
هؤالء كل ما يرتدد عن «توفري قوات النظام ممرات آمنة النسحابنا ،سواء
ّ
ّ
مسلحني أو مدنيني» .وبالتالي ،ذلك يعين «استماتة يف الدفاع أمام
كنا
القوات املهامجة» اليت مل ترتك أمامهم سبي ًال آخر .إضافة إىل ذلك ،علمت
أن املسلحني عمدوا إىل تفخيخ عدد من السيارات واملنازل وزرع
«األخبار» ّ
عبوات ناسفة ،ونصبوا كمائن قاتلة قبل أن ينسحبوا من النقاط اليت كانوا
يتحصنون فيها ،لضمان إحداث أكرب قدر من اخلسائر يف صفوف القوى
ّ
حتصنهم
املهامجة ،وساعدتهم يف ذلك األنفاق اليت كانوا قد حفروها منذ
ّ
سهلت حركة انتقاهلم بني اجلبهات .ويف هذا السياق،
يف املنطقة ،إذ ّ
كشفت مصادر ّ
مطلعة أن املعلومات االستخبارية الدقيقة اليت جمُ عت عن
هذه األنفاق مسحت باستهداف معظمها وقطعها.
ّ
املسلحني
يف موازاة ذلك ،تنقل مصادر عسكرية أن ما يرتدد عن «استيعاب
ٌ
متحدثة عن «هجوم كاسح مل يستفق
ضحك على اللحى»،
للضربة العسكرية
ّ
ّ
املسلحون من صدمته بعد» .وتشري املصادر املذكورة إىل أن «اخلدعة
ً
ّ
أن
متثلت يف احلشد عسكريا من جهة واملباغتة من جهة أخرى» ،الفتة إىل ّ
«ضراوة اهلجوم على القصري ّ
تركزت من اجلهتني اجلنوبية والغربية» .أما
ّ
سد منافذ القصري يف وجههم ،فتنفيه املصادر
ما يرويه
املسلحون عن ّ
أن «ألف باء اخلطط العسكرية تفرض ترك خمرج للخصم
نفسها ،مشرية إىل ّ
ضدك» .وتلفت إىل «وجود مسارب إخالء يوصل
للرتاجع كي ال يستشرس ّ
الغسانية» .ويف الوقت نفسه ،تتحدث
أحدها إىل نقطة قريبة من بلدة
ّ
مصادر سورية مطلعة عن «حرية وقع فيها اجليش السوري الذي تردد يف
ّ
إخالء عدة نقاط شرقًا كانت ُ
املسلحني ،لكن خشية
سترتك كمخرج النسحاب
وصول املدد العسكري حالت دون تركها».
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االفتتاح الكبري ملحل ولي اسر  Walli Asrللكباب

La Galette
Patisserie
02 9637 4441

حلويات La Galette

www.lagalette.net.au

يف مرييالندز

تشكيلة واسعة من الحلويات العربية واألوروبية
دراسة واختصاص يف أشهر املعاهد الفرنسية
والبلجيكية للحلويات

خربة طويلة  -معاملة ودودة  -نظافة تامة

لحوم طازجة يوميا من ملحمة Walli Asr
املالصقة للمحل
لدينا كباب دجاج  -كباب غنم  -كباب
أضنا  -بريغر غنم  -عيش بخاري -
كراعني  -خبز طازج  -تشكيلة واسعة
من مأكوالت األرز  -شورباء  -سلطات
متنوعة  -مانتو  -عصائر طازجة  -قهوة
 مرطبات وغريها الكثرينؤمن طلبيات كافة أنواع املناسبات ..
توصيالت مجانية

نفتح  7أيام يف األسبوع من الـ 6
صباحا حتى الـ  10لي ًال
موقف مجاني للسيارات  24ساعة
Eat In or Take Away

Mob: 0416 492 222 - 0451 386 570

Shop 12 / 203-205 Merrylands Rd(Merrylands Arcade), Merrylands NSW

سوبرماركت بانو للخضار والفواكه يف مرييالندز
خضار وفواكه طازجة يومياً من املاركت

تتوفر لدينا أجبان * ألبان * مكسرات * موالح * زيوت * زيتون * مخلالت * عصائر * حمص
* فول * تشيبس * خبز * ماء زهر * ماء ورد * برية بافاريا * عصائر * هدايا وغريها الكثري

نفتح  7أيام يف األسبوع

اسعار منافسة ومعاملة
جيدة

201 Merrylands Rd,
Merrylands
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Advertisements

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

.com

NEW Free App
iPhone®, iPad® &
Android™

Online at
.com

Starting at

$4.59/Month*

On your TV with
Starting at

$16.67/Month*





* Only with the purchase of 6 months subscription or more.

Provided by:

Canberra - Lyneham
Arabic IPTV............................. (+ 61) 4 100 60 100
Geelong
Nima Satellite........................... (+ 61) 401729598
Melbourne
Ishtar Persian Bazar............... (+61) 393-549-212
Austech Telecom.................... (+61) 410-514-439
Bamyan Halal Butchers........ (+61) 397-932-636
Super Gulf………................. (+ 61)398-502-992
Nas Data Communication....(+61) 387-949-876
Powered by:

.com

Parammata
Little Persia .............................. (+61) 29630-1648
Perth
City Fresh Supermarket........ (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite... (+61) 423-631-129
Prospect
Huuur computer......................(+61) 448-606060
Osborne Park Perth
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
St Clair
Unicom by Nabil Wissa..........(+61) 421 892 041

Customer Service:
Tel: +1 604.676.3812
1.866.294.8512

Join Our Team:
apply@glarab.com

Sydney
AVA Satellite............................ (+61) 401-491-546
Super Sahel............................. (+61) 294-176-766
Tech Solutions........................ (+61) 402-666-555
Bullono..................................... (+61) 0433008974
Niavaran Market .................... (+61) 294771 772
Broadcasting Australia Satellite .....(+61)298912551
Sahibi Supermarket..................(+61)2-86777927
Thomastown
Professional system & network (+ 61) 452-233002

Fax: +1 905.709.1910
email: info@glarab.com

10-11-0007

Aburn
Zam Zam Market.....................(+61) 431-207 576
Adellaid
Persian Grocery...................... (+61) 884-438-599
Allawah
Billy Biz Solution.........................(+61)410103848
Belmore
Ann TV .......................................(+61) 400466 484
Blacktown
Dishnet Electrical ..................(+61) 439-445-733
Brisbane
Afshar Market ........................ (+61) 738-477-396
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حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و Spas
و  Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد
زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

70 Oxford Street, Guildford NSW 2161
Phone:: 02 8724 5800
Fax:: 02 8724 5911
Website:: www.hbhome.com.au
Email:: sales@hbhome.com.au

& Head Office
Showroom:
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20% OFF
!!!!

%2
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ذا االعالن واح
ص
ل
ع
ل
ى
ضر ه
حس
م
0

بادارة محمد هوشر

االفتتاح الكبري يف منطقة غرينايكر لصالة
عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل

تتوفر لدينا
تشكيلة
واسعة جدا
ومميزة من
املفروشات
اخلارجية
واهلدايا
بأسعار ال
تنافس

تــنزيالت لـغاية  %50بــمناسـبة االفـتتاح
نفتح من االثنني حتى الجمعة
من  9صباحا حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى 4
بعد الظهر
االحد من  10صباحا حتى  3بعد
الظهر

www.wickedwickerhome.com.au
sales@wickedwickerhome.com.au

204 B Hume Highway, Next to
Anzac ST
Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417
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خطوبة

امحد ديب يومل مبناسبة خطوبة ابن شقيقه حممد ديب

آدي سركيس يلبس الخطيب محمد عقيل ديب خاتم الخطوبة ويبدو عمه احمد ديب ،الحاج كامل
مسلماني وعدنان مرعي

من اليمني:الحاج كامل مسلماني ،فؤاد االشوح ،طوني طوق ،حسني الحاج ،ريتشارد
طنوس وحضور

الزميالن نبيل ضناوي واكرم املغوش وموسى مرعي وحضور

آدي سركيس ،الخطيب محمد عقيل ديب وحضور

الزميل انطونيوس بو رزق ،آدي سركيس ومحمد عقيل ديب

احمد ديب ،عدنان مرعي ،جمال سالمة وحضور

مبناسبة خطوبة ابن شقيقه حممد عقيل ديب أقام الناشط أمحد
ديب حفل كوكتيل مميزا يف دارته العامرة يف مرييالندز ضم
أشهى أنواح احللويات والفواكه واملرطبات.
وقد حضر املناسبة حواىل مخسني شخصا منهم عضو بلدية
هولرويد آدي سركيس ،رئيس التيار الوطين احلر يف سيدني
طوني طوق ونائب الرئيس يف اسرتاليا ريتشارد طنوس،

مسؤوال حركة امل يف اسرتاليا احلاج كامل مسلماني واحلاج
حسني احلاج ،الرئيس السابق جمللس اجلالية اللبنانية عدنان
مرعي ،ورئيس شباب ابناء اجلنوب مجال سالمة ،املسؤول يف
حزب االحرار االسرتالي فؤاد االشوح والزمالء نبيل ضناوي
وانطونيوس بو رزق واكرم املغوش وعدد كبري من االهل
واالصدقاء.

وقد القى كلمة صاحب الدار السيد عدنان مرعى الذي حتدث
عن هذه املناسبة وعن مناقبية واخالقية اخلطيب احملتفى به
وكذلك عن السيد امحد ديب الذي اصبح منزله ملتقى ابناء
اجلالية يف املناسبات االجتماعية والوطنية.
وخالل املناسبة مت الباس اخلطيب حممد عقيل ديب خامت اخلطوبة
ومتنى له اجلميع السعادة والفرحة الكربى.
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Melbourne

Hatem

Electrical Contracting

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

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل
لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام
Tُel/Fax: 03 9391 0686

Mob: 0417 949 650
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ملبورن

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581

ترقبوا

أفران ّ
عكار

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

بإدارة خالد اخلضر

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

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء
254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103
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الحفلة السنوية لجمعية
سيدة زغرتا الزاوية يف
ملبورن يف صالة ال مرياج
تابعوا اعالناتنا

88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

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

وطني دائما على حق

تيار املردة ملبورن
بمناسبة ذكرى مجزرة اهدن
يتشرف تيار املردة  -ملبورن بدعوتكم لحضور
القداس االلهي لراحة أنفس شهداء املردة وذلك
يوم االحد املوافق يف  2013 - 6 - 16يف تماما
الساعة الـ  11صباحا يف كنيسة سيدة لبنان
230 Normanby Ave. Thornbury
يلي القداس ضيافة يف قاعة الكنيسة ..نأمل
تشريفكم  ..لالتصال:
نبيل ساسني حنا0401 208 200 :
االعالم رودولف الحصري

جلنة ملكة مجال لبنان
فرع من اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل – فيكتوريا
التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام
اجملتمع الدولي

تدعو جلنة ملكة مجال لبنان

فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – فيكتوريا
فتيات اجلالية اللبنانية من عمر  25 - 18سنة
للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف ملبورن
اسرتاليا لعام  2013حيث ستتوج ملكة العام  2013مع
وصيفة أوىل وثانية يف مهرجان مجالي وفين بامتياز ،يف
شهرأيار2013
هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات النهائية مللكة
مجال االغرتاب الذي سيقام يف لبنان – 2013

برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
العماد ميشال سليمان
ملزيد من املعلومات وللمشاركة

يرجى االتصال قبل  31آذار 2013
على األرقام التالية :غولدا – 0447 176 293
إيف 0433 773 766
سندرا  – 0421 988 016كوزات 0401 969 915
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زين ناكدوفزي يتقبل سر العماد املقدس
جد وجدة الطفل جان وسهام سابا وأصدقاء

الطقشي ،الطفل املعمد ،العرابة والوالدة

يف أجواء من الفرح والسعادة وحبضور األهل
واألقارب واألصدقاء متت عمادة الطفل املالك زين
ناكدوفزي ابن السيد بيلي ناكدوفزي والسيدة ديانا
زوجته وذلك عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم
األحد املاضي يف كنيسة سيدة لبنان املارونية.
قام بوضع املريون املقدس سيادة املونسينور جو طقشي
وكان العراب خال الطفل املعمد لويس سابا والعرابة
سوال سابا وداخل الكنيسة تقبل اجلد واجلدة جان وسهام
سابا ووالدا الطفل التهاني كما تقبل الطفل القبالت.
ومن الكنيسة انتقل اجلميع إىل مطعم «مازا» « »Mazaحيث
تذوق احلضور ما ّ
لذ وطاب من مأكل ومشرب كما شرب
اجلميع خنب الطفل ووالديه متمنني له حياة سعيدة ومديدة
يف كنف والديه الكرميني.
وأمام قالب احللوى هتف اجلميع عمادة مباركة يا زين والعمر
الطويل..ألف مربوك.

ال مرياج

أثناء رتبة العمادة

الزغلول وزوجته وحضور

املوسنيور طقشي يضع املريون املقدس على رأس الطفل

العراب والعرابة والطفل املعمد وقطع قالب الحلوى

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

 Be reliable
We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)


RSA certificate

Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈ
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”
Úèœb‰ﬂ
FFF

›‡

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

Email: employment@ipssecurity.com.au

مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا
 مأكوالت-  ستايك-  باستا- بيتزا
بحرية
Pizza - Pasta -

ëÏmÏm@Úè

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده

عاما يف خدمة املجتمع والجاليةbÓ€a6éa@¿@∂
50

..
ابتسامة
..
معاملة
..
خربة
Steak - Seafood
نظافةﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
..
خدمة
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
ﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
Pizza
–
Pasta
–
Ste
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
www.totospizzahouse.com
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سايد حامت يعود من لبنان

مسعوديـــات
مل يبق يف لبنان شيء اال وشهدناه وشاهدناه.
شاهدناه وشاهدنا مجاله وشاهدنا جباله الشاهقة
ووديانه العميقة وسواقيه وينابيعه العذبة اليت كانت على
مر الزمن شفاء للمرضى .شاهدنا سهوله املنبسطة اخلضراء
اىل البحبوحة واالطمئنان والعيش املشرتك احلقيقي واحلر
والكريم بني مجيع ابنائه.
كلها ميزات فريدة من نوعها يف هذا الشرق جتمعت يف
هذا الوطن اجلميل وقد تكلم عنها معظم الكتاب اللبنانيني
والعرب وحتى الكتاب االجانب الذين زاروا لبنان وقد
رأوا فيه درة الشرق.وكان ملجأ للمضطهدين من حكام
وسياسيني .وكم كان هذا الوطن يفخر ويعتز مبا حباه اهلل
من مزايا ومكونات.
ومن العام  1975اىل العام  1989شاهدنا التقاتل..
شاهدنا الذبح على اهلوية ..شاهدنا االنفجارات على
طول الوطن وعرضه ..شاهدنا اخلراب والدمار ..شاهدنا
الشوارع مألى باجلثث ..شاهدنا املعوق واملشوه وشاهدنا
مواكب العزاء.
وقد ختطى الوطن مجيع املصائب والويالت حبكمة
وادراك بعض املسؤولني..
ومن العام  1089حتى العام  1005شاهدنا االغتياالت
واالضرابات واالعتصامات .شاهدنا االفالس والسرقة
والنهب والنفاق والتكاذب على املواطنني.
هكذا امضى بعض حكامنا سنواتهم يف احلكم يتعاملون
مع الناس كقطيع اال يف مواسم االنتخابات حيث املال
وحده املسيطر على كرامة االنسان خاصة احملتاج.
هناك فئة استلمت السلطة يف غفلة من الزمن فسرقت
ونهبت دون حسيب او رقيب وكانت تعتقد انه من
حياسب من وقد كانت صاحبة القرار يف كل شاردة
وواردة واوقعت البلد حتت عجز مالي ال يطاق معتمدة
طريقة االحتيال والكذب على الشعب وسرقته.
احلساب ٍ
آت عاجال ام آجال واالصالة وحدها الباقية

كميل مسعود
ومؤسسات
والتزييف لن يكتب ان يدوم ولدور،
التجميل واملاكياج ايام معدودة وفعلها حمدود املدى وقد
تساقطت املساحيق وذاب الطالء وعادت البشاعة تغزو
الوجوه الفاسدة.

نعم لقد تكشفت االقنعة وذاب التلج فبان املرج بفضل
كتاب «االبراء املستحيل» الذي اطلقه التيار الوطين احلر..
ثم ان هناك اهلل واحلق وهما معيار لكل احلقائق..
علينا ان حناسب الذين سرقوا الوطن وثرواته واوقعوا
ابناءه حتت عجز بعشرات مليارات الدوالرات ال ان منر
على هذا الكتاب /الكشف مرور الكرام ونرتك البلد مشاعا
سائبا الصحاب االيادي الطويلة والضمائر امليتة والعقول
املريضة..

انها فرصتكم ايها اللبنانيون لرتفعوا صوتكم وتقولوا

كلمتكم وافضل مكان لذلك صناديق االقرتاع.

بعد زيارة ألرض الوطن دامت ثالثة أسابيع عاد إىل
ملبورن حيث مقر أعماله السيد سايد حامت الرئيس
السابق للجامعة اللبنانية ورئيس مجعية دار بعشتار
حاليًا .ترافقه زوجته السيدة الفاضلة جانيت حامت.
حيث تفقد األقارب هناك واطلع على أوضاعهم.
وأثناء وجوده يف لبنان كان موضع حفاوة واكرام
وكانت مناسبة اجتمع خالهلا بوزير الطاقة واملياه
جربان باسيل يف بلدته دار بعشتار حيث كان يقوم
معاليه بتدشني بعض املشاريع يف منطقة الكورة.
أهال وسه ُال بالسيد سايد حامت وزوجته الفاضلة
جانيت وعلى الرحب والسعة بني األهل واألصدقاء.
واحلمدهلل على سالمة الوصول.

باسم يوسف وطوني خليفة يف سجال عل ّ
ين

أدار اإلعالمي طوني خليفة ندوة ضمن فعاليات منتدى اإلعالم
العربي حول اإلعالم الساخر ،فدخل يف سجال طويل مع ضيفه
وحتولت الندوة إىل حماوالت الصطياد
اإلعالمي باسم يوسف،
ّ
األخطاء وإحراج بعضهما البعض.
مل تكن مشاركة اإلعالمي املصري باسم يوسف يف منتدى
اإلعالم العربي لتمر مرور الكرام ،فكان من املتوقع أن تثار
العواصف اإلعالمية يف اجللسة اخلاصة اليت نظمها القائمون
على أعمال املنتدى بعنوان «اإلعالم الساخر :هل تتسع له
صدور العرب» ،اليت أدارها اإلعالمي طوني خليفة ،وشارك
فيها اىل جانب باسم يوسف كل من الكاتبة األردنية الساخرة
هند خليفات ،والكاتب املصري حممد فتحي ،إضافة اىل الكاتب
السعودي خلف احلربي ،والكاتب الصحايف اإلماراتي سامي
الريامي.
حتول جمريات الندوة إىل سجال بني
ولكن املفاجأة كانت ّ
باسم يوسف ومدير اجللسة طوني خليفة ،وحماولة كل منهما
وتصيد األخطاء مع غياب واضح للمشاركني الثالثة
إحراج اآلخر
ّ
اآلخرين يف أعمال الندوة.
بداية نارية واتهام مباشر
بدأت الندوة بفتح النار مباشرة من طوني خليفة باجتاه باسم
يوسف موجهًا له سؤا ً
يقدمه من حمتوى يف برناجمه
ال حول ما
ّ
الساخر ،وهل حيق له السخرية من اآلخرين ،وهل كان يستطيع
فعل ذلك أيام حسين مبارك .فكان رد باسم يوسف مباشرًا بأن
السخرية هي حق مشروع خصوصًا أنه ال يسخر من الشخص
شخصية وامنا حبكم موقعه يف السلطة أو املسؤولية يف
لعداوة
ّ
ّ
يتعلق يف أنه كان يستطيع السخرية من
صنع القرار .أما يف ما
حسين مبارك قبل الثورة ،أكد يوسف بأن الثورة أعادت ترتيب
خارطة املسموح واملمنوع يف مصر ،فحتى اإلخوان املسلمون مل
يكونوا ليستطيعوا أن يصلوا اىل السلطة يف عهد مبارك ،فال
ميكن أن مينوا علينا مبقدور احلرية املكتسبة يف مصر.
طوني وباسم وسجال اخلطوط احلمراء
لينتقل بعدها طوني خليفة إىل اخلطوط احلمراء اليت يقف
عندها النقد الساخر ،وكانت الفقرة األخطر من حيث املطبات
سئل باسم يوسف عن
اليت وقع فيها مدير اجللسة ،فعندما ُ
مدى جتاوزه للخطوط احلمراء كانت إجابته بأنه ال توجد خطوط
محراء يف مصر اآلن ،وال ميكن ألحد أن يرسم تلك احلواجز من
جديد لكي يقف عندها من يعارضه ،واستشهد باسم مبدى تأييد

اإلسالميني لواقع السخرية اإلعالمية عندما كان ُيسخر من النظام
السابق ورموزه ولكن عندما وصل األمر اليهم أصبح األمر حرامًا
ومكروهًا وأصبحت هناك خطوط محراء ال ميكن جتاوزها.
ليبدأ بعدها طوني خليفة يف طرح األسئلة على الضيوف
اآلخرين تباعًا ،فبدأ من األردنية هند خليفات اليت أكدت بأنها
تتحاشى جتاوز اخلطوط احلمراء يف اململكة األردنية كي ال تضطر
اىل الدخول اىل املراكز األمنية ،ولدى سؤال طوني إن كانت
تستطيع أن تنتقد العائلة املالكة يف األردن أكدت هند بأنها
فعلت ذلك ،ولكن بشكل حمرتم ويف مواضيع معينة.
لينتقل بالسؤال نفسه اىل السعودي خلف احلربي الذي أكد
بأن اخلطوط احلمراء كثرية يف السعودية وال حياول دائمًا أن
يتجاوزها.
ثم انتقل اىل الكاتب الصحايف االماراتي سامي الريامي
ليطرح عليه السؤال نفسه ،ولكن كانت هنا منطقة اخلطر،
فكان سؤال طوني حمرجًا بعض الشيء عندما سأل الريامي (هل
يقدمه باسم يوسف على
من املمكن أن نشاهد برناجمًا كالذي
ّ
إحدى القنوات االماراتية وباملضمون نفسه) فكان رد الريامي
بأنه موضوع صعب وال ميكن أن حيدث ألن اجملتمع له ضوابط
خاصة وعادات وتقاليد معينة ،وما إن انتهى الريامي من إجابته
ّ
يتخطى اخلطوط احلمراء
حتى أدرك طوني ما قاله فأكد بأنه ال
للندوة ،وأن دبي هي من أكثر املدن اليت تعطي حرية يف
احلديث لضيوفها.
ولكن ماهي إال حلظات حتى وصلت إىل يد طوني ورقة
جمهولة مبا كتب فيها ،فأكد للجميع بأن ما وصله ال عالقة له
بتغيري جمرى احلديث أو جتاوز اخلطوط احلمراء ،إمنا هي تذكري
للحضور حول الندوة التالية وموضوعها عن سوريا ،متمنيًا من
احلاضرين عدم نسيان املوعد ،وهو ما أثار استغراب احلاضرين
مسجلة على كتيب املنتدى الذي حصل
فمواعيد الندوات مجيعها
ّ
عليه اجلميع ،لذا هل حاول طوني أن خيفي مضمون الرسالة
اليت وصلته؟
الشهرة واملال والوطنية
وجه طوني لباسم اتهامًا
كما جرت جممل جمريات الندوةّ ،
منقو ً
ال عن البعض بأن ما يقدمه يف برناجمه هدفه العائد املادي
الضخم والشهرة الكبرية اليت حيققها من خالل املواضيع املثرية
اليت يقدمها يف برناجمه ،فكان رد باسم بأن هذا حق مشروع

للجميع ،فلوال العائد املادي ملا كان قادرًا على تقديم الربنامج
بالصورة اليت هو عليها اآلن ،فتجهيز مسرح كبري كسينما راديو
ليس باألمر السهل.
ليقاطعه طوني بأن املال حق مشروع إال يف األمور الوطنية،
يسع طوال فرتة تقدميه الربنامج اىل النظر
فاكد باسم بأنه مل
َ
اىل اجلانب املادي ،ولو كان كذلك الختار تقديم برامج أسهل
بكثري وحتقق عائدًا ماديًا كبريًا ،يف إشارة منه اىل نوعية الربامج
الفنية اليت يقدمها طوني خليفة.
النقاب واخلراف حيرجان خليفة ليصطاده يوسف بأخطائه
ويبدو أن أمر السجال فقط مل َ
يرق لإلثنني معًا ،فبدآ يتصيدان
األخطاء لبعضهما البعض ،فما إن مرت كلمة «خاروف» يف حوار
الندوة ،وهي كلمة يطلقها بعض املصريني على اإلخوان سخرية
منهم ،حتى قاطع طوني خليفة الكاتب حممد فتحي ليشري اىل أن
باسم يوسف يطلق هذه الكلمة يف برناجمه كنوع من اإلستهزاء
ليتصيد هذا
باألشخاص ،ولكنها كانت فرصة ذهبية لباسم
ّ
اخلطأ لطوني ملمحًا إىل ضعف إطالعه على مضمون املوضوع
املطروح ،فقال له «إنت مش متابع يا طوني» ،ومؤكدًا بأنه
مل يستعمل هذه الكلمة نهائيًا يف برناجمه بل وسخر من أحد
الليرباليني عندما دخل اىل أحد الربامج ساحبًا معه خاروفًا.
وعند مناقشة استهداف الدين يف السخرية وأحقية البعض
يف ذلك ،رفض باسم يوسف هذه الفكرة مؤكدًا بأنه يسخر
ممن يستغلون الدين ملصاحلهم الشخصية ،ويرفض اإلستهزاء
بأية رموز دينية ،فقاطعه طوني بأنه ارتدى النقاب وسخر منه
يف احدى حلقات برناجمه ليقع يف اخلطأ نفسه مرة أخرى ،فأكد
باسم بأنه مل يفعل ذلك بل من فعله هو أبو اسالم عندما ركب
صورة له وهو يرتدي النقاب وعرضها يف برناجمه الديين على
قناة األمة.
ويف نهاية الندوة ،تعانق اإلثنان ولكن مل يكن خافيًا على
وتصيد األخطاء وحماولة كل منهما إحراج
أحد احلدة يف احلديث
ّ
فتحولت الندوة اىل
اآلخر على منصة منتدى اإلعالم العربي،
ّ
مطول بينهما مل يقطعه سوى بعض املشاركات اخلجولة
سجال
ّ
من الضيوف اآلخرين.

جوزيف ناصر «ايالف»
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للرجال ..احذروا «خطورة «
بعض أدوية حتفيز «اجلنس»

زيت السمك حيمى املخ من
أضرار الوجبات السريعة

ر
حذ
خمتصو ن
من
« مكمال ت
طبيعية »
ملعا جلة
لعجز
ا
ا جلنسي
قد حتوي
مكو نا تها
مر كبا ت
خطرة رمبا مل جيري اختبارها حتى على احليوانات.

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ليفربول
مشلت
الربيطانية،
تقييم أكثر من 180
ً
علميا عن معلومات
حبثا
ً
جديدة ومثرية بشأن
زيت السمك ،والذى
حيتوى على احلمض
«األوميجا
الدهنى
 ،»3ويوجد بكثرة
فى أمساك الساملون
والسردين واملاكريل
والتونة.

ومجع بيرت كوهني ،األستاذ املساعد جبامعة هارفارد األمريكية
يف افتتاحية بدورية «جاما للطب الباطين» ،عددًا من العقاقري
املتداولة يف صناعة «معاجلة» العجز اجلنسي ،اليت تباع ماليني
العقاقري منها رمبا يف غفلة من رقابة احلكومة.

أقراص زيت السمك

ونورد جانبًا من معلومات نقلتها جملة «التايم» الشقيقة لـCNN
عن بعض تلك العقاقري:

وكشفت النتائج عن أن زيت السمك يساهم بشكل ملحوظ فى احلد من
التأثريات الضارة للوجبات السريعة واألطعمة اجلاهزة على املخ ،والتى
حتتوى على قدر كبري من الدهون املشبعة وقدر كبري من امللح ،وكما
أنها تساهم فى تنشيط وحتفيز املنطقة املسئولة عن التعلم والذاكرة
فى املخ.

 عقار بيع عام  2012حتت مسمى «روك هارد للرجال» اتضحأنه ال حيوي مكونات طبية مزيفة فحسب ،بل دواء لعالج داء
السكري قد يكون مميتا حال اساءة استخدامه ،وقد فتكت هذه
املكونات بعشرات الرجال يف آسيا عام .2009

وأضاف الباحثون أن زيت السمك يساهم أيضًا فى محاية خاليا املخ
من أضرار الدهون الثالثية والكثري من العوامل االلتهابية ،ويعيد اخلاليا
العصبية التى تضررت إىل طبيعتها األوىل ويوفر هلا محاية كبرية ،وهو
مثريا للغاية.
أمرا
ً
ما يعد ً

 اثبتت اختبارات خمربية أجريت يف سنغافورة أن ثالثة أرباعمكمالت تعزيز القدرة اجلنسية حتوي مواد صيدالنية مل جير
ذكرها ضمن املكونات ،كما أن نصف املكونات أعلى بكثري من
اجلرعات املوصي بها.
 وجدت «إدارة الدواء والغذاء األمريكية» بعد اختبارات علىعقار «موجو نايتس  »mojo nightsبأنه ليس جمرد نسخة مزيفة
من احلبة السحرية «فياغرا» ،بل أنه مكون من ثالث أدوية
خمتلفة مماثلة.
وأضاف د .كوهي قائ ًال« :وجود عالجات جديدة مثري
للقلق حتديدًا نظرًا لغيات بيانات تدعم سالمتها لالستهالك
وفعاليتها ..ويف أحيانا كثرية تباع جنبا إىل جنب العقاقري
املشروعة ودون وصفات طبية ،ما جيعل املستهلك يطمئن إىل
أنها آمنة لالستهالك وجرى اختبارها.
ويشار إىل أن مصنعي «احلبة الزرقاء»  -فياغرا  -اختذوا مؤخرًا
خطوة حامسة صوب مكافحة العقاقري املزيفة لتحفيز النشاط
اجلنسي وذلك ببيع «الفياغرا» عرب موقع إلكرتوني خمصصة
لذلك.

ابتكار طيب يعيد رجال من املوت
بعد  40دقيقة من وفاته
متكن مشفى يف ملبورن
بإسرتاليا من إنعاش رجل
يبلغ من العمر  39عاما بعد
توقف قلبه ملدة  40دقيقة
وإعالن وفاته.
وذكرت صحيفة هريالد
صن أن املشفى يعتمد على
جهاز ميكانيكي لإلنعاش
القليب الرئوي سي بي آر
يتوىل عمليات ضغط متواصلة على الصدر وجيرب أيضا استخدام جهاز
قابل للنقل يؤمن رئتني وقلبا اصطناعيني لالستخدام امليداني يف
مواقع احلوادث وغريها خارج املشفى.
وتتوىل هذه األجهزة ضمان استمرار تزويد األوكسجني والدم للدماغ
واألعضاء احليوية.
ويعترب هذا االبتكار الطيب أحد خيارين مستخدمني يف مستشفى ألفريد
الذي سبق أن مت فيه إحياء  3مرضى بعد وفاتهم سريريا مبا يرتاوح
بني ساعة و 40دقيقة من إعالن الوفاة.

أغرب فاكهة يف العامل
لرامبوتان ..هي شجرة استوائية من احلجم املتوسط ،ويطلق االسم أيضا
على مثرة هذه الشجرة .ويعود أصل الشجرة إىل ماليزيا وإندونيسيا
وسريالنكا وجنوب شرق آسيا ،على الرغم من دقة التوزيع الطبيعي
للشجرة إال أنها غري معروفة.
ترتبط مثرة الرامبوتان ارتباطا وثيقا بعدة أنواع أخرى من الفواكه االستوائية
الصاحلة لألكل مبا يف ذلك الليتشي ،عني التنني ،واملامونسيللو .ومن

املعتقد أن يعود أصل الشجرة إىل أرخبيل املاليو.
الرامبوتان يف اللغات اإلندونيسية والفلبينية واملاليزية تعين حرفيا
شعر وسبب هذه التسمية هو الشعر الذي يغطي هذه الفاكهة .كما
أن هذه الفاكهة تسمى يف تايلند بـ»نغوه» .يف بنما ،وكوستاريكا،
ونيكاراغوا تعرف هذه الفاكهة باسم تشينو مأمون .وهناك نوع آخر
يباع بانتظام يف أسواق املاليو تعرف باسم الرامبوتان الربية ،حيث انها
أصغر قليال من املعتاد ومتنوعة األلوان من األمحر إىل األصفر .القشر
اخلارجي للفاكهة يتم تقشريه ويظهر لب الفاكهة اجلاهز لألكل .أما عن
مذاقه فهو من حلو إىل حامض ،كما أنه أحيانا يشبه طعم العنب.

 5نصائح للتخلص من «األرق» عصري العنب لقلب صحي وأمعاء
نظيفة

يعترب األرق مشكلة تواجه
الناس،
من
العديد
وتؤثر على أدائهم فى
احلياة العملية ،أو القيام
باملهام العادية اليومية،
وتقول أحد املتخصصات
 ،إن هناك بعض النصائح
للتخلص من األرق واخلوف
وهى:
 اترك اهلاتف احملمول خارج غرفة النوم:وجد أحدث استطالع أجرته جملة «التايم» األمريكية ،أن نصف
الشعب األمريكى ينام وجبانبه اهلاتف احملمول.
 الوسائل التكنولوجية ال تساعد على النوم:أثبتت الدراسات أن اللون األزرق املنبعث من أشعة التليفزيون
واحلاسب اآلىل واهلواتف الذكية ،تعرقل من قدرة اإلنسان على
النوم اهلادئ ،ألنها جتعل املخ مستيقظا وبالتاىل يشعر اإلنسان
بالقلق ،وينصح اخلرباء بضرورة عدم استخدام أى وسائل تكنولوجية
قبل النوم بساعة على األقل وللمساعدة على النوم بسرعة ميكن أخذ
محام دافئ قبل النوم أو القيام بتمارين يوجا ليال.
 احلفاظ على عدد ساعات النوم بشكل منتظم:ال يوجد عدد مثاىل لساعات النوم ،لكن بوجه عام فإن معظم الناس
حباجة إىل النوم من سبع إىل تسع ساعات حتى يستطيعون القيام
باملهام اليومية على حنو جيد ،وللنوم القصري نتائج سلبية فهو
يزيد من احتمالية اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية كما أنه
يساعد على زيادة الوزن.
 عليك مراعاة نوعية الطعام ومواعيد تناوله:عليك التخلى عن العادات السلبية فى الطعام والشراب مثل شرب
القهوة ليال ،وأثبتت الدراسات أنه جيب على اإلنسان أال يتناول أى
مشروبات حمتوية على الكافيني وذلك قبل النوم على األقل بست
أو مثانى ساعات حتى يستطيع أن حيظى بنوم هادئ ،باإلضافة إىل
أهمية عدم تناول أطعمة حمتوية على نسبة عالية من الدهون قبل
النوم بساعات قليلة ،وذلك ألنها تتسبب فى حدوث األرق الناتج
عن الشعور باحلموضة أو عسر اهلضم.
 تنظيم مواعيد النوم وااللتزام بها:إن النوم املتأخر فى العطلة األسبوعية يتسبب فى عدم قدرة
اإلنسان على مواصلة نشاطه فى اليوم التاىل أثناء العمل ،ولذلك
فعليك أن تنام وتستيقظ يوميا فى ميعاد ثابت ،حتى أثناء العطالت
األسبوعية وذلك كى حتافظ على سالمة إيقاع الساعة البيولوجية،
فقد أثبتت الدراسات أن اخللل فى نظام النوم قد يؤدى إىل
احتمالية اإلصابة مبرض السكرى أو السمنة املفرطة.

يعد العنب أفضل
الفواكه للصحة
حيث أنه ميد
اجلسم بالعديد من
الفوائد الصحية.
وفوائده تتلخص
يف اآلتي:
 حيتوي عصريعلى
العنب
ا لفال فو نو يد ا ت
مضادات
وهي
أكسدة طبيعية تعمل على خفض الكولسرتول السيء ورفع مستوى
الكولسرتول اجليد وهذا مينح عصري العنب األفضلية يف منع انسداد
الشرايني .ففي دراسة أجريت عام  2002من قبل جامعة وينسكون
األمريكية وجد أن تناول عصري العنب يساعد على خفض الكولسرتول
وبالتالي يعمل على حتسني صحة القلب .وأشارت الدراسة إىل أنه
يفضل إدراج العنب ضمن الفواكه واخلضروات املوصى بتناوهلا
يوميًا.
 يعمل الريسفرياترول املوجود يف عصري العنب األمحر على منع تكوناألورام يف اجلسم كما أظهرت آخر الدراسات احلديثة .كما أن مضادات
األكسدة تعمل على محاية خاليا اجلسم من التلف.
 يساعد كوب من عصري العنب صباحًا على عالج الصداع النصفي.ويف  2006قام األمريكي «إيروين كومريي» باحلصول على براءة اخرتاع
لعالج الصداع والصداع النصفي باستخدام حملول عصري العنب .وذلك
عن طريق خلط جزء من عصري العنب إىل جزء من املاء النقي ثم وضع
نقطتني يف كل عني وإغالقهما وفتحهما بضع مرات .وهذا احمللول
يستخدم منذ عام  1987دون أي عوارض جانية( .يفضل عدم استخدامه
إال بعد استشارة طبيب الرمد)
 يساعد عصري العنب على التخلص من مشكلة اإلمساك بفضل احتوائهعلى السيلولوز وسكريات وأمحاض عضوية تعمل كملني طبيعي .وال
تنصح معاهد الصحة يف أمريكا بتناول العنب إذا كنت تعاني من
اإلسهال حيث أنه غين باأللياف غري الذائبة اليت تساعد على ليونة
الفضالت.
* إذا كنت تعاني من أنيميا نقص احلديد ,فيفضل عدم تناول عصري
العنب األمحر حيث أنه حيتوي على مواد كيميائية تعمل على زيادة
خفض نسبة احلديد يف الدم.
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العروسان موفق عمر وشوق هجاج

العروسان

يقطعان قالب الحلوى

الحقالني يتوسط الخري واملصري
بفرحة كربى مت زواج الشاب اللطيف موفق احلاج علي عمر
على اآلنسة املهذبة شوق خالد هجاج يف صالة قصر النجوم
واستقبلهم الفنان جوزيف حقالني بأحلى الكالم مع وصلة
غنائية .رائعة وخالل الفرحة العامرة ومع اخلدمة املمتازة
والعشاء الفاخر وعلى اضواء فيديو يوسف اخلري وعدسة خالد
املصري واشعاع فالش اراكس قطع العروسان موفق وشوق
قالب الفرحة وتقبال التهاني من اجلميع ..الف مربوك.

نانسي عجرم
تعود إىل
شقاوتها مع
وليد ناصيف
تعمل الفنانة ناسي عجرم
على اإلنتهاء من إعالن
كليب أغنيتها اجلديدة
ستصورها قريبًا مع
اليت
ّ
املخرج وليد ناصيف.
بريوت :إستكملت الفنانة
نانسي عجرم ،يوم أمس
إعالن
تصوير
االول،
كليب أغنيتها اجلديدة
مع املخرج وليد ناصيف
سيدة
يف مسرح جامعة
ّ
اللويزة يف ذوق مصبح.
األغنية اجلديدة تنتمي إىل
األسلوب الشعيب الذي
إشتهرت فيه نانسي يف
الفنية،
بداية إنطالقتها
ّ
وطبع باألذهان صورة عن
احملببة.
شقاوتها
ّ
والالفت يف هذا الكليب
أن ناسي ستعتمد على
املعجبني للمشاركة بفكرة
الكليب ومتثيله ،خبطوة
تتكرر مع بعض
باتت
ّ
الفنانني منهم مرييام
صورت
اليت
فارس
ّ
«كيفك
كليب
أخريًا
إنت» مستعينة مبعجبيها
للتمثيل والغناء معها.
علمًا بان الفنانة نوال
الزغيب كانت من أوائل
الفنانات اللواتي أقدمن
على هذه اخلطوة يف أكثر
من عمل غنائي إبتداء
من «بعينك» ،ثم «ياما
قالوا» ،وغريها .وكذلك
إستعانت الفنانة جنوى
كرم مبعجبيها لتصوير
أكثر من عمل.
يشار إىل أن ناسي
تشارك يف جلنة حتكيم
«آراب أيدول» يف مومسه
الثاني ،وهي ستغين فيه
بعد أسابيع من اآلن يف
حلقة النتائج ،خصوصًا أن
الربنامج سيبدأ باستضافة
جنوم جلنته يف حلقات
النتائج.

وجه
األسبوع
اعداد :أكرم املغوّش

اجلامعية احلسناءرينيه قصري

التضحية والفداء غنى
للشعب والوطن
الرتبية الصاحلة لالبناء والبنات
تعود على العائلة باخلري .ومن
صبايا اجلالية العربية اللواتي
جنحن يف حياتهن بفضل الرتبية
املثالية الشابة احلسناء رينيه
حسن
كرمية املهندس
قصري
قصري والسيدة االجتماعية هال
خليفة قصري وعقيلة رجل االعمال
الشاب علي محود ابن شقيق رجل
االعمال املعروف املهندس علي
محود.
ولدت رينيه يف بريوت وترعرعت
يف سيدني وأنهت ختصصها من
معهد كابلن بالتخطيط املالي
عملها يف حقل
وبدأت مزاولة
اختصاصها وهي تتقن العربية اىل
جانب االنكليزية .وتعود جبذورها
اىل بلدة ديرقانون يف اجلنوب
املنتصر واليت زارته مرارًا وتفتخر
بانتصار املقاومة العظيمة بقيادة
السيد حسن نصراهلل والشهداء
واملقاومني االبرار االبطال وخاصة

الشهيد البطل أمحد القصري.
تقول رينيه أحيي أهلي االعزاء
الغوالي وزوجي احلبيب ونتمنى
أن يرزقنا اهلل أبناء وبنات
لنعلمهم حب لبنان وأسرتاليا
احلبيبة ويطيب لي أن أردد (يا
رضى اهلل ورضى الوالدين ).
وجه
احلسناء رينيه قصري
مشرق تربت وتعلمت يف بيت
والوطنية
أهلها على احملبة
الصادقة ومتارس هذه اخلصال
احلميدة يف حياتها العملية
والزوجية وهي أمل أهلها مع
شقيقها اجلامعي ربيع قصري الن
الرتبية االصيلة عنوان النجاح يف
كل زمان ومكان.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

املرحوم امحد محود (أبو جهاد) كاتباً ومناضالً

إيالف

العالناتكم يف جريدة اهلريالد االتصال على
احد الرقمني:
0403482345 - 87648186

الكاتب املرحوم الحاج أحمد حمود يتحدث اىل الزميل اكرم املغوش (ارشيف)
قبل الرحيل املفاجئ للكاتب املناضل املغفور له احلاج أمحد محود أبو جهاد أجريت معه
رمحه اهلل مقابلة شيقة وهو الذي كان يكتب عن القائد اخلالد الرئيس مجال عبد الناصر دائمًا.
كما انه ميتلك مكتبة حتتوي على االف الكتب واجملالت والصحف التارخيية الذي نقلها معه من
لبنان وهي حصيلة عشرات السنني .
ويكفيه فخرًا انه أبن جنوب لبنان املكافح واملنتصر دائمًا باذن اهلل على العدو
الصهيوني.
رمحه اهلل وطيب ثراه
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تتمــات

طرابلس ضحية صراع..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
مع قيادات املدينة.
يف غضون ذلك ،بدت كل التصرحيات والبيانات مستهلكة،
أمام حاجة أبناء طرابلس ألمن مفقود تعجز القيادات السياسية
والعسكرية عن استعادته ،ما يطرح سلسلة ال تنتهي من األسئلة
حتتاج اىل من جييب عنها منها:
هل أدرك السياسيون أن ما وصلت إليه املدينة اليوم هو
وأمن احلماية سابقًا
نتاج ما فعلته أيديهم؟ وهل أدرك من ّ
مول ّ
فتمرد
نفسه،
أمر
ولي
للمسلحني أن هذا «الفتى» قد أصبح
ّ
على اآلباء ،أم أن هناك «قطبة خمفية» يقول فيها السياسيون
يف العلن خالف ما يقولونه للمسلحني؟
وإذا كان السياسيون قد أصبحوا شبه معزولني عن واقع
املدينة أو عن التحكم بشارعها ،فهل يعين ذلك استقالة مجاعية
من مواقعهم؟ ثم ماذا ستفعل هذه القيادات غدًا يف احملطات
املقبلة ،هل ستنتظر احلصول على تأشرية دخول اىل هذه املنطقة
أو تلك إلقامة مهرجان سياسي هنا أو جولة انتخابية هناك؟
وهل هناك من يريد تعرية السياسيني بإظهارهم مبظهر العاجز
ما جيعل طرابلس حمكومة بأمر واقع خارج عن إرادتهم؟
وكما يف السياسة كذلك يف األمن مثة أسئلة كثرية عن
دور مجيع املؤسسات العسكرية واألمنية ،ففي كل مرة تندلع
االشتباكات ينكفئ اجليش وختتفي األجهزة األمنية حتى عن
تقاطعات الطرق ،لتصبح املدينة بإمرة سالح الشارع فقط ،فيما
يتحول اجليش اىل قوات فصل يطبق اتفاقًا بالرتاضي لوقف
ّ
إطالق النار.
وإذا كان األمر كذلك ،فلماذا إقحام اجليش يف كل مرة يف
هذه احملرقة؟ وملاذا يقحم نفسه يف دور ال يتجاوز مهمة مراقيب
اهلدنة؟ وما هو دور اجليش أص ًال يف مسايرة املسلحني أو
التغاضي عن بعضهم؟
وهل انقلب املسلحون اليوم على «رعاتهم» األمنيني
الرمسيني ،كما سبق وانقلبوا على السياسيني؟
ومن هو
طرابلس؟
وهل يتجه اجليش ألن يفقد هيبته يف
َ
املسؤول عن ذلك؟ األجهزة األمنية؟ أم القيادات السياسية؟
أم الواقع الدقيق والتوازنات ومحالت التجريح واالستهداف اليت
تطاله؟
وهل مثة غطاء سياسي فعلي للجيش؟ وملاذا ال يرتجم هذا
الغطاء واقعًا على األرض؟ وملاذا ينفض اجلميع يده من اجليش
أو ينقلب عليه عند أول «ضربة يد من حديد» هذه العبارة اليت
ّ
مل الطرابلسيون مساعها؟
وما هو دور باقي األجهزة األمنية؟ وهل ما صدر من مواقف
أمس يكشف بعضًا من املستور عن عالقة املسلحني ببعض رموز
هذه األجهزة؟
وهل ّ
ختلت هذه الرموز عن مسؤولياتها األمنية السابقة ملصلحة
مسؤوليات ميدانية؟ أم أنها تريد السيطرة على القرار العسكري
يف املدينة حتت شعار األمر واألمن لي؟
وهل هناك صراع أجهزة حيكم الشارع فيفجره تارة ويضبطه
تارة أخرى؟
ثم إذا كانت الدولة قد استقالت من دورها ،والسياسيون
عاجزون واألجهزة األمنية غائبة أو متقاعسة ،فمن يتحكم مبصري
طرابلس؟
وإذا كان املسلحون قادرين على فرض شروطهم من موقع
القوة أو على مقاومة كل الضغوط السياسية اليت مورست عليهم
فمن هي اجلهة اليت حتميهم وحتت أي خيمة يستظلون؟ ومن أين
َ
أتى هؤالء الفقراء بكل هذا السالح وهذه الذخائر اليت استخدمت
وصبت محمها على بيوت اآلمنني؟
ّ
كلفة املعارك باهظة ،ومع ذلك مل يصرخ املقاتلون هذه
ومن
املرة طلبًا للسالح أو الذخرية ،فمن أين يأتي كل ذلك؟ َ
مقصرة؟
املمول؟ وأين كانت أعني األجهزة األمنية؟ هل هي
هو
ّ
ّ
أم غري ذلك؟
وكذلك ،هل كانت فع ًال معركة القصري هي احملفز الوحيد
الندالع املواجهات؟ أم أن هناك لعبة عض أصابع جتري يف
اخلفاء وتدفع طرابلس مثنها الباهظ؟
كانت الفتة لالنتباه أمس تلك االشارة اليت أطلقها الرئيس
جنيب ميقاتي يف طرابلس ،وهي إشارة حبجم االشتباكات اليت
ما تزال دائرة بني فقرائها ،وهي «إن التاريخ ال يكرر نفسه،
لكن اجلهل هو الذي يعيد جتارب املاضي املؤملة ويستنسخ
األخطاء ،ويوقعنا يف املآزق اليت تأخذنا اىل التاريخ جمددًا».
واخلشية اليوم هي يف أن نكرر أخطاءنا اىل درجة احلماقة،
فتعود طرابلس اىل زمن اإلمارات املتناحرة ،وجنون املعارك
اليت قد حترق جمددًا األخضر واليابس كما أحرقتهما يف العام
 1985وما قبله (تفاصيل ص .)4
من جهتها ،أعربت بريطانيا ،أمس االول ،عن قلقها بسبب
اشتباكات الشمال ،وأشاد الوزير بوزارة اخلارجية لشوون الشرق
األوسط ومشال إفريقيا اليسرت برت «بالدور الذي لعبه اجليش
اللبناني يف األيام األخرية» ،وطالب «األطراف كافة باختاذ
خطوات فورية إلنهاء العنف».

وعب عن قلق بالده املتزايد بسبب الصراع يف سوريا واحلاجة
رّ
امللحة لتحقيق تقدم يف التوصل اىل حل انتقالي سياسي يف
سوريا.
وقال« :خالل زيارتي لبريوت يف الشهر املاضي ،أعربت
جلميع األطراف يف لبنان بأن عليهم االلتزام بسياسة الفصل
بينهم وبني ما حيدث يف سوريا من صراع».
وأضاف« :أشجع مجيع األطراف اللبنانية على العمل بشكل
مسؤول ووضع املصلحة الوطنية للبنان أو ً
ال» .وختم بالقول:
«ستبقى اململكة املتحدة ملتزمة بدعم السالم واالستقرار يف
لبنان».

الوزراء العرب بشأن..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
املتشددين األوروبيني قد يزعزعون امن بالدهم بعد عودتهم
من سوريا.
إىل ذلك ،بدأ «االئتالف الوطين السوري» املعارض ،يف
اسطنبول ،اجتماعات ستمتد حتى يوم السبت (اليوم) ،يتم خالهلا
حبث مشاركة «االئتالف» يف مؤمتر «جنيف  »2واختيار رئيس
جديد له خلفا ألمحد معاذ اخلطيب الذي استقال قبل أسابيع.
وذكرت اللجنة الوزارية العربية املعنية بالوضع يف سوريا،
يف بيان مقتضب بعد اجتماعها برئاسة رئيس احلكومة وزير
اخلارجية القطري محد بن جاسم بن جرب آل ثاني يف القاهرة ،أنها
«تدارست تطورات األوضاع اخلطرية يف سوريا ،وبلورة موقف
عربي جتاه اجلهود املبذولة إلجياد حل سياسي لالزمة السورية
يف ضوء املقاربة السياسية احلديثة بقيادة روسيا والواليات
املتحدة».
وأضاف البيان املقتضب «مت التوافق على بعض العناصر اليت
تساهم يف إجناح املؤمتر الدولي املقبل يف جنيف ،والطلب إىل
رئيس اللجنة واألمني العام (للجامعة العربية نبيل العربي) عرض
هذه العناصر على الدول اخلمس الدائمة العضوية يف جملس
األمن الدولي واملبعوث املشرتك جلامعة الدول العربية واألمم
املتحدة» األخضر اإلبراهيمي.
وقالت مصادر ديبلوماسية عربية إن «العناصر اليت وضعتها
اللجنة تتضمن احلفاظ على السالمة اإلقليمية والنسيج االجتماعي
لسوريا ،وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفرتة زمنية حمددة متفق
عليها ،متهيدا لضمان االنتقال السلمي للسلطة ،ونشر قوات
من األمم املتحدة حلفظ السالم يتم إنشاؤها عن طريق جملس
األمن تأكيدا الستمرار السالم واألمن واألمان للمدنيني ،مع
ضمان دخول مجيع املساعدات اإلنسانية إىل مجيع أحناء سوريا،
وصياغة واعتماد دستور وخلق توافق بشأن العملية السياسية
لتشكيل قاعدة للدولة السورية اجلديدة».
وكان بارزا عدم مشاركة االبراهيمي يف االجتماع الوزاري
املوسع ،لكنه شارك يف اجتماع مصغر مع محد والعربي وممثلي
الدول االعضاء يف اللجنة.
يشار إىل أن وزراء خارجية السعودية والعراق واجلزائر
والسودان مل يشاركوا يف اجتماع اللجنة ،كما أن البيان اخلتامي
مل يشر إىل وضع األسد أو التطورات امليدانية اجلديدة على
األرض.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن مصادر اشارتها اىل وجود
تباينات حول «جنيف  .»2وقالت مصادر ديبلوماسية يف االمانة
العامة للجامعة العربية انه تقرر عقد اجتماع جديد على مستوى
وزراء اخلارجية يف  5حزيران املقبل ملناقشة ما مت التوصل
اليه يف االجتماع الطارئ للجنة اخلاصة بسوريا ،وحسم اخلالفات
بشأن بعض املسائل املتعلقة مبشاركة اجلامعة يف مؤمتر «جنيف
.»2

بوغدانوف واملقداد

وأكد األسد ،خالل لقائه وفدا تونسيا ،يضم ممثلني عن أحزاب
وحركات سياسية وشعبية برئاسة أمني عام «حزب الثوابت»
شكري بن سليمان هرماسي« ،أهمية دور األحزاب والقوى
القومية والوطنية يف مواجهة أصحاب الفكر املتطرف والتكفريي
واملخططات اخلارجية اليت تستهدف الشعب العربي» ،مشددا
على «ضرورة التمسك باملبادئ واهلوية العربية وقيم العروبة
ملواجهة التحوالت اليت تشهدها الساحة العربية».
وشرح للوفد «أبعاد األزمة يف سوريا ،وثبات املوقف السوري
يف مواجهته لإلرهاب ومن يدعمه إقليميا ودوليا ،بالتوازي مع
احلل السياسي لألزمة».
ويف موسكو ،تركزت املباحثات بني نائب وزير اخلارجية
الروسي ميخائيل بوغدانوف مع نظريه السوري فيصل املقداد،
«على كيفية حتقيق احلل السياسي إلنهاء العنف يف سوريا وبدء
احلوار الوطين بني السوريني وبقيادة سورية ،انطالقا من حتمية
احلفاظ على سيادة سوريا واستقالهلا ووحدة وسالمة أراضيها
وعدم التدخل يف شؤونها الداخلية».
وذكرت وكالة األنباء السورية (سانا) أن اجلانبني أكدا «أهمية
حتقيق هذه األهداف ألنها تشكل املرجعية األساسية يف أي
حترك أو جهد حلل األزمة يف سوريا».

روسيا

وأعلن نائب وزير اخلارجية الروسي سريغي ريابكوف أن
«التعاون العسكري بني روسيا وسوريا شرعي متاما ،وال تقيده
أي اتفاقات وقعتها موسكو أو قرارات دولية».
وأشار ،ردا على إقرار جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس
الشيوخ األمريكي مشروع قانون يعاقب الدول اليت تورد أسلحة
إىل سوريا ،إىل أن «فرض الواليات املتحدة عقوبات أحادية
اجلانب أمر غري مقبول متاما ،ويعترب خمالفة للقانون الدولي».
ورأى مدير االستخبارات العسكرية الروسية اجلنرال إيغور
سريغون ،خالل مؤمتر امين دولي يف موسكو حبضور قيادات
أمنية أوروبية ،أن «أنصار اجلهاد الذين توافدوا على سوريا
وليبيا من أوروبا ميكن أن يستفيدوا من اخلربات املكتسبة هناك
عندما يعودون إىل بلدانهم».
وقال إن «حوادث سوريا ،حيث ما زالت األطراف املتنازعة
تراهن على احلل العسكري ،تنذر باملزيد من القالقل ،وذلك ألنه
ال بد من استمرار قوى التطرف يف فرض ما تراه مناسبا لنظام
احلكم حتى يف حال انتخاب رئيس جديد للجمهورية السورية
مبشاركة قوى املعارضة املعتدلة ،األمر الذي قد يزلزل األوضاع
يف سوريا أكثر ويؤدي إىل تقسيم وجتزئة البالد ،ويزيد أعداد
املهجرين إىل دول اجلوار ،وزعزعة االستقرار يف املنطقة».

ميدانيا

وقال «املرصد السوري حلقوق اإلنسان» ومصدر عسكري
لوكالة «فرانس برس» إن القوات السورية حققت تقدما جديدا
خالل الساعات املاضية إىل مشال مدينة القصري يف ريف محص،
مضيقة اخلناق على احد ابرز املعاقل املتبقية للمسلحني.
وذكرت قناة «امليادين» أن قائد إحدى اجلماعات املسلحة
مصطفى بكري امللقب بـ»قاسيون» قتل.
وذكرت وكالة األنباء السورية (سانا) أن «وحدات من اجليش
واصلت عملياتها ضد أوكار اجملموعات اإلرهابية املسلحة يف
مدينة القصري وعدد من مناطق ريف محص».
ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات من اجليش قضت
على  20إرهابيا ودمرت  7سيارات حمملة بذخرية وأسلحة يف
منطقة ضهر القضيب وجنوب امللعب البلدي يف القصري .كما
مت القضاء على أعداد من اإلرهابيني يف احلارة الشمالية وغرب
السوق التجاري مشال دوار حمطة السكك احلديدية بالقصري».
وتابع «أحبطت وحدة من اجليش حماولة إرهابيني التسلل من
األراضي اللبنانية عرب جبال الربيج قرب القصري ،وأوقعت العديد
من القتلى يف صفوفهم».
وأعلن «املرصد السوري حلقوق اإلنسان» ،يف بيان« ،مقتل
 104عناصر من حزب اهلل خالل مشاركتهم يف معارك ضد
املسلحني يف ريفي دمشق ومحص خالل فرتة تقارب الثمانية
أشهر» ،إال أن مسؤول العالقات اإلعالمية يف «حزب اهلل»
إبراهيم موسوي نفى هذا الرقم ،رافضا إعطاء أي تفصيل عن
عدد القتلى يف صفوف احلزب ،ومؤكدا أن «هذا الرقم عار عن
الصحة».

أوباما يندد باهلجوم..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
وحتى طموحهما اىل الشهادة ،وسط خماوف من أن يكونا تأثرا
بدعاية تنظيم «القاعدة» ،يف ظاهرة تشكل كابوسًا أمنيًا.
واوقف الشابان االسودان،ونقال اىل املستشفى يف ظل حراسة
مشددة بعدما أطلقت الشرطة النار على أقدامهما وأصابتهما
جبروح.
وتعرف الزعيم السابق حلركة «املهاجرين» أجنم شودري على
أحد الشابني ،قائال إنه يدعى مايكل أديبوالجو ،وهو مسيحي
اعتنق االسالم حواىل عام  ،2003وشارك يف تظاهرات كثرية
للجماعة يف لندن.
كذلك ،تعرف عليه الداعية السلفي عمر بكري فستق الذي
يعيش يف لبنان حاليا ،وقال إنه كان يستمع اىل حماضراته
يف لندن.
ومساء امس االول ،أعلنت الشرطة توقيف شاب وامرأة،
وكالهما يف التاسعة والعشرين ،لالشتباه يف تآمرهما يف عملية
قتل اجلندي.
وكان مصدر مطلع على التحقيق أفاد أن الرجلني معروفان لدى
أجهزة االمن الربيطانية لتوزيعهما منشورات اسالمية متطرفة يف
وولويتش.
ودعا رئيس الوزراء الربيطاني ديفيد كامريون اىل اجتماع
طارئ لرؤساء أجهزة االستخبارات لتقويم الرد على ما وصفه
بأنه هجوم «ارهابي».
وقال« :لن نستسلم إطالقا لإلرهاب بكل أشكاله ...مل يكن
هذا جمرد هجوم على بريطانيا وعلى منط احلياة الربيطانية ،بل
كان أيضا خيانة لإلسالم واجملتمعات املسلمة اليت أعطت الكثري
لبالدنا .ليس يف اإلسالم ما يربر هذ العمل املروع حقا».
ويف واشنطن ،ندد الرئيس االمريكي باراك أوباما مبا مساه
«هجوما مروعًا» على اجلندي الربيطاني.
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منوعات

باكستان تتطلب من موظفيها االمتناع
عن ارتداء اجلوارب!
طالبت باكستان من املوظفني
يف االجهزة احلكومية عدم
ارتداء جوارب بعد ان قررت
وقف تشغيل اجهزة التكييف
رغم االرتفاع الشديد يف درجات
احلرارة بسبب ازمة الكهرباء
املزمنة اليت تعيشها البالد.
وأوقفت احلكومة تشغيل اجهزة
التكييف يف مكاتبها نظرا
النقطاع الكهرباء لفرتات تصل
اىل  20ساعة يوميا يف مناطق
يف باكستان.

وقالت احلكومة يف منشورها
«لن يتم تشغيل اجهزة تكييف
يف املكاتب العامة حتى حيدث
حتسن ملموس يف مشكلة
الكهرباء».
وتسبب انقطاع الكهرباء يف
وأصاب
عنيفة
احتجاجات
صناعات رئيسية بالشلل مما
أدى إىل فقد مئات االالف من
الوظائف يف بلد يعاني بالفعل
من ارتفاع نسبة البطالة وتداعي
االقتصاد وتفشي الفقر وحركة
مترد لطالبان.

جندي روسي «خيدع» املوت
قراءات
آخر
الصحف الدولية
خرب "خفيف" من
ميل"
"ديلي
عن
الربيطانية
روسي
جندي
بطلقة
أصيب
نارية من بندقية
كال شينكو ف
ت
ستقر
ا
يف
الرصاصة
حيث
جبهته
قام رفقائه باستخراجها مبجرد
كماشة فيما بدأ هو هادئًا
ومبتسما أمام الكامريا.
امللقب
اجلندي
وأصيب
بـ"ترمينتور الروسي" بالرصاص
أثناء تبادل إطالق نار بني قوات

روسية ومليشيات شيشانية،
وظهر يف مقاطع الفيديو
اجلندي ،الذي خدع املوت،
وهو ينظف جبتها بعد قيام أحد
رفاقه باستخراج الرصاصة دون
االستعانة بأي معدات طبية.

نيغيل سيفن مورننغ ستار
أوغسنت سان خوان باإلضافة
إىل شهرته سي سي سي آي
آي».
ولفتت إىل ان للصيب أخ يف
الـ 21وأخت يف الـ 25ولكل
منهما  20امسًا.
وأشار الوالد ،روفينو راميل،
اىل أن قراره إطالق أمساء
طويلة على أوالده كان إلعطاء
درس للحكومة بشأن املرونة.
وأوضح انه يوم توجه لتسجيل
إبنه ،أعطاه املوظفون ورقة
ال تتسع السم طويل فسأهلم
«ماذا لو أردت إطالق اسم
طويل عليه» ،وكان اجلواب
«ال ميكنك ذلك» ،وعندها اختذ
القرار باختيار أمساء طويلة جدًا
لكل أوالده.

ادعى تعرضه لالختطاف كي ال خيرب أهله
برسوبه يف اجلامعة
ّ
لفق شاب أمريكي قصة اختطافه
كي يتفادى إبالغ والديه بأنه
يرسب يف اجلامعة.
وذكرت شبكة "فوكس" يف
أتالنتا أن أفتاب إسالم من
جونز كريك يف أتالنتا يواجه
عدة اتهامات من قبل الشرطة
بعد أن لفق رواية تعرضه
لالختطاف ألنه كان يرسب يف
صف باجلامعة وخاف من إبالغ

جيهد جتار املخدرات يف ابتكار
طرق لتوزيع املخدرات ،واجلديد
هو اعتقال رجل يبيع الكوكايني
يف علب البيتزا.
وأفادت شبكة "سي إن
إن" األمريكية ان السلطات
األمريكية ألقت القبض على
موزع بيتزا يعمل حلساب
سلسلة املطاعم العاملية "بابا
جونز" يدعى رامون رودريغيز،
بعدما باع كيلوغرامًا من مادة
الكوكايني ،وضعها داخل علب
بيتزا ،مقابل أكثر من  27ألف
دوالر ،لعميل متخف من دائرة
مكافحة املخدرات األمريكية .
وقال املسؤولون إن رودريغيز
باع العميل املتخفي الكوكايني،
التحقيقات
من
عام
بعد
املتواصلة ،وقدم إىل سيارته
وأعطاه علبة بيتزا وعلبة فيها
قطع دجاج ،احتوى كالهما على

مادة الكوكايني.
كوكايني
واعتقل الرجل عند تسليمه
املواد املمنوعة خارج مكان
عمله مبنطقة بروكلني يف مدينة
نيويورك.
ووجهت إىل رودريغيز تهم عدة
من بينها حيازة مواد خمدرة،
وبيع مواد ممنوعة فيدراليًا،
بعد أن اخنرط بأكثر من 19
عملية بيع مع عمالء متخفني،
وقد قدرت قيمة مبيعاته بأكثر
من  45ألف دوالر ،وكان يبيع
املخدرات من خالل إيصال
طلبيات البيتزا إىل املنازل.
وأكد مسؤولون يف سلسلة
املطاعم العاملية ان الشركة مل
تكن على علم مبا جيري ،فيما
رفض مدير رودريغيز املباشر،
يف فرع املطعم الذي عمل فيه،
التعليق.

أمريكا« :جمهول» يفوز بـ590
مليون دوالر

تلميذ فليبيين بـ 41امساً
ذهلت مدرسة ثانوية فليبينية
عند استقبال تلميذ جديد تبني
ان لديه  41امسًا.
«فليبني
صحيفة
وأفادت
أجد تالميذ
دايلي إنكوايرر» ،ان ّ
مدرسة مدينة أوردانيتا الثانوية
يف الـ 15من العمر ولديه 40
امسًا باإلضافة إىل شهرته.
وأشارت إىل ان اسم التلميذ
هو «راتزييل تيمشيل إمساعيل
زيروبابل زابود زميري بايك
بالفاتسكي فيلو جودايوس
نيلغارا
موريا
إيسورينوي
راكوكزي كوتومي كريشنامورتي
أشرام جريام أوم أولتيموس
روفينوروم جانكسي جانكو
داميوند هو زيف زاني زيكي
واكيمان ووي موو تيليتاي
شوهكما نيسيرتاه مريكافا

كوكايني يف علب ..بيتزا

أمه وأبيه.
وقد اشرتى الشاب هاتفًا وبعث
لوالديه رسالة يبلغهما فيها عن
اختطافه.
وقالت الشرطة إن الشاب أقام
يف خميم لعدة أيام نهاية الشهر
املاضي فيما كان جيري البحث
ثم عاد إىل بيته يف مطلع
عنه ّ
أيار بسبب برودة الطقس.

أظهر السحب الذي جرى مساء
أمس السبت جلوائز يانصيب
يرجح
«باوربول» األمريكي راحبًا ّ
أنه من فلوريدا ألكرب جائزة يف
تاريخ هذا اليانصيب وقيمتها
 590مليون دوالر وهي أيضًا
ثاني أكرب جائزة يانصيب يف
تاريخ أمريكا.
أمريكا :جمهول يفوز بـ590
مليون دوالر.
وذكر موقع «باوربول» على
اإلنرتنت أن الورقة الفائزة
باجلائزة بيعت يف فلوريدا،
بينما أكد مسؤولون يف فلوريدا
أنها بيعت يف سوبرماكت
بابلكس يف منطقة زيفريهيلز.
وبلغت قيمة اجلائزة  590مليون
دوالر وهي األكرب يف تاريخ
يانصيب باوربول وثاني أكرب
جائزة يف تاريخ اليانصيب يف
الواليات املتحدة.

واألرقام الراحبة هي  10و13
و 14و 22و 52أما رقم باوربول
فهو .11

اخلارجية
وزارة
كشفت
الربيطانية سلسلة من الطلبات
األكثر غرابة اليت تقدم بها
السياح الربيطانيون لسفاراتها
خالل العام املاضي ،ومن
بينها بريطاني طلب املساعدة
صياح
إلسكات ديك
ّ
وقالت الوزارة إن الطلبات اليت
تلقتها سفاراتها من السياح
الربيطانيني للفرتة  2012إىل
 2013كانت يف الغالب ذات
طبيعة جيدة ،لكن الرد عليها
اقتطع وقتًا مثينًا من اجلهد
الذين يبذله موظفوها يف
مساعدة الربيطانيني الواقعني
يف حمنة حقيقية.
وأضافت أن موظفي سفارات
عاجلوا خالل العام املاضي
أكثر من مليون استفسار
قنصلي وقدموا املساعدات
إىل  52 ،135مواطنًا بريطانيًا
واجهوا صعوبات يف اخلارج،
القنصليني
املوظفني
لكن
استمروا يف تلقي عدد كبري من
االستفسارات واليت ببساطة مل
يكونوا قادرين على تلبيتها.

وكان الرقم القياسي لقيمة
جائزة باوربول بلغ  587,5مليون
دوالر يف تشرين الثاني/نوفمرب
 2012وفاز بها شخصان.
وال تزال أكرب جائزة يانصيب
يف أمريكا هي تلك اليت فاز
بها ثالثة أشخاص يف آذار/
مارس املاضي يف يانصيب
«ميغا ميليونز» وكانت بقيمة
 656مليون دوالر.

سئم زوجان
يف والية يوتا
ا أل مري كية
من األصوات
ا ملز عجة
جدران
يف
منزهلما فطلبا
ا ملسا عد ة
ليكتشفا ان
مصدرها هو
ما ال يقل عن
 40ألف حنلة.

رمبا جلمال الشاطئ ورماله
البيضاء الناصعة البياض ،
يأتي إليه كل حميب الشواطئ
من كل العامل  ،هو شاطئ
سانت مارتن بالكارييب ،
لكن هناك سر آخر وراء ذهاب
اآلالف إليه  ..وهو الطائرات.
فقرب الطائرات من الشاطئ
مبتار قليلة يشعرك وكأنك يف
أحد أفالم الرعب ممتازة اإلخراج
 ،حبسب صحيفة الديلي ميل
الربيطانية.

غرفة النوم مبا ال يقل عن
 40ألف حنلة ،ويتوقع انها
موجودة يف املكان من  3أو
 4سنوات.

اخلارجية
وزارة
وأشارت
هذه
أن
إىل
الربيطانية
االستفسارات مشلت طلبًا تقدم
به سائح بريطاني إىل سفارتها
يف كمبوديا للحصول على
تعويض جراء قيام قرد برميه
حبجر أدخله إىل املستشفى
للعالج للتأكد من عدم تكرار
وقوع احلادث مرة أخرى ،وآخر
طلب من السفارة الربيطانية
بروما ترمجة عبارة باللغة
اإليطالية يريد وضعها كوشم
على ذراعه.
وقالت الوزارة حسب الرياض
إن سيدة بريطانية طلبت من
موظفي قنصليتها أن يأمروا
زوجها بتناول طعام صحي
اللياقة
متارين
وممارسة
البدنية لكي يتمكن من اجناب
األطفال.

صور :أخطر شاطئ يف العامل ..مليء بالطائرات

وتباع بطاقات باوربول يف 43
والية أمريكية وكانت فرصة
الفوز باجلائزة  1من 175,2
مليون غري أن ذلك مل مينع
األمريكيني من التهافت على
الشراء.

 40ألف حنلة يف جدران منزل

فقام الزوجان
مبتخصصني
باإلتصال
املنزل
إىل
فحضروا
ليكتشفوا وجود مستعمرة
كبرية من النحل ،وقدر عدد
النحل املستخرج من جدار

بريطاني يتصل بسفارة بالده إلسكات ديك

ويستمتع مرتادو هذا الشاطئ
باللهو واللعب وإلتقاط الصور
هلم وهم حياولون ملس الطائرات
اليت ترتفع عن رؤوسهم بأمتار
قليلة.
ويلي الشاطئ مباشرة مهبط
الطائرات ملطار األمرية جوليانا
 ،وتوجد الفتة حتذر ليحذروا من
الطائرات

صفحة 33

Saturday 25 May 2013

السبت  25أيار 2013

تســلية

Page 33

صفحة 34

Saturday 25 May 2013

السبت  25أيار 2013

Page 34

متفرقات

قداس وجناز السنة لراحة نفس فقيد
قائد رحلة جوية تركية «يضل «الزوجة ُّ »14
تفر من ملك سوازيالند
االعالم العربي وعميده يف اسرتاليا الطريق» وحيط يف بنغالديش عوضاً
وتطلب اللجوء إىل بريطانيا
االستاذ بطرس عنداري (أبو زياد)
عن السنيغال!!
طلبت فتاة إفريقية
السياسي
اللجوء
إىل بريطانيا ،هربًا
من الزواج من ملك
الذي
سوازيالند
تقدم للزواج منها،
لتصبح زوجته رقم
.14

مبرور عام على رحيل عميد الصحافة العربية يف اسرتاليا االستاذ
بطرس العنداري (ابو زياد) سيقام قداس وجناز لراحة نفسه
يوم االحد الواقع يف  26ايار يوم رحيله اىل دار اخللود الساعة
الرابعة يف كنيسة ماريوسف يف كرويدن.
الداعون ارملته واوالده واشقاؤه وشقيقاته وعائالتهم وعموم
االقارب واالصدقاء واهالي مرتيت وابناء اجلالية اللبنانية
والعربية.

الدعوة عامة

(أبو زياد) فقيدنا يف البال
اىل فقيدنا الغالي والعزيز ابو زياد جندد عهد الوفاء ملا
كنت متثل من قيم واخالق اصيلة وشريفة ووطنية صادقة
ونرتحم على روحك ومصداقيتك وانت كنت وستبقى دائمًا
يف البال وذاكرة االحرار.
الزميالن أنطونيوس بو رزق وأكرم املغوّش

طائرة
ركاب
فوجئ
تابعة للخطوط اجلوية
الرتكية بقائدها وهو
يعلن وصوهلم بأمان
اىل مطار دكا الدولي
يف بنغالديش قادمة
من لوس أجنليس ،إذ
كان من املفرتض أن
حتط الطائرة يف دكار
بالسنيغال يف طريقها
اىل تركيا.
مل تكن هذه أوىل املشاكل
اليت واجهت هذه الرحلة،
فقد تعطلت قبل انطالقها
من األراضي األمريكية

قرابة  4ساعات ،مما
الطائرة
ركاب
جعل
يهملون النظر اىل بطاقة
اجللوس اليت حتمل وجهة
الطائرة.
وحتملت شركة الطريان
اخلطأ
هذا
مسؤولية
اىل
الركاب
ونقلت
وجهتهم احلقيقية ،إال
ان بعض هؤالء ال يزال
يعاني بسبب تداعيات
هذا اخلطأ ،إذ انهم مل
حيصلوا على حقائبهم
املزمع إحلاقها بهم يف
رحلة منفصلة.

لصان يتصالن بالشرطة ..أثناء سرقتهما لسيارة!
قد يسبب طلب رقم عن
غري قصد اإلحراج حلامل
اهلاتف ومتلقي اإلتصال،
غري أن هذه احلادثة تسببت
ألمريكيني اثنني بالسجن،
بعد أن طلبوا رقم شرطة
الطوارئ اليت تنصتت على
ختطيطهما لسرقة سيارة.
وذكرت شبكة (إي بي سي)
اإلخبارية أن أحد الشابني من
فريسنو بكاليفورنيا جلس
على هاتفه وطلب عن غري
قصد رقم شرطة الطوارئ.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

لصان يتصالن بالشرطة..
أثناء سرقتهما لسيارة!.
فرد أحد عناصرها على
االتصال ،بالسؤال «ما حالتك
الطارئة» ،غري أن العامل،
ورغم امتناع املتصل عن
اإلجابة ،أبقى اخلط مفتوحًا
الشابني،
على
وتنصت
نايثن تيكليمريم ،وكارسون
عامًا)،
(20
راينهارت
أثناء حديثهما عن رغبتهما
باملخدرات.
ومل مير وقت طويل قبل

إعالنهما عن عزمها اقتحام
سيارة.
وقال أحد الشابني باالتصال:
«أحضر املسمار ،وأعطين
املطرقة يف حال احتجت
إليها».
ومسع عامل اهلاتف ،بعد وقت
قليل ،صوت حتطم زجاج،
فيما بدأ الشابان يصرخان
حول عثورهما على عقاقري.
ولدى انتهاء مهمتهما ،كان
عناصر الشرطة قد وصلوا
إىل املنطقة ،وبدأوا البحث

عنهما ،بناء على معلومات
أفادهم بها عامل اهلاتف،
فتمكنوا من اقتفاء أثرهما
وإيقاف سيارتهما.
وأنكر املشتبه بهما قيامهما
بأية جرمية ،غري أنه بعد
تفتيش سيارتهما ،عثر عناصر
الشرطة على أغراض مسروقة
من السيارة اليت اقتحماها.
ُ
وأوقف الشابان ووجهت
السرقة،
تهم
إليهما
واملؤامرة ،وامتالك أغراض
مسروقة.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

* خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول

فريد جان دكان
97505588

* نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

"ميل
صحيفة
وقالت
أون صنداي" الربيطانية،
إن الفتاة السويزالندية،
تنتسوالو جنوني " 22عاما"،
فرت إىل جنوب إفريقيا،
حينما كانت يف سن
املراهقة ،بعدما لفتت نظر
امللك مسواتي الثالث ،ملك
سوازيالند ،وطلبها للزواج.
تفر من ملك
"الزوجة "14
ُّ
سوازيالند وتطلب اللجوء
إىل بريطانيا
عن
الصحيفة
ونقلت
"تنتسوالو" ،اليت تعيش
اآلن مع أمها يف "برمنجهام"
بربيطانيا :عندما كان عمري
 15عامًا ،شاهدني امللك
مسواتي يف قصر زوجته
الرابعة ،وأصبت بالرعب
حني علمت أنه يرغب
بالزواج بي.
وتضيف :بدأ امللك يتصل
بي يف مدرسيت الداخلية،
ويسألين إن كنت أقبل
الزواج منه واالنضمام إىل
العائلة امللكية ،وبدأت أشعر
خبوف شديد ،بسبب فارق
السن وقمعه لزوجاته.
وحسب "تنتسوالو" :فقد

تركت املدرسة ،وقامت
خالتها اليت كانت تشرف
على تربيتها مبساعدتها على
اهلرب إىل جنوب إفريقيا،
ومن هناك سافرت إىل
بريطانيا لتنظم إىل أمها
الالجئة السابقة هربًا من
معاملة زوجها القاسية.
وتطالب تنتسوالو باحلصول
على حق اللجوء السياسي،
مؤكدة أنها إن عادت
إىل بالدها سيتم إرغامها
على الزواج من امللك،
لتصبح زوجته رقم ،14
وتنظم مظاهرات احتجاجية
أمام سفارة بالدها يف
لندن ،للدفاع عن املرأة
السوازيالندية ضد القمع
الذي تعاني منه يف وطنها،
وعلمت أن هناك من
يرتصدها حملاولة إعادتها
إىل سوازيالند ،فتقدمت
بطلب اللجوء السياسي إىل
بريطانيا عام  ،2007لكن
طلبها قوبل بالرفض عام
 ،2011وتقدمت مرة أخرى
بالتماس ،ووعدتها وزارة
الداخلية بإعادة النظر يف
طلبها.

 400دوالر «بقشيش» ..لفاتورة
بـ 6دوالرات!
يبدو أن اللطافة مهمة فع ًال
يف العمل ،فقد حصلت
نادلة يف مطعم أمريكي
على بقشيش بقيمة 446
دوالرًا ،على الرغم أن
حساب الزبونة مل يتجاوز
الـ 6دوالرات.
ً
نادلة
وتعمل سيسي بروس
يف مطعم يف إنديانابوليس
منذ سنتني ،وفوجئت يوم
األربعاء املاضي حني تركت
هلا زبونة دائمة بقشيشًا
بقيمة  446دوالرًا على
الرغم أن فاتورتها كانت
 5.97دوالرًا فقط.
«لقد
بروس:
وقالت
ذهلت ،لطاملا كانت ترتك
لي البقشيش ،ولكن عادة
فاتورتها حوالي  5دوالرات،
وترتك لي .»5
وأشارت إىل أنها حاولت

اللحاق بالزبونة لتقول هلا
إنها ال ميكن أن تقبل بهذا
املبلغ الكبري ،ولكن األخرية
أصرت.
ّ
وقالت بروس اليت تعمل إىل
جانب دراستها يف اجلامعة،
ستخصص املال لدفع
إنها
ّ
الفواتري.
وقد أثنى مدير املطعم على
بروس ،وقال إنها موظفة
نشيطة والزبائن حيبونها.
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ريــاضة

إياب الدور الثاني من دوري االبطال اآلسيوي لكرة القدم

خلويا القطري أخرج اهلالل السعودي
خرج اهلالل السعودي من الدور الثاني من دوري االبطال
اآلسيوي لكرة القدم بعد تعادله ومضيفه خلويا القطري 2 - 2
(الشوط االول  )1 - 0يف مباراة االياب اليت اجريت بينهما االربعاء
على ملعب عبداهلل بن خليفة يف الدوحة .سجل للمضيف السنغالي
ايسار ديا وحممد موسى يف الدقيقتني  15و ،52وللضيف سلمان
الفرج وحممد الشلهوب من ضربة جزاء «بناليت» يف الدقيقتني
 64و.78
وكــان خلــويــــا فــــاز على اهلالل  0 - 1يف مباراة الذهاب يف
الرياض يف  15ايار اجلاري ،فتأهل للدور ربع النهائي مبجموع
املباراتني .2 - 3
ويف طهران ،تعادل االستقالل طهران االيراني والشباب
االماراتي سلبا .0 - 0
وكان االستقالل فاز على الشباب  2 - 4يف مباراة االياب
يف طهران يف  15ايار اجلاري فتأهل للدور ربع النهائي مبجموع
املباراتني .2 - 4
وجدد كاشيوا ريسول الياباني فوزه على شونبوك هيونداي
موتورز الكوري اجلنوبي ( 2 - 3الشوط االول  .)1 - 1سجل للفائز
هريوفومي واتانابي والربازيلي جورج فاغنر وماساتو كودو يف
الدقائق  42و 51و ،69وللخاسر تاتسويا ماسوشيما خطأ يف مرمى
فريقه والبلجيكي كيفن اوريس يف الدقيقتني  22و.86
وكان كاشيوا ريسول فاز على شونبوك هيونداي موتورز 0 - 2
يف مباراة الذهاب يف  15ايار اجلاري فتأهل للدور ربع النهائي
مبجموع املباراتني .2 - 5
كذلك جدد غوانغتشو ايفرغراند الصيين فوزه على ضيفه سنرتال
كوست مارينرز االوسرتالي ( 0 - 3الشوط االول  )0 - 2سجلها
الربازيلي لويز غيريمي سيلفا «موريكي» واالرجنتيين داريو كونكا
من ضربة جزاء «بناليت» وغاو لني يف الدقائق  7و 1+45و.68
وكان غوانغتشو ايفرغراند فاز على سنرتال كوست مارينرز - 2
 1يف مباراة الذهاب يف  15ايار اجلاري فتأهل للدور ربع النهائي
مبجموع املباراتني .1 - 5
وسبق لفرق الشباب واالهلي السعوديان واف سي سيول
الكوري اجلنوبي وبوريرام يونايتد التايالندي ان تأهلت للدور ربع
النهائي الثالثاء.

املرحلة السادسة من بطولة العامل للسيارات
«الفورموال  :»1اجلائزة الكربى ملوناكو
تشهد شوارع مونيت كارلو من امس االول اخلميس اىل غد االحد،
باستثناء اجلمعة الذي هو يوم راحة ،سباق اجلائزة الكربى ملوناكو،
وهو املرحلة السادسة من بطولة العامل للسيارات «الفورموال .»1
وتبدأ اخلميس التجارب احلرة للسباق يف فرتتني ،من الساعة
 12:00 – 11:00ومن  16:30 – 15:00بتوقيت بريوت .وتتابع السبت
بفرتة ثالثة أخرية ،من الساعة  ،13:00 – 12:00تليها الساعة 15:00
التجارب املؤهلة اليت يتحدد يف ضوئها ترتيب االنطالق يف السباق
الساعة  15:00االحد.
ويبلغ طول حلبة مونيت كارلو  3,340كيلومرتات ،كما تبلغ مسافة
السباق  260,520كيلومرتًا ويتضمن  78لفة.
ومتتاز هذه احللبة عن سواها بصعوبة التجاوز يف شوارعها الضيقة،
لذا يكتسب االنطالق يف السباق من اخلط االول أهمية بالغة .ويف
السباقات الـ 12االخرية يف موناكو ،كان الفوز يف مثانية منها من
نصيب سائقني كانوا أوائل املنطلقني .أضف أنه منذ عام ،1950
عندما أقيم السباق االول يف االمارة ،مل تنته سوى عشرة سباقات
بفوز سائقني انطلقوا مما دون املركز الثالث.
وبني السائقني املشاركني يف بطولة موسم  ،2013ستة سبق هلم
أن فازوا يف موناكو وهم :االملاني سيباستيان فيتيل ،االوسرتالي
مارك ويرب ،الربيطانيان جنسون باتون ولويس هاميلتون ،االسباني
فرناندو ألونسو والفنلندي كيمي رايكونن .وقد استأثر سائقا فريق
«رد بول – رينو» باملركز االول يف السنوات الثالث االخرية :مارك
ويرب يف  2010و 2012وسيباستيان فيتيل يف .2011
وتعد حلبة مونيت كارلو األبطأ يف البطولة ،ذلك أن متوسط السرعة
عليها ال يتجاوز  160كيلومرتا يف الساعة.
وحيمل الرقم القياسي ألسرع لفة عليها بطل العامل سبع مرات
االملاني ميكايل شوماخر  1:14:439دقيقة سجله عام  2004يف سيارة
«فرياري» .لكن الفريق االيطالي مل يفز يف موناكو منذ عام 2001
عندما احتل شوماخر نفسه املركز االول.
ويف املراحل اخلمس السابقة من بطولة هذا املوسم ،فاز فيتيل يف
سباقني ،وألونسو يف سباقني ،ورايكونن يف سباق واحد.
ويتصدر الرتتيب العام للسائقني فيتيل بفارق أربع نقاط عن
رايكونن و 17نقطة عن ألونسو.
ويشار اىل أن سائقي فريق «مرسيدس» كانا أولي املنطلقني يف
السباقات الثالثة األخرية ،لويس هاميلتون يف الصني ،واالملاني
نيكو روسربغ يف البحرين واسبانيا.

نهائي منصف لـ«بطولة لبنان» بالطائرة

«األنوار» حيسم يف أرضه وجيمع بني «الدوري» و«الكأس»
ميكن القول ،إن نهائي بطولة لبنان بالكرة الطائرة كان منصفا اىل
حد بعيد ،فقد وضع «االنوار» حدا له قبل مباراة واحدة على اختتام
السلسلة ،وتوج بطال للمرة الرابعة يف تارخيه ،ومجع بني «الدوري
والكأس» ،مؤكدًا مرة جديدة انه األفضل على الساحة اللبنانية
باملستوى واالداء والعطاء.
فقد متكن «األنوار» من حسم املباراة الرابعة أمام «الزهراء» ،بثالثة
اشواط نظيفة ( 25ـ 25 ،18ـ  25 ،23ـ  ،)13االربعاء يف «قاعة املر»
اليت شهدت حضورا مجاهرييا ال بأس به من حميب الفريقني واللعبة
بشكل عام.
وارتفعت املباراة فنيا عن سابقاتها ،حبيث انه كان من الصعب
متييز الضربات املتتالية يف بعض االحيان وخصوصا من جانب اصحاب
االرض ،الذين تفوقوا على انفسهم وظهروا بصورة مغايرة جدا ،عن
املباراة الثالثة ،واضعني بذلك حدا ملا قيل عن التعليب أو املراهنات،
ومؤكدين على نظافة الكف واجليب ،انطالقا من اجلدية العالية اليت
خيمت على الالعبني.
وكم شعر العبو «االنوار» باملسؤولية فحملوا على خصمهم من
«امليمنة وامليسرة» ،ناهيك عن الضرب اخللفي حبيث تكفل األجنبيان
باألمر وكانا موفقني اىل ابعد احلدود ،وخصوصا دينيس الذي جنح
مبفرده بتسجيل  19ضربة ،مقابل  14لدوموتور و 9ألبي شديد ،وكان
على الفريق تاليف اخطاء املباراة السابقة من خالل جناحه باالستقبال
وحبائط الصد عرب دينيس ونهرا ،ومن ثم ابي شديد ودومي،
فاوقفوا خطورة ارثر وكبحوا مجاح مالدن ،وكان ايلي النار مستقبال
جيــدا فــي الوقـــت الــذي ابــدع فيه ضابــط ايقـــاع التوزيـــعات
وســام احلصري.
وحاول «الزهراء» باملقابل ان يقارع خصمه ،لكن دون جدوى لكنه
ادى بكل روح عالية ،وتفوق احيانا عرب لؤي الشريف والنجم مالدن
واملوزع البارع فراس احللو خصوصا يف الشوط الثاني ،ويكون الفريق
قد بذل كل جهده من اجل ترك صورة حضارية رائعة بفنيات العبيه
واخالقهم الرياضية العالية.

األشواط

ظن اجلميع لوهلة ان «الزهراء» ،يسري باجتاه حتقيق نتيجة اجيابية
فتقدم ( 8ـ  ،)2يف الشوط االول ،بفضل «كبسات» مالدن ،اال ان
«االنوار» متاسك وشد عضده ليعيد االمور اىل نصابها ويعادل النتيجة
( 11ـ  ،)11ومن ثم يتقدم برميات موفقة من دومي وابي شديد
ودينيس ليوسع الفارق وينهي الشوط ( 25ـ .)18
ويف الثاني ،استعاد «الزهراء» مستواه رغم ان التقدم بان
لـ»االنوار» ،وظل الفارق نقطة (11ـ ،)12ليتـــعادل الفريـــقان (14ـ
 )14و( 20ـ  ،)20لينجـــح «االنـــوار» بفضل دينيس حبسم الشوط
الثاني.
وانهـــار «الزهراء» يف الثـــالث ،فاستـــفاد «االنوار» معـــوال فـــي
ذلك على ضاربه اليســـاري دينيـــس ،وفرض سيـــطرته وتقـــدم
بفارق تسع نـــقاط ( 11ـ  ،)2ثم اكمل صحوتـــه ليدفع بابي شديد
ودومي ونهرا على الشبكة ،وحيصـــد النقـــطة تلو االخرى ولريفـــع
النتيجـــة اىل ( 22ـ  ،)10عندها أيقـــن معهـــا «الزهـــراء» انه غـــري
قـــادر على املواجـــهة بعد ذلك ،فخســر املباراة واللقب.

حول النهائي

[ رئيس «االحتاد اللبناني للكرة الطائرة» جان همام :هذه البطولة
اخلامسة اليت تكون بهذه اجلمالية وهذا املستوى واالداء ،وحنن نعمل
ليال نهارا من اجل رفع املستوى الفين للعبة من خالل اتباع منط خاص
بها ،اىل جانب توفري االمكانيات املتاحة ،ولقد اثبتت الكرة الطائرة
انها لعبة نظيفة بعيدة عن االغراءات والتعليب ،ألن «االحتاد» بكل
اعضائه كان حريصا على متابعة املباريات ومراقبة أي خلل او شائبة
او أي حماولة للعبث بهذا النجاح».
واضاف« :جنحت الكرة الطائرة اليوم وكانت املباراة النهائية
مبستوى التطلعات ،وحنن نسري قدر املستطاع اليصاهلا اىل العاملية،
وخصوصا اننا على ابواب تصفيات كأس العامل اليت نأمل ان حيقق
فيها املنتخب الوطين االمال والطموحات.
[ قائد «األنوار» ،وسام احلصري :أنا سعيد بهذا االجناز ،وكانت
املباراة الرابعة نقطة مفصلية ،بني أمرين ،األول حتقيق الفوز وحسم
اللقب ،او الذهاب اىل مباراة خامسة ،وهي كانت بالطبع ستصعب
املهمة امامنا ،لذلك كان هدفنا ان نرفع الكأس على ارضنا وبني
مجاهرينا ،ومل يكن هناك أي جمال للخسارة.
واضاف :هذا هو «األنوار» فريق قوي وميثل مبستواه االفضل ،ومع
احرتامي لـ «الزهراء» فان الفارق كان كبريا ،اهدي هذا الفوز اىل
زوجيت رينيه ابي رعد ،ويف كل مرة ارفع بها كأس البطولة اتذكر
العب السفارة االمريكية واخي وصديقي الراحل شادي مراد الذي
قضى وهو ميارس الرياضة».
[ العب «الزهراء» لؤي الشريف :كان «األنوار» موفقا بكل شيء
واالفضل بنواح عدة ،واستغل الكثري من االخطاء اليت وقعنا بها بعدما
فرض سيطرته النه يلعب على ارضه وبني مجهوره ،وجنح يف كل
املراكز ،مربوك له وحنن فعلنا ما بوسعنا ومركز الوصيف ال بأس
به».
[ حضر املباراة النائبان ابراهيم كنعان وسامر سعادة ،رئيس
«االحتاد» األسبق نصري نصري حلود ،رئيس بلدية اجلديدة أنطوان
جبارة.

الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني «ان بي آي»

سان أنطونيو  0 - 2وتهديدات بالقتل لطوني باركر!

ثالثي سان انطونيو سربز يحتفل بالفوز الثاني على ممفيس غريزليس ،من اليسار:
تيم دنكان ،االرجنتيني مانو جينوبيلي والفرنسي طوني باركر ،يف سان انطونيو
جدد سان أنطونيو سربز ثاني املنطقة الغربية للدوري األمريكي
الشمالي لكرة السلة للمحرتفني «ان بي آي» فوزه على ضيفه
ممفيس غريزليس اخلامس يف قاعة «إي تي أند تي سنرت» يف
سان انطونيو وأمام  18581متفرجا ،على رغم اضطراره اىل خوض
وقت اضايف ،وذلك بفارق أربع نقاط فقط (يف مقابل  22نقطة
االحد) يف ثانية مبارياتهما من سبع ممكنة للدور النهائي للمنطقة
( 89 – 93االشواط ،85 – 85 ،64 – 76 ،31 – 46 ،13 – 15
 )89 – 93وتقدمه .0 – 2
سجل للفائز تيم دنكان  17نقطة اىل تسع متابعات والفرنسي
طوني باركر  15نقطة اىل مخس متابعات و 18متريرة حامسة هي
االعلى له منذ احرتافه والثانية االعلى لفريقه يف مباراة يف «البالي
أوف» بعد التمريرات الـ 20جلوني مور عام  ،1983وللخاسر كل من
جرييد بايليس ومايك كونلي  18نقطة وزاك راندولف  15نقطة
اىل  18متابعة واالسباني مارك غاسول  12نقطة اىل  14متابعة.
واضطلع دنكان بدور حاسم يف الوقت االضايف ،إذ سجل ستا من
النقاط الثماني لسان أنطونيو.
ويلتقي الفريقان يف مباراتهما الثالثة مساء السبت يف
ممفيس.
وبثت شبكة حملية للتلفزيون ان شرطة سان انطونيو تلقت االحد
املاضي تهديدات بالقتل لطوني باركر يف اتصال هاتفي ،خالل
املباراة االوىل اليت سجل خالهلا صانع االلعاب الفرنسي  20نقطة
وتسع متريرات حامسة .وفتحت السلطات احمللية حتقيقا يف االمر!
وتبدأ اليوم سلسلة مباريات الدور النهائي للمنطقة الشرقية
باملباراة االوىل بني ميامي هيت حامل اللقب وأول املنطقة وانديانا
بايسرز الثالث.
على صعيد آخر ،قرر لوس أجنلس كليربز ،الذي أخرجه ممفيس
غريزليس من الدور االول من «البالي أوف»  4 – 2يف نيسان
املاضي ،عدم جتديد عقد مدربه فيين دل نيغرو الذي قاده ثالثة
مواسم أنهاها تباعا برصيد  ،50 – 32ثم ( 26 – 40خرج من الدور
الثاني من «البالي اوف») و 26 – 56وأحرز بطولة جمموعة اهلادي
يف املنطقة الغربية (خرج من الدور االول من «البالي أوف»).
وحصل فريق كليفالند كافاليريز االربعاء بالقرعة ،وللمرة الثالثة
يف عشر سنني ،على احلق يف اختيار الالعب االول املبتدئ يف
البورصة السنوية املقررة يف  27حزيران اجلاري واليت تضم
الالعبني الشباب اجلامعيني والدوليني .وكان كليفالند قد اختار
عام  2003لوبرون جيمس الذي بات أكرب جنوم الدوري ،وعام 2011
كريي ايرفينغ الذي خاض مباراة النجوم «أول ستارز» بعد مومسني
فقط .واالسم االول الذي يرتدد للخيار االول هذا املوسم هو
العب االرتكاز نريلنس نويل خريج جامعة كنتاكي.
واالربعاء ايضا أعلن جنم أوكالهوما سييت ثاندر كيفن دورانت
( 24سنة) تربعه مبليون دوالر ( 775الف أورو) مساهمة يف جهود
اعادة البناء يف املدينة اليت اجتاحها قبل يومني اعصار مدمر تسبب
مبقتل  24شخصًا.
وأعلن النجم االسطوري السابق مايكل جوردان مالك فريق
تشارلوت بوبكاتس نيته ان يطلب من الرابطة الوطنية لكرة السلة
استعادة االسم السابق للفريق تشارلوت هورنتس اعتبارا من
موسم  ،2015 – 2014بعدما قرر نيوأورليانز هورنتس التخلي عن
تسمية هورنتس وابداهلا ببيليكان...

النتائج

وهنا نتائج مباريات الدور النهائي للمنطقتني ونذكر أوال الفريق
املضيف:
املنطقة الغربية
سان انطونيو سربز  – 105ممفيس غريزليس 83
سان انطونيو سربز  – 93ممفيس غريزليس  89بعد وقت
اضايف.
تقدم سان انطونيو سربز 0 – 2
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Kevin Rudd declares his support for same sex marriage
FORMER PM Kevin Rudd today became the new champion of gay rights by calling
on Opposition Leader Tony
Abbott to “have the decency” to give his MPs a conscience vote on same sex
marriage.
And he urged holdout politicians to change their minds
on the issue ahead of a June
6 vote in Parliament.
His call comes after he last
night revealed his support
behind same sex marriage in
a blog post on his website.
“I have come to the conclusion that church and state
can have different positions
and practices on the question of same sex marriage,”
Mr Rudd wrote.
“I believe the secular Australian state should be able
to recognise same sex marriage.”
On tuesday he said it was
“time for some civility” in
the national debate on this.
“We seem to have missiles
being thrown in each direction, either from Christian
fundamentalists in one direction or from various parts
of the gay lobby in the other
direction,” he said.
“I think the mood of the Australian nation is: How do we
actually come together on
this?”
He directed a message to
Mr Abbott ahead of the June
6 vote: “Can I just suggest
this? Just have the decency
to extend the conscience
vote to everybody.
He told reporters in Brisbane: “The Labor Party offers a conscience vote on
these questions. Mr Abbott
does not permit that of the
Liberal Party.
“I don’t think that is the
proper way that this matter,
which affects people deeply
and personally, and is complex ethically...(it) is jot one
where a party discipline
should be imposed.”
If Mr Abbott did not free up
his MPs the prospects of a
national plebiscite on the
issue should be looked at
“as the best way to resolve
that”.
Liberal MPs in theory have
a free vote but front benchers are bound to the policy
taken to the 2010 election

to oppose gay marriage.
In practice the restriction
also is obeyed by many
back benchers.
Prime Minister Julia Gillard also opposes marriage
equality and Mr Rudd said
she no doubt had arrived at
that position “as a product
of her own conscience and
her own deliberations”.
Mr Rudd added he had to
explain to his voters in the
Brisbane seat of Griffith
why he had made his decision, and in his own words,
on the eve of the expected
June 6 House of Representatives vote.
He had waited “a bit of a lull”
in political activity because
he did not want to distract
from Government business.
“For me to have said anything prior to the Budget
would have been wrong because it would have taken
focus off the Budget,” Mr
Rudd told reporters.
“And immediately after the
Budget when you are dealing with the cell of the Budget by Government ministers around the country, I
think that would have been
wrong as well.”
Mr Rudd acknowledged his
“coming out” on the issue
was controversial was an
instance of being true to his
personal decision.
On Tuesday morning, Opposition Leader Tony Abbott said Mr Rudd was entitled to change his mind on
the issue.
Speaking on Sydney radio
station 2DayFM, Mr Abbott
said: “People are entitled to
change their mind. I know
it’s a difficult position.”
But, he added: “I haven’t
changed my mind.”
Mr Rudd said any marriage
equality legislation brought
forward should not place
any requirement on churches or religious institutions
to conduct same sex marriages.
The former PM and current
backbencher’s announcement marks a significant
shift for Mr Rudd.
In September 2012, Mr Rudd
voted against gay marriage
legislation introduced by
fellow ALP backbencher
Stephen Jones.
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BANKSTOWN TO BENEFIT FROM LABOR
GOVERNMENT CANCER PACKAGE

Women in Bankstown and surrounding suburbs will benefit
from additional breast screening services thanks to the Gillard Government’s $226 million package to fight cancer,
Federal Minister for Health,
Tanya Plibersek, and Federal
Member for Blaxland, Jason
Clare, said on wednesday.
Ms Plibersek visited the Bankstown Breastscreen Clinic,
and said the 2013-14 Budget
provided a significant boost
to services for a range of
the most common and most
deadly cancers affecting Australians.
“The extra detection, prevention care and support services
provided in our $226 million
package will benefit patients
living with breast, cervical,
prostate, lung and bowel cancer,” Ms Plibersek said.
“This new funding is on top
of the Government’s unprecedented investment of around
$3.5 billion to combat cancer
since 2007.
“This funding demonstrates
the Government’s unwavering commitment to building a
world-class cancer care system for all Australians.
“We are continuing the vital
work we began more than five
years ago to ensure people
can access early detection,
treatment and quality care,
where and when they need it.”
Mr Clare said the cancer package meant that more women
in Bankstown would be able
to participate in free breast
screening to detect cancer.
“An additional 374 local women in Bankstown aged 70 to 74
will be able to get their mammograms here for free. This
means abnormalities can be
detected and treated earlier.
“Bankstown
Breastscreen
uses new digital mammography technology which was
installed last year. This was

funded by the Labor Government, and allows for quicker
transfer of images and means
women get their results quicker.”
The cancer package provides:
• $55.7 million to expand
BreastScreen Australia’s target age range by five years,
from women aged 50 to 69 to
women aged 50 to 74 years
• $19.5 million to continue
and expand the breast care
nurses program, administered
through the McGrath Foundation.
• $18.5 million for the three
existing Australian Prostate
Cancer Research Centres at
Epworth Hospital in Victoria;
the Princess Alexandra Hospital in Brisbane; and the Kinghorn Cancer Centre, Sydney.
• $18.2 million for the continuation of the Youth Cancer Networks program, administered
through CanTeen.
• $5.9 million to continue Cancer Australia’s program to
improve outcomes for people
with lung cancer.
• $16.1 million to support
continued delivery of the successful National Bowel Cancer
Screening Program.
• $23.8 million additional
funding for the Bone Marrow
Transplant Program.
Cancer is estimated to be the
leading cause of burden of
disease in Australia. In 2012,
the number of new cases of
cancer was predicted to rise
to 120,710.
The top five most commonly
diagnosed cancers overall for
both sexes in 2009, in order,
were prostate cancer, bowel
cancer, breast cancer, melanoma and lung cancer.
For all media inquiries, please
contact:
Minister Plibersek’s Office on
02 6277 7220
Minister Clare’s Office on 02
9790 2466
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COALITION COMMITMENT TO
TAKE PRESSURE OFF PARRAMATTA HOUSEHOLDS

The Coalition will help
Parramatta
families,
households, retirees and
pensioners get ahead and
plan their futures with
confidence by scrapping
the carbon tax as well as
ensuring that tax cuts and
fortnightly pension and
benefit increases are kept.
Liberal candidate for Parramatta Martin Zaiter said
the announcement by
Tony Abbott that the Coalition will keep income
tax cuts and fortnightly
pension and benefit increases without a carbon
tax is good news for Parramatta families.
“We can keep tax cuts and
pension and benefit increases without a carbon
tax, because we’ve made
the responsible savings
and have a strong plan
for managing Australia’s
Budget,’’ Mr Zaiter said.
“We’ve ensured this promise is fully paid for so we
don’t add pressures to Labor’s debt and deficits and
at the same time, we’ve
helped families, pensioners and small businesses
by removing the cost of
the carbon tax from power
bills and rising prices.
“We’ll also ensure households get the full benefit of
the abolition of the carbon
tax by requiring the ACCC
to make sure companies
do the right thing.’’
Mr Zaiter said that since
the election of the Rudd/
Gillard Government average

electricity prices had risen
by 94% and gas prices by
62%.
“When I talk with people
at shopping centres and
sporting fields they tell me
they are under pressure.’’
Mr Zaiter said removing
the carbon tax will help
household budgets, improve the
competitive position of
Australian
businesses
and make Australian jobs
more secure.
“We cannot undo all of
the damage of Labor’s
economic vandalism overnight but you know we
can and will do it, because
we’ve done it before and
we’ve done the hard work
on our Plan to do it again.
“Everything we do is about
building a stronger economy. A stronger economy
is the key to almost everything we wish for as a nation: it means more jobs,
higher wages,
greater government revenue, better services and,
ultimately, stronger and
more cohesive communities.’’
Mr Zaiter said the coming
election will provide voters in Parramatta with a
stark
choice: between three
more years of broken
promises, nasty surprises
and weak excuses from
Labor, or the experienced
Coalition team with a Plan
to build a strong, prosperous economy and a safe,
secure Australia.
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LOCALS DROP
IN FOR GLENN’S
B I G G E S T
MORNING TEA
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offers no relief to unemployed
Swan’s the problem, not Treasury: Abbott

OPPOSITION Leader Tony
Abbott says he respects
the professionalism of the
Treasury department and
instead takes issue with
the federal government.
Mr Abbott was responding
to Treasury secretary Martin Parkinson’s comments
that the government had
no influence on his department’s forecasts.
The opposition leader said
he admired the department’s professionalism.
“I’ve never had an argument with the Treasury or
with Martin Parkinson,” he
told reporters in Brisbane
on Wednesday.
“My argument has always

been with the treasurer and
the government.”
Treasurer Wayne Swan said
the forecasts in the federal
budget delivered last week
were the same ones presented by Treasury.
“They will be the forecast
anyone else sitting in my
seat would receive from
our professional advisers,”
he told reporters in Melbourne on Wednesday.
Mr Swan said there had
been “a despicable attempt
by the Liberals to sully
the reputation of the Treasury”.
“What they are basically
doing is running down professional public servants

WikiLeaks Party closer to registering
Caption: Some of the community members who dropped into
Glenn Brookes’ electorate office for his biggest morning tea event
in aid of Cancer Council Australia. (Glenn is seventh from left)

Community
representatives flooded
the Member for East
Hills, Glenn Brookes’
electorate office recently to raise money
for Cancer Council,
Australia.
Mr Brookes said
annually
throughout May the Cancer
Council
Australia
encourages people
across the country to
get together and host
a morning tea.
“I was really glad
when more than 20
locals joined in at my
electorate office to
raise money for such
a worthy cause,” Mr
Brooks said.
“Cancer
Council
Australia is trying to
raise awareness and
funds to help the estimated 110,000 Australians diagnosed
with cancer this year
and every community
should stage their
own morning tea to

help eradicate cancer.”
Mr Brookes said one
of his staffers donated cooked several
cakes to share with
the community members who dropped in
to have a cup of tea
and donate monies.
He said more than
$175 was raised to
assist the Cancer
Council’s vital cancer research, prevention and support
programs with more
money expected.
You can donate to
Cancer Council or
host an actual morning tea throughout
May or June. Visit
www.biggestmorningtea.com.au, text
TEA to 0400 867 867
or call 1300 65 65 85
to get your Australia’s Biggest Morning
Tea host kit today.
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The electoral commission has opened up the WikiLeaks Party’s
registration for public comment.

THE WikiLeaks political
party is a step closer to
being registered in Australia.
The Australian Electoral
Commission on Wednesday published the constitution of the WikiLeaks
Party and opened up the
party’s official registration
for public comment until
June 24.
WikiLeaks website founder Julian Assange plans to
run for the Senate in Victoria at the September 14
election.
However, he is currently
living in the Ecuadorian embassy in London,
where he has been granted asylum to avoid being
Media: Jim Daniel extradited to Sweden over
alleged sexual offences.
9772 2774

The WikiLeaks Party aims
to run Senate candidates
in Victoria, NSW and Western Australia.
Among the party’s objectives in its constitution
are to “do all that is necessary to secure, develop
and protect human rights
and freedoms” and to hold
governments, unions and
corporations accountable
for their actions.
The 10 names on the party
application do not include
Mr Assange.
Independent Senator Nick
Xenophon, who is seeking
re-election to the Senate
in South Australia, has
also lodged an application to register a political
party, the Nick Xenophon
Group.

who not only work for this
government, but worked
for the Liberals when they
were previously in government,” he said.
Earlier, shadow assistant
treasurer Mathias Cormann
said some of the government’s budget forecasts
would be different if Treasury was “left to its own
devices”.
Senator Cormann criticised
forecasts that mining tax
revenue would increase by
an “unbelievable 1000 per
cent” over the forward estimates and the carbon tax
would be “double the international consensus” in
2015/16.
“I don’t believe for one
minute that the Treasury,
left to its own devices,
would have come up with
some of the unbelievable
assumptions that Wayne
Swan and (Finance Minister) Penny Wong have
based their budget figures
on,” he said.
The opposition says it will
hold off releasing costings
for a major part of its policies until after the Pre-election Economic and Fiscal
Outlook (PEFO) because
it doesn’t trust the government’s numbers.
Treasury is legally required
to release its PEFO during
the election campaign in
August.
On the other hand Abbott
admits people on the dole
are doing it tough but if he
wins power there won’t be
an increase to unemployment benefits.
The Salvation Army released the results of its
economic and social impact survey on Wednesday
which showed a 12 per
cent rise in people on the
Newstart Allowance seeking the charity’s help. It
attributed this to changes
to payments to single parents.
In January, thousands of
single mothers, many already working part time,
were shifted off parenting

payments and onto the
Newstart Allowance, leaving many between $60 and
$100 a week worse off.
The Salvation Army survey
found 51 per cent of people seeking help had gone
without meals so their children could eat.
“People aren’t surviving
on Newstart and this in
turn is impacting children,”
the charity’s Major Bruce
Harmer said.
For years welfare groups
have been calling for a
$50 a week increase to the
Newstart Allowance.
They argue the payment
has become a barrier for
people trying to find work
because it does not cover
basics like food, housing and bills, let alone job
hunting essentials such as
an interview outfit, haircut
or internet connection.
Mr Abbott acknowledged
people were struggling.
But he declined to offer
any relief by increasing
Newstart if he wins the next
election.
“I’m not for a second suggesting that people on
Newstart aren’t doing it
tough, of course they are
doing it tough,” he told
reporters in Brisbane on
Wednesday.
“We don’t want to do anything which encourages
people to be on welfare
rather than to be in work.”
Mr Abbott said a coalition
government would focus
on maximising jobs to get
people off welfare benefits.
Australian Greens senator
Rachel Siewert said keeping people in poverty was
cruel and uncaring.
“It is clear that people are
under enormous stress
and that things aren’t getting any easier,” she said.
Australian Council of Social Service chief executive Cassandra Goldie said
people can’t simply walk
out of poverty into paid
employment tomorrow as
was often “naively” assumed.
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Craig Thomson now faces 173 Gillard says she’s a terrible singer CCTV CAMERAS NOW AT
fraud-related charges over Health JULIA Gillard has given a rare or I could just say no,” Ms Gil- NEW LOCATIONS
insight into her after-hours lard said.
Services Union credit card
activities: paperwork and knit- She couldn’t be conned into

MP Craig Thomson was at the Melbourne Magistrates Court to request more
time to prepare his defence in connection with extra charges over alleged fraud
while at the helm of the Health Services Union. Picture: Garmston Nicole

EMBATTLED MP Craig
Thomson is facing 19
fresh charges in relation
to allegations he misused
thousands of dollars in
union funds to pay for
porn and prostitutes.
The Melbourne Magistrates’ Court heard on
wednesday morning Mr
Thomson would now face
173 fraud related charges
- including 19 new charges.
The new charges allege Mr
Thomson used a Health
Services Union credit card
to pay for R-rated movies
and make cash withdrawals.
Mr Thomson arrived at
court flanked by his lawyer, but not his wife Zoe,
who accompanied him
at his last appearance at
Melbourne Magistrates’
Court in February.
During a brief hearing
lawyers for Mr Thomson
requested more time to
prepare for an upcoming
committal hearing.
MP Craig Thomson at the
Melbourne Magistrates
Court where he faced additional charges in connection with alleged fraud
committed while at the
helm of the Health Services Union. Picture: Garmston Nicole
Paul Galbally said the defence needed more time
to prepare for the case
that included 25 volumes
of material and more than
140 witnesses.
Granting Mr Thomson
more time to prepare his

case magistrate Luisa
Bazzani said the complexity of the matter meant it
was only fair his lawyers
had ample opportunity to
prepare.
Court documents filed at
an earlier hearing alleged
Mr Thomson misused
$42,800, allegedly using
union credit cards to pay
for prostitutes, R-rated
movies and ATM cash
withdrawals.
Mr Thomson has vowed
to vigorously defend the
allegations.
Victoria Police outlined
allegations he spent more
than $5000 on escort services while he was Health
Services Union boss between 2002 and 2007.
Police have alleged that
Mr Thomson made seven
separate payments for
escort services between
2003 and 2007, including $2475.00 to Keywed,
which trades as Sydney
Outcalls, $660 to A Touch
of Class and $770 to
Boardroom Escorts.
As part of his bail conditions Mt Thomson has
been banned from contacting sex workers at a
number of brothels including Boardroom Escorts, Tiffany’s Girls and
Young Blondes.
Outside court Mr Thomson
said he could not comment because the matter
was before the courts.
But he said the proceedings had not distracted
him from his parliamentary work.

ting in front of the TV.
“Sometimes I’ll flick on the TV,
do a little bit of knitting,” Ms
Gillard told radio presenters
Kyle Sandilands and Jackie
“O” Henderson on Southern
Cross Austereo on Wednesday.
“I’m just doing a cardigan at
the moment.”
But an invitation to play “rolls
of cash”, in which contestants are encouraged to strip
down, cover themselves in
honey, roll around in an inflatable swimming pool filled
with cash and walk away with
whatever sticks, did prompt
a moment’s pause from the
prime minister.
“It could help towards the
budget,” Henderson piped up.
“I could consult Wayne Swan

singing the lyrics “I’m bad,
I’m bad, you know I’m bad”
or “Like a virgin” in an on-air
game.
Ms Gillard said she wasn’t
trying to be a spoilsport but
didn’t want to subject the
Australian people to her terrible singing.
“This is a deep-seated Gillard
family fear, singing in public,”
she joked.
“This is very dangerous terrain for me ... One of my earliest memories is of being in
church, with my mother elbowing my father, going ‘Quieter, John, quieter!’ because
he was singing a hymn out of
tune with the rest of the congregation.’
“That was psychologically
very difficult for me.”

NSW budget needs to be sustainable: Baird

NSW Treasurer Mike Baird
says he’ll be delivering a responsible state budget that’s
capable of absorbing any future economic shocks.
But he’s warned the government will have to make tough
decisions to achieve this, although he didn’t outline what
form they might take.
Mr Baird says his primary focus is ensuring the state is in
a sustainable position when
he hands down his third budget on June 18.
The NSW treasurer says he’s
committed to delivering a
surplus next month but on
Wednesday he warned the
budget bottom line had been
hit by a further reduction in
GST revenue in the federal
budget of $860 million.
“That is not exciting news for
a treasurer,” Mr Baird said in
his opening address to the Institute of Chartered Accountants NSW Business Forum.
“In a business context, if you
face that kind of a writedown
obviously there are actions
you are going to have to
take.”
The latest GST offering follows last year’s $5.2 billion
writedown.
“We undoubtedly go into this
budget with the sense there
is a reduction, yet again, in
revenues,” Mr Baird said.

“So obviously there are actions we are going to have to
take.”
Mr Baird said the latest economic update, to be released
on Wednesday, showed
there was weaker confidence
across the economy and a
softening in revenues in recent months.
“We have to be prepared and
ultimately any responsible
budget has to be able to absorb economic shocks and
that’s what we are on a journey towards,” he added.
Mr Baird also used the conference to outline changes to
accounting standards, to be
used for the first time in the
upcoming budget.
Earnings on the state’s superannuation assets will now
be calculated using the commonwealth 10-year bond rate
rather than a market-based
forecast.
The change is being introduced by all the states and
the commonwealth as a result of international accounting standard changes and
doesn’t affect the underlying financial position of the
state.
“It does not affect our funding position, our cash result,
our debt position, our overall
balance sheet, or our credit
worthiness,” Mr Baird said.

Council’s four relocatable
CCTV cameras, installed
in March with Commonwealth funding under the
Proceeds of Crime Act
(POCA), are now in different locations.
Earlier this month, the
cameras were placed at
the following sites:
• Railway Park, Auburn
• Lidcombe Railway Station, Lidcombe
• South Parade, Auburn
• Newton Road North, Silverwater
Council is relocating the
cameras every six weeks
to increase their effectiveness and combat crime
hotspots as part of the
broader crime prevention
strategy outlined in the
Crime Prevention Plan
2013-16.
Council also now has additional safety cameras
on the Auburn City Council Community Bus for
the benefit of seniors and
people with disability travelling on the Access Loop

Service operating 10am4pm each Thursday.
All areas under surveillance are clearly signposted and identified, with the
use of camera subject to
Council’s CCTV in Public
Spaces Policy, and compliant with all relevant
Federal and State Government legislation.
Significantly, there were
no reports of illegal
dumping or requests for
footage from Police or the
community in the previous camera locations.
Despite this – and current crime data showing
decreased crime rates in
most categories throughout the Auburn local government area – Council’s
community consultation
has highlighted that safety continues to be a key
concern for residents.
For more information on
Council’s CCTV Program,
email: auburncouncil@
auburn.nsw.gov.au
or
call: 9735 1209.

صفحة 39

Saturday 25 May 2013

السبت  25أيار 2013

Page 39

اعــالنات

تهــنئة
نتقدم بأحر التهاني من
عضو بلدية هولرويد
رجل األعمال آدي
سركيس مبناسبة
استالمه منصب نائب
رئيس يف اجلامعة
اللبنانية الثقافية يف
نيو ساوث ويلز
وحنن على ثقة بأن
هذا االختيار سيبعث
دما جديدا يف جسد
اجلامعة ملا فيه مصلحة
اجلالية اللبنانية
ولبنان.

مطعم جربيل

بمناسبة االفــتتاح
ومــغر
عــرض خـاص
ٍ
تشكيلة واسعة جداً من
املأكوالت اللبنانية:

مشاوي على انواعها  -تبولة-
فتوش -حمص  -تشيبس -بابا
غنوخ -برغر -فالفل  -كفتة
شيش طاووق -بيتزاRibs - سندويشات وسلطاتمتعددة.

نتمنى للصديق آدي سركيس ،وهو املعروف بصدقه وتفانيه
واستقامته ،التوفيق يف مسؤولياته اجلديدة واىل مزيد من التألق
والنجاح.

cnr Raymond & Restwell Streets
Bankstown
ن

ن
فتح

ؤمن

7

أيام

طلبيا

«اهلريالد»

Tel: (02) 97082219

يف ا
السب

عا

ملناس

بات

مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين

لدينا تشكيلة واسعة جداً من البالط االيطالي واالسباني والدهان
والجيربوك وأدوات التلييس ومواد البناء

بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة
أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

لالتصال02 9709 3002 :

E: mohamad@wickedwickerhome.com.au

22 ANZAC ST, GREENACRE
مالحظة :مالصق ملبنى

www.jibrils.com.au
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االفتتاح الكبري
ملحالت
LOUIS
VALENTINO
PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

نفتح  6أيام يف األسبوع من ال  6.30صباحاً حتى  5عصراً

ملك الفروج على الفحم

ت

أخر

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

العالناتكم يف جريدة اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

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

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

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

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

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم

0
0
$6
ا
آل
ن
بـ

حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية 0
5
4
 $فق

الجهاز الجديد يعطيكم شاشة نقية صافية دون انقطاع او تقطـّع ال تتأثر
بتغريات االنرتنت
القنوات متسلسلة يف مجموعات حسب البلدان فمث ً
ال
القنوات اللبنانية تأتي متتابعة (وراء بعضها البعض)
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة
التي تريدون مشاهدتها

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

ط

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

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات
العربية ترضي جميع أفراد العائلة office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW

لالتصال :قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6

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

