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كرر رئيس احلكومة
ّ
سالم
متام
املكلف
أمس االول ،بعد لقائه
رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان ،أن كل اخليارات
واالحتماالت مطروحة أمامه
يف ما خيص نوع احلكومة
اليت سيشكلها ،معتربا
أن اللبنانيني «سئموا من
الفراغ ومن عدم تأليف
احلكومة».
واشارت مصادر مطلعة
اىل أن حترك سالم
يأتي وسط معطياتسبق
أن أبلغها اىل الرئيس
سليمان ،وأنه يفكر بطرح
مشروع تشكيلة حكومية
جديدة ترضي «الرأي
الفرقاء
قبل
العام»،
السياسيني ،ال يتمثل
فيها أي من الفرقاء
مباشرة ،سواء  8آذار أم
 14آذار ،على أال تكون
أمساء وزرائها مستفزة
ألي من هؤالء الفرقاء أو
معادية هلم ،بهدف تسيري
شؤون الدولة.
وقالت مصادر سالم إنه
مل يلزم نفسه حتى اآلن
بتوقيت معني ،وأنه يفضل
أن يشارك يف املوافقة

على حكومة كهذه رئيس
«جبهة النضال الوطين»
جنبالط
وليد
النيابية
على
حصوهلا
لضمان
الثقة« ،ويف كل األحوال،
األمر مل يعد حيتمل تأخريًا
والرئيس سليمان يتفهم
موقفه».
تواصلت
وفيما
التحقيقات يف اغتيال
السياسي السوري حممد
ضرار مجو يف بلدة
الصرفند اجلنوبية ،أول
من أمس االول ،واستكمل
األدلة
مجع
احملققون
وإفادات الشهود ،نقل
جثمانه أمس اىل سورية
متهيدًا لتشييعه اليوم يف
الالذقية.
وعلم من مصادر أمنية
أن التحقيقات األولية
توصلت اىل خيوط مهمة

تتعلق باجلرمية ،بعد أن
جرى توقيف شخصني هما
بديع يونس شقيق زوجته
شقيقتها،
ابن
وعلي
اللذين أدليا باعرتافات
حول تفاصيل اغتيال مجو.
وأشارت املصادر اىل
أن التحقيق يتجه اىل
اعتبار أن اجلرمية تعود اىل
أسباب شخصية وعائلية ال
سياسية .وأصدرت قيادة
اجليش بيانًا أعلنت فيه أن
التحقيقات األولية تشري
إىل أن ال دوافع سياسية
للجرمية.
وكان القلق من استمرار
االخرتاقات واألعمال األمنية
يف املناطق اليت لـ «حزب
اهلل» وحلفائه نفوذ فيها
ازداد بعد اجلرمية ،يف
ظل االعتقاد السائد أنها
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 Walli Asrللكباب
يف مــرييالندز

«اإلخوان» يعرضون التفاوض وتظاهرات جديدة

منصور يتعهّد خوض معركة
األمن واجليش حيذر

يف أول إعالن رمسي
من «االخوان املسلمني»
عن عرض للتفاوض منذ
عزل الرئيس حممد مرسي،
قالت اجلماعة أمس االول
إنها اقرتحت من خالل
مبعوث لالحتاد األوروبي
إطار عمل حملادثات ترمي
اىل حل األزمة السياسية
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الفصائل الفلسطينية تؤلّف جلنة
للرد على مقرتحات كريي عن املفاوضات

مسؤولون
أعلن
فلسطينيون شاركوا يف
اجتماع القيادة الفلسطينية
امس االول ان معظم
الفلسطينية
الفصائل
وزير
مقرتحات
رفض

اخلارجية االمريكي جون
كريي ملعاودة مفاوضات
السالم مع اسرائيل.
وقال النائب املستقل
مصطفى الربغوثي انه
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بركة أم يوسف
منتوجات رشعني  -شمال لبنان
زيتون وزيت زيتون فاخر
صابون بلدي PURE OLIVE OIL

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..

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

بإدارة :آدي سركيس
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y
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

احلرمني
خادم
وجه
الشريفني امللك عبداهلل

بن عبدالعزيز آل سعود
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Tax Save and Accounting Solutions
نقدم جميع الخدمات
املحاسبية والضرائبية
 offلألفراد والشركات
نضمن أكرب مرتجع
ضريبي بسرعة زمنية قياسية
لالتصال 0401155674 :التفاصيل ص 5

50%

Granville Fresh Fruit Market

بإدارة موريس نصـّور
0414 418 334

لدينا كوارع

Y

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن
عبد العزيز وولي العهد االمري سلمان بن عبد
العزيز يوجهان كلمة مبناسبة شهر رمضان

يف مصر.
وعشية تظاهرات دعا
(امس)
اجلمعة
اليها
مناصرو مرسي ومعارضوه،
تعهد الرئيس املصري
املوقت املستشار عدلي
منصور محاية مصر من
أولئك الذين يدفعونها

0416492222
0451386570
االعالن ص 3

YPlumbing

:

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

EXTRA VIRGIN

بإدارة جديدة
خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركت

معلبات  -حبوب  -زيوت  -أجبان  -ألبان وغريها

نؤمن طلبيات املطاعم واملناسبات

مقابل ملحمة
طوني فرنسيس

24 Good St, Granville

Tel; 88409943 - 0410339744
التفاصيل ص8

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو
ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم
الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية
26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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مقاالت

مجو جرمية عائلية
اغتيال ّ

مجو برصاص جبهة
مل ُيقتل السياسي السوري حممد ضرار ّ
النصرة وأخواتها .حتقيقات األجهزة األمنية اللبنانية أظهرت
أنه ُق ِتل برشاشه اخلاص ،وأن املشتبه يف ارتكابهم اجلرمية
مجو برصاص
ليسوا سوى شقيق زوجته وابن شقيقتها .سقط ّ
من داخل املنزل.

آمال خليل

جرمية اغتيال السياسي السوري حممد ضرار مجو ليست
سياسية .هذه اخلالصة توصلت إليها حتقيقات استخبارات
اجليش ،اليت متكنت من توقيف  4مشتبه فيهم ،أقر اثنان
منهم بأنهما نفذا اجلرمية .اجلرمية ليست سياسية ،وال عالقة
مجو املؤيد للنظام يف سوريا .كما أنها ليست
هلا مبوقف ّ
«خرقًا لبيئة حزب اهلل» ،كما حاولت قوى  14آذار وبعض

املعارضة السورية القول .اخلرق وارد يف أي حلظة ،ويف أي
مكان ،لكن اجلرمية اليت وقعت يف الصرفند فجر االربعاء مل
تكن كذلك .فأسباب القتل شخصية ،واملوقوفون هم زوجة
مجو (اللبنانية سهام ي ).اليت قبض عليها األمن السوري،
ّ
بناء على معلومات استخبارات اجليش ،بعدما دخلت األراضي
ً
السورية أمس للمشاركة يف تشييع زوجها ،وأربعة من أقاربها
أوقفتهم استخبارات اجليش ،بينهم شقيقها بديع ي .وابن
شقيقتها ويدعى علي ي ،اللذان اعرتفا بأنهما نفذا اجلرمية .أما
الدوافع ،فشخصية وعائلية ،حبسب ما ورد يف التحقيقات.
خالل اليومني املاضيني ،متنى سكان الزهراني أن يكون اغتيال
مجو يف منزله يف الصرفند فجر األربعاء ،كابوسًا يستفيقون
منه مع شروق الشمس .متنوا لو أن قدرة مجاعات إرهابية على
اخرتاق منطقتهم اآلمنة اليت يعيش فيها منذ أكثر من  15عاما،
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Mini Talk

Get

minutes

of talk time Australia wide
)(Landline + Mobile

HORIZONTAL POS
In store POS
®

Unlimited calls
All for Just

$10
/30 days

)Logo’s for ATL advertising (not in store
®

from Lycamobile to Lycamobile in Australia

How to Buy : text 6500 to 3535

VERTICAL POS
In store POS

®

1300 854 607

www.lycamobile.com.au
Recharge available:
)Logo’s for ATL advertising (not in store

Plans can be purchased online or activated by sending a text to 3535. Text
6500 to 3535 to activate Mini Talk 100. Extra recharge credit required to
make all International calls. For more details visit www.lycamobile.com.au
A customer may have only Mini Talk 100 per mobile number at any one
time, The customer may NOT cancel the plan once the plan is activated/
purchased. Free calls, texts and data are valid for 30 days from the date of
purchase, Customers may use our standard recharge cards to recharge
their mobile phones if they do not have enough credit to activate. Any
price and offer change will be notified on our website 7 days in advance.
Visit www. lycamobile.com.au for full price list and terms and conditions.

®
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وهم مستحيل.
ْ
لكنهم منذ مساء أخلميس ،باتوا يتمنون لو أن صهرهم (زوج
ابنة الصرفند) قد قتل بالفعل على مذبح األزمة السورية
بسبب دفاعه عن النظام السوري وارتفع شهيدًا بـ 19رصاصة
متفجرة مزقت جسده ،ألن حقيقة االخرتاق األمين تصبح بالنسبة
إليهم ،أهون وأقل إحراجًا من اجلرمية العائلية.
فمنذ بداية التحقيقات ،تبينّ لألجهزة األمنية وجود تناقضات
فاضحة يف إفادات زوجة مجو وشقيقها وبعض أفراد عائلتها.
التعمق يف التحقيق أدى إىل االشتباه بشقيق الزوجة ،بديع،
ّ
وبابن شقيقتها ،عليِ .
أوقف االثنان أمس ،بعد توجه سهام
للمشاركة يف تشييع زوجها يف سوريا .األدلة اليت ُع ِثر عليها،
وتناقض اإلفادات ،أدت سريعًا إىل حصول احملققني على
مجو ضحية مؤامرة للتخلص منه ،اشرتك فيها
اعرتاف :وقع ّ
كل من زوجته سهام وشقيقها بديع وابن شقيقتها علي.
وحبسب مصدر أمين ،اعرتف املوقوفان بأنهما «اجتمعا مع
سهام يف منزهلا عند التاسعة والنصف من ليل الثالثاء ،بعد
مجو لتناول العشاء يف مدينة صور ،وقرروا تنفيذ
مغادرة ّ
خمططهم بقتله بسبب سوء معاملته هلا وخبله وأخذها مبلغ 5
آالف دوالر من خزنة له من دون أن تعلمه باألمر وخشيتها من
غضبه يف حال علمه بذلك ،وانقطاعه عنها لفرتات طويلة (آخر
فرتة كانت لستة أشهر متواصلة) ،وبسبب نيته فسخ زواجه
منها واالنتقال مع ابنته نهائيًا إىل سوريا.»...
وما إن عاد مجو بعيد الثانية من فجر األربعاء ،حتى توزع الثالثة
يف أحناء خمتلفة من املنزل متهيدًا ليلعب كل منهم الدور
املطلوب .سهام خرجت ملالقاته ومل تدخل معه إىل املنزل،
فيما شقيقها بديع توىل البقاء جبانب ابنتها فاطمة للتأكد من
خلودها للنوم.
أما علي فقد انتظر على شرفة غرفة اجللوس املقابلة ملدخل
املنزل .وما إن دخل مجو وأصبح واقفًا مبقابل علي ،حتى
عاجله بطلقات عدة من سالح رشاش من على بعد أمتار .وملا
سقط على األرض ،اقرتب منه وعاجله بطلقات أخرى .وإلبعاد
الشبهات ،دخلت سهام بعد توقف إطالق النار وبدأت بالصراخ
ومناداة اجلريان لنجدة زوجها .فيما ادعى كل من بديع وعلي
بأنهما كانا نائمني بالصدفة يف املنزل.
مصادر أمنية قالت للزميلة «األخبار» إن الشك برواية أفراد
العائلة األولية بدأ فور مباشرة التحقيق ،وتزايد األسئلة
املشككة :إذا كان مثة جهة تريد اغتيال مجو ،فلماذا مل تفعل
ذلك على طول الطريق بني صور والصرفند؟
ملاذا مل تفعل ذلك قبل وصوله إىل منزله؟ ملاذا سيخاطر
القاتل بدخول «الزاروب» املؤدي إىل املنزل ،واالنتظار قرب
املنزل أو عند مدخله ،فيما بإمكانه تنفيذ اجلرمية يف مكان آخر؟
ملاذا مل يشاهد أحد سكان املنطقة ،بعد مساع صوت إطالق
النار ،أي سيارة أو دراجة نارية غريبة عن املنطقة؟
كيف مل تتمكن الزوجة من مشاهدة مطلق النار ،فيما ُيفترَ َ ض،
حبسب روايتها ،أن تكون دخلت املنزل يف وقت خروج القاتل
منه؟
ملاذا مل يعمد القتلة ،يف حال كانوا إرهابيني متشددين،
إىل تصفية مجيع املوجودين يف املنزل؟ ملاذا قالت الزوجة
وشقيقها وابن شقيقتها يف إفاداتهم إنهم تركوا اجلثة يف
مجو من املنزل
األرض ،قبل التثبت من الوفاة ،ونقلوا ابنة ّ
بسبب اإلغماء عليها؟
هذه األسئلة عززتها وقائع من مسرح اجلرمية .إطالق النار مت
من داخل املنزل إىل خارجه.املوقوفان سرعان ما أقرا بتنفيذ
اجلرمية ،عازيني إياها لألسباب املذكورة أعاله .وبعدما اعرتف
مجو ،قال إنه أخرج السالح الذي أطلق منه النار
علي بقتل ّ
جلمو) بعدما لفه بشرشف ،ومحله
عائدة
كالشنيكوف
(بندقية
ّ
مجو من املنزل وأخذاها بالسيارة
ابنة
أخرج
الذي
بديع
مع
ّ
بذريعة نقلها إىل املستشفى.
وقال علي خالل التحقيق معه إنه نقل البندقية وخبأها يف منزل
قيد اإلنشاء قريب من بلدة السكسكية (قضاء الزهراني).
وبالفعل ،عثر احملققون على السالح ،وأحيل على املختربات
اجلنائية للتثبت من أن الطلقات اليت عثر عليها يف املنزل
ُأ ِ
طل َقت منه.
ويف الوقت الذي كانت استخبارات اجليش جتهز نفسها
لتوقيف بديع وعلي يف ثكنة زغيب يف صيدا ،كان وفد من
السفارة السورية برئاسة القنصل بشار األسعد حيضر إىل
مستشفى عالء الدين يف الصرفند ليتسلم اجلثمان وينقله برًا
إىل الالذقية عرب معرب العريضة عند احلدود الشمالية.
سهام مشت يف موكب اجلنازة برفقة شقيقها خليل الذي
تصر على
أكد مصدر أمين عدم علمه مبا جرى .وهي كانت
ّ
دفن زوجها يف الصرفند ،واستلزم إقناعها بالسماح بتسليم
اجلثمان إىل السفارة ،إجراء وساطات عدة معها.
مصدر أمين أكد لـ»األخبار» أن اسم سهام عمم على املعابر
احلدودية لتوقيفها ما إن تدخل األراضي اللبنانية ،فيما
ُوضعت السلطات السورية يف أجواء التحقيقات وأبلغت
بوجوب توقيفها.
وبالفعلِ ،
أوق َفت سهام لتحقق معها السلطات السورية ،على
أن تسلم إىل السلطات اللبنانية يف أقرب وقت ممكن.
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اعـالنات
National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من

االفتتاح الكبري ملحل ولي اسر  Walli Asrللكباب

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

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 الكثري

يوجد لدينا حريس طازج للفطور

رمضان كريم
نؤمن طلبيات كافة أنواع املناسبات ..
توصيالت مجانية
نفتح  7أيام يف األسبوع من الـ  6صباحا
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

$'9(57,6(0(17

[

Ramadan Kareem
Wishing peace, happiness and
prosperity to The Middle East Herald
and its readers celebrating the
holy month of Ramadan.
[
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لبنانيات

جلنة الدفاع والداخلية انعقدت بغياب الوزير غصن:

من دون الثلث الضامن ال نستطيع ايقاف أي قرار غري وطين

حنرص على اجليش واذا كان هناك خطأ فليصحح فرجنية :السالح يتحرك حلماية مشروع املقاومة

عقدت جلنة الدفاع الوطين والداخلية
والبلديات جلسة امس االول يف
اجمللس النيابي برئاسة رئيس
اللجنة النائب مسري اجلسر.
وحضر من خارج اللجنة النواب:
عمار احلوري ،كاظم اخلري ،معني
املرعيب ،اميل رمحة ،فريد اخلازن،
حكمت ديب ،خالد زهرمان ،امحد
فتفت ،نواف املوسوي ،نديم
اجلميل ،نهاد املشنوق ،علي
بزي ،غازي زعيرت ،وأعضاء اللجنة
النواب :آالن عون ،خالد الضاهر،
فادي كرم ،عبد اجمليد صاحل،
باسم الشاب ،زياد القادري،
ادغار معلوف ،انطوان سعد ،علي
عمار ،قاسم هاشم ،علي عسريان.
واعتذر عن عدم احلضور وزير
الدفاع فايز غصن.
بعد اجللسة قال اجلسر :كنا قد
دعونا يوم اخلميس املاضي يف
 2013/7/11اىل جلسة للجنة
الدفاع الوطين والداخلية والبلديات
الستيضاح وزارة الدفاع عن احداث
عربا وصيدا وتداعياتها ،وقد حضر
معالي وزير الدفاع االستاذ فايز
غصن يرافقه وفد من قيادة
اجليش.
وبعدما قدمت للجلسة بكالم عن
متسكنا بالدولة ومبشروع الدولة
خيارا وحيدا ،وعن امياننا بأن
االمن توفره الدولة وحدها ،وكل
تفكري يف أمن ذاتي هو جمرد
وهم ،وهو يف النهاية مقدمة
النشاء امليليشيات اليت مهما
مست تطلعاتها فهي بدورها مقدمة
حلروب اهلية ،أكدنا ان من يريد
الدولة يعرف ان ال دولة دون أمن،
وال امن دون قوى امنية وعسكرية
وقوى امن داخلي وكل املؤسسات
العسكرية االخرى ،وأكدنا حينذاك
ان دولة القانون اليت يطالب بها
اجلميع ويتغنى بها اجلميع تقوم
على اساس ان كل شخص او
مؤسسة هو حتت سقف القانون،
وال خيرج احد يف دولة القانون
من حتت هذا السقف ،من فخامة
رئيس اجلمهورية ودولة رئيس
جملس الوزراء ودولة رئيس جملس
النواب والوزراء والنواب ،كل
خيضع للقانون ويساءل يف حدود
االجراءات اليت ينظمها القانون،
وكذلك كل املؤسسات العسكرية
واالسالك ،اجلميع خيضع للمساءلة
اذا ما اخطأ ،واال فما سبب وجود
احملكمة العسكرية؟.

لسنا مبعرض املساءلة

أضاف :أوضحنا يف بداية اجللسة
أننا يف معرض استيضاح وزارة
الدفاع ولسنا يف معرض التحقيق
او املساءلة ،ألن التحقيق يكون
بناء على طلب يقدم اىل رئاسة
اجمللس الذي حيول اىل اهليئة
العامة اليت ان ارادت ،تشكل جلنة
حتقيق برملانية ،كما اوضحنا ان من
حقنا كنواب لالمة ،بل من واجبنا
ان نعرف ما حصل بالتفصيل ،وأن
حنصل على أجوبة عن تساؤالت،
وان تبديد االقاويل اليت اطلقت
العنان ملخيلة الكثريين باحلجة
واالثبات خري من ترك االمر على
غاربه ،خصوصا أن من ليس لديه
شيء خيفيه ال يقلق من طرح
اي سؤال ،وبدأت اجللسة ،وقد
قوطعت بكثري من الكالم بالنظام،
ومل يكن معظم الكالم بالنظام ،ومع
ذلك حنن حنرتم ارادة الزمالء.
وتابع :استمعنا اىل معالي وزير

الدفاع عن كيفية بدء املعارك،
وعرض ممثلو اجليش أفالما
مأخوذة من كامريات جممع الشيخ
امحد االسري ،ومن كامريات حممولة
من انصار االسري ،تبني بالقدر
الذي عرض ،أن إطالق النار بدأ
من انصار االسري طبعا ،ومل نطلع
على كل االفالم .ونظرا اىل ضيق
الوقت ،تقرر تأجيل اجللسة اىل
اليوم اخلميس ملتابعة طرح االسئلة
اليت مل يتسن لنا استكمال طرحها،
واليت تدور حول مشاركة عناصر
مسلحة من غري اجليش يف القتال
او القصف او املداهمات ،كما أظهر
بعض وسائل االعالم .وكان من
املفرتض ان تعرض بعض االفالم
وبعض التحقيقات اليت ارسلت
اىل االعالم عن املعارك ،او عن
املرحلة الالحقة بها ،على امل ان
يوضح ممثلو وزارة الدفاع ما يقدم
هلم ،إما فورا وإما يف جلسة الحقة،
إذا ما شعروا بأنهم يف حاجة اىل
التدقيق يف ما يقدم هلم.واردف،:
قبل موعد اجللسة بساعتني،
أخربني أمني سر اللجنة بأن العميد
هيدموس من وزارة الدفاع اتصل
ليعلم اللجنة بأن معالي الوزير لن
حيضر .وبسؤاله عن إمكان حضور
العسكريني ،كان اجلواب ال أعلم.
قمت بواجيب كرئيس للجنة الدفاع
وطلبت معاليه ثالث مرات ومل جيب
بداية ،ثم أقفل خطه يف املكاملتني
التاليتني .وأن كنت آسف لعدم
حضور معالي الوزير بدون تربير،
يراودني سؤاالن :هل لدى معاليه
ما ال يرغب يف إطالعنا عليه؟
وهل استجاب معاليه لطلب بعض
الزمالء بعدم حضور اجللسة ،وعدم
اإلستجابة للدعوة؟ اجلواب طبعا
عند معاليه ،ولن أستبق األمور.
وختم اجلسر :عقدنا اجللسة اليوم
أمس -مبوعدها وأعلمنا الزمالءاحلاضرين باألمور ،وتقرر السري
باإلجراءات القانونية اليت ينص
عليها النظام الداخلي للمجلس،
وسأحاول اإلتصال مبعالي الوزير
غصن ملعرفة ما إذا كان لديه عذر
أم جمرد امتناع عن احلضور .فإذا
كان األمر جمرد امتناع عن احلضور
سنقوم وفقا للنظام الداخلي بدعوة
معالي وزير الدفاع عن طريق رئاسة
جملس النواب وفقا للمادتني 31
و 32من النظام الداخلي.

اسئلة واجوبة

وردا على سؤال عن موقف وزير
الدفاع الرافض لعبارة مساءلة
اجليش ألنه هو من يسأل ،قال:
ان ما قلته يف مقدمة كالمي يرد
على هذا السؤال ،وحنن يف بلد
دميوقراطي فال أحد يف العامل
ال يساءل ،حتى فخامة الرئيس
يساءل ورئيس جملس النواب
يساءل ورئيس جملس الوزراء
يساءل ،وكذلك الوزراء والنواب
واجلميع يساءل ،وعلينا حنن أن
منيز بني املؤسسة وبني األداء،
وما من أحد يف لبنان لديه ذرة
عطف يقبل بهدم مؤسسة اجليش،
لكن هناك أداء يف النهاية يقوم
به أشخاص ،حنن دائما مالحظاتنا
وتساؤالتنا حول هذا االداء.
وعن كالم النائبة بهية احلريري
ودفاعها عن موقويف حادثة عربا،
قال :أوال ،انا مل أطلع على موقف
السيدة بهية ،لكن أريد أن ألفت
اإلنتباه اىل حادثة عربا حني أوقف
حوالي  150شخصا ملاذا بدأوا

بإطالق شخص بعد شخص ،بعد
التأكد من براءتهم؟ إذا أوقفوا
مسلحني فال بأس ،أما اذا أوقفوا
أناسا بريئني فهنا السؤال .حنن
هدفنا القول إذا كان هناك
أشخاص مل يثبت أنهم شاركوا
يف القتال وال عالقة هلم حبادثة
عربا ،فبطبيعة احلال الواجب إخالء
سراحهم.
وسئل :هل حيق لقيادة اجليش
عرض األفالم أمام الرأي العام
خصوصا ان هذه القضية حتولت
اىل قضية رأي عام؟
أجاب :حنن مل نعرض أي أفالم
وال مشكلة لدينا بعرض أي أفالم
إذا كانت ال تكشف التحقيقات،
وإذا كان األمر يتعارض مع سري
التحقيقات فال جيوز ومن ضمن
القانون عرضها .حنن ميكن أن
نعرض أفالما يف اللجنة ألنها
سرية ،وما نعرضه يف اللجنة
مادة مجعناها من وسائل اإلعالم
املختلفة وسنعرض ذلك وليوضحوا
ما لديهم لتبديد األوهام .أنا افضل
مئة مرة أال يبقى هناك أوهام عالقة
بذهن الناس ونرتك هلا ان حتللها
مبخيلتها .علينا أن نوضح كل األمر
لنضع حدا لكل هذه األقاويل.
وعن اخلطوة التالية للجنة ،قال
اجلسر :حنن كنا نريد أن نستوضح
وزارة الدفاع عن بعض النقاط
وطاملا مل حتضر ومل حيضر الوزير
فممن سنستوضح.
وردا على سؤال حول ما تردد عن
جتميع بعض املعلومات لدحض
ما قدمه اجليش ،قال :لألمانة ما
حصل يف اجللسة املاضية ،وهذا
ما نتبعه حنن توفريا للوقت بأن
أحضر جمموعة من األسئلة كرئيس
جلنة لتوفري الوقت واالستغناء
عن الكثري من األسئلة اليت كان
سيطرحها الزمالء ،وبعد أن وصلنا
اىل رابع سؤال خصوصا وان
اجللسة غرقت بالكثري من الكالم
بالنظام وأكثر من ذلك ،ما عرضه
اجليش استغرق وقتا لشرحه
للنواب ،وهناك ما مجع من وسائل
اإلعالم على اختالفها سنضعه
برسم اجليش ويف ضوئه يبنى
على الشيء مقتضاه.

قاسم هاشم

من جهته استغرب النائب قاسم
هاشم تساؤل البعض عن سبب
غياب وزير الدفاع فايز غصن
وممثل اجليش عن حضور جلسة
جلنة الدفاع اليوم؟ واضعًا هذا
الغياب ضمن خانة تسجيل موقف
لرفض احلملة على املؤسسة
العسكرية.
وقال :النصاب كان مكتم ًال
بإستثناء وزير الدفاع وممثل اجليش
اللبناني ،لذلك إرتأى رئيس اللجنة
النائب مسري اجلسر تأجيلها اىل
موعد آخر ،وكالم النائب اجلسر
تغيب وزير
عن انه اذا كان سبب ّ
الدفاع عن اجللسة جمرد امتناع
ويف هذه احلالة سنلجأ اىل النظام
الداخلي للمجلس ،هذا االمر ُتقرره
اللجنة جمتمعة وليس رئيسها،
وهذا واضح من خالل املادتني 31
و 32من النظام الداخلي جمللس
النواب ،واللجنة لن تدرس سبب
غياب وزير الدفاع ،ولكن يف اطار
التعاون داخل اللجنة مل نعرتض
يف املبدأ على كالم النائب اجلسر
يف شأن اللجوء اىل النظام الداخلي
للمجلس.

اكد رئيس تيار املرده النائب
سليمان فرجنية ،يف حديث
اىل اذاعة النور ،ان ال مصاحل
انتخابية ،وال جغرافية تربطه
باملقاومة ،امنا هو موقف نابع
عن قناعة ثابتة ،وهذا ليس
منة ،منذ ايام الرئيس الراحل
سليمان فرجنية اىل اليوم ،وقد
اثبتت االيام ان هذه املواقف
فالرئيس
صائبة،
كانت
الراحل سليمان فرجنية كان من
الداعمني للرئيس الراحل مجال
عبد الناصر النه كان يتبنى
القضايا العربية ،خاصة القضية
الفلسطينية والعداء السرائيل،
لذا حنن ندعم اي مقاومة،
فكيف اذا كانت هذه املقاومة
من صلب هذا الوطن ،لذلك
الظروف ال تغري القناعات.
اضاف :انا اراهن على قضية
املقاومة احملقة ،واعترب ان
هناك عدة اوجه لضرب هذا
املشروع ،ولكين انظر دائما اىل
املراحل البعيدة اليت ال بد ان
ينتصر فيها لبنان ،وما يوصلنا
اىل احلل هو السالم العادل
والشامل ،لذا ارى ان املقاومة
وضعت نصب اعينها استعادة
االرض وحتريرها فمن يستطيع
الوقوف يف وجهها.
وحتدث عن اخلوف الذي تأتي
منه اخليانة باوجهها املتعددة،
امنا هناك خوف من نوع اخر
هو محاية املسيحيني ،وان
مشروع املقاومة ،والقضية
الفلسطينية ،والعداء السرائيل،
والعروبة احلقيقية ،هي الضمانة
لكل االقليات يف هذا الشرق،
فاذا دخلنا يف مشروع طائفي
نصبح اقلية ،بينما اذا دخلنا
يف مشروع قومي عربي نصبح
شريكا ،فقوتنا حنن االقليات
هي باملشاريع الكربى ،فضمانة
املسيحيني هي املقاومة من
خالل مشروعها ،وافكارها ،اما
اذا دخلنا يف خالفات سنية
شيعية فال جند لنا دورا يف هذا
املوضوع.
واعترب فرجنية ان كل ما ختططه
امريكا هو خميف خاصة التفتيت،
فالتوسيع باملعنى السياسي ال
خييف ،امنا التفتيت يوصل اىل
خلق رهانات عند بعض االقليات،
ويبدأون التصرف على هذا
االساس ،وبعد ذلك يبدأ الغرب
بالتسويات اليت تكون على
حساب االقليات ،ومصلحتنا حنن
املسيحيني يف هذا الشرق ان
ال ندخل يف مشاريع التفتيت
الننا اقليات معتربا ان املشاريع
الطائفية خطرية.
وعن نظرته اىل االحداث يف
املنطقة قال :كل ما يفكرون
به هو ضرب نفوذ ايران يف
املنطقة ،الذي يلخص بدعم
القضية الفلسطينية ،ودعم
املقاومات العربية ،ومن يريد
نزع النفوذ االيراني عليه
تبين القضايا العربية بطريقة
صحيحة ،ودعم املقاومة .وعاد
فرجنية بكالمه اىل مؤمتر بريوت
وورقة امللك عبداهلل اليت هي
وحدها كانت كافية ،اال ان ما
حصل هو انه عندما ختلى العرب

عن القضايا العربية جاء دور
ايران الداعم هلا ،مشريا اىل ان
صداقة الرئيس سليمان فرجنية
مع اململكة السعودية مبنية على
هذه القناعات اما انا فال عالقة
لي حاليا مع اململكة ال اجيابية
وال سلبية ،وكيف لي ان اقيمها
انا شخص وهم مملكة.
وحتدث عن  1400فريق باعرتاف
االمم املتحدة يقاتل على ارض
سوريا ،وان صمود النظام
كشف عامليا من سيكون البديل،
وحترك الراي العام االمريكي
الذي اصبح خائفا من البديل،
وان ضرب النظام خيلق حالة من
الفوضى يف املنطقة.
ولفت فرجنية اىل ان هناك جبهة
نصرة يف لبنان وهناك قاعدة
رغم ان البعض اعرتف بوجودها
ولو متاخرا ،مشريا اىل ان لبنان
بلد مفتوح وان الوضع االمين
اصبح خطريا جدا وان املعاجلة
تأخرت كثريا ،هناك مليون الجىء
سوري يف لبنان ،بينهم مخسون
الف مسلح ،اضافة اىل السالح
الفلسطيين ،موجودون منذ بداية
االزمة وليس نتيجة ردة فعل
على تدخل حزب اهلل بالقصري،
اىل السالح الطائفي املذهيب
احملقون يف لبنان .واشار اىل
اهمية القصري النها املوقع
االسرتاتيجي لتسليح املعارضة
السورية من لبنان ،وهي نقطة
ارتكاز للتمون بالسالح ،ومن
كان ميد املعارضة بالسالح
هو التضامن الدولي ،والشحن
الطائفي يف لبنان ،وان عبارة
تدخل حزب اهلل بالقصري هي
منظومة اعالمية كسابقاتها.

ال شيء خنفيه

وعن الوضع االمين يف زغرتا
وتصريح اللواء ريفي حول
تسليح جبل حمسن من زغرتا
قال :منذ شهرين كان ريفي
مديرا عاما ،واذا كانت لديه
هذه املعلومات ملاذا بقي
صامتا ،واذا كنا نرسل سالحا
اىل جبل حمسن لكنا اعلنا ذلك،
ال شيء عندنا خنفيه .طرابلس
هي مدينة عربية ومقاومة وعندما
مل جيدوا طريقة لتطويعها ،قالوا
هلا هؤالء شيعة جاؤوا كي
يقتلوكم ،واالمر املسيء جدا
اننا بتنا متهمني باننا نداوي
اجلرحى من ابناء جبل حمسن.
هل مداواة اجلريح اصبح اتهام،

وهل املطلوب ذحبهم كي نكون
مع املشروع االخر؟ نقول حنن
مع املشروع العربي ولسنا مع
املشروع الطائفي.
ويف الشان احلكومي رأى
فرجنية انه من االفضل ان
تشكل حكومة ،واي خيار سيء
سينعكس على الشارع ،فلنبقى
خالفاتنا يف املؤسسات افضل،
فاخلالف هو فقط على النظرة
اىل لبنان وتكوينه ،هناك
بعض السياسيني ال يتأثرون
بالبعض املتهور ،وحتى القرار
الدولي لديه اناس متهورون،
وما يهم امريكا هو مشكل يف
لبنان ،خللق الفوضى وضرب
مشروع املقاومة وحتويل سالحها
اىل الداخل .واشار اىل ان
تشكيل حكومة من لون واحد
سيؤدي اىل وضع اسوأ من عدم
تشكيلها .الفتا انه يف موضوع
التعينات ال السنة وال الشيعة
لديهم مشكلة ،اما املسيحيون
فلديهم مشكلة كبرية بسبب
انقساماتهم.
وشدد فرجنية على الثلث
الضامن يف احلكومة الننا من
دونه ال نستطيع ايقاف اي قرار
غري وطين ،وحنن ال نقبل بان
يقرر احد عنا ويقرر مصرينا.
وكشف ان حزب اهلل وحركة امل
هما من يفاوضان بامسه يف
املفاوضات اجلارية مع الرئيس
املكلف تشكيل احلكومة ،النهما
تباحثا معنا باملوضوع .واستطرد
اذا سألنا اجلنرال عون رأينا
فليفاوض بامسنا واذا مل يسألنا
كيف لنا ان نفوضه ،نافيا ان
تكون هناك قطيعة مع التيار
الوطين احلر ،مشددا على العالقة
اجليدة مع شخص العماد عون،
حنن معه يف تكتل واحد ،ونوابنا
يشاركون يف االجتماعات لكن
كل قراراته نسمعها عرب وسائل
االعالم.
وتابع :لن اتنازل عن حصة
املرده يف احلكومة ،ولن اعطيها
الحد ،التيار الوطين احلر يعترب
البعض حلفاء له ،مثل حزب اهلل
وحركة امل ،واخرون يعتربهم
من االتباع وحنن ممكن ان نكون
من بينهم ،حنن حبياتنا مل نكن
اتباعا الحد ،وهذه هي املشكلة،
لكين اكن كل التقدير واالحرتام
لشخص اجلنرال عون ،حنن حلفاء
ونبقى معا وهو يتقدمنا طاملا هو
يف نفس قناعاتنا السياسية.

اجلميل التقى السفري االيطالي
استقبل الرئيس أمني اجلميل،
امس االول ،يف دارته يف
بكفيا ،سفري ايطاليا جوسييب
مورابيتو ومت خالل اللقاء البحث
يف تطورات األوضاع السياسية
يف لبنان واملنطقة.
وبعد اللقاء قال مورابيتو:
التقيت الرئيس اجلميل الذي
هو صديق كبري إليطاليا وحنن
الصداقة.
بهذه
فخورون
ناقشنا الوضع يف املنطقة
وتداعيات األزمة السورية على
لبنان .ومن ناحييت شددت

على اهمية ان تعمل كل
األطراف السياسية اللبنانية
إلحرتام اعالن بعبدا ،وايطاليا
تدعم لبنان من خالل مشاركتها
يف القوات الدولية العاملة
يف اجلنوب ،داعيا اللبنانيني
اىل التكاتف واإلتفاق على
تشكيل حكومة تؤمن األستقرار
هلذا البلد ،مشريا اىل االلتزام
األيطالي بدعم املؤسسات
اللبنانية ويف طليعتها اجليش
اللبناني وقوى األمن اللبناني
بشكل عام.
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لبنانيــات

سحب عناصر احلماية من
نصراهلل :شعب لبنان لن ينسى
بري ناقش مع جملس ادارة
مجعية املصارف مشاريع قوانني الشخصيات  ..و 14آذار تستنكر
دعم ايران للمقاومة
ال تزال ُتدرَس يف اللجان

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ،امس االول ،يف
عني التينة ،جملس ادارة
اللبنانية
املصارف
مجعية
اجلديد برئاسة فرنسوا باسيل،
ومت عرض لالوضاع العامة
والوضع االقتصادي واملالي
يف البالد.
وقال باسيل بعد الزيارة:
جئنا اىل دولة الرئيس بري
ملناسبة انتخاب اجمللس اجلديد
جلمعية مصارف لبنان ،ولنؤكد
ان اجمللس يسري على اخلط
الذي كان يسري عليه الرؤساء
السابقون واجملالس السابقة
لدولته
وأكدنا
للجمعية.
استعدادنا الدائم للتعاون
الوثيق معه .وعرضنا خالل
االجتماع مواضيع عديدة تهم
البلد ،وناقشنا أمورا عديدة
بالنسبة اىل مشاريع القوانني
املوجودة يف اجمللس النيابي،
وهي:
 مشروع قانون نقل االموالعرب احلدود.
 مشروع قانون تبادلاملعلومات الضريبية ،الذي
أصبح يف طور االجناز يف
اللجان النيابية املشرتكة.
 مشروع قانون املعامالتااللكرتونية الذي ال يزال قيد
الدرس.
أضاف :تطرقنا خالل اللقاء اىل
الوضع االجتماعي واالقتصادي
يف البلد الذي يعول دولته
كثريا على أهميته ويركز
عليه ،ولديه اهلواجس نفسها
اليت لدينا ،وهو يسعى بكل
الوسائل اىل معاجلة االمور
واالجتماعية،
االقتصادية
وهذا منوط باحللول السياسية
اليت تتعرقل يوما بعد يوم،
ويا لالسف ،ولكن لكل شيء
نهاية .ودولة الرئيس متفائل
باملستقبل وبأنه لن حتصل
فتنة يف لبنان.
ثم استقبل بري الوزير السابق
البري منصور وعرض معه
االوضاع الراهنة.

وفد فلسطيين

واستقبل الرئيس بري وفدا
فلسطينيا موحدا من فصائل
والتحالف
التحرير
منظمة
ضم :أمني سر منظمة التحرير
فتحي أبو العردات ،علي بركة
محاس ،أبو عماد الرفاعي
مسري
اإلسالمي،
اجلهاد
اللوباني اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني ،عدنان يوسف اجلبهة
الدميوقراطية لتحرير فلسطني،
أمني مصطفى وحسني اخلطيب
اجلبهة الشعبية  -القيادة
العامة ،صالح يوسف ووليد
مجحة جبهة التحرير الفلسطينية،
غسان أيوب حزب الشعب ،حمي
الدين كعوش جبهة التحرير
العربية ،شهدي عطية جبهة
النضال الشعيب ،أبو حسن
الصاعقة ،تامر عزيز أبو العيد

جبهة النضال رفيق أبو هاني
فتح اإلنتفاضة قائد األمن
الوطين الفلسطيين صبحي أبو
عرب ،أمني سر اللجان الشعبية
الفلسطينية عبداهلل السعد ،يف
حضور عضو املكتب السياسي
حلركة أمل حممد جباوي.
وبعد اللقاء ،قال أبو العردات
باسم الوفد :يف مناسبة
حلول شهر رمضان املبارك،
زرنا دولة الرئيس بري بوفد
فلسطيين موحد وقدمنا التهاني
اليه وعرضنا االخطار اليت حتيط
باملنطقة والوضع على الساحة
الفلسطينية يف ظل استمرار
اإلستيطان وعمليات التهويد
وآخرها مشروع اإلستيالء على
أكثر من  800ألف دومن وتهجري
أربعني ألف فلسطيين يف إطار
الرتانسفري .وأكدنا الثوابت
األساسية للسياسة الفلسطينية
املرسومة واليت استندت اىل
احلياد اإلجيابي واىل أن يكون
الفلسطيين عامال أساسيا يف
دعم اإلستقرار واألمن يف
لبنان .وشكرنا لدولة الرئيس
بري دعمه املستمر واملتواصل
وحرصه الدائم على الوحدة
الوطنية الفلسطينية ،إن كان
من خالل دعمه املستمر لعملية
املصاحلة وإنهاء حال اإلنقسام
أو على صعيد توحيد املوقف
الفلسطيين يف لبنان.
أضاف :عرضنا ايضا موضوع
النازحني الفلسطينيني من
سوريا والذي يبلغ عددهم
وشكرنا
ألفا،
60
زهاء
أيضا دولته على اهتمامه
ببعض القضايا اليت تهم
الفلسطينيني ،وكذلك األمن
العام على إعفائهم من رسوم
اإلقامة للتخفيف من معاناتهم.
وطرحنا موضوع اإلعفاء من
الرسوم للذين جتاوزت مدة
إقامتهم عاما ،وملسنا تفهما
من دولته هلذا املوضوع،
وتناولنا أيضا موضوع خميم
نهر البارد واألخوة الذين
يف حقهم مذكرات توقيف،
وكنا قد تفاهمنا سابقا على
حل هذا املوضوع يف إطار
التفاهمات القائمة بيننا وبني
األخوة اللبنانيني ،وسنعمل
على حل هذا املوضوع .وأكدنا
أيضا حرصنا الدائم وإحنيازنا
بشكل كامل اىل مصلحة السلم
األهلي يف هذا البلد ،وكذلك
يف استقرار األمن واألمان يف
لبنان داخل املخيمات وخارجها،
والعمل مع الدولة اللبنانية على
املستويات كافة السياسية
واألمنية والعسكرية من أجل
تعزيز األمن واإلستقرار ألن يف
ذلك مصلحة وطنية فلسطينية
ولبنانية.
واستقبل ايضا وزير األشغال
العامة والنقل يف حكومة تصريف
االعمال غازي العريضي وعرض
معه للتطورات الراهنة.

بدأ امس اجلمعة سحب عناصر
قوى األمن الدخلي املوجلة
محاية الشخصيات تطبيقًا
لقرار جملس األمن املركزي
الذي قضى حبصر هذه املهمة
بعناصر أمن الدولة وفقا ملا
ينص عليه القانون.
ّ
وعلل اجمللس قراره حباجة
املديرية العامة لقوى االمن
الذين
للعناصر
الداخلي
يقدر عددهم بنحو 5000
عنصر ميارسون مهام احلماية
ونواب
لوزراء
واملرافقة
ومدراء عامني وضباط وقضاة
حاليني ومتقاعدين ومفتني
وغريهم.
ويرتاوح عدد عناصر أمن الدولة
الذين حيصر فيهم القانون
مهمة محاية الشخصيات ما
بني  500و 1000عنصر ،األمر
الذي يتحجج فيه املعرتضون
على القرار بكون العدد غري
كاف لتأمني املهمة اليت كان
يقوم بها عناصر قوى االمن.
ومع بدء تنفيذ قرار سحب
عناصر احلماية ،توالت ردود
االفعال املستنكرة واملصوبة
على وزير الداخلية يف حكومة
مروان
االعمال
تصريف
شربل.
النائب نديم اجلميل محل
أمنه
مسؤولية
شربل
الشخصي  ،معتربا أن «بالغ
كهذا هو مبثابة رسالة يقول
فيها الوزير نفسه أنه من
سيضمن أمن ومحاية النواب
 ،آخذا يف االعتبار أحلك
الظروف والفلتان االمين الذي
مير به البلد ،مع عودة موجة
التفجريات واالغتياالت».
كما اعترب النائب امحد فتفت
ان القرار «ال ينم عن الكثري
من املسؤولية االمنية يف ظل
هذه الظروف اخلطرية اليت
مير بها البلد ..وهو انكشاف
امين اضايف الطراف مثلي
وكثري من النواب اآلخرين من
قوى  14آذار اليت ال متلك ال
االجهزة االمنية اخلاصة وال
االمكانيات اليت تسمح هلا
بتأمني امنها اخلاص».
ومحل فتفت جملس االمن
املركزي مسؤولية اي حدث
امين «اتعرض له انا وعائليت
يف الوقت احلالي او مستقبال»،
مطالبا وزير الداخلية بالعودة
عن القرار ومبراجعة جملس
االمن املركزي.
وبعد إصدار البيان ،تلقى
فتفت اتصاال من شربل يبلغه
ان القرار لن يطبق عليه
بصفته وزيرا سابقا للداخلية
و «تعاطى مبلفات امنية
حساسة».
من جهتها أعلنت قوى 14
آذار ان «قرار جملس األمن
املركزي يتعارض كليًا مع
األجواء األمنية اخلطرية اليت
تعصف بالبالد واليت أصبحت
ضاغطة على مجيع اللبنانيني
أقر بها وزير
واليت كان قد
ّ
الداخلية شخصيًا عرب وسائل
اإلعالم» .وطالبت «بالعودة

الفورية عن هذا القرار وإعادة
العناصر إىل مراكزها وإال
حتمل جملس األمن املركزي
ّ
بكل أجهزته ،كما حتمل وزير
الداخلية شخصيًا مسؤولية أي
أذى يتعرض له نائب أو أي
شخصية منتسبة إىل قوى 14
آذار».

املكتب االعالمي لشربل
يرد

املكتب االعالمي لشربل رد
املستنكرة
البيانات
على
لسحب عناصر احلماية من
بعض الشخصيات ،موضحًا
أنه «تقرر يف االجتماع االخري
جمللس االمن املركزي سحب
عناصر قوى االمن الداخلي
االضافية املخصصة لبعض
السياسية
الشخصيات
واملخالفة الحكام املرسوم رقم
»: 2512تنظيم مرافقة ومحاية
الشخصيات أو املراجع».
وجاء يف البيان أنه يف
اإلجتماع نفسه ،طلب اىل
املدير العام لقوى االمن
الداخلي بالوكالة إعداد جدول
بامساء الشخصيات السياسية
الذين هم يف حاجة اىل ابقاء
وذلك
املوجودة،
احلماية
بالتنسيق مع املدير العام
لألمن العام ،ورفع املقرتحات
يف هذا الشأن الختاذ قرار يف
هذا املوضوع.

تلقى األمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصراهلل
برقيات تهنئة من كل رئيس
اجلمهورية ورئيس جملس
الشورى اإلسالمي السيد
علي الرجياني ووزير اخلارجية
علي اكرب صاخلي ورئيس
جلنة األمن القومي والسياسة
اخلارجية يف جملس الشورى
اإلسالمي يف ذكرى إنتصار
املقاومة يف حرب متوز.
وأكد رئيس جلنة األمن القومي
والسياسة اخلارجية يف جملس
الشورى اإلسالمي عالءالدين
بروجردي يف برقيته اىل السيد
نصراهلل «ان هذا اإلنتصار
أبطل أسطورة اجليش الذي
ال يقهر وكيان احملتل الذي
مل يتورع طوال عدة عقود من

سلطته الالشرعية والغاصبة
عن إرتكاب كل انواع العدوان
واجملازر والقتل حبق الرجال
والنساء واألطفال العزل».
وأعرب األمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصراهلل
يف هذا اللقاء عن شكره
للمسؤولني يف اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية على هذه
الربقيات مؤكدا على دور
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
الكبري إىل جانب اجملاهدين
من أبناء الشعب اللبناني
النبيل وجماهدي املقاومة يف
حتقيق هذا اإلنتصار ،مشريا
إىل أن شعب لبنان ال ميكن
أن ينسى ما قدمت اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية من دعم
كبري للمقاومة اللبنانية.

زوجة حممد ضرار مجو هي من حرض
على قتله وشقيقها هو املنفذ

اكدت معلومات للـ LBCIان
زوجة السياسي حممد ضرار
مجو هي من حرضت على
قتله ومنفذا اجلرمية هما
شقيقها بديع يونس وعلي
ابن شقيقته.
ويف وقت الحق ،اعلنت قيادة
اجليش انها توصلت اىل حتديد

هوية الفاعلني وتوقيفهم
وضبط السالح املستخدم يف
اجلرمية وقد تبني من التحقيق
االولي ان ال دوافع سياسية
وراء احلادث ،مشرية اىل انها
تستمر يف حترياتها لكشف
املتعلقة
املالبسات
كافة
باملوضوع.

Tax Save
and Accounting Solutions

نقدم سائر اخلدمات احملاسبية
والضرائبية للشركات واألفراد
حماسبة  -تعبئة إقرارات ضريبية
حتضري أوراق تأسيس الشركات واملصاحل

50%
off

وتسجيلها يف الدوائر املختصة وتعبئة رواتب
املوظفني ( )Payrollوضريبة السلع واخلدمات
عضو
()GST
نضمن أكرب مرجتع ضرييب بسرعة قياسية يف نقابة
احملاسبني
سـرعة  -خـدمة  -اخـتصاص
لالتصال - 0401 155 674 :فاكس 9885 1463 :العامني

49 Garnet Street Guilford NSW 2161
www.taxsave.com.au - Email: info@taxsave.com.au

صفحة 6

Page 6

Saturday 20 July 2013

السبت  20متوز 2013

لبنانيات

النواب واملستقلون املسيحيون استنكروا اغتيال مجو
استنكر النواب واملستقلون
املسيحيون اغتيال االعالمي
السوري حممد ضرار مجو ،ودعوا
حتمل
كل القوى السياسية
ّ
مسؤولية مواقفها.
فقد عقد النواب واملستقلون
املسيحيون اجتماعا يف مكتب
النائب بطرس حرب ،يف
حضور النواب :دوري مشعون
وفؤاد السعد وبطرس حرب،
النائب السابق جواد بولس،
رئيس حركة االستقالل ميشال
معوض وأمني سر حركة التجدد
الدميقراطي أنطوان حداد ،ومت
احلاصلة
املستجدات
عرض
يف البالد .وبعد التداول يف
أصدر
السياسية
التطورات
اجملتمعون البيان اآلتي:
أوال :يعرب اجملتمعون عن
قلقهم العميق ملا آلت إليه
حال البالد بعد تورط حزب اهلل
يف الصراع السوري ،وال سيما
االنكشاف األمين اخلطري واألحداث
األمنية شبه اليومية اليت تؤكد
سقوط حجة أمني عام حزب اهلل
السيد حسن نصر اهلل من أن
مشاركة احلزب يف القتال يف
سوريا جتنب لبنان واللبنانيني
املواجهات األمنية واالقتتال،
واليت تثبت أن إقحام احلزب
لنفسه يف األحداث السورية نقل
املواجهات السورية إىل أرض
لبنان وبني اللبنانيني.
إن اجملتمعني يرون ان أستمرار
حزب اهلل يف إتباع سياسية
السياسي
بالقرار
االنفراد
والعسكري يعرض وحدة اجملتمع
اللبناني للخطر ،وحيول لبنان
إىل ساحة لتصفية احلسابات
اإلقليمية أو لإلقتتال املذهيب

بني اللبنانيني ،وهم لتفادي
هذه النتائج اخلطرية ،يدعون
احلزب إىل االنسحاب الفوري من
سوريا ،كما يؤكدون على وجوب
عدم تورط أي فريق لبناني يف
الصراع السوري ،وذلك حتت
طائلة حتميل احلزب وكل متورط
يف القتال املسؤولية التارخيية
لتعريض لبنان للخطر ،ولتعريض
مصاحل اللبنانيني ،وال سيما
العاملني منهم يف البالد العربية،
تعوض.
لألضرار اليت ال ّ
ثانيا :إن اجملتمعني ،إذ
يرفضون التجاذب السياسي
احلاصل حول السلطة واحلصص
واملناصب واملغامن ،يلفتون
األفرقاء السياسيني إىل أن
الوقت يعمل ضد اللبنانيني
يف ظل الفراغ على املستوى
السياسي والعسكري واألمين
وإحتمال حصول الفراغ على
اجلمهورية،
رئاسة
مستوى
ووالية الرئيس منتهية يف
اخلامس والعشرين من أيار
املقبل ،وعلى مستوى رئاسة
جملس الوزراء واحلكومة بسبب
واقع احلكومة احلالي ،إذ كيف
ميكن أن ندرأ األخطار عن لبنان
ويف ظل جملس نيابي ممددة
واليته وحكومة مستقيلة يستبيح
وزراؤها الدستور والقوانني دون
رادع ،يف ظل تشنج مذهيب كبري
يهدد باالنفجار يف أية حلظة،
ومع هاجس الفراغ على مستوى
قيادة اجليش واألمن الداخلي
بسبب التقاعد ،هذا يف الوقت
الذي تشهد فيه البالد أوسع
خروقات أمنية ويف الوقت الذي
تعيش منطقة الشرق األوسط
تقلبات وصراعات تارخيية.

رفض السالح غري الشرعي
ثالثا :يكرر اجملتمعون موقفهم
الثابت الرافض لبقاء السالح
غري الشرعي يف يد أي مقيم
على أرض لبنان ،لبنانيا كان
أم فلسطينيا أم غريهم ،وهو
موقف سبق وأعلنوه عام2000 ،
بدءا باجللسة النيابية اليت عقدها
جملس النواب يف بنت جبيل،
مطالبني منذ ذلك الوقت حبصر
مهمة حترير ما تبقى من األرض
اللبنانية احملتلة والدفاع عن
لبنان باجليش اللبناني وسالحه
الشرعي ،مؤكدين كذلك أن بقاء
السالح غري الشرعي يف يد حزب
اهلل سيؤدي إىل تسليح آخرين
ما حيول لبنان إىل غابة تسودها
شريعة الغاب بدل أن يكون دولة
قانون ومؤسسات.
يثمرون
اجملتمعني
إن
عاليا املواقف املتكررة لغبطة
البطريرك الراعي وبيان املطارنة
املوارنة األخري ،واليت جاءت
حتسم بوضوح موقف الكنيسة
املارونية الرافض لوجود السالح
غري الشرعي خارج إطار الدولة
باعتباره يولد سالحا غري شرعي
لدى أطراف آخرين ويضعف
الدولة ،ويعتربون هذه املواقف
تعبريا عن قناعاتهم وتأكيدا على
ثوابت الكنيسة احملافظة على
وحدة الوطن والدولة الشرعية،
كما يعلنون تبنيهم ملضمون
خطاب فخامة رئيس اجلمهورية
األخري حول وجوب إلتزام مجيع
اللبنانيني بإعالن بعبدا والنأي
بالنفس عن أحداث سوريا.
رابعا :يدعو اجملتمعون حلفاء
حزب اهلل ،وال سيما العماد
ميشال عون وتكتله ،وهو

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

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

احلليف األساسي للحزب الذي
أمن الغطاء لسالحه غري الشرعي
يف تلك الوثيقة املعروفة مبذكرة
التفاهم ،إىل توظيف عالقاته
اإلسرتاتيجية باحلزب ،والضغط
عليه لإلنسحاب من القتال
يف سوريا والعودة إىل كنف
الدولة اللبنانية ،وتقديم مصلحة
لبنان على مصاحله اإلقليمية
واإليرانية ،ويف حال إصرار
احلزب على االستمرار يف سياسة
توريط لبنان ندعوه الختاذ موقف
واضح من احلزب وحتالفه معه
منسجما بذلك مع موقف الكنيسة
املارونية من هذا املوضوع
اخلطري.
إن القضية قد جتاوزت
املناورات
إطار
خبطورتها
واالنتخابية،
السياسية
وبلغت حد تهديد مصري لبنان
واللبنانيني ،وبات من الضروري
حتديد املواقف بوضوح بعيدا
عن التعمية والتمويه والشطارة
والصراخ واالتهامات .فعلى
كل من القوى السياسية حتمل
مسؤولية مواقفها والتاريخ
لن يرحم والشعب اللبناني لن
يقبل بتعريض لبنان لكي حيقق
البعض مكاسب فردية على
حساب مصلحة الوطن.
خامسا :إن اجملتمعني إذ
املبدئي
موقفهم
يؤكدون
الرافض لكل عمليات االغتياالت
خصوصا ذات الطابع السياسي
أيا من طالت ،يدينون بشدة
أغتيال الصحايف حممد ضرار مجو
يف الصرفند ويدعون السلطة
الشرعية إىل إجراء التحقيقات
الالزمة وكشف اجملرمني وإحالتهم
على القضاء املختص.

اجلراح :مشاركة حزب اهلل يف احلكومة
ستعرض لبنان لعقوبات دولية
أكد عضو كتلة املستقبل
النائب مجال اجلراح ،يف
حديث اىل قناة املستقبل ،أن
النظام السوري مارس االبادة
واالضطهاد بأقصى درجاته.
وقال اجلراح :تورط حزب
اهلل يف الداخل السوري
وقتاله اىل جانب النظام
كشف عن أن احلزب ال ميلك
خيارا وهو ينفذ أمر عمليات
إيراني أصدره الولي الفقيه.
وإذ رأى أن انسحاب حزب
اهلل من سوريا خيفف من نسبة
التوتر يف البلد ،لفت اىل
وجود قرار بعدم وجود أمن
يف لبنان غري أمن حزب اهلل.
ونبه اىل وجود أكثر من
مليون و 200ألف سوري يف
لبنان ،وال أحد يعرف انتماءهم
وال أين هم وما هو وضعهم،
سائال :ماذا لو قرر  %5من
هؤالء التخريب يف لبنان،
فماذا حيدث؟.
وأوضح أن االحداث املتنقلة
والتفجريات تعود اىل حجم
تورط احلزب بالصراع يف
سوريا ،مذكرا بأن الفريق
اآلخر ضرب كل املؤسسات
األمنية وأسقط يف  7أيار
هيبة اجليش اللبناني واآلن
يتباكى عليه.
واكد ان تيار املستقبل
جاهز للذهاب اىل طاولة
احلوار ،مشددا على وجوب
تشكيل حكومة حيادية تعتين
باملواطن وبلقمة عيشه.

وقال :احلكومة السياسية
ستأخذ كل اخلالفات وتضعها
على طاولة جملس الوزراء،
وعندها نفقد ثقة املواطن
ترحيل
وجيب
باحلكومة،
اخلالفات الكربى اىل طاولة
احلوار.
ولفت اىل أننا مع التمديد
لقائد اجليش ألننا نرفض
الفراغ يف املؤسسة األمنية،
موضحا أن هناك خالفا على
دستورية انعقاد جلسة جملس
النواب ،فاجمللس النيابي ال
يستطيع أن ينعقد ويشرع
يف غياب احلكومة ،كما ان
قوى  14آذار لن تشارك يف
جلسة  29اجلاري النها غري
دستورية.
وأشار اىل أن فريقه يرفض
مشاركة حزب اهلل يف احلكومة
ألن ذلك سيعرض لبنان
لعقوبات دولية ،وهلذا السبب
طرحنا حكومة حيادية لتسيري
شؤون الناس.
وختم اجلراح :حزب اهلل
يطالب بتمثيله يف احلكومة
وكذلك بالثلث املعطل ،وهذا
أمر مثري للسخرية ألن احلزب
يسيطر على لبنان حبكومة أو
من دونها ،وأصبح لديه جيشه
وشعبه ومقاومته ،وشبيحته
وسراياه املقاومة ،فلماذا
يدعي اخلوف على نفسه
ويطالب بالثلث املعطل وهو
الذي يرعب الشارع بعناصره
املسلحة؟.

مفاجأة يف جرمية اغتيال االعالمي السوري يف الصرفند

اجليش :ال دوافع سياسية وراء احلادث  ...وتوقيف الفاعلني

اعلن اجليش ليل اخلميس
ان ال دوافع سياسية وراء
جرمية اغتيال االعالمي السوري
املؤيد للنظام حممد ضرار مجو
يف الصرفند ،وانه مت توقيف
الفاعلني.
فقد صدر عن قيادة اجليش
 مديرية التوجيه البيان اآلتي:على إثر حصول جرمية مقتل
الناشط السوري حممد ضرار
مجو يف حملة الصرفند بتاريخ
 ،٢٠١٣/٧/١٧باشرت مديرية
املخابرات حترياتها ،وتوصلت
اىل حتديد هوية الفاعلني
وتوقيفهم وضبط السالح
املستخدم يف اجلرمية ،وقد
تبني من التحقيق األولي أن ال
دوافع سياسية وراء احلادث.
وتستمر املديرية يف حترياتها
لكشف كافة املالبسات املتعلقة
باملوضوع.
امليادين
قناة
وقالت
الفضائية ان اسباب اجلرمية
شخصية وعائلية.
وقد شيعت بلدة الصرفند
وآل يونس امس االول
املغدور مجو مبوكب رمسي
وحزبي وشعيب تقدمه مدير
مكتب رئيس جملس النواب

يف املصيلح العميد حممد
سرور ،رئيس بلدية الصرفند
حسني خليفة ،وفد رمسي من
السفارة السورية يف بريوت،
وفد من قيادة حركة أمل اقليم
اجلنوب ،وفد من حزب البعث
العربي اإلشرتاكي ،وفد حزب
اهلل وفعاليات بلدية واختيارية
وشعبية.
انطلق موكب التشييع من
أمام مستشفى عالء الدين
يف الصرفند وصوال اىل منزل
الراحل حيث أنزل النعش الذي
لف بالعلم السوري ومحل على
االكف وصوال اىل داخل املنزل
حيث سجي يف الغرفة اليت
اغتيل فيها.
بعدها نقلت سيارة اسعاف
تابعة للصليب األمحر اللبناني
ترافقها سيارة تابعة لقوى
األمن الداخلي وسيارة للسفارة
السورية اجلثمان اىل الالذقية
حيث من املنتظر أن يقام
للمغدور تشييع رمسي اليوم
اجلمعة.
هذا واستمرت امس االول
ردود الفعل املنددة باغتيال
مجو وقال التنظيم الشعيب
الناصري امس االول انها

جرمية ارهابية موجهة ضد حرية
الرأي والتعبري.
ورأى التنظيم أن ما سهل
على اإلرهابيني تنفيذ جرميتهم
هو ما يتمتعون به من احتضان
ورعاية ومحاية من قبل تيار
املستقبل وسائر قوى 14
آذار اليت توفر هلم االحتضان
السياسي والرعاية املادية
واألمنية ،فضال عن غياب
القرار السياسي لدى السلطة
بالتصدي للمجموعات اإلرهابية،
بل تواطؤ بعض أركانها مع
هذه اجملموعات.
استنكر املكتب االعالمي
املركزي حلركة أمل يف لبنان،
يف بيان ،جرمية االغتيال،
معتربا ان ذلك يأتي يف سياق
محلة منظمة ضد االمن الوطين
اللبناني ،والنيل من املناضلني
العرب ،ومنهم مجو الذي عرف
مبواقفه اجلريئة يف الدفاع
عن سوريا ووحدتها وعروبتها
ضد خمططات التفتيت والفتنة
اليت تقودها جهات ،كانت وما
تزال معادية للقضايا العربية،
وضد دول حمور املقاومة
واملمانعة ،ويقف خلفها الكيان
الصهيوني.
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صرف»
إذا طاول الكسل يف تصريف األعمال القضايا األمنية ،فإن البلد بكامله «س ُي َّ

العماد عون بعد اجتماع التكتل :ال يبدو أن هناك إرادة لتشكيل احلكومة
اعترب العماد ميشال عون
أن كل الدالئل تشري اىل
ّ
تقلع»،
«لن
أن احلكومة
الشروط
مع
خصوصًا
التعجيزية اليت ُتطرح واليت
تريد استثناء أطراف ووضع
فيتو على أمساء .وسأل «من
ستمثل احلكومة إذا مل تعكس
وجه لبنان السياسي؟».
تطرق
يف الشأن األمين
ّ
اىل خرب توقيف عناصر من
جمهزة بأحزمة
جبهة النصرة
ّ
ومحل املسؤولية
ناسفة ،
ّ
اىل كل األجهزة األمنية يف
البلد ألن وجود هكذا عناصر
تتنقل حبرية يعين أن هناك
«أماكن تلقي» هلا ،وأن
هناك من ينتظرها ويهيئ هلا
ّ
وذكر احلكومة بأن
ما حتتاجه.
عليها أن تتحرك ألن «الكسل
يف تصريف األعمال إذا
طاول القضايا األمنية فإن
صرف».
البلد بكامله ُ
سي َّ
العماد عون الذي كان
يتحدث بعد االجتماع االسبوعي
لتكتل التغيري واالصالح لفت
اىل أنه «من الكفر» بالوطن
وباالقتصاد اللبناني أن ال
يتم إقرار مشروع ّ
خط الغاز
املوضوع على جدول أعمال
جلسة اللجان املشرتكة ،ألن
هذا املشروع من شأنه أن
صناعية يف لبنان
حيدث ثورة
ّ
ويؤمن وفرًا يقارب نصف ما
ّ
تنفقه اخلزينة اليوم.
النص الكامل
ويف ما يلي
ّ
للحديث:
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي.
مواضيع
اليوم
تناولنا
بتقييم عام
متعددة ،وقمنا
ّ
ٍ
بدءًا مبوضوع احلكومة .يبدو
ّ
تتألف طاملا
أن احلكومة لن
ّ
هناك مجود يف الشروط،
فاملقصود من هذا اجلمود هو
سيئ
عدم تأليفها ،وهذا أمر ّ
بالنسبة للبنان يف الوقت
عدم
يشرتطون
احلالي.
مشاركة «فالن» ،ويشرتطون
عدم متثيل «فالن» هلذا
احلزب أو ذاك .يشرتطون
ّ
تتمثل
أمورًا مستحيلة .مبن
احلكومة إن مل تعكس وجه
لبنان السياسي ووجه الشعب
أيضًا
يطالبون
اللبناني؟
باملداورة يف حقائب وزارية
لثالث حكومات تتواىل خالل
عام ونصف العام !!..مداورة
ٍ
احلقائب على ثالث وزراء خالل
عام ونصف ال ّ
أي وزير
متكن ّ
ِ
من إجناز دورة تدريبية Stage
الوزارية اليت
لفهم احلقيبة
ّ
ّ
التكلم
يتوالها .من املعيب
ألن املداورة
مبواضيع كهذه ّ
حتصل عند بداية والية جملس
النواب ،حبيث حيصل الوزير
ّ
على الوقت الكايف للتخطيط
وإقامة املشاريع واإلصالحات
يف وزارته ،وخصوصًا يف
احلكومات ّ
بنانية اليت يسري
الل ّ
قدم وساق!!
العمل فيها على
ٍ
سري العمل يف احلكومات

جدًا حبيث تصلح فينا
بطيء ّ
البزاق»
«مجهورية
تسمية
ّ
ّ
«مجهورية
فقط
وليس
ّ
السالحف».
أن
اليوم
استنتجنا
ّ
ّ
املكلفني بتشكيل احلكومة ال
يريدون تأليفها ،ولذلك نقول
ّ
بنانيني أن يتعاملوا مع هذا
لل ّ
الوضع .من يريد احلكومة
فليعمل على تأليفها ،ومن ال
يريدها ،فليلتزم الصمت.
حبثنا أيضًا العديد من
كان
ورأسها
القضايا،
خصوصًا
األمن،
موضوع
بعدما ُأعلن عن عناصر جبهة
ّ
النصرة الذين أوقفوا وهم
مزودين بأحزمتهم الناسفة
ّ
أن
وعتادهم .ما لفت نظرنا ّ
كالسواح
هؤالء ال يدخلون
ّ
ويبحثون عن أماكن إقامة
يتوجهون
وفنادق ،بل هم
ّ
يتم
معينة حيث
إىل أماكن
ّ
ّ
استقباهلم من قبل أناس
ينتظرون وصوهلم .ما الذي
رصدته ّ
اللبنانية
كل األجهزة
ّ
كل ذلك؟؟ وأعين هنا كلّ
من ّ
األمنية من قوى أمن
األجهزة
ّ
داخلي وجيش وأمن العام
ّ
وحتى الشرطة
الدولة
وأمن ّ
القضائية ..ما الذي رصدته
هذه األجهزة حول تواجد
ّ
النصرة يف
عناصر جبهة
الدليل
أن ّ
لبنان ،وخصوصًا ّ
على وجودهم بات ظاهرًا؟؟ ال
نستطيع التزام الصمت حيال
هذا املوضوع ،مع العلم ّ
أننا
ّ
حذرنا منه يف السابق من
أجل الوقاية ،ولكن مل نلقَ
ّ
تكلمنا عن
آذانًا صاغية!!..
ّ
اهلوية
النازحني وعن
عدد
ّ
إىل
للداخلني
السياسية
ّ
ّ
ُّ
بالعنصرية
فاتهمنا
لبنان،
ّ
ّ
اإلنسانية .قبلنا بكل
وبقلة
ّ
ذلك ،ولكن ما العمل اآلن؟؟
برميل
هل جيب أن جنلس على
ٍ
من البارود؟؟ ال ميكن التعامل
مع احلكومة على ّ
أنها مستقيلة
ألن
يف القضايا
األساسيةّ ،
ّ
تصريف األعمال وخصوصًا
األمنية منها ،إذا تابع بهذه
ّ
الوترية من الكسل ،يعين
ّ
أنهم يريدون تصريفنا من
ّ
سيتم
خالله ،ما يعين أنه
ّ
تصريف البلد بد ً
ال من تصريف
األعمال.
املواضيع
هي
هذه
ّ
تبقى نعتربه
األساسية ،وما
ّ
أي
«حرتقات»
عادية من دون ّ
ّ
سياسي أو اسرتاتيجي.
بعد
ّ
السياسيني اللبنانيني
بعض
ّ
ينظرون إىل الوراء بد ً
ال من
النظر إىل األمام ،ويقومون
أهمية هلا
حبسابات فارغة ال
ّ
بالنسبة لألحداث اليت تدور
يف املنطقة ،واليت تصل
تداعياتها إىل لبنان .لذلك
ّ
عملية تساعدنا
نفكر بأمور
ّ
على إعادة ضبط الوضع
الداخليّ ،
بد
ألنه ال ّ
اللبناني ّ
من مقاومة املوت السريري
الذي نعيشه يف احلكم ويف
جمتمعنا الضائع..

اللجان
جللسة
بالنسبة
فلدينا
النيابية املشرتكة،
قانونان مطروحان ،قانون
وسيارات
الغاز
سيارات
ّ
الذي
املازوت األخضر -
واحلمدهلل وصل اآلن إىل
حتدثنا
مرحلة البحث ولقد
ّ
مرات
عنه وعن فوائده عدة ّ
السيارات
أن هذه
وأوضحنا ّ
ّ
ّ
توفر مصروفًا كبريًا يبلغ ما
يقارب ال 40إىل ال%50
ّ
ّ
اجلو
لوث يف
وتوفر من
ّ
الت ّ
ّ
ويف اهلواء – وقانون خط
الغاز من ّ
الشمال إىل اجلنوب
ّ
ٍ
ثورة صناعية
يؤدي إىل
الذي ّ
من ناحية ختفيض أسعار
الكلفة فتصبح على األرجح
ّ
ّ
يوفر
والذي
أقل ب،%40
عن الكهرباء وعن املصانع،
فتصبح هلذه األخرية إمكانية
السرعة ّ
ّ
اليت
التنافس يف
ّ
ّ
والوفر املتوقع
تنتجها أكثر،
ِ
يف الوضع احلالي ُي َقَّدر يف
العام الواحد مليار و200
مليون دوالر ،بينما كلفته ما
يقارب ال 450مليون دوالر،
أن هذا املشروع يسرتجع
أي ّ
مدة ّ
أقل من نصف
تكلفته يف ّ
جهة أخرى ،ال ّ
ٍ
يكلف
عام .من
متويله اخلزينة شيئًاّ .
التمويل
ّ
مما تدفعه احلكومة
هو
أقل ّ
ً
يف سندات اخلزينة .إذا هناك
للدين
فر يف الفائدة وميكن َّ
ِو ٌ
ّ
أقل من
أن ينتهي فورًا ،يف
املضي بالعمل.
فور
عام َ
ّ
من هنا أنا أعتقد ّ
أنه من
ُ
وباجملتمع
بالوطن
الكفر
ّ
اللبناني ّ
وأنها جرمية موصوفة
َ
يف لبنان إذا مل ُيقّر هذا
املشروع .فاقتصادنا «على
األرض» اليوم بسبب األحداث
املتكررة وبسبب الوضع يف
ّ
وموضوع
املنطقة احمليطة بنا،
ٌ
ّ
قت إليه فيه إحياء
كالذي
تطر ُ
ّ
للوضع اإلقتصادي وهو
ّ
يتطلب بعض الوقت أيضًا
يتم على أكمل وجه.
كي
ّ
يسمح هذا املشروع لنا أن
نأتي بالغاز من البحر ويسمح
لنا أن نأتي به من ال ّرب مبا
أن األنابيب متداخلة .وأهم
ّ
شيء هو أن يصبح جاهزًا
ّ
لتلقي الغاز من إنتاجنا،
أيضًا
أن هذا
نأمل أن يعي اجلميع ّ
يتم ،فمعنى
املشروع إن مل
ّ

ذلك ّ
أننا وصلنا إىل أسفل
درجة من األخالق ،وليس
لدينا ال ضمري وطين وال وعي
ملصاحلنا ومصاحل مواطنينا.
ثم أجاب عن األسئلة:
سّ :
بالنسبة لرئيس جملس
ّ
بري وبعدما
النواب نبيه
ّ
ّ
تعذر انعقاد اجللسة قال ّ
إنه
ّ
سيظل يدعو جللسات حتى
ً
أوال متى يوم
يوم القيامةّ .
القيامة برأيك؟ وثانيًا قال
ّ
بري ّ
تعذر
إنه إذا
الرئيس ّ
ّ
ّ
للتمديد لقائد
انعقاد جلسة
اجليش ،هو سيقوم بفتوى
وميدد بنفسه لقائد
أو قانون
ّ
اجليش .ما رأيك؟
ج :ال أحد يعرف متى يكون
يوم القيامة ،لذلك فأنا ال
السؤال
أعلم ماذا سأجيب عن ّ
ّ
بالنسبة
األول ،وكذلك األمر
ّ
للفتوى ّ
الثانية ألني ال أعرف
ما هي.
يذكرني
املوقف
وهذا
بقصة األستاذ ّ
الذي ضرب
ّ
التلميذ ألنه سأله عمن خلق
فأجابه
واألرض
السماء
«لست أنا» ..وعندما جاء
األب يعاتب األستاذ ألنه
ضرب ابنه قال له «رمبا فع ًال
ليس هو من فعل ذلك فلماذا
تضربه؟»!
س :استهدفت منذ قليل
عبوة ناسفة موكبًا حلزب اهلل
على طريق املصنع ويبدو
أن هناك قتي ًال وعددًا من
ّ
أن تفجري
اجلرحى .أال تعتقد ّ
ّ
املتنقلة
بئر العبد واإلنفجارات
ّ
الضاحية
والصواريخ على
ّ
اجلنوبية هي بسبب اخنراط
السورية
حزب اهلل باملعركة
ّ
وباحلرب داخل سوريا؟ وأال
ّ
تدخل أو وصول
تعتقد أن
جبهة ّ
النصرة إىل لبنان يشبه
ّ
تدخل حزب اهلل يف سوريا؟
ج :ال أستطيع أن أعتقد
ألن طبيعة األعمال
شيئًا
ّ
ّ
التخريبية كانت موجودة قبل
ّ
تدخل حزب اهلل يف احلرب يف
ّ
يركزون
سوريا ،فقد كانوا
قواعد صغرية وكبرية هلم
يف لبنان وقد أصبحت
ّ
الشمال بأكملها حتت
منطقة
سيطرة ّ
التكفرييني ،وكذلك
األمر يف صيدا ،فقد شهدنا

واحة جديدة ختتزن كل ما
يلزم للقيام باغتياالت .إذًا،
فهذا األمر ليس جبديد  ،وال
أستغرب أن حتصل مثل هذه
ٍ
ظرف كان.
األمور يف أي
املواضيع ّ
ُّ
ختل باألمن
اليت
موجودة منذ زمن وقد سبق
نبهنا إىل ّ
أنه سيأتي
أن ّ
الكثري من األشخاص تكون
غري
السياسية
هويتهم
ّ
ّ
معروفة ،والربهان على ذلك
أن هذا األمر قد حدث اآلن
ّ
ومن أتوا إىل لبنان جاءوا إىل
ّ
حمضرة هلم ُمسبقًا،
مواقع
ومثل هذا األمر ال حيصل بني
لبلة وضحاها ،فمن سيأتون
جيب أن يكونوا متآلفني مع
البيئة ّ
اليت يقصدونها كي
يصبحوا مقبولون وإمكانية
احتضانهم موجودة.
س :هناك معلومات تقول
السعودية
ّ
إن اململكة العربية ّ
الرئيس ّ
متام
ترفض
اليوم
ّ
سالم كرئيس احلكومة ّ
ألنها
ّ
الرئيس
تفضل أن يأتي
ّ
الرئيس
أو
نيورة
الس
فؤاد
ّ
ّ
ّ
والنصف
سعد احلريري للعام
املتبقيني..
ج :أنا ال أعرف أسرار
اآلهلة.
س :أمام واقع احلكومة
ّ
الذي قمت بوصفه ،هل جتد
ّ
املكلف
الرئيس
بعزل
احلل
ّ
أن املشكلة
وتكليف آخر أم ّ
ّ
املكلف بل
بالرئيس
ليست
ّ
املعنية؟
باألطراف
ّ
موجود عند
ج :احلل
ٌ
ّ
للسياسيني
الذين يهمسون
ّ
للسري
عندنا
املوجودين
ّ
ّ
ّ
التأليف.
بالتأليف أو بعدم
ّ
حتى اآلن يبدو أن همسهم
ّ
التأليف ،والربهان
ضد
هو
ّ
على ذلك ّ
الشروط املوضوعة
وغري املقبولة.
س :هل اهلمس هو لرئيس
ّ
املكلف متام سالم
احلكومة
ّ
الشروط من أجل
بوضع هذه
عدم ّ
التأليف أو لغريه؟
السياسية
ج :لكل القوى
ّ
غري املستقلة واليت تستمع
ّ
أننا
للخارج .حنن نفتخر

ّ
مستقلون ومجيع املواطنني
يعلمون أن صوتنا هو ّ
منا
ٍ
بضغط خارجي ،وحنن
وليس
نريد تأليف حكومة.
إن تشكيل
س :تقول
ّ
ّ
سيتأخر ،إذن ،فما
احلكومة
ّ
التمديد لقائد
املانع من
اجليش العماد جان قهوجي،
خصوصًا ّ
أننا نرى األوضاع
مستقرة بعد هذه
األمنية غري
ّ
اإلنفجارات ّ
اليت تقع؟
ج :لست أعلم ملاذا جيب
أن يمُ ّدد له طاملا أن احلكومة
املستقيلة ،قادرة أن جتتمع
لتعيني قائد جديد؟ .ملاذا
حنتاج إىل قانون؟! فلتجتمع
احلكومة ولتقم مبا عليها،
ألنه إذا كانت ّ
ّ
كل األطراف
ّ
الدولة،
اللبنانية تريد تفجري ّ
فلن يستطيع ال قائد جيش
وال غريه أن يوقفهم ،وهذا
األمر خطري ،لذلك أقول يف
إن ّ
كل من يوقف
هذا
الصدد ّ
ّ
ً
جلسة جملس وزراء لتعيني
قائد اجليش يكون متآمرًا أو
الدولةّ ،
ألنه
بدأ باملؤامرة على ّ
يتم توقيف تعيني
ال جيوز أن ّ
ٍ
حالة
قائد للجيش يف مثل
كهذه ،ومن غري املقبول أن
فعال لتسليمه
خنتار أحدًا غري ّ
اجليش يف ّ
ظل هذه املرحلة.
س :يف موضوع قائد
يتم احلديث يف
اجليش،
ُّ
خمرج ّ
بأنه جيب
الصحف عن
ّ
ٍ
ّ
التمديد لقائد اجليش
على
ورئيس األركان أن حيصل
متامًا كما حصل مع مدير
املخابرات ،أي عرب وزير
ورئيس اجلمهورية
الدفاع
ّ
فهل
احلكومة،
ورئيس
ستقبلون بهذا املخرج؟
«السابقة»
ج :إذا كانت
ّ
عم ًال خاطئًا ،فال جيوز أن
ٍ
صعيد أعلى.
نكررها على
ٌ
حديث عن لقائك
س :هناك
السيد حسن نصراهلل أو
مع
ّ
عن لقاء مرتقب معه ،ما هي
صحة املعلومات حول هذا
ّ
املوضوع؟
ج :إذا مت يكون قد ّ
مت،
وإذا مل يتم فهو سيتم.
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عرب وعالم

مواجهات عنيفة للسيطرة على حقول النفط يف مشال سوريا

جناد جيري حمادثات مع املسؤولني يف بغداد حول تعزيز العالقات

اشتداد عمليات القصف يف دمشق وجتدد حماوالت اإلقتحام حبلب قتلى وجرحى مبسلسل اهلجمات املتواصل يف العراق
قال احتاد تنسيقيات الثورة
السورية إن اشتباكات عنيفة
شهدتها دمشق امس ،وإن
أصوات انفجارات مسعت يف
ساحة األمويني بالقرب من
مبنى اإلذاعة والتلفزيون ،كما
مسعت أصوات انفجارات يف
حي كفرسوسة قرب الفرع 285
أمن دولة.
وحتدث احتاد تنسيقيات
الثورة عن هجوم استهدف
احلاجز األول للقصر اجلمهوري
قرب حي املزة مع أنباء عن
سقوط ضحايا.
وقالت مصادر املعارضة
السورية إن معارك عنيفة
شهدتها أحياء دمشق ،وحتديدًا
أحياء القابون وبرزة وجوبر،
وصو ً
ال إىل خميم الريموك
جنوب العاصمة ،حيث زج جيش
النظام مبزيد من قواته يف
حماولة الستعادتها من سيطرة
الثوار .وشهد حي القابون
الدمشقي أعنف تلك املعارك
وسط خماوف من كارثة إنسانية
قد يشهدها املدنيون يف ظل
القصف العنيف.
وأفاد املرصد السوري حلقوق
اإلنسان بأن القوات النظامية
قصفت صباح امس أحياء محص
القدمية ومناطق يف حيي جوبر
والقابون يف دمشق.
ومن جهتها حتدثت شبكة شام
اإلخبارية عن سقوط عدد كبري
من اجلرحى كلهم من الالجئني
جراء قصف من الطريان احلربي
النظامي على مدرسة يف حي
الدبالن حبمص ،كما حتدثت عن

قصف عنيف على بلدتي نوى
والشيخ مسكني بريف درعا.
ونفذت القوات النظامية
محلة دهم واعتقاالت يف قرية
حوارين بريف محص الشرقي
إثر اشتباكات بينها وبني
كتائب اجليش السوري احلر يف
املنطقة.
ويف السياق نفسه قالت
جلان التنسيق احمللية إن ثالثة
أشخاص ُقتلوا وجرح آخرون
يف قصف استهدف بلدة دير
العصافري بريف دمشق ،وأفادت
بأن القتلى من عائلة واحدة.
من جانبها قالت اهليئة العامة
للثورة إن قوات النظام أعدمت
عددا من األشخاص يف حي
برزة بالعاصمة دمشق ،تزامنا
مع قصف مكثف باملدفعية
ورامجات الصواريخ على احلي،
وحتدثت عن قصف يف مدينة
يربود وبلدة يلدا.
حماوالت اقتحام
ويف محص ،قال الناشط يزن
إن حماوالت القوات النظامية
اقتحام حي باب هود يف وسط
املدينة جتددت بعد ثالثة أيام
من اهلدوء ،وترافقت مع تكثيف
القصف على احلي.
وبدأت القوات النظامية قبل
أكثر من أسبوعني محلة عسكرية
على األحياء اليت تسيطر عليها
املعارضة املسلحة يف وسط
محص ،يف حماولة الستعادتها.
أما يف حلب مشالي سوريا
فقد استطاعت قوات املعارضة
املسلحة شن هجوم مضاد أسفر
عن تقدم بالقرب من مشارف

حي احلمدانية .ويسعى مقاتلو
املعارضة إىل تلغيم مناطق
كانت تسيطر عليها قوات
النظام.
ويف إدلب ،قال ناشطون إن
اجليش احلر استهدف بقذائف
اهلاون معسكر القرميد حيث
يتحصن جنود النظام ،وذلك
بعد معارك متكن اجليش احلر
على أثرها من تدمري حاجز اجلومة
يف ريف إدلب.
كما قال ناشطون ان مقاتلني
اكراد سيطروا على بلدة سورية
على احلدود مع تركيا وما زال
القتال مستمرا مع مجاعات
متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة
للسيطرة على حقول نفط يف
مشال شرق سوريا.
ويف جنوب سوريا قالت
الوكالة العربية السورية لألنباء
ان هجمات قام بها مسلحون
على خطوط غاز ونفط متد
حمطات الطاقة سببت انقطاعًا
للكهرباء يف مناطق متعددة.
السوري
املرصد
وقال
حلقوق االنسان ان االشتباكات
بني حزب االحتاد الدميقراطي
ومقاتلني من جبهة النصرة
املتشددة اندلعت يوم الثالثاء
بعد ان هاجم مقاتلو النصرة
دورية كردية واسروا مسلحا.
وقال املرصد ان القتال انتشر
يف الوقت احلالي يف عمق
حمافظة احلسكة ذات االغلبية
الكردية وان املعارك تدور حول
حقل الرميالن النفطي الذي
يبعد حواىل  200كيلومرت إىل
الشرق من رأس العني.

قالت الشرطة ومصادر طبية
ان انفجار قنبلة يف مقهى مبدينة
املوصل بشمال العراق أسفر
عن مقتل سبعة اشخاص على
االقل.
وقال مسعفون انهم تسلموا
جثث ستة رجال وطفل بعد اهلجوم
الذي وقع يف حي باب لكش
باملوصل اليت تبعد  390كيلومرتا
اىل الشمال من العاصمة بغداد.
وقال حاج حسن وهو شاهد عمره
 45عاما اعتدنا الذهاب اىل هذا
املقهى بعد الصالة .والليلة
عندما اقرتبنا مسعنا صوت انفجار
كبري بداخله.
يف البداية اعتقدنا انها
اسطوانة غاز لكن الشرطة ابلغتنا
بأنه انفجار.
وقتل حنو  460شخصا يف
هجمات مسلحني حتى االن يف
متوز وفقا جلماعة حتصي عدد
القتلى يف العراق.
واستشهد شخص وأصيب
اربعة من عناصر الشرطة يف
هجوم ارهابي جنوبي تكريت.
وذكر مصدر يف الشرطة ،ان
ارهابيني هامجوا مزارعا مبزرعته
يف قرية تل الذهب التابعة
لقضاء بلد جنوبي تكريت ،وأردوه
شهيدًا .وبني املصدر ان دورية
تابعة للشرطة وصلت اىل مكان
اجلرمية ،ومبجرد وصوهلا انفجرت
عبوة ناسفة تاله هجوم مسلح
على عناصر الدورية ،مشريًا اىل
أن  4من أفراد الدورية اصيبوا
جبروح خمتلفة.
اىل ذلك اكد مصدر يف
الشرطة ،تعرض منزل احد
عناصر الصحوة اىل هجوم مسلح
يف قرية العيفة التابعة لقضاء
الشرقاط مشال تكريت ،دون

أن يؤدي اىل اصابات بني أهل
املنزل .كما اكد املصدر تفجري
حفارة اراض يف الساحل األيسر
لقضاء الشرقاط ،وذلك بعبوة
ناسفة ،ومل يذكر وقوع خسائر
او اصابات بشرية.
قتل ستة أشخاص يف العراق،
بينهم ثالثة مزارعني يف هجمات
متفرقة ،يف وقت بلغت أعداد
قتلى أعمال العنف منذ بداية
متوز أكثر من  430قتيال حبسب
حصيلة لوكاالت األنباء.
وقال ضابط برتبة مقدم يف
شرطة الوجيهية قرب بعقوبة
أن ثالثة شبان قتلوا وأصيب
أربعة جبروح بانفجار عبوة ناسفة
يف الوجيهية ،وأكد طبيب يف
مستشفى بعقوبة العام حصيلة
وتتعرض
اهلجوم،
ضحايا
املناطق احمليطة ببعقوبة منذ أيام
إىل هجمات متتالية حتمل طابعا
طائفيا بني السنة والشيعة،
املقدادية
قضاء
وخصوصا
الواقع إىل الشمال من مركز
حمافظة دياىل.
ويف هجوم آخر ،قتل مزارعان
هم رجل وزوجته بانفجار عبوة
الصقت بسيارتهما خالل توجههما
إىل حقل قريب من منزهلما يف
الدجيل ،بينما قتل مزارع ثالث
على أيدي مسلحني يف بلد،
وفقا ملصادر أمنية وطبية،
وفجر انتحاري نفسه يف مقهى
شعيب وسط املوصل ،ما أدى
إىل مقتل ستة أشخاص وإصابة
 21جبروح.
وبدأ الرئيس االيراني املنتهية
واليته حممود امحدي جناد زيارة
اىل العراق تستمر ليومني ،من
املتوقع ان يتوجه خالهلا اىل
النجف وكربالء لزيارة العتبات

خضار
وفواكه
طازجة
يوميا من
املاركت
سمانة عربية  -معلبات  -حبوب -
زيوت  -أجبان  -ألبان  -عصائر وغريها

نؤمن طلبيات املطاعم واملناسبات
خدمة صادقة ومعاملة جيدة

مقابل ملحمة
طوني فرنسيس

24 Good St, Granville

Tel; 88409943 - 0410339744

الدينية.
وجرت مراسم استقبال رمسية
للرئيس االيراني يف مطار بغداد
الدولي نقلها تلفزيون العراقية
احلكومي مباشرة على اهلواء.
وشارك يف استقبال امحدي جناد
مسؤولون كبار يف الدولة ،على
رأسهم نائب الرئيس العراقي
خضري اخلزاعي.
العراقية
احلكومة
وكانت
اعلنت االحد ان الرئيس االيراني
سيقوم بزيارة اىل بغداد
اخلميس واجلمعة بناء على دعوة
سابقة وجهت اليه من الرئيس
جالل طالباني املوجود يف املانيا
لتلقي العالج من جلطة يف
الدماغ .وقال علي املوسوي
مستشار رئيس الوزراء نوري
املالكي يف تصريح ان الرئيس
االيراني سيلتقي برئيس الوزراء
نوري املالكي وسيقوم بزيارة
العتبات املقدسة يف النجف
وكربالء.
روحاني
حسن
وانتخب
املتدين املعتدل يف  14حزيران
من اجلولة االوىل لالنتخابات
الرئاسية االيرانية ليخلف امحدي
جناد الذي مل يكن ميكنه الرتشح
لوالية ثالثة على التوالي.
ويتوىل روحاني مهامه بداية
آب .وشهدت العالقات بني
العراق وايران اللذين خاضا حربا
ضارية لثماني سنوات بني عامي
 1980و ،1988تعاونا اسرتاتيجيا
متينا يف مجيع اجملاالت خالل
والييت امحدي جناد ،وخصوصا
السياسية واالقتصادية .وكان
امحدي جناد اول رئيس ايراني
يزور العراق منذ قيام الثورة
االسالمية عام  ،1979وذلك يف
اذار .2008
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عرب وعالم

كريي :القوات املسلحة جنّبت مصر حرباً أهلية حمتملة

جبهة اإلنقاذ :اإلخوان يقومون بأعمال ارهابية ويستهدفون اجليش

ﺭﻥ

اعلنت جبهة اإلنقاذ يف مصر،
ان مجاعة اإلخوان املسلمني
تقوم بأعمال إرهابية وتستهدف
عناصر اجليش ،وقالت على
لسان املتحدث بامسها ،حسني
عبد الغين ،خالل مؤمتر صحايف،
إن اجلماعة رفضت االنضواء حتت
راية الصف الوطين املصري،
وآثرت عداوته والدخول يف
صراع غري وطين مع القوات
املسلحة املصرية سواء يف شبه
جزيرة سيناء أو إحلاق الضرر
باملنشآت العسكرية واحليوية.
ودعت اجلبهة اىل تظاهرات
حاشدة اليوم حتت عنوان
النصر على اإلرهاب ،وأشارت
يف الوقت ذاته إىل أن هذه
التظاهرة تأتي للحفاظ على
مكتسبات الثورة ،واالحتفال
مبا مت إجنازه والتأكيد على مامل
يتم.
وأكد حسني عبد الغين ،بأن
الشعب املصري اسرتد ثورته
وحريته من اجلماعة الفاشية
والفاشلة.
ونفت جبهة اإلنقاذ ما تردد
بشأن تفكيكها عقب عزل
مرسي ،مؤكدة أنها مستمرة يف
استعدادا لالنتخابات
حتالفها
ً
الربملانية والرئاسية املقبلتني
دستور
لوضع
واالستعداد
مدني ،إضافة إىل وضع خارطة
طريق للمرحلة االنتقالية.
وقال حممد سامي رئيس حزب
الكرامة والقيادي جببهة اإلنقاذ
اجلبهة مستمرة
الوطين ،إن
Melbourne

ً
كاشفا
يف تعديل الدستور،
أن الرئيس املؤقت املستشار
عدلي منصور سيصدر قرارًا
بدعوة جلنة تعديل الدستور
لالنعقاد خالل ساعات.
وقام عوض اليوم بزيارة
تفقدية جمللس الشورى ،الذي
سيستضيف أعمال جلنة العشرة
اليت ستقوم بطرح مسودة
تعديالت على دستور 2012
املعطل ،متهيدًا إلحالتها إىل جلنة
التعديالت الدستورية إلقرارها
ثم طرحها لالستفتاء ،حيث كان
يف استقباله املستشار فرج
الدري ،األمني العام للمجلس.

يف نضاهلا السلمي السياسي
ً
الفتا إىل أن
وامليداني،
سقوط مجاعة اإلخوان املسلمني
والرئيس حممد مرسي ليست
مشريا إىل أن
نهاية املطاف هلا،
ً
هناك أهدافا سياسية مستقبلية
للجبهة مستمرة فيها.
ويف تطور متصل ،قالت
حركة مترد ،إنها رفضت دعوة
األمريكي
املبعوث
ملقابلة
للشرق األوسط وليام برينز،
وعللت احلركة ذلك لقيامه
برعاية اإلرهاب ووقوف اإلدارة
األمريكية ضد إرادة الشعب
املصري ودعمها مجاعة اإلخوان
املسلمني ،الفتة إىل أن الشعب
كريي
املصري لن خيضع لالبتزاز.
على صعيد آخر ،قال وزير
كما صرحت احلركة بأنها
انتقلت من مرحلة احلراك الثوري اخلارجية االمريكي جون كريي
إىل مرحلة البناء ،حيث أشارت ان مصر جتنبت حربا اهلية
إىل أنها أطلقت حركة اكتب كان حيتمل أن تعصف بها هذا
دستورك وذلك بغية التعبري عن الشهر مما جعل من الصعب
إرادة املصريني ،فنحن نريد على واشنطن القول إن االطاحة
دستورا عصريا ال يقوم على بالرئيس حممد مرسي كانت
أساس ديين أو طائفي ،وحيقق انقالبا عسكريا.
وقال كريي للصحافيني
العدالة االجتماعية.
ولفتت احلركة إىل أن العودة اثناء زيارة لالردن حيث اجرى
إىل الوراء وهم وسراب ،وألقت حمادثات مع مسؤولني عرب
بالالئمة على اإلخوان حملاولتهم خبصوص موضوع حدوث انقالب
تعطيل املسرية والثورة بقطع فمن الواضح ان هذا موقف
وترويع صعب للغاية وبالغ التعقيد.
وقتل
الطرقات،
واضاف ان واشنطن لن تتسرع
اآلمنني.
Saturday
11June
2011
Saturday
4 Juneيف اختاذ
 2011علي
املستشار
هذا وقال
Page
Page 22
قرار22 .
واضاف ما يعقد الوضع
رئيس
مستشار
عوض،
اجلمهورية للشؤون الدستورية ،بوضوح هو انه كان هناك موقف
إن مؤسسة الرئاسة لن تتدخل غري عادي يف مصر مسألة حياة

أو موت مسألة احتمال اندالع
حرب اهلية وعنف هائل واآلن
هناك عملية دستورية تتقدم
لالمام بسرعة كبرية.

اإلخوان يتوسطون

من ناحية اخرى ،قالت مجاعة
اإلخوان املسلمني يف مصر امس
اخلميس إنها اقرتحت من خالل
وسيط من االحتاد األوروبي إطار
عمل حملادثات ترمي حلل األزمة
السياسية يف مصر .وهذا أول
إعالن رمسي من اجلماعة يتحدث
عن عرض للتفاوض منذ عزل
الرئيس حممد مرسي.
وقال جهاد احلداد املتحدث
باسم اإلخوان املسلمني والذي
مثل اجلماعة يف حمادثات سابقة
توسط فيها االحتاد االوروبي
إن االقرتاح طرح على املبعوث
األوروبي برناردينو ليون قبل
الزيارة اليت قامت بها كاثرين
السياسة
مسؤولة
أشتون
اخلارجية باالحتاد األربعاء.
وأكد ليون أنه عرض أن يبذل
االحتاد األوروبي مساعي محيدة
للمساعدة يف حل األزمة لكنه
قال إن تعبري وسيط يضخم من
دوره.
واالقرتاح كما وصفه احلداد
ما زال يف مراحله املبكرة .ومل
يذكر تفاصيل مكتفيا بوصفه
أنه جمرد إطار عمل لفتح قناة
حوار ومصرا على ثبات االخوان
على مطلب الرجوع عن انقالب
الثالث من يوليو متوز الذي عزل
فيه مرسي.

مانديال حيتفل بعيد ميالده ال  ٩٥يف املستشفى واملواطنون
واألحفاد خيصصون  ٦٧دقيقة لألعمال اخلريية
قالت حكومة جنوب افريقيا
إن حالة نيلسون مانديال الصحية
يف حتسن مطرد يف حني حيتفل
الرئيس السابق بعيد ميالده
اخلامس والتسعني باملستشفى
وتنهال عليه التهاني من خمتلف
ارجاء العامل.
وقاد ألوف من أبناء جنوب
افريقيا محلة عاملية لدعم رجل
ينظر إليه على أنه أبو التعددية
العرقية يف أمة قوس قزح اليت
تأسست عام  1994حني اصبح
اول رئيس اسود هلا بعد انهاء
سياسة الفصل العنصري .ودخل
مانديال قسم العناية املركزة يوم
الثامن من حزيران مصابا بالتهاب
رئوي تعاوده نوباته املتكررة.
وهذه رابع مرة يدخل فيها
املستشفى يف ستة اشهر.
وقام الكثريون بعمل تطوعي
يف اليوم الذي اعلنته األمم
املتحدة يوم نيلسون مانديال يف
حني قادت ابنته زيندزي العاملني
باحلكومة يف التغين بعبارة عيد
ميالد سعيد لوالدها احلائز على
جائزة نوبل .وقال مكتب الرئيس
جاكوب زوما يف بيان إن أطباء
مانديال أكدوا ان صحته يف حتسن
مطرد .وأضاف مستخدما امسا
يشتهر به مانديال بالنيابة عن
احلكومة وكل شعب جنوب افريقيا
نتمنى ملاديبا عيد ميالد سعيدا.
واحتفل كثريون يف جنوب افريقيا
بيوم مانديال بالقيام بعمل تطوعي
عام ملدة  67دقيقة رمزا لألعوام
السبعة والستني اليت خدم فيها

مانديال البشرية من خالل حماربة
احلكم العنصري يف البداية ثم
تعزيز االنسجام العرقي يف البالد
حني أصبح رئيسا .ووصفت
زوجته السابقة ويين ماديكيزيال
مانديال عيد ميالده اخلامس
والتسعني بانه هدية لالمة.
اىل ذلك خصص أحفاد الرئيس
السابق جلنوب افريقيا نيلسون
مانديال  67دقيقة من وقتهم
لزيارة دار لأليتام يف منطقة
ماميلودي مبدينة بريتوريا امس
تكرميا جلدهم يف عيد ميالده
اخلامس والتسعني.
وكان نديليكا وندابا ومبوسو
وزوندوا بني أحفاد مانديال الذين
قدموا الطعام لأليتام يف دار
لأليتام تابعة ملؤسسة اس.او.
اس اخلريية .وقال زوندوا نتمنى
جلدنا شفاء عاجال .نعلم أنه وقت
صعب بالنسبة له لكننا نعلم أنه
مع الرعاية الطبية املتوفرة له
والدعم الكبري من العائلة والدعم
الذي تلقاه من اجملتمع الدولي
سوف يتعافى بشكل جيد ونتمنى
له أفضل حال.
وقالت نديليكا حنن أيضا
ممتنون أنه جعل هذا اليوم ليكون
معنا هنا ألننا يف بعض األحيان
نكون متذبذين فيما إذا كان
سينجو .لكن ألنه مقاتل متكن
من حماربة نظام قمعي فقد متكن
بعون من الرب ومن خالل صلواته
أن يتعافى .وأضافت إنه يتحسن
بشكل مستمر ..إنه يف حالة
جيدة ..حيرك عينيه ويبتسم...

@Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
سدني
«@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

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
Master
License
No: 409566317
Victoria
Licence
Number:
774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au

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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جملس العموم الربيطاني حيقق مع زوجة
رئيس وزراء أسرتاليا

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف نيو ساوث ويلز تزور
املطرانية املارونية لتهنئة املطران انطوان طربيه

وفد الجامعة مع سيادة املطران انطوان طربيه

ترييز رين مع زوجها رئيس الوزراء األسرتالي كيفن راد
لشركة
رئيس
حتقيق
العموم

ختضع خمالفات ضريبية
دولية مملوكة لزوجة
وزراء أسرتاليا إىل
من إحدى جلان جملس
الربيطاني.
وتعد ترييز رين زوجة رئيس
الوزراء األسرتالي كيفن راد
إحدى أغين نساء أسرتاليا،
وصاحبة امرباطورية مالية ميتد
نشاطها حول العامل ،وانتقلت
مؤخرا إىل منزل شديد الفخامة.
وخالل الشهر املاضي ،قام
كيفن راد السياسي العمالي
بالتخطيط النقالب أضحى على
إثره رئيسا حلكومة أسرتاليا
للمرة الثانية ،مبا تسبب يف
عودة الزوجني إىل منزل بشارع
أدياليد بكانبريا يرجع تارخيه
إىل العشرينيات من القرن

املنصرم ،وهو املقر الرمسي
لرئيس وزراء أسرتاليا.
وتبلغ ترييز من العمر  54عاما،
وتقدر ثروتها الشخصية بنحو
 130مليون أسرتليين.
لكن مع اقرتاب االنتخابات
اليت
والضغوط
األسرتالية
يف
راد
كيفن
يواجهها
االنتخابات القادمة ،تواجه ترييز
رين أسئلة عن ثروتها ،وترتكز
التساؤالت حول الدور الذي
لعبته شركتها املتخصصة يف
التوظيف ،ضمن برنامج العمل
الربيطاني ،وهو الربنامج الذي
وضعه رئيس الوزراء الربيطاني
ديفيد كامريون ،ويهدف إىل
إغراء املستفيدين من الدعوم
االجتماعية إىل العودة للعمل.
وبدأت االنتقادات حتوم حول

العقود املغرية لشركة ترييز
مع احلكومة احملافظة ،مبا
خيلق تضاربا يف املصاحل مع
السياسات اليت ينتهجها زوجها
كيفن راد قائد حزب العمال
األسرتالي.
الصنداي
صحيفة
وعلمت
تلغراف إن شركة ترييز تواجه
حتقيقات يف بريطانيا بشأن
وضعها الضرييب ،ويشرف على
التحقيقات جلنة احملاسبات العامة
مبجلس العموم الربيطاني.
وصنعت ترييز ثروتها بصفتها
املؤسس واملدير العام لشركة
«اجنيس» ،وهي شركة دولية
تضم مقرات يف أحناء متعددة
من العامل مثل كوريا اجلنوبية
واململكة السعودية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

قام وفد من اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف نيو ساوث ويلز
بزيارة املطرانية املارونية يف
سرتاثفيلد لتهنئة سيادة املطران
انطوان طربيه بتعيينه راعيا على
االبرشية املارونية يف اسرتاليا.

وقد ضم الوفد الرئيس وسام
قزي ونائب الرئيس آدي
سركيس واللجنة االدارية بكامل
اعضائها.
وكانت مناسبة تبادل خالهلا
اجلالية
اوضاع
اجملتمعون

بدء دفع عالوة تالميذ املدارس  Schoolkids Bonusلشهر متوز /يوليو

يتم حاليًا دفع القسط الثاني
من عالوة تالميذ املدارس
 Schoolkids Bonusللعائالت
املؤهلة وذلك للمساعدة يف
التخفيف من عبء نفقات
منتصف العام املدرسي.
هذه الدفعة اليت تصل قيمتها
إىل ما يصل إىل  $205لكل
تلميذ يف املرحلة االبتدائية
وما يصل إىل  $410لكل تلميذ
يف املرحلة الثانوية ستكون
موضع ترحيب من األهل الذين
حيتاجون ألن يشرتوا املزيد
من اللوازم املدرسية ألطفاهلم
قبل عودتهم إىل املدارس يف

الفصل الدراسي الثالث Term
.Three

.2013-2012
وقد تلقت بالفعل السيدة
بامسة إبراهيم املقيمة يف
سيدني دفعة شهر متوز /يوليو
وهي تنوي استعمال الدفعة
املخيم
مصاريف
لتغطية
ّ
املدرسي.

أن عالوة تالميذ املدارس
ومبا َ
 Schoolkids Bonusقد ّ
حلت
النفقات
مسرتدات
حمل
التعليمية الضريبية Education
 Tax Refundيف عام ،2013
ّ
فإنه مل يعد باستطاعة األهل
املطالبة بالنفقات التعليمية
للعام
اإلقرارالضرييب
يف

وقالت السيدة إبراهيم« :هناك
دائمًا شيء ما حباجه ألن ندفع
تكاليفه على أساس شهري.
ستأتي دفعة شهر متوز/يوليو
ٍ
مؤات لدفع مصاريف
يف وقت
املخيم املدرسي القادم إلبين
ّ
وكذلك نفقات منتصف العام
املدرسي
كالزي
األخرى
الشتوي».

يتم دفع العالوة تلقائيًا إىل
احلسابات املصرفية للعائالت
املؤهلة حبيث يكون املال
لديها متى احتاجته.

أصحاب العمل :التغيريات يف االدخار التقاعدي  superannuationابتدا ًء من  1يوليو/متوز  July 1هي قانون
الضرائب
ملكتب
وفقًا
األسرتالي Australian Taxation
 ، )Office (ATOجيب أن يكون
أصحاب العمل على علم بالتغيري
يف التزاماتهم يف ما خيص
االدخار التقاعدي (السوبر)
( superannuation (superخالل
السنوات املقبلة يف ظل جمموعة
من اإلصالحات على السوبر.
بدأت التغيريات يف ضمان
السوبر  super guaranteeيف 1
يوليو/متوز July 1هذه السنة
وجيب على أصحاب العمل أن
يلتزموا بالقوانني اجلديدة.
وقالت Alison Lendon ، Deputy
 Commissioner ATOلالدخار
إن
التقاعدي ّ ،Superannuation
تغيري معدل ضمان السوبر من
تسعة باملئة إىل  % 9.25سينطبق
ابتداء
على كل أصحاب العمل
ً
من  1يوليو/متوزJuly 1 2013

.2013
وجيب على أصحاب العمل أيضًا
البدء بدفع مساهمات ضمان
السوبر للموظفني املؤهلني
البالغني من العمر  70عامًا أو
أكثر.

حساب زيادة ضمان السوبر
super guarantee
جيب على أصحاب العمل الذين
حيسبون ضمان السوبر الذي
يدفعونه لفرتات دفع األجور
اليت تشمل  1يوليو/متوز July 1
أن زيادة ضمان
أن يالحظوا ّ
ّ
السوبر ستكون إلزامية جلميع
الرواتب واألجور بعد  30يونيو/
حزيران . June 30
وقالت السيدة « :Lendonيتم
حساب املساهمات على أساس
التاريخ الذي تدفع فيه الرواتب

واألجور للعاملني لديك».
أن دفعات الرواتب
«وهذا يعين ّ
واألجور اليت يتم إجراؤها بعد
 30يونيو/حزيران June 30 2013
 2013جيب حسابها باستعمال
نسبة  % 9.25وليس تسعة يف
املائة».
للحصول على مساعدة حلساب
مساهمات ضمان السوبر ،قم
بزيارة املوقع اإللكرتوني:
ato.gov.au/supertools

مساعدة مجانية للمصالح
التجارية الصغرية
يتم تشجيع الشركات الصغرية
على استعمال غرفة مقاصة
االدخار التقاعدي للمصاحل
التجارية الصغرية
Small Business Superannuation
ملساعدتها
Clearing House

خاصة
واملسيحية
املارونية
واجلالية اللبنانية عامة يف
اسرتاليا وكذلك اوضاع اجلامعة
اللبنانية الثقافية والنشاطات
اليت تقوم بها خلدمة للجالية
ولبنان.

على الوفاء بالتزاماتها لضمان
السوبر .تتيح Small Business
Superannuation
Clearing
 Houseألصحاب العمل أن
يدفعوا مساهمات السوبر يف
معاملة واحدة إىل مكان واحد.
وهي مصممة جلعل عملية دفع
باحلد من الشكليات
السوبر أسهل
ّ
التقيد.
البريوقراطية وتكاليف
ّ
التجارية
املصاحل
تقوم
بتسجيل
ببساطة
الصغرية
السوبر
صندوق
تفاصيل
اخلاص مبوظفيها وستقوم غرفة
املقاصة بتوزيع املساهمات
على صناديق السوبر املختلفة.
وقالت السيدة « :Lendonإذا
كان لديك  19موظفًا أو أقل،
ميكنك استخدام هذه اخلدمة
مساهمات
اجملانية لدفع
السوبر اخلاصة بك يف معاملة
واحدة إىل مكان واحد .وهناك

أيضًا جمموعة من غرف املقاصة
التجارية اليت ميكن أن تساعد
املصاحل التجارية من مجيع
األحجام على عمل مساهمات
السوبر اخلاصة بها».
مما حتتاجه
إذا مل تكن متأكدًا ّ
للتكيف مع
مصلحتك التجارية
ّ
التغيريات ،قم بزيارة املوقع
اإللكرتوني:
ato.gov.au/employersuper
أو اطلب املساعدة من مقدمي
خدمة السوبر.
تتوفر املعلومات حول التغيريات
على السوبر يف superfuture.
ّ
ويتوفر
 gov.auباللغة العربية.
أيضا شريط فيديو قصري باللغة
العربية يف املوقع االلكرتوني.
وسائل
من
لالستفسارات
االعالم Sanchay Mohan :من
ملتيكول كونكشنز:
)02( 8705 5608

العائالت اليت تتلقى إعانة
اجلزءA
العائلية
الضريبة
))Family Tax Benefit Part A
وكذلك التالميذ الشباب يف
املدرسة الذين يتلقون عالوة
Youth Allowance
الشبيبة
واآلخرون الذين يتلقون دفعات
معينة لدعم الدخل أو دفعات
ّ
احملاربني القدامى ’veterans
هم أيضًا مؤهلون لتلقي عالوة
املدارسSchoolkids
تالميذ
. Bonus
على أية عائلة مل تتلقى الدفعة
حبلول  18متوز /يوليو لكنها
مؤهلة أن تتصل بـ
تعتقد أنها
ّ
.Centrelink
ّ
مما إذا كنت مؤه ًال
للتأكد
ّ
للحصول على عالوة تالميذ
املدارس Schoolkids Bonusأو
لتعرف املزيد قم بزيارة املوقع
www.australia.
اإللكرتوني
gov.au/schoolkidsbonus
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اخلمور ،بذات الطريقة اليت
مارستها احلكومة األسرتالية
جتاه السجائر ،واستطرد قائال:
« يف عامل مثالي ،لن يدخن
املراهقون املارجيوانا ويتعاطون
اخلمور بشكل مفرط».
ونوه إىل أن أضرار املارجيوانا
أخف من اخلمور قائال « :القنب
يرتبط ببعض األضرار ،لكنها
أقل من الكحوليات فيما يتعلق
باألضرار االجتماعية».
وأضاف أن اإلنسان يضحى
أقل ميال للعنف إذا دخن خمدر
املارجيوانا بكمية مماثلة للخمور.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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أكادميي :املارجيوانا
أفضل من اخلمور

طالب روبن روم مدير مركز
حبوث الكحوليات يف أسرتاليا
بإباحة خمدر املارجيوانا ،يف
حماولة للحد من أضرار اخلمور.
وأضاف روم أنه جيب تشريع
تدخني املارجيوانا وفقا لضوابط
صارمة ،مشريا إىل أن األضرار
االجتماعية املرتبطة بذلك املخدر
تقل كثريا عن تلك اليت تسببها
اخلمور.
وتابع روم بقوله « :من املنطقي
وضع املارجيوانا يف سوق ميكن
التحكم فيه».
وأشار روم األكادميي البارز
يف جامعة ملبورن إىل ضرورة
تضييق اخلناق على بيع

استطالع :تكاليف اإلسكان القضية جدل بشأن خطة تطهري نيو
األوىل يف اهتمامات األسرتاليني
ساوث ويلز

تعد قضية القدرة على حتمل
التكاليف السكنية من القضايا
للناخبني
بالنسبة
اهلامة
األسرتاليني ،بل تفوق أهميتها
ملفات أخرى مثل محاية احلدود،
أو شبكة الربودباند ،أو حتى
التعليم.
ويكشف حتليل حصري أجراه
موقع  news.com.auعن املواقع
الساخنة لإلجيار والرهون العقارية،
وفقا للدوائر االنتخابية.
ويوضح التحليل التحدي الذي
يواجه وزير اخلزانة الفيدرالي
اجلديد كريس بوين ،ال سيما
وأن دائرته االنتخابية مكماهون
يف جنوب غرب سيدني من
أسوأ املناطق ضغوطا يف جمال
اإلسكان.
ووفقا لبحث جديد أجراه ،Auspoll
فإن  % 84من األسرتاليني
يؤمنون بأن التكلفة العقارية
أكثر أهمية بالنسبة إليهم ومن
عائالتهم من أي قضية أخرى،
كما جاءت قضية التعليم يف
املركز الثاني ،ثم أمن احلدود
يف املركز الثالث ،ثم توفري
شبكة برودباند واسعة النطاق
يف املركز الرابع يف قائمة األكثر
أهمية.
وتأتي تلك النتائج لتشكل

تناقضا حادا مع سياسات
احلزبني الفيدراليني األكرب يف
أسرتاليا اللذين ال يوليان قضية
اإلسكان األهمية الواجبة.
ومنذ ست سنوات مضت،
استخدم قائد املعارضة آنذاك
كيفن راد قضية تكاليف
اإلسكان لإلطاحة جبون هوارد،
لكنه مل يفعل خطوات ملموسة
ملعاجلة تلك القضية.
كما تنصل توني أبوت رئيس
االئتالف الفيدرالي املعارض من
قضية تكاليف اإلسكان ،وألقاها
على عاتق حكومات الواليات،
قائال « :امتالك منزل جزء من
احللم األسرتالي الكبري ،لكنها
تبقى قضية تتعلق حبكومات
الواليات».
من جهته ،قال روالند ماندرسون
نائب مدير مؤسسة Anglicare
االجتماعية إن تلك القضية
وصلت لذروتها ،معتربا ارتفاع
التكاليف السكنية قضية قومية.
وكشف االستطالع أن واحدا
فقط من بني مثانية أسرتاليني
يعتقدون أن احلكومة العمالية
لديها خطط واضحة جملابهة
املشكلة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليون حيققون طفرة يف عالج سرطان الثدي

متكن علماء أسرتاليون من
حتقيق انفراجة مهمة يف عالج
سرطان الثدي عرب توصلهم
إىل أن بعض األدوية املفيدة
يف عالج بعض أنواع سرطان
الدم «اللوكميا» تؤثر بصورة
إجيابية على أكثر نوع شيوعا يف
سرطان الثدي.
وكشف فريق البحث أن الدواء
املعروف اسم mimetics-BH3
عندما يدمج مع دواء سرطان
ثدي آخر يدعى «تاموكسيفني»
يؤثر إجيابا على عالج بعض أنواع
سرطان الثدي.
وقال الباحث جيف لندمان« :
الدواء مبفرده ال يبدو مؤثرا
لكنه
لعالج سرطان الثدي
يصبح كذلك عند امتزاجه مع
الدواء اآلخر».
واستخدم الباحثون عينات من
األورام السرطانية املأخوذة
من بعض مرضى سرطان
الثدي ،وزرعوها يف فئران
ال تقوى أجهزة املناعة لديها
على نبذ ذلك النسيج ،قبل أن
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فريق البحث الذي حقق انفراجة مهمة يف عالج سرطان الثدي..دلفني مريينو وفرنسوا فيالنت وجيوف ليندمان وجان
فيزفادر
يتم معاجلتها باستخدام الدواء واستطرد ليندمان أن اخليط أن اندماج الدواءين معا جيعل
املشرتك بني سرطان الثدي اخلاليا السرطانية أقل قدرة
املركب ،فحدثت نتائج إجيابية.
ووصف الربوفيسور ليندمان وبعض أنواع سرطات الدم على البقاء.
عليه
يطلق
فيما
شعوره إزاء نتائج البحث قائال :يتمثل
 ،2-molecule BCLمشريا إىل املصدر :العنكبوت االلكرتوني
« نشعر بالسعادة البالغة «.

تباينت ردود الفعل حول خطة
التطهري اليت أعلن عنها رئيس
الوزراء األسرتالي كيفن راد يف
فرع حزب العمال بنيو ساوث
ويلز حيث أشادت كارول بريي
املرأة اليت زادت أسهمها يف
الرتشح عن حزب العمال ملقعد
«وولونغونغ» باإلصالحات اليت
أعلن عنها راد األسبوع املاضي،
واليت مفادها عدم التسامح
بتاتا مع أي عضو برملان يقوم
بسلوكيات مشبوهة.
وختطط كارول بريي جملابهة
نورين هاي اليت تشغل حاليا
مقعد «وولونغونغ» ،منذ عام
 ،2003واليت أبدت انزعاجها
من أن يتم حظر األشخاص من
الرتشح ،أو إقصاؤهم وفقا
التهامات كيدية ،واستطردت:
« منذ سنوات مضت ،اتضح
أن بعض أعضاء الربملان يف
املعسكرين الليربالي والعمالي
قد وجهت إليهم اتهامات
كيدية ،حيث ظهر ذلك يف
حتقيقات املفوضية املستقلة
ملكافحة الفساد ،فهل يعين
ذلك طبقا للتعديالت اجلديدة
أن يتم إقصاؤهم؟».
وعلى النقيض ،رحبت كارول
بريي باإلصالحات ال سيما
عقب ما تضمنته حتقيقات
مفوضية مكافحة الفساد يف

شبهات فساد تتعلق بالوزيرين
العماليني السابقني بوالية نيو
ساوث ويلز ايدي عبيد وأيان
ماكدونالد.
ويف سياق مشابه ،قال
العمالي ستيفن جونز عضو
الربملان الفيدرالي إنه يدعم
خطة رئيس الوزراء األسرتالي
كيفن راد حول تغيري معايري
التصويت على القيادة ،حبيث
ال يتم اإلقصاء يف منتصف
املدة ،باإلضافة إىل إحداث
تغيريات تتعلق مبن حيق هلم
التصويت ،كما أن اإلصالحات
اليت أعلن عنها راد يف حزب
العمال فرع نيو ساوث ويلز
نالت إشادة واسعة ،وانتقادات
أيضا.
وأضاف جونز الذي يشغل
مقعد» ثورسيب» أن التغيريات
الثقافية مطلوبة أيضا يف
التعديالت اجلديدة اليت أشار
إىل أنها ستضفي املزيد من
االستقرار ،وتابع قائال « :أعتقد
أن التغيريات تستحق الدعم،
العديد من األشخاص كانوا
يتأملون ما حيدث خالل الثالثة
سنوات والنصف املاضية،
ويعتقدون أن هنالك جماال حنو
األفضل».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تقرير :غياب أحد
الوالدين جيلب الفقر
األطفال الذين ينشأون حتت
كنف أم عزباء أو أب أعزب هم
األكثر احتماال ملواجهة األضرار،
.حبسب حتذيرات أحد التقارير
وأشار التقرير الذي أصدرته
مفوضية اإلنتاجية إىل أن حوالي
 % 10تقريبا من األطفال حتت
سن العاشرة الذين يعيشون مع
آباء عزب أو أمهات عزباوات
يعانون من الفقر فرتات
أطول ،مقارنة بـ  % 2فقط من
األطفال الذين يعيشون حتت
.كنف الوالدين
وتابع التقرير أن السنوات
األوىل ألي طفل تشكل مالمح
.حظوظه املستقبلية يف احلياة
وأوضح التقرير أن الفجوات
يف اإلمكانيات بني األطفال
حمرومة
لعائالت
املنتمني
اقتصاديا واجتماعيا تظهر جليا
.يف بدايات احلياة
واعتمد التقرير على النظر يف
جتربة األشخاص املواجهني
للفقر يف الفرتة بني  2001إىل
2010.
أن أكثر
ونوه التقرير إىل
الفئات معاناة من الفقر يف
أسرتاليا جبانب املنتمني ألب

أعزب أو أم عزباء األسرتاليون
األصليون واألشخاص ذوي
املؤهالت التعليمية املنخفضة
وأصحاب العجز أو املشاكل
.الصحية املستمرة
وحتاول احلكومة الفيدرالية جتنب
االنتقادات احلادة جتاه قرار
نقل األمهات العزباوات واآلباء
العزب من دائرة االستحقاق
لبدل تربية األطفال ،واعتماد
بدل البطالة بدال منه ،يف حالة
بلوغ أصغر األبناء سن الثامنة.
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

<R
X
F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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\U
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H
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VJK&TkN)Æ
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:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
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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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مــقاالت

«موافقة استثنائيّة» ِّ
متدد لقهوجي وسلمان معاً
نقوال ناصيف

يأمل اجليش بلوغ عيده ،أول آب ،وقد ُحسم نهائيًا مصري قائده
ورئيس األركان بتأجيل تسرحيهما يف أحسن األحوال ،ما دام متديد
سن تقاعدهما معلقًا بتعليق انعقاد جملس النواب .يف  29متوز
ّ
مهلة أخرية للربملان غري مؤكدة ،قبل أن تستقبل املؤسسة الذكرى
وسيف الفراغ مصلت.
بات من باب لزوم ما ال يلزم تأكيد تأجيل تسريح قائد اجليش
العماد جان قهوجي ورئيس األركان اللواء وليد سلمان إىل وقت
غري حمدد ،وكذلك تأكيد اقتصار تأجيل التسريح على تدبري إداري
فحسب يكتفي مبوافقة استثنائية يقدمها رئيس حكومة تصريف
األعمال جنيب ميقاتي بامسه وباسم رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان ،ردًا على كتاب وزير الدفاع الوطين فايز غصن .ال بقانون
من جملس النواب املرشح لدخول طور طويل يف كهف التعطيل،
وال مبرسوم يوقعه رئيسا اجلمهورية واحلكومة .ليس مثة إشارات
سن تقاعدهما يف غياب التئام
إجيابية وجدية إىل احتمال متديد
ّ
الربملان.
لن يرضي التدبري املتداول قهوجي ما دام يوحي يف الظاهر بإضعاف
وحمدد ،ويستند إىل
موقع قيادة اجليش يف غياب تشريع واضح
ّ
إجراء غري مألوف .وما دام يجُ مل القائد مع رئيس األركان يف
إجراء واحد ،رغم أن سلمان يسبق قهوجي إىل التقاعد يف 8
آب املقبل .يقدم هلما خمرجًا يتفادى الفراغ يف قيادة اجليش،
وحيافظ على موقعيهما معًا من غري أن حيل أحد يف منصب آخر أو
تفقده طائفتاهما ،باعتماد طريقة مشابهة لتسيري أعمال اجمللس
العسكري بأعضائه الثالثة احلاليني الباقني ،بعد إحالة ثالثة آخرين
على التقاعد .يفضي هذا التدبري أيضًا ،وقد أصبح خارج يدي قوى
 8و 14آذار وبعيدًا من جملس النواب ،إىل عدم عودة اللواء أشرف
ريفي من تقاعده إىل املديرية العامة لقوى األمن الداخلي.
إال أن بضعة معطيات اقرتنت بالتوصل إىل هذا املخرج:
أوهلا ،إخفاق اقرتاح كان قد طرح قبل أربعة أشهر قضى بتمديد
سن
سن تقاعد أفراد األسالك العسكرية مجيعًا ،مبا ال يتجاوز
ّ
ّ
 64عامًا لنهاية اخلدمة ،على حنو ما ينص عليه قانون املوظفني.
السن احلالية للتقاعد يف رتب
كان مثة َمن ينظر يف اجليش يف
ّ
األسالك العسكرية كلها على أنها مبكرة ترتجح بني  50عامًا للمالزم
و 60عامًا للعماد ،و 48عامًا للرتيب و 45عامًا للفرد ،عم ًال بأحكام
سن اخلدمة يف
املرسوم االشرتاعي  .83/102أخذ اقرتاح متديد
ّ
االعتبار خفض أعباء التقاعد ومن ثم ملء الشغور الذي حيتم أكالفًا
إضافية ،ناهيك بأكالف الوقاية الصحية.
أيد رئيس اجلمهورية واملؤسسة العسكرية االقرتاح ،واصطدم برفض
ّ
القيادات السنية وتيار املستقبل خصوصًا لعدم انطوائه على مفعول
رجعي لضباط تقاعدوا ،وال يشمل تبعًا لذلك ريفي ،األمر الذي
سن األسالك
محل هذا الفريق ،بعد صرف النظر عن اقرتاح متديد
ّ
سن التقاعد لقهوجي وسلمان باستدعاء
العسكرية ،على ربط متديد ّ
ريفي من االحتياط بعدما أحيل يف أول نيسان املاضي على التقاعد،
سن تقاعد الضباط الكبار مبفعول
ويف أحسن األحوال ربط متديد
ّ
السن من مشروع واسع
متديد
ضمر
رجعي إىل مطلع السنة احلالية.
ّ
ويدمج بسلسلة الرتب
برمتها
العسكرية
النطاق يرتبط باملؤسسة
ُ
والرواتب إىل هدف آني هو اخلوف من فراغ خطري يعطب القيادة مع
إحالة قائد اجليش ورئيس األركان على التقاعد ،وقد سبقهما فشل
سن تقاعد أعضاء اجمللس العسكري.
مسعى متديد ّ
يعد كونه
ثانيها ،أن اخلالف الناشب على التئام جملس النواب مل ُ
إال ظاهر نزاعات أخرى خمتلفة ال عالقة هلا باالنعقاد االستثنائي.
بعضها مرتبط بتأييد التمديد لقائد اجليش ،والبعض اآلخر برفضه،
والبعض الثالث بطلب تعيني آخر خيلفه ،والبعض الرابع باإلصرار
على عودة ريفي إىل منصبه .تصلبت اآلراء تلك فأطاحت انعقاد
جملس النواب حبجة عدم دستورية اجتماعه مرة ،وحبجة تعدد
االجتهاد الدستوري يف آلية االنعقاد مرة ثانية ،وحبجة جدول أعماله
مرة أخرى ،رغم أن املادة  69من الدستور حتتم التئامه االستثنائي
احلكمي عند استقالة احلكومة من دون احلاجة إىل مرسوم فتح دورة
استثنائية.
ثالثها ،ظهور محاسة الستعجال تأجيل تسريح رئيس األركان بذريعة
إحالته على التقاعد الشهر املقبل ،وتأخري اخلوض يف تأجيل تسريح
قائد اجليش إىل ما بعد اخلطوة األوىل بسبب اخلالفات اليت حتيط
به .أبرز هذا االهتمام رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي النائب
وليد جنبالط ووزراؤه الذين راجعوا املسؤولني يف جتزئة تأجيل
تسريح أحدهما عن اآلخر ،واألخذ يف االعتبار عامل الوقت الداهم.
لكن الشكوك والظنون فتحت باب التكهن على ما يتعدى تأجيل
تسريح سلمان إىل إيصاد األبواب استطرادًا أمام تأجيل تسريح
قهوجي ،يف ظل ربط بقائه يف منصبه بعودة ريفي إىل منصبه،
يصر عليه تيار املستقبل ،األمر الذي يضع قيادة اجليش،
وهو ما
ّ
حتت وطأة استمرار هذا اخلالف ،يف إمرة رئيس األركان ما إن
يذهب قهوجي إىل تقاعده يف أيلول.
رابعها ،رفض رئيس اجلمهورية سابقة شغور على حنو كهذا
يف قيادة اجليش وإحالل رئيس األركان حمل القائد بسبب عدم

ثمة ثالث سوابق توىل خاللها رئيس األركان قيادة الجيش بالتكليف أشهراً قليلة (مروان طحطح)
االتفاق على تأجيل تسرحيه ،أو على تعيني آخر سواه ،أو على ربط
التأجيل بإعادة ضابط آخر من التقاعد .ليست املرة األوىل حتتمل
القيادة شغورًا موقتًا بعد ثالث سوابق توىل خالهلا رئيس األركان
توفيق سامل عام  1958ومسري القاضي عام  1998وشوقي املصري
عام  2008قيادة اجليش بالتكليف أشهرًا قليلة على أثر انتخاب
قائد اجليش ،اللواء فؤاد شهاب ثم العماد إميل حلود ثم العماد
ميشال سليمان ،رئيسًا للجمهورية .لكنها بالتأكيد املرة األوىل
تضع منصب القائد يف مهب نزاعات داخلية ألسباب شتى توقع
املنصب يف شغور ،وسط محلة سياسية معلنة ،ال ختلو من نربة
مذهبية ،على اجليش ودوره.
خامسها ،عدم دقة الرأي القائل بصواب تأجيل تسريح رئيس
األركان بتدبري إداري ،وعدم جواز تأجيل تسريح القائد الذي حيتاج
سن تقاعده بقانون يف
ـــ من أجل البقاء يف منصبه ـــ إىل متديد
ّ
جملس النواب يعدل قانون الدفاع الوطين ،وخصوصًا أن تأجيل
تسريح رئيس األركان ينبثق باقرتاح من قائد اجليش الذي ال
عول على املادة 55
يصح أن يطلب لنفسه تأجيل تسرحيه .بذلك ُي ّ
بناء على قرار
من قانون الدفاع الوطين القائلة بتأجيل التسريح
ً
وزير الدفاع الوطين واقرتاح قائد اجليش يف حاالت ثالث ترعاها
الفقرة الثالثة من تلك املادة ،هي :احلرب وإعالن الطوارئ وتكليف
اجليش احملافظة على األمن .واستنادًا إىل املادة  ،55يؤجل تسريح
املتطوع الذي ترعى تعريفه املادة  29من القانون ،وهو الضابط
والرتيب والفرد يف اخلدمة .وهي بذلك تشمل أفراد املؤسسة
العسكرية ،وال تستثين أحدًا مبن فيهم قائد اجليش.
يف معرض مناقشة هذا املخرج الذي يتيح تأجيل تسريح القائد
أسوة بسواه من الضباط ،قيل إن اقرتاحه لنفسه تأجيل تسرحيه
يشكل إساءة إىل معنويات املوقع ومعنويات املؤسسة العسكرية،
فيما يصح للقائد اقرتاح تأجيل التسريح ملن دونه رتبة وموقعًا
كرئيس األركان.
أفضى األمر إىل حصر الصالحية بكتاب من الوزير إىل رئيس
احلكومة يطلب «املوافقة االستثنائية» على تأجيل تسرحيه ،ال متديد
سن تقاعده ،وقد بات هذا اخليار مؤج ًال إىل أن جيتمع جملس
ّ
النواب .إذا اجتمع .وتقضي «املوافقة االستثنائية» غري املقرتنة
مبهلة مبحددة ،ليوم أو لسنة أو أكثر ،متابعة الضابط املعين مهماته
سن تقاعده ،ولكن
الوظيفية ريثما يتم تعيني أصيل خلفًا له .يلزم ّ
تقاعده مؤجل.
سادسها ،سبق مليقاتي أن ِ
أذن بـ»املوافقة االستثنائية» يف 22
أيار  2013يف كتاب محل رقم الصادر  /958ص ردًا على كتاب
غصن يف  9أيار .قضى كتاب رئيس حكومة تصريف األعمال
باملوافقة على تسيري أعمال اجمللس العسكري بعد إحالة ثالثة
من أعضائه ،الشيعي واألرثوذكسي والكاثوليكي ،على التقاعد
وبات يقتصر لتسيري األعمال مذ ذاك رغم فقدانه نصابه القانوني
على رئيس اجمللس العسكري قائد اجليش املاروني ونائبه رئيس
األركان الدرزي والعضو السين األمني العام للمجلس األعلى
للدفاع.
استند كتاب ميقاتي يف تربير «املوافقة االستثنائية» إىل

وحدد نطاق تصريف
التعميم رقم  10الذي أصدره يف  19نيسان
ّ
األعمال ،وخلص إىل اآلتي« :أعطيت املوافقة االستثنائية للرئيس
واألعضاء العاملني يف اجمللس العسكري لتسيري أعماله ،على أن
التقيد باألصول الواردة يف تعميم رئيس جملس الوزراء رقم
يتم
ّ
.»2013/10
تكرارًا للموافقة االستثنائية تلك اليت ال متر مبرسوم بل بكتاب ليس
إال ،وال حتتاج إىل توقيع رئيس اجلمهورية بل تكتفي بأن ميهرها
رئيس احلكومة وحده حمتوية موافقة ضمنية من سليمان ،يشق
تأجيل التسريح ـــ ال تعديل سن التقاعد ـــ طريقه إىل التنفيذ.
يتقبل برتحاب تأجيل تسريح جيمعه
سابعها ،إن قائد اجليش مل
ّ
ورئيس األركان يف كتاب واحد يتوجه به الوزير إىل رئيس حكومة
تصريف األعمال ،ونظر إىل هذا االقرتاح على أنه ينتقص من
هيبة القيادة وموقعها .بيد أنه املخرج الوحيد يف توقيت واحد
مالئم ومستعجل ،غري جمتزأ كي ال يصري إىل تأجيل تسريح سلمان
ويبقى مصري قهوجي معلقًا ،وقد يفقد تأجيل تسرحيه يف ظل
تصاعد وترية التشنج واخلالف السياسي بني إصرار تيار املستقبل
على إعادة ريفي إىل منصبه ،ومتسك الرئيس ميشال عون بتعيني
صهره قائد فوج املغاوير العميد شامل روكز خلالفته .أضف أن
اقتصار تأجيل التسريح على رئيس األركان حييله مكلفًا قيادة
اجليش وكالة بعد إحالة القائد األصيل على التقاعد .وألنه نائب
رئيس اجمللس العسكري عم ًال باملادة  26من قانون الدفاع الوطين،
ميسي ـــ واحلال هذه ـــ رئيسًا للمجلس الذي يصبح من عضوين
درزي وسين فقط.
ً
وخلو
وسلمان
قهوجي
تسريح
تأجيل
إهمال
ا
سوء
كان اخليار األكثر
ّ
القيادة ورئاسة األركان من الضابطني األعلى رتبة ،وفتح باب
املسيس خصوصًا ـــ على َمن تكون له إمرة اجليش.
االجتهاد،
ّ
حبسب قانون الدفاع الوطين ،فإن الضابط الثالث بعد القائد
ورئيس األركان هو نائب رئيس األركان األقدم رتبة بني رفاقه
نواب رئيس األركان ،سرعان ما جاء الرد بأن حق اإلمرة يصبح
يف هذه احلال بني يدي ضابط آخر هو األعلى رتبة :اللواء حممد
خري األمني العام للمجلس األعلى للدفاع الذي يصبح كذلك رئيس
اجمللس العسكري والعضو الوحيد فيه .حيوز بذلك اإلمرة بسبب
رتبته الرفيعة ال تبعًا للتدرج القانوني يف االختصاص العسكري.
كانت قد أثريت هذه املسألة ألول مرة ،والوحيدة يف تاريخ اجليش،
على أثر مقتل قائده العماد جان جنيم يف  24متوز  1971يف حتطم
طوافته على جبل أيطو يف الشمال .سرعان ما التأمت القيادة يف
الساعات القليلة التالية وانربى حينذاك العميد زين مكي كي يقول،
متجاوزًا رئيس األركان وهو برتبة عميد ،إنه الضابط األقدم رتبة
بني أقرانه يلي القائد ،وإليه تؤول إمرة اجليش .حسم الرئيس
سليمان فرجنية اجلدل فورًا بإبقاء املنصب عند املوارنة ،ودعوة
جملس الوزراء إىل االجتماع اليوم التالي  25متوز وتعيني العميد
املتقاعد اسكندر غامن بعد استدعائه من االحتياط قائدًا للجيش،
وترفيعه إىل عماد.
خلو مركز القائد ،وكذلك رئاسة
مع
اجليش
إمرة
هكذا تستعاد فكرة
ّ
األركان .لكن اخليارين باتا مستبعدين متامًا.
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مقاالت

خطيئة «اإلخوان»
طالل سلمان
ها هم اإلخوان املسلمون يف مصر يسقطون ـ أيضًا ـ كمعارضة ،بعدما
مدويًا ...حتى ليصح فيها ما قيل يف آخر ملوك
جاء سقوطهم كسلطة ّ
ومن ال يسوس احلكم
األندلس« :أعطيت حكمًا فلم حتسن سياستهَ /
خيلعه».
يف السلطة :استغنوا عن اآلخرين ،كل اآلخرين ،حتى من كانوا يف
موقع «احلليف» أو «الصديق» ،بل ومثة من كان يتصرف وكأنه
«الشريك» ...لكنهم اندفعوا حيتكرون مواقع احلكم والنفوذ واملنافع
ويبعدون اجلميع وقد أخذتهم العزة باإلثم.
افرتضوا أنهم خيتصرون املسلمني يف أربع رياح األرض ،وأنهم حليف
وقدروا
اسرتاتيجي للغرب ولألمريكيني حتديدًا ،ال ميكن االستغناء عنهّ ..
أنهم قادرون على نسج «حمور» مع ّ
حكام تركيا ،باعتبارهم إخوانًا ،ومع
قاعدة املثلث يف باكستان ،وبهذا تكتمل سيطرتهم على املشرق
عمومًا ،مكررين جتربة األحالف اليت حاول األمريكيون والربيطانيون
إنشاءها على قاعدة «إسالمية» يف مواجهة احلركة القومية العربية
الصاعدة ،يف اخلمسينيات ،حتت قيادة مجال عبد الناصر.
ولقد اندفعوا كهواة ،يريدون احتكار مواقع السلطة والثروة مجيعًا..
حاولوا حتييد اجليش ،معتمدين على انضباطه وعلى جتربتهم «املغرية»
مع اجمللس األعلى لقيادة القوات املسلحة ،بشخص املشري طنطاوي
ورفاقه ،ثم اندفعوا يستبعدون اجلميع ،حلفاء وأصدقاء ،ويقربون
أصحاب الثروة من مجاعة عهد املخلوع حسين مبارك مبصاحلات مشبوهة
درت عليهم مليارات الدوالرات( ،عليهم وليس على الدولة ،ويف
ّ
النهابون)..
جمال حتصيل حقوقها اليت سلبها هؤالء
ّ
مل يتخذوا قرارًا واحدًا صحيحًا يف توقيته أو يف استهدافاته ،بل لقد
استعدوا القوى السياسية مجيعًا ،وطنية وتقدمية ووسطية ،وحتى
تلك اليت ترفع مثلهم الشعار اإلسالمي ،ولكن مبنطق خمتلف ومبضمون
سلفي..
ثم كانت اخلطيئة املميتة يف استعدائهم اجليش ،وذلك حني تصرفوا
معه وكأنه «فوج حراسة» حلكمهم ،من واجبه أن ينصر املرشد األعلى،
ومن ثم الرئيس اإلخواني ظاملًا كان أم مظلومًا ...وهو كان ظاملًا
بطبيعة احلال.
وهكذا ُطويت صفحة غري مشرقة من تاريخ مصر احلديث ،وخرج اإلخوان
من السلطة مغضبني ،وهم بالكاد قد أكملوا السنة األوىل فيها.
 ..وها هم يعتصمون يف بعض الساحات ويندفعون إىل بعض الشوارع
مغضبني ،معلنني «الثورة» على «الثورة» اليت أنزلت عشرات املاليني
إىل ميادين مصر ،مبدنها ودساكرها وقراها مجيعًا ..جتهر برفض
حكمهم ،وتطالب بإسقاط رئيسهم الذي مل يشتهر عنه الذكاء كأنهم
يتقصدون الصدام وحياولون استدراج اجليش إىل مواجهات ال يريدها
وال هو حباجة إليها.
على أن مصر الثورة متضي يف طريقها ،وها هي حكومتها االنتقالية
األوىل اليت ال جيوز بأي حال اعتبارها عنوانًا للثورة أو للعهد اجلديد،
تتقدم لتواجه املسؤولية ،بعد خماض طويل ،تبدى خالله احلرص على
حماولة فتح أبواب املصاحلة مع اإلخوان لتجاوز احتماالت الصراع
ولكنهم رفضوا بتعنت ومضوا يف التحدي وكأنهم حياولون حتقيق
أهداف سياسية عرب اللجوء إىل العنف.
واضح أن احلكومة اجلديدة مزيج من التكنوقراط وممثلي تيارات سياسية
ذات حضور شعيب ،بينها الناصريون والليرباليون ،واألهم :أنها تضم
 3سيدات لكل منهن تارخيها يف العمل الثقايف أو االجتماعي ...ثم
أنها تضم خربات اقتصادية وديبلوماسية حمرتمة..
كذلك فمن الواضح أن مثة خالفات بني أهل الثورة :هل تكون
االنتخابات أو ًال أم يتم وضع الدستور أو ًال ،مع األخذ بعني االعتبار أن
اجليش ال يريد أن ميكث يف الشارع فرتة طويلة.
اليوم ،ميكن أن يقال إن صفحة حكم اإلخوان قد ُطويت متامًا ،وإن
بقيت حتوم يف األفق خماطر أن ميضي اإلخوان يف حتدي إرادة التغيري،
وأن يتورطوا يف لعبة الدم ،حتى وهم يدركون أنهم قد خسروا
السلطة وقضي األمر ...ولعلهم قد فجعوا باملوقف األمريكي الذي
كانوا يراهنون على أنه لن يتخلى عنهم ولن يعرتف باحلكم اجلديد...
ولكن املبعوث األمريكي الذي زار القاهرة فالتقى أركان احلكم املؤقت
خيب أمل اإلخوان ،فلم يطرح «قضيتهم» وإن أوصى «باحلكمة
قد ّ
واحلذر».
إىل متى يستمر اإلخوان يف اعتصامهم ويف مشاغباتهم ويف حماولة
تعطيل دورة العمل اليومية ،وكل ذلك ّ
يكلفهم مبالغ طائلة؟ ..لقد
جاءتهم بعض أسباب الدعم من «فلول» يعملون ويقيمون يف اخلليج..
ولكن هذا ال يكفي وبالتالي فعليهم أن ينفقوا من «ماهلم» وهم يف
هذا اجملال مقرتون رمبا ألنهم يفرتضون أنهم سيخوضون مواجهة
طويلة الستعادة «احلكم الشرعي».
أما أطرف ما أبدعه اإلخوان فهي تلك الشعارات الثورية باللغة اإلنكليزية
اليت رفعوها مبطالبهم الوطنية أو حماولتهم ترمجة بعض «األحاديث»
وكأنهم يتوجهون بها إىل اخلارج.
يف أي حال فإن مصر تصنع تارخيها ،ورمبا التاريخ اجلديد للمنطقة
مجيعًا ،هذه األيام ...وعيون الدول وكذلك الشعوب تتابع جتربتها
باهتمام شديد..
وسيكون يوم اجلمعة املقبل موعدًا مع جتديد زخم الثورة ،عرب استذكار
«العبور» وبطوالت حرب تشرين (أكتوبر)  ،1973واليت ستوفر تزكية
إضافية للدور الوطين للقوات املسلحة وإسهامها ،بالدم ،يف معركة
حترير األرض واإلرادة.

«تفه عليكم» قاهلا الوزير من دون أن يعرف أ ّن هناك
إعالمي ..وتب ّخرت الـ  9ماليني دوالر برومية
كأن له حصة حمفوظة .سجن يكاد
مل يطل غياب سجن رومية عن احلدثّ .
املرة ليس عن انتفاضة أو حريق،
امسه يدخل يف النشيد الوطين .اخلرب هذه ّ
بل عن فضيحة ُّ
تبخر  9ماليني دوالر كانت خمصصة لرتميم السجن ،فصرخ
ً
فر سجني آخر من
بعدها
عليكم»...
«تفه
بعبارة
ا
صباح
ألجلها
وزير الداخلية
ّ
هذا اجلحيم.
وزير الداخلية مروان شربل يف سجن رومية .يف املبنى «د» حتديدًا .هو يف
جولة تفقدية للمبنى اخلالي من السجناء ،هدفه االطالع على األشغال املنجزة.
رافقه يف جولته قائد الدرك وجمموعة من الضباط واملهندسني واملتعهدين.
دخلت الزميلة «األخبار» خلفهم «خلسة» إىل باحة السجن .فراغ املبنى من
األثاث يسمح للصدى بالذهاب بعيدًاّ .
ظنوا أن أحدًا لن يسمع أحاديثهم .ها
هو شربل يصرخ بأعلى صوته« :ولك تفه .تفه عليكم وعلى هالشغل .أنتم
مجاعة مكتب األبنية ،بعرفكم ،وبعرف الكومسيون (العمولة) يلي بتاخدوها
جليابكم .هيدا لو بيتكم كنتم بتقبلوا تعملوه هيك؟ يا عيب الشوم عليكم».
توجه إليه كل هذه الكلمات الثقيلة ،من دون أن يرد ،أو عندما
من هو الذي ّ
يرد ال يكاد ُيسمع صوته؟ إنه املهندس .أو باألحرى املهندسون ،وكذلك
املتعهدون ،الذين تعاقدت وزارة الداخلية معهم ،كقطاع خاص ،لرتميم
املبنى املذكور يف سجن رومية .هؤالء قبضوا مبلغ  9ماليني دوالر ،لكن
الوزير ـ بعد جولته ـ قال هلم« :ما رأيته ال ُي ّ
كلف أكثر من  100دوالر...
أين ذهبت األموال؟ سأحاسب الذي وضع دراسة التأهيل والرتميم»ُ .يسجل
لشربل أن صوته كان مرتفعًا ،وهو ال يعلم أن مثة إعالميًا يسمعه ،وبالتالي
ال مكان للحديث عن عراضة أو «عنرتيات» إعالمية .كان صادقًا ،أو هكذا
ورد فعله .ففي حلظة ،كادت حنجرته تقفز من فمه ،مع إحدى
بدا يف غضبه ّ
صرخاته ،عندما راح يكيل الشتائم .قال هلم« :لو كنت أعلم أن هذا ما
سيحصل لقررنا صرف املبلغ على السجناء ،مباشرة ،فأنا مررت سابقًا عليهم
مرة إن املكان ال
ورأيتهم كيف يعيشون يف مكان ال يليق بالبشر ،وقلت ّ
يصلح لعيش البهائم ،حتى تأتوا أنتم اليوم وتضيعوا كل أملي بفعل شيء
جيد هلؤالء السجناء؟ مش رح مترق القصة عندي وبتشوفوا».
ّ
خاب أمل الوزير .أشعره املتعهدون بأنه قد يغادر الوزارة بال إجناز يف
رومية ،ولكن مثة من كان يسأل أمس هناكُ :ترى ،أمل يكن يعلم هو أن هذه
هي نوعية األشغال يف لبنان؟ أليس هو من اختار العمل مع هؤالء املهندسني
بالتحديد؟ هؤالء الذين أصبحوا يف لبنان ،مع مرور الزمن ،وكثرة املشاريع،
ال يعرفون معنى إمتام مشروع بال «عمولة» (امسها احلقيقي سرقة) جليوبهم
اخلاصة .هؤالء الذين يعرفون أنهم إن قاموا بالعمل اجليد ،وبضمري حي ،بال
«زعربة» وغش ،فإنهم لن يتمكنوا من العودة قريبًا إىل الورشة نفسها إلجراء
التصليحات ،وبالتالي ألخذ املزيد من التلزميات  -الدوالرات.
«ختيل نفسك أنت من
يف حديثه مع املهندس ،قال شربل بصوت عال:
ّ
سيدخل إىل هذا احلمام ،ال السجناء .لنفرتض أنك استخدمت هذا احلمام
«احلمام
طيب وبعدين ،كيف بتكب ماي؟ يعين كأنك تطبق املثل
ّ
اآلن هناّ ،
املقطوعة مايته».
إذًا ،حنن أمام ضياع ماليني جديدة من اخلزينة اللبنانية ،أو باألحرى سرقتها.
حتى املسؤول «احرتق دمه» يف جولته الثالثاء .خرج شربل من املبنى
املذكور ،متوجهًا إىل قاعة احملاكمات ،اليت قيل سابقًا إنها ُبنيت على
مدخل السجن لتسريع احملاكمات ،وألن هناك خطرًا على بعض املوقوفني
من جراء نقلهم إىل قصر العدل يف بريوت .جال شربل يف القاعة ،فوجدها
من أمجل املباني يف لبنان ،وأنها جمهزة بأدوات متطورة ليست موجودة يف
عال« :ملاذا مل يباشر القضاء حماكمة السجناء
قصور العدل ،فسأل بصوت ٍ
هنا؟ ملاذا بنينا هذه احملكمة؟» .ما
من أحد جييب الوزير هناك .صمت
مطبق .فقط أحد الضباط اقرتب منه
وهمس يف أذنه .عاد الوزير وسأل
جمددًا السؤال نفسه .اقرتب منه أحد
اإلعالميني وأخربه أن القضاة ،وعلى
رأسهم القاضي جان فهد ،خيشون
اجمليء إىل السجن بسبب املوقوفني
اإلسالميني.
يف الواقع ،هذا ما كان قد ُأشيع
سابقًا ،ولكن من دون حتديد معنى
«اخلشية» هنا .يف هذا اإلطار ،بعض
املتابعني يرون أن السبب ليس يف
اهلمة ،بل «هو
اخلشية ،وال يف قلة ّ
برستيج القضاة ،حتديدًا بعض
القضاة ،الذين ال يناسبهم دخول
أماكن مثل سجن رومية .هم فقط
يرسلون الناس إىل هناك لسجنهم،
أما أن يأتوا هم إىل قاعة مربدة
وجمهزة بأحداث وسائل الراحة ،فال.
هم ذو شأن طبعًا!» .توجه شربل
إىل وزير العدل شكيب قرطباوي،
وإىل جملس القضاء األعلى ،قائ ًال:
«ملاذا جعلتمونا نتكلف حنو 800
ألف دوالر ،والحقًا وصل املبلغ إىل
مليونني ونصف مليون دوالر من
أجل هذه احملكمة ،ومع هذا مل تأتوا
باملوقوفني اإلسالميني لتحاكموهم
فيها؟ أجيبوني سريعًا وإال فإني
سأفتح هذه القاعة أمام السجناء،
ليعيشوا فيها ،فهي تتسع باحلد
األدنى لنحو  500سجني ،فهم يف

شربل خالل جولته يف سجن رومية
هذه احلالة أوىل برفاهيتها».
الكلمات األخرية قاهلا شربل أمام اإلعالميني .هنا أصبح يف مؤمتر صحايف،
كان فيه صرحيًا ،لدرجة رمبا نسي أنه هو أحد الوزراء يف هذه الدولة «اليت
يتعامل معها اجلميع على أن حيطها واطي كثريًا» .أخرب احلاضرين ببعض ما
رآه يف اجلولة .طبعًا مل خيربهم عن «البهدلة» اليت وجهها إىل «الفاسدين»،
سيحاسب صاحب الدراسة
لكنه صارح اإلعالميني ّ
بأن ما رآه ال يرضيه ،وأنه ُ
واملتعهد .بني احلضور كان أحد الضباط املهندسني ،من قوى األمن الداخلي،
إىل جانب سائر املهندسني واملتعهدين .كان صامتًا ،لكنه خالل جولة الوزير،
«طيب
حاول الدفاع عن نفسه أكثر من مرة ،لكن الوزير كان يقاطعه قائ ًال:
ّ
طيب» .الذين بددوا املبلغ الضخم ليسوا كلهم من املدنيني ،بل مثة رجال
ّ
أمن معهم ،وهذا ما يعرفه الوزير ،وإن مل يقله مباشرة.
توجه شربل أثناء عتبه على القضاة إىل وزير العدل ،قائ ًال« :أرسل لي
كتابًا خيربني عن تأجيل حماكمات بسبب عدم نقل قوى األمن للسجناء ،ولكن
أقول اليوم :ملاذا التحجج بالنقل ولديكم قاعة للمحاكمات وال تستفيدون
رد فعل الوزير شربل،
منها؟» .ساعات ويأتيه الرد من وزير العدل:
«أتفهم ّ
ّ
وأقول إن احملاكمات ستبدأ قريبًا ،وإن اجتماعًا خمصصًا هلذا املوضوع سيعقد
األربعاء يف قصر العدل».
أي سوريالية أكثر من مشهد وزير يف الدولة يسأل« :بدنا دولة أو ال؟...
خلينا نعرف!» .من ترى جييب شربل؟ أبو عدنان بائع اخلضر يف الضاحية
مث ًال؟ الوزير يتكلم من قلب حمروق ،رمبا كان يريد فعل شيء ،ولكنه غري
قادر ،غري أن صورة الدولة كلها يف مكان ما أصبحت غاية يف السوريالية.
جال الوزير صباحًا يف رومية .عند ساعات املساء األوىل ،وصل خرب من
رومية ،يفيد عن هروب أحد السجناء من احملكومني ،من آل الشحيمي،
وتهمته السرقة .قيل إن عملية ،حبسب الظاهر ،حصلت صباحًا .رمبا يف
الساعة اليت كان فيها شربل هناك .مل ينتظر السجني ليستمع إىل كلمة
الوزير يف نشرة أخبار املساء .ما عاد يعنيه كل هذا اهلراء .يف الصباح
فضيحة تبديد املال العام ،يف ورشة ترميم سجن رومية وقاعة احملاكمات،
ويف املساء هروب سجني ...أه ًال بكم يف سجن لبنان.
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مقاالت وتحقيقات

سياسيّو لبنان يبيضون ذهباً
غسان سعود

خرج الرتف من قصور فرعون وبسرتس وعسريان وشيحا
والبستاني وإده .تسلل يف اجتاهات كثرية ،غامرًا بيوتًا جديدة
بنعمه ،من دون متييز بني من يعرفون قيمته ومن ال يعرفون.
حتتاج الدجاجة إىل ديك لتبيض ذهبًا .ورغم كثرة الديوك،
تلب الدجاجة كل احتياجاتهم؛ ال يكاد يكون بني السياسيني
يّ
واحد فقري.
يتفرع من «األتوسرتاد الدولي» الذي يربط
بعد بتغرين،
ّ
«دولة» بتغرين بـ»دولة» الزعرور ،لصاحبهما النائب ميشال
املر ،طريق جديد يربط بتغرين مبشروع سياحي آخر عند أطراف
جبل صنني ميلكه املر أيضًا .ال أحد ،غري املر ،يستفيد فعليًا
حولت من وزارة
من هذا الطريق .كان يفرتض باألموال اليت ّ
األشغال لشقه وتوسيعه وتزفيته وإحاطته جبدار حجري مميز
أن تنفق إلنهاء أعمال املرحلة الثالثة من أوتوسرتاد املنت
السريع تسهي ًال حلياة آالف املواطنني يف أعالي املنت وقضاء
زحلة.
يف بعض دول العامل ،تبيع الدولة بعض أراضيها للمستثمرين
ّ
يشقوا الطرقات إليها .أما هنا،
بسعر منخفض شرط أن
فتؤهل الدولة املديونة طريقًا يوصل حصرًا إىل مشروع
سياحي خاص .توازي كلفة طريق بتغرين ــــ الزعرور ما صرفه
النواب العونيون لتأهيل مئات الطرقات يف جزين وبعبدا
واملنت وكسروان وجبيل معًا .يصعب هضم كيف خطر يف بال
هذا الرجل أن يفعل ما فعله مبشاعات أراضي املتني ،وكيف
وحوله ــــ بفضل زفت الدولة ــــ إىل
اشرتى جب ًال نائيًا مهجورًا،
ّ
تلة سياحية حيلم من باعه ثلثها مبرقد عنزة فيها.
أجزاء واسعة من جبل صنني.
فوق الزعرور ،ميلك آل فتوش
ً
يف  ،2012/10/10وافق جملس الوزراء ،جمتمعًا ،على قبول
هبة عينية عبارة عن تنفيذ دراسات إلنشاء طريق جديدة
تربط قضاءي زحلة واملنت وتفرعاتها حتى الكرك وبدنايل
ونيحا والفرزل مقدمة من ...بيار فتوش شقيق الوزير نقوال
حتمل كلفة الدراسات سيقابله
فتوش« .كرم» آل فتوش يف ّ
شق طرقات ،تكلف اخلزينة العامة مئات ماليني الدوالرات.
و»يصدف» أن هذه الطرق متر يف عقارات ميتلكها «فاعلو
اخلري الفتوشيون» ،مبا يعين ارتفاعًا صاروخيًا يف أسعارها
وأرباحًا يقدرها البعض مبليار دوالر يف حال ارتفع سعر املرت
املربع الواحد أكثر من  50دوالرًا.
يروى أن الوزير السابق الياس املر دخل مرة على عمه السابق
متجهم الوجه ،طالبًا منه توديع حفيديه
الرئيس إميل حلود
ّ
الضطراره إىل اهلجرة إىل سويسرا للعمل ،بعد اكتشافه
متأخرًا أن لديه أسرة يعيلها .علت مالمح االستغراب وجه
عما ميكن أن يفعله ،فأجاب املر« :ميكنك أن
حلود متسائ ًال ّ
ّ
يتنقل املر بطائرة خاصة
عيين وزيرًا» .اليوم،
تفعل الكثريّ .
بني منزله يف الرابية ومنزل سكرتريته السابقة يف برن
السويسرية .مل يهاجر الياس ،على غرار والده ،إىل أفريقيا
ليعود باملليون األول الصعب .وهو مل يتقاض ،كما والده،
مثن «تبليع» زمالئه يف مؤمتر الطائف ما ال ميكن بلعه .ومل
يسعفه سحر السحرة ،كما «أبو الياس» ،يف كشف نيات
وزارة األشغال لشق طرقات فيسبقها اىل متلك األراضي على
جانبيها أو شراء أرض صباحًا وتغيري عامل استثمارها ظهرًا.
رغم ذلك كله ،لدى وزير الداخلية والدفاع سابقًا والصحايف
حاليًا طائرة خاصة.
الوزير السابق ميشال فرعون ورث ما ورثه ويدير ما يديره من
شركات وال جيوز سؤاله ،مث ًال ،من أين له هذا اليخت أو كيف
خياليًا يف ميدان سباق اخليل .نائب
أقام البنته حفل زفاف
ّ
حر بعرقه .ميكن
رئيس جملس الوزراء السابق عصام فارس ّ
الرئيس جنيب ميقاتي وشقيقه طه أن يتنافسا على شراء
خيت يتجاوز طوله  83مرتًا بسعر يتجاوز سبعني مليون دوالر،
وال ميكن مساءلتهما ،ألن ثروتهما معروفة املصدر ،على غرار
ثروة النائب نعمة طعمة مث ًال .وال ميكن سؤال رئيس بلدية
ضهور الشوير السابق الياس أبو صعب من أين له كل ما له،
ما دام مصدره ليس اجلبال اللبنانية والتالعب بعامل استثمار
األراضي ووزارة األشغال العامة والنقل.
أما يف بيصور ،فاملواطنون يعرفون جيدًا الوزير غازي
ّ
ويدلون بأصابعهم على أرزاقهم
العريضي ووالده وأشقاءه،
قبل أن يصبح ابنهم وزيرًا (لألشغال العامة حتديدًا) وبعدها .ال
يصدقون أن راتب وزير أو تغريدة يف صحيفة خليجية أو بيع
كتاب سنويًا ميكن أن تشرتي كل مرت يعرض للبيع يف عاليه.
يف بيصور متعهدون ومقاولون .يعلم األهالي أن املقاول،
ولو كان جهاد العرب جونيور ،ال ميكن أن يتملك خالل مئة
عام ما ميلكه رجال «الرفيق غازي» خالل عام .حرصًا على
الشفافية ،ترفض الدوائر العقارية إعطاء إفادات مبمتلكات
حنو أربعة آالف شخصية سياسية من دون إذن قضائي .ميكن

الصحايف لقاء بدل مالي صغري معرفة ما ميلكه أي مواطن،
لكن ال ميكنه معرفة ما ميلكه هذا السياسي أو غريه.
ورث اجلنبالطيون عن قبالن القاضي ،كما تقول الروايات
الشعبية الشوفية ،كل األراضي «من قفا الباروك حتى فقش
البحر» ،مرورًا بقصر املختارة وإقليم اخلروب .لكن كمال جنبالط
تويف يف بذلة عمرها سبعة عشر عامًا ،وكان حياسب وكيله
(من آل بشنق) ّ
بغلة البصل وعائدات البقدونس .أما النائب
وليد جنبالط ،الذي مل يستيقظ ولو مرة يف كل حياته للذهاب
ببذلة رمسية مث ًال إىل وظيفته أو يتكبد عناء إرسال سريته
الذاتية اىل إحدى الشركات ،فيمكنه ـــ حبسب مسسار بريوتي
ـــ أن جيرف كل البنايات بني بيته يف كليمنصو والبحر ،ألن
غالبيتها باتت ملكه .وآخر الصفقات شراؤه «بيوت التنك» يف
الكوال بنحو مئة مليون دوالر ،ينتظر أن يدفع بعدها عشرين
خلوًا لقاطنيها.
مليونًا ّ
اشتكى كمال جنبالط ألنور الفطايري مرة من عجزه عن دفع
يتخيل ،من دون شك،
مخسة آالف لرية لـ»أبو نزار» .ما كان
ّ
أين سيصبح حمسن دلول بعد ست سنوات يف وزارة الدفاع،
وبعد دخول نزار جنة االتصاالت.
رس النائب مروان محادة الذي كان صحافيًا يف جريدتي
َد ُ
«النهار» و»أوريون لوجور» ،للوزراء وأبنائهم ،هو اآلتي:
حني يكون والدك وزيرًا للصحة تفتح شركة استرياد وتصدير
للمعدات الطبية .حني ينتقل والدك إىل وزارة املهجرين تنتقل
ّ
إىل املقاوالت .وحني يصبح وزيرًا لالتصاالت تستورد اإلنرتنت
وتصدره للشركات.
للوزارة
ّ
مل جيد املر ،حني كان وزيرًا للداخلية ،مركزًا تستأجره الوزارة
بستة مليارات لرية سنويًا غري مبنى العمارة اليت تضم مكاتب
وزع ،كرمى لوالده ،حنو ألفي لوحة
والده وشقته السكنيةّ .
سيارة مميزة ،وباع ما تبقى .مصلحة املياه ،احتاد بلديات
املنت ،القائمقامية ،السنرتاالت ومصلحة إدارة السري وتسجيل
السيارات ،كلها ترسم خريطة طريق واضحة ملن يرغب يف شراء
طائرة وقصر وصحيفة وبيت يف سويسرا من دون ممارسة
أي عمل ،سواء يف الوزارة أو خارجها .يقول أحد املطلعني
إن آل املر ال يدفعون أجر موظف واحد عندهم ،يوظفونهم يف
إدارات الدولة ،ويتقاضى هؤالء أجورهم بوصفهم موظفني
بالرغم من عدم ذهابهم أبدًا إىل هذه الوظائف.
رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع مل ينه دروسه
يتخرج بعد .هو ليس طبيبًا ومل ينب قصر معراب
اجلامعية .مل
ّ
حتمًا من عرق جبينه يف السجن ،لكن ال ميكن سؤاله من أين
يأتي باملال لتشييد ما يشيده ،سواء يف كسروان أو يف
بشري ،وكيف يدفع أجورًا لنحو ألفي موظف وشيف وأربعة
«جنيناتيني».
وتطول القائمة .داخل كل نائب ووزير وكل رجل أعمال ميشال
املر صغري .جيرؤ تارة وجينب طورًا ،لكنه موجود بأسنانه
وأحالمه وطباع الطغيان .املشكلة الرئيسية أن أبو الياس
يتبجح يومًا بثروته ،فيتنقل بهليكوبرت ،مث ًال ،بني عمارة
مل
ّ
شلهوب والزعرور ،أو يدعو رؤساء البلديات إىل االصطفاف
قبالة مسبحه الكبري يف فيلته يف الرابية ليتفرجوا عليه يسبح،
أو يلفت نظر الصحافيني خالل جولة استعراض إمنائية إىل أن
هذه األرض ملكه وتلك املنازل األثرية والقصر البعيد.

شراكة وأرباح
ال تكاد تنهي صحنك حتى يعلمك اجلالس قبالتك أن املطعم
الذي تأكل فيه لفالن ،واملطعم اآلخر لفالن آخر ،ومنتجعات
األعراس والشطآن والنوادي الليلية .لكل ناد ليلي مرجعية
سياسية .والكسارات واملقالع واملرامل والزفاتات وشركات
املقاوالت ،املصارف وشركات التأمني ،املستشفيات وكل
املؤسسات األخرى اليت تبيض ذهبًا ميلكها سياسيون .كانوا
سابقًا يغطون مطعمًا خمالفًا صغريًا يف وادي قنوبني مث ًال أو
كازينو سريًا يف زغرتا أو كاباريه يف ساحل علما وبيت دعارة
يف جونية .لكن ،تغري ذلك ،قطع الرئيس رفيق احلريري اخليط
الرفيع بني رجال األعمال والسياسة .بدل تغطية السياسي
لرجل األعمال لقاء بعض اخلدمات ،بات السياسي يقرتح على
رجل األعمال مشاركته :منك رأس املال ومين الغطاء ،ونتقاسم
األرباح .ينام البعض رجال أعمال ويستيقظون نوابًا ،ينامون
نوابًا ويستيقظون رجال أعمال .تتسابق الشركات الكبرية على
اجلميل ونعمة
التعاقد مع النواب احملامني :زياد أسود ونديم
ّ
اهلل أبي نصر وروبري غامن وإبراهيم كنعان وهادي حبيش
اجلميل وميشال احللو وبطرس حرب وإميل رمحة .تعلم
وسامي
ّ
الشركات أن القاضي ،غالبية القضاة ،سيفكرون مرتني ورمبا
ثالثة قبل أن يزعل النائب ،فتعتربها مرجعيته السياسية قصة
شخصية.

قبّاني :لن أخرج من دار الفتوى
ولو عزلوني
ال يبالي مفيت اجلمهورية حممد رشيد قباني باحلملة اليت يشنها
عليه الرئيس فؤاد السنيورة .ورغم حصول رئيس كتلة
املستقبل على توقيع  80عضوًا من أصل  106من اهليئة
الناخبة للمفيت تطالب بعزله ،حيزم قباني امره« :لن اترك دار
الفتوى حتى لو عزلوني»

قاسم س .قاسم

ّ
تأخر رئيس احلكومة األسبق فؤاد السنيورة عن إفطار قصر
بعبدا مخس دقائق ،أمس .كذلك تأخر رئيس احلكومة املكلف
التذرع
متام سالم عن اإلفطار ربع ساعة .ال ميكن الرجلني
ّ
بزمحة السري ،فلهما تفتح كل الطرقات .ويف األساس،
الشوارع يف شهر رمضان خالية حتى للمواطنني العاديني،
تقصدا فعل
فكيف لرؤساء حكومات .كل ما يف األمر أنهما
ّ
ّ
يصليا خلف من يريدان عزله ،أي مفيت اجلمهورية
ذلك ،كي ال
الشيخ حممد رشيد قباني .الوحيد من بني رؤساء احلكومات
ّ
صلى خلف املفيت كان رئيس حكومة تصريف
السابقني الذي
وقبله ،قائ ًال له
املفيت
ميقاتي
عانق
ميقاتي.
األعمال جنيب
ّ
«ما يف شي بيين وبينك» .يبتسم مقربون من املفيت وهم
يقولون هذه العبارة ،فميقاتي بالنسبة إليهم رأس حربة يف
احلرب ضد املفيت .وبالنسبة إىل عدم الصالة خلف املفيت،
يقول قباني لـ»األخبار» إن «عقول هؤالء صغرية ،ويتصرفون
مثل األطفال ،وما هكذا تكون الرجال» .يضيف« :هم يف
األصل ال يعرفون معنى الدين وأخالق اإلسالم».
بعد انتهائه من الصالة ،دخل قباني قاعة اإلفطار .كان رؤساء
احلكومة السابقون حاضرين .ألقى السالم على السنيورة
وسالم .باملناسبة ،غيرّ ت رئاسة اجلمهورية الربوتوكول
«كرمى لعيون السنيورة» ،تقول مصادر املفيت .ففي هذا
العام ،جلس رجال الدين على يسار سليمان ،وعلى ميينه
رجال السياسة.
عاد املفيت من اإلفطار اىل منزله يف عائشة بكار مرتاحًا.
تهمه وال كل
ال محلة التوقيع اليت يقودها السنيورة لعزله
ّ
احلركات اليت يقوم بها .ويؤكد املفيت قباني لـ»األخبار»« :لن
أخرج من دار الفتوى حتى لو عزلوني ،وسأبقى فيها حتى تاريخ
انتهاء والييت أو يف حال وافتين املنية» ،معتربًا أن «قيادات
املستقبل تريد عزلي بتوقيع عريضة ذكروا فيها  5أو 6
أسباب ،لكنهم مل يذكروا السبب الرئيسي فيها وهو وقويف
ٍ
مبفت
يف وجه تعديالت السنيورة» .يضيف« :يريدون اإلتيان
ضعيف ،منتهكة صالحياته ،خاضع للمجلس الشرعي املغتصب
للسلطة والذي مدد أعضاؤه ألنفسهم» .وقد وصلت اىل
مسامع املفيت ما قاله السنيورة إنه «لو بقي من عمري يوم
فسأعزل املفيت» .حتى اآلن ،استحصل السنيورة على 80
توقيعًا من أصل  106من عدد أعضاء اهليئة الناخبة اليت تنتخب
املفيت .لكن حتى لو حصل السنيورة على توقيع الـ  ،106فلن
يستطيع عزل املفيت ألن األمر حباجة اىل رئيس حكومة عامل،
وهو غري موجود حاليًا .كما حيتاج اىل إمجاع على أن املفيت قد
خيوله إكمال مهماته ،وهو
ارتكب جرمية أو أنه يعاني مرضًا ال ّ
ما مل حيدث حتى اآلن .وقد أكد السنيورة منذ عام لقباني
نيته تعديل صالحيات املفيت ،قائ ًال إن «اجمللس احلالي هو
ّ
الذي سيعدل املرسوم االشرتاعي رقم  .»18فجاء رد املفيت
«إن الدار عبارة عن مؤسسات لديها أنظمة ،وحينما تنتهي
والية اجمللس يرحل ويتم انتخاب جملس جديد» .بالنسبة اىل
قباني ،فإن «عامل الدين ال خيضع للحكام ،لكن هذه السنوات
اخلداعات فضحت لنا كثريًا من أشباه الرجال الذين تنظر إليهم
وتراهم بناس وما هم بناس».
ويؤكد املفيت قباني« :ال تهمين املناصب ،واألمساء خائبة،
والرجل هو الذي يعرف حبسن إرادته» .يضيف «خروجي من
دار اإلفتاء وبعدي عن املنصب سيجعالن مواقفي أقوى،
يدبرون هذه املكيدة كيف سيحصلون على نتائج
وسريى من ّ
مكرهم» .ويقول« :هنيئًا هلم حماولة عزلي ،عزهلم اهلل من
كل أمر».
وتقول مصادر دار اإلفتاء إن «العديد من علماء الدين قد
ّ
وقعوا إما خج ًال أو مسايرة أو طمعًا يف منصب أو كراهية
باملسؤول» .وتروي تلك املصادر قصة شيخني عزل املفيت
ّ
ووقع على عريضة السنيورة» .وقد
أحدهما من منصبه «فزعل
علم أن رئيس احلكومة األسبق عمر كرامي أبدى محاسة يف
عزل املفيت ،وهو ما نقله الرئيس ميقاتي عنه ألحد ضيوفه.
وحياول السنيورة حاليًا إقناع رئيس احلكومة األسبق سليم
احلص بعزل مفيت اجلمهورية .ويؤكد املفيت أنه ال حيق ألحد
«احلكم على مفيت اجلمهورية ،يريد السنيورة مفتيًا هزي ًال مكب ًال».
يعيد قباني التأكيد أن اإلشكال ليس مع مجهور املستقبل ،بل
مع «قياداته اليت تريد عامل دين تابعًا للسلطة».
هكذا ،اشتدت املعركة بني مفيت اجلمهورية والسنيورة ،ويقول
املفيت «فليقرتفوا ما هم مقرتفون ،سيجزيهم اهلل وصفهم».
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مــقاالت

مجو فـي الصرفند
األزمة السورية ــ فرع لبنان :اغتيال ّ
آمال خليل

مجو فجر
 19رصاصة مزقت جسد الصحايف السوري حممد ضرار ّ
أمس داخل منزله يف الصرفند .لكنها أصابت أيضًا ما بقي من
طمأنينة ،وأثبتت أنه مل يعد من منطقة لبنانية ال تزال مبنأى عن
النار السورية .األزمة السورية ــ فرع لبنان اليت ظهرت سابقًا
على شكل توترات وتفجريات ،فتحت االربعاء يف جرمية الصرفند
عهد االغتياالت.
ظنت منطقة الزهراني أن احتضانها لآلالف من النازحني
السوريني واندماجهم بني سكانها ،سيشفع هلا وحيميها من
املوت يف اجلحيم السوري الذي هرب منه أولئك إىل الساحل
اجلنوبي اآلمن .إال أن ثالثني رصاصة أطلقت ليل الثالثاء
مجو (مواليد
ــ األربعاء باجتاه الصحايف السوري حممد ضرار ّ
 ،)1969بددت املشهد وأربكت ،ال سكان املنطقة فحسب ،بل
ضيوفها السوريني أيضًا .إرباك ضاعف منه أن الكثري من أبناء
مجو ،صهر البلدة املتزوج بابنتها سهام
الصرفند ال يعلم أن ّ
يونس منذ  22عامًا ،يقيم فيها على حنو شبه دائم منذ 15
عامًا.
يف براد مستشفى عالء الدين يف الصرفند ظهر االربعاء ،كانت
مجو ال تزال تنزف دمًا .مستديرة الشهيد حممد سليم يف
جثة ّ
ضهور الصرفند ،تقود إىل منزل الشهيد .يف عام ،1985
اغتالت  14رصاصة سليم ،عميد الدفاع يف احلزب السوري
القومي االجتماعي يف منزله يف جديتا البقاعية .البلدة السورية
اهلوى ،اليت تضيء الشموع سنويًا ألجل دماء سليم ،أحرجها
مجو املدافع عن النظام السوري ،على أرضها .زاروب
سقوط ّ
ضيق تتوزع املباني السكنية على جانبيه ،يوصل إىل املبنى
حيث يقع املنزل.
مجو
عند الثانية وعشر دقائق بعد منتصف ليل األربعاء ،وصل ّ
عائدًا من سهرة مع أصدقائه يف صور .زوجته سهام اليت كانت
تنتظر على النافذة وابنته الوحيدة فاطمة ( 18عامًا) وخاهلا بديع
خيلدان للنوم يف الداخل.
القت زوجها لتحمل معه الفاكهة واخلضر اليت اشرتاها من
صور .محل بعضًا منها ودخل إىل املنزل الواقع يف الطبقة
األوىل .من خلفه ،كانت سهام حتمل ما بقي من األغراض
همت بالصعود إىل مدخل املنزل،
وتقفل باب السيارة .وما إن ّ
حتى مسعت صوتًا قويًا .ظنت أن السيارة قد انفجرت .ركضت
مجو جثة ممزقة بالرصاص وغارقة بدمائها
باجتاه املنزل فوجدت ّ
على أرض الرواق املقابل للباب الرئيسي .خالل حديثها للزميلة
«األخبار» استذكرت سهام أنها حملت لربهة ظل شخص واحد
خلفها .لكن صدمتها وصدمة شقيقها وابنتها هلول صوت
الرصاص القوي واجلثة املدماة ،أفقدتهم الرتكيز.
الالفت أن اجلريان مل يتنبهوا سريعًا ملا حصل .لكن شهادات
القلة ممن كانوا مستيقظني حينها ،حتدثت عن أن سيارة سوداء
من نوع مرسيدس ركنت بعيدًا عن املنزل وأطفأت حمركها
مجو .فيما أكد آخرون رؤيتهم لثالثة
وأضواءها ما إن وصل ّ
أشخاص يركضون من املكان بعد دقائق قليلة من إطالق
الرصاص.
املعلومات األمنية األولية رجحت أن «يكون أكثر من ثالثة
مجو على الدرج
أشخاص قد نفذوا اجلرمية ،أحدهم كان ينتظر ّ
وحلق به إىل داخل املنزل وأطلق النار عليه .وشخص آخر
أو اثنان كانا ينتظرانه حتت درج املنزل .فيما توىل أشخاص
آخرون مراقبة مسرح اجلرمية من بعيد وانتظار اجملرمني بالسيارة
ملغادرة املكان فور انتهاء املهمة».
املعلومات لفتت إىل أن القاتل استخدم يف اجلرمية سالح
كالشنيكوف وأفرغ بالضحية مشطًا من ثالثني رصاصة متفجرة،
 19منها مزقت جسده وأحدثت تشوهات يف يديه ورجليه
وصدره ،والباقي تتطاير يف األحناء وأصاب اجلدران والنوافذ.
رائحة املوت سكنت املنزل .طيف اجلثة اليت حتولت إىل صور
انتشرت على اهلواتف والشاشات ،استقبل اجلريان وفعاليات
املنطقة واإلعالميني واألجهزة األمنية .الصالة اليت قتل على
بابها ،قد تفسر سبب اغتياله .اجلدران طليت بعشرات الصور
جلمو مع مسؤولني لبنانيني وسوريني.
ّ
هنا صورته مع الرئيس بشار األسد والنائب الراحل مصطفى
سعد والسيد حممد حسني فضل اهلل والرئيس ميشال سليمان
والرئيس إميل حلود والعماد ميشال عون والرئيس نبيه بري...
وهناك صورتان ضخمتان للرئيسني حافظ وبشار األسد ارتفع
أمامها العلمان اللبناني والسوري .أما على طاوالت الزوايا،
فعدد من الدروع التقديرية من حزب البعث ووزارتي اإلعالم
اللبنانية والسورية ...وفوق كل هذا ،رفع خمطوطة تقول :كن
على حذر من الكريم والعاقل واللئيم واألمحق والفاجر ...لكنه

تريد زوجة جمـّو أن يدفن يف الصرفند (األخبار)

مل حيسب حساب القاتل.
الصدمة كانت واضحة على وجوه أقارب زوجته وجريانه وبعض
كوادر حزب اهلل وحركة أمل والبعث والقومي الذين هلم حضور
كبري يف املنطقة .كيف حصل هذا اخلرق يف هذه املنطقة؟
يلفت أحدهم إىل أن العملية اليت نفذت حبرفية عالية «ذكرتنا
بعمليات الكوماندوس اإلسرائيلية أيام االحتالل اإلسرائيلي
للمنطقة عندما كان العدو يغتال مقاومني يف عقر دارهم».
ويقول مسؤول أمين رمسي إن منفذي اجلرمية «اختاروا هدفًا
ميكن الوصول إليه ،لقتله ،وليقولوا ملؤيدي النظام السوري
يف لبنان إنهم لن يكونوا مبأمن يف أي مكان».
مجو مكث يف سوريا ملدة ستة أشهر
تشري زوجته إىل أن ّ
متواصلة يف الفرتة األخرية قبل أن يعود منذ مخسة أيام.
حضر ليتفقد العائلة وجيري مقابالت إعالمية ،وكان مقررًا أن
يغادر االثنني الفائت .لكنه مدد إقامته إىل مساء يوم االربعاء
الرتباطه صباحًا بلقاء على إذاعة النور .بني احلني واآلخر ،تلمع
يف ذهنها مشاهد الفتة وقعت يف الفرتة األخرية.
تتحدث عن بائع متجول على دراجة نارية يتحدث باللهجة
السورية كان جيول مرارًا قبالة املنزل وطرق بابها أكثر من مرة
احلي قبل أسبوعني .اجلريان
ليبيعها الكعك قبل أن ينقطع عن
ّ
احلي قبل أن تغادر.
يف
جتول
يتحدثون عن سيارات كانت
ّ
كل ذلك يضاف إىل حماولة اغتيال شقيقه يف سوريا قبل 3
أشهر ورسائل التهديد اليت وصلته عرب اهلاتف والسيارة اليت
الحقته قبل أشهر يف طريق عودته من صور .لكن كل هذا مل
جلمو ألن يعيد تشغيل كامريات املراقبة يف حميط
يكن كافيًا ّ
منزله اليت أوقفها منذ مطلع العام اجلاري ومل يستعن بعناصر
محاية.
كان يقول إن املوت سيدركه أينما كان ،وخصوصًا أنه جنا منه
قبل أربع سنوات بشفائه من مرض السرطان الذي عوجل منه
يف سوريا على نفقة الرئيس األسد اخلاصة.
مسؤول حزب البعث يف املنطقة أشار ظهر االربعاء إىل أن
قيادة البعث يف سوريا سرتسل يف وقت الحق من اخلميس
(امس االول) طائرة خاصة لنقل اجلثمان ودفنه مبراسم خاصة.
مر وبقيت اجلثة يف براد املستشفى .مصادر
إال أن النهار ّ
مواكبة كشفت لـلزميلة «األخبار» أن زوجته رفضت طلب
السفارة السورية بتسليمها اجلثة ونقلها إىل سوريا لتدفن
هناك ،وأصرت على أن تدفن زوجها يف الصرفند.
ّ
تسلم اجلثة ،أوقف
وألن القضاء اللبناني يعطي الزوجة حق
املدعي العام يف اجلنوب القاضي مسيح احلاج أمر تسليم اجلثة
مؤقتًا إىل حني أن توافق الزوجة والسفارة .وقبيل منتصف
مجو إىل لبنان ليجتمع بزوجته ويقنعها
الليل ،وصل شقيق ّ
باألمر.
بعد ساعات قليلة ،أوقف فرع املعلومات ثالثة مشتبه فيهم،
سوريان ولبناني من ضيعة العرب اجملاورة .لكنه سرعان ما
أفرج عنهم بعد التحقيق معهم .وبرغم أن احلادثة اليت يشتبه
يف وقوف معارضني سوريني وراءها استهدفت مواطنًا سوريًا،
إال أنها كانت كافية لتزيد من خوف بعض السوريني النازحني
إىل املنطقة من اعتداءات عليهم أو تضييق ورصد أمنيني
لتحركاتهم ومنع جتواهلم يف الليل .رفض هؤالء اإلجابة عن
األسئلة بشأن اجلرمية .يشريون إىل أنها «طالعة برأسنا كيفما
كان».

التضخم يف سوريا سالح غري فتاك
غسان العياش
معدل التضخم واالنهيارات السريعة يف سعر
االرتفاع املفرط يف
ّ
الصرف ،تشكل ،عمومًا ،ويف ظروف عادية ،سببًا للتوتر االجتماعي
ومقدمة للتغيري يف السلطة .فهل تنطبق هذه القاعدة
والسياسي،
ّ
التطورات النقدية بالغة اخلطورة اليت
على احلالة السورية بعد
ّ
تسارعت يف األسابيع األخرية؟
املهتمة بالشأن
الغربية
العواصم
هذا ما تأمله ،على األرجح،
ّ
يكرر املسؤولون فيها أن احلرب السورية ال حتسم
السوري ،حيث ّ
باملعارك العسكرية فقط ،بل إن العقوبات االقتصادية ضد النظام
السوري ستؤتي مثارها ،وتدفع النظام للتفاوض على نقل السلطة.
تسميه السالح الفتاك،
ترتدد دول الغرب يف تزويد املعارضة مبا
ّ
ّ
وتتمنى أن يغنيها احلصار االقتصادي عن هذا اخليار ،وعن التورط
التصورات تعاني من عوارض
يف املستنقع السوري ،ولكن هذه
ّ
«االستشراق» ،بسبب قدرة النظام السوري على احتمال حصار
الغرب ونتائجه ،إىل فرتة غري قصرية.
هذا ال مينع من اإلقرار بأن اهلبوط السريع يف سعر صرف اللرية
السورية يف األسابيع األخرية ،سلط الضوء أكثر من أي وقت مضى
على النتائج االقتصادية للصراع الدائر يف سوريا.
لقد بدا واضحًا من التقارير اجلدية ،القليلة ،املنشورة ،أن اآلثار
ّ
تقل مأساوية عن األبعاد األخرى للرتاجيديا
االقتصادية لألحداث ال
السورية.
حسب نشرة « »The Syria Reportاليت تصدر حاليًا من بريوت،
ارتفع سعر صرف الدوالر األمريكي يف التداول الفعلي من 150
لرية سورية يف منتصف حزيران إىل  330لرية يف مطلع ّ
متوز،
وبذلك أصبح سعر اللرية املتداول يف سوق القطع ،غري الرمسي،
أقل من سدس السعر الذي كان متداو ً
ّ
ال يوم اندالع األحداث يف
آذار العام .2011
معدل التضخم ،على
يتزامن تراجع اللرية السورية مع اشتعال
ّ
حنو ال سابق له منذ تأسيس الدولة السورية ،وقد أصبح التضخم
السنوي يرتاوح بني  100يف املئة وضعف هذه النسبة ،إال أنه
خيتلف بني منطقة وأخرى .لقد فقدت املناطق السورية جتانسها
االقتصادي بسبب تباين الظروف و»الشرائع» السائدة بني منطقة
وأخرى.
ومعدل التضخم وسعر
هناك عناصر عديدة تؤثر على مالية الدولة
ّ
الصرف .فالدولة السورية تواجه مشكلة تأمني املشتقات النفطية
ألنها واقعة بني حصار غربي من جهة وسيطرة الثورة على آبار
النفط من جهة أخرى .وقد تراجعت االحتياطات الرمسية من 18
مليار دوالر قبل األحداث إىل ّ
أقل من مخسة مليارات (رمبا مليارين
حاليًا) ،وتقلصت الصادرات إىل حدود العدم وتوقفت السياحة
أهم مداخيلها ويوقف تدفق األموال
كليًا ،مبا حيرم الدولة من
ّ
بالعمالت األجنبية .فاجأ رئيس احلكومة السورية وائل احللقي
اجتماعًا للمحافظني السوريني بالتصريح أمامهم أن الدولة السورية
فقدت كل وارداتها...
يؤدي يف املدى املنظور ،إىل استسالم
يؤد ،ولن
كل ذلك مل
ّ
ّ
النظام للشروط املعروضة عليه .فللنظام السوري جتربة «عريقة»
حتديات ميزان املدفوعات عن طريق فرض قيود صارمة
يف مواجهة ّ
مرة يف العامني
من
أكثر
حصل
ما
وهذا
اخلارجية،
على التجارة
ّ
األخريين.
حتت تأثري األزمة ،وبشكل مفاجئ ،برزت إىل السطح من جديد أفكار
ختلى عنها النظام ،مضطرًا ،منذ ربع قرن ،وساد االعتقاد أنها
دفنت مع اعتماد الرئيس بشار األسد ،منذ بداية عهده ،نوعًا من
االنفتاح االقتصادي املقنن .ومن حسن حظ نائب رئيس احلكومة
للشؤون االقتصادية قدري مجيل ّ
جمددًا باألفكار
متكنه من اجلهر
ّ
اليت تعلمها أثناء دراسته يف االحتاد السوفياتي ،ويشاركه فيها
حيملون االنفتاح جزءًا من املسؤولية عن الكارثة ،معطوفة
آخرون ّ
تتعرض هلا سوريا .خالصة هذا الفكر
اليت
الدولية»
«املؤامرة
على
ّ
املستحضر ضرورة إمساك الدولة كليًا بالتجارة اخلارجية ،وجزء من
التجارة الداخلية ،فتستورد مباشرة املواد األساسية اليت حتتاجها
سوريا وتوزعها مباشرة عرب جتار اجلملة.
هدف هذه السياسة هو استئخار االنهيار .ويف كل األحوال فإن كل
احللول املعتمدة تسعى إىل حتقيق هذا اهلدف القصري املدى .فقد
جلأت سوريا إىل مساعدة سخية من إيران لتوفري حاجاتها النفطية
تبلغ  500مليون دوالر شهريًا ،إضافة إىل خط ائتمان إيراني «غري
حمدود» للمواد النفطية والغذائية .وهي فضلت ،من جهة أخرى،
اخلروج من احلصار إىل العزلة عن طريق حصر التعامل يف التجارة
اخلارجية بعمالت الدول الصديقة :روسيا والصني وإيران.
املقصود من هذا العرض أن االنهيار النقدي الذي شهدته اللرية
يؤدي إىل االستسالم ،ألن لدى
تكرر ،فلن
السورية ،حتى لو
ّ
ّ
النظام السوري وسائل قصرية املدى ملنع حتوله إىل جماعة أو
انهيار شامل .بالتالي فإن املراهنة الغربية على أن نتائج احلرب
االقتصادية قد تسبق نتائج احلرب العسكرية هو وهم و»استشراق».
كما أن اعتقاد أعضاء الفريق االقتصادي يف احلكومة السورية
بأنهم استعادوا النهج االقتصادي السليم هو خطأ وتضليل .كل ما
وجدوه هو تأخري انفجار اجلبهة االقتصادية االجتماعية ،كي يتمكن
النظام من االستمرار يف القتال على اجلبهة العسكرية.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
فلسطيين يتخذ من لبنان حقالً لتجاربه
الكيميائية
أراد فلسطيين أن «خيدم» بالده على طريقته اخلاصة ،فنال إجازة
يف اختصاص التحليل الكيميائي متخذًا من لبنان حق ًال لتجاربه.
ّ
و»حيلل» الفلسطيين زهري العوض على طريقته اخلاصة أيضًا،
كيفية «استفادة» بالده من خربته يف هذا اجملال ،وهو الذي ينتمي
اىل «حركة محاس» ،و»يهوى» خطابات أبي مصعب الزرقاوي
وأسامة بن الدن ،فيقول« :إن أي عمل تفجريي قد حيصل يف
فلسطني ،جيب درس املواد املتفجرة وحتليلها األمر الذي سيؤدي
رد العوض بهذا اجلواب لدى سؤاله
اىل كشف هوية الفاعلني»ّ .
أثناء استجوابه أمام احملكمة العسكرية الدائمة عن كيفية استفادة
«حركة محاس» من اختصاصه اجلامعي ،وأضاف على ذلك مؤكدًا
بأنه كان معجبًا بالزرقاوي وبن الدن ،لكنه عندما قرأ اخلطابات
اإلسالمية رأى أن ما تتبعه حركة محاس هو الصحيح والصواب،
واضعًا اختصاصه يف جمال التحليل الكيميائي يف خانة خدمة بالده
فلسطني احملتلة فقط ،وليس إليذاء أي بلد آخر.
وحوكم العوض أمام احملكمة بتهمة انتمائه اىل منظمة إرهابية
خمصصني لتفجري عبوة ناسفة وحيازة دروس
واقتناء جهازين
ّ
ومعلومات حول كيفية تصنيع املتفجرات واستعماهلا ،واستخراج
نيرتات البوتاسيوم .وأصدرت احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار
خليل ابراهيم وعضوية املستشارة املدنية القاضية ليلى رعيدي
وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر حكمًا حبقه قضى
حببسه مدة سنتني ،فيما حكمت احملكمة غيابيًا على الفلسطيين
الفار امساعيل كلم بالسجن املؤبد.
وكانت احملكمة قد استكملت استجواب العوض حبضور وكيله
احملامي ناصر اخلليل فأكد يف مستهل اجللسة على أقواله السابقة،
ّ
تعلمه من خالل اختصاصه يف مادة
مضيفًا عليها بأن كل ما
التحليل الكيميائي يهدف اىل خدمة بالده ،وقال« :مل أتعلم كي
أؤذي أي بلد آخر».
وبسؤاله عما إذا كان ال يزال معجبًا بأبي مصعب الزرقاوي،
قال :كال ،فعندما يرى اإلنسان مجيع املناظري اإلسالمية يعرف اخلطأ
من الصواب .وعن بن الدن قال :عندما رأيت تلك املناظري علمت
أن الذين يؤثرون على اجملتمع اإلسالمي هم احلركات الفلسطينية
ومنها حركة محاس اليت أنتمي إليها.
وأضاف العوض :كنت أقرأ اخلطابات اإلسالمية ورأيت أن اخلطاب
الذي تتبعه حركة محاس هو الصحيح.
وسئل :كيف أنك أحد أعضاء حركة محاس وتواصلت مع امساعيل
كلم وهو من تنظيم القاعدة ،فأجاب :ال مشكلة لدى محاس يف
التعامل مع هذا الشخص أو ذاك.
وعن اجلهازين اللذين أرسلهما كلم له من اخلارج ،نفى العوض
علمه بهما .أما عن مسألة استخراج نيرتات البوتاسيوم ،فقال :يف
الكيمياء جيب التعرف على أي شيء مادي .وعندما أدرس هذه
املادة يفرتض حتليل املواد ملنع انفجارها وبذلك أخدم قيادات
حركة محاس بطريقة علمية صحيحة.
وبسؤاله قال :لتحليلها جيب معرفة خصائصها ،وإنشاء اهلل
سأعود اىل فلسطني وأعمل على ذلك .وسئل :كيف تستفيد حركة
محاس من ذلك ،فقال :إذا حصل أي تفجري يف فلسطني ،فيجب
درس مواد التفجري تلك وحتليلها جلهة كيفية تركيبها وتصنيعها،
األمر الذي سيؤدي بنا اىل كشف هوية الفاعلني.
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد االتهام بصورة
مشددة حبق العوض ،ترافع وكيله احملامي اخلليل فلفت يف البدء
اىل أن موكله كان معجبًا بالزرقاوي وخطاباته إمنا مل يكن لديه
أي تواصل معه .وإن اهتمامه بالتفجري ينطلق من كونه خبريًا
عسكريًا.
وبعد أن عرض وقائع القضية ،اعترب أن وجود خطب للزرقاوي
أو بن الدن حبوزة أشخاص ال تعين أي شيء ،مؤكدًا على وطنية
موكله ورغبته يف خدمة القضية الفلسطينية ،وسعيه اىل اجلهاد
يف سبيل استعادة هذه القضية.
وتطرق اخلليل اىل مسألة اجلهازين ،موضحًا أن شركات عدة
ّ
تقوم ببيع هذه األنواع من األجهزة ،ومؤكدًا أن استعمال مثل هذه
األجهزة يف كثري من البلدان غري ممنوع ،مشريًا اىل أن أحد اجلهازين
يستعمل لضبط خمالفات السرعة على الطرقات والنوع الثاني هو
منبه .وأكد أن موكله مل يستعمل اجلهازين املذكورين وهما
جهاز ّ
غري مضبوطني ،الفتًا اىل أن التحقيق أشار اىل أن شقيقة امساعيل
كلم أحضرهما من لندن ،إمنا موكله مل يتسلمهما .وأنهى اىل اعتبار
القضية هي «قضية وهم» ،طالبًا ّ
كف التعقبات عن موكله النتفاء
ّ
وتبنى املتهم
اجلرم ،وإال الرباءة لعدم الدليل واستطرادًا الرمحة.
طلبات وكيله.

اجمللس العدلي حي ّدد  5آب موعداً للحكم
مبتفجر َتي التل والبحصاص

حدد اجمللس العدلي برئاسة القاضي جان فهد اخلامس من شهر
ّ
آب املقبل موعدًا للنطق باحلكم يف متفجرتي التل والبحصاص»
املالحق بهما  32موقوفًا واللتني استهدفتا اجليش ،األوىل يف 13
آب عام  2009والثانية يف  29أيلول من العام نفسه.
وكان اجمللس قد ختم أمس احملاكمات بعد أن استمع يف جلسة
سرية لوجود قاصرين اىل مرافعات وكالء الدفاع ومطالعة النيابة
العامة اليت متثلت بالقاضي بالل وزنة.
من ناحية أخرى ،أرجأ اجمللس النظر يف قضية «مقتل» زياد
قبالن وزياد غندور اىل الثامن من تشرين الثاني املقبل .كما أرجأ
احملاكمة يف النظر يف «تفجري عني علق» اىل  11تشرين األول
املقبل

«العسكرية» تدين موقوفَني زوّرا حكماً صادراً
عنها جبرم التعامل
دانت احملكمة العسكرية الدائمة يف حكم أصدرته برئاسة العميد
َ
موقوفني اثنني أقدم أحدهما على تزوير
الركن الطيار خليل ابراهيم
حكم صادر عن احملكمة العسكرية والثاني على التدخل يف اجلرم.
وقضى احلكم بسجن يوسف ركني مدة مخسة أعوام أشغا ً
ال شاقة،
فيما حكم على حسن كركي بالسجن مدة  3سنوات مع جتريدهما
من حقوقهما املدنية.
َ
املوقوفني حيث اعرتف ركني
وكانت احملكمة قد استجوبت
بتزوير الورقة املضبوطة ،إمنا نفى استعماهلا .وقال :أنا درست
علم اخلطوط يف اجلامعة ملدة عام ،وسبق أن تعرفت على حسن
كركي يف السجن.
وسئل عن مدى جرأته يف تزوير حكم غيابي جبرم التعامل مع
العدو ،قال :أنا ندمت على ذلك.
وكيف استحصل على منوذج لألحكام ،قال :كانت لدى حسن وأنا
ّ
وخططت بيدي خالصة احلكم.
قمت مبحو مندرجاته
وردًا على سؤال ،قال أنه فعل ذلك مقابل مبلغ  100دوالر
إمنا مل يقبض شيئًا من حسن ،موضحًا بأنه سبق أن قام بتزوير
شهادات جامعية مقابل ألف دوالر للشهادة .وقال نال جزاءه على
ذلك.
وباستجواب حسن كركي ،أفاد بأنه يعرف ركني قبل السجن،
أزور أيضًا ،وكنت أستعني به بعض األوقات ،وقد طلب
وقال :أنا ّ
ّ
وسلمته إياها ،وهي كانت صادرة حبقي غيابيًا
مين خالصة احلكم
وكانت حبوزتي.
ّ
وعلق ركني على أقوال كركي ،مؤكدًا بأن األخري طلب منه تزوير
احلكم.

توقيف  81مطلوباً

 ..وشاب سقوطاً من ورشة يف اهلرمل
أدخل اىل مستشفى البتول يف بعلبك علي غازي الرشعيين (25
عامًا) جثة إثر سقوطه من داخل ورشة يف اهلرمل واعترب احلادث
قضاء وقدرًا.

مسلحون يسلبون  3سوريني بعد خطفهم
وتركهم يف زحلة
ادعى السوريون امحد خلف اخللف ويوسف فيصل امحد الشيخ
وعلي أمحد اخللف لدى خمفر املعلقة ،أنهم ليل االثنني واثناء
وجودهم على اوتوسرتاد زحلة يف حملة الكرك مقابل افران تفاحة،
اعرتضتهم سيارة مرسيدس سوداء من دون لوحات ،زجاجها
حاجب للرؤية ،على متنها شخصان جمهوالن ادعيا بأنهما من
فرع املعلومات ،واصعدوهم بالسيارة بعد تهديدهم مبسدسني
حربيني ،واختطفوهم واخلوا سبيلهم يف حملة سهل الفيضة بعد ان
سلبوا منهم بطاقاتهم واوراقهم الثبوتية ومبالغ مالية وهواتفهم
اخللوية.

توقيف  47مطلوباً
أوقفت مفرزة استقصاء بريوت أربعة مطلوبني جبرائم خمتلفة،
كما حجزت  24دراجة نارية و 10سيارات خمالفة.
ففي حملة الطيونة أوقف أ.ح.ف .وهو مطلوب مبوجب بالغ إلقاء
قبض جبرم السرقة.
ويف حملة الرملة البيضاء أوقف ف.ع.ع .وهو مطلوب مبوجب
خالصة حكم.
ويف حملة الطيونة أوقف م.أ.م.م .وهو مطلوب مبوجب بالغ
خالصة حكم.
ويف حملة احلمراء أوقف ع.ح.ك .املطلوب مبوجب خالصة أحكام
جبرم السرقة.
وقد أحيل املوقوفون اىل القطع والفصائل اإلقليمية إلجراء
املقتضى القانوني حبقهم.
من جهتها ،أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان
أنه «ضمن إطار مهماتها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة
اجلرمية مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ
 2013/07/16من توقيف  43شخصًا الرتكابهم أفعا ً
ال جرمية على
األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 9 :جبرم دخول البالد خلسة وإقامة
غري مشروعة ومنتهية الصالحية 5 ،جبرائم خمدرات 4 ،من دون
أوراق ثبوتية 3 ،جبرائم سرقة 3 ،جبرم إطالق نار 2 ،جبرم طعن
بسكني 2 ،مقاومة رجال السلطة 2 ،جبرم تهديد بالقتل 2 ،جبرم
شك من دون رصيد و 8جبرائم :تزوير ،احتيال ،حيازة مسدس من
دون ترخيص ،حيازة دراجة نارية مسروقةٍ ،
تعد على أمالك خاصة،
حماولة سلب ،استعمال هوية الغري ،انتحال صفة و 3مطلوبني
للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

تابعت مفرزة بريوت القضائية مالحقة املطلوبني فأوقفت مخسة
مطلوبني بينهم سوري وفلسطيين جبرائم خمتلفة ،كما حجزت 23
دراجة نارية و 9سيارات خمالفة.
ففي حملة الرملة البيضاء مت توقيف الفلسطيين أ.ت.ظ .بعدما
ضبط حبوزته كمية من املخدرات ودفرت لف سجائر وعدد من سجائر
احلشيشة وأ.م.س وهو مطلوب مبوجب بالغ حبث وحتر جبرائم
السرقة والسوري وأ.ص.أ وهو مطلوب مبوجب بالغي حبث وحتر 		
صادرين عن خمفر صيدا القدمية وفصيلة بئر حسن ،وإ.م.س.ب،
مروع فجر االربعاء على املسلك الشرقي
وقع حادث سري
ّ
املطلوب مبوجب بالغات حبث وحتر جبرم االجتار باملخدرات.
الوتوسرتاد العقيبة ،قرب مفرق الشالالت ،حيث اصطدمت سيارة
ويف حملة ميناء احلصن مت توقيف خ.م.ش وهو مطلوب مبوجب مرسيدس  e 320كحلية ،يقودها الشاب طانيوس خليل نصار (20
خالصة جبرم ترويج عملة مزورة وضبط حبوزته اوراق نقدية مزورة عاما) جبيل حباجز إمسنيت يف وسط الطريق ،ما ادى اىل انقالبها
من فئة املئة دوالر امريكي.
وإصابة نصار جبروح متوسطة.
اىل ذلك متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتارخيي 13
وحضرت اىل املكان القوى االمنية وتولت عناصر الدفاع املدني
و 2013/07/14وضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام نقل اجلريح اىل مستشفى «سيدة مارتني» للمعاجلة.
ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها ،من توقيف  76شخصا الرتكابهم
من جهة ثانية ،اصطدمت شاحنة عند مدخل جبيل الشمالي على
أفعاال جرمية على األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 25 :جبرائم دخول املسلك الغربي لالوتوسرتاد بسيارة من نوع جيب ،من دون وقوع
البالد خلسة وإقامة غري مشروعة وإقامة منتهية الصالحية ودون إصابات .وعملت القوى االمنية على تسهيل مرور السيارات.
إقامة 16 ،جبرائم سرقة 5 ،جبرائم خمدرات 5 ،دون أوراق ثبوتية،
 3جبرم إطالق نار 3 ،جبرم سلب وتضارب 2 ،جبرم حماولة قتل،
 2جبرم نشل 6 ،جبرائم :احتيال ،مقاومة رجل سلطة ،ترويج
عملة مزيفة ،إستعمال لوحة سيارة مغايرة ،شيك دون رصيد،
شهر سكني و 9مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية
وافقت حمكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضية اليس شبطيين
خمتلفة.
على إخالء سبيل بسام مجيل ياسني املوقوف جبرم االتصال بالعدو
اإلسرائيلي مقابل كفالة مالية قدرها مخسة ماليني لرية.
وكان ياسني قد حوكم أمام احملكمة العسكرية الدائمة اليت
أصدرت يف آب املاضي حكمًا بسجنه مدة  5سنوات جبرم االتصال
قضت الطفلة السورية حنني سلوم (عام) اختناقًا إثر ابتالعها بالعدو اإلسرائيلي .وتقدم بطلب نقض للحكم الصادر حبقه أمام
حبة كرز بعد أن علقت يف جمرى اهلواء ما أدى اىل انسداده ،وقد «التمييز العسكرية» اليت قررت إعادة حماكمته.
أكد ذلك الطبيب الشرعي الذي كشف على اجلثة ،اليت نقلت اىل
من جهة أخرى ردت «التمييز العسكرية» طلب ختلية سبيل الشيخ
مستشفى عكار الطيب.
حسن مشيمش احملكوم بالسجن  5سنوات باجلرم عينه.

جريح بتصادم على أوتوسرتاد العقيبة

إخالء سبيل موقوف بالتعامل

طفلة تقضي اختناقاً حببة كرز يف عكار
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افطار رمضاني

حبضور وزير اخلارجية كار وشخصيات سياسية ودينية واجتماعية

الوزيران بورك وكلري يقيمان حفل افطار رمضاني ناجح

وزير الخارجية كار يلقي كلمته

وزير الهجرة بورك يلقي كلمته

وزير العدل كلري يلقي كلمته

الوزراء كار وكلري وبورك يف صورة تذكارية مع الحضور

الوزراء كار وكلري وبورك ،النائب بريي ،خضر صالح ،الحاج حافظ قاسم وحضور

الوزراء كار وكلري وبورك ،النائب بريي ،خضر صالح والزميل ممدوح سكرية

من اليمني :خضر صالح ،كال عصفور ،باربرة بريي والحاج حافظ قاسم

الوزراء كار وكلري وبورك مع النائب بريي والزميل انطونيوس بو رزق

اقام نائب مقعد بالكسالند وزير العدل الفيدرالي جايسن كلري
ونائب مقعد ووتسون وزير الهجرة الفيدرالي طوني بورك حفال
رمضانيا ناجحا يف مطعم ايمبوريوم يف سنرتو روزالندز وذلك
غروب يوم السبت املاضي.
والحفل ،الذي كان ضيف الشرف فيه وزير الخارجية الفيدرالي بوب
كار ،حضره العديد من الشخصيات السياسية والدينية واالجتماعية
منهم النائب باربرة بريي ،النائب روبرت فورولو ،رئيس بلدية
بانكستاون كال عصفور ،نائب رئيس بلدية كانرتبري خضر صالح،
رئيس االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية الحاج حافظ قاسم
والكثري من رؤساء وممثلي الجمعيات العربية واالجنبية وابناء الجالية
والزمالء ممدوح سكرية واحمد سليم وانطونيوس بو رزق.
ومما قال الوزير بورك يف كلمته:
إنه ملن دواعي سروري وسرور جايسون كلري ان يتحقق حلمنا يف
الشراكة باقامة هذا االفطار الرمضاني لنرد جزءا يسريا من كرمكم
الذي اظهرتموه لنا عاما بعد عام وانه لشرف لنا وجودكم معنا،
فاهال وسهال بكم جميعا.

أريد أن اعرتف بفضل اصحاب األرض االصليني كما أود أن أنوه
بأهمية شهر رمضان املبارك ،وكذلك الحاجة للصالة يف أجزاء
كثرية من العالم .جايسون وأنا اليوم نتعامل مع عدد من املآسي
خارج شمال أسرتاليا واول ضحايا هذه املآسي صبي مسلم وصغري
جدا .وأنا أعلم أنه سيكون يف صالتكم الخاصة كما هو يف صالتي.
يف جميع أنحاء العالم ،ومنذ الربيع العربي ،كان هناك قدر كبري من
األمل والكثري من االحالم التي تحولت إىل مآسي ،وشهر رمضان
هو مناسبة للصالة هلل لهذا العدد الكبري من تلك القضايا من اجل
حلها.
بالنسبة لي هذه هي املرة األوىل التي أتيحت لي الفرصة للتعرف
اىل جمال قراكم حيث زرت الضنية واملنية وطرابلس وبريوت،
وكانت فرصة استثنائية التقيت فيها مع العديد من أعضاء الربملان
اللبناني.
وأنا أعلم أيضا مدى قرب األفكار والقلوب للكثريين من أصل لبناني
بالنسبة للتحديات التي تحدث يف سوريا يف الوقت الراهن.
ويسرني جدا وجود بوب كار بيننا اليوم .للمرة األوىل ،الذي ينادي

الوزيران كلري وبورك مع النائب روبرت فورولو والزميل بو رزق

ويعمل لحل الدولتني ،واخريا بفضل قيادة بوب كار صوتت
اسرتاليا لصالح االعرتاف بفلسطني يف األمم املتحدة.
وهنأ الوزير بورك الحضور واملسلمني بشهر رمضان املبارك
متمنيا لهم افطارا مقبوال.
كما تحدث يف املناسبة وزير العدل السيد جايسن كلري الذي نوه
باملبادرة املشرتكة مع زميله الوزير بورك القامة هذا االفطار متمنيا
ملسلمي اسرتاليا والعالم صياما مقبوال.
كذلك تكلم وزير الخارجية بوب كار الذي تحدث باسهاب عن
سياسة اسرتاليا الخارجية وخاصة دورها يف مساعدة الالجئني
السوريني الذين يعيشون ظروفا صعبة بسبب الحرب يف بالدهم
يف مخيمات يف تركيا واالردن ولبنان ..واخريا تمنى للجميع شهر
رمضان مبارك.
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افطار رمضاني

إفطار ناجح لالحتاد األسرتالي للمجالس اإلسالمية حظي بثناء اجلميع

مات ثيثلثوايت

سكوت موريسون

كاثرين كوساك

قيصر طراد

راي باريت

الشيخ فواز قمز

الحاج حافظ قاسم

روبرت فورولو

كال عصفور

عصفور ،موريسون ،الحاج حافظ ،ثيثلثوايت ،فورولو ،كيلي وانطوني خوري

الحاج حافظ قاسم ،ثيثلثوايت ،فورولو ،كيلي وحضور

أقام االتحاد الفيدرالي للمجالس االسالمية حفل افطار رمضاني
ناجح وذلك مساء االحد يف  20الجاري يف صالة امللك فهد يف
تشالورا.
واالفطار ،الذي عرفه مساعد سكرتري االتحاد قيصر طراد ،جمع
العديد من الشخصيات السياسية والدينية واالجتماعية حيث ّ
مثل
رئيس الوزراء السيد كيفن راد عضو مجلس الشيوخ الفيدرالي مات
ثيثلثوايتّ ،
ومثل زعيم املعارضة السيد طوني أبوت عضو مجلس
النيابي السيد سكوت موريسون ،السيدة كاثرين كوساك مثلت
رئيس الوالية باري اوفارول ،روبرت فوريللو مثل زعيم املعارضة
يف الوالية جون روبرتسون ،الوزير غريغ كيلي ،مرشح حزب
االحرار ملقعد واتسون ديفيد ديليزيو ،مرشح حزب االحرار ملقعد
بالكسالند انطوني خوري ،مرشحة حزب باملر ملقعد بالكسالند
زالي باروز ،القنصل املصري السيد أحمد فريد ،القنصل الباكستاني
عبدالعزيز عقيلي ،العضو يف االتحاد روعة السمان ،عضوا بلدية
ليفربول علي كرنيب وغاس بلوط ،عضو بلدية كانرتبري محمود
حواط ،الرئيس االول لالتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية
الدكتور اشفق احمد ،الحاج وجيه هوشر والحاج حسني هوشر،
عن تيار املستقبل عبد اهلل املري وسمري الصاج ،رئيس الجمعية
االسالمية اللبنانية سمري دندن ،ورجال الدين الشيخ عبد الغفار
الزعبي والشيخ حبيب الجاجية األب بول عبداهلل صايغ ،السيد
جرييمي جونز ممثل الطائفة اليهودية ،االخت تريش ماديغان،
اضافة اىل حضور كبري من جمعية ابناء املنية الخريية ،جمعية ابناء
الضنية ،نادي اوبرن الرياضي ممثال باحمد بكر ومن االعالم الزمالء
سعيد علم الدين ،الهام حافظ ،انطونيوس بو رزق ،منري محمد
والسيد أحمد اضافة اىل عدد كبري من الشخصيات السياسية
والدينية واالجتماعية وممثلي الجمعيات االسالمية والخريية.
وتحدث يف املناسبة رئيس االتحاد الحاج حافظ قاسم (الكلمة
أدناه) ،وتاله مات ثيثلثوايت وسكوت موريسون وكاثرين كوساك

غاس بللوط ،ديفيد ديليزيو ورسميون

الحاج وجيه هوشر والحاج حسني هوشر

علي كرنيب ،محمود حواط ،الزميلة الهام حافظ وحضور

ديفيد ديليزيو ،كال عصفور ورسميون

وروبرت فوريللو ورئيس بلدية بانكستاون كال عصفور ،وارسل
رئيس املجلس التشريعي يف الوالية دون هاروين رسالة تهنئة
بشهر رمضان املبارك واعتذار لعدم تمكنه من الحضور.
كلمة الحاج قاسم
وبعد ان القى رئيس االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية الحاج
حافظ قاسم كلمة باللغة االنكليزية القى كلمة بالعربية جاء فيها:
اخوتي واخواتي الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يسعدني ويشرفني ان ارحب بكم فردا فردا باسم اتحاد املجالس
االسالمية يف اسرتاليا وباالصالة عن نفسي يف هذه املناسبة
املباركة واالفطار الرمضاني الكريم ،االفطار السنوي التحادكم،
اتحاد املجالس االسالمية يف اسرتاليا.
ما أجملها مناسبة نلتقي فيها على افطار مبارك بعد صوم يوم
تحملنا فيه الجوع والعطش وتذكرنا فيه اخوة لنا يمرون يف ظروف
صعبة يقاسون فيها عذاب النزوح وآالم التشرد واللجوء ،يفطرون
على كسرة خبز او جرعة ماء ،منهم النازحون وبعضهم املشردون

واكثرهم الالجئون ومنهم الفقراء واملساكني وابناء السبيل ،ومنهم
الضرير واملريض واملقعد ،ومنهم اليتيم ومن ال معيل له.
ما أجملها مناسبة تجمع االهل واالصدقاء واألحبة يف شهر البذل
والعطاء وكرم االخالق ،شهر التسامح والتسابق اىل عمل الخري
والسعي من أجله.
شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار .وأرجو
كمسلمني يف هذا البلد ان نكون خري حـَمـَلة لرسالة هذا الشهر
العظيم ،رسالة التسامح واملحبة والخري لكل الناس ،رسالة احرتام
القوانني والتشجيع على االلتزام بها ورسالة االمتناع عن املحرمات
وكل ما يؤذي الناس ويضايقهم ،رسالة التسامح ومبادلة االساءة
باالحسان ،فإن شتمك أحد أو أهانك فقل اللهم اني صائم.
ارحب بكم ثانيا وأشكركم جميعا على فضل حضوركم وادعو
اهلل تعاىل ان يتقبل صيامكم وقيامكم وينعم علينا واياكم بليلة
القدر وإحيائها ،وكل عام وانتم بخري ،والسالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته.
وتم التقاط الصور التذكارية.
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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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اعـالن

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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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.

االفتتاح الكبري
ملحالت
LOUIS
VALENTINO
PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

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

22 ANZAC ST, GREENACRE
 مالصق ملبنى:مالحظة

ً عصرا5  صباحاً حتى6.30  أيام يف األسبوع من ال6 نفتح

02 9709 3002 :لالتصال

E: mohamad@wickedwickerhome.com.au
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افطار رمضاني

بحضور رسمي وروحي وحزبي وشعبي
الناشط الوطني واالجتماعي أحمد ديب يقيم افطارا رمضانيا

السفري االيراني د .محمود بابي يلقي كلمة ويبدو الشيخ كمال مسلماني
ونادر عطية

السفري االيراني د .محمود بابي ،احمد ديب ،طوني طوق ،الشيخ كمال
مسلماني ونادر عطية

السفري االيراني د .محمود بابي واملستشار يف السفارة مع آدي
سركيس والزميل اكرم املغوش

السفري االيراني د .بابي ،ديب ،االشوح والشيخ مسلماني

الشيخ مسلماني وديب (قعودا) الحاج مسلماني ،طنوس ،مراد وطوق

سركيس ،ديب ،الشيخ مسلماني،طنوس ،الزميالن املغوش وشالال واالشوح

احمد ديب ،آدي سركيس ،الزميل املغوش وحضور

السفري االيراني د .محمود بابي ،احمد ديب ،والشيخ كمال مسلماني

ريتشارد طنوس ،السفري محمود بابي ،بو ملحم ،مرعي والشيخ مسلماني

كتب أكرم املغوش:
أقام الناشط الوطني واالجتماعي أحمد ديب افطارا
رمضانيا يف دارت��ه العامرة بحضور السفري االيراني
الدكتور محمود بابي ووف��د دبلوماسي من السفارة
االيرانية ،الشيخ كمال مسلماني ممثل املجلس االسالمي
الشيعي االعلى ،رئيس بلدية اوبرن نادر عطية ،اعضاء
بلديات هولرويد آدي سركيس واوبرن هشام زريقة
وفريفيلد سمري يوسف ،الناشط يف حزب االح��رار
االسرتالي فؤاد االشوح ،نائب رئيس التيار الوطني الحر
يف اسرتاليا ريتشارد طنوس ورئيس التيار يف سيدني
طوني طوق ووفد من التيار ،رئيس تيار املردة جان البايع
ووفد من التيار ،نائب رئيس مجلس الجالية اللبنانية
طوني ابو ملحم ووفد من املجلس ضم لؤي مصطفى
وعلي م��راد ،رئيس حركة امل الحاج كامل مسلماني،
رئيس جمعية الزهراء الحاج حسن بزي ،جمعية بريوت
االسالمية الحاج فاروق القصار ،موسى مرعي ،واحزاب
وجمعيات خريية واجتماعية وعدد من ابناء مرياطة وحضر
من االعالم العربي الزميالن كميل شالال وأكرم املغوّش

وانطونيوس بورزق.
قدم املناسبة عضو بلدية هولرويد نائب رئيس الجامعة
اللبنانية الثقافية يف سيدني رئيس جمعية الدامور
الخريية آدي سركيس الذي نوّه بفضائل الصيام مرحباً
بأسم صاحب الدعوة بالحضور الكريم.
ثم تحدث الشيخ كمال مسلماني ممثل املجلس االسالمي
الشيعي االعلى شاكرا للسيد ديب دعوته الكريمة ومثنياً
عليه لفتح دارته للضيوف والجالية ،كما تحدث عن معاني
شهر رمضان املبارك.
وختم مشيداً بأهل املضيف الطيبني بإنجابهم أبنهم
أحمد ديب الذي هو «خري خلف لخري سلف».
وبعده تكلم السفري بابي مكررا شكره للسيد ديب
على حفاوته وتكريمه بهذا الشهر الفضيل متمنياً له كل
التوفيق والخري.
وأعقبه بالكالم االب جوزيف من الكنيسة الكلدانية الذي
تحدث عن تجربته الروحية يف إيران وتفاعل املسيحيني
مع املسلمني على اكمل وجه حيث عاش عدة سنوات
هناك ،مؤكداً ان شهر رمضان املبارك شهر خري وفضيلة

البايع ،حريكي ،مرعي ،مصطفى وحضور

وبركة ومن يعمل هلل ال خوف عليه .ووجه كلمة شكر
لصاحب الدعوة.
ويف الختام تحدث الحاج حسن بزي ،عن فضائل هذا
الشهر الكريم وتمنى الخري السرتاليا العظيمة وبالدنا
العربية والعالم متمنياً ان يعم السالم ويعود الحق
الصحابه مكررا شكره لصاحب الدعوة.
ثم تناول الحضور االفطار والحلويات التي اعدت من قبل
السيدة مريفت ديب (أم محمد) عقيلة السيد أحمد ديب
(ابو محمد).
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اعالنات ملبورن

ال مرياج

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

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

أمجل التهاني حبلول شهر رمضان املبارك
خربة  ..خدمة  ..نظافة

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

Steak - Seafood

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية

مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
www.totospizzahouse.com
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Melbourne

أول طلبية دولية بعد عرضها يف أيدكس .2013

روسيا تزود جيشها بطائرات يونايتد  40إماراتية من دون طيار
نقلت وكالة نوفوسيت الروسية عن مصدر مسؤول يف
مؤسسة التصنيع العسكري الروسية قوله إن وزارة
الدفاع يف روسيا تنوي شراء عدد من طائرات بدون
طيار يف اإلمارات ،ضمن سعيها لتزويد اجليش الروسي
أخريا بعدما
بهذا النوع من الطائرات ،الذي ذاع صيتها
ً
استخدمتها الواليات املتحدة لقتل ناشطني من القاعدة
يف باكستان واليمن.
وقال املصدر الروسي إن وزارة الدفاع الروسية تريد
شراء طائرات من طراز «يبهون -يونايتد  40لوك »5
من شركة أدكوم سيستمز ،وهي جمموعة من الشركات
اإلماراتية الكربى ،ذات االهتمامات املتنوعة ،واليت تشمل
تصنيع طائرات من دون طيار وأنظمة رادار ملراقبة
احلركة اجلوية وانظمة االتصاالت املتطورة ،واليت تتألف

من أكثر من  20شركة رائدة يف املنطقة.

روسيا األوىل

ونقلت تقارير صحفية عن اخلبري الروسي دينيس
فيدوتينوف قوله ،تعقيًبا على اخلرب« :ستكون روسيا
أول من يطلب طائرات يبهون -يونايتد  40لوك  ،5يف
حال حتققت هذه الصفقة بني وزارة الدفاع الروسية
واالمارات».
أضاف« :ما من أحد تسلم طائرة يبهون -يونايتد 40
لوك  5حتى اآلن ،اليت ظهرت للعلن أول مرة خالل
معرض آيدكس  ،2013الذي أقيم يف أبوظيب يف شهر
شباط (فرباير) املاضي».
ويف حزيران (يونيو) املاضي ،وبينما كان وزير الدفاع

الروسي سريغي شويغو يزور جناح شركة إيه أي إيه
اإلسرائيلية املصنعة للطائرات من دون طيار يف معرض
لوبورجيه للطريان يف ضاحية باريس ،أكد أن اجليش
الروسي سيحصل على طائرات من هذا النوع من إنتاج
روسيا ،قبل أن حتصل الشركة اإلسرائيلية على رخصة
لتصدير منتجاتها إىل روسيا ،وذلك بعدما عرب مندوب
الشركة اإلسرائيلية عن أسفه ألنه ال ُيسمح لشركته أن
تصدر منتجاتها إىل روسيا.
غري أن املركز الروسي ألحباث جتارة األسلحة أفاد
بأن روسيا استوردت  12طائرة من دون طيار من
إسرائيل ،بالرغم من أن يوري بوريسوف ،نائب وزير
الدفاع الروسي ،أكد رفض وزارة الدفاع الروسية
استرياد العتاد العسكري األجنيب ،وتفضيلها استرياد
التكنولوجيا ،من أجل تصنيع هذا العتاد يف روسيا.
ضروريا أن تصنع
وقال« :ترى وزارة الدفاع الروسية
ً
وخصوصا الطائرات من
روسيا بنفسها ما يطلبه جيشها،
ً
دون طيار».

تقدم إماراتي

أفران ّ
عكار

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

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

ويف العاشر من مايو (أيار) املاضي ،جنحت أول
االختبارات لطائرة من دون طيار إماراتية التصميم
والصنع ،بعدما حلقت بنجاح يف األجواء االماراتية .وقد
أكد علي الظاهري ،املصمم العام للطائرة ورئيس جملس
ادارة شركة أدكوم سيستمز حينها جناح اختبار الطريان
التجرييب األول لطائرة «يبهون -يونايتد  40لوك  »5يف
األجواء االماراتية ،بعد احلصول على املوافقات اجلوية.
وتستطيع هذه الطائرة التحليق ألكثر من  100ساعة،
ومحل حنو  10صواريخ جو -أرض ،يصل مداها إىل 60
ً
أيضا.
كيلومرتا ،من طراز «منرود  »1اليت تنتجها أدكوم
ً
نوعا من هذه الطائرة أنتجتها الشركة على
كما هناك ً 16
مدار السنوات املاضية .وعرضت ادكوم طائرة «يبهون
 يونايتد  40بلوك  »5اليت يقرتن امسها بالذكرىاألربعني لقيام احتاد دولة اإلمارات العربية املتحدة ،يف
معرض الدفاع  -ايدكس .2013
وبسبب االمكانات العالية اليت أظهرتها الشركة منذ
إنشائها يف العام  ،1988تسعى الواليات املتحدة
األمريكية وروسيا إىل احلصول على التقنيات إلنتاح
طائرة «يبهون» ،بسبب ما تتمتع به من مهارات تقنية
تضاهي نظريتها العاملية.
وتعد أدكوم بانتاج صائدة الطائرات «يبهون يو ايه
يف هنرت» ،اليت تتميز بطريانها بسرعة  900كيلومرت يف
الساعة ،وحتليقها على ارتفاع  35ألف قدم ،ووصوهلا
أبعد من  800كيلومرت ،وقابلية الكشف عن األهداف يف
الفضاء وتدمريها.

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

العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581
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هناك سالح يفوق سالح املقاومة

ﻮﺭﻥ
ﻥ

االصوات اليت ترتفع من وقت آلخر حتمل
ما ان سقط الرئيس سعد احلريري عن
كرسي الوزارة حتى ارتفعت اصوات الفريق حزب اهلل وسالحه عرقلة عمل احلكومة وتهديد
الذي ميثله مطالبة بنزع سالح املقاومة ورمبا الداخل اللبناني ما هي اال معزوفة اعتدنا على
مساعها منذ سقوط حكومة سعد الدين احلريري،
الحقا باسقاط النظام اللبناني برمته.
هناك مؤامرة كبرية على لبنان يعمل عليها واذا ُق ّدر للحريري يوما اعادة تكليفه بتشكيل
من الداخل مبباركة خارجية  ..اجلميع يعرفها احلكومة جمددا فهل يعود هناك من يطالب
بنزع السالح املقاومة؟ ام يطالبون حبماية هذا
ويعرف اهدافها.
مؤامرة حبجم الوطن ان مل تكن اكرب منه السالح؟
هناك يف لبنان سالح يفوق سالح املقاومة
وحتى الساعة ال احد من املسؤولني السياسيني
حتدث عنها امنا يدورون حوهلا معتمدين سياسة وقد شاهدنا يف الضنية وطرابلس ويف عرسال
الرتقيع والتلزيق وهي سياسة ال تبين وطنا وصيدا كيف كان هذا السالح يوجه تارة اىل
صدر اجليش اللبناني وطورا اىل ظهره ..وقد
بل على العكس.
ان الذين يطالبون بنزع سالح املقاومة سقط له املئات من الشهداء من الضباط
شرعه الرئيس الشهيد والرتباء واالفراد وكم من مرة اتهموا قائد
تناسوا ان هذا السالح ّ
وشرعه من جديد الرئيس اجليش باخليانة وطالبوه باالستقالة من خالد
رفيق احلريري وعاد
ّ
السنيورة وبعده الرئيس سعد احلريري وبقسم الضاهر اىل معني املرعيب وكبارة وغريهم..
هنا نسأل :هل اطلق حزب اهلل رصاصة
اليمني قال اجليش والشعب واملقاومة ..نعم
واحدة على اجليش اللبناني ام انه كان دائما
لقد شرعوا ثالثتهم هذا السالح.
كيف يسمح هلم اليوم باملطالبة بنزع السالح اىل جانبه؟
منذ وقت ليس ببعيد حصل اشكال يف
ام كان باعتقاد هذا الفريق ان سعد احلريري
ويطوق
اجليش
يدخل
امل
اجلنوبية..
الضاحية
سيحكم لبنان اىل يوم القيامة؟!
ّ
ّ
«فشة املنطقة ويوقف  18شخصا من املشتبه بهم؟
ال يا مجاعة ،سالح املقاومة ليس
امل تستقبل الضاحية اجليش بالورود ال
خلق» ووجوده ليس بالصدفة بل جاء نتيجة
االحتالل االسرائيلي للبنان وانتهاك سيادته بالرصاص؟
امل تستقبل مناطق اخرى معروفة يف لبنان
واستباحة ارضه وجوه ،وهذا االحتالل يهددنا
بالعودة يف اي حلظة لوال خوفه من ردع اجليش برصاص الغدر واخليانة؟
فهل نستطيع املساواة بني هذين
املقاومة.
لقد اثبت هذا السالح ضرورته واهميته خالل السالحني؟
ان دخول بعض عناصر من حزب اهلل اىل
حرب عام  2006مع اسرائيل اليت دامت ثالثة
وثالثني يوما واليت حتطم فيها العدو على القصري كان بدافع انساني نظرا لقربها من
صخرة املقاومة متكبدا خسائر فادحة باالرواح لبنان وللتهديد الذي تشكله حلدوده وسكانه
والعتاد ..يف هذه احلرب لقنت املقاومة العدو والنظام السوري ليس حباجة ملن يدافع عنه.
Saturday
4 June
2011
Page
24
للشعبPage
وتضليل 22
Saturday
21
January
وسيأتي
ونفاق
كذب
 2012كفى
درسا ال ينساه.
وحنن يف هذا اجملال ال ندافع عن حزب اهلل اليوم الذي ال يعود احد يستمع اليكم ويسمع
لكم.
النه ليس حباجة ملن يدافع عنه.

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

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :

Melbourne
Melbourne
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Electrical Contracting

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
Email: employment@ipssecurity.com.au

شركة

للتمديدات
حاتم
الكهربائية

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

نعمل  24/24ساعة يف اليوم
لالتصال بصديق الجميع سايد حاتم على احد الرقمني

TeL/ Fax: 03 9391 0686
Mobile 0417 949 650
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جامع حتف عراقي يطلق زوجته بعد فضيحة صوره وهو يضربها

Melbourne

ّ
طلق املليونري وجامع التحف من أصل عراقي تشارلز ساتشي،
ّ
يعنفها بها وعدم خروج األخرية لتربير
زوجته بعد إنتشار صور
فعلته.

لكن يبدو أن كل احملاوالت إلعادة األمور إىل جماريها بني االثنني
قد فشلت ،فلم جيد ساتشي خيارًا سوى اإلعالن عن بدء إجراءات
الطالق ،وقال" :هذا أمر مفجع .حبنا كان عميق جدًا ،ولكن يف
العام املاضي اجنرفنا بعيدًا عن بعضنا البعض .الصور اليت ظهرت
فيها أمسك برقبة ناجيال كانت ميكن أن تكون عكسية ،فهي أمسكت
برقبيت يف املاضي جلذب انتباهي".

Hatem

Electrical Contracting

لندن :بدأ املليونري الربيطاني وجامع التحف تشارلز ساتشي
إجراءات الطالق ضد زوجته ناجيال لوسون بعد أربعة أسابيع فقط
من إمساكه برقبتها يف مطعم املشاهري يف لندن ،وتصويره وهو
يعنفها بقسوة ثم يرتكها لدموعها املنهمرة.

ﺷﺮﻛﺔ
ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ
ﻛﺎﻧﺖ
يشار إىل أن ثروة ساتشي تصل إىل  135مليون جنيه اسرتليين،
ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
يف حني متلك ناجيال ،ابنة املستشار احملافظ السابق ناجيال لوسون،
عمالق اإلعالن السابق ( 70عامًا) يقول انه اختذ القرار باإلنفصال
ثروة تقدر بعشرين مليون جنيه اسرتليين.
ﺃﻓﻀﻞ
ﺗﻘﺪﻡ
ﺯﺍﻟﺖ
ﻭﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ
رمسيًا عن زوجته اليت تقدم برنامج للطهي على التلفزيون ألنها
"رفضت الدفاع عن مسعته بعد انتشار صور له وهو يضع يده حول
يف أعقاب الصور املروعة لشجارهما يف مطعم سكوت يف مايفري،
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
رقبتها يف املطعم".
مارك هاتشينسون نصح زوجها باالعتذار عن االعتداء واالعرتاف واجه تشارلز ساتشي وناجيال لوسون موجة ال تطاق من الشائعات
خبجله مما فعل .لكن ساتشي غضب كثريً
أنت
"هل
لزوجته:
وقال
ا
والتكهنات ،فظهر جامع التحف باعتباره معنفًا لزوجته ،فيما ظهرت
ﺍﳴﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻢ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ
وقال ساتشي (أو ساعاتي كما يعرف يف العراق) انه يأسف لنهاية جمنونة؟ تعلمني أن هذه ليست احلقيقة" .فأجابته" :ليس لدينا أي ناجيال ضحية مضطهدة للعنف املنزلي.
فاندلع شجار آخر بينهما ليقول هلا ساتشي" :احزمي
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻦﻴالعام خيار آخر"،
عالقته بزوجته ،مضيفًا" :أشعر بأنين خيبت أمل ناجيال خالل
ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ
ﳲ
املاضي ،كما أشعر خبيبة أمل منها ألنها رفضت تقديم أي تعليق حقائبك وارحلي".
وكشفت صحيفة الديلي ميل عن الكثري من اخلالفات بني ساتشي
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔنوع من العنف ضد
علين تدافع فيه عين وتقول اني مل أرتكب اي
وزوجته يف اآلونة األخرية ،أدت إىل نهاية عالقتهما ،منها شجارهما
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻷﻛﺮﺒ
املرأة ومل أعنفها جسديًا بأي شكل من األشكال".
يف اليوم التالي ،االثنني  17حزيران ،ذهب ساتشي طوعا إىل بسبب ابنتهما كوزميا ( 19عامًا) اليت أرادت والدتها تعليمها يف
ﻭﺍﳴﻨﺎﺯﻝ وافق على قبول حتذير الشرطة
مركز شرطة تشارينغ كروس حيث
ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
جامعة أكسفورد بينما أراد ساتشي أن تبقى يف االيكونومست.

*Ap
*Ap
Cel
*In

هذه التطورات املثرية أدت إىل نهاية زواج ساتشي ولوسون الذي
دام عشر سنوات بشكل مرير بعد أسابيع من التكهنات.

ﺣﺎﺗﻢ

بتهمة االعتداء ،حماو ً
ال تلطيف األجواء مع زوجته.

ﺍﳴﻌﺎﻣﻠﺔ ..ﻛﻔﺎﻟﺔ ﳲ
ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ  ..ﺻﺪﻕ ﳲ
لكن يف خطوة ناقصة ،قرر جامع التحف الربيطاني إعطاء تصريح
ﺍﻟﻌﻤﻞما حدث واصفًا
وأظهرت الصور اليت التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي ساتشي لصحيفة "إيفننغ ستاندارد" قلل فيه من أهمية
وهو ميسك برقبة لوسون ( 53عامًا) ويشد أنفها خالل مشادة دامت
 27دقيقة يف مطعم (سكوت) يف مايفري يوم  9حزيران .ونشرت
صور إضافية لناجيال وهي متسح دموعها بعد أن غادر زوجها املطعم
يف نوبة غضب.

وما زاد األمر سوءًا هو الصور اليت نشرت لشجارهما حول هذه
املسألة ،ثم رفض ساتشي االعتذار علنًا – بل ومطالبته لناجيال
بالدفاع عنه -ثم إصرار زوجته على اعرتافه بضربها إىل أن وصلت
األمور إىل الطالق.

الشجار بـ "العراك اللطيف" ،فثار جنون زوجته.

„»‡›@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT
وقال ساتشي" :الصور خميفة ،لكنها تعطي اإلحياء بأن األمر كان
أكثر عنفًا من احلقيقة .األمر كان عراكًا لطيفًا ،فبينما كنا جنلس
خارج مطعم ،دار بيننا جدل حاد حول أطفالنا ،وأمسكت بعنق ناجيال
حملاولة التأكيد على نقطة ما .دموع ناجيال انهمرت ليس بسبب
تأملها بل بسبب جدالنا".

وقال صديق مشرتك للزوجني ان ناجيال شعرت باخلزي واإلهانبة
بسبب الصور ،معتربة أن وصفه ما حدث بالعراك اللطيف كان
"جنون" وخطأ ذريع جعلها غري قادرة على الدفاع عنه أو التسرت
عليه.

◊˘ﬁ_œÜ˙^=Ôÿ√=#_v=ÉÈ_ä=≈Í‹£^=—ÈÉìf=⁄_ìj

بعد أسبوع من نشر الصور يف صحيفة "الديلي ميل" ،خرجت
لوسون من منزهلا بصحبة ابنها برونو ( 17عامًا) ومل تتحدث إىل
زوجها من ذلك احلني .وكانت قد حملت قبل ذلك إىل أن زوجها
ذو طبع حاد ويثور بشدة أثناء مشاجراتهما.

03 9391 0686
0417 949 650

وأشارت صحيفة الديلي ميل إىل أن مستشار ناجيال للعالقات العامة

مرات ال حتصى
 eبناجيال
ساتشي االتصال
وفقًا لألصدقاء ،حاول
ﹸT
l/Fax:
وأضاف أنه وزوجته قد تصاحلا بعد عودتهما للمنزل ،مفسرًا لكنها رفضت اإلجابة وهو يف ذهول تام ان بعد كل ما قام به
مغادرتها للمنزل بأنه طلب منها اصطحاب أبنائهما واالبتعاد عن حبياته "سينتهي به األمر كرجل يضرب زوجته".
املنزل حتى تهدأ الضجة اإلعالمية حول األمر.

Mob:
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رياضــة

«دوري أبطال أوروبا» بكرة القدم للموسم 2014/2013

 22فريقاً مباشرة إىل دور اجملموعات و  10من التصفيات
التمهيدية
التصفيات
تبدأ
لـ»دوري أبطال أوروبا» بكرة
القدم قبل انطالق املوسم يف
معظم الدوريات احمللية.
وكما هو معلوم ،فإن هذه
أهمية
«البطولة» هي األكثر
ّ
على صعيد األندية يف العامل،
تضم باقة كبرية
كيف ال وهي
ّ
من أبرز النجوم واملواهب من
خمتلف القارات تتصارع من أجل
عيون الكأس «ذات األذنني»
ُ
شرف خزائن
تزين
اليت
ّ
وت ّ
بطل أوروبا اجلديد مع نهاية
كل موسم كروي .كذلك تقدم
هذه «البطولة» مبالغ مالية لكل
الفرق املشاركة ،حتى تلك اليت
خترج من الدور األول ،وهي
أضعاف األضعاف من تلك اليت
يقدمها الـ»فيفا» إىل املنتخبات
املشاركة يف كأس العامل.
إنها بكل بساطة ،البطولة األكثر

«االحتاد العربي» جيدد للربعة وخيتاره رئيساً لـ»جلنة احلكام»

حيدر رئيساً لـ»احتاد كرة القدم»
بالتزكية لوالية رابعة

الربعة مع «املكتب التنفيذي» الجديد لـ»االتحاد العربي»

«بايرن ميونيخ» يحمل كاس «دوري أبطال أوروبا» املوسم الفائت

ً
روعة وسحرًا ومتعة  ...واألكثر جنيًا لألرباح على الصعيدين املادي
واملعنوي .ووصفها املدرب األسطوري املعتزل السري ألكس
فريغوسون بأنها أهم من «كأس العامل».
تأهل مباشر لـ  22فريقًا
يعتمد «االحتاد األوروبي ـ يويفا» نظامًا مثاليًا للبطولة يعتمد على
اختيار  22فريقًا للتأهل املباشر إىل دور اجملموعات ،الذي يضم
 32فريقًا موزعة على  8جمموعات ،وذلك عرب جدول للنقاط حيتسب
إجنازات كل فريق يف املواسم السابقة ،وقد نالت أملانيا وأسبانيا
وانكلرتا حصة األسد يف الالئحة حيث تتمثل كل واحدة بثالثة فرق،
تليها إيطاليا وفرنسا والربتغال بفريقني ،وتوزعت املقاعد األخرى
على  7دول.
وهنا الالئحة:
ـ أملانيا ( 3فرق)« :بايرن ميونيخ» بطل أملانيا وأوروبا« ،بوروسيا
دورمتوند» ،ثاني الدوري و»باير ليفركوزن» ،الثالث.
ـ اسبانيا (« :)3برشلونة» ،البطل« ،ريال مدريد» ،الثاني و»اتلتيكو
مدريد» ،الثالث.
ـ إنكلرتا (« :)3مانشسرت يونايتد» ،البطل« ،مانشسرت سييت»،
الثاني وتشلسي» ،الثالث.
ـ إيطاليا (« :)2يوفنتوس» ،البطل ،و»نابولي» ،الثاني.
ـ الربتغال (« :)2بورتو» ،البطل و»بنفيكا» ،الثاني.
ـ فرنسا (« :)2باريس سان جرمان» ،البطل و»مرسيليا»،
الثاني.
وتوزعت املقاعد السبعة األخرى على بطل كل من الدوريات
التالية:
ـ روسيا« :سيسكا موسكو».
ـ هولندا« :أياكس أمسرتدام».
ـ أوكرانيا« :شاختار دونتسك».
ـ اليونان« :أوملبياكوس».
ـ بلجيكا« :أندرخلت».
ـ الدمنارك« :كوبنهاغن».
ـ تركيا« :غلطة سراي».
التصفيات التمهيدية
تقسم التصفيات التمهيدية على أربع مراحل ،ويشارك يف املرحلة
األوىل أربعة فرق فقط ،هي« :شرياك» األرميين« ،لوزيتانوس»
األندوري« ،تري بني» من سان مارينو و»سرتاميور» من جزر
الفارو .وتلعب هذه الفرق يف املرحلة األوىل بسبب ضعف
مستواها الفين مقارنة مع الفرق األخرى ،ولتصنيفها املتدني على
الئحة الـ»يويفا».
وقد تأهل من هذه املرحلة فريقا «شرياك» و»سرتاميور» ،وانضما
ّ
مصنفة بدرجات أعلى بقليل ،ومن بينها «سلتيك»
إىل  32فريقًا
اإلسكتلندي بطل أوروبا  1967ووصيف .1970
وتتواصل التصفيات يف املرحلتني الثانية والثالثة مبشاركة كل
أبطال الدوريات اليت مل تتأهل مباشرة ،وصو ً
ال إىل الـ»بالي
أوف» الذي تأهل إليه حسب التصنيف مخسة فرق عريقة ،هي:
«أرسنال» االنكليزي« ،ميالن» االيطالي« ،شالكة» االملاني« ،ريال
سوسييداد» االسباني و «باكوس دي فرييرا» الربتغالي.
والالفت هذا املوسم ،غياب اثنني من أبرز فرق أوروبا هما «ليفربول»
اإلنكليزي ( بطل أوروبا مخس مرات) ،و»إنرتناسيونالي» اإليطالي
(ثالث مرات).
السجل الذهيب

حيمل «ريال مدريد» اإلسباني الرقم القياسي بعدد مرات الفوز
بلقب «دوري أبطال أوروبا» ،وهو  9مرات ،يليه:
ـ «ميالن» اإليطالي (.)7
ـ «ليفربول» اإلنكليزي و»بايرن ميونيخ» األملاني (.)5
ـ «برشلونة» اإلسباني و»أياكس» اهلولندي (.)4
ـ «مانشسرت يونايتد» اإلنكليزي و»إنرتناسيونالي (.)3
ـ «يوفنتوس» اإليطالي« ،بنفيكا» الربتغالي« ،بورتو» الربتغالي
و»نوتنغهام فوريست» االنكليزي (.)2
ـ «سلتيك» اإلسكتلندي« ،هامبورغ» األملاني »،ستيوا بوخارست»
الروماني« ،مرسيليا» الفرنسي« ،بوروسيا دورمتوند» األملاني،
«تشلسي» اإلنكليزي« ،فينورد» اهلولندي« ،أستون فيال»،
اإلنكليزي« ،النجم األمحر» اليوغوساليف سابقًا و»بي أس يف»
اهلولندي (.)1

«الكأس الذهبية» بكرة القدم

«الرتينيدادي» و«السلفادوري» إىل ربع النهائي
حلقت ترينيداد وتوباغو والسلفادور بركب املنتخبات املتأهلة إىل
الدور ربع النهائي من «الكأس الذهبية» بكرة القدم ملنتخبات منطقة
الـ»كونكاكاف» اليت تضم أمريكا الشمالية والوسطى والكارييب،
وتستضيفها الواليات املتحدة حتى  28احلالي.
على ملعب «بي بي يف اي كومباس ستاديوم» يف هيوسنت،
استفاد «الرتينيدادي» من قرار مدرب هندوراس لويس فرناندو
سواريز اراحة عدد من جنومه بعد أن ضمن منتخبه يف اجلولة السابقة
تأهله اىل ربع النهائي للمرة اخلامسة على التوالي ،لكي خيرج فائزا
بهدفني سجلهما يف الشوط الثاني بعد ان سهل احلكم املهمة عليه
بطرده خوسيه فيالسكيز يف الدقيقة الـ 37بسبب تدخل قاس من
اخللف على كورنيل غلني الذي كان ايضا خلف اهلدف االول لبالده
يف الدقيقة الـ 47بعدما انتزع ركلة جزاء انربى هلا مهاجم ستوك
سييت االنكليزي كينوين جونز.
وعزز كيفن مولينو تقدم بالده وأكد تأهلها اىل ربع النهائي للمرة
االوىل منذ العام  ،2000بتسجيله اهلدف الثاني يف الدقيقة الـ.66
ويلتقي «الرتينيدادي» يف ربع النهائي مع «املكسيكي» بطل
النسختني االخريتني وصاحب الرقم القياسي بعدد االلقاب (.)6
وتأهل معه «السلفادوري» كواحد من أفضل صاحيب املركز الثالث،
بفوزه على «اهلاييت» بهدف وحيد لرودولفو زياليا ( ،)76بعد ان
تابع ركلة جزاء نفذها بنفسه وصدها احلارس فراندي مونرتيفيل
لكنه الكرة سقطت امامه جمددا فتابعها يف الشباك ،مسجال هدفه
الثالث يف البطولة.
ويلتقي «السلفادوري» يف ربع النهائي مع باناما ثانية اجملموعة
االوىل ،فيما يلعب «اهلندوراسي» مع ثاني اجملموعة الثالثة ،أي
الواليات املتحدة املضيفة أو كوستاريكا (ضمن املنتخبان تأهلهما
ولكل منهما  6نقاط قبل مواجهتهما فجراليوم بتوقيت بريوت).
وال تزال هناك بطاقة واحدة اىل ربع النهائي منحصرة باملركز
الثالث بني «املارتينيكي» ( 3نقاط يف اجملموعة االوىل اليت انتهت
منافساتها) ،و»البيليزي» و»الكوبي» دون نقاط يف اجملموعة الثالثة
قبل مواجهتهما اليوم أيضًا ،مع أفضلية هامة لـ»املارتينيكي» بفضل
فارق األهداف.

أقفل يف الساعة اخلامسة من بعد ظهر الثالثاء ،باب الرتشح
النتخابات «احتاد كرة القدم» املقررة يف  31متوز احلالي يف فندق
«كورال بيتش» على مرشح وحيد للرئاسة هو الرئيس احلالي
هاشم حيدر ،ما يعين فوزه بالتزكية لوالية رابعة متتد حتى العام
.2017
أما على مراكز العضوية العشرة األخرى فرتشح  16مرشحًا ،هم 9
من «اللجنة العليا احلالية» :النائب األول للرئيس رميون مسعان،
النائب الثاني أمحد قمر الدين ،أمني الصندوق حممود الربعة،
األعضاء موسى مكي ،جورج شاهني ،مازن قبيسي ،سيمون
الدويهي ،همربسوم ميساكيان ،وائل شهيب ،إىل  7مرشحني
جدد ،هم :عصام الصايغ (الصفاء) ،أسعد سبليين (النجمة)،
جورج حنا (الراسينغ) ،أمحد فردوس (الشمال) ،الياس الياس
(الشمال) ،عبد اهلل النابلسي (االجتماعي) ،وجو كوبلي (حر).
وحسب املعلومات املتوافرة ،فإن الالئحة املرشحة للفوز برئاسة
حيدر تضم إليه  8أعضاء حاليني إىل عصام الصايغ وأمحد
فردوس.
كذلك من املتوقع أن يقرتح حيدر يف أول جلسة يعقدها «املكتب
التنفيذي» اجلديد ،بعد االنتخابات حسب النظام اجلديد الذي متت
املوافقة عليه من الـ»فيفا» ،تسمية األمني العام احلالي جهاد
الشحف (أبو فراس) أمينًا عامًا باملواصفات اجلديدة.
«االحتاد العربي»
على صعيد آخر ،جددت «اجلمعية العمومية» لـ»االحتاد العربي»
عضوية أمني صندوق «االحتاد اللبناني» حممود رابعة لوالية ثانية
متتد حتى العام  ،2017بعد أن مت انتخابه من اجلولة األوىل بـ16
صوتًا من أصل  20احتادًا عربيًا شارك يف «اجلمعية العمومية» اليت
انعقدت ليل أمس األول يف مدينة جدة السعودية ،ومثل لبنان
فيها رئيس «االحتاد» هاشم حيدر.
وتألف «املكتب التنفيذي» اجلديد» لـ»االحتاد» من األمري
السعودي نواف بن فيصل (رئيسًا) ،املصري هاني أبو ريده،
االماراتي غامن الغامن ،الكوييت مبارك املصعب ،اللبناني حممود
الرابعة ،العراقي ناجح محود ،اجلزائري حممد روراوه ،املغربي علي
الفهري والسوداني معتصم جعفر.
ويف أول جلسة عقدها «املكتب التنفيذي» اجلديد لـ»االحتاد»
برئاسة األمري نواف بن فيصل مت تشكيل اللجان الفرعية ،حيث مت
تسمية الربعة رئيسًا لـ»جلنة احلكام» باإلمجاع.

«األنصار» يقدم مدربه مشران بدر :ثقتنا كبرية بالعودة للمنافسة
وعد رئيس «نادي األنصار» نبيل بدر بان يكون للنادي فريق قوي
ومنافس املوسم املقبل ،وقال يف مؤمتر صحايف عقده الثالثاء يف
قاعة «ملعب النادي» طريق املطار ،مبناسبة تقديم املدرب اجلديد
العراقي هاتف مشران وتعاقده رمسيا معه« ،لن أطلق الوعود ،ولن
أضع التواريخ ولن أعد إال بأن وترية العمل داخل النادي سوف
تتخذ منحى تصاعديًا حتى حيني موعد الدوري ،اليوم هاتف مشران،
وغدًا العبون أجانب .ويف احملصلة إعادة «األنصار» فنيًا إىل سكة
االنتصارات».
وأعرب بدر عن ثقته باملدرب اجلديد ،قائال «نضع ثقتنا الكاملة
باملدرب هاتف مشران ،ونوفر له كامل الدعم املعنوي من أجل عودة
«األنصار» اىل املنافسة من جديد ،ألن املكان الطبيعي لـ»األنصار»
هو يف القمة ولن نرضى عن هذا املكان بدي ًال».
وحضر املؤمتر أعضاء «اهليئة االدارية» ،امساعيل حممود ،فادي
مشسني ،حممود الناطور ومدير النادي عباس حسن ،إىل أمني السر
لـ»نادي العهد» حممد عاصي ومدير النادي علي زنيط وبعض
االعالميني.
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كتابات

برنامج احتفاالت عيد مار شربل
 21-15متوز 2013

صالة املساء وقداس وعظة مع األب جورج طربيه.
مساء
اإلثنني  15متوز 6.00
ً
ساعة سجود أمام القربان األقدس باللغة العربية.
مساء
7.00
ً
ساعة سجود أمام القربان األقدس باللغة اإلنكليزية.
مساء
8.00
ً
فرض األخوية وصالة املسبحة.
مساء
5.00
متوز
الثالثاء 16
ً
صالة املساء وقداس مع أخويات األبرشية ،وعظة مع األب ميالد
مساء
6.00
ً
القزي.
صالة املساء وقداس مع الشبيبة وعظة مع األب روني
مساء
6.00
متوز
17
األربعاء
ً
شاهني.
صالة املساء وقداس وعظة مع األب شليطا البستاني.
مساء
6.00
متوز
18
اخلميس
ً
عرض فيلم حياة القديس شربل.
مساء
7.30
ً
صالة املساء وقداس وعظة مع األب ايلي رمحة
مساء
6.00
اجلمعة  19متوز
ً
مسرية باملشاعل وزياح مار شربل.
مساء
7.00
ً
بريمون العيد :قداس احتفالي حيتفل به صاحب السيادة
مساء
5.30
متوز
السبت 20
ً
املطران أنطوان شربل طربيه.
)أبواب الكنيسة تبقى مفتوحة للزيارة طوال الليل(
هريسة العيد
مساء
7.00
ً
األحد  21متوز
(عيد مار شربل) قداسات العيد
باللغة العربية
مساء
 11.15 – 8.45 - 7.30و5.30
ً
باللغة اإلنكليزية
مساء
 10.00صباحًا و 7.00
ً
صالة:
ً
َ
قلب األب شربل فاعتنق احلياة
استهويت
ن
م
يا
،
له
نهاية
ال
ا
جمد
يسيه
بقد
د
املمج
اإلله
أيها
َ
ُ
ّ
ّ
َِ
َ
ّ
العفة والطاعة
الرهبانية،
بالفضائل
العامل،
عن
د
التجر
على
والقدرة
النعمة
ومنحته
ة،
النسكي
ّ
ّ
ّ
والفقر:
َ
أذعت
وخدم َك .أيها اإلله القدير ،يا َمن
أحب َك هو
حنب َك
َ
َ
وخندمك كما ّ
نسألك أن متنحنا نعمة أن ّ
ِ
النعمة اليت نلتمسها ،فنشكرك
بشفاعته
إمنحنا
شتى،
ونعم
بعجائب
ُقِّوة شفاعة القديس شربل
ْ
ّ
ومنجدك إىل األبد .آمني.

Program for the Feast of St. Charbel
July 2013 -21
Monday 15 July
		
6:00pm
		
7:00pm
		
8:00pm

)Evening prayer & Mass (Reflection by Fr George Tarabay
)Eucharistic Adoration (Arabic
)Eucharistic Adoration (English

Tuesday 16 July
St Charbel’s Sodality prayer and Holy Rosary
		
5:00pm
Evening prayer & Mass with the Sodalities of the Maronite
		
6:00pm
()Reflection by Fr Milad Azzi
– Diocese

اعداد :أكرم املغوّش

احلسناء اجلامعية كريستال بشاره

رأس احلكمة خمافة اهلل

الثروة احلقيقية لالسرة السعيدة هي
بنجاحها االخالقي والعلمي .هذا النجاح
يعود بالتأكيد على الوطن.ولعل الشابة
احلسناء كريستال بشارة ،كرمية االعالمي
املميز واخللوق االستاذ بطرس بشارة
ّ
الذي يعمل مدير قسم االخبار والربامج
السياسية يف اذاعة صوت الغد وكرمية
السيدة املثقفة أولاّ يزبك بشارة احلائزة
على شهادتني يف فن الطبخ من معاهد
معروفة يف سيدني ،خري من تنطبق عليها
هذه الصفات.
ولدت كريستال يف بلدة كرم املهر
يف الشمال اللبناني تلك البلدة الوديعة
املشهورة بطيبة اهلها وكرمهم وحبهم
للبنان والعرب وقد اعطت الوطن قامات
اعالمية وفنية واكادميية وسياسية ورجال
اعمال منهم االعالمي البارز الزميل غسان
خنول والفنانة الرئعة ماري بشارة ورئيس
بلدية سرتاثفيلد السابق طوني مارون
والشعراء جرمانوس جرمانوس ويوسف
جربين وعامل الذرة يف السويد جون سليم
بشارة وسواهم .
تقول :كريستال كل الشكر هلل على
نعمه وكل الشكر للسيد الوالد احلبيب
والسيدة الوالدة احلبيبة على تربيتهما
وتضحياتهما من اجل تعليمنا مع شقيقي

الغالي ميشال الذي يدرس الكهرباء
وشقيقيت الغالية غايل اليت تتابع دراستها
االعدادية بتفوق واحلمد هلل كله بفضل
اهلنا االعزاء وحنن نتقن اللغة العربية اىل
جانب االنكليزية والفرنسية .امتنى على
ابناء اجلالية أن يتفاعلوا مع هذه البالد
االسرتالية العظيمة ويتواصلوا مع اوطاننا
االم ويتابعوا حتصيلهم العلمي الن االوطان
تفتخر بنجاح بنيها ويطيب لي ان اقول
:رأس احلكمة خمافة اهلل .وايضًا اردد يا
رضى اهلل ورضى الوالدين .
احلسناء كريستال الياس بطرس بشارة
تتأهب لدخول اجلامعة لدراسة العلوم
السياسية واالقتصادية وهي مثال رائع
لبنات جيلها النها تقرن القول بالفعل
وبالتالي النها تربت على القيم والفضيلة
وما زالت يف بيت اهلها الن هذا البيت مثالي
وواقعي يستحق كل التقدير واالحرتام.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

السيناتور شوكت مسلماني يكرم الدكتور مصطفى مجيل علم الدين

Wednesday 17 July
Evening prayer and Youth Mass (Reflection by Fr Ronny
6:00pm
)Chaheen
Thursday 18 July
)Evening prayer & Mass (Reflection by Fr Challita El Boustani
		
6:00pm
”Screening of the movie “Charbel
		
7:00pm
Friday 19 July
		
6:00pm
		
7:00pm

)Evening prayer & Mass (Reflection by Fr Elie Rahme
Candlelit Procession of Saint Charbel

Saturday 20 July
Solemn Mass celebrated by His Excellency Bishop Antoine
		
5:30pm
Charbel Tarabay
* .The Church doors remain open all night
			
”Traditional “Harisseh
		
7:00pm
Sunday 21 July – Feast of St. Charbel
Arabic Mass 7:30am
Arabic Mass
		
8:45am
English Mass
10:00am
Arabic Mass
11:15am
Arabic Mass
		
5:30pm
English Mass
		
7:00pm

د .مصطفى ود .بارعة علم الدين يتوسطان النائب عيسى والسيناتور مسلماني ،كريكياشريا والزميل اكرم املغوّش

قبل مدة كرم السيناتور احملامي االستاذ شوكت مسلماني الدكتور املعطاء مصطفى مجيل علم الدين
يف قاعة التشريفات الكربى يف مبنى برملان نيو ساوث ويلز حبضور حشد من النواب والوزراء واعضاء
جملس الشيوخ وفاعليات عربية وروحية وسياسية واكادميية وطبية واعالمية تقديرًا لتضحياته وتقدمه
وبدور الذين
العلمي مع عقيلته الربوفيسوره بارعة علم الدين واجناهلما احملامي مجيل وناجي وطارق
ّ
يتابعون دراسة الطب يف جامعات الوالية بتفوق وامتياز ما شاء اهلل .
قدم املتكلمني الناشط الوطين واالجتماعي حسني علوش وحتدث العديد من الوزراء والنواب
وجملس الشيوخ ورجال الدين حيث اشادوا وامجعوا على ان الدكتور املثالي مصطفى مجيل علم الدين
والسيدة عقيلته واجناهلما يعتربون عمدة اساسية وعنوانًا كبريًا خلري اجلالية العربية يف هذه القارة
االسرتالية العظيمة املتعددة احلضارات والثقافات .
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متفرقات

ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

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

PH: 0419 247 261 - 02 9682 3269

صينية تقدم درس فيزياء من كيت ميدلتون تنتقل إىل منزل والديها
الفضاء
تقيم دوقة كامربيدج ،كيت
ميدلون ،يف منزل والديها
لتلقي الرعاية املطلوبة قبل
والدتها ألول طفل هلا ولألمري
ويليام.

امجل ليالي رمضان مع كروان املسرح
غازي نصوح

قدمت رائدة فضاء صينية مع فريق من زمالئها من كبسولة
حتلق يف مدار األرض على ارتفاع  300ألف مرت دروسا تطبيقية
يف الفيزياء اخلميس املاضي.
ونقل التلفزيون الوطين من على منت الكبسولة تياجنونج القصر
السماوي البث املباشر إىل مئات املاليني من طالب املدارس
واملشاهدين.
وقادت وانج يا بينج وهي ثاني امرأة ترسلها بكني إىل الفضاء
الدرس الذي استغرق ساعة ومت بثه على اهلواء مباشرة على
التلفزيون الوطين وملئات من الطالب يف مسرح يف بكني يف
أداء تقين يعكس طموحات الصني يف جمال غزو الفضاء.
وقدمت وانج البالغة من العمر  33سنة شرحا للجاذبية وحركة
البندول والتوازن احلركي والتوتر السطحي للمياه يف الفضاء.
كما قامت وانج بإجراء سلسلة من التجارب التعليمية حول قانون
اجلاذبية.
وساعد وانج عضوا الطاقم يف هذه املهمة وهما ني هاي شنج
وتشانج شياو جوانج حيث قاما بتصوير العرض العلمي الذي
شاهده من كوكب األرض أكثر من  60مليون تلميذ ومدرس
صيين وأجابوا عن األسئلة املتعلقة باستخدام املياه يف املركبة
الفضائية وتدابري احلماية من النفايات الفضائية وسبل التعامل
مع البيئة اليت تنعدم بها اجلاذبية ومناظر الفضاء.
يذكر أن شنتشو  10هي خامس وأطول مهمة مأهولة مقررة
للصني يف الفضاء وتعد خطوة رئيسية حنو هدف الصني يف
جتميع حمطة فضائية دائمة حبلول عام .2020

لندن :حرصًا من األمري ويليام
على تلقي زوجته ،كيت
ميدلتون ،رعاية مميزة خالل أيام
محلها األخرية ،وافق ويليام على
انتقال كيت منذ اجلمعة املاضية
إىل منزل والديها.
كيت اليت تتمتع بالكثري من
وسائل الراحة فن منزل والديها
قبل أن تصبح أمًا ،تشعر وفقًا
ملصدر مقرب منها باالسرتخاء
بني أفراد عائلتها ،موضحًا يف حديثه لصحيفة "صانداي
اكسربيس" أنه يوجد سيارة شرطة أمام منزل عائلة كيت حتى
ترافقها وتتابعها عندما يأتي موعد والوالدة وتضطر كيت
الذهاب إىل املستشفى اليت تبعد  50مي ًال عن املنزل.
اجلدير بالذكر أن كيت ستقضي الستة أسابيع األوىل بعد
الوالدة يف منزل والديها أيضًا ،إذ أنها ترفص توظيف ممرضة
لالهتمام بالطفل املنتظر.

أماندا سيفريد ترفض التعري
لتحفظ جسدها لزوجها املستقبلي

القمر يقرتب من كوكب األرض

شهر رمضان املبارك شهر التسامح واحملبة والعطاء حييي لياليه
املطرب الغريد غازي نصوح كروان املسرح الذي جيعل لياليك
وايامك اسعد االوقات وذلك مساء كل سبت يف مطعم طوني
للعائالت حيث تسهر مع الربنامج الفين حتى الصباح مع اخلدمة
السريعة املمتازة واستقبال الوجه البشوش طوني عاصي وتستقبل
الصالة املناسبات السعيدة املختلفة حيث احتفل باعياد امليالد كل
من شربل سابا ،جوزيف مارون ،وارغو باشا ،جورج خوري ،شربل
عفلق وشربل طوق ويطلع الفجر دون ان تشعر وانت يف نشوة
الفرح والطرب من كروان املسرح املطرب غازي نصوح.

العالناتكم يف الهريالد
االتصال على الرقم
87648186
او 0403482345

شاهد سكان الكرة االرضية ليلة السبت القمر اسطع نورا واكرب
حجما ومتكامال ،القرتابه من الكرة االرضية.
ولقد اقرتب القمر من الكرة االرضية اىل مسافة 356ألف و 991كلم،
وهذه املسافة اقل بـ  48ألف و 280كلم من املسافة االعتيادية
بني االرض والقمر .يف هذه الليلة بدا قرص القمر اكرب من املعتاد
بـ  % 13.5واسطع بنسبة  ،% 30وهذه الظاهرة يسميها علماء
الفلك بـ "." Supermoon
وحتدث هذه الظاهرة مرة يف السنة ،نتيجة وقوع االرض والقمر
والشمس على خط واحد .ويعتقد ان االشخاص االكثر تعرضا
للتوتر يصابون باجلنون يف هذا الوقت ،وجتنح السفن وحتدث
هزات ارضية.
وباملناسبة فان اهلزة االرضية اليت ضربت اليابان عام  2011حدثت
يف مثل هذه الوضعية .ومل يتمكن سكان بعض املدن واملناطق
تلبد مسائها بالغيوم الكثيفة ،كما
من مشاهدة هذه الظاهرة بسبب ّ
حصل يف موسكو مثال .وستتكرر هذه الظاهرة يف شهر اغسطس/
آب من السنة القادمة.

رفضت املمثلة أماندا سيفريد الظهور عارية يف مشاهد فيلمها
ً
رغبة منها يف احملافظة على جسدها من أجل
األخري "،"Lovelace
زوجها املستقبلي.
لوس أجنلوس :على الرغم من تأدية النجمة أماندا سيفريد
لشخصية ممثلة األفالم اإلباحية ،ليندا الفليس" ،يف فيلمها
األخري الذي حيمل اسم "  ،"Lovelaceإال أنها أصرت على عدم
التعري فيه.
قرار أماندا الصارم بشأن رفض الظهور عارية يف مشاهد
أي عمل سينمائي ،مل مينع القائمني على فيلم " "Lovelace
من اختيارها لتجسيد دور البطولة الذي يسرد السرية الذاتية
ألشهر ممثالت السبعينيات ،ليندا الفليس ،وهو الدور الذي
قالت عنه أماندا يف حوارها جمللة " :Elleأعجبت جدًا بسيناريو
الفيلم منذ أن قراءته للمرة األوىل ،فهو عمل سيجعلين أغيرّ
مسار حياتي املهنية وسيعطيين فرصة إثبات قدراتي للمنتجني
ّ
وصناع السينما".
وبررت أماندا قرار رفضها الظهور عارية يف األفالم ،قائلة:
ّ
"أريد احلفاظ على بعض من خصوصياتي ،كما أني أمتنى إال
يكشف جسدي كله إال لزوجي املستقبلي ،فأنا أريد أن أحفظ
جسدي له".
فيلم Lovelaceاملنتظر عرضه يف صاالت السينما الشهر
املقبل ،يشهد مشاهد عنف جتمع بني بطليه اماندا سيفريد وبيرت
سارغارد ،علمًا بان أماندا قد صنفت تلك املشاهد العنيفة بأنها
أكثر صعوبة من املشاهد اجلنسية.
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تتــمات

خادم احلرمني الشريفني امللك..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
وصاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي
العهد نائب رئيس جملس الوزراء وزير الدفاع  -حفظهما اهلل  -كلمة
إىل شعب اململكة العربية السعودية واألشقاء املسلمني يف كل
بقاع األرض مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك لعام 1434هـ .
وفيما يلي نص الكلمة اليت تشرف بإلقائها معالي وزير الثقافة
واإلعالم الدكتور عبدالعزيز بن حميي الدين خوجة :
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل القائل يف حمكم التنزيل ( شهر رمضان الذي أنزل فيه
القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان ) .
والصالة والسالم على نبينا ورسولنا الذي بعث برسالة الرمحة
للعاملني نبينا وسيدنا حممد بن عبداهلل القائل ( من صام رمضان
إميانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ) وعلى آله وصحبه
أمجعني.
أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي يف اململكة العربية السعودية،
أشقاءنا املسلمني يف كل بقاع األرض .
أهنئكم بشهر رمضان املبارك ،شهر اخلري والربكة شهر الرمحة
واملغفرة والعتق من النار ،شهر استنهاض اهلمم حنو قيم اإلسالم
الرفيعة ومعانيه السامية اليت بعث اهلل بها نيب الرأفة والرمحة
واخللق العظيم حيث يقول عليه الصالة والسالم ( إمنا بعثت ألتتم
مكارم األخالق ) .
أيها اإلخوة واألخوات :
ال حنتاج هنا بأن نذكركم بفضائل هذا الشهر الكريم فالنفوس
املسلمة املؤمنة تدرك ببصريتها قبل بصائرها املعاني اخلالدة لكل
من سعى ـ إميانًا واحتسابًا ـ للفوز برضا الرمحن ورمحته وعفوه .
اململكة لن تقبل أن خيرج أحدا ممتطيا ألحزاب ما أنزل اهلل بها
من سلطان ،ال تقود إال للنزاع والفشل.
أيها املسلمون :
لقد علمتنا رسالة اإلسالم ،واستقينا من منهج رعيل األمة وسلفها
املبارك أن اإلسالم هو دين احملبة والصفح والتسامح ،ورسالة
للبناء والسالم ،ومنهج للحوار ال االنطواء واالنهزام ،وإسهام فاعل
وفق شراكة تقوم على مبادئ التكافؤ ،لتعزيز معاني احلضارة
اإلنسانية العليا ،ولتعزيز جمتمع املبادئ اإلنسانية وفق قوله تعاىل
( ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي) ،فهذا هو احملك
الذي تقوم عليه الرسالة اإلسالمية وهي تثق بقيمها اليت تستقر
يف القلوب املؤمنة طوعًا ال كرهًا ،ومن مثرات هذا املعنى الرفيع
قول احلق سبحانه ( وال تعتدوا إن اهلل ال حيب املعتدين ) .
إن اململكة العربية السعودية اليت شرفها اهلل خبدمة احلرمني
الشريفني وأكرمها بذلك لن تسمح أبدًا بأن يستغل الدين لباسًا
يتوارى خلفه املتطرفون والعابثون والطاحمون ملصاحلهم اخلاصة،
متنطعني ومغالني ومسيئني لصورة اإلسالم العظيمة مبمارساتهم
املكشوفة وتأويالتهم املرفوضة ،ونرباسنا يف ذلك قول احلق تعاىل
( ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة ) ،وسنبقى ـ حبول
املوىل وقوته ـ إىل يوم الدين حامني حلمى اإلسالم مرشدين إىل
هديه الكريم على بصرية من اهلل نتابع السري على منهجنا الوسطي
املعتدل مستشعرين مسؤوليتنا ورسالتنا جتاه عاملنا اإلسالمي
واإلنسانية أمجع.
أيها اإلخوة واألخوات :
لقد علمنا شرعنا احلنيف يف نصوصه الصرحية ومقاصده العظيمة
أن اإلسالم يرفض الفرقة باسم تيار هنا وآخر هناك ،وأحزاب مثلها
تسري يف غياهب ظلمتها ،حتسب يف غمرة الفتنة أنها على شيء
وإمنا ضلت سواء السبيل ،مدركني ـ يف هذا كله ـ عاملية اإلسالم
وسعة مظلته بعيدًا عن األمساء املستعارة واملصطلحات واألوصاف
احملدثة اليت تسعى بضالهلا يف اختزال هذا العنوان العريض يف
جبني تارخينا اإلنساني إىل هذه املعاني الضيقة والسبل املتشتتة،
وقد قال اهلل تعاىل ( هو مساكم املسلمني من قبل ويف هذا )،
واململكة بذلك تعلن بأنها لن تقبل إطالقًا ويف أي حال من األحوال
أن خيرج أحد يف بالدنا ممتطيًا أو منتميًا ألحزاب ما أنزل اهلل بها
من سلطان ،ال تقود إال للنزاع والفشل مصداقًا لقوله سبحانه (
وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم ).
أيها اإلخوة واألخوات يف مجيع أحناء العامل :
أسأل اهلل أن يقينا شر كل خارج عن جادة احلق إىل سبل الضالل
من كل مؤدجل يف فكره مفتون يف منهجه مل يسلم من شره أرض
وال حرث وال نسل .
وهو املسؤول سبحانه أن يهدينا سواء السبيل وأن يلهمنا رشدنا
وصوابنا ويدلنا على خري أمرنا ،ويعيننا على مناجزة كل من خرج
عن صوابه وآذى عباده ،كما نتضرع إىل اهلل سبحانه وتعاىل أن
يرفع الغمة عن أشقائنا من شعب سورية الشقيقة ،داعني اجملتمع
الدولي أن ال يقدم حساباته السياسية على حساباته األخالقية،
ومن يفعل ذلك سيذكر له التاريخ بأنه شارك يف قتل األبرياء
وانتهاك احلرمات .
هذا واهلل نسأل أن حيفظنا حبفظه ،وأن ميدنا بعزم ال تردد معه،
وقوة ال ضعف معها ،إنه هو املوىل ونعم النصري .

لبنان يطلب رمسيا..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
حتصل على خلفية اشرتاك احلزب يف القتال يف سورية.
ّ
وحذر من حتويل لبنان
وإذ استنكر الرئيس سليمان اغتيال مجو
ساحة للصراعات ،لفت إعالن املكتب اإلعالمي يف الرئاسة أمس
االول أنه «بعد التشاور مع رئيس جملس الوزراء (جنيب ميقاتي)
تقرر تكليف وزير اخلارجية (عدنان منصور) الطلب اىل ممثل لبنان
لدى االحتاد األوروبي وإبالغ املفوضية العامة لالحتاد والدول
األعضاء فيه ،طلب احلكومة اللبنانية عدم إدراج حزب اهلل ،وهو
مكون أساسي من مكونات اجملتمع اللبناني ،على الئحة اإلرهاب،
ّ
خصوصًا إذا ما اختذ القرار بصورة متسرعة ومن دون االستناد اىل
أدلة موضوعية ودامغة».
وكان الرئيس اللبناني تلقى نهار أمس االول اتصا ً
ال من الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند الذي أبدى «تقديره للعبء الذي يتحمله
لبنان جراء النزوح السوري الكثيف إليه ،إضافة اىل الوضع الذي
يشهد توترات ناجتة من انعكاسات األحداث يف سورية».
وأكد هوالند لسليمان «استعداد فرنسا ملواصلة دعمها
مده بالصواريخ اخلاصة
لبنان ودعم اجليش ومساعدته ،ال سيما ّ
بالطوافات» اليت مت توقيع اتفاق يف شأنها بني اجلانبني خالل
زيارة سليمان فرنسا.
وأمل هوالند ،حبسب بيان للمكتب اإلعالمي يف القصر اجلمهوري
مكون
اللبناني ،بـ «أن يتم تأليف حكومة جامعة ال تستثين أي
ّ
أساسي من اجملتمع اللبناني ،وتدير شؤون البالد يف ظل هذه
الظروف ،وأشار اىل املساعي احلثيثة اليت تقوم بها فرنسا لعقد
مؤمتر أصدقاء لبنان يف أيلول (ديسمرب) املقبل على هامش عقد
الدورة العادية للجمعية العمومية لألمم املتحدة ملساعدته يف موضوع
النازحني» ،مؤكدًا «أن بالده لن تدخر وسعًا يف هذا اإلطار».
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية بأن هوالند كرر دعمه
جهود سليمان واجليش اللبناني من أجل احلفاظ على سياسة النأي
بالنفس ،وتنفيذ تعهدات القوى السياسية الرئيسة ،بناء ملبادرته
يف إطار إعالن بعبدا الصادر يف حزيران (يونيو) .2012
ّ
وذكر البيان أنه مببادرة من فرنسا اعتمد جملس األمن بيانًا يعيد
تأكيد إمجاع اجملتمع الدولي على التمسك بسيادة لبنان واستقالله
وسالمته ووحدته ،وحتركه من أجل حفظ استقراره .وأشار اىل
تشجيع فرنسا قيام جمموعة دولية من أجل دعم لبنان ،يف أقرب
وقت.
وكرر تأكيد أهمية زيادة دعم اجملتمع الدولي لبنان ومساندته
ّ
وذكر
عمل السلطات اللبنانية يف استقبال النازحني السوريني.
بدور قوات األمم املتحدة يف حفظ االستقرار يف جنوب لبنان».
ويف بروكسيل ،تناول اجتماع لديبلوماسيني من االحتاد
االوروبي إدراج اجلناح العسكري لـ «حزب اهلل» يف قائمة االرهاب
على خلفية اتهام عناصر فيه باعتداء مطار بورغاس البلغاري الذي
ادى اىل مقتا اسرائيليني يف متوز (يوليو)  .2012وفيما حتدثت
مصادر مطلعة عن قرب التوصل إىل وفاق يف هذا الشأن قررت
الديبلوماسيون نقل امللف إىل وزراء خارجية االحتاد يف اجتماعهم
االثنني املقبل.
وقال مصدر ديبلوماسي بأن املندوبني ناقشوا اقرتاحا قدمته
كاثرين آشتون مسؤولة العالقات اخلارجيية يف االحتاد االوروبي،
«يقتضي اختاذ عقوبات ضد اجلناح العسكري حلزب اهلل ،واإلبقاء
على قنوات احلوار مفتوحة مع القيادة السياسية» للحزب».
وتركزت التساؤالت عن طبيعة هياكل «اجلناح العسكري»
للحزب الذي يضم العديد من اجلمعيات ذات الوجهني اخلدماتي
والعسكري.
وال بد من موافقة كل دول االحتاد الدراج احلزب على قائمة
املنظمات االرهابية.

منصور يتعهد خوض..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
العنف والفوضى ،وتعهد استعادة االمن واالستقرار ،ووجه
اجليش حتذيرا شديد اللهجة من اللجوء اىل العنف.
وقال منصور يف خطاب هو االول له منذ تنصيبه رئيسًا موقتًا
يف الرابع من متوز غداة عزل مرسي« :منر مبرحلة حامسة من تاريخ
مصر يريد هلا البعض ان تكون طريقًا اىل اجملهول ،ونريد هلا ان
تكون طريقا اىل االفضل .يريد البعض أن تكون مقدمة للفوضى،
ونريد هلا أن تكون مقدمة لالستقرار.يريدون هلا ان تكون طريقا
اىل العنف ونريد هلا ان تكون تأسيسًا لصون احلياة وترسيخ
حقوق االنسان» .وأضاف« :ندرك متاما ان الذين يريدون طريق
الدماء يرفعون رايات خادعة وشعارات كاذبة ...اننا سنخوض
معركة االمن حتى النهاية وسنحافظ على الثورة ونبين الوطن».
وأوضح أن ما حدث يف تظاهرات « 30يونيو» جاء العادة دور
مشددا على إميان مصر بالسالم يف عالقاتها
مصر ومكانتها،
ً
الدولية.
وعشية تظاهرات دعت اليها مجاعة»االخوان» من جهة وحركتا
«مترد» و» 30يونيو» من جهة أخرى ،حذر اجليش يف بيان من

أن «من يلجأ إىل خيار العنف واخلروج عن السلمية فى تظاهرات
غد (اجلمعة) امس ،يعرض حياته للخطر ،وسيتم التعامل معه بكل
حسم وفقًا للقانون ،حفاظًا على أمن الوطن واملواطنني».
على صعيد آخر ،صرح الناطق باسم «االخوان» جهاد احلداد بأن
اقرتاحا للتفاوض طرح على املبعوث األوروبي برناردينو ليون قبل
الزيارة اليت قامت بها املمثلة العليا لالحتاد االوروبي للسياسة
اخلارجية والشؤون األمنية كاثرين أشتون األربعاء.
وقال ليون إنه عرض أن يبذل االحتاد األوروبي «مساعي محيدة»
ِّ
يضخم
للمساعدة يف حل األزمة ،لكنه لفت اىل أن تعبري «وسيط»
دوره.
وال يزال االقرتاح يف مراحله املبكرة .ومل يدل احلداد بتفاصيل،
مكتفيًا بأنه جمرد «إطار عمل» لفتح قناة حوار  ،مؤكدًا متسك
«االخوان» مبطلب الرجوع عن «انقالب» الثالث من متوز الذي عزل
فيه مرسي.
والحقا ،أوضح احلداد أن االقرتاح قدم ردا على طلب من االحتاد
األوروبي للحصول على معلومات عن املطلوب لبدء حمادثات،
قائ ًال« :طلبوا االجتماع لفهم موقفنا .مل نغلق الباب أمام احلوار
وعليه قمنا بالرد».
وخالل زيارتها،التقت آشتون قياديني من «االخوان» ،اىل
مسؤولي السلطة االنتقالية.

مساعدات خليجية

يف غضون ذلك ،أبلغ حمافظ املصرف املركزي املصري هشام
رامز صحيفة «األهرام» أن دولة االمارات العربية املتحدة حولت
ثالثة مليارات دوالر مساعدات إىل مصر ،وان السعودية ستحول
مساعدة مقدارها مليارا دوالر تعهدتها ملصر قريبا.
ووعدت دول خليجية منتجة للنفط بتقديم حزمة مساعدات ملصر
قيمتها  12مليار دوالر منذ عزل مرسي ،وهو ما يشكل شريان
حياة لكربى الدول العربية من حيث عدد السكان.

الكونغرس

ويف واشنطن ،اقرتح مسؤولو جلنة االعتمادات يف جملس النواب
االمريكي املسؤولة عن املساعدات ابقاء املساعدة العسكرية ملصر
مببلغ  1،3مليار دوالر السنة املقبلة ،وفقا لشروط منها التخطيط
احلكومي واجراء انتخابات.
لكن مشروع القانون الذي اقرتحه الزعماء اجلمهوريون يف اللجنة
الفرعية اليت تشرف على املساعدات األجنبية ال يشمل مبلغ 250
مليون دوالر سنويا يف شكل مساعدة اقتصادية سنوية ختصص
أيضا ملصر يف السنوات االخرية.

الفصائل الفلسطينية تؤلف..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
«خالل اجتماع القيادة الفلسطينية الذي عقد يف مقر الرئاسة
الفلسطينية يف رام اهلل برئاسة الرئيس حممود عباس ،رفضت
معظم الفصائل الفلسطينية مقرتحات كريي الستئناف املفاوضات
مع اسرائيل» ،بينما اشار عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية واصل ابو يوسف اىل انه ستؤلف جلنة لصياغة الرد
على مقرتحات الوزير االمريكي.
وأوضح الربغوثي ان عباس قدم الجتماع القيادة الفلسطينية
الذي ضم اعضاء اللجنة املركزية حلركة «فتح» واللجنة املركزية
ملنظمة التحرير الفلسطينية واالمناء العامني للفصائل «شرحا
مفصال عن مقرتحات كريي ملعاودة املفاوضات لكن معظم
الفصائل رفضت العودة اىل املفاوضات وفق هذه املقرتحات».
واضاف« :كريي مل يقدم ضمانات لوقف االستيطان ومل يقدم
مرجعية واضحة للمفاوضات على حدود عام .»1967
وقال ابو يوسف« :قررت القيادة تشكيل جلنة للرد على
مقرتحات وزير اخلارجية االمريكي ستجتمع الليلة لوضع هذا الرد
الرمسي الفلسطيين».
واشار اىل ان «اجلو العام الذي ساد النقاش داخل اجتماع
القيادة الفلسطينية من غالب الفصائل الفلسطينية هو رفض
العودة اىل املفاوضات دون مرجعيات واضحة على اساس حدود
عام  ،»1967مؤكدًا ان «ال عودة اىل املفاوضات دون اعرتاف
واضح من حكومة اسرائيل بهذه املرجعية».
وأفاد الربغوثي ان القيادة الفلسطينية «تتعرض لضغوط
كبرية من االدارة االمريكية واالوروبية للعودة اىل املفاوضات
ولكن ال ميكن تكرار خطأ اتفاق اوسلو واستئناف املفاوضات يف
ظل مواصلة االستيطان».
ومع اعالن كريي االربعاء تقليص الفجوات بني مواقف
الفلسطينيني واالسرائيليني حيال معاودة املفاوضات بينهما،
منحت اسرائيل رخص بناء لـ 165وحدة استيطانية يف مستوطنة
«نفي يعقوب» شرق مدينة القدس.
وقال اخلبري الفلسطيين يف شؤون االستيطان امحد صب
لنب «ان هذه الوحدات جزء من خمطط أكرب لتوسيع مستوطنة
نيب يعقوب حيمل الرقم اهلندسي  6513أ ،ويشمل بناء 393
وحدة استيطانية ،على ساحة  107دومنات بني مستوطنة نيب
يعقوب وبسغات زئيف ،على اراض فلسطينية مصادرة منذ عام
.»1970
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متفرقات

برازيلية صمّاء ترتبع على بريطانية جهّزت كل شيء
لزفافها إال العريس !
عرش اجلمال العاملي

ختارت جلنة التحكيم الدولية الربازيلية تيسي بايي ،البالغة من
العمر  25عامًا ،ملكة مجال العامل للفتيات الصم خالل املسابقة
الدولية الثالثة عشرة اليت جرى تنظيمها يف مدينة براغ.
وإختارت اللجنة أيضًا ،السلوفاكية ايريكا دوريتسوفا وصيفة
أوىل للملكة يف حني إختريت الفرنسية كويفال مارياني وصيفة
ثانية.
وخالفًا للمسابقات األخرى ،فقد مت يف مسابقة هذا العام ،وللمرة
االوىل ،إختيار ملك مجال العامل للشباب الصم ،حيث فاز باللقب
املكسيكي كريستيان بريتال ،إبن الـ 26عامًا .وإنتخبت اجملرية
كينال تيما ميلينادي ملكة مجال أوروبا للصم.
وأكد القيم على املسابقة يوزيف أوهلريج أن اهلدف من هذه
املسابقة ،اليت تنظم سنويًا يف براغ منذ  13عامًا ،هو منح
الفتيات واآلن الشباب إمكانية الظهور وإثبات الذات رغم صعوبة
حياتهم من جراء العاهة اليت يعانون منها ،ويف الوقت نفسه
لفت أنظار الناس العاديني إىل وجود هذه الشرحية يف اجملتمع
ورغبتها مبمارسة احلياة الطبيعية بالتساوي مع اآلخرين.
وأضاف أن املسابقة تلفت األنظار إىل الفتيات والشباب الذين
يفوزون ،األمر الذي يفتح أمامهم فرص العمل يف جمال اإلعالنات
واألفالم املختلفة.
وأشار إىل أن املسابقة تضمنت الفقرات نفسها اليت تتضمنها
مسابقات ملكة مجال العامل ،حيث مشلت عروض أزياء وعرضًا
بلباس البحر وفقرة حرة إختار معظم املشاركني فيها الرقص
رغم أنهم ال يسمعون املوسيقى.
يذكر أن مسابقة الفتيات شاركت فيها  41فتاة من خمتلف دول
العامل يف حني شارك  17شابًا يف مسابقة الشباب الصم.

أشارت صحيفة "صن" الربيطانية ،إىل أن "شابة بريطانية إهتمت
بكل تفاصيل زفافها ،فإشرتت فستانها وحجزت مكان إقامة
احلفل ومصمم رقصتها األوىل
ً
الفتة إىل
وقالب احللوى ،حتى انها دفعت تكاليف شهر العسل"،
ان "الشابة مقتنعة بأن التحضري املبكر لزفافها سيكون الضمانة
بأن يكون هذا اليوم هو األفضل يف حياتها".
جهزت كل
وأضافت ان "الشابة البالغة من العمر  27سنةّ ،
شيء لزفافها يوم رأت فستان أحالمها معروضًا للبيع ،فإشرتته
وإنطلقت حينها بتحضريات زفافها ،وأنفقت ما يزيد عن  30ألف
دوالر على كل التفاصيل ،حبيث بات كل شيء جاهزًا ما عدا
"العريس".

تتقاضى النجمة
األمريكية املثرية
ليندسي
للجدل
مبلغ
لوهان،
دوالر
مليوني
ّ
مقابل ظهورها يف
وثائقي
برنامج
واقعي من 8
أجزاء على قناة
لإلعالمية
"أو"
وينفري.
أوبرا
وذكر موقع (تي
أم زي) أن قناة
توصلت إىل
(أو)
ّ
االتفاق مع لوهان
مفاوضات
بعد
استمرت  4أشهر،
سيتم
حيث
خالل
الرتكيز
الوثائقي على مساعي املمثلة إلعادة إطالق حياتها املهنية إثر خروجها
من مركز إعادة التأهيل الشهر املقبل.
ومنسق مالبس.
كما ستحصل لوهان على مساعدين اثنني
ّ
ً
ّ
ضيفة يف مقابلة شاملة جتريها معها وينفري.
وستحل لوهان
وكانت حمكمة حكمت على املمثلة بقضاء  90يومًا يف مركز إلعادة
التأهيل على خلفية إدانتها بالقيادة املتهورة والكذب على الشرطة.
وكانت لوهان صاحبة املسرية الواعدة عند انطالقتها ،قد ابتعدت
عن التمثيل يف السنوات املاضية نتيجة مشاكلها مع اإلدمان ومع
القانون

جاسنت بيرب يبول يف مطعم حبالة سكر
كيف تعرف وضع االقتصاد من خالل مع رفاقه..ويهني الرئيس األمريكي
التنانري القصرية!

«دبي» ملواطنيها :الذهب
مقابل خسارة الوزن

قررت بلدية دبي
يف إطار جهودها
ملكافحة السمنة
منح كل مواطن
يفقد كيلوغرامني
من وزنه خالل
فرتة شهر كمية
املعدن
من
األصفر ،على ما
الصحف
ذكرت
احمللية.
وقال املدير العام للبلدية حسني لوتاه« :كلما فقدت وزنًا كلما
رحبت أكثر».
وتتزامن احلملة مع شهر رمضان إذ ميتنع الصائمون عن الطعام
والشراب نهارًا لكنهم يعوضون عن ذلك لي ًال ،األمر الذي ال ينصح
به خرباء التغذية.
وبإمكان الراحبني املشاركة يف سحب ياناصيب يربح فيه الثالثة
االوئل قطعة ذهبية بقيمة عشرين ألف درهم ( 5400دوالر) لكل
منهم ،يف حني يتقاسم اآلخرون جوائز قيمتها األمجالية  200ألف
درهم ( 54الف دوالر).
وعلى الراغبني يف املشاركة القيام بوزن أنفسهم يف أماكن عامة
يف دبي للمرة األوىل اجلمعة ،ومن ثم يف  16آب (أغسطس)
املقبل.
وتابعت الصحف إن املشاركني سيتلقون نصائح خرباء التغذية
واألطباء ملساعدتهم يف ختفيف أوزانهم مع التعهد بعدم اللجوء إىل
«طرق غري سليمة» خلسارة الوزن.

مليونا دوالر لليندسي لوهان كي
تط ّل على شاشة أوبرا وينفري

قالت الـ cnn Kقد يتسائل املرء عن الرابط املشرتك بني
كل من املالبس الداخلية الرجالية ،وطول التنانري النسائية
والنادالت املثريات وهجومات مسك القرش؟ إنها مجيعًا تعد
مؤشرات اقتصادية ملدى حتسن أو تدهور االقتصاد يف بلد
ما.
إذ يؤمن الرئيس السابق للخزينة الفدرالية األمريكية ،آلن غرينسبان
بنظرية تقول إنه كلما قل شراء الرجال للمالبس الداخلية ،كان
ذلك مؤشرًا على سوء األوضاع االقتصادية ،وذلك ألن الرجال
يتوقفون أو ً
ال عن شراء هذه املالبس عند تأزم حالتهم االقتصادية.
أما طول التنانري ،فإن النظرية تشري إىل أنه كلما قصر
طول تنانري النساء يف بلد ما دل ذلك على حتسن أوضاعها
االقتصادية ،وتشري األرقام إىل صحة ذلك ،يف دراسة باسم
" ،"?The Hemline and the Economy: is there any matchاليت
دلت بأن طول التنورة ال ميكنه التنبؤ حبلول أزمة اقتصادية،
إال أن الفساتني الطويلة نتيجة لألزمات االقتصادية الصعبة،
ويقول اخلرباء إن فساتني الشاطئ الطويلة اليت تعد موضة
اآلن ،تدل على حماولة "الشفاء" من األزمة االقتصادية.
وهجوم أمساك القرش يعد مؤشرًا آخر ،إذ كلما زادت
اهلجومات اليت يتعرض هلا الساحبون ،دل ذلك على
وجود عدد أكرب من السياح وبالتالي ازدهار لالقتصاد.
وكلما زادت النادلة مجا ً
ال كلما كانت األوضاع االقتصادية سيئة،
إذ تضطر اجلميالت إىل العمل كنادالت يف األوضاع االقتصادية
الرديئة ،بينما ميكن أن تعملن يف األوضاع االقتصادية اجليدة
يف جماالت الدعاية والرتويج وعروض األزياء.

فضيحة أخرى تدور حول املغين الشهري جاسنت بيرب ،فقد قام
املغين الثمل بإثارة الفوضى والشغب يف أحد مطاعم نيويورك
وأهان الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون.
ووفقًا ألقوال زوار املطعم فقد وصل بيرب مع جمموعة من
أصدقائه يف حالة سكر بعد حفلة يف امللهى الليلي .واقتحم
الشباب املطبخ وأراد بيرب بعد ذلك قضاء حاجته وفعل ذلك
أمام اجلميع يف الدلو الذي وجده جبانبه ورافق ذلك ضحكات
أصدقائه الصاخبة وبدأ بيرب يعلق على ما يفعله بسخرية ،ويف
هذه األثناء كان صديقه يصور احلدث على كامريا اهلاتف
احملمول.
ومن اجلدير بالذكر أن احلادث وقع أمام مسؤول األمن ،لكنه مل
حياول منعهم ،حتى أنه مل يوجه هلم أي مالحظة.
وقال املغين ( 19عامًا) بعد االنتهاء من قضاء حاجته" :إنه
لشرف ملطعمكم".
وأخذ جاسنت بيرب بعد ذلك رذاذًا حيتوي على سائل للتنظيف
ورشه على صورة بيل كلينتون ،مرددًا الشتائم حبقه .ونشر
صديق بيرب يف تلك الليلة الفيديو الذي تسبب بانتقادات
عاصفة من مستخدمي االنرتنت.
وقد استدعى بيل كلينتون بعد الفضيحة املغين وأدان
تصرفاته ،واصفًا إياها بالتصرفات األسوأ اليت تصدر عنه.
ونصح الرئيس السابق بيرب بتكريس وقته لشيء مهم ومفيد
للشعب واختيار أصدقائه بعناية.
جتدر اإلشارة إىل أن هذه الفضيحة ليست األوىل اليت يتعرض
هلا مغين البوب الكندي .فقد صادرت األجهزة األمنية السويدية
يف شهر نيسان/ابريل من عام  2012كمية من املخدرات أثناء
تفتيش حافلة املغين جاسنت بيرب.
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صحة ومجتمع

التمر يقهر مخول االمعاء

“طعام الفقري وحلوى الغين “يقاوم السموم وحيمي من مرض
السرطان ،وميد جسم االنسان بكل ما حيتاجه من الطاقة
واحليوية
باريس -خلصت دراسة فرنسية اىل ان تناول ثالث حبات
من التمر يوميا يساعد على عالج االمساك الحتوائه على
ألياف سليلوزية تساعد على حتسني حركة األمعاء الطبيعية.
ومن اكثر أسباب اإلمساك شيوعا تناول كمية غري كافية من
األلياف الغذائية ومن السوائل ،واخنفاض النشاط البدني،
اىل جانب اآلثار اجلانبية لألدوية ،وضعف نشاط الغدة
الدرقية ،وانسداد سرطان القولون.
واإلمساك هو الشكوى األكثر شيوعا يف اجلهاز اهلضمي يف
الواليات املتحدة وفقا لبيانات طبية.
وهو اكثر انتشارا لدى النساء اكثر منه لدى الرجال ،ويشيع
عند كبار السن بسبب ازدياد املشاكل الصحية مع التقدم
يف العمر واخنفاض النشاط البدني.
ويعد التمر طعام الفقري وحلوى الغين ،وهو زاخر باملواد
الغذائية ذات الفائدة الكبرية ،كما يتميز بسهولة اهلضم
وال يرهق املعدة ،كما أنه حيد من الشعور باجلوع  ،ويهدئ
االعصاب ،ويعد كنزًا غذائيًا الحتوائه على بروتينات
وفيتامينات وأمالح معدنية وكربوهيدرات ،وهو خال من
الكولسرتول والدهون.
وتوجد يف التمر مادة “السيلينيوم” اليت تقوي املناعة،
وحتوي مواد مضادة لألكسدة وأمحاضا أمينية ،وكذلك على
معدن املغنيسيوم املفيد لصحة العظام والبوتاسيوم املهم
للقلب والعضالت.
واعتربت دراسة سابقة ان للتمر اهمية غذائية شديدة ملا
حيتويه من مكونات غذائية هامة جلسم االنسان اضافة اىل
انه يقاوم السموم وحيمي من مرض السرطان وميد جسم
االنسان بكل ما حيتاجه من الطاقة.
واعتربت ان مترة واحدة توفر جلسم االنسان  5باملائة مما
حيتاج اليه يوميا من كل من فيتامني ب  1و ب  2الذي
يؤدى نقصهما يف اجلسم اىل ضعف الشهية للطعام وضعف
اضطراب عمليات اهلضم والتأثري على سالمة االعصاب

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

اوميغا -3يفاقم سرطان الربوستات

كشف فريق من الباحثني مبركز فريد هاتشينسون ألحباث
السرطان فى الواليات املتحدة األمريكية عن أن اوميغا -3ترفع
خطر اإلصابة بسرطان الربوستاتا.
وأوميغا  3هو محض دهين غري مشبع حيتوي على مكونات
مزدوجة يستخلص عادة من السمك وله فعالية يف ختفيض
الكولسرتول.
وكشفت النتائج أن ارتفاع مستويات اوميغا -3بالدم ،بأنواعه
الثالثة املختلفة يساهم يف رفع خطر اإلصابة بورم الربوستاتا
عالي الدرجة بنسبة 71باملئة ،فيما يرفع خطر اإلصابة بسرطان
الربوستاتا منخفض الدرجة بنسبة 44باملئة ،ويرفع فرص سرطان
الربوستاتا بشكل عام بنسبة 43باملئة مقارنة باألشخاص الذين
ميلكون مستويات منخفضة منه.
واعتربوا أن السبب احلقيقي وراء تلك املخاطر غري معروف
وستكشف عنه الدراسات القادمة ،ولكنه قد يرجع إىل تكون
أحد مواد األيض اليت تدمر اخلاليا واحلمض النووي ،وقد يرجع
لدور هذا احلمض الدهين يف خفض مستوى املناعة.
وتاتي هذه الدراسة لتتعارض مع روج سابقا عن فوائد األمحاض
الدهنية الكثرية على صحة االنسان.
وكشفت دراسات سابقة ان األمحاض الدهنية "أوميغا  "3اليت
تعرف لفوائدها بالنسبة إىل القلب والشرايني ،تلعب أيضا
دورا أساسيا يف ما يتعلق بوزن اإلنسان وعملية األيض ،ويزيد
حتول جينة "جي بي آر  "120احتماالت اإلصابة بالبدانة بنسبة
60باملئة ،حبسب ما بينت أعمال الفريق املشرتك الفرنسي-
الربيطاني-الياباني الذي يشرف على أعماله الربوفسور فيليب
فروغيل.
وكان الباحثون اشاروا للمرة األوىل إىل الدور األساسي الذي
تلعبه أمحاض أوميغا  3الدهنية يف تنظيم دقات القلب وحركة
الشرايني.
ً
ً
وشهدت السنوات األخرية اهتماما كبريا باوميغا  ،3وهي
احلموض الدمسة األساسية املوجودة يف السمك والدجاج
واملكسرات بعد ما أثبتت الدراسات أنها تقي من أمراض
القلب والسكتات الدماغية ،كما وجدت دراسة امريكية قدمية
أن لألوميغا  3فائدة وقائية من أحد أكثر األمراض اليت ترعب
املسنني وتؤرق باهلم.
ووجد الباحثون أن األطعمة الغنية باألوميغا  3تقلل املستويات
الدموية من أحد الربوتينات املرتبط مبشاكل الذاكرة واإلصابة
بالزهامير.
ويدعى هذا الربوتني بيتا أميلويد ويعترب السبب وراء اإلصابة
بالزهامير فهو يرتسب يف الدماغ وال يكتشف إال عن طريق
اخلزعة الدماغية أو تشريح الدماغ بعد الوفاة.

* 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

مشكلة االمساك يف رمضان
وكيفية التخلص منها

بسبب اختالف مواعيد تناول الطعام والعادات العذائيه السيئه
املتبعه يف الشهر الكريم يعاني البعض من مشاكل اهلضم
املتمثله يف االمساك..
وقد حيدث االمساك يف رمضان بسبب الصيام لساعات طويل
وبالتالي نقص كميه املياه يف اجلسم او بسبب ضعف حركة
االمعاء نتيجه خلموهلا لفرتات طويله ولتجنب االصابه باالمساك
يف رمضان ٌينصح ب:
 1التدرج يف تناول وجبة االفطار 2شرب ما اليقل عن  2لرت مياه يوميا 3االقالل من شرب املنبهات اليت حتتوي علي الكافيني 4تناول الفواكه واخلضراوات الغنيه بااللياف الطبيعيه اليتحتسن من عمليه اهلضم
 5تناول الزبادي الحتوائه علي البكرتيا النافعه اليت حتسن منعملية اهلضم
 6ممارسه بعض الرياضات اخلفيفه كاملشي او صالة الرتاويحوينصح مبنقوع التني
 7تناول مااليقل عن  60جرام من الربوتني ُواملشمش للتغلب علي حاالت االمساك ولكن بدون االكثار
منها..
وكما يقول الرسول الكريم صوموا تصحوا فال جتعلوا الصيام
سبب يف مشاكل اهلضم بسبب اجهاد اجلهاز اهلضمي بالعادات
الغذائيه اخلاطئه.

سعاد الصباح يف قائمة أكثر
األدباء تأثريا يف العامل
حلت د .سعاد الصباح ضمن أكثر األدباء واملفكرين والكتاب
تأثريًا يف العامل خالل  ،2013وفق قائمة نشرتها كلية ولدنربج
الربيطانية بالتعاون مع اجمللس الدولي حلقوق اإلنسان والتحكيم
والدراسات السياسية واالسرتاتيجية.
وأعلن الدكتور حممد حممود اجلمسي األمني املساعد للمجلس
الدولي حلقوق اإلنسان واملدير اإلقليمي لكلية ولدنربج الدولية
أمساء املرشحني الفائزين ضمن القوائم املتنوعة ،الذين لعبوا
دورا هاما يف التأثري مبجرى األحداث حول العامل ،وخلق مناخ
عاملي وحضاري ،إضافة إىل إضفاء مزيد من التطور على
الصعيد العاملي عرب تركهم أثرا على الوعي اإلنساني فكانوا
أكثر الشخصيات متيزا يف عام 2013
يذكر أنه مت تنظيم هذا احلدث الضخم من خالل اجمللس الدولي
حلقوق اإلنسان والتحكيم والدراسات السياسية واالسرتاتيجية
بالتعاون مع كلية ولدنربج الربيطانية.
ومشلت القائمة عددا من السياسيني و املفكرين واالقتصاديني
واحملاضرين الدوليني.
والدكتورة سعاد الصباح شاعرة وباحثة كويتية حاصلة على
الدكتوراه يف جمال االقتصاد من جامعة ساري يف اململكة
املتحدة عام  1981وهلا العديد من اإلصدارات يف جماالت البحث
التارخيي واالقتصادي باإلضافة إىل حضورها الشعري املشهود
وتأسيسها لعدد من اجلوائز يف العلمية واألدبية والفنية لتشجيع
الشباب العربي ،وتأسيسها لدار سعاد الصباح اليت تعد من
الدور الرائدة يف املنطقة يف جمال النشر واالنتاج الثقايف.
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متفرقات

اطاللة شهر رمضان املبارك خري على احلاج
مصطفى خضر (ابو امحد) واوالده واحفاده
مع اطاللة شهر رمضان املبارك رزق احلاج والبطل
الرياضي امحد مصطفى خضر والسيدة عقيلته احلاجة
املهندسة ام مصطفى توأما امسياهما عبداهلل وجعفر
وهما بعد مصطفى وغادة محاهم وحفظهم اهلل.
وكانت فرحة االهل واجلد احلاج ابو امحد مصطفى
خضر صاحب حمالت ابو حسني يف غرانفيل واجلدة
احلاجة ام امحد والعائلة مجيعًا كبرية حيث متت الفرحة
بقدوم ابنتهم منى وزوجها الدكتور خيسنتو الغوراني
من لبنان مع بناتهما ووالدة املهندسة ام امحد ملساعدة
ابنتها واحتفلوا ايضًا بعيد ميالد الطفل مصطفى امحد
خضر هلم مجيعًا احملبة والتهاني القلبية من صديق
العائلة الكرمية.
املغوش وكافة االصدقاء والف مربوك
الزميل اكرم
ّ
وكل عام وانتم وبالدنا العربية واسرتاليا بألف خري .

وفاة جنديني بريطانيني متأثرين
بدرجة حرارة  30مئوية!

أعلن وزير الدفاع الربيطاني عن وفاة جنديني بالقوات املسلحة
متأثرين بدرجة حرارة  30مئوية ،وسط انتقادات إعالمية حادة
على خلفية إجبار اجلنود على التدريب وسط درجات حرارة
وصفتها بأنها "شديدة االرتفاع".
وكانت السلطات احمللية الربيطانية قد أعلنت األسبوع املاضي
أن درجات احلرارة ستصل إىل أعلى معدالتها على مناطق متفرقة
جنوب "ويلز" ،واليت شهدت واقعة وفاة اجلنديني وإصابة آخر
بضربة مشس حادة ،يف منطقة سلسلة جبال "بريكون بيكون"،
اليت تعترب واحدة من بني أشهر املناطق اليت تشهد تدريبات
القوات املسلحة الربيطانية.
وعلقت وزارة الدفاع  -على موقعها الرمسي  -على احلادث
بأنها حترص على تدريب جنودها يف ظروف مناخية وصفتها
بـ"الصعبة" لتساعدهم على التكيف مع ظروف احلروب
املختلفة!
يذكر أنها ليست الواقعة األوىل من نوعها بني أفراد القوات
املسلحة الربيطانية ،حيث كان جندي لقى مصرعه يف يناير
املاضي متأثرًا باخنفاض درجة احلرارة ما حتت الصفر ،فيما
سقط جندي آخر  -يف يناير  - 2011من فوق جبل بلغ ارتفاعه
 18مي ًال.

طالب مل ينجحوا فأحرقوا مدرستهم
سلم أربعة طالب
أنفسهم
إيطاليون
للشرطة واعرتفوا بأنهم
قاموا بإضرام النار يف
مدرستهم عقب إخفاقهم
يف االمتحانات.
"مدرسة
وكانت
سقراط الثانوية" يف
روما قد تعرضت هلجوم
يف وقت مبكر من السبت املاضي مما أدى إلحلاق أضرار بالغة
بثمان قاعات للدراسة.
وتسبب احلادث يف وقوع خسائر تقدر بـ  200ألف يورو على
األقل (  260ألف دوالر).
وتصدر هذا احلادث األخبار كما أدانه مكتب الرئيس جورجو
نابوليتانو.
وقالت السلطات إن أعمال إصالح القاعات بدأت وتعهدت باالنتهاء
منها قبل بداية العام الدارسي اجلديد يف سبتمرب املقبل.

ملياردير كندي يهجر حياة الرتف الكازينوهات حت ّذر من إدمان القمار!
ليعيش عامالً يف دبي

ترك رجل ثري خلفه ماليينه وحياة البذخ لريكن إىل حياة
البسطاء وليتحول فجأة إىل عامل بسيط ،ومل يتوقع املقربون
منه ما قام به صديقهم الذي عاش لسنوات حياة الرفاهية
وسكن يف أمجل املدن يف العامل ،آخرها يف دبي ،حيث ميتلك
شقة يف برج خليفة أطول برج يف العامل.
الرجل الثري يدعى عارف مريزا ،وهو مستثمر كندي من
أصول باكستانية ،عاش ملدة شهر تقريبًا مع عمال اإلنشاءات
ناق ًال خالل هذه الفرتة معاناة الطبقة الكادحة ،اليت تعيش بدخل
يقل عن  1000درهم شهريًا.
ملياردير كندي يهجر حياة الرتف ليعيش عام ًال يف دبي
وقال ميزرا يف لقاء مع صحيفة "ذا ناشيونال" إنه جنى ثروته
من خالل سلسلة مشاريع عرب اإلنرتنت ،بعد جناحة يف إدارة عدة
شركات يف  6دول ،يبلغ عدد موظفيها املئات ،لكنه قرر جتربة
حياة الفقراء بعد أن صادف حمتاجًا بالقرب من املركز الصحي
الذي يزوره.
وأضاف أنه تعاطف مع العامل الذي مل يتمكن من احلصول
على طعام لـ 3أيام ،وعيناه متقدة باألسى وقلة احليلة ،الفتًا
إىل أن لقاءه بالعامل جعله أكثر حرصًا على مساعدة احملتاجني،
لكنه قرر عيش منط حياتهم البسيطة ليستطيع تفهم ظروفهم
املعيشية بشكل أكرب ،ونقل جتربته القاسية لشرحية أكرب من
امليسورين ماديًا.
وبالفعل ،قرر ميزرا ترك شقته الفارهة يف برج خليفة يف
السادس من شهر مايو ملدة  33يومًا ،ليعمل كعامل يدوي،
ويتشارك غرفة كبرية مع  12عام ًال ،يتقاضى من خالل عمله أجرًا
شهريًا أقل من  1000درهم.
وأضاف أنه متكن من مقاومة صعوبات العيش من خالل بيع
وشراء اخلردة املستعملة ،والعمل يف مواقع البناء حتت حرارة
الشمس احلارقة ألكثر من  12ساعة.
ومتكن ميزرا من كتابة مذكراته اليومية ،باإلضافة إىل توثيق
األحداث بالصور والفيديو يف فيلم وثائقي قصري مدته 45
دقيقة ،أمساها "شوارع الذهب" ،ليالمس بتجربته الشخصية
شرحية أكرب من الناس ولرتسيخ قيم الرتاحم والتكافل يف
اجملتمع.
وأكد مريزا من خالل التجربة أن الغين ليس هو من ميلك
املاليني ،والفقري ليس الذي ال ميلك املال ،وإمنا الغين من
يستطيع جتاوز عقبات احلياة بنجاح وتفهم متطلبات فئات
اجملتمع وتسهيل ظروف املعيشة ملن هم أقل منه دخ ًال ،ورمبا
حظًا.
وأضاف أن التجربة جعلت عزميته أقوى على مواصلة جناحه،
وعدم االتكال على ما حققه ،ألن احلياة ال تعطي ضمانات
ألحد .مؤكدا أنه سيدعم تطبيق خاصية إرسال املعونة عن طريق
احملمول لتصل ألكرب شرحية من احملتاجني.

هيفا وهيب تشتم مق ّدم الربنامج
وتهدد مبقاضاته

نظرا لقوة املقلب الذي تعرض له ضيوف برنامج «رامز عنخ
آمون» ،فإن عددا منهم فقد اعصابه وفشل يف السيطرة على رد
فعله ،ومن ضمنهم هيفا وهيب اليت تلفظت بألفاظ نابية ،شتمت
من خالهلا الطاقم الذي رافقها إىل املقربة .
وعقب التصوير أصرت هيفاء وهيب ،حسب «دنيا الوطن»،
على مقاضاة رامز جالل نظرا حلالة الرعب اليت سببها هلا ،إال أنه
بصعوبة حاول اسرتضاءها ،فوافقت يف النهاية ،لكن بعد أن قامت
مبضاعفة أجرها الذي كان متفقا عليه يف البداية من أجل املوافقة
على إذاعة احللقة ضمن الربنامج يف رمضان ،وهو الشرط الذي
رضخ له املسؤولون عن الربنامج من أجل االستفادة من وجود
هيفا ضمن قائمة الضيوف وهو ما حيقق عائدا إعالنيا أكرب للربنامج
وللقناة اليت ستقوم بعرضه.

طالب وكيل وزارة العدل اهلولندية فريد تيفني بضرورة
وضع حتذير على خدمات املراهنة والقمار مبا فيها االعالنات
عنها ،متامًا مثلما تفعل شركات املشروبات والتبغ .وذكرت
احمللية ّ
تطبق هذه القواعد اجلديدة
بأنه سوف
وسائل اإلعالم
ّ
ّ
ً
األول املقبل.
يف شأن االعالنات ،اعتبارا من تشرين ّ
وقال تيفني إنه جيب أن حتمل خدمات الكازينوهات وصاالت
ّ
حتذر من
فعالة"
القمار وخدمات املراهنات األخرى "شعارات ّ
أخطار القمار ،مشريًا ّ
يود شيئًا على غرار صناعة املشروبات
بأنه ّ
ّ
يتخيل املرء.
مما
اليت قد تؤذي أكثر ّ
ّ
األول ،سوف حتمل مجيع االعالنات
واعتبارًا من تشرين
ّ
واملطبوعات التجارية عنوانًا على املوقع االلكرتوني ميكن أن
جيد املستهلك فيه املعلومات عن آثار إدمان القمار مع أصغر
سن مسموح هلا باملقامرة.

زيارة برج إيفل أصبحت ممكنة عرب «اإلنرتنت»
فتتح
ا
القيمون على
إيفل
برج
و » غو غل
فر نسا »
الثلثاء ثالثة
معا ر ض
رقمية «غري
مسبو قة »
تتيح للزائر
ا لغو ص
افرتاضيًا
يف البناء الباريسي األكثر شهرة ورؤيته من كل الزاويا من خالل
كبسة زر على اإلنرتنت.
وبات بإمكان سكان العامل أمجع أن يطلعوا عرب شبكة اإلنرتنت
على حنو مخسني صورة وخمططًا ونقشًا خاصًا بربج إيفل.
وجاء يف بيان مشرتك أن املعارض االفرتاضية اليت أنشأتها فرق
«غوغل» بالتعاون مع شركة استثمار برج إيفل واليت تضم صورًا
عالية الدقة تتيح ملستخدم اإلنرتنت التعرف إىل فكرة الربج وبنائه
وتدشينه وزائريه األوائل.
ونشر على اإلنرتنت أيضًا وللمرة األوىل تسجيل بصوت باني
الربج ،غوستاف إيفل ،بهدف السماح ملستخدم اإلنرتنت بالغوص
بشكل تام يف عامل الربج .وطورت فرق «سرتيت فيو» التابعة
لـ»غوغل» صور الربج البانورامية وزيارته االفرتاضية من خالل
تكنولوجيا تسمح للمستخدم مبشاهدة شارع مث ًال بزاوية  360درجة،
وهي التكنولوجيا نفسها اليت استخدمت يف خدميت اخلرائط «غوغل
مابس» و»غوغل ايرث».
وتسمح هذه التكنولوجيا للمستخدم باكتشاف قمة الربج وطابقه
الثاني ومبقارنة األرشيفات القدمية باألرشيفات احلالية بسهولة.
وعقدت «غوغل» من خالل معهدها الثقايف الذي أطلقته عام
 2011مئات الشراكات مع متاحف ومؤسسات ثقافية بغية السماح
ملستخدمي اإلنرتنت بالنفاذ إىل حتف فنية ومعامل ومواقع تابعة
للرتاث العاملي.
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TONY ABBOTT KICKS
OFF CAMPAIGN IN REID

Turnbull tension in coalition : Albo Hockey repeats mock Rudd

LEADERSHIP tensions
within the coalition will
grow as new polling
shows they would win
an election with Malcolm
Turnbull as leader, Deputy Prime Minister Anthony Albanese says.
The coalition would flatten Labor at the upcoming federal election with
Mr Turnbull at the helm,
according to a Network
Seven poll released yesterday.
With Turnbull in charge
the coalition lead Labor
58-42 per cent on a two
party preferred basis, the
survey suggests.
With Mr Abbott in charge,
the coalition leads 51-49
per cent.
Responding to the poll

on Friday, Mr Albanese
said Mr Turnbull’s popularity had sparked leadership issues in the opposition.
“I think Malcolm Turnbull’s out there raising
these issues. He said the
other day that he was
more popular than Tony
Abbott,” Mr Albanese
told reporters.
“There’s no doubt that
internal tensions within
the coalition are there.
I expect they will grow
in coming days and
weeks.”
The survey also suggests Mr Turnbull is
more popular than Kevin
Rudd, leading 65-35 in
the preferred prime minister stakes.

WELCOMING THE BABIES 2013 – REGISTER NOW!
On Sunday the Leader of
the Opposition, The Hon
Tony Abbott MHR and his
wife, Margie, joined Liberal candidate for Reid,
Craig Laundy, his wife
Suzie and hundreds of
supporters to officially
kick off the Coalition’s
campaign for the federal
election in Reid.
Speaking at the Flemington campaign office, Mr
Abbott said the people
of Australia could expect
that the Coalition’s Real
Solutions Plan will make
their lives better and provide hope, reward and opportunity for the Australian people.
`We think that this is a critically important election
and we are offering the
people of Australia Real
Solutions that will make
their lives better,” Mr Abbott said.
`We will build a stronger
economy so that everyone
can get ahead, we’ll abolish the carbon tax, we’ll
payback Labor’s debt
and we’ll stop the boats –
that’s what we’re offering
the people of Australia.
`Ìt’s a message of Hope,
Reward and Opportunity,

it’s what we need after six
years of chaos, division
and dysfunction.’’
Mr Laundy said the election will provide the people of Reid and Australia
with an important choice
about the future of our nation.
`Às you stand in the ballot
box on whatever day that
election may be voters
have to ask themselves
what does the future of
this country look like if
this Government is reelected? What is in the
future for your children
and your grandchildren?”
Mr Laundy said.
`T̀hat’s the question we’re
reminding people in Reid,
day-in, day-out and we
will continue between
now and the next election
because we believe it is
the most important decision this country has to
make.
`Ònly the Liberal Party has
a plan to ease cost of living pressures on Reid
households by scrapping
the carbon tax. We will
also help small businesses grow by cutting the red
and green tape and create
more jobs.’’

‘drowning’ claim
SHADOW treasurer Joe
Hockey has repeated a
mock claim that he should
have let Kevin Rudd
drown during their 2006
trip to the Kokoda track.
Speaking on Wednesday
morning, Mr Hockey said
he shouldn’t have come
to Mr Rudd’s aid when the
pair walked the famous
track together seven
years ago.
“I should have let him
drown, that’s right, I
should have let him,”
Mr Hockey quipped to
Macquarie Radio’s Alan
Jones.
Legend has it Mr Hockey
“saved” Mr Rudd’s life
after the then opposition
foreign affairs spokesman
slipped while crossing a
stream during the trek.
Mr Hockey made a similar comment to a Liberal
party rally in Melbourne
in June, saying “he

should have drowned him
(Mr Rudd) when he had a
chance”.
Mr Hockey said that after
completing the walk, he
should have boasted of
“surviving” Mr Rudd.
“I should have worn a tshirt saying I survived
Kevin Rudd for eight days
on the Kokoda trail,” Mr
Hockey said.
“That’s effectively what it
was.”
Earlier this week, Prime
Minister Rudd was forced
to backtrack for saying he
had “survived” walking
the Kokoda Track.
He upset some diggers
for using the term about
the trail where hundreds
of Australian soldiers
died during World War II.
Mr Rudd said he meant
no offence when he used
the term and was clearly
referring to walking the
gruelling trail.

PM’s daughter sorry over Mean
Girls quip

Federal Member for Blaxland, Jason Clare MP,
is encouraging all local
families to register for
‘Welcoming the Babies
2013’.
This year’s event will be
held on Saturday 27 September at Blaxcell Street
Public School in South
Granville from 1:00pm.
“Having a child is one of
the most important decisions that you will ever
make. Welcoming the babies gives us a chance to
thank mums and dads for
the invaluable work they

put in to raising our next
generation.
“Every baby that attends
will receive a special certificate and gift bag which
contains useful information for mums and dads
about services available
to them and their babies
to make parenting a little
easier,” Mr Clare said.
Registration for ‘Welcoming the Babies’ is essential. All children under the
age of 2 are eligible. Parents should call Jason’s
office on 9790 2466 to
register their child.

PRIME Minister Kevin
Rudd’s daughter has apologised for offending hardworking political staffers
after comparing Parliament House to a film about
mean girls.
In a controversial column
for Cleo Magazine this
week Jessica Rudd likened the halls of power
in Canberra to the 2004
Mean Girls flick, starring
Lindsay Lohan.
Former Rudd press secretary Jamila Rizvi took exception to the column on
the Mamamia blog site.
“It’s true that political staff
are often young, idealistic
and inexperienced,” she
said.
“But that doesn’t make
them
sex-obsessed,
shameless, lazy, or
bitchy.”
Most of the time politicians
and their staff were “too
bloody busy to be getting
their Lindsay Lohan on”.
“Why? Because they’re
running the country.”
Ms Rudd has since offered
an apology for the com-

ments following a backlash on social media.
“To all staffers, journalists,
politicians and anyone
within a 100-kilometre radius of Parliament House:
I am sorry,” she wrote.
“I know how hard you
work, what it’s like to balance that with your family
life and then to be beaten
up about it at every dinner party... to have people
say you’re a waste of taxpayers money... if you’re
a journalist, that you spin
lies.”
But she reiterated her concerns that “cynicism has
become the language of
politics.”
“People don’t feel like they
can have a conversation
about politics without sarcastic quips.”
That had led to “a lot of us,
particularly young people,
feeling like it is either too
hard to talk about or too
ugly”.
Ms Rudd urged young people to get involved in the
political debate, be idealistic and use their voices.
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ETS draft laws to be ready before Access to Rudd, at a price
election
CLIMATE Change Minister Mark Butler says
draft laws to dump the
carbon tax and fast-track
a carbon emissions trading scheme will be ready
before the election and
hinted parliament might
be recalled.
Prime Minister Kevin Rudd
announced on Tuesday
Australia will move to a
market-based emissions
trading scheme (ETS)
from July 1, 2014 - one
year earlier than planned.
The move to a floating
carbon price will cost the
budget $3.8 billion over
the next four years, of
which $1.8 billion will be
made up from fringe benefit tax changes relating
to salary-sacrifice and
employer-provided motor
vehicles.
The car industry has
slammed the move, but
Mr Butler says the changes are about ensuring tax
concessions are properly
targeted.
“This is a sensible moderate change to tax concession arrangements for
people who are provided
with cars or salary sacrifice cars,” he told ABC TV
on Wednesday.
“It doesn’t apply to people
using their own cars.”
He dismissed claims from
energy and gas companies that the change to
a floating carbon price
would send negative signals to international investors.
“This is a measured decision,” Mr Butler said,
adding that the administrative implementation of
the carbon tax had been
smooth in its first year,
therefore it was not necessary to have an extended fixed-price period.
Mr Butler said draft legislation for the changes
would be ready ahead of
the election.
“In the event that parlia-

ment were to resume before the election, I could
take draft legislation to
the parliament,” he said.
“It may well be that legislation would be rejected
by either house, in which
case we would take it to
the election seeking a
mandate from the people.”
Opposition
industry
spokeswoman Sophie
Mirabella described the
changes to tax concessions for employer-provided cars as a “slap in
the face” for the country’s
struggling car industry.
“It is another extraordinary double-cross,” she
said in a statement.
Finance Minister Penny
Wong defended the continuation of carbon tax
compensation for households.
“I don’t mind pensioners
having a little bit more in
their pockets,” Senator
Wong said.
Senator Wong fired a shot
at the Greens who hold
the balance of power in
the Senate and have said
they will vote against any
draft laws.
She maintained the government’s July 1, 2014
start date for a floating
carbon price was achievable.
“The Greens have got to
start being held responsible for their destructive
impact on climate policy
over these last years,”
Senator Wong said referring to how the party voted against an emissions
trading scheme in 2009.
She played down the
potential difficulties of
getting the measures
through the Senate.
“A week is a long time in
politics,” Senator Wong
said.
Opposition climate action spokesman Greg
Hunt denied Labor claims
that households face an

average annual impost
of $1200 under the coalition’s direct action
scheme.
“There is no cost to households of our scheme,” he
told ABC Radio.
The opposition will meet
with the auto industry on
Wednesday to discuss
the decision to slash tax
concessions for employer-provided cars.
“There are at least
320,000 people that are
likely to be affected and
(it) could include small
businesses,” Mr Hunt
said.
“This is really squarely
aimed at middle-income
earners.”
Speaking on the sixth anniversary of Liberal prime
minister John Howard’s
pledge to introduce an
emissions cap-and-trade
scheme, shadow treasurer Joe Hockey said on
Wednesday “the world
was moving in that direction” in 2007.
In 2009, the Copenhagen climate talks then
crushed momentum on
the issue, he said.
“(In response) Kevin
Rudd went and curled
into the foetal position at
Kirribilli House and pretended the whole world
was against him,” Mr
Hockey told ABC Radio.
“His entire greatest moral
challenge of all time came
to a shuddering halt.”
Deputy Prime Minister Anthony Albanese defended
the planned changes to
the motor vehicles fringe
benefits program, saying
a lot of people were “fiddling the system”.
“Those people who are
salary sacrificing (and)
who use their car less
than 20 per cent but claim
the 20 per cent offset ...
the chances are it’s not
a Holden Commodore,
it’s a BMW,” he told Sky
News.

Quid pro quo: ALP denies ads for
comment deal and sacks agency.
Photo: Getty Images

Labor dumps advertising
agency that offered “exclusive” interviews with
Prime Minister Kevin Rudd
in exchange for free proLabor advertising and editorial on youth websites,
says national political reporter in Sydney Morning
Herald Jonathan Swan.
The Labor Party’s advertising agency has been offering ‘’exclusive’’ interviews
with Prime Minister Kevin
Rudd in exchange for free
pro-Labor advertising and
editorial on youth websites.
The deal, which also encouraged journalists to
produce ‘’entertaining content on the theme of the
inadequacy of the Liberal
NBN plan’’, had been rejected on ethical grounds
by Fairfax Media’s popular
culture website, TheVine.
Two other youth-focused
websites - Vice and Pedestrian.tv - were briefed on
the interview but Pedestrian.tv were not asked to
provide free advertising.
The ad agency has been
sacked on the orders of Mr
Rudd.
Pedestrian.tv
director
Chris Wirasinha said Naked Communications had
not demanded they give
away free advertising for
the Labor Party in exchange for interview access.
‘’That probably would be
a deal-breaker, running an
interview surrounded by
Labor ads,’’ Mr Wirasinha
said.
‘’We have never done a
deal like that . . . Whether
you’re the Prime Minister
or Brad Pitt, we don’t give

free ads in return for access to talent.’’
Vice has not responded to
a Fairfax Media request for
comment.
The deal was being
spruiked by Naked Communications, the online
and youth-focused advertising agency for Labor’s
campaign.
Labor’s national secretary, George Wright, who
is in charge of the election
campaign, said he had
never seen the advertising-for-access deal, despite the document carrying Labor Party branding.
Mr Wright said the actions
of the advertising agency
were ‘’completely unacceptable’’ and he would
apologise personally to
the editor involved in the
negotiations.
Initially Mr Wright said he
would keep employing
Naked, but later said the
agency had been sacked.
The decision was taken
by Mr Rudd. A spokesman
said: ‘‘He won’t tolerate
this sort of behaviour.’’
Earlier a spokeswoman for
Mr Rudd had said: “The
actions of Naked Communications were conducted
without the authority or
knowledge of the Prime
Minister, or his office.”
However, emails obtained
by Fairfax Media suggest
the Prime Minister’s office
was informed of the negotiations.
After being told his deal
for access to Mr Rudd was
unethical, Naked Communications executive Nick
Kavanagh discussed a
compromise arrangement
with TheVine’s editor, Alyx
Gorman.
“No news from the [Prime
Minister’s Office] as yet
but we’ll keep you updated,” Mr Kavanagh wrote.
Both Labor and Naked
Communications said that
communication with the
Prime Minister’s Office did
not take place.
The briefing document

carries Labor branding
and lists the conditions for
the “Kevin interview”.
An advertising executive
described the document
as “gobsmacking”. In exchange for 10 minutes
“one-on-one” with Mr
Rudd, it encouraged editors to give away advertising space on websites
and networks for youthfocused advertising (related to Labor’s election
campaign), produce “entertaining content on the
theme of the inadequacy
of the Liberal NBN plan”,
provide “inventory and/
or editorial for upcoming
campaign activity”, and
provide “access to pro-Labor or pro-NBN talent”.
Naked Communications’
head of strategy, Brett
Rolfe, said the briefing
document was prepared
internally and “not discussed, authorised or reviewed by the ALP”.
Since being contacted by
Fairfax Media, Mr Rolfe
said Labor had advised
him that “the matters outlined in the document are
not to be progressed”.
Emails reveal that Mr Kavanagh pushed the bargain vigorously with the
editor of TheVine.
After being told it was
“not appropriate” to demand free advertising in
exchange for access to
Mr Rudd, Mr Kavanagh
replied: “To be honest
we’re pretty disappointed
that you would be unable
to facilitate this … We have
offered your organisation
a unique opportunity … yet
you’re unable to provide
us with any advertising
support in return?”
Gorman said she was
“shocked” by the demand.
“If the Kardashians asked
for bag advertisements in
exchange for an interview
with Kim, I would laugh
and hang up the phone,”
she said. “There is no one
in the world we would do
that for.”
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McDonald’s Auburn,
Bankstown & Lidcombe serving
®

Halal Certified Products
Family Value
$

19.95

Dinner Box™

Available between 5-11pm

5

$

2 Big Mac®
2 Cheeseburger
6 Chicken McNuggets®
4 Small Fries OR
4 Garden Salads
2 Small Coke®
2 Medium Coke®

ADD ON VALUE

WITH ANY DINNER BOX PURCHASE
4 x Hot Apple Pie OR 4 x Small Sundaes
Available between 5-11pm

OR

McDonald’s Auburn - 116 Parramatta Rd, Auburn
McDonald’s Bankstown - 37 Rickard Rd, Bankstown
McDonald’s Bankstown Centro Food Court ONLY
McDonald’s Lidcombe - 9-15 Vaughan St, Lidcombe
®

®

®
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BUY A

FAMILY VALUE DINNER BOX

™

AND GET A

CHEESEBURGER

HAPPY MEAL®
FOR ONLY

$2
14210kJ
AVAILABLE 5PM TO 11PM

TO ENSURE GREAT VALUE MEALS ARE FIXED

2680kJ
For a limited time only, at participating restaurants. No limit on Cheeseburger Happy Meal® offer.
‘Coca-Cola’ and the Contour Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

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

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

