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Tel: 9709 3322
Mob: 0414 424 275

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

40
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية
السبت  14أيلول  - 2013العدد 646

Fax:(02) 87648062

سوريا تنضم إىل املعاهدة الكيميائية  ..وتشرتط وقف التسليح

واشنطن ودمشق تتسلّحان بـ«ضمانات روسيا»

الفروف وكريي خالل مؤتمرهما الصحايف املشرتك يف جنيف امس االول (ا ف ب)

الوزير
كان
وكلما
االمريكي يلمح اىل ان
اخليار العسكري مل ُيرفع
عن الطاولة ،كان نظريه
الروسي يسارع اىل تذكريه

بأن تفاهمهما الكيميائي
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بيان بعبدا يعوّم وقائع «إعالن بعبدا» هل
يلتقي سليمان وبري على مشروع حكومي؟
رئيس
قرر
ملاذا
اجلمهورية ميشال سليمان
فجأة نفض الغبار عن
حمضر جلسة هيئة احلوار
الوطين يف قصر بعبدا اليت
أقر فيها «اعالن بعبدا»
ورفع ورقة االمجاع على
هذا االعالن يف الظرف
احلالي؟ وأي صلة هلذه
اخلطوة مبا ميكن ان تشهده
الساحة الداخلية من عودة
لبعض احلركة السياسية
املتصلة بتشكيل احلكومة
اجلديدة؟
استنادا اىل املعلومات
واملعطيات اليت جتمعت
امس االول ،ال رابط

معاجل روحاني

املعالج الروحاني واملستبصر السيد أكيم هو معالج روحي
أفريقي ودولي لديه  30عاما من الخربة املوروثة من عائلة
ذات سمعة جيدة جدا يف مساعدة الناس يف جميع أنحاء
العالم يف أفريقيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة وفرنسا
واسرتاليا .أعتقد بقوة ان بمقدوري حل مشاكلكم بأسرع
وسيلة حتى لو كنتم قد خـُذلتم من قبل اآلخرين .اذا كنتم
تعانون من تأثري إنسداد او مرض غري معروف أو وضع
تعيس أو مشاكل جنسية أو حظ سيئ او أعمال سحر اسود
McDonald’s Rockdale
او امتحانات او دعاوى قانونية أو مشاكل يف العالقة الزوجية
603 Princes Highway
وغريها الكثري..
NOW HALAL
Detail Page 21
اذا كنتم تعانون من اي من هذه املشاكل فال ترتددوا يف
FAMILY VALUE DINNER BOX
االتصال بي لحل مشاكلكم خالل  7ايام.
ملعرفة املزيد عن السيد أكيم زوروا املوقع:
بإدارة :آدي سركيس
mrakeemblogspot.com
هل تحتاج لشهادة رسمية
أو اتصلوا اآلن على أحد الرقمني:
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
 0497845581أو 0406183765
Attain your skills... the EASY way
®

™

$19.95

Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
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..
Eddy Sarkis

At participating restaurants only. ‘Coca-Cola’ and the Contour Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

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

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

www.southwestbuilders.com.au

Sydney: Unit 11A,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186

pp: 255003 / 09613

بشار االسد يف املقابل،
االخضر
الضوء
منح
لديبلوماسييه لتسليم االمم
املتحدة «رمسيًا» اوراق
انضمام سوريا اىل معاهدة
حظر االسلحة الكيميائية.
كريي يف هذه االثناء،
مل يعد يرى عائقا أمام
املسرية اليت انطلقت يف
جنيف وتستمر حتى السبت
(اليو) .املشكلة بنظره
قابلة للحل من خالل امرين:
التزام النظام السوري
باحلل الكيميائي ،وجناح
اخلرباء الروس واالمريكيني
يف صياغة البنود التقنية
لتطبيق التفاهم االمريكي
 الروسي بشأن الرتسانةالكيميائية السورية.

خربة طويلة وصدق يف التعامل
e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281

كادت كلمة «احلرب»
تغيب متامًا عن اخلطاب
االمريكي امس االول.
أجواء جنيف يف اليوم
االول للتفاوض األمريكي
 الروسي ،مل تعد تسمحبلغة التصعيد .الكالم عن
التسوية كان غالبًا .الوزير
كريي
جون
االمريكي
اضطر بلباقة ديبلوماسية
اىل مسايرة «صديقه»
الروسي سريغي الفروف
لكثرة ما أحرجه باحلديث
عن اخليار السلمي ،قائال
مبزاح يف ختام مؤمترهما
الصحايف االول« :تريد
مين أن أثق بكل كلمة
تقوهلا؟ إن الوقت مبكر
جدًا لذلك».
ذاته،
الوقت
ويف
كان الرئيس االمريكي
خياطب
اوباما
باراك
وزراء حكومته خالل اجتماع
يف واشنطن قائال إنه
سيعود اآلن اىل الرتكيز
على االولويات الداخلية
االمريكيني.
للمواطنني
الذي
احلربي
اخلطاب
استمر أسبوعني ،كاد
يتالشى .الرئيس السوري

:

النتيجة مضمونة مئة باملئة

مباشرا بني البيان الذي
صدر عن رئاسة اجلمهورية
بصيغة تقديم احلقائق
اىل الرأي العام عن إقرار

«اعالن بعبدا « قبل سنة
وثالثة اشهر اي يف جلسة
هيئة احلوار اليت انعقدت

التتمة صفحة 31

الرئيس املصري مي ّدد العمل بـ«الطوارئ»

اجليش يواصل الضغط على مسلحي سيناء
ألقت عملية التفجري اليت
استهدفت مقر املخابرات
احلربية يف مدينة رفح يف
سيناء ،االربعاء ،بظالهلا
على املشهد األمين يف
مصر ،حيث كثفت القوات
املسلحة إجراءاتها ملالحقة

اجلهادية
التنظيمات
والتكفريية يف شبه اجلزيرة
املصرية ،وذلك يف إطار
محلة أمنية طويلة األمد
تستهدف جتفيف أوكار
اإلرهاب يف هذه املنطقة،

التتمة صفحة 31

املعاجل روحاني MR KALIFA
معالج روحاني ومستبصر أتمتع بأكثر من  30عاما خربة
ورثتُها من عائلة لديها سجل جيد يف مساعدة االشخاص يف
مختلف انحاء العالم يف أفريقيا واململكة املتحدة والواليات
املتحدة وفرنسا واسرتاليا.
اؤمن بقوة ان بامكاني حل مشاكلكم بأسرع وسيلة حتى لو
كنتم قد خذلكم أشخاص آخرون.
اذا كنتم تعانون من أي تأثري ،إنسداد ،مرض غري معروف،
تعاسة ،مشاكل جنسية ،حظ سيئ ،مسائل عملية ،سحر
اسود ،امتحانات ،قضايا قانونية ،زواج غري سعيد ،مشاكل يف
العالقات وغريها الكثري..
فالرجاء أن ال ترتددوا يف االتصال بالعالم الروحاني
واملستبصر السيد خليفة  KALIFAلحل مشاكلكم خالل 7
ايام.
اتصلوا اآلن على الرقم:

0420 884 571
النتيجة مضمونة مئة باملئة

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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Advertisement

االفــتتاح الكــبري
ملـكاتب غـاس فـارس للـهندسة
املـعمارية فـي بـارامـاتا

رسـم وتـصمـيم مـعماري
رسم خرائط وتصاميم واستشارات للمشاريع السكنية
والتجارية يف سائر الواليات االسرتالية من املنازل العادية حتى املباني املتعددة الطبقات
تقوم مكاتبنا بتنفيذ ما بني  500وألف وحدة سكنية وتجارية سنويا
نالحق املعامالت مع الدوائر الرسمية املختصة

مـسجلون يف نـقابة املـهندسني املـعماريني فـي نـيو سـاوث ويـلز
خــربة طـويلة

صـدق يف املـعاملة

دقـة يف التـسليم

Tel: (02) 9635 3838 , E: gus@gfares.com - Web:www.gfares.com

Add:Level 2, Suite 22, 103 George St, Parramatta NSW 2150

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

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

لالتصال02 9709 3002 :

E: mohamad@wickedwickerhome.com.au

22 ANZAC ST, GREENACRE
مالحظة :مالصق ملبنى
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لبنانيـات

رعد :الكالم عن االمن الذاتي يف
الضاحية حتريضي
اعترب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حممد رعد يف تصريح،
ان تيار املستقبل وبعض
قوى  14آذار يتعمدون تضليل
الرأي العام حول أمن ذاتي
مزعوم يف الضاحية اجلرحية،
وذلك يف سياق نهج حتريضي
متواصل ضد خيار املقاومة
وأهلها ومؤيديها ،مستخدمني
كل الوسائل واألساليب مبا
يف ذلك احتضان ورعاية
بعض التكفرييني االرهابيني
الذين يهددون امن املواطنني
وحياتهم ويزرعون السيارات
املفخخة والتفجريات يف األحياء
السكنية والشوارع املكتظة
وامام املساجد ،توهما أن ذلك
ميكن ان يغري قناعات الناس أو
يسقط خياراتهم.
اضاف :اننا بإزاء هذا النهج
الرخيص نؤكد ان كل ما يروجه
هؤالء عن امن ذاتي يف بعض
املناطق املستهدفة بالتفجريات

التكفريية ال اساس له من
الصحة وان املواطنني الشرفاء
يف الضاحية وغريها ناشدوا
مرارا وتكرارا أجهزة الدولة
األمنية كي تتوىل القيام بواجبها
يف محايتهم وحفظ أمنهم ،لكن
كل تلك املناشدات مل تلق
االستجابة املطلوبة حتى اآلن.
واعترب ان الدولة وأجهزتها
االمنية هي املسؤولة أوال وآخرا
عن توفري احلماية للمواطنني،
وما اإلجراءات الضرورية اليت
اعتمدت بعد التفجري االرهابي
يف الرويس إال اسعافات أولية
بانتظار احلضور املرتقب للدولة
وأجهزتها وقيامها بواجباتها جتاه
الناس على كل املستويات.
فاملزايدات السياسية قد انهكت
الدولة وعطلت مؤسساتها فهل
املطلوب من املزايدات يف
املوضوع األمين أن تقضي على
املواطنني وحياتهم؟ وملصلحة
من؟.

علوش أكد ان احلديث عن أمن
ذاتي مرفوض

اعترب عضو املكتب السياسي يف
تيار املستقبل مصطفى علوش
ان كل املواعيد لتنحي بشار
االسد نظرية ،وانه ال ميكن ان
متر الضربة العسكرية يف شكل
عفوي مشريا اىل ان النظام
الروسي حياول محاية النظام
السوري والدخول يف مفاوضات
طويلة االمد بهدف شراء اشهر
جديدة له.
وقال علوش يف حديث متلفز:
الضربة العسكرية مل تلغ ولكنها
مؤجلة ،وسوريا ليست موقع
قرار بل ممر ،لذلك فان كالم
وليد املعلم عن استعداده لفعل
اي شيء بالنسبة اىل السالح
الكيميائي مقابل رد الضربة،
هزمية واذالل.
اما بالنسبة اىل الضجة املثارة
حول بلدة معلوال ،رأى علوش ان

ال شيء يربر مقتل  150مواطنا،
وان كان هناك درس من
معلوال ،فيجب ان يؤيد اجلميع
الثورة السورية.
وعن انعكاس استبعاد العمل
العسكري يف سوريا على لبنان،
اعترب ان الرادحني التقليديني
سيقولون ان نظام االسد انتصر
وسيكون هناك مزيد من التعطيل
يف الداخل اللبناني وعمليات
االنتقام ضد الذين يواجهون
النظام السوري الفتا اىل ان
النزوح قد يستمر لسنوات حتى
ولو انتهت االزمة غدا بسبب
تهديم البيوت .ورفض علوش
اي كالم عن قوى امن ذاتية
وانشاء ميليشيات جديدة معتربا
اننا اكتوينا بنار امليليشيات وان
اي سالح خارج اطار الدولة عبء
على املواطنني.

أمانة  ١٤آذار :متمسكون باعالن بعبدا بنداً بنداً
علنت االمانة العامة لقوى 14
متسك قوى الرابع
آذار ،يف بيانّ ،
عشر من آذار ،ب إعالن بعبدا
بندًا بندًا وال سيما بالبنود ،11

 13 ،12و ،14املتعلقة بالطائف
والدستور ،باحلياد وضبط احلدود
وتنفيذ كل قرارات الشرعية
الدولية وبالتحديد القرار .1701

بري عرض األوضاع مع السفري األمريكي وبوشكوج:

الفرصة متاحة للحل السياسي
لألزمة السورية

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري يف عني التينة،
امس االول ،السفري االمريكي
اجلديد ديفيد هيل ،يف حضور
املستشار االعالمي علي محدان،
وجرى عرض لالوضاع يف لبنان
واملنطقة.
وأكد بري أهمية الفرصة املتاحة
لسلوك احلل السياسي لالزمة
السورية ،مع اإلشارة اىل أن ما
صرح به السفري االمريكي بعد
الزيارة يعرب عن رأيه ،إذ مل جير
التطرق اىل موضوع من استعمل
السالح الكيميائي.
أما يف الشأن اللبناني ،فقد
شدد بري على اهمية احلوار
بني اللبنانيني واالسراع يف
تشكيل احلكومة اجلديدة ملواجهة
التحديات.
وصرح السفري االمريكي بعد
الزيارة :سررت للغاية إلتاحة
الفرصة لي من أجل أن أقدم
احرتامي لرئيس اجمللس النيابي
االستاذ نبيه بري ،ولقد حبثنا
يف القضايا اليت تواجه لبنان
واملنطقة .إنه وقت حتد للبنان،
وقد أكدت لدولته أن الواليات
املتحدة تسعى لتكون شريكا مع
لبنان واللبنانيني لتعزيز السالم
واالستقرار واالزدهار.
أضاف :من هذه الروح،
فإن وزير اخلارجية السيد
كريي موجود اليوم يف جنيف
للبحث يف إمكان إجياد صيغة
ديبلوماسية من أجل التخلص
من السالح الكيميائي لنظام
االسد .وهذا كان نتيجة التهديد
العسكري االمريكي واحملادثات
اليت جرت بني الرئيس اوباما
والرئيس بوتني يف بطرسربج،
واليت فتحت هذا االحتمال.
وختم :نظام االسد اعرتف اآلن
بأن لديه هذا السالح ،وال شك
يف أنه استعمله ضد شعبه ،وال
شك أيضا يف أنه سيستعمله
مرة أخرى إذا مل نتحرك .وال
أحد يستطيع أن يعيش يف عامل
يستعمل فيه مثل هذا السالح
أو يكون مقبوال ،وخصوصا،
وبقوة عند من يعيش بقرب
سوريا ،اي جريانها مثل لبنان.
ومبعنى أو آخر ،فإننا لن نتسامح
جتاه استعمال هذا السالح.
وكان بري استقبل االمني العام
لالحتاد الربملاني العربي نور
الدين بوشكوج وعرض معه دور
االحتاد ونشاطه.

احتاد احملامني العرب
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انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
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ثم استقبل وفد احتاد احملامني
العرب برئاسة رئيسه سامح

عاشور واالمني العام لالحتاد
عمر زين ونقيب احملامني يف
طرابلس ميشال خوري ،يف
حضور رئيس مكتب املهن احلرة
يف حركة أمل علي امساعيل
ورئيس دائرة احملامني يف
احلركة مصطفى قبالن.
وجرى عرض العمال الدورة
االوىل للمكتب الدائم لالحتاد
يف بريوت ،وتطرق احلديث اىل
التطورات الراهنة.
وقدم الوفد للرئيس بري
درع االحتاد عرفانا وتقديرا
ملا أعطى ،وهو كثري ،وتقديرا
لدوره ،وهو مشهود.
وبعد اللقاء قال زين :جاء قادة
العمل النقابي للمحامني العرب
مكتبهم
اجتماعات
ليعقدوا
الدائم يف بريوت ام الشرائع
حتت شعار التدخالت االجنبية
وتداعياتها يف ظل القانون
الدولي وميثاق االمم املتحدة
ليؤكدوا احنيازهم لشعبهم
ومقاومتهم لالحتالل والظلم
واالستبداد والفقر واجلهل،
واي نوع من التدخالت االجنبية
السرية منها والعلنية على ارضنا
العربية كل ذلك الميانهم الراسخ
بالتحرير واحلرية والدميقراطية
حقوق
واحرتام
واملساواة
االنسان والرأي والرأي اآلخر،
وهذا فعل اميانهم منذ تأسيس
احتادهم عام  1944يف دمشق
قلب العروبة النابض والذي
سيبقى نابضا ابدا الدهر.
اضاف :حنن ندرك مدى
املسؤولية اليت محلها دولة
الرئيس منذ قيادته للعمل
الطالبي اجلامعي ملشاركتنا له
يف ذلك ،كما ندرك اليوم ما
حيمله يف هذا الوقت اخلطري
الذي متر به امتنا العربية من
احمليط اىل اخلليج ،وحنن نتابع
دور دولته الفاعل يف محل
القضايا العربية اىل منظمات
الربملانات العربية واالسالمية
والفرنكوفونية والعاملية ،ونقف
معه يف ما يبذله من جهد للبنان
وكل العرب.
وختم :وشعارنا يف هذه املرحلة:
لتوضع مجيع االسلحة الكيماوية
والنووية حتت املراقبة الدولية
وصوال اىل وقف انتجها وتطبيق
حظرها فعليا .ولنعمل يف لبنان
حامل احلرف اىل العامل لتعزيز
الشراكة واحملبة واحلوار فكلها
اساس للمحافظة عليه واحدا
موحدا عربيا حرا مستقال ،ال مقرا
او مستقرا العداء امته العربية.
ثم استقبل بري احملامي رشاد
سالمة.

القوات اللبنانية :أبواب معراب مفتوحة للجميع
صدر عن الدائرة االعالمية يف
القوات اللبنانية البيان اآلتي:
عمدت احدى الصحف الصادرة
صباح امس ،اىل نشر تقرير
إخباري ينسب اىل مصادر يف
معراب ان القوات اللبنانية
اختذت قرارا بقطع التواصل
املباشر مع قيادات مستقلة
يف  14آذار .لذلك يهم الدائرة

االعالمية يف القوات اللبنانية
القطع ،ان هذا الكالم جيايف
احلقيقة مجلة وتفصيال ،واحلال
ان أبواب معراب كانت ومل تزل
مفتوحة للجميع ،ومن اصدقاء
وحلفاء بشكل خاص.
عسى
التصويب،
فاقتضى
ان تتوخى هذه االقالم الدقة
والصدقية.

رئاسة اجلمهورية :معظم أعضاء هيئة
احلوار ناقشوا اعالن بعبدا وبري تال
بصوته التعديالت
عرض رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ،يف القصر
اجلمهوري يف بعبدا امس االول،
مع وزير البيئة يف حكومة تصريف
االعمال ناظم اخلوري ،األوضاع
الراهنة سياسيا وحكوميا وعمل
وزارته يف هذه املرحلة.
وتناول مع الوزير السابق شارل
رزق التطورات السائدة الداخلية
واالقليمية.
وحبث مع كل من النائبني
السابقني مجيل مشاس وحممد
االمني عيتاني يف االوضاع
العامة.
واطلع من مسري اعمال جملس
اخلدمة املدنية انطوان جربان
على عمل اجمللس يف امللفات
املطروحة امامه للمعاجلة.
من جهة ثانية اذاع منسق اللجنة
التحضريية للحوار العميد بسام
حييى ،البيان الصادر عن رئاسة
اجلمهورية ،حتت عنوان اعالن
بعبدا :ظروف اقراره ،والذي
يوضح املالبسات اليت اثريت
يف االعالم حول ظروف صدور
البيان ،وجاء فيه:
إعالن بعبدا :ظروف إقراره:
اليت
لاللتباسات
توضيحا
أثريت يف االعالم مؤخرا حول
أجواء جلسة احلوار الوطين اليت
ناقشت وأقرت إعالن بعبدا،
واليت ربطت اإلعالن بتصور
السرتاتيجية وطنية للدفاع قدمه
فخامة الرئيس الحقا أمام هيئة
احلوار ،ومنعا ألي غموض قد
يراود ذهن املواطنني اللبنانيني
حول هذه الوثيقة التارخيية،
تضع اللجنة التحضريية للحوار
الوطين يف رئاسة اجلمهورية
بتصرف الشعب اللبناني بعضا
من احلقائق املتعلقة بوقائع
تلك اجللسة استنادا إىل حماضر
جلسات احلوار الوطين احملفوظة
لديها وفقا ملا يلي:
 .1صدر إعالن بعبدا يف ختام
أعمال جلسة احلوار الوطين اليت
انعقدت يف القصر اجلمهوري
بتاريخ  11حزيران 2012
وناقشت على مدى ثالث ساعات
و 41دقيقة معظم النقاط اليت
تضمنها اإلعالن ،ثم تلت
املداوالت قراءة أولية للبيان
ترافقت مع عرض ملضمونه على
شاشة كبرية.
 .2شارك معظم أعضاء هيئة
احلوار يف مناقشة النص على
مدى  37دقيقة بعد القراءة
األولية ،ودخل النقاش يف
تفاصيل بنود البيان بندا بندا
سعيا إلزالة اي اعرتاضات
وتصويبا لصياغة التعابري بهدف
حتسني مدلوالتها ،وقد أصر
فخامة الرئيس على دراسة بنود
البيان بالتدرج ،وأكد إمكانية
ادخال أية تعديالت الزمة وإضافة
أية بنود جديدة انطالقا من قناعته
بضرورة التوافق على مندرجات
البيان قبل صدوره .عرب فخامة
الرئيس أيضا عن استحسانه رفع
البيان إىل كل من اجلامعة العربية
واألمم املتحدة انسجاما مع موقع
لبنان لدى هاتني اهليئتني،
وسعيا للحفاظ على مصداقية
لبنان اإلقليمية والدولية.

 .3طلب بعض أعضاء هيئة احلوار
تأجيل النقاش إىل وقت الحق
حيث كان دولة الرئيس نبيه بري
قد أبدى استعداده للبحث يف أية
مواضيع مطروحة ،وهو تال بصوته
يف نهاية املناقشات التعديالت
اليت أدخلت على البيان صفحة
بصفحة ،فأعلن التوافق على
بقاء بعض الصفحات كما جاءت
يف األصل ،وعلى التعديالت
املستحدثة نتيجة النقاش على
بعض بنود الصفحات األخرى.
مت التأكيد على إعالن بعبدا يف
ثالث جلسات متتالية عقدت بعد
جلسة إقراره؛ حيث جاء يف البند
األول من البيان اخلتامي جللسة
احلوار املنعقدة يوم األثنني
 25حزيران  2012أنه توافق
املتحاورون على ضرورة االلتزام
بشكل فعلي ببنود إعالن بعبدا
وال سيما ما يتعلق منها بالتهدئة
األمنية والسياسية واإلعالمية،
ودعم اجليش ،وحتييد لبنان عن
الصراعات اإلقليمية والدولية.
كما تضمن كل من البيانيني
الصادرين عن جلسيت قصر
بيت الدين بتاريخ  16آب 2012
وقصر بعبدا بتاريخ  20ايلول
 2012إشارة فخامة الرئيس إىل
ما صدر عن جملس األمن الدولي
وجملس االحتاد االوروبي والعديد
من الدول الشقيقة والصديقة
من إشادة بإعالن بعبدا ،وإشارته
أيضا إىل اعتماد اإلعالن كوثيقة
رمسية من وثائق األمم املتحدة.
ذكر فخامة الرئيس يف منت
البيانني بضرورة االلتزام جبميع
مندرجات إعالن بعبدا وال سيما
البندين  12و 13منه حفاظا على
استقرار لبنان وسالمة أراضيه.
مل يتضمن إعالن بعبدا أي نص
يتعلق باملقاومة وسالحها ،ومل
يتطرق إىل مسألة االستفادة
من قدرات املقاومة ووضعها
بتصرف الدولة اللبنانية ،بل أن
هذه املفاهيم وسواها قد أتت
يف إطار التصور االسرتاتيجي
للدفاع عن لبنان الذي قدمه
فخامة الرئيس أمام هيئة احلوار
املنعقدة يف القصر اجلمهوري
يوم اخلميس  20ايلول .2012
يومها قرئ التصور فاعتربته
هيئة احلوار منطلقا للمناقشة
سعيا للتوافق على اسرتاتيجية
دفاعية وطنية ،وأفسحت يف
اجملال لدراسته ومناقشته يف
جلسات الحقة مل تعقد لغاية
تارخيه.
يشكل إعالن بعبدا وثيقة هامة
ترتبط ارتباطا وثيقا بأعمال هيئة
احلوار الوطين ،وهو باإلضافة
إىل اعتماده رمسيا يف األمم
املتحدة واجلامعة العربية ،إال
أنه يشكل إطارا سياسيا جامعا
ميكن أن تتوحد خلفه كل اجلهود
الصادقة العاملة يف سبيل رفعة
وسيادة هذا الوطن ووحدته.
وهو إذ ميهد الطريق ملناقشة
االسرتاتيجية الدفاعية الوطنية
الشاملة ،فإنه يرسم أيضا
املسار السليم لالستفادة من
كافة القدرات الوطنية املتاحة
للدفاع عن لبنان يف وجه العدو
االسرائيلي وأطماعه.
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لبنانيـات

ميقاتي من طرابلس :سأعلن عن مبادرة إنقاذية مواقف نيابية وسياسية
تدعو اللتقاط مبادرة بري
تتواكب مع مبادرتي سليمان وبري
قال رئيس حكومة تصريف
األعمال جنيب ميقاتي إنه سيعلن
عن مبادرة إنقاذية تتواكب
ومبادرتي رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان ورئيس
جملس النواب نبيه بري ،الفتًا
اىل أن اعالن بعبدا مت التوافق
عليه باالمجاع.
فقد أمت دارة الرئيس جنيب
ميقاتي يف طربلس ،امس
االول ،شخصيات سياسية
وروحية
ونقابية
واجتماعية
وهيئات اهلية ووفود من خمتلف
مناطق طرابلس والشمال،
أعلنت تأييدها ملواقفه ونهجه
وتضامنها معه.
ويف ختام لقاءاته ،قال الرئيس
ميقاتي :أردت اليوم ان اطل
عرب االعالم اللبناني الذي نقدره
والذي يشكل منارة للحريات
يف العامل العربي ،القول شكرا
لكل اهلي واحبائي يف طرابلس
والشمال وكل لبنان الذين
شعروا مبدى االذية اليت حلقت
بهم من جراء احلملة املثارة،
وعربوا عن تضامنهم الكامل
معي.انا شخصيا جتاوزت الكثري
من احلمالت الشخصية اليت
استهدفتين يف السابق ،ولكن
عندما جتاوزت احلمالت كل
احلدود ووصلت اىل املقامات
واملؤسسات الدستورية رأيت
من واجيب اظهار احلقيقة امام
املواطنني وهلذا السبب التجأت
اىل القضاء النه املالذ االمن
لنا مجيعا .وسنسلك االصول
القانونية والقضائية وسنحرتم
القضاء واحكامه.
اضاف :لقد كنت يف صدد
التحضري الطالق ورشة اعالمية
قبل هذا اللغو الذي حصل
لكي نصل اىل توافق شامل
بني كل وسائل االعالم لنحدد
معا افاق العمل االعالمي ولكي
نبحث يف السبل الكفيلة للحفاظ
على السلم االهلي ،الننا امام
حتديات حملية وخارجية كبرية،
ومنها على الصعيد احمللي
التحديات املعيشية على ابواب
موسم املدارس والتحديات
االمنية ايضا .كذلك فان
االولوية حاليا جيب ان تكون
لالسراع يف تأليف حكومة
جديدة .ليس املهم اذا كان
احلوار قبل احلكومة او العكس
بل املهم ان تتألف احلكومة.

هناك حتديات كبرية مطروحة
وجيب ان تواكبها حكومة جتمع
كل االطياف والفئات السياسية
اللبنانية وحتظى بثقة جملس
النواب لكي نستطيع الوصول
بلبنان اىل بر االمان.
حريص على احلريات
وردا على سؤال ،قال :انا
حريص كل احلرص على
احلريات بشكل عام ،واعترب ان
احلرية يف لبنان هي االساس
ولكن لكل شيء حدودا ،وهناك
خطوط محر ال جيوز جتاوزها
حتت شعار احلريات .املوضوع
ال يتعلق بي شخصيا بقدر ما
يتصل باملؤسسات الدستورية
واالعالمية ايضا واليت يهمها
عدم تشويه صورة االعالم
اللبناني.
وقال ردا على سؤال عن الوضع
يف مدينة طرابلس :حنن نعقد
الكثري من االجتماعات املعلنة
وغري املعلنة بشأن الوضع يف
طرابلس ،واالجتماع االخري الذي
عقدناه يف السرايا كان بهدف
االفادة من املعاجلات اليت
حصلت يف طرابلس وتقوميها
من اجل تعميمها على كل لبنان،
اضافة اىل البحث يف كيفية سد
الثغرات اليت ظهرت يف التحرك
الذي حصل بعد انفجاري
طرابلس .يف هذا االجتماع
شكرنا اجليش اللبناني واالجهزة
االمنية كافة على جهودها
وطلبنا القيام خبطوات اضافية
التجاوزات
لضبط
تعزيزية
ومنها احلوادث الليلية الفردية
اليت حتصل يف بعض االسواق
الداخلية.
اضاف :اختذنا سلسلة قرارات
لتعزيز عمليات االغاثة الطارئة
عرب الدفاع املدني وحتويل سرية
اطفاء طرابلس اىل فوج اطفاء
وتعزيزه عدة وعديدا .كذلك
فقد اجنزت اهليئة العليا لالغاثة
ملفات عن االضرار اليت حصلت
يف طرابلس بعد االنفجارين
االخريين وسيصار اىل صرف
التعويضات الالزمة عرب سلفة
خزينة والعمل مستمر الزالة أثار
االنفجارين باسرع وقت ممكن.
وردا على سؤال يتعلق ب اعالن
بعبدا وموقفه من اللغط احلاصل
بشأن صدوره باالمجاع او عدمه
قال :اوال احلوار مسألة ضرورية
وانا يف صدد اعداد ملف كامل

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

بشأن مبادرتي للحوار ومضامني
بنودها وسيتم االعالن عنها يف
مؤمتر صحايف االسبوع املقبل
وهي بعنوان املبادرة من
اجل انقاذ لبنان واللبنانيني.
وهذه املبادرة تتواكب مع
مبادرة فخامة رئيس اجلمهورية
ومبادرة الرئيس بري .اما
بالنسبة ل اعالن بعبدا فقد مت
يف خالل جلسات احلوار التوافق
باالمجاع على كل بنود اعالن
بعبدا .لقد طرحت علينا البنود
وجرت مناقشة بعض املالحظات
على بعضها فتم تعديلها واعيد
عرضها امامنا على الشاشة،
ويف النهاية وافقنا عليها ،هذا
ما اذكره وهذا ما حصل.

فتوى الشمال

وكانت صدرت سلسلة من
التصرحيات لعدد من الشخصيات
من دارة الرئيس ميقاتي ،فقال
امني الفتوى يف الشمال الشيخ
حممد امام بعد زيارته الرئيس
ميقاتي على رأس وفد :من
االمانة واملسؤولية ومن البداهة
ان يسارع كل صاحب فضل من
االخوة املشايخ وكل شريف يف
هذا الوطن اىل استنكار الكالم
الذي يستهدف ،ليس الشخص،
وامنا النهج ومن ورائه الوطن
والعيش املشرتك يف هذه
الدولة لذلك .فكل كالم حيمل
يف طياته معامل بطالنه وتكذيبه
وال حنتاج اىل الرد على هذا
الكالم وال على جزئياته ،ونقول
ان كل غيور يف هذا البلد عليه
ان يسارع ويبادر اىل ارساء
النهج الصحيح والعناوين اليت
تنهض بهذا الوطن.

املرتوبوليت كرياكوس

طرابلس
مرتوبوليت
وقال
للروم
وتوابعها
والكورة
االورثوذكس افرام كرياكوس
بعد لقائه الرئيس ميقاتي:
جئنا اىل منزل الرئيس ميقاتي
الذي تربطنا به صداقة وتعاون
وثقة متبادلة لكي نشهد هلذه
الصداقة وهذه الثقة ،واننا على
ثقة بهذا الشخص الذي بذل
الكثري من اجل الوطن ومن اجل
طرابلس ،وعلى هذا االساس
نستنكر كل الكالم الذي سيق
ضده او ضد اعماله ،ونتمنى ان
يواصل عمله يف بلده وحنن معه
يف التعاون املستمر.
وقال رئيس هيئة علماء
املسلمني يف لبنان الشيخ
سامل الرافعي :نأسف ان
تتحول بعض وسائل االعالم
اىل ادوات للتجريح واالبتزاز،
وان يتحول بعض االعالميني
اىل مبتزين لشخصيات معروفة،
وهذا درك ما كنا نأمل ان
يصل اليه الصحافيون ،لذلك
على نقابة الصحافة ان تبادر
اىل تطهري صفها من الذين
يطعنون بالناس عن غري وجه
حق وغري دليل وغري بينة.
جئنا اليوم نتضامن مع الرئيس
ميقاتي ،ال لشيء وال من اجل
مصلحة مالية كما يدعي بعض
املبتزين ،جئنا نتضامن مع

منصب رئاسة جملس الوزراء
هذا املنصب السين وال نسمح
الحد ان يتعرض له بسوء.
وحتدثت باسم اهليئات النسائية
املوحدة احملامية دالل سلهب
اليت قالت :نرفض التطاول
على الرئيس جنيب ميقاتي
صاحب االيادي البيض وابن
العائلة اليت تقوم بأعمال اخلري
دون ان جتهر بذلك .نتوجه باسم
اهليئات النسائية يف الشمال
شاكرين الرئيس ميقاتي على
تقدمياته اخلريية الكبرية اليت ال
تعد وال حتصى خلدمة طرابلس
واهلها وخدمة اللبنانيني على
مساحة الوطن.
وقال رئيس احتاد بلديات
الفيحاء الدكتور نادر الغزال
بعد زيارته الرئيس ميقاتي على
رأس وفد :جئنا لزيارة الرئيس
ميقاتي يف امليناء تأكيدا
بأننا نقف جبانبه يف وجه هذ
االفرتاء والتطاول عليه ولنعرب
عن استنكارنا هلذا التطاول
بداية على شخصه وثانيا على
مقام رئاسة جملس الوزراء.
كذلك حنن ابناء مدينة طرابلس
نعترب ان دولته هو احد رجاالت
املدينة وال نقبل اي تطاول
عليه .مشكلتنا يف هذا البلد هي
التطاول على املقامات وسنقوم
يف اجمللس البلدي باصدار بيان
استنكار هلذا التطاول وخصوصا
لشخص دولة الرئيس.
وقال رئيس احتاد بلديات
الضنية حممد سعدية :ان زيارتنا
لدولة الرئيس تأتي يف سياق
استنكار التعرض ملقام رئيس
احلكومة ،ولنعرب عن استيائنا
ملا وصلت اليه بعض وسائل
االعالم واليت من املفرتض ان
تكون السلطة اليت تدافع عن
حقوق الناس وليس التشهري
باملقامات الغراض شخصية.
من جهته ،ندد رئيس مجعية
متخرجي جامعة بريوت العربية
محد سنكري بشدة باحلملة
الشعواء واملغرضة ليت تعرض
هلا الرئيس جنيب ميقاتي.
وقال :ليست املرة االوىل اليت
يستخدم فيها كاتب املقال
االسلوب نفسه ،وهذا كان دأبه
يف عهد الرئيس الشهيد رفيق
احلريري .جئنا اىل دارة الرئيس
ميقاتي لنعرب عن تضامننا
وتضامن اجملتمع الطرابلسي
معه وهو املعروف بااليادي
البيضاء وبسياسته الوسطية
اليت محت لبنان من الكثري من
احلروب والويالت.

اللجان األهلية

وقال رئيس مجعية اللجان
االهلية مسري احلاج :ان ما صدر
من أكاذيب وافرتاءات يف حق
دولة الرئيس موضع استنكارنا
الشديد ،والرئيس ميقاتي
هذه الشجرة املثمرة العالية
اجلبني ،كانت وما زالت موضع
ثقة األكثرية املطلقة من أبناء
طرابلس ،الذين يرفضون ما
جاء يف جريدة الديار.

دعت مواقف نيابية وسياسية
اىل التقاط مبادرة رئيس
جملس النواب نبيه بري ورأت
فيها مساحة للخروج من املأزق
الذي يعيشه لبنان على كل
املستويات.
اوضح عضو كتلة التنمية
والتحرير النائب ياسني جابر
ان مبادرة الرئيس نبيه بري
مساحة لاللتقاء واخلروج من
املأزق الذي يعيشه لبنان على
املستويات كافة ،مشريًا اىل
ان القيادات السياسية كافة
مسؤولة عن اجياد خمرج للوضع
الراهن.
وقال يف حديث متلفز :بعد
ان تراجعت فرص املواجهة
العسكرية يف سوريا وباتت
املسألة دبلوماسية بات على
اللبنانيني النظر يف امورهم
الداخلية .فعلى لبنان ان ُيساعد
نفسه او ً
ال.
ّ
وذكر بان مبادرة الرئيس بري
ليست جديدة ،فقد مت طرحها
سابقًا إمنا األجواء الدولية
واإلقليمية اليت سادت بعد
إعالنها مل تفسح اجملال من اجل
مناقشتها مع األفرقاء كافة.

قاسم هاشم

ورأى عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب قاسم هاشم ،يف
معرض تعليقه على رد البعض
على مبادرة رئيس جملس
النواب نبيه بري ان البعض
يبدو انه اعتاد سياسة املناورة
واملغامرة ،فال يرى إال السلبية،
وحتكم مواقفه الضبابية ،وغبار
السياسة العمياء اليت ال متيز
بني اهلدم والبناء ،فألسنة
الناس سيوف احلق ،وهي اليت
تناشد بري دائما مبزيد من
األفكار والطروحات استعجاال
ّ
حلل ما أوقعتم الوطن به من
شلل وعرقلة.
وأضاف :الناس يعون مكامن
املبادرات
وأهمية
احلقيقة
واإلقرتاحات اليت يطلقها بري
إلنقاذ الوطن وإخراجه من دائرة
املراوحة والتعطيل حلياة الوطن
ومؤسساته ،نتيجة اسهامات

سياسة فريق الرهانات اخلاطئة
واحلسابات اخلاسرة ،فالوطن
اليوم أحوج ما يكون اىل كلمة
سواء لنحصنه وحنفظه من أهل
السوء.

اخلازن

وكرر رئيس اجمللس العام
املاروني ،الوزير السابق وديع
اخلازن ،يف بيان ،دعوته اىل
التقاط مبادرة رئيس جملس
النواب نبيه بري ،وإعادة إحياء
طاولة احلوار اليت دعا إليها
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان ،سعيا للوصول إىل
إتفاق يفضي إىل حل كل العقد
العالقة يف سلة متكاملة.
ورأى أن بري فتح كل األبواب،
مقدما مصلحة الوطن على كل
شيء آخر ،الفتا إىل أنه ال جيوز
أن نستغل هذه املبادرة لنزايد
بشروطنا قبل املباشرة يف
البحث عن حل شامل يأخذ يف
اإلعتبار رؤية رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان ،املؤمتن
أساسا للبحث يف معطيات احلل،
مراعني السلة الكاملة اليت
طرحها الرئيس بري ،واملؤلفة
من ثالثة بنود تناقش مبهلة
أقصاها مخسة أيام.

صالح احلركة

ودعا النائب السابق صالح
احلركة األفرقاء السياسيني إىل
إعادة النظر إجيابيا باملبادرة
التوفيقية اليت تقدم بها رئيس
جملس النواب نبيه بري.
واشار اىل ان هذه املبادرة
ميكن أن تشكل منطلقا لبدء
حوار جدي حول األزمة احلالية
واخلروج بتفاهمات تقي لبنان
شرور أزمات املنطقة.
ّ
ومثن احلركة أخريا التحرك
اجلديد للرئيس نبيه بري لدى
األطراف كافة بإعادة طرح
املبادرة وبدينامية جديدة متمنيا
يف حال قبوهلا تبنيها من قبل
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان لكي يصار إىل إحياء
طاولة احلوار على أساسها ما
يسهل تشكيل احلكومة وينعكس
انفراجا لدى اللبنانيني.

السنيورة دعا الدول الغربية اىل مسار
جديد حلماية سوريا والعامل العربي
دعا رئيس كتلة املستقبل
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة
الدول الغربية اىل القيام بأكثر
من التعامل مع هذا اهلجوم
الفردي يف سوريا ،بل عليه
قيادة مسار جديد حلماية سوريا
والعامل العربي من التفكك.
وميكنه القيام بذلك عرب دعم
قوى االعتدال وتعزيز معنويات
املعارضني السوريني الذين
نزلوا إىل الشوارع يف بداية
الثورة يطالبون بتغيري سلمي.
وقال :لقد جنم عن االسرتاتيجية
احلالية املتبعة نتائج تناقض
املصاحل الغربية ،فقد أبقت هذه

االسرتاتيجية النظام السوري
حيا وقادرا على نشر الفوضى
يف املنطقة ،وأدت إىل جعل
املعارضة أكثر تطرفا ،ومسحت
بتدخل إيراني أكرب يف منطقة
الشرق األوسط .لقد حان الوقت
لتغيري هذا املسار.
كالم السنيورة جاء يف مقالة
نشرتها له جملة فورين بوليسي،
يف ما يلي نصها :السيد
الرئيس ،حتمل املسؤولية يف
سوريا ،إنها ليست مسألة
األسلحة الكيميائية فحسب،
بل مسألة وقف حرب ديكتاتور
وحشي.
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لبنانيــات

اجلميّل أثار مع سفري تركيا موضوع املخطوفني
ودعا مجيع اللبنانيني اىل التم ّسك بأراضيهم
اجلميل،
استقبل الرئيس أمني
ّ
سفري تركيا يف لبنان اينان
أوزيلدز حبضور املستشار
السياسي يف السفارة أردا
أولوتاش ونائب رئيس حزب
الكتائب سجعان قزي ورئيس
جملس االعالم جورج يزبك.
وتناولت احملادثات الوضع
االقليمي يف ضوء املستجدات
على الساحة السورية ،وتقدم
احلل الديبلوماسي الذي قد
يؤدي اىل انعقاد مؤمتر جنيف
.2
اجلميل
الرئيس
وذكر
ّ
باملواطنني اللبنانيني الذين
ما زالوا خمتطفني يف أعزاز،
وكذلك املطرانني اجملهولي
املصري ،جمددا شجبه عملية
االختطاف اليت استهدفت
يف
الرتكيني
الطيارين
بريوت.
وطمأن سفري تركيا رئيس
الكتائب اىل استمرار جهود
بالده جلالء هذه القضايا
املؤملة ،مشددا على أن خطف
املواطنني الرتكيني يف بريوت
جاء خارج السياق وهو مستنكر
ومرفوض واستعجل االفراج
عنهما.
اجلميل
الرئيس
استقبل
كما
ّ
االرض
حركة
من
وفدا
اللبنانية  -أرضنا برئاسة
طالل الدويهي الذي سلم
اىل رئيس الكتائب مذكرة
مفصلة تضمنت عرضا حلركة
انتقال االراضي يف لبنان
بني الطوائف واىل مستثمرين
اجانب وما يرتتب على عمليات
البيع هذه من اخطار .وعرضت

املذكرة احللول املطروحة ومن
أبرزها أعادة العمل برباءة
الذمة الصادرة عن البلدية
وكذلك حق الشفعة يف موازاة
تدابري اخرى ملعاجلة عمليات
بيع االراضي اليت تتم بأموال
مشبوهة.
اجلميل على
شدد
جهته
من
ّ
أهمية اعادة العمل ب مبدأ
براءة الذمة املالية الصادرة
عن البلديات يف ما خيص
انتقال االراضي وشرائها،
واكد على ضرورة متسك مجيع
اللبنانيني بأرضهم ورفض
اي عملية فرز طائفي او
دميوغرايف او سكاني انطالقا
من اميانه العميق بوحدة ارض
لبنان وشعبه وتعدديته وحفظ
تنوعه االمر الذي يكرس رسالة
لبنان العاملية يف التعايش ما
بني االديان واجملموعات.
اجلميل للوفد تأييده
وأكد
ّ
الكامل ومساندة حزب الكتائب
ألي حترك او خطوة يف هذا
اجملال ،واضعا امكانات احلزب
ونوابه يف خدمة هذا اهلدف
النبيل ،وعرض ألمثلة عدة
عن تصديه شخصيا لعمليات
انتقال االراضي بهدف احلفاظ
على التنوع اللبناني.
وأشار الرئيس اجلميل يف
الوقت عينه ،اىل ان التصدي
لبيع االراضي مسألة جتمع
عليها كل القيادات اللبنانية
واملسيحية وان ال مفر من
حترك الدولة ملواجهة هذا االمر
مبا حيفظ حقوق مجيع االطراف
وحضورها وشخصيتها والتنوع
اللبناني.

جنبالط يواصل تقبل التعازي يف املختارة برحيل والدته
تواصل تقبل التعازي بالسيدة
مي ارسالن جنبالط والدة
رئيس جبهة النضال الوطين
النائب وليد جنبالط يف قصر
املختارة امس االول.
ومنذ الصباح بدأ تقاطر وفود
املعزين اليت استقبلها النائب
وليد جنبالط حييط به جناله
تيمور واصالن ،والنائب
طالل ارسالن .ومن ابرز
املعزين الرئيس املكلف متام
سالم ،ورئيس كتلة املستقبل
الرئيس فؤاد السنيورة على
رأس وفد من نواب الكتلة،
البطريرك يازجي ،ونائب
رئيس جملس النواب فريد
مكاري ،والرئيس حسني
احلسيين ،واملرشح الرئاسي
املصري السابق امين نور،
ومفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ حممد رشيد قباني
على رأس وفد من اجمللس
الشرعي ومفيت املناطق،
وفد من املطارنة والكهنة
من ابرشييت بريوت وصيدا
ودير القمر ممثال البطريرك
املاروني الكاردينال بشارة
الراعي والبطريرك نصراهلل
صفري ،والسفراء الروسي
الكسندر زاسبكني ،والكوييت
عبد العال القناعي ،واالملاني
كالغيس،
كريستيان
واهلولندي هسرت سومسن،
والياباني سييتشي اوتسوكا،
والفلسطيين اشرف دبور
على رأس وفد من السفارة،
والسفري املصري السابق
حسني ضرار .والوزراء ،حممد
الصفدي ،علي حسن خليل،

بسم اهلل الرحمن الرحيم
رب والتقوى
«وتعاونوا على ال ّ
وال تعاونوا على االثم
والعدوان»
صدق اهلل العظيم
تعلن جمعية ابناء الضنية
الخريية عن فتح أبواب
االنتساب والرتشيح لالنتخابات التي ستجري يوم
االحد بتاريخ  2013 - 9 - 22يف تمام الساعة الـ
 10صباحا يف مركز الجمعية.
تنتهي مهلة االنتساب والرتشيح يف - 9 - 13
.2013
انتسابكم دعم للجمعية واستمرارية لها ..فأهال
وسه ً
ال

مروان خري الدين ،غازي
العريضي ،عالء الدين ترو،
وائل ابو فاعور .والنواب،
غازي زعيرت ،ناجي غاريوس،
بطرس حرب ،مروان فارس،
روبري غامن على رأس وفد من
بلديات البقاع الغربي ،امني
وهيب ،نبيل دو فريج ،جان
اوغاسبيان ،اكرم شهيب،
نعمة طعمة ،هنري حلو ،ايلي
عون ،انطوان سعد ،غازي
يوسف.
الوزراء والنواب السابقون،
نائب رئيس الوزراء السابق
عصام ابو مجرة ،ونائب رئيس
اجمللس النيابي السابق ايلي
الفرزلي ،جوزيف اهلاشم،
فارس بويز ،عصام نعمان،
مسري فرجنية ،زاهر اخلطيب،
سليمان كنعان ،مروان ابو
فاضل ،صالح حركة على
رأس وفد من جتمع لبنان
مشس
ابراهيم
املدني،
الدين ،فيصل الداوود،
ميخايل
سالمة،
يوسف
الضاهر ،باسم السبع ،طالل
املرعيب ،امين شقري ،انطوان
اندراوس ،حممد شطح ،نهاد
سعيد ،بهيج طبارة.
كما قدمت التعازي وفود
روحية وحزبية وشعبية.

اتصاالت برقيات

وتلقى جنبالط اتصاالت ابرزها
من نائب الرئيس السوري
السابق عبد احلليم خدام،
رئيس املكتب السياسي
حلركة محاس خالد مشعل،
الشيخ عبداهلل العطية ،وزير

اخلارجية االردني ناصر جودة،
السيدة نازك رفيق احلريري
اليت بعثت ايضا برقية قالت
فيها :بلغين بعميق احلزن
واألسى نبأ رحيل والدتكم
الغالية ،السيدة الفاضلة
مي ارسالن جنبالط رمحها
وطيب ثراها .يف هذا
اهلل
ّ
املصاب اجللل ،امسحوا لي
أن أتقدم منكم ومن أسرتكم
وبإسم
بإمسي
الكرمية،
عائلة الرئيس الشهيد رفيق
احلريري بصادق مشاعر العزاء
واملؤاساة .سائلة املوىل عز
وجل أن جيعل جنة اخللد
مثوى للفقيدة الغالية وأن
يلهمكم وأهلكم األحباء الصرب
والسلوان.
ال خسارة أشد من خسارة
األم ،ال سيما وأن والدتكم
احلبيبة عاشت حياة عطاء
وحمبة ،ومألت الدنيا من
وعطاء ،وسوف
حوهلا خريًا
ً
تبقى ذكراها الطيبة تسكن
أحبوها
يف قلوب مجيع من
ّ
واختذوا من حياتها قدوة
ومثا ً
ال يف صاحل األعمال
وفضائل القيم واألخالق،
رمحها املوىل عز وجل.
وال يسعنا يف هذه احملنة
سوى أن نبادلكم الوفاء
والوفاء وقد عهدناكم تقفون
دائمًا إىل جانب أسرتنا وال
سيما يوم االستشهاد الكبري
يوم اغتيال شهيد الوطن
الرئيس رفيق احلريري ،وأن
نرفع معكم الدعاء والصالة
للموىل عز وجل عسى أن
ميدنا مجيعًا مبزيد من الصرب

واإلميان لتجاوز أمل الفراق.
وليد بك ،حيضرني يف هذه
اللحظة أوقات ومضاء متميزة
تشاركت بها مع والدتكم
احلبيبة السيدة مي ،رمحها
اهلل ،يف إطار عمل جملس
أمناء مجعية مهرجانات بريوت،
وما زلت أتذكر بكثري من
الفخر واالعتزاز تعاوننا يف
املهرجان الذي أحيته السيدة
التينور
ومهرجان
فريوز
بافاروتي ،وتلك الصورة
الباهرة اليت أسهمت الراحلة
الكبرية يف رمسها عن قلب
لبنان النابض واجلمال واألمل
واحلياة .ال شك يف أن ذكرى
مي الغالية ستبقى حمفورة يف
القلوب والنفوس ،وكذلك
تلك اليد البيضاء اليت دونت
بها حكايات حمبة وإبداع يف
تاريخ الوطن واإلنسان.
وآخر الكالم ابتهال اهلل
العلي القدير أن ُت َّ
رفع الراحلة
الكبرية إىل جنان الرمحن،
وعسى أن يكون هذا املصاب
خامتة األحزان.
ووردت برقيات من امري
الكويت الشيخ صباح االمحد
العاهل
الصباح،
اجلابر
االردني امللك عبداهلل الثاني،
الفرنسي
اخلارجية
وزير
رئيس
فابيوس،
لوران
السابق
العراقي
الوزراء
اياد العالوي ،وزير اخلارجية
املصري حممد نبيل فهمي،
وزير االستثمار السوداني
مصطفى امساعيل ،عضو
اللجنة املركزية حلركة فتح
عزام االيوبي.

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
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لبنانيات

الراعي غادر اىل رومانيا :ال جيوز ربط مصري لبنان وشعبه بسوريا

ﺭﻥ

املاروني
البطريرك
اعلن
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ان بيان رئاسة اجلمهورية
التوضيحي جاء ليؤكد انه مت
االتفاق عليه من قبل اجلميع،
وال احد يستطيع التنصل منه،
مشريا اىل ان اعالن بعبدا
معروف ومكتوب ،ومدروس ومت
االتفاق عليه ،ويكفي االلتزام
به ،معلنا مباركته كل حوار بناء،
الفتا اىل انه ال جيوز ربط مصري
لبنان وشعبه بسوريا وازماتها.
كالم البطريرك الراعي جاء
من املطار قبيل مغادرته اىل
رومانيا قائال :شاركنا يف وضع
احلجر االساس للكنيسة اليت
سيتم تدشينها االحد املقبل،
وكالعادة عندما نذهب اىل بلد
ما نزور املسؤولني الكنسيني
واملدنيني ،وهذه مناسبة للقاء
مع اجلالية وشكرها على عملها
وتعبها وحضورها ،الفتا اىل
ان مثة جالية لبنانية يف رومانيا
تبيض الوجه ،سواء كان يف
ّ
العاصمة بوخارست او يف مدينة
اخرى تضم كنيسة.
من خالل االحداث اليت شهدتها
املنطقة اخريا ،كونك بطريرك
انطاكيا وسائر املشرق للطائفة
املارونية ،كان هناك لقاء اليوم
بني وزيري خارجية روسيا
سريغي الفروف والواليات
املتحدة جون كريي حول الوضع
يف املنطقة ،هل من رسالة
من الطائفة املسيحية الحالل
السالم خصوصا بعدما تعرضت
له معلوال يف سوريا؟

Melbourne

 من االساس حنن نطالب حبل مبواقفكم اىل جانب رئيساالزمة يف سوريا باملفاوضات اجلمهورية مبواقفه الوطنية
واحلوار ،وحنن ال نؤمن باحلرب ايضا ،صدر بيان توضيحي من
والعنف واالرهاب كي ال ميوت الرئاسة حول اعالن بعبدا ان
اناس ابرياء ،وهذا ما حصل هذا البيان مل يتطرق اىل سالح
يف معلوال ،ونتمنى اجياد حل املقاومة وامنا ناقش اىل حد ما
سلمي للموضوع خالل لقاء باخلطوط العريضة االسرتاتيجية
الفروف  -كريي ،وكل هذه الدفاعية ،ومل يتم التوصل اىل
اخلطوات نباركها ،ونشكر ربنا اتفاق حوله بغية اجراء اتصاالت
ان ما طلبه البابا فرنسيس اخرى ،ما تعليقكم على هذا
من كل العامل للصوم والصالة املوضوع؟
والتوبة والتفكري يعطي مثاره - ،اتوجه بالتحية اىل الرئيس
الننا رأينا ان االوضاع تغريت ميشال سليمان واشكره على
على املستوى الدولي ،وهذا ايفاد وزير العدل شكيب
يعين ان للرب دورا يف تاريخ قرطباوي ،الذي حنمله حتية
البشر ،وال ميكن ألي كان ان كبرية اىل رئيس اجلمهورية،
واقول ان اعالن بعبدا معروف
يعترب نفسه اهلا وينطلق.
هل تعترب ان نسبة اخلوف تزيد ومكتوب ،مدروس ومت االتفاق
على الوجود املسيحي يف منطقة عليه ،ووضعه على شاشة ومتت
قراءته وتصحيحه وترتيبه ،الننا
الشرق؟
 اخلوف على اجلميع ،عندما نسمع اصواتا تقول انه مل يتميكون هناك حرب وارهاب يكون درسه ،وهو حرب على ورق وانه
اجلميع خائفني ،اليوم بلغ عدد ليس موجودا ،فالوقائع معروفة
النازحني السوريني  ٥ماليني وموجودة ،ومت درسه ووضعه
مسيحيني امام مجيع االفرقاء ،ويكفي
مجيعهم
وليسوا
فهناك مسلمني ،وامام احلرب االلتزام به.
والعنف والقتل والدمار واخلراب أضاف بيان رئاسة اجلمهورية
ال يوجد مسلم او مسيحي ،التوضيحي جاء ليؤكد انه ّ
مت
واجلميع باهلم مشغول حيث ال االتفاق عليه من قبل اجلميع،
التنصل منه.
نعرف متى يتم االعتداء عليهم وال أحد يستطيع
ّ
من دون اي سبب ،ولذلك يف ما يتعلق بالشأن الداخلي،
نصلي ونطالب الضمري العاملي هل تدعو اىل االستعجال يف
وضمري املتنازعني ،ونقول هلم احلكومة؟
ان ال حق هلم مهما كان السبب  -هذا مطلبنا منذ زمن ،اليوم
 2011مهما
البشرية
األمور
غدا ،وأعتقد
4 Juneوليس
Saturday
11June
القضاء على حياة 2011
Saturday
Page
22انPage
22
كان لونها او دينها.
أصبحت جاهزة لدى الرئيس
بيان اعالن بعبدا
سليمان والرئيس املكلف متام

Master License No: 409566317

‡›

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

وفد كتائيب زار الشيخ سامل الرافعي
استقبل رئيس هيئة العلماء
املسلمني يف لبنان الشيخ سامل
الرافعي ،يف منزله يف الكورة،
وفدا من قبل رئيس حزب
ضم عضو
اجلميل
الكتائب أمني
ّ
ّ
املكتب السياسي منري الديك،
رئيس اقليم الكورة سايد
اخلوري ،رؤساء اقاليم عكار،
جبيل ،الضنية وطرابلس جورج
سعود ،روكز زغيب ،ميشال
خوري ومارك عاقوري .وكان يف
استقباهلم اىل الرافعي املشايخ
زكريا املصري ،رائد حليحل،
نبيل رحيم ومستشار الرافعي
جالل كلش.
وقال الديك :ان الزيارة جاءت
تضامنية مع اهلنا يف طرابلس،
اذ ان حزب الكتائب يعرب منذ
وقت طويل ويسعى العادة مشل
العائلة اللبنانية .واشار اىل اننا
كعائلة واحدة نتعرض للعديد من
املآسي ،واالخطار تهددنا يف كل

مكان من لبنان ،لذلك نقول اننا
اىل جانب مجيع اخواننا ،ونعاني
ما يعانوه .وحذر من امتداد
االزمة اىل مجيع املناطق ،داعيا
اىل مواجهتها بالتضامن ،حبيث
ان ما حيدث يف املنطقة من حولنا
يشبه عاصفة ملتهبة ،وعلينا من
اجل احلفاظ على وطننا لبنان ان
نتضامن ،ومشددا على ان وطننا
هو من جيب احلفاظ عليه من خالل
تواصلنا مع بعضنا البعض.
وشكر الرافعي الرئيس اجلميل
على لفتته الكرمية بالتعزية يف
ضحايا تفجريي مسجدي طرابلس.
كما شكر الوفد املرسل من قبله
على زيارته .وقال :اننا نصلي
وندعو ليحل االمن والسالم يف
لبنان ،مذكرا بالعيش املشرتك
والواحد بني كافة ابناء الوطن،
ومشددا على السعي لتأمني
مستقبل زاهر جلميع ابناء
الوطن.

Global Marble Australia
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سالم ،وهما لديهما احلكمة
الكافية الرضاء اجلميع ،ولكن ال
جيوز ألحد وضع الشروط لتأليف
احلكومة ،فهي دائما يتم تأليفها
بني رئيس اجلمهورية والرئيس
املكلف ومل تكن يوما اسرتضاء
للكل ،ونأمل ان يستعمل رئيس
اجلمهورية والرئيس املكلف
سلطتهما الدستورية ،فهما
مسعا ما فيه الكفاية ،وتشاورا
كفاية ،ولديهما ما يكفي من
احلكمة والدراية العالن هذه
احلكومة اليت جيب ان تكون
ّ
متثل اجلميع من دون
جامعة
شروط مسبقة ،ونأمل من كل
األطراف اللبنانية ان يضعوا خري
البلد قبل كل شيء ،من دون
شروط فالبلد ال حيمل تسويفا
بشأن احلكومة ألن التحديات
واحلاجات كبرية ،وتاليا مصلحة
البلد فوق اجلميع.
الرئيس بري أعاد جتديد املبادرة
اليت كان طرحها سابقا يف شأن
ّ
سيشكل وفدا
احلوار ،ويبدو انه
نيابيا لزيارة مجيع الفاعليات
وتوضيح األمور يف ما يتعلق
باحلوار ،ماذا ميكن القول يف
هذا اجملال؟
 الرئيس سليمان رحب مببادرةبري وقال ان بها باب للدخول
اىل احلوار الوطين ،والبعض
اآلخر اعرتض على هذا االقرتاح،
وحنن نبارك كل اقرتاح ّ
بناء،
وكل مسعى من دون شروط
مسبقة أو ارادة مسبقة تفرض
على اجلميع.
اجلمهورية
رئيس
دعيت

والرئيس املكلف اىل التسريع
يف تشكيل احلكومةّ ،
إال اننا
حسب ما نسمع ونرى ان األمور
ال تعود هلما ،واجلميع ينتظر
تطورات املنطقة والتأثريات
الدولية؟
 هذا أكرب خطأ ،ال جيوز ربطمصري لبنان وشعبه واألزمات
واملعيشية
االقتصادية
على
السوريني
والنازحني
أرضنا والفريقني املتنازعني

يف سوريا وأزمات سوريا،
مبا جيري يف سوريا ،وهذه
وصمة عار يف سبيل السيادة
واستقالل لبنان ،ألن علينا ان
نبينّ اننا أصحاب قرارنا ،وال
ينقصنا شيء ،نعرف كيف نقرأ
األحداث ولبنان جيب ان يلعب
دوره وان يستقر فيه األمن
ويؤدي رسالته املطلوبة منه يف
الشرق األوسط من جهة ،ويف
األسرة الدولية.



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

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

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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ال أثق بالرئيس سليمان وهناك من حيرضه على املقاومة

فرجنية :ما حصل يف معلوال اعرتفت به «النصرة» ومل يعرتف به بعض اللبنانيني
اكد رئيس تيار املرده النائب
سليمان فرجنية يف حديث اىل
برنامج « بال حصانة» مع الزميل
جان عزيز عرب قناة الـ O T V
ان التسوية متت على عدم
ّ ,
تنفيذ الضربة العسكرية اليت
أصبحت شبه ملغاة ،ورأى ان
الضربة اصبحت بعيدة جدًا،
وأن من راهن عليها كان هدفه
ّ
اسقاط النظام .اما اليوم فنرى
احلد من
ان احلديث اصبح عن
ّ
استخدام الكيماوي يف سوريا
الذي برأيي عبئا على سوريا،
ّ
ألنه اصبح يؤذي املدنيني
وان
العسكريني،
وليس
الرئيس االسد مل خيسر اجلولة
خاصة ّ
وأنه ال يزال ميتلك اوراقه
ّ
ردات
اآلن
نرى
وحنن
اخلاصة.
ّ
فعل وغضب عند البعض لعدم
ضرب سوريا ,وأنا اريد تذكري
املراهنني على الضربة ّ
بأنهم
بأن على االسد
كانوا يقولون ّ
الرحيل واليوم بتنا نرى بان
اجملتمع الدولي يقيم التسويات
مع الرئيس االسد.
وقال فرجنيه :بعض اإلعالم
وبعض
مسيس
اللبناني
ّ
القنوات اللبنانية اصبحت اسوأ
من اإلعالم اإلسرائيلي .وتساءل
هل القاعدة هي حزب ام فكر،
وما هو القاسم املشرتك بني
كل االرهابيني يف سوريا؟
التطرف هو السائد بني
إن
ّ
ّ
وإن احلرب الدائرة
كل هؤالء,
ّ
ليست مع اإلنسانية وال مع
احلرية ،ومن يدير هذه احلرب
اليت أساسها هو الطائفية
واملذهبية.
وتساءل فرجنية عن ما هو البديل
من النظام؟ البديل عن النظام
إن احلقد الذي يكنه
هو اسوأّ .
البعض يف لبنان على النظام،
هو حقد شخصي.
ورأى فرجنية ان الضربة اليت
ّ
متوقعة هي إلعادة
كانت
موازين القوى إذا ذهبوا اىل
جنيف  . 2وهذا الكباش رحبه
وأما االمريكي فقد
الروسي
ّ
حفظ ماء وجهه .والتسوية تكون
حبسب قوة االرض ،وما حيكى
اآلن هو كيفية معاجلة السالح
إن الروس مل يتخلوا
الكيماويّ .
عن سوريا بل كانوا متشددين
يف الدفاع عنها .وقال فرجنية
ان اململكة العربية السعودية
تستطيع ان تقيم تسويات كما
تشاء ،وهي دولة والدول تربح
وختسر اوراقًا يف السياسة.
وهي ليست املرة االوىل اليت
يتخلى فيها الغرب عن حلفائه.
واشار فرجنية اىل ان ما
حصل يف معلوال ,اعرتفت به
جبهة النصرة ومل يعرتف به
بعض اللبنانيني .عندما دخل
االرهابيون اىل معلوال كسروا
الصلبان واستباحوا االديرة
وقتلوا شّبانًا .لكن بعد أن
إنتبهت قيادة املعارضة ان
سيضر بها ,بدأت بعدها
هذا
ّ
إن ما حصل
بتحسني الصورةّ .
ردة فعل على كالم
كان
ّ

البابا ،ألن موقف الكنيسة هو
ضد الضربة على سوريا،
وأن
ّ
معلوال اليوم اصبحت آمنة اكثر
من األمس النها اضحت حتت
اجملهر العاملي .وقال فرجنية
اذا رحبت جبهة النصرة ,فكل
االقليات يف الشرق ومنهم
ّ
يّ
السن املعتدل لن يكون هلم
وأن املسيحي جيب
اي وجود،
ّ
ان يكون متعاطفا مع االقرب
اليه.
وردًا على سؤال حول ما اذا
ّ
كان يتصل بالرئيس االسد,
ّ
أكد فرجنيه ّ
أنه يتصل دائما
وأن معنوياته
السوري
بالرئيس
ّ
جدًا وهو يعطينا
مرتفعة
ّ
املعنويات بدل ان نعطيها له،
وهو وحده جزء كبري من املعركة
ولقد فاجأ اجلميع ,االصدقاء
قبل االعداء بصالبته.
خوفنا من
وتساءل فرجنيه :من ّ
والية الفقيه ماذا سيقول لنا
اليوم إزاء افعال التكفرييني؟
مشريًا اىل ان معلوال كشفت
نوايا َ
ون َفس املعارضة السورية
ّ
مؤكدًا ّ
أنه بعد كل الذي حدث
من املعيب القول ان ليس
هناك خوف على االقليات
وان ال شيء حيدث .ولفت
اىل ان سوريا هي الدولة
الوحيدة املمانعة وهذا هو سبب
استهدافها.
وقال فرجنية »:املسيحيون
يف لبنان هم جزء من مسيحيي
املنطقة ،وعندما يكون الصراع
ّ
املذهيب
والن ّفس
مذهبيًا
هو السائد ،عندها نعترب ان
األقليات مجيعًا جيب ان يكونوا
متعاطفني مع بعضهم ،وعندها
لن يكون هلم اي مكان هنا .فال
جيب ان نعترب أنفسنا حياديني
إذا االحداث ال تريد أن حتيدنا.
من هنا جيب ان تكون قراءتنا
اعمق ملا حيدث .فهذا املشروع
أن
يستهدف حمور بكامله ،فلو ّ
سار بضرب
الرئيس االسد
َ
احملور الذي
املقاومة وترك هذا
َ
هو فيه ,لكان اصبح امريًا يف
اخلليج مرتبعًا على عرشه وحاز
على جائزة نوبل للسالم .غري
أن الثمن الذي يدفعه الرئيس
ّ
ّ
بشار االسد اليوم ,فألنه الدولة
الوحيدة املقاومة واملمانعة
واليت تقول اجلمهورية العربية
السورية ،وهو سبب استهداف
هذا احملور».
وقال :حنن كنا ضد حسين
لكن احلق يقال ان
مبارك,
ّ
مسيحيي مصر كانوا مرتاحني
خالل حكمه اكثر بكثري ِمن ما
بعده .انا كمسيحي استطيع ان
اكون يف اي مشروع سياسي
عربي ,لكن ال ميكنين ان اكون
يف اي مشروع مذهيب وطائفي.
اضاف « انا مسيحي عربي اكثر
من اي مذهب آخر ،وليس
صحيحًا ان النظام السوري
ّ
ينكل باملسيحيني .مسيحيو
سوريا ادرى بهذا االمر».
أن
وقال« :ال خيتلف اثنان على ّ
املسيحيني يتهجرون من الشرق

فرنجيه مع الزميل جان عزيز

االوسط .والسؤال هو ملاذا
إن املسيحيني
هذا التهجري؟ ّ
واالقليات والتنوع مرتاحون
يف سوريا بوجود هذا النظام.
حنن نرتاح يف القومية العربية
وليس يف الطائفية ،حنن نكون
مرتاحني يف مشروع سياسي
وليس طائفي».
«حزب
:
فرجنية
اضاف
اهلل هو مشروع سياسي له
خلفية دينية ،وانا التقي معه
باملشروع السياسي .هو يعرتف
حبقوقي وخصوصياتي وانا
اعرتف له خبصوصياته ،ومل
يفرض علي اي شعائر دينية،
وال خصوصياته .هناك مساحة
مشرتكة بيننا هي املقاومة
والعداء السرائيل ،فاملخاوف
مشرتكة ,ونتفق معًا كي
نصنع توازنًا .وانا ارفض ان
حياول يف يوم من االيام ان
يفرض علينا والية الفقية او
التشادور .باالضافة اىل ذلك،
حنن مثل حزب اهلل أقلية يف
هذه املنطقة وهواجسنا نفسها
وهو يدعمنا العادة بعض حقوقنا
اليت أخذت منا ويرفض الطرف
اآلخر اعطائنا اياها.
وسأل فرجنيه :اذا عاد العرب
ومشوا مببادرة امللك عبداهلل اين
يصبح النفوذ االيراني؟ ايران
مل تزداد قوة بل العرب تركوا
مشروع العروبة ,فاستفادت
ايران من ذلك ومألت الفراغ
الذين تركه العرب .واضاف:
حنن نرى ان االمريكيني بعد
 11أيلول ّ
غذوا الصراع السين
 الشيعي ,والشيعة اليوميف كل املنطقة ال يريدون
املشاكل.
واوضح فرجنيه ان سعد
احلريري ليس معتد ً
ّ
لكننا
ال,
نراه اليوم كذلك يف ظل
وجود التكفرييني .فالتطرف
هو املشكلة اليوم والفكر
التكفريي الرفضي انطلق من
تيار سعد احلريري.
وتطرق فرجنية اىل احتكار تيار
املستقبل للطائفة السنية يف
وقت من االوقات ،فقال:
اتصور ان حزب اهلل موجود منذ
العام  ,1982وكان مدعومًا من
كل الدول العربية ،فلماذا اصبح
اليوم بالنسبة اىل البعض خطرًا
على الكيان والوجود؟ بعد العام

 2001قرر االمريكان ان خيلقوا
خالفا سنيًا  -شيعيًا يف الشرق
يتلهى العرب ببعضهم
كي
ّ
البعض .وأضاف فرجنية :ال
يهمنا من ينطق باسم املعارضة
مّإنا ما يهمنا ماهيتها .واشار
فرجنية اىل ان الفكر التطريف
الرفضي انطلق من تيار رفيق
تيار املستقبل
احلريري ،وان ّ
اول من استعمل الطائفية
يف لبنان ،وحنن نتعاطى مع
ألن التطرف
اإلعتدال السينّ ،
هو املشكلة االكرب يف لبنان».
ويف الشأن احلكومي ،لفت
فرجنيه إىل ّ
أنه ضد حكومة
حيادية النه ال يؤمن باحلياديني.
إما
وتابع :لدينا خياران اليومّ ،
ِخالف داخل املؤسسات او
اخلالف بالشارع .عندما كانت
االكثرية معنا طرحنا عليهم
املشاركة باحلكومة واعطيناهم
الثلث الضامن وهم رفضوا
وقالوا بانهم يريدون املعارضة
من اخلارج .وانا اقول هلم اليوم
ليأخذوا احلكومة وليضمنوا لنا
وثالثية
املقاومة
موضوع
اجليش الشعب واملقاومة خارج
ِ
ألن هذا يؤثر
االطار
الشعريّ ,
على موقع لبنان يف الصراع
الدائر يف املنطقة وهذا ما ال
نقبل به .فليفهم اجلميع من
رئيس اجلمهورية وكل الفريق
اآلخر بان املشكل سينتقل اىل
الشارع حاملا نشعر ان املقاومة
مستهدفة.
إن خسارة النظام يف
وقالّ :
سوريا يعين ضرب املقاومة،
من هنا اقول ان احلكومة اليت
تضرب املقاومة تكون تريد نقل
املشكلة اىل االرض ،فليفهموا
ان التآمر على املقاومة يعين
احلرب ،حنن لن نتآمر على
وإن الرأي العام ال
املقاومة،
ّ
يفهم موضوع السالح خارج
الدولة ،واقول هلم وخاصة
املشكلة
اين
املسيحيني
لينتبهوّا!
إن الرئيس سليمان قد طرح يف
ّ
جلسة احلوار االخرية ،أن يكون
السالح حتت سيطرة الدولة،
وان إعالن بعبدا مت طرحه يف
آخر اجللسة على امل ان تبحث
وأن هذه
يف اجللسات املقبلةّ ،
الورقة مل ُتبحث ومل تقرأ،
قر .وان إعالن بعبدا هو
ومل ُت ّ

تقدم حلزب اهلل
«اجلزرة» اليت
ّ
بعد سقوط النظام السوري،
فأين املسيحيني بهذه التسوية؟
وبعد مقتل الضباط االربعة يف
سوريا اختفى موضوع إعالن
بعبدا ،ومل يتم احياؤه اال يف
عيد اجليش» .موضحًا ان سالح
املقاومة جيب أن يبقى يف ظل
الشرعية اليت نبحث عنها ويبحث
عنها اللبنانيون املخلصون .
وقال :انا ال أثق بالرئيس
سليمان وهناك من حيرضه على
املقاومة .انا اتفاجأ عندما َطَرح
أمر كإعالن بعبدا من بعبدا.
فهذا اإلعالن هو صيغة جديدة
للتحالف الرباعي وانا اعرف
ان الشيعة رفضوه .وقد عاد
الكالم عنه يف هذا العام يف
عيد اجليش متامًا كما حصل
قبل مقتل الضباط االربعة يف
سوريا .ففي هذا العام كان
أن ايام
اجلو يف السعودية ّ
االسد معدودة وسيحدث شيء
كبري يف املنطقة ،من بعدها أتى
موضوع االسلحة الكيميائية.
حنن نريد تشكيل احلكومة لتاليف
املشاكل يف الشارع .وأنا أرى
ان البلد ليس يف فراغ طاملا
هناك حكومة تصريف اعمال.
وقال :انا أتفهم الدعم
البطريركي لرئيس اجلمهورية
ولرئاسة اجلمهورية .فالبطريرك
الراعي إنسان حواري وميكنك
ان تقنعه او يقنعك ّ
ألنه ال يأخذ
مواقف مسبقة ،فالبطريرك
الراعي إنسان مسيحي منفتح
سياسي
وغري ملتزم بإجتاه
ّ
معني.
فرجنية حتدث عن التفجريات
االخرية يف لبنان فأشار اىل
سنيًا -
ان من يريد خالفًا
ّ
شيعيًا يف لبنان هو وراء هذه
ّ
إن ّ
إتهام حزب اهلل
التفجرياتّ .
بدأ بعد الظهر يف طرابلس،
وان التوقيفات اليت حصلت
هي جللب االنظار اىل الضاحية.
حنن نعلم ان حزب اهلل يقاتل
يف سوريا ومن ّ
نفذ التفجريات
وآخرها حادث برج الرباجنة،
يريد اعادة حزب اهلل اىل لبنان.
هناك طابور خامس يعمل خللق
فتنة سنية  -شيعية .ممكن ان
ٍ
اياد خارجية.
تكون اسرائيل او
من هنا اعترب ان الصراع بني
السياسيني ال جيب ان يدفع
مثنه املدنيني،وان التاريخ يثبت
ان السياسيني معرضني يف
مسريتهم السياسية وهي من
طبيعة العمل السياسي ,مّإنا ما
هو ذنب املدنيني املساملني.
وقال فرجنية »:عندما قال وزير
الدفاع يف العام املاضي ان
هناك قاعدة يف عرسال ،ومل
نكن نستهدف عرسال البلدة،
اصبح الغري يزايد علينا يف
هذا املوضوع ،وعندما يتحدث
وزير الدفاع يكون يتحدث باسم
الدولة اللبنانية بناء على تقارير
من مديرية املخابرات واجليش
اللبناني ،ومن موقعه السياسي
ْ
أطلع اجلميع على التقارير اليت

ميتلكها».
وعن انفجار طرابلس قال
فرجنية»:اين مصلحة سوريا
بإزالة حزب اهلل من لبنان؟
تستطيع اتهام من تشاء .لو
كانوا ميتلكون معلومات اضافية
لكانوا نشروها دون تردد.
فلننتظر التحقيقات اليت تكشف
كل شيء،وان نواب املستقبل
يف موضوع إنفجار طرابلس
بدلوا رأيهم من الصباح حتى
ّ
املساء».
وحتدث فرجنية عن األمن
اخلاص والشخصي حلماية بيته
وأمنه اخلاص .ومتنى فرجنية ان
يسود االمان والسالم واإللفة
إن
بني الطرابلسيني ،وقال ّ
طرابلس هي مدينة الوفاق
وال جيب التحريض على ناسها
كي يقاتلوا بعضهم البعض.
ان اهم دفاع عن طرابلس هو
احملبة والوفاق ،فمن املستفيد
من سقوط الشهداء يوما بعد
يوم ،ومن اجل ماذا؟ من اجل
حفنة من املال ،كل ذلك لن
يقوي النظام ولن يسقطه ،كل
ما حيصل هو فقط تعطيل احلياة
يف مدينة طرابلس».
وحول اتهامه من قبل اللواء
اشرف ريفي بتأمني السالح اىل
جبل حمسن قال فرجنية « نأمل
ان نرى يومًا من أين مصدر كل
هذا السالح املوجود بني أيدي
الطرابلسيني ،وان كالم اللواء
اشرف ريفي فارغ مثله».
وعن االستحقاق الرئاسي قال
فرجنية :اذا كان الوضع كما
هو اليوم نذهب اىل الفراغ،
فال متديد بالنسبة لي وحللفائي،
والنتيجة إنتظار وفاق يف
املنطقة ككل ،واذا حصل
تفاهم يف املنطقة ممكن ان
حيصل شيء اجيابي يف لبنان،
واذا مل حتصل تسوية ذاهبون
اىل الفراغ .وبالنسبة لي اهم
شيء ان تنتصر القضية اليت
أسري فيها ،وال مرشح لدي
حظًا يف ّ
ومن هو االوفر ّ
خطنا
ّ
نتفق عليه .اما
السياسي
بالنسبة اىل االنتخابات النيابية
اكرر ان كل االمور مرتبطة
فأنا ّ
بالتسوية يف املنطقة».
وختم فرجنية «اخلالفات املسيحية
 املسيحية ّولت اىل غري رجعة،
واخلالف احلاصل اليوم قد يكون
افضل للمسيحيني ،واقول
هلم :آمنت يف قضية واحدة
يف كل املراحل ،دفعت دمًا
مثنًا هلا ،ورحبت فيها ،وخسرت
ّ
اتقلب يومًا ومل اتغيرّ ،
فيها ،مل
منذ بداية حياتي السياسية
اىل اليوم .ومن ورثت منهم
السياسة وعلى رأسهم الرئيس
الراحل سليمان فرجنية كانت
نظرتنا جامعة مشرقية ومل تكن
يوما تقسيم او فدرالية .حنن مل
نغري رأينا .واذا فشل مشروعنا
نتنحى وليأخذ غرينا مكاننا،
ونأمل ان يبقى املسيحيون
مرتاحني ،ونأمل ان نتخطى
معهم هذه املرحلة الصعبة».
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استمرار املواجهات يف املدن الرتكية
احتجاجا على مقتل احد املتظاهرين

املعارضة التونسية :وزارة الداخلية كانت على علم
مبخطط اغتيال الرباهمي

كشفت هيئة الدفاع عن
املعارض التونسي الراحل
حممد الرباهمي ،امس االول،
عن امتالكها لوثيقة تثبت أن
وزارة الداخلية التونسية كانت
على علم مسبق مبخطط االغتيال
الرباهمي بناء على معلومات
استخباراتية أجنبية.
نزار
احملاميان
وقال
السنوسي ،والطيب العقيلي
عضوا هيئة الدفاع ،إن
وزارة الداخلية كانت على
علم مبخطط استهداف النائب
حممد الرباهمي منذ يوم 14
متوز  2013أي قبل  11يوما
من اغتياله .ومن جانبه قال
احملامي الطيب العقيلي عضو
هيئة الدفاع :إن املعلومات
اليت كانت حبوزة وزارة
الداخلية ،تقدمت بها جهات
استخباراتية أجنبية إىل الوزارة
ثم صدرت الوثيقة عن اإلدارة
العامة لألمن العام ومت متريرها
إىل باقي األجهزة اإلدارية
األمنية بوزارة الداخلية إضافة
إىل جهاز االستعالمات وجهاز
مكافحة اإلرهاب ،مؤكد أن
الوثيقة تتضمن اتصال وزارة
الداخلية جبهاز االستخبارات
األجنبية املشار إليه ،والذي
أفاد بتوفر معلومات املعارض
القومي حممد الرباهمي من
طرف عناصر متشددة.
هذا و مل تقدم هيئة الدفاع،
خالل الندوة الصحافية اليت
عقدتها ،صباح امس االول،

أي معلومات حول اجلهة
االستخباراتية األجنبية اليت
التونسية
السلطات
مدت
مبخطط اغتيال الرباهمي ،كما مل
تستظهر بنص الوثيقة ،حفاظا
منها على سرية التحقيقات،
على حد قوهلا.
ومن جانبها كشفت جريدة
لوداس التونسية ،الناطقة
بالفرنسية ،عن تلقي السلطات
التونسية من جهاز االستخبارات
اخلارجية األملاني يوم  12متوز
 ،2013حتذيرا يفيد باغتيال
املعارض حممد الرباهمي من
طرف جمموعة متطرفة ،على حد
تعبريها.
ودعت هيئة الدفاع عن
الرباهمي ،إىل فتح حتقيق
عاجل ضد كل من املدير
العام لألمن العمومي ،واملدير
العام السابق لالستخبارات،
ومدير فرقة مكافحة اإلرهاب
عنهم
يكشف
من
وكل
البحث بتهمة التواطؤ لتحديد
كل املسؤوليات ،على حد
تعبريها.
ونفت الداخلية التونسية
أن يكون القيادي يف اجلبهة
الشعبية واألمني العام حلزب
الطليعة العربي الدميقراطي
أمحد الصديق ،قد تعرض
حملاولة اغتيال ،مؤكدة أن ما
تردد ال ميت إىل احلقيقة بأي
صلة.
وذكرت الوزارة يف بيان
أن وحداتها املختصة
رمسي ّ

قامت بعملية تفتيش ببناية
بضاحية
فلسطني
بنهج
سجل مايستحق
الفايات ومل ُت ّ
الذكر .وقبل ذلك ،أعلن حزب
الطليعة العربي الدميقراطي
قومي عروبي بعثي -التونسيجناة زعيمه ،القيادي يف
اجلبهة الشعبية املعارضة ،أمحد
الصديق ،من حماولة اغتيال
استهدفته يف مكتب احملاماة
التابع له ،والذي يقع أيضا غري
بعيد عن مقر احلزب يف شارع
الفايات بالعاصمة التونسية
األربعاء.
وصباح امس االولّ ،
أكد
أمحد الصديق بنفسه النبأ يف
تصرحيات حملطة إذاعية حملية
ثم عاد وأشار يف حديث حملطة
ّ
أن األمر قد
إذاعية أخرى إىل ّ
يكون متعلقا فقط مبداهمة
أحد أوكار اإلرهاب يف نفس
املنطقة اليت يقع فيها مكتبه.
باسم
املتحدث
ونفى
عدنان
التونسية
الرئاسة
منصر ،ان تكون اجلزائر قد
تقدمت بوساطة حلل االزمة
السياسية ،اليت تعيشها تونس
منذ اغتيال النائب يف اجمللس
التأسيسي حممد الرباهمي يف
متوز املاضي.
وأفادت مصادر مطلعة بأنه
مل يتم رصد أية أموال سواء
كانت يف شكل عقارات أو
منقوالت للرئيس السابق بن
علي خارج البالد التونسية.
وجتدر االشارة إىل أن

الدولة التونسية أنشأت جلنة
لرصد ومتابعة ومالحقة األموال
املنهوبة واملهربة إىل خارج
البالد التونسية من طرف
الرئيس السابق بن علي أو
أفراد عائلته أو أصهاره أو
الذين تعاملوا معه .ومبرور
األشهر واألعوام مل تتحصل
الدولة التونسية على أية
وثائق تثبت وجود أمالك
للرئيس السابق باخلارج ،كما
أن ذات املعطيات تؤكد أنه مل
يتم العثور على حسابات مالية
باسم بن علي وهو ما جعل دوال
يف العامل تراسل السلطات
التونسية بهذه املعطيات.
وافرجت السلطات القضائية
التونسية عن سامي الفهري
صاحب قناة التونسية اخلاصة
وذلك بعد اكثر من عام امضاها
يف السجن على ذمة قضيتني
حوكم فيهما ،االمر الذي اعتربه
حماموه حماولة السكات صوت
منتقد للحكومة.
وغادر الفهري املسجون
منذ آب  ،2012سجن املرناقية
بضواحي العاصمة مبتسما
وجتمع عدد من انصاره واقاربه
من حوله .وقال الفهري قبل
ان يستقل سيارة احد حماميه
امضيت عاما يف السجن من
دون ادنى ادانة .اريد ان
اشكر كل من ساندني لكن ما
احتاج اليه االن هو الراحة .غري
ان الفهري ال يزال مالحقا يف
القضيتني.

تواصلت التظاهرات يف عدة
مدن تركية عقب مقتل الشاب
أمحد آتاكان بقنبلة غاز مسيل
للدموع أطلقتها قوات الشرطة
وأصابته يف الرأس ليلة االثنني
املاضي يف مدينة هاتاي.
وذكرت حمطة إن.تي.يف
اإلخبارية الرتكية أن اسطنبول
ومرسني
وأزمري
وأنقرة
وسامسون شهدت مواجهات
بني متظاهرين ورجال الشرطة
اليت اعتقلت مثانية أشخاص
يف مرسني و 11يف أنقرة و41
يف إسطنبول بعد اشتباكات
استمرت حتى ساعة متأخرة
من الليلة املاضية يف الشوارع
الرئيسية والفرعية.
وقال مسؤولون باحلكومة
املتظاهرين
إن
الرتكية،
حياولون استغالل مقتل آتاكان
لنشر الفوضى واالضطرابات يف
البالد مرة أخرى بعد التظاهرات
املناهضة للحكومة يف شهر
حزيران املاضي احتجاجا على
قطع أشجار متنزه جيزي بارك
يف ميدان تقسيم بوسط
اسطنبول مشال غربي البالد.
ويف اسطنبول شكلت ساحة
كاديكوي على الضفة االسيوية
الرئيسي
املركز
للمدينة
للتجمعات حيث وقعت صدامات
بني حنو الف متظاهر وقوات
األمن اليت استخدمت الغاز
املسيل للدموع وخراطيم املياه
كما ذكرت الشبكة االعالمية
سي إن إن-تورك .وقامت

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

الشرطة بتوقيف حنو عشرين
شخصا حبسب هذه الشبكة
اليت أشارت إىل إصابة عدد من
املتظاهرين جبروح.
ويف ازمري كربى مدن غرب
تركيا شارك اكثر من 2500
شخص يف مسرية بوسط املدينة
متحدين الشرطة اليت اطلقت
قنابل الغاز املسيل للدموع
على احلشد الذي كان يهتف
حزب العدالة والتنمية قاتل،
يف إشارة إىل احلزب احلاكم
املنبثق عن التيار االسالمي
حبسب صحيفة حرييت.
وسجلت صدامات مماثلة يف
انقرة ومرسني جنوب وكذلك
يف مدينة انطاكيا الواقعة يف
جنوب تركيا والقريبة من احلدود
السورية حيث فقد الشاب أمحد
اتاكان  22عاما حياته مساء
االثنني اثناء صدامات مع
الشرطة.
وتؤكد عائلته أنه قتل
مبقذوفة اطلقتها الشرطة يف
حني أكد وزير الداخلية الرتكي
معمر غولر االربعاء أن الشرطة
ليست مسئولة عن مقتله بل إنه
نتيجة سقوطه منددا باستغالل
هذه الوفاة لغايات حتريضية.
وقد ادت هذه الوفاة إىل
تزايد التظاهرات يف كل أحناء
تركيا ما يلوح بشبح جتدد
احلراك املناهض للحكومة وغري
املسبوق الذي هز البالد سابقا
يف ظل نظام إسالم حمافظ
متهم باالستبداد.
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الشيخ حممد بن زايد اجرى حمادثات
مع بوتني يف موسكو

مصافحة بني بوتني والشيخ محمد بن زايد
حبث الفريق أول الشيخ
حممد بن زايد آل نهيان ولي
عهد أبوظيب نائب القائد األعلى
للقوات املسلحة مع الرئيس
الروسي بوتني يف موسكو امس
االول ،العالقات الثنائية بني
دولة اإلمارات العربية املتحدة
وروسيا االحتادية وسبل دعمها
وتطويرها يف ظل ما يربط
البلدين من روابط صداقة
متميزة ومصاحل مشرتكة.
وقد رحب الرئيس الروسي
بزيارة الشيخ حممد بن زايد
معربًا عن سعادته بلقائه
والتباحث معه حول القضايا
واملسائل اليت تهم اجلانبني
ويف مقدمتها التعاون املشرتك
يف اطار تنامي وتطور العالقات
الثنائية بني البلدين.
ونقل ولي عهد أبوظيب خالل
اللقاء حتيات الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس اإلمارات،
إىل الرئيس بوتني ،ومتنياته
للشعب الروسي باملزيد من
التقدم واالزدهار .ثم جرى
خالل اللقاء الذي حضره الشيخ
عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير
اخلارجية ،حبث جماالت التعاون
القائمة بني البلدين وأهمية
تعزيزها وتنميتها مبا حيقق
املزيد من تطلعات البلدين
والشعبني.
عن
اجلانبان
واعرب
ارتياحهما للمستوى املتطور
الذي وصلت اليه عالقات
الصداقة ،وتطلعهما اىل املزيد
من التعاون البناء والتنسيق
املتواصل يف اجملاالت اليت
تهم مصلحة البلدين ،وتوسيع
الشراكات االقتصادية والفرص
االستثمارية وتنويعها وتبادل
زيارات املسؤولني يف البلدين،
التجارب
من
واالستفادة
واخلربات املتبادلة يف تطوير
قطاعات االقتصاد واالستثمار
والصناعة والطاقة.
واكد الشيخ حممد بن زايد
حرص دولة اإلمارات العربية
املتحدة على تنمية وتطوير
العالقات الثنائية مع روسيا يف
اطار روابط الصداقة والتعاون
واالحرتام املتبادل واملصاحل
املشرتكة والتطلع حنو مستقبل
افضل للعالقات على كافة
املستويات.
وتناول اللقاء وجهات النظر
واآلراء حول جممل التطورات

واألحداث الراهنة يف منطقة
والشرق
العربي
اخلليج
االوسط.
وقد اقام الرئيس الروسي
يف ختام اللقاء مأدبة غداء
على شرف الفريق اول الشيخ
حممد بن زايد ال نهيان والوفد
املرافق.

توقيع مذكرة

هذا ووقعت االمارات وروسيا
امس مبقر الكرملني مذكرة إعالن
نوايا إلقامة شراكة استثمار
مشرتك بني دائرة املالية يف
إمارة أبوظيب وصندوق االستثمار
املباشر الروسي لالستثمار يف
مشاريع البنية التحتية الروسية
تقدم مبوجبها حكومة ابوظيب
استثمارا يصل اىل  5مليارات
دوالر.
ووقع املذكرة عن جانب
احلر
حممد
محد
االمارات
السويدي ،رئيس دائرة املالية
ممثال حلكومة ابوظيب فيما وقعها
عن اجلانب الروسي كرييل
دميرتييف ،الرئيس التنفيذي
لصندوق االستثمار املباشر
الروسي آر.دي.آي.إف.
وقال محد احلر السويدي،
رئيس دائرة املالية  -أبوظيب
بهذه املناسبة إن توقيع هذه
املذكرة والتزامنا باستثمار ما
يصل إىل  5مليارات دوالر
إمنا يعكس إمياننا بالعوائد اليت
ميكن جنيها من هذا االستثمار
يف البنية التحتية الروسية،
وحنن نتوقع إقامة شراكة مثمرة
للغاية من خالل تبادل خرباتنا
االستثمارية الدولية مع خربات
صندوق االستثمار املباشر
الروسي.
ويهدف هذا املشروع املشرتك
اىل فتح جماالت جديدة للتعاون
املشرتك تصب يف مسار
تقوية عالقات التعاون الثنائي
بني البلدين الصديقني وذلك
من خالل االستثمار يف قطاع
البنية التحتية يف روسيا على
أساس كل مشروع على حدة
اضافة اىل احلصول على عائد
جمزي لرأس املال املستثمر و
تعزيز منو االستثمارات البينية
مع الرتكيز على االستثمار
يف قطاع البنية التحتية يف
روسيا وتعزيز التعاون الروسي
مواطن
وحتديد
االماراتي
الفرص االستثمارية األخرى لكال
الطرفني.

مواجهات بني الفلسطينيني وقوات االحتالل
قبل إعادة فتح بوابات مسجد األقصى

األمم املتحدة تتسلم من دمشق

وثيقة اإلنضمام اىل معاهدة
حظر األسلحة الكيماوية

قالت األمم املتحدة امس
االول انها تسلمت وثيقة من
سوريا تتعلق باإلنضمام ملعاهدة
حظر األسلحة الكيماوية ،وهو
أمر وعدت حكومة الرئيس بشار
األسد به يف إطار اتفاق لتجنب
ضربات جوية امريكية.
وقال املتحدث باسم األمم
املتحدة فرحان حق للصحافيني
تسلمنا يف الساعات القليلة
املاضية وثيقة من احلكومة
السورية نقوم برتمجتها وستكون
وثيقة انضمام ختص معاهدة
حظر األسلحة الكيماوية.
من ناحية أخرى ،قال
دبلوماسيون يف األمم املتحدة
امس لن يلقي مفتشو االمم
املتحدة عن االسلحة الكيماوية
اللوم بوضوح على طرف بعينه
يف هجوم بالغاز السام يف
سوريا يوم  ٢١آب لكنهم
يقولون إن تقرير املفتشني
املبين على احلقائق ميكن ان
يشري إىل الطرف املسؤول
عن اهلجوم يف احلرب األهلية
الدائرة يف البالد.
وميكن بسهولة ان يصبح
التقرير ورقة تفاوض يف
حمادثات بني موسكو والقوى
الغربية بشأن شروط ختلي
سوريا عن أسلحتها الكيماوية
وبنود قرار جمللس األمن

املتحدة

بهذا

التابع لألمم
اخلصوص.
وقال دبلوماسيان غربيان
إنهما يتوقعان بقوة أن يؤكد
تقرير اكي سلسرتوم كبري
املفتشني وجهة النظر األمريكية
بشأن استخدام غاز السارين يف
اهلجوم الذي وقع على أطراف
دمشق وقتل فيه املئات.
ولن حيدد تقرير سلسرتوم
بوضوح من املسؤول عن
دبلوماسيني
لكن
اهلجوم،
غرببني يقولون إن األمني
العام لالمم املتحدة بان كي
مون الذي انتقد بشدة حكومة
الرئيس السوري خالل احلرب
األهلية قد يعلن إن كان يرى
ان احلقائق توحي بأن قوات
األسد هي املسؤولة.
وقال مسؤول باألمم املتحدة
نتوقع أن يورد التقرير رواية
عن األدلة .وقال دبلوماسي
ثالث إن التقرير لن يتهم طرفا
بشكل مباشر ،لكنه قد يتضمن
حقائق تشري إىل الطرف
املسؤول.
وقال دبلوماسيان غربيان
ايضا ،يتابعان األمر ،إنهما
يتوقعان أن تشري هذه احلقائق
بشكل غري مباشر إىل احلكومة
السورية .ورفضا االدالء مبزيد
من التفاصيل.

حتركات للطريان الرتكي قرب احلدود مع سوريا

أردوغان :النظام يف دمشق
حياول كسب الوقت

انطلقت طائرات شحن وأخرى
مقاتلة من قاعدة اجنرليك اجلوية
الرتكية امس االول بينما جتري
املتحدة
والواليات
روسيا
مباحثات تهدف إىل القضاء على
خمزونات األسلحة الكيماوية
السورية وتفادي توجيه ضربة
عسكرية لسوريا.
واجنرليك قاعدة جوية تابعة
حللف مشال األطلسي وتقع
خارج بلدة اضنة الرتكية حيث
تتمركز قوات أمريكية .وتقع
اضنة على بعد حنو  100كيلومرت
عن احلدود السورية.
وقالت تركيا يف وقت سابق
إنها ستشارك يف أي عمل
دولي ضد األسد حتى وإن
كان خارج إطار األمم املتحدة
ووضعت قواتها املسلحة يف
حالة تأهب ،وشددت على ان
أي تدخل عسكري دولي ضد
سوريا جيب أن يهدف إىل إنهاء
حكم األسد.
ويف اسطنبول ،قال رئيس
الوزراء الرتكي رجب طيب
اردوغان إنه يشك يف ان يلتزم
الرئيس السوري بتعهده بوضع
االسلحة الكيماوية السورية

حتت السيطرة الدولية ،وقال
إنه حياول كسب الوقت لتنفيذ
مذابح جديدة.
وقال رئيس الوزراء اردوغان
يف كلمة ألقاها يف اسطنبول
نظام االسد مل يف بأي من
تعهداته .إنه يكسب الوقت
الرتكاب مذابح جديدة ويستمر
يف بذلك .وتابع حنن نتشكك
يف التزامه بالتعهدات املتعلقة
باالسلحة الكيماوية..
وقال بولنت أرينتش نائب
رئيس الوزراء الرتكي يف
مقابلة مع االسف تصرحيات
وزير اخلارجية االمريكي كريي
بشأن تسليم االسلحة الكيماوية
تنهي احتمال التدخل .اننا ال
ندق طبول احلرب .لكن جيب
عمل شيء ضد ادارة طاغية
مسؤولة عن موت أكثر من 100
الف شخص استخدمت صواريخ
متعددة املراحل وتستخدم االن
اسلحة كيماوية.
واضاف تصرحيات كريي
خدمت روسيا واالسد .الواليات
املتحدة ال ميكنها الرتاجع عن
ذلك وبالنسبة لي كان زلة
كبرية.

عباس جيري حمادثات مع
هوالند واشتون يف باريس
اجتمع رئيس دولة فلسطني
حممود عباس ،يف قصر اإلليزيه
يف العاصمة الفرنسية ،امس
االول مع الرئيس الفرنسي
فرانسوا هوالند.
وأطلع عباس الرئيس هوالند،
على آخر مستجدات العملية
السلمية ،كما حبث معه األوضاع
يف املنطقة ،وأهمية تعزيز
التعاون املشرتك بني فرنسا
وفلسطني ،وتعزيز العالقات
الثنائية.
دولة
رئيس
واستقبل
فلسطني حممود عباس ،يف
مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية
العالقات
مفوضة
باريس،
اخلارجية يف االحتاد األوروبي
كاثرين آشتون .ووضع الرئيس
املسؤولة األوروبية يف صورة
آخر مستجدات العملية السلمية
اجلانب
مع
واملفاوضات
اإلسرائيلي برعاية أمريكية.
االحتالل
شرطة
وأعادت
اخلاصة ،فتح بوابات املسجد
األقصى املبارك بعد ما أمسته
الفرتة الصباحية للزوار ،وذلك
بعد إغالقه أمام ُ
املصلني ممن
تقل أعمارهم عن اخلمسني عامًا
والسماح للمستوطنني باقتحامه
وتدنيسه.
وأفاد مصدر يف القدس
احملتلة بأن شرطة االحتالل
فتحت بوابات األقصى اخلارجية
واحتجزت بطاقات الشبان إىل
حني خروجهم من املسجد.
وكانت شرطة االحتالل اعتقلت
اثنني من حراس املسجد األقصى
بعد تصديهما ملتطرفني حاولوا
أداء طقوس تلمودية يف باحات
املسجد ،كما اعتقلت مخسة
شبان يف منطقة باب ّ
حطة خالل
اعتدائها على املواطنني الذين
حاولوا دخول األقصى ،عرف
منهما جمدي جبارين  24عاما.
كما اعتدت قوات االحتالل
ُ
على الصحفيني
واملصورين
بالضرب ،وحاولت منعهم من
تغطية األحداث .كما اعتدت
قوات االحتالل على املشاركني
يف مسرية من باب األسباط
باجتاه القدس القدمية ،بالضرب
باهلراوات والحقتهم وأخرجتهم
خارج أسوار القدس القدمية.
من جانبه ،قال مدير الرتبية
والتعليم يف القدس مسري
جربيل ،إن قوات االحتالل حاولت
اقتحام مدرسة دار األيتام القريبة

من أبواب األقصى ،بدعوى قيام
الطالب برشق احلجارة ،وألقت
القنابل الغازية باجتاه مبنى
املدرسة .وما زال التوتر الشديد
يسود البلدة القدمية وحميطها
وسط انتشار كبري لقوات
االحتالل.
وشهدت مدينة اخلليل ،اعتصاما
مجاهرييا نظمه نادي األسري،
دعما وإسنادا لألسرى املرضى
القابعني يف سجون االحتالل،
وعلى رأسهم نعيم الشوامرة،
وحممود أبو صاحل ،ومعتز عبيدو،
وثائر حالحلة ،ومعتصم رداد،
وصالح الطيطي.
وشارك يف االعتصام الذي
أقيم أمام مكتب الصليب األمحر،
املئات من املواطنني ،وعائالت
عدد من األسرى املرضى،
وعضو اجمللس التشريعي سحر
القوامسة وممثلو القوى الوطنية.
ورفع املشاركون يف االعتصام
صور األسرى املرضى ،ويافطات
كتب عليها شعارات حتمل
االحتالل املسؤولية عن حياتهم،
وأخرى تطالب الصليب األمحر
بالتدخل إلنقاذ األسرى املرضى،
وتشكيل جلنة حتقيق دولية حول
سياسة اإلهمال الطيب املتعمد
حبق األسرى املرضى ،ورددوا
املطالبة
الوطنية
اهلتافات
بتحريرهم.
وحذر مدير نادي األسري يف
حمافظة اخلليل أجمد النجار ،من
استشهاد األسرى املرضى يف
حال نفذوا إضرابهم املفتوح عن
الطعام املقرر يوم األحد املقبل،
بسبب سياسة االستهتار اليت
متارسها حكومة االحتالل حبقهم
وإمعانها يف انتهاك القانون
الدولي اإلنساني ،وتصميمها
على املضي يف حرمان األسرى
املرضى من حقوقهم .وانتقد
مدير وزارة شؤون األسرى يف
اخلليل إبراهيم جناجرة ،صمت
املؤسسات الدولية على جرائم
االحتالل حبق األسرى املرضى،
معتربا الصمت مشاركة يف
اجلرمية ،وطالب بتشكيل جلنة
حتقيق دولية لوقف جرائم
االحتالل حبق األسرى املرضى.
وطالب رئيس جلنة أهالي
األسرى عبد الرحيم سكايف،
بأن يكون ملف األسرى املرضى
امللف األكثر أهمية يف ظل
التدهور اخلطري للحالة الصحية
للعشرات منهم.

هيغ :لدى النظام السوري سجل من عدم االلتزام بالتعهدات

قال وزير اخلارجية الربيطاني
وليام هيغ امس االول ان أي
اتفاق لوضع االسلحة الكيماوية
السورية حتت السيطرة الدولية
جيب ان يكون قابال للتنفيذ وان
يضمن عدم سقوط هذه الرتسانة
يف االيدي اخلطأ.
وقال للربملان ستبذل اململكة
املتحدة كل ما يف وسعها من
جهد للتفاوض على اتفاق واجب
التنفيذ لوضع خمزون أسلحة

النظام الكيماوية مبصداقية وثقة
وسرعة حتت السيطرة الدولية
لتدمريها .واضاف حنتاج الن
تكون هناك ثقة يف ان كل
االسلحة الكيماوية قد مت التعرف
عليها وتأمينها ،وانها لن تسقط
يف االيدي اخلطأ.
وقال هيغ ،إن النظام السوري
لديه سجل من عدم االلتزام
بتعهداته ،ويوجد فقد كبري للثقة
بالنظام.
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اسرتاليات

أبوت يضع خطة قوارب اللجوء على
رأس أولوياته

ومن املتوقع أن يضع رئيس
الوزراء اجلديد املنتخب طوني
ابوت خطته لـ «وقف قوارب»
عمال بشعاره خالل احلملة
()stop the boats
االنتخابية
األسبوع املقبل ،بعد أدائه
وحكومته اليمني الدستورية.
فقد التقى السيد ابوت يوم
االربعاء مع سكرتري دائرة
الدفاع دينيس ريتشاردسون
وقائد قوات الدفاع اجلنرال
ديفيد هريلي ونائبه (هريلي)
مارك نيبكسني  Binksinيف
كانبريا .
وسيقوم بقيادة اسرتاتيجية
حكومة ابوت حلماية احلدود،
اليت يطلق عليها اسم عملية
احلدود السيادية (Operation
 )Sovereign Bordersثالثة من
كبار اجلنراالت ،مل يتم الكشف
عن امسائهم حتى اآلن ،وميكن
أن يكون بينهم ضابطان بنجوم
من القوات البحرية أو اجلوية او
الربية جيري ترقيتهما اىل هذا
الدور .
وقد كان السيد ابوت قد اجرى
بالفعل حمادثات أولية حول

أولويات حكومته والتعاون مع
الرئيس االندونيسى سوسيلو
بامبانغ يودويونو ورئيس وزراء
بابوا نيو غينيا بيرت اونيل .
ومن املتوقع أن يتمكن السيد
ابوت من زيارة جاكرتا قبل
حضور منتدى قادة ابيك
( )APECيف بالي من  7و8
تشرين االول املقبل .
وقد جعل السيد ابوت سياسته
حلماية احلدود على رأس
اولوياته بعد ان تقسم حكومته
اجلديدة اليمني الدستورية
مطلع االسبوع املقبل .
وي َّ
توقع أن تشمل اعادة قوارب
ُ
اللجوء املياه االندونيسية حيث
تكون آمنة وتشديد شروط
التأشرية ومعاجلة املعامالت
خارج احلدود.
وخمتصر ما قاله السيد ابوت
يف مؤمتر صحفي عقده يف
دائرة الدفاع يوم االربعاء
هو ان «القوة االقتصادية
والتماسك االجتماعي واألمن
القومي» هي اساس سياسة
احلكومة .
وقال للجنراالت ان «قواتنا

املسلحة هي بالتأكيد ليست
كبرية حسب املعايري الدولية
ولكنها حتظى باالعجاب والثناء
عامليا لألدوار اليت لعبتها
اتصفت
اليت
واملصداقية
بها».
وتابع يقول «آمل أن تدعوا
خدماتكم تعلم أن احلكومة
اجلديدة ترغب يف العمل
بطرق حترتم مهنيتهم وحتسن
قدراتهم».
كما يضع السيد ابوت أيضا
اللمسات النهائية على حكومته،
اليت من املمكن أن يعلن عنها
قبل ان يؤدي اليمني الدستورية
يف مطلع االسبوع املقبل .
وقد أشار بالفعل اىل انه لن
تكون هناك تغيريات كبرية من
تشكيلة وزارته للظل.
واحد نواب املقاعد االمامية اليت
وضعها موضع شك هي صويف
مريابيال اليت ميكن أن تفقد
مقعد ليندي يف فيكتوريا.
النائبة
انتخاب
مت
وإذا
املخضرمة برونوين بيشوب
رئيسة للمجلس ،فان حقيبتها
الوزارية ستصبح شاغرة.

أسرتالي يعرض مكافأة  10آالف دوالر لضبط
مهربي البشر

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -قام رجل أعمال
أسرتالي بعرض مكافأة  10آالف
دوالر لقرويني إندونيسيني
فقراء يف حالة إدالئهم مبعلومات
تساعد على عملية ضبط مهربي
البشر ومنعهم من مغادرة ساحل
جاوة متجهني إىل أسرتاليا ،يف
حماولة للسيطرة على اهلجرة
غري املشروعة.
ورجل األعمال املذكور هو
آالن جونسون ،وهو الرئيس
التنفيذي لشركة أمن يقع
مقرها يف جاكرتا ،كما يرغب
يف توظيف شبكة مكونة من
 1000من مراقيب السواحل،
يعملون بنظام الدوام اجلزئي
للمساعدة على احلد من تدفق
املهاجرين غري الشرعيني،
مقابل منح كل منهم  50دوالر
شهريا.
وكتب جونسون يف اقرتاحه إىل
احلكومة « :ألن الدخل الشهري
لإلندونيسيني الساحليني ال
يتجاوز  200دوالر شهريا ،لذا
فإن ختصيص مكافأة  10آالف
دوالر قد جتعل األخ ينقلب
على شقيقه ،وليس جمرد عدم
الرتحيب بشخص عربي ليس
موضع ترحيب».
يذكر أن جونسون أسس
يف يونيو املاضي شركة
« Australian Boat Bountyيف
حماولة لتنفيذ خطته ،وطلب فقط
من احلكومة األسرتالية إمداده بـ
 250ألف دوالر شهريا.
وأطلق جونسون محلة إعالنية
يف صحيفة «جاكرتا بوست»
الناطقة باللغة اإلجنليزية حتت

أبوت يضع اللمسات االخرية
على تشكيلة حكومته

وضع رئيس الوزراء املقبل
طوني ابوت اللمسات األخرية
حلكومته حيث من غري املتوقع
حصول أي تغيريات كبرية على
حكومته السابقة للظل.
ومن املقرر ان يؤدي السيد
اليمني
وحكومته
ابوت
الدستورية يف مطلع االسبوع
املقبل حيث من املتوقع ان
يكون قد عقد االئتالف اجتماعه
األول أمس اجلمعة يف غرفة
احلزب.
كما من املقرر ان يكون قد
عقد حزب العمال اجتماعا امس
اجلمعة أيضا يف حماولة حلل
مسألة الزعامة بعد أن أشار
كيفني رود ليل السبت اىل
انه سيتنحى عن املنصب.
وقد أشار الوزير السابق
بيل شورتن اىل عزمه على
املنافسة على مركز القيادة
بينما مل يعرب نائب رئيس
الوزراء السابق أنطوني ألبانيز
عن نوايا واضحة للزعامة.

هبوط يف سعر الدوالر بعد
ارتفاع معدل البطالة
اخنفض الدوالر االسرتالي
ثلثي السنت االمريكي اي من
 93،49اىل  92،86بعد أنباء
لشهر آب املاضي عن ارتفاع
معدل البطالة.
فقد ارتفع معدل البطالة من
 5،7يف املئة اىل  5،8يف املئة
يف شهر متوز املاضي كما سبق
وتوقع خرباء اقتصاديون.
فقد اخنفضت الوظائف بـ
 10800وظيفة اىل 11،637
مليون وظيفة كما قال مكتب
االحصاء االسرتالي يف بيان له
يوم اخلميس

غيالرد تعود اىل جامعة أداليد

جوليا غيالرد والربوفيسور بيبينغتون

لدى جوليا غيالرد وظيفة جديدة
يف جامعة
كأستاذة فخرية
أدياليد.
وقد اعرب كل من رئيسة
الوزراء السابقة واجلامعة عن
سعادتهما بهذا التعيني ،الذي
سيبدأ يف االول من تشرين
الثاني املقبل.
وقال نائب املستشار والرئيس
يف آن الربوفيسور وارن
بيبنتغتون  ،Bebbingtonان
االنسة غيالرد ستقدم مساهمة
كبرية للجامعة يف كلية التاريخ
والسياسة.
وقال الربوفيسور بيبنتغتون يف
بيان له يوم االربعاء «كونها
أول انثى تولت منصب رئاسة
وزراء اسرتاليا ،فان لدى جوليا
غيالرد معرفة فريدة وخربة
لتقدميهما ألي جامعة ويشرفنا
أنها اختارت العودة إىل جامعة
أدياليد ،حيث بدأت تعليمها
اجلامعي».
واضاف يقول «من خالل
مساهمتها يف الندوات وبرنامج
التدريب الداخلي لدينا ،فانها
سوف تتقاسم وتتشارك جتاربها
واألفكار مع الطالب يف الوقت

الراهن ويف املستقبل».
بدورها قالت اآلنسة غيالرد
انها «مسرورة للغاية» أن تكون
مرتبطة بطريقة ذات مغزى مع
اجلامعة ،حيث درست القانون
والفنون أعوام .1981-1979
واضافت «انين ارحب بذلك
حبرارة ،وأتطلع قدما إىل
أن اصبح جزءا من املساعي
التاريخ
لكلية
األكادميية
والسياسة» يف اجلامعة.
وقالت «كما ان مكاتيب بصفيت
رئيسة وزراء سابقة ستكون
يف اجلامعة وسيكون العمل
هناك بشكل منتظم».
وهذا التعيني سيكون غري
مدفوع األجر.
وقال الربوفيسور Bebbington
طالب الكلية السياسية يف
جامعة أديليد سبق ان استفادوا
من مساهمات جمموعة من
القادة السياسيني السابقني،
مبن فيهم وزير اخلارجية
الكسندر داونر ،زعيمة احلزب
ستوت
ناتاشا
الدميقراطي
 Despojaورئيس الوزراء جنوب
جون
الربوفيسور
اسرتاليا
بانون.

كسينوفون يدعم إصالح جملس الشيوخ ويعارض إلغاء ضريبة الكربون

شعار «حنن األسرتاليني نقول:
كفى» طالبا من الصيادين
اإلندونسيني التقدم للمساعدة
يف السيطرة على اهلجرة غري
الشرعية.
ويرى جونسون أن تلك الطريقة
هي األفضل حلل مشكلة
تدفق طاليب اللجوء ،متهما
السياسيني بالفشل يف حل
املشكلة ،بالرغم من إنفاقهم
مليارات الدوالرات.

وتابع« :حنن رجال األعمال ميكنا
أن نرى األمور بوضوح أكرب من
السياسيني ،ال ميكن أن جنلس
يف أماكننا بينما يف استطاعتنا
عالج املشكلة ،أو السماح
مبجموعة من اجملرمني يف تركيع
أسرتاليا».
وانتقد جونسون املهاجرين،
واختص العرب ،الذين خياطرون
بعائالتهم يف رحالت غري مأمونة
العواقب.

اعلن السناتور املستقل نيك
كسينوفون انه سيحرتم زمالءه
يف جملس الشيوخ اجلديد على
الرغم من افتقارهم للخربة ،لكنه
قال ان «بازار» نظام التفضيل
(االصوات التفضيلية) الذي
أدى إىل انتخاب عدد من
األحزاب الصغرية حيتاج اىل
تغيري.
كسينوفون،
السيد
ورأى
الذي سيلعب دورا حامسا يف
جملس الشيوخ املقبل ،أن
رئيس الوزراء املنتخب طوني
ابوت قد جيد صعوبة بالغة يف
بإلغاء
الوفاء بتنفيذ وعوده
ضريبة الكربون وتوفري مليارات
الدوالرات خلطة اإلجازة الوالدية
املدفوعة.
وعلى الرغم من كونه غري راض
عن «بازار» صفقات التفضيل
اليت أدت إىل ايصال مرشحي
احزاب صغرية مع دعم ضئيل
يف االصوات األساسية ليمألوا
جملس الشيوخ املقبل ،قال
السيد كسينوفون انه سيعامل
زمالءه اجلدد «باحرتام مطلق».
وقال «أتذكر جيدا ما كان
عليه االمر عندما ُأ ِ
نتخ ُب جمللس
الشيوخ يف جنوب اسرتاليا يف

السيناتور كسينوفون
عام  ،1997حيث كان عدد من
زمالئي من األحزاب الرئيسية
يعاملونين ببعض االزدراء.
وقال السيد كسينوفون وهو
داعية لوضع تشريع يضبط
استعمال وانتشار آالت لعبة
البوكر «اتذكر كيف ان شخصية
بارزة يف حزب العمال اعتاد ان
ُيصدر ضوضاء ماكينة البوكر
(تشينغ تشينغ) ،يف كل مرة
كنت فيها أعرب املمر».
واعترب السيد كسينوفون أنه
ليس من العدل مبكان أن

يفوز مرشحون بنسبة ضئيلة
من األصوات االساسية مبقاعد
يف جملس الشيوخ على حساب
مرشحني اكثر شعبية بسبب
نظام تبادل االصوات التفضلية
بني األحزاب الصغرى .
ويف إشارة مبكرة اىل أن السيد
ابوت سوف جيد صعوبة بالغة
يف التفاوض مع جملس الشيوخ
اجلديد ،اقرتح السيد كسينوفون
على رئيس الوزراء املنتخب انه
ال ميكن االعتماد على تصويته
إللغاء ضريبة الكربون .
وواصفا سياسة السيد ابوت
البديلة لتغيري املناخ ،بأنها
«غري فعالة» ،قال انه يريد
اجللوس مع وزير البيئة املرجح
غريغ هانت للعمل على «مقاربة
أكثر عقالنية».
وفيما يتعلق بوعود السيد ابوت
االخرى ،أشار السيد كسينوفون
اىل انه سيؤيد الغاء ضريبة
التعدين ،لكنه قال «بوعي تام»
انه ال يستطيع دعم نظام اإلجازة
الوالدية املدفوعة املكلف.
وردا على سؤال حول ماذا يطلب
من السيد ابوت مقابل دعمه ،
قال كسينوفون «اصالح وضبط
ماكينات البوكر».
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اسرتاليات

أبوت يطلق رصاصا حتذيريا على اعضاء االحزاب الصغرية يف جملس الشيوخ
أطلق رئيس الوزراء اجلديد
املنتخب طوني ابوت رصاصا
على اعضاء احزاب صغرية يف
جملس الشيوخ من املرجح أن
يستمرون يف ان يشكلوا بيضة
القبان وميسكوا مبيزان القوى
يف هذا اجمللس حمذرا اياهم
من ان حتاول وضع العصي يف
دواليب عجلة االئتالف واحباط
اجندته السياسية.
وقال رئيس الوزراء املنتخب
أيضا إنه يؤيد التغيري للتصدي
لعملية التصويت يف جملس
الشيوخ بعد ترجيح فوز اعضاء
من احزاب صغرية يف واليات
وفيكتوريا
اسرتاليا
غرب
ونيو ساوث ويلز يف عضوية
هذا اجمللس مبوجب اتفاقات
التفضيل املعقدة.
وقال السيد ابوت ان وظيفته
هي ابداء جانب من «االحرتام
أعضاء
جلميع
والكياسة»
الربملان ،مبا يف ذلك نواب
االحزاب الصغرية يف الربملان.
واستطرد يقول «ولكن يف
النهاية أعتقد أنهم مجيعا حباجة
إىل احرتام حكومة امتنا ،ينبغي
على الربملان أن يعمل مع
احلكومة خالل واليتها».
واضاف يقول «املواطنون
صوتوا من أجل التغيري ،وهم
ّ
سيحصلون عليه وأنا مصمم على
ضمان أن يؤمن هلم الربملان
التغيري الذي يريدون» .

وردا على سؤال حول تشكيل
جملس الشيوخ اجلديد ،والذي
من املرجح أن يشمل العديد
من األحزاب الصغرية اليت
جذبت مستويات صغرية جدا
من دعم االصوات األولية قال
السيد ابوت انه يؤيد التغيري
ملخاطبة عملية التصويت يف
جملس الشيوخ ،مضيفا أن
الكثري من الناس الذين صوتوا
لصاحل حزب االحرار الدميقراطي
يف نيو ساوث ويلز جمللس
الشيوخ رمبا اعتقدوا انهم كانوا
يصوتون حلزب االحرار.
ويبدو من املرجح أن يفوز
مرشح حزب االحرار الدميقراطي
دايفيد ليوجنيلم يف مقعد
جمللس الشيوخ عن نيو ساوث
ويلز .
كما ان عددا من مرشحي احزاب
صغرية أخرى من احملتمل أن
ُينتخبون مثل ريكي موير ()Muir
عن حزب Motoring Enthusiasts
الفيكتوري وواين Dropulich
عن حزب الرياضة األسرتالي
. Australian Sports Party
وقال السيد ابوت «أعتقد أن
هذه مشكلة ،وأعتقد أنه سوف
يتعني معاجلتها».
لكنه قال انه ينبغي النظر فيها
بعد انتهاء اللجنة الربملانية
املشرتكة من التحقق املعتاد
من االصوات اليت انتخبت
بواسطة الربيد.

ومن املرجح ان يفوز قطب
التعدين كاليف باملر واثنان من
مرشحي حزبه (باملر يونايتد)
أيضا مبقاعد يف جملسي النواب
والشيوخ.
وردا على سؤال عن االنتخاب
احملتمل للسيد باملر يف مقعد
فريفاكس يف والية كوينزالند،
قال السيد ابوت « كل شخص
ُينتخب لتمثيل  100ألف من
زمالئه /زميالته االسرتاليني/
االسرتاليات ينبغي التعامل معه
بقدر من االحرتام .أعتقد انه

ابوت لدى وصوله اىل كانبريا االثنني املاضي
حلظة دخولك الربملان من املهم
كسب احرتام زمالئك ودعونا
نرى كيف يفعل ذلك كل عضو
يف الربملان».
وقال السيد ابوت ان حكومته
من املرجح أن تؤدي اليمني
الدستورية يف مطلع االسبوع
املقبل.
واضاف يقول انه يف حاجة اىل
وقت إلضفاء الطابع الرمسي
على االتفاق االئتاليف بني
حزبي االحرار والوطين ،لالجتماع
يف غرف احلزب لتأكيد فريق

القيادة والختيار الوزارة.
وقال السيد أبوت ان الربملان
ميكن أن يستأنف جلساته يف
أقرب وقت يف الشهر املقبل.
وكشف عن انه «سيعود لالنعقاد
يف نهاية تشرين االول ،مطلع
تشرين الثاني».
وقال السيد ابوت انه ال يريد
أن يدعو الربملان حتى تكون
هناك تشريعات جديدة جاهزة
على جدول اعماله ،وخاصة
إلغاء ضريبة الكربون.
واعلن إن «آخر ما أريد القيام

به هو التسرع يف دعوة الربملان
لالنعقاد جمددا اللتقاط الصور
قبل ان يكون العمل اهلام جاهزا
لفعل ذلك».
وقال أيضا انه ليس مستعجال
لالنتقال من منزل عائلته يف
ضاحية فورستفيل يف سيدني
وسوف يأخذ مشورة من
املسؤولني عن املكان الذي
سيعيش فيه.
واعلن السيد ابوت انه يتفهم
ان مقر اقامة رئيس الوزراء،
(لودج) يف كانبريا قيد
التجديد ،ورمبا ال يكون جاهزا
للسكن لبعض الوقت مضيفا
«أنا لست مستعجال للخروج من
فورستفيل وال أعتقد أن األسرة
مستعجلة ايضا ..فورستفيل هو
املكان الذي عشت فيه بسعادة
كبرية على مدى السنوات ال 20
املاضية».
لكن رئيس الوزراء املنتخب
قال انه ألسباب أمنية قد حيتاج
لالنتقال اىل واحد من املقرين
اما كرييبيلي يف سيدني هاربر
او اللودج يف كانبريا.
وكان السيد أبوت قد وصل
اىل كانربا صباح االثنني
املاضي لعقد املزيد من
االجتماعات مع املسؤولني ومع
كبار فريق قيادته  ،مبا يف
ذلك زعيم احلزب الوطين وارن
تراس ونائبة زعيم حزب االحرار
جولي بيشوب.

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

Ready for work....

IT IS A
VOLVO
F16 , 485HP

لالتصال:
0431 718 387

Volvo

Make

F1689A

Model

Item Condition Good
Year 1988
*Price $45,000
WHITE

Colour

81000

GCM

26500

GVM

BK49UR

Registration

Category Trucks
Tipper

Sub-Category
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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

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

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

0414552715

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

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

العنكبوت االلكرتونية

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

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

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

Glass & Glazing

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

سوريا حتت مظلّة النووي الروسي
كشف الرئيس الروسي ،فالدميري بوتني ،الثالثاء ،االستحقاقات
املرتتبة على روسيا ،لقاء القبول السوري اإليراني باملبادرة
ّ
للتخلص من األسلحة الكيميائية السورية؛ فقد أعلن،
الروسية
ما يأتي:
أو ً
ّ
«ختلي سوريا عن سالحها الكيميائي يكتسب مغزى فعليًا
أن
الّ ،
فقط عند ختلي أمريكا عن استخدام القوة» .وهو ما يعين التزاماً
واضحًا وحمددًا بأمن سوريا كحليف اسرتاتيجي يف مواجهة الواليات
املتحدة والغرب.
أن «سوريا كانت تعترب سالحها الكيميائي يف مقابل السالح
ثانيًاّ ،
النووي اإلسرائيلي» .وهو ما يعين أن النووي اإلسرائيلي بات
مطروحًا على طاولة البحث ،ما سيكون ،على املدى البعيد ،جزءًا من
أي تسوية شاملة يف املنطقة ،لكنه ،على املدى القريب ،سيكون
مطروحًا يف أي مفاوضات حول امللف النووي اإليراني .لكن األكثر
أهمية ،يف هذا التصريح ،هو أن موسكو قررت وضع سوريا حتت
مظلتها النووية ،لقاء ختليها عن قوة الردع الكيميائي.
خالل ساعاتُ ،نزع فتيل احلرب األمريكية على سوريا؛ أعلن الروس
مبادرة اإلشراف الدولي على ترسانة سوريا الكيميائية ،مقابل
وقف العدوان.
وردت واشنطن بصورة إجيابية فيها شيء
وافقت دمشق فورًا،
ّ
من احلذر الكاذب؛ فقد كشف وزير اخلارجية الروسية ،سريغي
الفروف ،سريعًا ،أن املبادرة اليت غريت املناخ الدولي كله باجتاه
بخت مع األمريكيني؛ الرئيس الروسي ،فالدميري بوتني،
التسويةُ ،ط ْ
ونظريه األمريكي ،باراك أوباما ،تبادال احلديث ،يف عز إعالنهما
االنقسام الكبري بني معسكريهما ،حول إمكانات التوصل إىل خمرج
من حتمية احلرب.
ضع ْت؛ دمشق
هكذا تكون قواعد اللعبة بني العمالقني ،قد ُو َ
وطهران ،تفاهمتا مع الروس حول اسرتاتيجية إدارة الصراع من
خندق مشرتك ،لكن ،على الضفة األخرى ،حيث ال يوجد حلفاء بل
أتباع ،فليس ّ
وكأن رئيس
مثة سوى املفاجأة واخليبة والعويل،
ّ
ً
سمى «اجليش احلر» ،كان يصرخ باكيا حبناجر رجب طيب
ما ُي ّ
أردوغان كالصغار :نريد الضربة ،نريد الضربة .لكن عامل اليوم
هو عامل الكبار؛ العمالء واخلونة واحلاقدون ،ليسوا سوى أدوات.
صحيفة «وول سرتيت جورنال» األمريكية اليمينية ،تشارك أولئك
الصغار صيحاتهم املرعوبة :حلفاء الواليات املتحدة يف املنطقة
وتنبه
سيستنتجون أنهم مل يعودوا قادرين على الوثوق بها.
ّ
الصحيفة ،خصوصًا ،إىل إمكانية خسارة النفوذ األمريكي يف
مصر .ومصر هي اجلوهرة املكنونة للفائز أخريًا يف مسار الصراع
يف املنطقة.
ّ
معقد للغاية ،ويشتمل على ملفات متعددة ومتداخلة
الصراع الدائر
ونقاط للتفاهم وأخرى للتفجري .وإذا كنا ال نغفل ،إطالقًا ،أحجام
القوى اإلقليمية والدولية وأدوارها ،فاحلقيقة األوىل اليت ينبغي
أن نراها لكي نفهم التطورات ونتمكن من التنبؤ بها ،هي أن
الصراع يدور بني الدولتني العظميني ،االحتاد الروسي والواليات
املتحدة.
ّ
وصناع
يف العامل العربي ،هناك العديد من القيادات والسياسيني
القرار والرأي ،ممن ال يفهم ـــ أو ال يريد أن يفهم ـــ أن مرحلة
القطبية األحادية قد انتهت ،وأننا دخلنا ،بالفعل ،مرحلة تعدد
األقطاب يف إطار معسكرين ،روسي وأمريكي :مل تفقد روسيا
ـــ حتى بتفكك االحتاد السوفياتي ـــ مواردها اهلائلة من األراضي
الشاسعة أو ثرواتها الطبيعية الضخمة أو بناها التحتية كبلد صناعي
حديث أو ،أخريًا ،قواها وصناعاتها العسكرية التقليدية والنووية.
ما فقدته روسيا هو هيكلية الدولة واإلرادة السياسية االسرتاتيجية
إلدارة كل ما متلك يف مشروع قومي .وهذا ما حققته إدارة بوتني
للبالد .وقد جنحت سريعًا ،اقتصادها اآلن قوي ،بال أزمة ،وجيشها
أقوى ويتم حتديثه مبيزانيات ضخمة .وهو جيش حمرتف ،لكنه مبين
على أسس قومية وشعبية ،وأخريًا ،فإن مستوى حياة الروس
اليوم ،باجململ ،رمبا يكون األفضل عامليًا ،فاإلحصاءات الغربية
تقول إن  77باملئة من الروس «سعداء».
باملقابل ،الواليات املتحدة قوة عاملية جبارة ،اقتصاديًا وعسكريًا،
لكنها تعيش ثالث أزمات :األزمة املالية االقتصادية املتجذرة ـــ
واليت مل تشهد سوى معاجلات هشة ـــ وأزمة اجتماعية ختتزن ثورة
الفقراء واملهمشني ،وأزمة احلروب الفاشلة الباهظة التكاليف يف
أفغانستان والعراق.
وللواليات املتحدة حلفاء يف أوروبا الغربية وأتباع يف الشرق
األوسط ،ولروسيا ،أيضًا ،حلفاء من الكبار كالصني واهلند
والربازيل وجنوب أفريقيا ،وحلفاء أقوياء يف املنطقة كإيران
وسوريا وحزب اهلل.
هذه هي اللوحة ،وهذه هي توازناتها .وهي ،على حنو ما ،تعيدنا
إىل مطلع الستينات.
يف آب  ،1962حصلت الواليات املتحدة على ذريعة للحرب على
كوبا؛ كانت قد جربت إطاحة الرئيس فيديل كاسرتو بوسائل حرب
العصابات املرتزقة (غزوة خليج اخلنازير) وفشلت ،حني اكتشفت
أن روسيا السوفياتية نصبت يف األراضي الكوبية صواريخ نووية
متوسطة ،ووقع العامل كله يف القلق املرعب حلرب كونية ،مل يكن

ناهض حرت

الرئيس األمريكي الدميوقراطي ،جون كينيدي ،يريدها
بالنظر إىل توجهات إدارته السلموية (مبعنى تفضيل
خوض الصراع باالستخبارات وامليليشيات احمللية ،ال
بالعسكر) ،لكنه وجد نفسه ،وسط ضغوط التأزيم،
يف موقف حرجبي.
وحني اقرتب الفريقان من ّ
حافة اهلاوية ،توصال إىل
اتفاق مببادرة الرئيس السوفياتي نيكيتا خروتشوف:
تتعهد بعدم
موسكو تسحب صوارخيها ،وواشنطن
ّ
االعتداء على كوبا؛ كانت تلك اللحظة اليت ُم ّد فيها
اخلط الساخن بني عاصميت احلرب والسالم ،وتوضحت
حدود احلرب الباردة ومساراتها.
يعد سقوط االحتاد السوفياتي
لعل بوتني (الذي
ّ
أكرب كارثة جيوسرتاتيجية يف التاريخ) ،أفضل تالمذة
احلقبة السوفياتية يف إتقان اجلدل بني تأكيد االنقسام
الكبري للعامل ،وبني عقد التسويات املعقدة لتاليف
احلروب يف اللحظة األخرية .لكن ميزة بوتني عن
أساتذته السوفيات ،هي الدينامية السريعة؛ فليس
تستعد لتأسيس
هناك وقت إلضاعته؛ ذلك أن روسيا
ّ
دورها القيادي يف القرن احلادي والعشرين.
اخلسائر
يف املبادرة الروسية لتجميع األسلحة الكيميائية
السورية وإتالفها ،ورمبا اضطرار دمشق إىل التوقيع
على معاهدة منع انتشار األسلحة الكيميائية ،خسائر
جدية حملور املقاومة واملمانعة ،ال نستطيع إنكارها،
وهي:
أو ً
ال ،جتريد سوريا من سالحها االسرتاتيجي الذي
يشكل قدرة الردع أمام السالح النووي اإلسرائيلي.
وباحملصلة ،سيؤدي ذلك إىل خلل يف ميزان القوى
بني سوريا والعدو اإلسرائيلي .ورمبا يكون البديل
سد الثغرة
الوحيد املتاح الحقًا هو االعتماد على
ّ
باملقاومة.
ثانيًا ،تسليم السالح الكيميائي السوري حتت الضغط
العسكري ،سوف يفتح شهية الواليات املتحدة
وإسرائيل ،ملمارسة التهديد باحلرب لوقف املشروع النووي
اإليراني .وقد اعتربت صحيفة «معاريف» اإلسرائيلية ،أن تطبيق
املبادرة الروسية بشأن كيميائي سوريا ،سيكون له «تداعيات
إجيابية» على امللف النووي اإليراني ،من خالل التلويح «باخليار
العسكري ضد إيران».
ثالثًا ،ليس هناك ما يضمن عدم االنزالق إىل وضع استباحة
السيادة السورية من خالل التفتيش على النسق العراقي .وهو
ما سرتفضه دمشق ،وجيدد ،تاليًا ،مناخ التهديد باحلرب .وهو ما
يتطلب اليقظة ،وتقنني تقديم التنازالت ،وتاليف الركون إىل مزاج
ّ
جتنب احلرب بأي مثن  ...إخل.
املكاسب
يتبجح بأن احلكومة السورية رضخت حتت
يستطيع أوباما ،بالطبع ،أن
ّ
التهديد العسكري .ويف هذا القول ما هو صحيح؛ فدمشق قدمت
تناز ً
ّ
لتجنب احلرب ،لكن ،باملقابل ،ال خيفى على أحد أن
ال كبريًا جدًا
أوباما كان يف مسيس احلاجة إىل خمرج ينقذه من حرب هي فوق
طاقة الواليات املتحدة ،اقتصاديًا وعسكريًا ومعنويًا واسرتاتيجيًا.
وهو ما صاغ السياسة احلربية املرتددة للبيت األبيض.
ويقر بأن إرادة اجملابهة ـــ وقدراتها ـــ
ولقد بات اجلميع يعرف
ّ
لدى سوريا وحلفائها ،هي اليت عطلت ،مرة بعد أخرى ،الضربات
الصاروخية األمريكية.
وهذه هي اخللفية األساسية للمكاسب املتحققة جراء التوافق
الروسي األمريكي لتاليف احلرب مقابل الكيميائي؛ لقد اكتشف
العامل كله ـــ رمبا باستثناء العمالء الصغار يف الشرق األوسط ـــ
أن القوة األمريكية مل تعد فوق التوازنات الدولية املستجدة ،وأنها
مقيدة بعوامل كاحبة ،داخليًا وأوروبيًا وعامليًا.
ّ
ولكن ،ما الذي حققه حمور املقاومة واملمانعة بامللموس؟ ّ
جتنب
احلرب الشاملة؟ نعم؛ فرغم ثقتنا بأن حربًا كتلك لن تضع أوزارها
بانتصار املعتدين ،وأن سوريا وإيران واملقاومة ،ستخرج منها،
أقوى دفاعيًا وسياسيًا ،إال أن حتقيق احلد األدنى من األهداف
(إسقاط مشروع تفكيك سوريا ،وتصليب حمور املقاومة ،وتعزيز
حتالفاته الدولية) من دون حرب ،ولو بكلفة الكيميائي ،يبقى
اخليار األقل كلفة وجدوى .وهو خيار له مكتسباته ،ومنها:
أو ً
ال ،منع توجيه ضربات عسكرية لسوريا ،كان من شأنها أن تزيد
من دمار البلد وآالم أهله ،وتضعف قدرة اجليش العربي السوري
وإن موقتًا ـــ على خوض املعركة مع اجلماعات املسلحة
وحلفائه ـــ ْ
ّ
جتنب مذابح سيقرتفونها حتت القصف
واإلرهابية ،ورمبا حتى
األمريكي.
ّ
والتوغل
ثانيًا ،إحباط اخلطة اجلاهزة الستغالل العدوان األمريكي
الربي ،أثناءه وبالتنسيق معه ،يف األراضي السورية بقوتني

الرئيس الروسي بوتني
جمهزتني مما يسمى اجليش احلر واجلماعات اإلرهابية ،إحداهما
تنطلق من اجلنوب واألخرى تنطلق من الشمال ،على أساس أن
ّ
تلتفا على دمشق لتاليف دفاعاتها القوية ،ومن ثم تلتقيان يف
محاه ،وتشطران سوريا ،بالتالي ،إىل شطرين؛ عندها حيدث
التقسيم والتطهري على أساس طائفي ومذهيب .وحنن ال نقول
إن هذه اخلطة كان هلا حظ حتمي من النجاح ،لكنها كانت جاهزة،
وكان ميكن أن تؤدي ،ولو جزئيًا ،إىل تغيري ما يف هيكلية احلرب
السورية.
ثالثًا ،إفشال التخطيط اإلسرائيلي ـــ وهو ذو وزن أساسي يف
ّ
يركز على ما بعد سوريا ،أي على
احلرب األمريكية ـــ الذي كان
استجرار الواليات املتحدة إىل حرب مفتوحة ـــ رغم كلفتها الباهظة
توسع احلرب ،ومشول الرد
على إسرائيل نفسها ـــ ضد إيران؛ فمع
ّ
السوري ـــ املدعوم من إيران وحزب اهلل ـــ على ضربات موجعة
ملواقع إسرائيلية ،كانت ستخلق الشروط للعدوان على اجلمهورية
اإلسالمية نفسها ،كما على مواقع حزب اهلل يف لبنان.
رابعًا ،اإلفساح يف اجملال أمام اجليش العربي السوري واملقاومة
ملواصلة العمليات العسكرية واألمنية ضد اإلرهابيني .ومن
املتوقع أن تشهد املرحلة املقبلة تسريعًا يف هذه العمليات ،وإحراز
مكاسب جدية على األرض؛ ذلك أن كسب املعركة الداخلية ضد
اإلرهاب وفرض األمن على مناطق أوسع فأوسع يف البالد ،يشكل
أساسًا لتصعيب خطط العدوان الالحقة ،وميكن من حتقيق تسوية
تكفل ليس فقط وحدة سوريا وإمنا ،أيضًا ،استقالهلا وخياراتها
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،ودورها الرئيسي يف حمور
املقاومة.
نقدر أن القيادة املشرتكة اليت تدير املعركة
وميكننا ،هنا ،أن
ّ
الوطنية يف سوريا ،سوف تضع على الطاولة ،يف املرحلة املقبلة،
ضرورة الذهاب إىل احلد األقصى يف استخدام القوة لكسر
اجلماعات املسلحة ،وخصوصًا أن األخرية تشعر اآلن باليأس ،ومن
ّ
ينفض عنها املقاتلون غري املؤدجلني ،حبيث تزداد
املتوقع أن
السيماء اإلرهابية لتلك اجلماعات ،وتزداد عزلتها احمللية واإلقليمية
والدولية.
خامسًا ،تعزيز وتوثيق العالقات التحالفية بني سوريا وحمور
املقاومة وبني روسيا ودول «بريكس» .وسيكون على روسيا،
ّ
بالتخلص من أسلحتهم الكيميائية)1( ،
مبوجب التزام السوريني
ضمانة عدم اعتداء الواليات املتحدة على سوريا أو إيران أو حزب
اهلل .وهي ضمانة هلا استحقاقات جدية يف العالقة بني العمالقني،
( )2زيادة وتسريع تزويد سوريا بالسالح والعتاد ،واستكمال
توريد نظام صواريخ «اس  ،»300وتفعيل الدور الروسي يف
الدفاع السوري ،يف جماالت عسكرية واقتصادية وإنسانية عدة،
ّ
باملظلة النووية.
وأهمها مشول سوريا
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لبنانيات

إما مع النصرة وإما مع معلوالِّ ..
حددوا خياراتكم

العماد عون بعد اجتماع التكتل :علينا أن نتشبث بوجودنا يف
هذا املشرق والذميون الذين يربرون ذاحبيهم مرفوضون

دعا العماد عون املسيحيني
يف لبنان اىل حتديد خياراتهم
«إما النصرة وإما معلوال»؛ إذ
«ليس مقبو ً
ال أن نبقى صامتني
ومسلسل تهجري املسيحيني من
املشرق يسري باطراد بدءًا من
فلسطني مرورًا بالعراق ومصر
وصو ً
ال اىل سوريا» .ولفت
اىل أن مقاومة هذا املشروع
تبدأ بالرأس وبالقلب ،وحتتاج
ّ
متكن املرء من
«ركاب»
اىل ِ
«الوقوف على رجليه» وليس
اىل أشخاص «ميارسون الذمية
قبل وقوعها ويدافعون عمن
يذحبهم».
العماد عون الذي كان
يتحدث بعد االجتماع االسبوعي
لتكتل التغيري واالصالح أشار
يف السياق نفسه اىل رسالة
وصلت اىل موقع التيار
االكرتوني واىل قناة OTV
حتمل نداء استغاثة من قرية
بلودان السورية احملاصرة من
جبهة النصرة واملهددة مبصري
مشابه لبلدة معلوال.
وتعليقًا على كالم لوزير
اخلارجية االمريكي «جون كريي»
بأن «ال حاجة حلماية مسيحيي
الشرق» وللرئيس ساركوزي
بأن «ال مكان للمسيحيني يف
توجه العماد عون
الشرق»
ّ
اىل دول الغرب بالقول «حنن
يف الشرق ال نريد محاية بل
نريد تطبيق حقوق االنسان مبا
تضمنه من حرية املعتقد وحرية
التعبري وحق االختالف»..
ويف ما يلي النص الكامل
للحديث:

أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي.
تفاجأنا اليوم برسالة وصلت
إىل ّ
حمطة الـ» »OTVوإىل موقع
موجهة
« ،»Tayyar.orgوهي
ّ
إلي ،وحتمل نداء استغاثة من
ّ
السورية.
بلدة بلودان
ّ
تقول الربقية:
«السادة احملرتمني إدارة
احلر وإدارة
موقع التيار الوطين
ّ
ّ
حمطة الـ»،»OTV
بالتزامن مع اهلجوم على بلدة
معلوال املسيحية واجتياحها،
تقوم جبهة النصرة ونفس
اإلرهابية املهامجة
الكتائب
ّ
لقرية معلوال ،مبحاولة اجتياح
األغلبية
قرية بلودان ذات
ّ
املسيحيةُ .يرجى إيصال صوتنا
ّ
إىل دولة الرئيس العماد
ّ
باإلتصال
ميشال عون ليقوم
بالقيادة العسكرية والسياسية
لتتم محايتنا بشكل
والدينية
ّ
أكرب وإرسال وحدات عسكرية
أكثر ،علمًا ّ
بننا خنشى أن
تدخل جبهة النصرة إىل البلدة
مثلما دخلت إىل معلوال .حنن
على وشك أن ُنذبح ،ولذلك
ُيرجى منكم إيصال صوتنا
إىل البطريرك ّ
حلام والبطريرك

الراعي والبطريرك اليازجي.
ّ
التهاون؟ جبهة
ملاذا هذا
ّ
النصرة حتاصرنا منذ أسبوع
نر
وحتاول اجتياح البلدة ومل َ
قوي
رد
أي تعزيزات
ّ
ّ
ّ
وأي ٍّ
الدفاع عن أنفسنا ّ
حتى
سوى ّ
اآلن».
الربقيةّ ،
اتصلنا
على أثر هذه
ّ
بغبطة البطاركة وأبلغناهم عن
مضمونها ،وسألناهم القيام
ّ
املؤكد
مبا ميكنهم ،ومن
ّ
ّ
سيتصلون بالسلطات
أنهم
السورية ،وحنن سنقوم بواجبنا
ّ
يف هذا املوضوع.
اليوم سأتناول موضوعني
األول هو ما
فقط ،املوضوع
ّ
ّ
يتعلق
نسمعه من الغرب مبا
مبسيحيي املشرق ،واملوضوع
ّ
ّ
تتعلق مبسيحيي لبنان
الثاني
وبنظرتهم إىل أنفسهم.
األول ،نسمع
يف املوضوع
ّ
األمريكية يقول
وزير اخلارجية
ّ
ّ
«إنه ال حاجة حلماية املسيحيني
يف الشرق» ،وساركوزي يقول
ّ
«إنه ال مكان للمسيحيني
يف الشرق األوسط» .حنن
نشكرهم وال نريد منهم
محاية املسيحيني .من طالبهم
حنن
املسيحيني؟؟
حبماية
نطالبهم فقط بتطبيق حقوق
اإلنسان !!..أال يقاتلون اليوم
يف سوريا من أجل تطبيق
حقوق اإلنسان؟؟ أال تشمل
حقوق اإلنسان املسيحيني؟؟!!
تتضمن حقوق اإلنسان
هل
ّ
متييزًا عنصريًا بني املسيحيني
واملسلمني؟؟ ال نريد منهم
محاية املسيحيني مّ
إنا نطالبهم
باحرتام شرعة حقوق اإلنسان
السيدة روزفلت
نصتها
اليت
ّ
ّ
مقررها شارل مالك.
« وكان
ّ
حرية
حقوق اإلنسان حترتم
ّ
ّ
وحق
وحرية التعبري
املعتقد
ّ
اإلختالف .نريدهم فقط أن
يطبقوا حقوق اإلنسان وليس
ّ
محاية املسيحينيّ ،
ألننا نعلم
كيف حنمي أنفسنا ضمن
جمتمعنا ،ولكن نريد أن حنمي
ّ
املتخلفة
أنفسنا من التيارات
اليت تقتل وتذبح ،وبلدة معلوال
هي الربهان األكرب على جرائم
هؤالء.
إذًا ،نسأل من يطالبون
حبقوق اإلنسان يف أمريكا
وأوروبا ،أن يطالبوا باحرتامها
العربية .أبناء
يف اجملتمعات
ّ
السنية أنفسهم مل
الطائفة
ّ
التطرف يف مصر،
يتحملوا
ّ
ّ
فقاموا بإعادة نظر لوضعهم
السياسي واإلجتماعي خالل
مدة قصرية.
ّ
جيب أن نعي حقيقة املشكلة
ّ
متخلفون
لئ ّال يبقى بيننا أناس
الذمية قبل
يقومون مبمارسة
ّ
عمن
ويدافعون
حصوهلا،
ّ
يذحبونهم .معلوال هي الربهان
األكرب على تلك اجلرائم .تلك
البلدة هي من أقدم البلدات

املسيحية يف الشرق الوسط،
ّ
وال تزال اآلثار األوىل للديانة
املسيحية موجودة فيها ،ومنها
ّ
ّ
ّ
تكلم بها
اآلرامية اليت
اللغة
ّ
السيد املسيح .أبناء تلك
ّ
البلدة حيافظون على اللغة
ّ
أيضًا
ويعلمونها
اآلرامية
ّ
تتضمن
للباحثني واملؤرخني..
ّ
تلك البلدة حوالي اخلمسني
نسمع من
كنيسة وديرًا..
يقول ّ
إنهم مل حيرقوا الكنائس
واألديرة ،ولكن من أين تأتي
ّ
كل تلك الصور؟؟ هل هبطت
علينا بوثيقة من القمر؟؟!!
هل تعبرّ تلك الصور عن
فلكية؟؟!! إذا أردنا
مشاهد
ّ
نصدق ّ
أنهم مل حيرقوا
ان
ّ
الكنائس واألديرة ،نريد أن
نسأل ما الذي جعلهم يدخلون
إىل بلدة معلوال؟؟ من أين أتت
قناة الـ» »CNNباملشاهد اليت
عرضتها عن هؤالء؟؟ مجيعنا
أن قناة الـ»»CNN
نعلم
ّ
تصور مباشرة أو عرب األقمار
ّ
إىل
وتوصلت
الصناعية،
ّ
ّ
تصويرهم داخل معلوالُ .يقال
ّ
إنهم مل يقتلوا أحدًا ،واملفارقة
أنه تقام اليوم يف باب توما
جنازة لثالثة شبان من معلوال،
ّ
والبطريرك ّ
يرتأس
حلام هو من
الصالة .ونرجو أال يكون هناك
املزيد من الضحايا.
من غري املقبول أن نبقى
صامتني عما حيصل للمسيحيني
يف سوريا وهو جزء من مسلسل
إنطلق من فلسطني ومنه إىل
العراق وامتد وصو ً
ال إىل مصر،
فهل أصبح إحراق الكنائس
املسيحيني عادة ؟!
وتهجري
ّ
حنن نريد تثبيت وجودنا يف
ً
وخباصة جتاه
هذا املشرق،
املتخاذلني الذين يربرون من
يذحبهم ومن ُي ّهجرهم؛ املقاومة
األوىل تكون بالرأس والعقل
والقلب ،فال جتوز الالمباالة
اإلتسانية ،مل نشاهد أحد
جتاه
ّ
يتحرك ّ
حلل املشاكل ،فهل
السبب هو ختدير الناس ؟!،
فهذا النوع من التخدير أصبح
لألسف موجوًاد يف كل بيت.
عندما دعا قداسة البابا إىل
الصالة من أجل السالم يف

سوريا ،وكذلك فعل بطريرك
موسكو ،فهذه الدعوة كانت
ُموجهة اىل مجيع املؤمنني يف
العامل ومل تكن ُموجهة فقط
املسيحيني ،واحلمد هلل
اىل
ّ
إنتصرت أخريًا الصالة.
كنت أمتنى أن نرى كنائسنا
مجيعها ممتلئة نهار السبت
الفائت ،بدل البحث عن السهر
واللهو،
إن مل يكن هناك إميان يف
ُ
املؤكد
قلب اإلنسان ،فمن
وي ّ
فكر مباشرةً
أنه سيهزم
ُ
يف اهلجرة واهلروب من
املسؤوليات .إن الذي يبين
الوطن هو من َيثبت على أرضه،
«ركاب» ّ
متكنه من
ومن لديه ِ
«الوقوف على رجليه ..هو من
يبين الثقة بينه وبني جمتمعه
ويكون منوذج الشجاعة ال
منوذج اهلروب.
إذًا؛ هناك جبهة النصرة
وهناك معلوال ،فإما أن نكون
مع النصرة أو نكون مع معلوال،
والفرق شاسع بني اإلثنني
جهنم وبني
فهو كالفرق بني ّ
جهنم
السماء ،فمن ُيريد إنتقاء ّ
َ
فليبق فيها.
ّ
أهنكم حبلول السالم .وكما
سبق وقلت لكم منذ أسبوعني
ّ
علقت على املناورة
يوم
قدم
الردعية اليت حصلت؛
ّ
ّ
فريق بعض التنازالت ،ما أراح
الفريق اآلخر وبالتالي انتهت
احلرب .هذا الكالم قلته هنا
ردًا
معكم يف  27آب ّ ،2013
علي يقول:
سؤال ُطرح
على
ٍ
ّ
«إنطالقًا من خربتك يف
األمريكية ،هل تعتقد
السياسة
ّ
األمرييكية
التهديدات
أن
بضرب النظام السوري هي
واقعية واذا ّ
متت
تهديدات
ّ
هذه الضربة فما سيكون مصري
حلفاء سوريا يف لبنان بدءًا
حبزب اهلل وصو ً
ال اىل التيار
الوطين احلر ؟
أجبت حينها أنين «أعتقد
وقد
ُ
أن الواليات املتحدة األمرييكية
ردعية،
بصدد ممارسة لعبة
ّ
ففي هذه اللعبة مجيع اإلجراءات
ُ
املتخذة ُتنبئ حبصول األحداث
كما هي احلال يف يومنا هذا،

ولكن يف اللحظة األخرية ،اذا
كان اهلدف هو احلصول على
فيمكن أن حيصلوا
مطلب ُمعينّ
ُ
عليه من دون القيام بتلك
الضربة ،ففي هذه احلالة يكون
اجلميع خرجوا متساوين بدون
رابح وال خاسٍر.
ٍ
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ
ّ
تذكرتك
س :بالفعل لقد
اليوم وتذكرت إجابتك عندما
الروسية –
الصفقة
رأيت
ّ
ّ
األمريكية ،فأنا من طرح ذلك
السؤال..
يف موضوع سوريا ومعلوال،
السوري
أن ّ
النظام
أال تعتقد ّ
ّ
ٍ
بطريقة
انسحب من معلوال
ما لكي يسمح جلبهة ُّ
النصرة
بالدخول إليها وتظهر مجيع
ّ
الدولي
أفعاهلا أمام اجملتمع
ّ
بأنها ّ
والغرب ّ
تنكل بها؟
ّ
ج :هذه القضية هي حتت
سيما بوجود
املراقبة ّ
الدولية ال ّ
األقمار االصطناعية .ال يوجد
أحد ال ميلك أقمارًا اصطناعية
ٌ
هناك ،وبإمكانهم إحصاء عدد
العسكريني املوجودين يف
ّ
الطريق وعلى احلاجز.
الدفاع عن معلوال صعب
ّ
لطبيعتها اجلغرافية ،وقد كان
حاجز يراقب
يوجد يف املنطقة
ٌ
الدخول واخلروج ،بينما كانت
ّ
ّ
النصرة متمركزة من
جبهة
«السفري»
األعلى يف أوتيل
ّ
ّ
يسهل عليهم رؤية ّ
كل
الذي
ّ
الدفاع عنها
شيء من فوق.
ّ
جدًا ،وال
من الداخل كان صعبًا ّ
أظن ّ
أنها كانت ُطعمًا ولنفرتض
أنها كذلك فلماذا دخلوا إليها
أص ًال! ملاذا بلعوا «الطعم»؟؟
معلوال ليست مركزًا عسكرياً
إذ ليس فيها جيشًا سوريًا،
حاجز للجيش على
كان هناك
ٌ
ّ
الطريق خارج معلوال .ال يوجد
يف معلوال سوى الكنائس
والراهبات واألطفال األيتام
ّ
يف ميتم الدير ،وأهلها ،وليس
أحد
هناك أي موجب كي يدخل ٌ
ٌ
إليها ّ
بلدة آمنة ال تقاتل
ألنها
أما
وال يدخل إليها مقاتلونّ .
ّ
بالنسبة ملا فعلوه ،فاحلقيقة
ظاهرة بأكملها ،وبعد أن تنتهي
هذه املأساة ستظهر الصور
أهلها
وشهادات
واألفالم
لرتوي حقيقة ما حصل.
القوات
برأ رئيس حزب
ّ
سّ :
ّ
باألمس جبهة ُّ
والتيارات
النصرة
ّ
التكفريية من أحداث معلوال،
ّ
يتحدث باملوضوع
واتهم من
ّ
ّ
أنه يستعمله يف إطار ّ
التوظيف
ٍ
أي خانة تضع
السياسي .يف ِّ
ّ
ها املوضوع؟
ج( :ساخرًا) نعم ،أنا من
قمت باألحداث يف معلوال وأنا
من يريد أن يستغلها سياسيًا.
حرضت جبهة ُّ
النصرة وأنا
أنا ّ
السوري
من طلبت من اجليش
ّ
أن ينسحب من هناك كي يدخل

الدير وإىل
املقاتلون إليها وإىل ّ
مكان فيها...
أي
ِّ
ٍ
هل من عاقل يقول مثل هذا
الكالم؟!
السؤال
س :تعقيبًا على
ّ
مسيحيو 14
السابق ،يقول
ّ
ّ
ّ
اللوم يقع على
أن
آذار
ّ
املسيحيني ّ
ألنهم يقفون إىل
ّ
جانب ّ
النظام ،إذ يعتربون أنه
لو مل يقف املسيحيون إىل
جانب ّ
النظام ملا دخلت جبهة
ُّ
النصرة إىل معلوال وملا كانوا
ّ
للدخول إىل بلودان،
خيططون ّ
وكان مسري جعجع قد دعا
املسيحيني لكي يثوروا على
ّ
النظام ،وقد يكون دخول جبهة
النصرة إليها عقابًا ..كما أننا
ُّ
الصحفيني
مسعنا باألمس أحد
ّ
ّ
ُّ
بأال
النصرة
يطلب من جبهة
ختذهلم ّ
ألنهم يقفون إىل جانب
ّ
جبهة ُّ
النصرة والثورة السورية
ويؤيدون دخوهلا إىل معلوال.
ّ
ج :مل ختذهلم جبهة ُّ
النصرة
ّ
بكل ما هو
أبدًا ،وهي تقوم
جيد.
ّ
نسمي عندما
ج :ماذا
ّ
حيتجزون شخصًا ويذحبونه
ُ
املرسل
ويقطعون رأسه ؟!
البابوي األب باولو اليسوعي
ّ
الذي كان يف سوريا من أجل
التوسط ألحد املخطوفني ،وهو
ّ
باملناسبة من مؤيدي الثورة،
ماذا فعلوا به؟؟ اختطفوه بدوره
ّ
التكفري
وذحبوه .إذًا ،ما هو
ّ
وإىل أين يوصل؟! إىل الذمية
الرأس
على األقل ،وإىل قطع ّ
مت رفض ّ
يف حال ّ
الذمية.
ّ
بالنسبة الجتماعات
س:
ّ
اليت
الدفاع األعلى
جملس
ّ
نشهدها أسبوعيًا يف الفرتة
ّ
واليت خيرج عنها
األخرية
سرية أو باألحرى خترج
مقر ٌ
رات ّ
ّ
مقررات فعلية على
من دون
ّ
األرض .أال يأخذ جملس الدفاع
ٍ
بطريقة أو بأخرى
األعلى برأيك
دور احلكومة ّ
اللبنانية؟
ج :صحيح ،وحنن نعرتض
ألن الواجب
على هذا األسلوبّ ،
يبقى للحكومة ّ
حتى لو كانت
حكومة تصريف أعمال ،إذ جيب
على هذه األخرية أن جتتمع حتت
ّ
ّ
امللحة .هناك
والضرورة
احلاجة
ملحة ،واملسؤولية
ضرورة
ّ
أما
تبقى مسؤولية احلكومةّ ،
جهاز
الصالحيات من
حتريك
ّ
ٍ
إىل آخر فهو غري قانوني ،لذلك
بشكل
نأمل أن نعمل قريبًا
ٍ
ّ
بالنسبة ملوضوع القوانني
جيد
ّ
والدستور.
ّ
كالم حتذيري من
س :هناك
ٌ
الرئيس الفرنسي للبنانيني من
ّ
ألن هذا
التأثر بالوضع السوري ّ
يصب يف غري مصلحتهم.
األمر
ُّ
متخوف من أن
هل برأيك هو
ّ
تطال هذه األمور اليونيفل يف
اجلنوب؟؟
ج :لست أعلم ،فهو يعرف
ما ّ
الذي زرعه ولست أنا.
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تحقيقات

«كمني» معلوال  ...ونقاط االستعصاء يف الريف
ليث الخطيب
ّ
وفرها يف مدينة معلوال إىل
كرها
تسعى املعارضة
ّ
املسلحة عرب ّ
معنوي
انتصار
حتقيق
عيد تلقيها ضربات شديدة من اجليش
ب
ٍ
ُ ْ
السوري ،فيما تواجه احلملة العسكرية يف ريف دمشق أزمة
االفتقار إىل النصر العسكري الواضح.
ريف دمشق | مل يكن قرار اهلجوم على مدينة معلوال األثرية
قرارًا مرجت ًال من الفصائل الغازية ،إذ يتضح اليوم أن اهلجوم
ّ
ناجم عن قرار مدروس من جانب املعارضة
املسلحة ،لتحقيق
مجلة من األهداف السياسية والعسكرية ،أبرزها :حتقيق انتصار
معنوي بعد سلسلة الضربات اليت ّ
تلقتها يف ريف دمشق .ما
يؤكد هذا الرأي أن الفصائل املعارضة املسلحة بعد دخوهلا إىل
مدينة معلوال يوم األربعاء الفائت ،وبعد حتليق طائرات اجليش
فوق املدينة ،أعلنت انسحابها منها للحفاظ على أوابد املدينة
ومبانيها األثرية.
إال أنها عادت يوم اجلمعة إىل احتالل املدينة من جديد ،بعدما
استطاعت استدراج وحدات من اجليش السوري كانت على
مقربة من املدينة .ويقدر األهالي عدد املسلحني الذين عاودوا
ّ
ّ
مسلحّ ،
مت إمدادهم بـ 1000
دخول املدينة بـ 2000
مسلح آخر
من املدن اجملاورة يف ساعات الدخول الثاني إىل املدينة،
وحبوزتهم أكثر من  12سيارة «دوشكا».
أي أن ما جرى يف معلوال كان كمينًا بكل ما للكلمة من معنى،
جرى خالله الضغط على اجليش السوري ،ومساومته للحفاظ على
مكانة املدينة األثرية والتارخيية مقابل القبول بـ»اهلزمية».
القصة بكاملها
ّ
فجر األربعاء املاضي ،قامت «حركة أحرار الشام» و»كتائب
صقور الشام» ،إضافة إىل كتيبة تابعة لـ»اجليش احلر» بتفجري
حاجز التينة عند مدخل املدينة ،بواسطة انتحاري ،قتل خالله
 12جنديًا من اجليش السوريّ ،
مت التمثيل جبثثهم وفصل
ّ
رؤوسهم عن أجسادهم ،ثم دخل
املسلحون إىل املدينة،
وانتشروا فيها.
أرسل اجليش السوري طائرات ّ
حلقت فوق املدينة ،ما أدى
ّ
إىل انسحاب
حبجة
املسلحني يوم اخلميس إىل اجلبال احمليطةّ ،
احلفاظ على املدينة من الدمار ،حبسب مصادر من املعارضة
املسلحة ،لكنهم يف الوقت نفسه أمطروا املدينة بقذائف
اهلاون ،وأصابوا كنيسة مار الياس الراعي األثرية،
وتضررت
ّ
أجزاء منها.
بالتزامن مع ذلك ،وصلت وحدات من اجليش السوري إىل
ّ
املدينة ،وخاضت مواجهات مع الفصائل
املسلحة على أطراف
ّ
املدينة ويف داخلها ،استمرت لساعات،
ومتكن اجليش مساء
اجلمعة من السيطرة على معظم املدينة ،وبقيت أطرافها
ّ
املسلحني .لكن تبينّ للجيش عند دخول
الشمالية حتت سيطرة
ّ
املدينة انتشار قناصة تابعني للمعارضة املسلحة ،يف املناطق
املرتفعة يف أطراف املدينة ،إضافة إىل وصول تعزيزات كبرية
ّ
للمسلحني من املناطق اجملاورة للمدينة ،ما أدى إىل انسحاب
اجليش إىل أطرافها اجلنوبية.
عاود
املسلحون احتالل املدينة مساء السبت ،مستفيدين من
ّ
استبعاد اجليش للسالح الثقيل حفاظًا على املدينة ،الذي مل
يستخدم إال يف ضرب فندق السفري (يقع على طرف املدينة)
حيث تقع غرفة عمليات املسلحني ويتمركز ّ
قناصتهم ،فجرى
ضربه
باملدفعية والقذائف بشكل متواصل ،وقدرت أعداد القتلى
ّ
بـ  25من اجليش ،وعشرين قتي ًال من املدنيني ،باإلضافة إىل
ّ
أعداد غري حمصورة من املخطوفني،
ومتكن اجليش من تأمني
خروج معظم األهالي ،ومل يبق يف املدينة إال بعض الشباب
والشيوخ الذين رفضوا اخلروج.
أم ّ
حنا ،السيدة الستينية من معلوال ،اليت كانت قد وصلت إىل
باب شرقي يف دمشق ،وبقي زوجها هناك ،تقول لـ»األخبار»:
«أعلمنا اجليش بأن جمزرة قد وقعت حبق بعض أهالي معلوال
على أيدي جبهة النصرة ،ومل نعلم من هم الضحايا حتى اآلن».
ّ
تسيل دمعة على خد أم ّ
«يتجنب اجلميع ،من
حنا وتضيف:
الكنيسة وحتى صفحات الفايسبوك ،احلديث عن اجملزرة ،كي
ال ينتشر الذعر بيننا ،لكون الضحايا ال يزالون جمهولني».
ّ
وفيما يواصل سالح اجلو ضرب خطوط اإلمداد
للمسلحني،
ّ
مشال املدينة وشرقها ،ال تزال معلوال بأيدي
املسلحني
حتى اللحظة ،وقد ّ
ّ
أكد مصدر عسكري ،رفض ذكر امسه،
لـ»األخبار»« :إمكانية القيام بعملية خاطفة الستعادة املدينة
خالل يومني ،بأقل اخلسائر
املادية والبشرية ،ينفذها اجليش
ّ
مبساندة حواىل  600شاب متطوع من معلوال وباب توما يف
دمشق ،وعني التينة اجملاورة ملعلوال».

لم يكن قرار الهجوم على مدينة معلوال األثرية قراراً مرتج ً
ال من الفصائل الغازية (مروان طحطح)
الريف الشرقي ونقاط االستعصاء
تعود املواجهات إىل مسارها السابق ،أي
إىل ما قبل إطالق اجليش عملية «درع
العاصمة» ،حيث تغدو املعارك أشبه
باملراوحة يف املكان ،وتبدأ نقاط االستعصاء
ّ
يفرغ فيه
بالتشكل من جديد ،إىل احلد الذي ّ
أي انتصار ،يف هذه املنطقة أو تلك ،من
مضمونه العسكري ،ويقتصر على جانبه
السياسي واإلعالمي فقط ،فالتقدم يف
هذه املنطقة يرافقه تراجع يف أخرى ،وهكذا
...
ففي مقابل التقدم الذي ّ
حققه اجليش،
يف بداية احلملة ،بشكل سريع وخاطف يف
مناطق الريف األقرب إىل املدينة ،مثل:
جوبر ،برزة ،املليحة والقابون  ...تنشأ
جبهات قتال شرسة يف الدائرة األبعد عن
دمشق .ففي زملكا ،ال تزال املواجهات
مستمرة يف نهاية املتحلق اجلنوبي للسيطرة
ّ
على املدينة منذ قرابة عشرة أيام ،وتشهد
األحياء القدمية يف حي جوبر ،اليت تقع يف
العمق منه ،حالة مماثلة.
وتتعرض جتمعات
ّ
ّ
املعارضة
املسلحة يف بساتني حي برزة
لقصف مدفعي متواصل.
ّ
ويستهدف اجليش جتمعات
املسلحني يف
أكثر من منطقة يف آن واحد يف الغوطة
الشرقية ،على شكل قوس يف جوبر _
حرستا _ القابون ،بصليات من قذائف
املدفعية مبا مينع انتقال املسلحني من

أصاب املسلحون كنيسة مار الياس الراعي األثرية وتضرّرت أجزاء منها

منطقة إىل أخرى ،حبسب مصادر من اجليش ،فيما ّ
متكن اجليش
من بسط سيطرته بالكامل على بلدة دير السلمان يف الغوطة
الشرقية.
يعود
العاصمة،
جنوب
إىل
خميم الريموك إىل حالته السابقة،
ّ
حيث تنتشر يف حاراته املتداخلة كتائب «متنوعة» من املعارضة
املسلحة« ،أكثرها من جبهة النصرة» يقول م .شهابي (38
عامًا ،من مقاتلي اجلبهة الشعبية _ القيادة العامة) .ويروي
لـ»األخبار»« :دخل اجليش يف بداية احلملة من جهة القدم
(غربي املخيم) إىل نهاية شارع الثالثني ،وبداية احلجر األسود،
يف حني دخلت وحدات أخرى من اجليش من جهة يلدا وببيال
جنوب املخيم».
ّ
وبعد انتهاء العملية ،عاد
املسلحون إىل التغلغل يف شوارع
املخيم حتى وصلوا إىل (ساحة الرجية) يف شارع الريموك،

وهي الساحة الفاصلة سابقًا بينهم وبني اجليش .ويضيف
ّ
حممود« :يتعامل اجليش بدقة يف ما
يتعلق باملخيم ،كون
املوضوع حساسًا باملعنى السياسي ،وكون مهمة الدفاع عن
املخيم يفرتض أن تقع على عاتق الفصائل الفلسطينية ،حبسب
ّ
االتفاقات املربمة بني األخرية واحلكومة السورية».
ّ
وجيري استهداف مواقع املعارضة
املسلحة يف حجرية،
واحلسينية ،والذيابية ،والسيدة زينب ،ضمن عملية عسكرية
يشنها اجليش يف تلك املدن ،القريبة بعضها من بعض
جغرافيًا ،جنوبي العاصمة.
ّ
وال يزال استهداف مواقع املعارضة
املسلحة مستمرًا يف
املعضمية
وداريا ،يف الغوطة الغربية ،فيما متكن اجليش من
ّ
ّ
قتل 10
مسلحني وتدمري آلياتهم يف بلدة (املقيليبة) قرب
الكسوة جنوبي غربي دمشق.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
مقتل السفري السابق بو خاطر يف تعنايل
عثر ألثالثاء على السفري السابق ميشال بو خاطر ( 70عامًا) مقتو ً
ال
داخل ّ
فيلته الكائنة على طريق تعنايل شتورا ،وذلك بعد تفتيش شقة
ميلكها يف حملة بدارو ،بعدما افتقده ذووه منذ السبت املاضي.
وحضر على األثر اىل املكان احملامي العام االستئنايف يف البقاع
كمال املقداد ،وقاضي التحقيق كمال امساعيل اللذان عاينا اجلرمية
اىل جانب الطبيب الشرعي واألدلة اجلنائية وعناصر من قوى األمن
الداخلي.
بكم
نّ  أن بو خاطر قد قضى خنقًا
وحبسب التحقيقات األولية ،تبي
ّ
فمه بوسادة عثر عليها اىل جانب اجلثة اليت كانت مرمية يف الطابق
السفلي من الفيال ،اليت كان بابها خملوعًا.
ورجح الطبيب الشرعي بعد معاينته اجلثة أن تكون الوفاة قد حصلت
ّ
منذ ثالثة أيام.
كما رجحت التحقيقات األولية بأن تكون اجلرمية قد حصلت بدافع
نّ  من خالل معاينة املكان وجود حمتويات الفيال
السرقة ،بعدما تبي
مبعثرة بطريقة تدل على حصول عملية سرقة ،كما تبني أن أغراضًا
مثينة خاصة باجملين عليه قد ُفقدت من مكانها ،اضافة اىل سرقة
سيارته ،وذلك حبسب أقارب املغدور الذي يقطن وحيدًا منذ سنوات
كونه عازبًا.
وقد باشرت القوى األمنية حتقيقاتها بإشراف القضاء املختص،
باالستماع اىل إفادات شهود توص ًال ملعرفة الفاعلني ،فيما نقلت جثة
بو خاطر اىل أحد املستشفيات.

قتلت زوجها وقطعته اىل مثانية أشالء مبساعدة ولديها
يف جرمية من أبشع اجلرائم اليت يشهدها اجملتمع اللبناني ،أقدمت
زوجة على تقطيع جثة زوجها بعد قتله ،ومبساعدة ولدي الضحية
وتوزيع أشالئه يف أكياس ورميها مبناطق خمتلفة.
وكان اجملين عليه قد ُفقد يف العشرين من متوز املاضي اىل ان مت
اكتشاف اجلرمية حيث أوقفت الزوجة وولداها واثنان آخران أحدهما
سوري.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أشارت فيه اىل أنه
بتاريخ  2013/7/22ادعى لدى فصيلة درك الشويفات املدعو - :حسن
فاضل (مواليد عام  )1973أن شقيقه :حسني  (مواليد عام )1971
خرج من منزله بتاريخ  2013/7/20يف حملة العمروسية ومل يعد.
وبنتيجة التحريات واالستقصاءات املكثفة متكنت مفرزة الضاحية
اجلنوبية القضائية من توقيف كل من :م.ع .ون.ن (مواليد عام
 ،)1976زوجة املدعو حسني  فاضل .وح.ف (مواليد عام )1995
وع.ف( .مواليد  )1996ولدا الضحية.
نّ بنتيجة التحقيق انه بتاريخ  2013/07/20أقدمت املدعوة ن.ن
وتبي
على وضع احلبوب املنومة لزوجها يف كوب من الشراب ومن ثم عمدوا
اىل قتله .وبهدف اخفاء اجلرمية قامت الزوجة واملدعو م.ع بتقطيع
جثته ووضعها يف مثانية أكياس مت توزيعها على مناطق خمتلفة يف
بلدتي العمروسية وكفرشيما من قبل ابنه ح.ف بناء لطلب والدته،
حيث ُعثر على ثالث منها.
كما أوقف السوري أ.س (مواليد عام  ،)1996لكتمه معلومات متعلقة
باجلرمية عن األجهزة األمنية.
والتحقيقات جارية بإشراف القضاء املختص الذي أشار بتوقيف مجيع
املوقوفني أعاله.
وبتفتيش منزل املغدور حيث عثر بداخله على أدوات تنفيذ اجلرمية
(خناجر ،منشارين حديديني ،مطرقة) وعلى الدراجة النارية اليت
استخدمت يف نقل أشالء اجلثة.

مذكرات توقيف وجاهية بأفراد «خلية بلونة»
اعرتف أفراد «خلية بلونة» مبسؤوليتهم عن إطالق الصواريخ باجتاه
بعبدا والضاحية اجلنوبية يف آب املاضي ،مؤكدين أن وجهة الصواريخ
اليت كانت انطلقت من بلونة سقطت باخلطأ يف بعبدا ،وكانت وجهتها
الضاحية اجلنوبية ردًا على خطاب السيد حسن نصر اهلل الذي أكد فيه
مشاركة مقاتلني يف حزب اهلل يف القتال يف بلدة القصري اىل جانب
اجليش السوري.
وكان قاضي التحقيق العسكري فادي صوان استجوب أمس
املوقوفني السبعة وهم السوريون حممد مجال امساعيل وعمار مجال
امساعيل وحممد عبد الكريم حممد علي الدبس وهاشم امساعيل كنج
مدور واصدر حبقهم مذكرات توقيف وجاهية جبرم انشاء
وحممد بشار ّ
تنظيم مسلح وحماولة قتل الناس وشراء ونقل وجتهيز املتفجرات
واألسلحة وخلق فتنة ونشر الذعر بني الناس.
كما أصدر صوان مذكرتي توقيف باجلرم عينه حبق اللبنانيني بسام
الكعكي وعبد اجلبار حممد الدكوير اللذين نقال الصواريخ بسيارة
«فان».
وأفادت مصادر مطلعة ان املوقوفني  السوريني  استحصلوا على
الصواريخ بتمويل من شخص يف تركيا جمهول اهلوية ،وقد عمدوا

اىل شراء تسعة صواريخ من عيار  107مللمرت أرسلت مخسة منها فارسال كتاب تبليغ بواسطة وزارة العدل اىل سفارة بالده يف لبنان،
اىل سوريا ،فيما أبقي على األربعة الذين أطلقوا من عرمون باجتاه او خماطبة نظريه السوري قاضي التحقيق العسكري االول يف دمشق
الضاحية ،غري ان عط ًال طرأ على الصواريخ ،فعمدوا اىل تصليح اثنني  عرب وزارة العدل اللبنانية ،على ان يلي ذلك ابالغ املدعى عليهما
منها أطلقا الحقًا ،أما الصاروخان اللذان أطلقا من بلونة باجتاه بعبدا السوريني  علي والعريوني لصقًا يف حال عدم ورود أي جواب من
فقد مت شراؤهما من وادي خالد ،وكانت وجهتهما الضاحية لكن خطأ اجلانب السوري ،متهيدًا الصدار مذكرتي توقيف غيابيتني  حبقهما،
علما ان القضاء العسكري اللبناني ال ميلك كامل هوية العريوني.
عدل مسار الصاروخني.
يف االحداثيات ّ

وكان القاضي صوان قد تسلم من النيابة العامة العسكرية ادعاء
جديدًا تبعًا «للملف حبق مجال امساعيل والد املوقوفني السوريني حممد
وحدد يوم اخلميس املقبل جلسة الستجوابه يف القضية.
وعمار.
ّ
يذكر ان االدعاء يف هذا امللف مشل أيضًا مثانية فارين مجيعهم من
السوريني.

قتيل حبادث اصطدام يف طرابلس
فقد سائق سيارة عمومية السيطرة على سيارته يف حملة البحصاص
يف طرابلس ،فاحنرفت عن مسارها واصطدمت بشاحنة لنقل املياه
ودراجة نارية ،ما أدى إىل مقتل ابراهيم محد ،وسقوط أربعة جرحى
عرف منهم أمني ميقاتي وعماد عباس.
من جهة أخرى ،اصطدمت سيارة بيجو  206ذهبية اللون حتمل لوحة
سورية حبائط على طريق املصنع ،ما أدى اىل إصابة كل من سائقتها
سعاد حممد احلسان الكزبري ،وشقيقتها سارة وولديها حممد وامحد،
ومجيعهم من التابعية السورية ،بكسور ورضوض ونقلوا مجيعهم اىل
مستشفى البقاع للمعاجلة.

توقيف  95مطلوباً
أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان انه «ضمن إطار
مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها،
متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتارخيي  7و  2013/9/ 8من
توقيف  95شخصا إلرتكابهم أفعا ً
ال جرمية على األراضي اللبنانية
كافة ،بينهم 18 :جبرائم خمدرات 13 ،جبرائم سرقة 12 ،جبرائم دخول
البالد خلسة وإقامة منتهية الصالحية وغري مشروعة 6 ،دون أوراق
ثبوتية 6 ،جبرم قيادة دراجة نارية دون تسجيل 5 ،جبرم إطالق نار5 ،
جبرم تزوير 4 ،جبرم شيك دون رصيد 2 ،جبرم صدم وتسبب بوفاة،
آلية
 2جبرم ضرب وإيذاء 2 ،جبرم حماولة إغتصاب 2 ،جبرم قيادة ّ
أنقاض ،و 6جبرائم :إنتحال صفة ،سرقة رمل حبري ،تهجم وشتم،
قيادة سيارة تعمل على املازوت ،سلب ،انتهاك حرمة منزل و12
مطلوبا للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

اجتاه اىل ختم التحقيق مبلف «حوادث عربا»
يتجه قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا اىل ختم
حتقيقاته يف ملف «حوادث عربا» بعدما بلغ عدد املوقوفني حتى اآلن
يف امللف حنو الستني موقوفًا ،حيث حيالون تباعًا اىل قاضي التحقيق
اثر توقيفهم تبعًا للملف.
وكان القاضي ابو غيدا قد استجوب امس املوقوفني حييى د .وامحد
ب .واصدر حبقهما مذكرتي توقيف وجاهيتني سندًا اىل مواد االدعاء
اليت تنص على عقوبة االعدام.
يذكر ان حنو عشرة مدعى عليهم يالحقون بالصورة الغيابية يف القضية
بينهم الشيخ امحد االسري وفضل مشندر املعروف بـ»فضل شاكر»
على ان يصدر القاضي ابو غيدا حبق املتهمني مجيعًا قراره االتهامي
بعد احالة امللف ىل النيابة العامة العسكرية البداء مطالعتها.

إشكال فردي يف البقاع الغربي
وقع اشكال فردي بني اشخاص من بلدتي غزة واملنصورة يف البقاع
الغربي ،ما لبث ان تطور اىل تدافع وتضارب باأليدي ،واقدام جمهول
على اطالق النار من سالح حربي يف اهلواء .وعلى الفور توجهت القوى
االمنية اىل املكان

استكمال التحقيق مع حوري مبلف «متفجرتي طرابلس»
استكمل قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا استجواب
املوقوف مصطفى حوري يف ملف «تفجريي طرابلس» ،بعدما سبق
ان اصدر مذكرة توقيف وجاهية حبقه وحبق امحد غريب يف القضية
عينها .ويدرس ابو غيدا الطرق القانونية اليت سيسلكها بشأن ابالغ
املدعى عليهما الفارين السوريني النقيب يف املخابرات السورية حممد
علي علي وخضر لطفي العريوني قبل اصدار مذكرتي توقيف غيابيتني 
حبقهما.
ولفتت مصادر مطلعة ان ابو غيدا قد يعتمد الطريقة نفسها اليت
اعتمدها يف ابالغ املدعى عليه مدير االمن القومي السوري اللواء
علي مملوك الذي حياكم غيابيًا امام احملكمة العسكرية الدائمة يف
ملف الوزير السابق ميشال مساحة ،وذلك عرب القنوات الديبلوماسية

إطالق نار يف القرعون
أقدم ثالثة اشخاص يف بلدة راشيا ،يستقلون سيارة نوع «سوبر
شارج» سوداء ،من دون معرفة رمزها على اطالق عيارات نارية يف
البلدة من سالح حربي السباب جمهولة ،عرف منهم شخص يدعى
(ابراهيم ي ).من بلدة القرعون.

سرقة سيارة يف جديتا
ادعى لدى خمفر شتورة حممد علي فرحات( ،وهو مالك كاراج للسيارات
يف بلدة جديتا) ،ان جمهوال اقدم على سرقة سيارة نوع سوزوكي
فضية ،جيهل باقي مواصفاتها كونها تعود للمدعو سامي هاشم ،من
داخل الكاراج خاصته ،حيث وضعها صاحبها الصالحها وصيانتها.

خاطفو سوري يف البقاع يطالبون بـ  1،5مليون دوالر إلطالقه
اقدم جمهولون على خطف السوري امحد العزب ( 23عاما) من داخل
سيارته نوع بيجو  ،207بيضاء اللون ،على طريق عام تعنايل.
واتصل اخلاطفون بوالد املخطوف من رقم غري لبناني ،وطلبوا منه
فدية قدرها مليون ونصف مليون دوالر ،وابلغوه ان ابنه اصبح يف
سوريا ،وان عليه دفع املبلغ املذكور مقابل اطالق سراح ابنه واال
سيتعرض للقتل.

السرقات «حتصد» منازل وسيارات وأشخاصاً
«توزعت» ألثالثاء عمليات اللصوص بني سرقة منازل وسيارات وأحد
ّ
األشخاص ،حبيث متكنوا من السطو على سيارتني  ومنزل وسلب
شاب.
فعلى طريق عام غرفني  حبالني  يف قضاء جبيل اعرتض مسلحان
كارلوس شديد الذي كان على منت سيارته «نوع رانج روفر -سوداء
 حتمل اللوحة رقم /245357/ج» ،وقطعا عليه الطريق بسيارة انفوي بيضاء ،وترجل أحدهما وشهر بوجهه سالحًا وسلبه بعد تهديدهبالقتل مبلغًا من املال وبطاقات تشريج ،وفرا من دون أن يتمكن من
اللحاق بهما.
وقد أعطى مواصفات السالبني  اللذين تعمل القوى األمنية على
مالحقتهما.
وادعت لدى فصيلة جب جنني ،رحاب صاحل األمحد جانبني ،أن منزهلا
الكائن يف بلدة حوش احلرمية مقابل مبنى البلدية قد تعرض لسرقة
مبلغ من املال ومصاغ وقدرت قيمة املسروقات بثمانية ماليني لرية
لبنانية .كما ادعى لدى فصيلة رياق حسن غنام طالب أن جمهو ً
ال أقدم
على سرقة سيارته نوع مرسيدس بيضاء صنع  1974من حملة رياق
حي اجلامع قرب سوق األحد.كذلك ،ادعى يف خمفر رياق إيالس عادل
فرج ،أن جمهو ً
ال أقدم على سرقة سيارته نوع مرسيدس  280فضية
(أنقاض) بينما كانت مركونة بالقرب من مستشفى رياق.

«رصاص طائش» يصيب عشرينية يف بعلبك
ادعت لدى فصيلة بعلبك املدعوة سارة عبد الغين ياغي ( 28عامًا)
أنه أثناء وجودها امام منزل ذويها الكائن يف مدينة بعلبك ،أصيبت
بطلق ناري من سالح حربي طائش يف فكها األمين ،إصابة طفيفة
وأدخلت على أثرها إىل مستشفى بعلبك احلكومي وخرجت منها بعد
تلقيها العالج.

ضرب وإطالق نار بإشكال يف حنلة
ادعى أمحد حممد يزبك لدى خمفر يونني ،أنه ويف بلدة حنلة وبسبب
خالف ،اقدم كل من حسن ابراهيم يزبك وعلي يزبك ،جمهولي باقي
اهلوية على التعرض له بالضرب ،وأقدم علي املذكور على إطالق
عيارين ناريني من مسدس.

عامالن سوريان يقضيان بانهيار تربة يف جويا
لقي العامالن السوريان حممد العلي وباسل العلي مصرعهما يف بلدة
جويا شرق صور اثر انهيار الرتبة عليهما من جدران حفرة كانا يعمالن
فيها يف أحد أحياء البلدة وذلك على عمق  15مرتا.
وعلى االثر حضرت فرقة من الدفاع املدني يف صور وعملت على
سحب اجلثنت ونقلهما اىل احد مستشفيات املنطقة.
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لبنانيات

إما مع النصرة وإما مع معلوالِّ ..
حددوا خياراتكم

العماد عون بعد اجتماع التكتل :علينا أن نتشبث بوجودنا يف
هذا املشرق والذميون الذين يربرون ذاحبيهم مرفوضون

دعا العماد عون املسيحيني
يف لبنان اىل حتديد خياراتهم
«إما النصرة وإما معلوال»؛ إذ
«ليس مقبو ً
ال أن نبقى صامتني
ومسلسل تهجري املسيحيني من
املشرق يسري باطراد بدءًا من
فلسطني مرورًا بالعراق ومصر
وصو ً
ال اىل سوريا» .ولفت
اىل أن مقاومة هذا املشروع
تبدأ بالرأس وبالقلب ،وحتتاج
ّ
متكن املرء من
«ركاب»
اىل ِ
«الوقوف على رجليه» وليس
اىل أشخاص «ميارسون الذمية
قبل وقوعها ويدافعون عمن
يذحبهم».
العماد عون الذي كان
يتحدث بعد االجتماع االسبوعي
لتكتل التغيري واالصالح أشار
يف السياق نفسه اىل رسالة
وصلت اىل موقع التيار
االكرتوني واىل قناة OTV
حتمل نداء استغاثة من قرية
بلودان السورية احملاصرة من
جبهة النصرة واملهددة مبصري
مشابه لبلدة معلوال.
وتعليقًا على كالم لوزير
اخلارجية االمريكي «جون كريي»
بأن «ال حاجة حلماية مسيحيي
الشرق» وللرئيس ساركوزي
بأن «ال مكان للمسيحيني يف
توجه العماد عون
الشرق»
ّ
اىل دول الغرب بالقول «حنن
يف الشرق ال نريد محاية بل
نريد تطبيق حقوق االنسان مبا
تضمنه من حرية املعتقد وحرية
التعبري وحق االختالف»..
ويف ما يلي النص الكامل
للحديث:

أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي.
تفاجأنا اليوم برسالة وصلت
إىل ّ
حمطة الـ» »OTVوإىل موقع
موجهة
« ،»Tayyar.orgوهي
ّ
إلي ،وحتمل نداء استغاثة من
ّ
السورية.
بلدة بلودان
ّ
تقول الربقية:
«السادة احملرتمني إدارة
احلر وإدارة
موقع التيار الوطين
ّ
ّ
حمطة الـ»،»OTV
بالتزامن مع اهلجوم على بلدة
معلوال املسيحية واجتياحها،
تقوم جبهة النصرة ونفس
اإلرهابية املهامجة
الكتائب
ّ
لقرية معلوال ،مبحاولة اجتياح
األغلبية
قرية بلودان ذات
ّ
املسيحيةُ .يرجى إيصال صوتنا
ّ
إىل دولة الرئيس العماد
ّ
باإلتصال
ميشال عون ليقوم
بالقيادة العسكرية والسياسية
لتتم محايتنا بشكل
والدينية
ّ
أكرب وإرسال وحدات عسكرية
أكثر ،علمًا ّ
بننا خنشى أن
تدخل جبهة النصرة إىل البلدة
مثلما دخلت إىل معلوال .حنن
على وشك أن ُنذبح ،ولذلك
ُيرجى منكم إيصال صوتنا
إىل البطريرك ّ
حلام والبطريرك

الراعي والبطريرك اليازجي.
ّ
التهاون؟ جبهة
ملاذا هذا
ّ
النصرة حتاصرنا منذ أسبوع
نر
وحتاول اجتياح البلدة ومل َ
قوي
رد
أي تعزيزات
ّ
ّ
ّ
وأي ٍّ
الدفاع عن أنفسنا ّ
حتى
سوى ّ
اآلن».
الربقيةّ ،
اتصلنا
على أثر هذه
ّ
بغبطة البطاركة وأبلغناهم عن
مضمونها ،وسألناهم القيام
ّ
املؤكد
مبا ميكنهم ،ومن
ّ
ّ
سيتصلون بالسلطات
أنهم
السورية ،وحنن سنقوم بواجبنا
ّ
يف هذا املوضوع.
اليوم سأتناول موضوعني
األول هو ما
فقط ،املوضوع
ّ
ّ
يتعلق
نسمعه من الغرب مبا
مبسيحيي املشرق ،واملوضوع
ّ
ّ
تتعلق مبسيحيي لبنان
الثاني
وبنظرتهم إىل أنفسهم.
األول ،نسمع
يف املوضوع
ّ
األمريكية يقول
وزير اخلارجية
ّ
ّ
«إنه ال حاجة حلماية املسيحيني
يف الشرق» ،وساركوزي يقول
ّ
«إنه ال مكان للمسيحيني
يف الشرق األوسط» .حنن
نشكرهم وال نريد منهم
محاية املسيحيني .من طالبهم
حنن
املسيحيني؟؟
حبماية
نطالبهم فقط بتطبيق حقوق
اإلنسان !!..أال يقاتلون اليوم
يف سوريا من أجل تطبيق
حقوق اإلنسان؟؟ أال تشمل
حقوق اإلنسان املسيحيني؟؟!!
تتضمن حقوق اإلنسان
هل
ّ
متييزًا عنصريًا بني املسيحيني
واملسلمني؟؟ ال نريد منهم
محاية املسيحيني مّ
إنا نطالبهم
باحرتام شرعة حقوق اإلنسان
السيدة روزفلت
نصتها
اليت
ّ
ّ
مقررها شارل مالك.
« وكان
ّ
حرية
حقوق اإلنسان حترتم
ّ
ّ
وحق
وحرية التعبري
املعتقد
ّ
اإلختالف .نريدهم فقط أن
يطبقوا حقوق اإلنسان وليس
ّ
محاية املسيحينيّ ،
ألننا نعلم
كيف حنمي أنفسنا ضمن
جمتمعنا ،ولكن نريد أن حنمي
ّ
املتخلفة
أنفسنا من التيارات
اليت تقتل وتذبح ،وبلدة معلوال
هي الربهان األكرب على جرائم
هؤالء.
إذًا ،نسأل من يطالبون
حبقوق اإلنسان يف أمريكا
وأوروبا ،أن يطالبوا باحرتامها
العربية .أبناء
يف اجملتمعات
ّ
السنية أنفسهم مل
الطائفة
ّ
التطرف يف مصر،
يتحملوا
ّ
ّ
فقاموا بإعادة نظر لوضعهم
السياسي واإلجتماعي خالل
مدة قصرية.
ّ
جيب أن نعي حقيقة املشكلة
ّ
متخلفون
لئ ّال يبقى بيننا أناس
الذمية قبل
يقومون مبمارسة
ّ
عمن
ويدافعون
حصوهلا،
ّ
يذحبونهم .معلوال هي الربهان
األكرب على تلك اجلرائم .تلك
البلدة هي من أقدم البلدات

املسيحية يف الشرق الوسط،
ّ
وال تزال اآلثار األوىل للديانة
املسيحية موجودة فيها ،ومنها
ّ
ّ
ّ
تكلم بها
اآلرامية اليت
اللغة
ّ
السيد املسيح .أبناء تلك
ّ
البلدة حيافظون على اللغة
ّ
أيضًا
ويعلمونها
اآلرامية
ّ
تتضمن
واملؤرخني..
للباحثني
ّ
تلك البلدة حوالي اخلمسني
نسمع من
كنيسة وديرًا..
يقول ّ
إنهم مل حيرقوا الكنائس
واألديرة ،ولكن من أين تأتي
ّ
كل تلك الصور؟؟ هل هبطت
علينا بوثيقة من القمر؟؟!!
هل تعبرّ تلك الصور عن
فلكية؟؟!! إذا أردنا
مشاهد
ّ
نصدق ّ
أنهم مل حيرقوا
ان
ّ
الكنائس واألديرة ،نريد أن
نسأل ما الذي جعلهم يدخلون
إىل بلدة معلوال؟؟ من أين أتت
قناة الـ» »CNNباملشاهد اليت
عرضتها عن هؤالء؟؟ مجيعنا
أن قناة الـ»»CNN
نعلم
ّ
تصور مباشرة أو عرب األقمار
ّ
إىل
وتوصلت
الصناعية،
ّ
ّ
تصويرهم داخل معلوالُ .يقال
ّ
إنهم مل يقتلوا أحدًا ،واملفارقة
أنه تقام اليوم يف باب توما
جنازة لثالثة شبان من معلوال،
ّ
والبطريرك ّ
يرتأس
حلام هو من
الصالة .ونرجو أال يكون هناك
املزيد من الضحايا.
من غري املقبول أن نبقى
صامتني عما حيصل للمسيحيني
يف سوريا وهو جزء من مسلسل
إنطلق من فلسطني ومنه إىل
العراق وامتد وصو ً
ال إىل مصر،
فهل أصبح إحراق الكنائس
املسيحيني عادة ؟!
وتهجري
ّ
حنن نريد تثبيت وجودنا يف
ً
وخباصة جتاه
هذا املشرق،
املتخاذلني الذين يربرون من
يذحبهم ومن ُي ّهجرهم؛ املقاومة
األوىل تكون بالرأس والعقل
والقلب ،فال جتوز الالمباالة
اإلتسانية ،مل نشاهد أحد
جتاه
ّ
يتحرك ّ
حلل املشاكل ،فهل
السبب هو ختدير الناس ؟!،
فهذا النوع من التخدير أصبح
لألسف موجوًاد يف كل بيت.
عندما دعا قداسة البابا إىل
الصالة من أجل السالم يف

سوريا ،وكذلك فعل بطريرك
موسكو ،فهذه الدعوة كانت
ُموجهة اىل مجيع املؤمنني يف
العامل ومل تكن ُموجهة فقط
املسيحيني ،واحلمد هلل
اىل
ّ
إنتصرت أخريًا الصالة.
كنت أمتنى أن نرى كنائسنا
مجيعها ممتلئة نهار السبت
الفائت ،بدل البحث عن السهر
واللهو،
إن مل يكن هناك إميان يف
ُ
املؤكد
قلب اإلنسان ،فمن
وي ّ
ً
مباشرة
فكر
أنه سيهزم
ُ
يف اهلجرة واهلروب من
املسؤوليات .إن الذي يبين
الوطن هو من َيثبت على أرضه،
«ركاب» ّ
متكنه من
ومن لديه ِ
«الوقوف على رجليه ..هو من
يبين الثقة بينه وبني جمتمعه
ويكون منوذج الشجاعة ال
منوذج اهلروب.
إذًا؛ هناك جبهة النصرة
وهناك معلوال ،فإما أن نكون
مع النصرة أو نكون مع معلوال،
والفرق شاسع بني اإلثنني
جهنم وبني
فهو كالفرق بني ّ
جهنم
السماء ،فمن ُيريد إنتقاء ّ
َ
فليبق فيها.
ّ
أهنكم حبلول السالم .وكما
سبق وقلت لكم منذ أسبوعني
ّ
علقت على املناورة
يوم
قدم
الردعية اليت حصلت؛
ّ
ّ
فريق بعض التنازالت ،ما أراح
الفريق اآلخر وبالتالي انتهت
احلرب .هذا الكالم قلته هنا
ردًا
معكم يف  27آب ّ ،2013
علي يقول:
سؤال ُطرح
على
ٍ
ّ
«إنطالقًا من خربتك يف
األمريكية ،هل تعتقد
السياسة
ّ
األمرييكية
التهديدات
أن
بضرب النظام السوري هي
واقعية واذا ّ
متت
تهديدات
ّ
هذه الضربة فما سيكون مصري
حلفاء سوريا يف لبنان بدءًا
حبزب اهلل وصو ً
ال اىل التيار
الوطين احلر ؟
أجبت حينها أنين «أعتقد
وقد
ُ
أن الواليات املتحدة األمرييكية
ردعية،
بصدد ممارسة لعبة
ّ
ففي هذه اللعبة مجيع اإلجراءات
ُ
املتخذة ُتنبئ حبصول األحداث
كما هي احلال يف يومنا هذا،

ولكن يف اللحظة األخرية ،اذا
كان اهلدف هو احلصول على
فيمكن أن حيصلوا
مطلب ُمعينّ
ُ
عليه من دون القيام بتلك
الضربة ،ففي هذه احلالة يكون
اجلميع خرجوا متساوين بدون
رابح وال خاسٍر.
ٍ
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ
ّ
تذكرتك
س :بالفعل لقد
اليوم وتذكرت إجابتك عندما
الروسية –
الصفقة
رأيت
ّ
ّ
األمريكية ،فأنا من طرح ذلك
السؤال..
يف موضوع سوريا ومعلوال،
السوري
أن ّ
النظام
أال تعتقد ّ
ّ
ٍ
بطريقة
انسحب من معلوال
ما لكي يسمح جلبهة ُّ
النصرة
بالدخول إليها وتظهر مجيع
ّ
الدولي
أفعاهلا أمام اجملتمع
ّ
بأنها ّ
والغرب ّ
تنكل بها؟
ّ
القضية هي حتت
ج :هذه
سيما بوجود
املراقبة ّ
الدولية ال ّ
األقمار االصطناعية .ال يوجد
أحد ال ميلك أقمارًا اصطناعية
ٌ
هناك ،وبإمكانهم إحصاء عدد
العسكريني املوجودين يف
ّ
الطريق وعلى احلاجز.
الدفاع عن معلوال صعب
ّ
لطبيعتها اجلغرافية ،وقد كان
حاجز يراقب
يوجد يف املنطقة
ٌ
الدخول واخلروج ،بينما كانت
ّ
ّ
النصرة متمركزة من
جبهة
«السفري»
األعلى يف أوتيل
ّ
ّ
يسهل عليهم رؤية ّ
كل
الذي
ّ
الدفاع عنها
شيء من فوق.
ّ
جدًا ،وال
من الداخل كان صعبًا ّ
أظن ّ
أنها كانت ُطعمًا ولنفرتض
أنها كذلك فلماذا دخلوا إليها
أص ًال! ملاذا بلعوا «الطعم»؟؟
معلوال ليست مركزًا عسكريًا
إذ ليس فيها جيشًا سوريًا،
حاجز للجيش على
كان هناك
ٌ
ّ
الطريق خارج معلوال .ال يوجد
يف معلوال سوى الكنائس
والراهبات واألطفال األيتام
ّ
يف ميتم الدير ،وأهلها ،وليس
أحد
هناك أي موجب كي يدخل ٌ
ٌ
إليها ّ
بلدة آمنة ال تقاتل
ألنها
أما
وال يدخل إليها مقاتلونّ .
ّ
بالنسبة ملا فعلوه ،فاحلقيقة
ظاهرة بأكملها ،وبعد أن تنتهي
هذه املأساة ستظهر الصور
أهلها
وشهادات
واألفالم
لرتوي حقيقة ما حصل.
القوات
برأ رئيس حزب
ّ
سّ :
ّ
باألمس جبهة ُّ
والتيارات
النصرة
ّ
التكفريية من أحداث معلوال،
ّ
يتحدث باملوضوع
واتهم من
ّ
ّ
أنه يستعمله يف إطار ّ
التوظيف
ٍ
خانة تضع
أي
السياسي .يف ِّ
ّ
ها املوضوع؟
ج( :ساخرًا) نعم ،أنا من
قمت باألحداث يف معلوال وأنا
من يريد أن يستغلها سياسيًا.
حرضت جبهة ُّ
النصرة وأنا
أنا ّ
السوري
من طلبت من اجليش
ّ
أن ينسحب من هناك كي يدخل

الدير وإىل
املقاتلون إليها وإىل ّ
مكان فيها...
أي
ِّ
ٍ
هل من عاقل يقول مثل هذا
الكالم؟!
السؤال
س :تعقيبًا على
ّ
مسيحيو 14
السابق ،يقول
ّ
ّ
ّ
اللوم يقع على
أن
آذار
ّ
املسيحيني ّ
ألنهم يقفون إىل
النظام ،إذ يعتربون ّ
جانب ّ
أنه
لو مل يقف املسيحيون إىل
جانب ّ
النظام ملا دخلت جبهة
ُّ
النصرة إىل معلوال وملا كانوا
ّ
للدخول إىل بلودان،
خيططون ّ
وكان مسري جعجع قد دعا
املسيحيني لكي يثوروا على
ّ
النظام ،وقد يكون دخول جبهة
النصرة إليها عقابًا ..كما أننا
ُّ
الصحفيني
مسعنا باألمس أحد
ّ
ّ
ُّ
بأال
النصرة
يطلب من جبهة
ختذهلم ّ
ألنهم يقفون إىل جانب
ّ
جبهة ُّ
والثورة السورية
النصرة
ويؤيدون دخوهلا إىل معلوال.
ّ
ج :مل ختذهلم جبهة ُّ
النصرة
ّ
بكل ما هو
أبدًا ،وهي تقوم
جيد.
ّ
نسمي عندما
ج :ماذا
ّ
حيتجزون شخصًا ويذحبونه
ُ
املرسل
ويقطعون رأسه ؟!
البابوي األب باولو اليسوعي
ّ
الذي كان يف سوريا من أجل
التوسط ألحد املخطوفني ،وهو
ّ
باملناسبة من مؤيدي الثورة،
ماذا فعلوا به؟؟ اختطفوه بدوره
ّ
التكفري
وذحبوه .إذًا ،ما هو
وإىل أين يوصل؟! إىل ّ
الذمية
الرأس
على األقل ،وإىل قطع ّ
مت رفض ّ
يف حال ّ
الذمية.
ّ
بالنسبة الجتماعات
س:
ّ
اليت
الدفاع األعلى
جملس
ّ
نشهدها أسبوعيًا يف الفرتة
ّ
واليت خيرج عنها
األخرية
سرية أو باألحرى خترج
مقر ٌ
رات ّ
ّ
مقررات فعلية على
من دون
ّ
األرض .أال يأخذ جملس الدفاع
ٍ
بطريقة أو بأخرى
األعلى برأيك
دور احلكومة ّ
اللبنانية؟
ج :صحيح ،وحنن نعرتض
ألن الواجب
على هذا األسلوبّ ،
يبقى للحكومة ّ
حتى لو كانت
حكومة تصريف أعمال ،إذ جيب
على هذه األخرية أن جتتمع حتت
ّ
ّ
امللحة .هناك
والضرورة
احلاجة
ملحة ،واملسؤولية
ضرورة
ّ
أما
تبقى مسؤولية احلكومةّ ،
جهاز
الصالحيات من
حتريك
ّ
ٍ
إىل آخر فهو غري قانوني ،لذلك
بشكل
نأمل أن نعمل قريبًا
ٍ
ّ
بالنسبة ملوضوع القوانني
جيد
ّ
والدستور.
ّ
كالم حتذيري من
س :هناك
ٌ
الرئيس الفرنسي للبنانيني من
ّ
ألن هذا
التأثر بالوضع السوري ّ
يصب يف غري مصلحتهم.
األمر
ُّ
متخوف من أن
هل برأيك هو
ّ
تطال هذه األمور اليونيفل يف
اجلنوب؟؟
ج :لست أعلم ،فهو يعرف
ما ّ
الذي زرعه ولست أنا.
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مقاالت

عني احللوة ينعى  5قتلى يف الريموك
آمال خليل
ارتفعت أصوات املآذن طوال يوم أالثنني
يف أحياء خميم عني احللوة تنعى مخسة قتلى
تقبل التعازي بهم
سقطوا يف سوريا ،وتعلن ّ
يف قاعة اليوسف يف حي الطرية .الشبان
جعفر حممد وخليل زيدان وعالء عبد الوهاب
وعبد هزمية وآخر من آل عجاج ،قتلوا يف خميم
الريموك قرب دمشق.
وأمجعت خمتلف الفصائل الفلسطينية
والقوى اإلسالمية على نعي اخلمسة الذين
لكن أقرباءهم
هم من فلسطينيي الريموك،
ّ
إما مقيمون يف عني احللوة أو جلأوا إليه يف
الفرتة املاضية.
وجاء يف بيان نعيهم أن أهالي عني احللوة
«يزفونهم مبزيد من الفخر واالعتزاز بسبب
استشهادهم يف أرض الشام وهم يدافعون
عن كرامة األمة».
ورجحت املصادر أن يعزز مقتل الشبان
اخلمسة نقمة اجلماعات املؤيدة للمعارضة
السورية والقاعدة الشعبية العريضة املناهضة
للنظام السوري يف عني احللوة واملخيمات
األخرى ،علمًا بأن زعماء اجملموعات املتشددة
من بقايا جند الشام وفتح اإلسالم ما زالوا
ينشطون يف جتنيد شبان املخيم وحي الطوارئ
للقتال يف سوريا ضد اجليش السوري ،ومن
بينهم من قتل أو أصيب أثناء القتال ،فيما
حاول آخرون الوصول إىل سوريا.
ومن بني الذين حاولوا التوجه للقتال يف
سوريا ضد النظام عرب عرسال حسني املقدح،
جنل اللواء منري املقدح وابن شقيقه حممد طالل
املقدح ،واثنان آخران ،لبناني وفلسطيين من
عني احللوة ،إال أن عناصر حزب اهلل أوقفوهم
يف بلدة اللبوة البقاعية واعتقلوهم قبل أن

يطلقوا سراحهم بعد أيام.
وعلى صعيد املوقف الفلسطيين يف عني
احللوة من العدوان األمريكي احملتمل على
سوريا ،فهناك إمجاع على التنديد به وإدانته.
وكانت الفصائل الفلسطينية والقوى
اإلسالمية ،وضمنها محاس ،اجتمعت قبل أيام
يف السفارة الفلسطينية وأصدرت بيانًا يدين
التهديدات األمريكية.
وبينما أدان املكتب اإلعالمي حلركة محاس
جمزرة الكيميائي يف الغوطة ،أكد املوقف
املبدئي رفض أي عدوان أو تدخل عسكري
خارجي ضد سوريا أو أي بلد عربي أو
إسالمي.
من جهتها ،أعلنت أوساط عصبة األنصار
لـ»األخبار» البريوتية أنها «جزء من مقاومة
العدوان واالحتالل الصهيوني واألمريكي على
أي بلد عربي أو إسالمي».
إال أن لبقايا جند الشام وفتح اإلسالم
رأيًا آخر .يف جمالسهم اخلاصة ،يؤيد زعماء
اجملموعات املتشددة ضرب النظام السوري.
يتهيأون
وحبسب مصادر مواكبة ،فإنهم
ّ
ملواجهة تداعيات الضربة يف سوريا ولبنان
وتسليحهم
وتدريبهم
الشبان
بتجنيد
الستخدامهم يف تنفيذ عمليات يف لبنان
وسوريا أو الدخول على خط أي حدث أمين
داخلي.
ويف هذا اإلطار ،بدا الفتًا إطالق رشقات
نارية يف مساء املخيم ليل االحد بالتزامن مع
اإلشكال الذي وقع بني عناصر على حاجز حلزب
اهلل وفلسطينيني عند مدخل خميم برج الرباجنة.
فقد استنفر عدد من أتباع تلك اجملموعات
وأطلقوا صليات تضامنية يف اهلواء.

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

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة

نفتح  7أيام يف األسبوع
تلفون98971113 :

العنوان:
60 Excelsior St, Merrylands

قل ٌق أمين من سيناريو فوضى على وقع العدوان األمــريكي
رضوان مرتضى
ّ
ترقب
يعيش اللبنانيون حال
للعدوان األمريكي احملتمل على
سوريا ،وال سيما انعكاساته األمنية
يف الداخل اللبناني .املعلومات األمنية
ّ
مسلحة
تكشف عن استنفار جمموعات
وحتضريات أمنية يف عدد من املناطق
ملواكبة العدوان.
هنا معامل سيناريو فوضى أمنية
ّ
منظمة .الرتقب واالنتظار خُييمان على
ّ
ً
األطراف كافة ،ترقبا للعدوان األمريكي
أحد
احملتمل على سوريا .ال يناقش
ٌ
يف حتمية العدوان .لكن البحث جار
لتكهن مداه وارتداداته .ويف هذا
ّ
السياق ،جتزم أوساط دبلوماسية
بأن
سورية لـ»األخبار» البريوتية
ّ
«العدوان لن يكون حمدودًا» ،كاشفة
عن «معلومات لديها عن بنك أهداف

ترجيح شنّ هجمات ضد مواقع للجيش يف الشمال والبقاع
(مروان طحطح)

سيضرب إلنهاك اجليش السوري ،متهيدًا
ُ
ّ
مسلحي املعارضة».
لقلب املوازين ملصلحة
يف مقابل ذلك ،تؤكد أوساط جهادية أن
«الضربة األمريكية على سوريا لن تقتصر
على أهداف تابعة للنظام السوري فحسب،
بل ستتعداها لتطال أهدافًا اسرتاتيجية ُتسيطر
عليها اجملموعات اجلهادية أيضًا» .وتنبع تلك
القناعة من عدم تصديق هذه اجملموعات بأن
الواليات املتحدة قد ُتسقط النظام بهذه
السهولة كي تفسح اجملال أمام قيام دولة
لكن هذه اجملموعات يف الوقت نفسه
إسالميةّ ،
تسعى إىل االستفادة من هذه األجواء الطارئة
لقلب املوازين لصاحلها ،أو على األقل حتقيق
مكاسب على األرض.
وسط هذه املعلومة وتلك ،ترصد األجهزة
فاملؤيدون
مشبوهة.
حتركات
األمنية
يرتبصون ببعضهم بعضًا وقد
واملعارضون
ّ
استنفروا قواهم ملواكبة العدوان يف عدد
من املناطق .التنسيق بني الداخل السوري
والداخل اللبناني أشبه خبلية حنل.
إذ تكشف املعلومات األمنية عن وجود
خمطط للهجوم على املعابر احلدودية يف
منطقيت العبودية والعريضة وعدد من حواجز
اجليش ،مشرية إىل أن أمري جمموعة «جند
ّ
امللقب
الشام» اللبناني الشيخ خالد احملمود
بـ»أبو سليمان املهاجر» الذي كان موجودًا يف
عد
جهز جمموعة لبنانية ُي ّ
قلعة احلصن السوريةّ ،
ّ
مسلحوها بالعشرات لتنفيذ عمليات أمنية.
موجود
وتشري املعلومات إىل أن احملمود
ٌ
حاليًا يف بلدة مشتى حسن يف وادي خالد،
ً
كاشفة ّ
شبان
أنه متكن من جتنيد عدد كبري من ّ
أن احملمود على تنسيق كبري
البلدة .وتوضح ّ
مع املدعو حممد ك .الذي حيصل على دعم مالي
املمولني ،أحدهم يدعى جمد
كبري من عدد من
ّ
د .يقيم يف دولة قطر ،وآخر ُيدعى مصطفى
د .موجود حاليًا يف أوسرتاليا.
العدوان األمريكي على سوريا مل حيصل
بعدّ ،
لكنه أصبح ،بالنسبة اىل هذه اجملموعات
حتركاتها
ُ
حبكم الواقع .وتكشف املعلومات أن ّ
األمنية لن تقتصر على هذين احملورين
فحسب ،مشرية إىل أنها تهدف إىل حماولة
رسم مشهد ميداني جديد .وذلك حيصل،
حبسب املعلومات املتوافرة ،إذا ّ
ّ
«مسلحو
متكن
ّ
واملسلحون اللبنانيون
املعارضة السورية»
حترك
الذين يدورون يف فلكهم من عرقلة
ّ
جمموعات حزب اهلل يف الداخل اللبناني عرب زرع
عبوات ناسفة تستهدف مواكبه ،أو إشغاله
بتوترات أمنية داخلية .وتشري املعلومات
األمنية إىل رصد «انتقال جمموعات مسلحة إىل
لبنان» ،األمر الذي سينعكس سلبًا على أمن
بعض املناطق .كما تشري املعلومات إىل وجود
حتركات أمنية تشهدها بعض قرى وادي خالد
وحميط أكروم ،كاشفة عن خمطط لدى بعض
اجملموعات لتنفيذ هجوم على بلدة قرحة،
كونها القرية الوحيدة يف ّ
عكار اليت ينتمي

أبناؤها إىل الطائفة الشيعية.
ّ
مسلحني
كذلك تكشف املعلومات عن جتهيز
ذوي ميول متشددة لضرب طرق اإلمداد
اليت يسلكها موالون حلزب اهلل ،وال سيما
يف البقاعني الغربي واألوسط ،باإلضافة اىل
طريق املصنع ـــ شتورا ،وصولاً إىل بريوت.
أن طريق الناعمة ُ
ستقطع
وتشري املعلومات إىل ّ
حترك
كاملعتاد بني بريوت واجلنوب لعرقلة
ّ
أنصار حزب اهلل.
أما يف طرابلس ،فتكشف املعلومات عن
ّ
املسلحة التابعة لقادة
استعداد اجملموعات
ّ
التبانة لتنفيذ انتشار مسلح
احملاور يف باب
ّ
يف كل طرابلس فور بدء العدوان ،مشرية إىل
أن هؤالء سيهامجون عددًا من مراكز اجملموعات
ّ
اليت يتهمونها بـ»التبعية للنظام السوري».
وتوضح مصادر مشالية عن وجود خمطط
لـ»هجوم استباقي على اجملموعات املوالية
للنظام السوري يف طرابلس إلطاحتها ،مثل
حركة التوحيد اإلسالمي والقوميني وجمموعة
ّ
النشار» .وتضع هذه
الشيخ عبد الكريم
إطار وقائي»،
املصادر «املخطط اهلجومي يف
ٍ
استنادًا إىل توافر معطيات لديها عن «خمطط
للتحرك وتنفيذ
للمجموعات املوالية حلزب اهلل
ّ
اغتياالت» .كما تشري املعلومات اىل أن هجومًا
شن على منطقة جبل حمسن.
سي ّ
ُ
إن صدقت معلومات التقارير األمنية،
فلن تكون املعركة املرتقبة بني املوالني
واملعارضني للنظام السوري فحسب ،بل
ُ
ستشن هجمات ضد مواقع للجيش اللبناني
ً
أيضا يف الشمال والبقاع .ورغم أن املصادر
األمنية تؤكد أن أجواء خميم عني احللوة ستكون
تتخوف من احتمال أن يلجأ هؤالء
هادئة ،إال أنها
ّ
إىل تنفيذ عمليات أمنية على شكل سيارات
سيما أن العدوان األمريكي
مفخخة أيضًا ،وال ّ
رجح أن يتزامن مع بدء اجليش السوري معركة
ُي ّ
عسكرية ،قد ُيعاونه فيها «حزب اهلل» ،يف كل
من الزبداني وقارا ويربود وجبال القلمون.
وحبسب املصدر نفسه ،فإن انتصار اجليش
السوري يف هذه املناطق يعين انسداد مجيع
ّ
مسلحي املعارضة .وبالتالي،
املنافذ يف وجه
قد يلجأ هؤالء إىل عمليات أمنية يف الداخل
اللبناني لتنفيس الضغط عليهم يف سوريا،
فيصب ذلك ،وفق املنهج نفسه ،يف اعتقاد
ّ
هذه اجملموعات بأن إرباك حزب اهلل داخليًا
بضغوط وأحداث أمنية داخليةُ ،ي ِّ
شتت تركيزه
القتالي يف سوريا على حساب انشغاله يف
تأمني حتركات كوادره يف بيئته الداخلية.
شبان لبنانيني
ويف سياق استمرار انتقال ّ
ّ
املسلحة،
للقتال إىل جانب جمموعات املعارضة
أن ع .ش .امللقب بـ»أبو حممود» (21
علم ّ
عامًا) ،أحد سكان منطقة باب الرمل يف
طرابلس والذي يعمل يف جمال بيع اجملوهرات
يف سوق الصاغة ،غادر إىل سوريا عرب بلدة
عرسال للقتال إىل جانب تنظيم «جبهة النصرة
ألهل الشام» ضد اجليش السوري.
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مــقابلة

صاحب مكاتب غاس فارس للهندسة املعمارية املهندس غاس فارس لـ «اهلريالد»:

تقوم مكاتبنا برسم اخلرائط والتصاميم وتقديم االستشارات وخدماتنا تشمل كل الواليات

حائزون على ثقة الدوائر الرمسية املختصة وننفذ سنويا ما بني  500و 1000وحدة سكنيةوجتارية
طموحه ال يـُحد ..سعيه نحو االفضل كبري ومستمر ..دؤوب يف
االطالع على كل جديد يف مجال عمله واختصاصه ..انه املهندس
املعماري غاس فارس.
تلقى علومه االبتدائية والتكميلية والثانوية يف مدرسة الحكمة
يف الجديدة  -لبنان ودخل الجامعة اللبنانية ،معهد الفنون الجميلة
الفرع الثاني ليتخرج بدبلوم عليا يف الهندسة املعمارية ،وليمارس
اختصاصه يف لبنان مع شركات لبنانية وعاملية قبل ان يفتتح
مكاتب خاصة به يف الجديدة  -لبنان تتعهد مشاريع من اكرب
الشركات يف مختلف الدول العربية.
ويف اسرتاليا عمل مع شركات كبرية ومعروفة قبل ان يفتتح
مكاتب غاس فارس للهندسة املعمارية عام  1994يف باراماتا
ويستمر فيها  10سنوات حتى عام  2004لينتقل منها اىل
سيفن هيلز ويبقى هناك  3سنوات ،ليعود مجددا اىل باراماتا
ملدة سنتني ،ومجددا عاد اىل سيفن ملدة  3سنوات قبل ان يعود
أخريا اىل باراماتا.
تقوم مكاتب غاس فارس برسم خرائط وتصاميم وتقديم
* هل لنا ببطاقة هوية خمتصرة
ملهندس البناء غاس فارس؟
 ولدت يف لبنان تلقيتدروسي يف املراحل االبتدائية
يف
والثانوية
والتكميلية
مدرسة احلكمة  -اجلديدة يف
لبنان.
اما املرحلة اجلامعية فكانت
يف اجلامعة اللبنانية يف
فرن الشباك  -معهد الفنون
اجلميلة الفرع الثاني حيث
درست اهلندسة املعمارية
 Architectureوخترجت بدبلوم
عليا يف هذا االختصاص وذلك
عام .1989
تسجلت يف نقابة املهندسني
يف طرابلس وخالل دروسي
اجلامعية وحتى عام  1991كنت
امارس هذا االختصاص مع
شركات لبنانية وعاملية مثل
 ETECاليت تعمل مشاريع
كربى يف السعودية واالمارات
والعديد من الدول العربية.
بعدها افتتحت مكاتب هندسة
لعامي  1991 - 1990يف
اجلديدة ونفذت مشاريع لبنانية
وكذلك عربية من خالل تعهد
مشاريع من شركات كربى.
تزوجت عام  2003ولدينا ثالث
بنات.
* متى أتيت اىل اسرتاليا
وملاذا؟
 أتيت اىل اسرتاليا عام 1991وذلك الحساسي ان يف هذا
املغرتب مستقبال افضل عمليا
َ
وعائليا.
* كيف بدأت حياتك العملية
يف اسرتاليا؟
 فور وصولي اىل اسرتالياعملت مع شركتني اسرتاليتني
هما Sydney City Constraction
يف باراماتا و McPherson
 King Smith Architectsيف
كاسل هيل وذلك ملدة عامني
اكتسبت فيهما مزيدا من
ُ
اخلربة اهلندسية يف اسرتاليا
حيث اطلعت على بعض
القوانني االسرتالية املتعلقة
بهذه املهنة.

استشارات وتصمم حواىل  50مشروعا سنويا اي ما 500
و 1000وحدة سكنية وتجارية واعمالها تشمل كل الواليات ،وتعمل
حاليا على تنفيذ مشروع يتألف من  87وحدة يف ليفربول ومشروع
من  50وحدة يف دانداس وآخر من  42وحدة يف مرييالندز.
خدمات مكاتب غاس فارس للهندسة املعمارية تعدت
اسرتاليا اىل الصني حيث افتتح مكاتب يف تشانغ هاي للهندسة
واالستشارات.
تتميز خدماته بالخربة والصدق واالستقامة ومالحقة املعامالت من
البداية حتى النهاية ولهذا حاز على ثقة الدوائر الرسمية املختصة
من البلديات اىل دائرة التخطيط والتصميم يف الوالية ويقول انه
لوال ثقة ابناء الجالية اللبنانية والعربية به وبخدماته مكاتبه ملا وصل
اىل ما وصل اليه اليوم.
ولالطالع أكثر على عمل مكاتب غاس فارس للهندسة املعمارية
زارت الهريالد املكاتب الجديدة يف باراماتا وكان لها مع صاحبها
املهندس غاس فارس ،العضو يف نقابة املهندسني املعماريني يف نيو
ساوث ويلز ،هذا الحوار:

حاوره الزميل انطونيوس بو رزق

املهندس املعماري غاس فارس والزميل انـطونيوس بو رزق
* متى افتتحت اول مكتب لك
يف اسرتاليا واين؟
 افتتحت اول مكتب لي عام 1994يف باراماتا وبقيت فيه
فرتة عشر سنوات حتى عام
 ،2004ثم انتقلت اىل سيفن
هيلز حيث افتتحت مكاتب
استمريت فيها ثالث سنوات
ألعود بعد ذلك جمددا اىل
باراماتا ملدة سنتني ،ومن
ثم رجعت اىل سيفن هيلز
ثالث سنوات ألعود
ملدة
أخريا ورمبا نهائيا اىل باراماتا
وافتتح مكاتيب احلالية على
العنوان 103George St:وما
زالت مكتتب سيفن هيلز
مفتوحة .ومنذ عامني افتتحت
مكتبا يف مدينة تشانغ هاي
يف الصني وما زال مفتوحا
حتى اآلن وهو مكتب هندسة
واستشارات.
واحب هنا ان اشري اىل انين
عضو يف معهد املهندسني
املعماريني يف نيو ساوث
ويلز.
* نالحظ انك انطلقت من
باراماتا وها انت تعود اليها
جمددا ،ملاذا؟

 عدت اىل باراماتا نظراالنها املدينة االكثر منوا
وتطورا يف غرب سيدني
حيث جتتذب العديد من كبار
املصاحل والشركات واالعمال
نظرا ملوقعها احليوي وقربها
من املدينة من جهة والنها
تستقطب كبار املتعهدين
املعماريني.
والسبب اآلخر هو العدد الكبري
من ابناء اجلالية اللبنانية
والعربية الذي يسكن يف
باراماتا وجوارها وال شك انين
ابن هذه اجلالية وانين اعمل
خلدمتها ومصلحتها.
وانوه هنا ان لدينا زبائن من
خلفيات متعددة غري ان البناء
اجلالية مكانة خاصة ومعاملة
مميزة.
* ما هي االعمال اليت تقوم
بها مكاتبكم؟
 تشمل اعمالنا رسم اخلرائطالسكنية
املباني
جلميع
والتجارية واالشراف على
تنفيذها ومالحقة التصاميم
والطلبات مع البلديات وحاليا
قمنا بتوسيع أعمالنا لتشمل
والييت كوينزالند زفيكتوريا
حيث نشرف على عدة مشاريع

هندسية ومعمارية هناك.
كما اننا نقدم استشارات
نصائح للزبائن من كل
الواليات.
*هل هناك مشاريع تقومون
بها حاليا تود ان تنوه عنها؟

املهندس املعماري غاس فارس
 تصمم مكاتبنا حواىلمخسني مشروعا سنويا من
املشاريع الصغرية واملتوسة
اىل املشاريع الضخمة ،وحاليا
لدينا حواىل عشرين مشروعا
قيد التنفيذ ..فهناك مشروع
يتألف من  87وحدة سكنية
يف ليفربول ومشروع يشمل
 50وحدة سكنية يف دانداس
وآخر من  42وحدة سكنية يف
مرييالندز ،وباختصار يصمم
مكتبنا ما بني  500و 1000
وحدة سكنية وجتارية سنويا
ويشرف على تنفيذها.
*هل لديك اي مؤهالت اخرى
اضافة اىل الرسم اهلندسي؟
 لدي رخصة بناء ()Builderحصلت عليسها عام ،1998
اضافة اىل رخصة لالستدامة
البيئية وقد سعيت للحصول
على هذه املؤالت نظرا للعالقة
الوثيقة بني الرسم اهلندسي
وتنفيذ البناء مع احلفاظ على
البيئة.
* يف رأيك ،ما هو السبب
االهم لنجاحكم؟
ال شك ان اخلربة واالختصاصضروريان ومهمان ولكنهما

املهندس غاس فارس والفريق العامل معه

يبقيان ناقصني ما مل يقرتنا
باملعاملة اجليدة واملميزة مع
الزبائن حيث نقوم مبالحقة
ومتابعة املشاريع واالعمال
اليت نتعهدها من البداية حتى
النهاية مع الدوائر واالدارات
املختصة.
كذلك تتميز معاملتنا بالصدق
واالستقامة سواء مع الزبائن
او مع البلديات والدوائر
دائرة
وخاصة
احلكومية
التخطيط والتصميم ،وهذا
ما أكسبنا ثقة ابناء اجلالية
والدوائر
خاصة
والزبائن
الرمسية عامة.
* هل من كلمة اخرية تود
قوهلا؟
 انين اتقدم بالشكر من كلالزبائن وخاصة ابناء اجلالية
الذين وثقوا بنا وبأعمالنا
ولوالهم ملا استمرينا ووصلنا
اىل ما وصلنا اليه ،كما اتقدم
بالشكر من فريق العمل يف
مكاتبنا يف اسرتاليا والصني
الذي يعمل بكل
تفان وتضحية
ٍ
واخالص ..واخريا ال بد لي من
شكر عائليت اليت وقفت وتقف
اىل جانيب يف مسريتي العملية
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حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:

Page 21

Saturday 14 September 2013

2013  أيلول14 السبت

21 صفحة

Advertisement

McDonald’s Rockdale
®

603 Princes Highway
FAMILY VALUE DINNER BOX™

$19.95

Available
at
Anytime
At participating restaurants only. ‘Coca-Cola’ and the Contour Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

NOW HALAL
®

حـــالل

حـــالل

حـــالل
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20% OFF
!!!!

اعالنات

%20

أ

حض

ذا االعالن واحصل
ع
ل
ى
ره
حسم
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بادارة محمد هوشر

أكرب صالة عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل يف منطقة غرينايكر

تــنزيالت لـغاية  %50بــمناسـبة فصل الصيف
تتوفر لدينا تشكيلة
واسعة جدا ومميزة من
املفروشات اخلارجية
واهلدايا
نفتح من االثنني حتى الجمعة من 9
صباحا حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى  4بعد
الظهر
االحد من  10صباحا حتى 3
بعد الظهر

زورونا واستفيدوا من تنزيالتنا الكبرية
www.wickedwickerhome.com.au
sales@wickedwickerhome.com.au

Next to
Anzac ST

أسعار ال
تنافس
وصدق
يف
املعاملة

204 B Hume Highway,
Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417
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كتابات

قصيت مع انتخاب ملكات اجلمال!
انطوان السبعالني
يف موسم انتخاب ملكة مجال لبنان،
علي ذكريات كثرية،
عامًا بعد عام ،تهجم َّ
جراء مشاركيت ،أيام زمان ،يف أكثر
َ
من انتخاب
كعضو يف اللجنة التحكيمية
ٍ
هلذه االنتخابات ،وحتديدًا ،يف حمافظة
الشمال ،كون هذا االستحقاق مع اجلمال،
ً
كان
بداية على مستوى احملافظات ،ثم
اىل االحتفال املركزي يف بريوت لتتويج
ملكة جديدة للبنان.
و كان صديقي ،الصحايف منيف
رستم ،معتمدًا احتفاالت الشمال بتكليف
من رميون لوار ،رئيس اللجنة الوطنية
النتخاب ملكة اجلمال ،وكان منيف يصر
علي ،بلطفه املعروف ،أن أكون يف عداد
َّ
أعضاء اللجنة يف العديد من االنتخابات
هذه .يف بالي الساعة
سهرات يف
ٌ
طرابلس ،اهدن ،سري الضنية ،شكا،
سبعل...
ويف بالي اعرتاضنا على وساطة من
هنا ،وعلى صداقات مميزة لبعض
أعضاء اللجنة ،مع أهل هذه ،أو تلك من
املتباريات فض ًال عن املتاجرة باسم أهل
النفوذ ،واحلكم...
وذات سهرة كان االحتفال يف أحد
الفنادق اجلميلة ،وكان عن مييين
صحايف صديق ،وعن يساري سيدة
جمتمع معروفة ،وإذا بها تقول مباشرة
للصحايف :سننتخب فالنة ألن املسؤول
الكبري ،فالن ،يريد ذلك.
فقلت هلما :واهلل «بعمل» أكرب مشكل
إذا ...وكانت املفاجأة الكربى أن اجلمهور
املؤمن باجلمال وحده ،راح يصرخ باسم
مرشحة بعينها ،وراح يصفق هلا كيف
مالت ،وراحت اللجنة تصفق هلا بكلتا
اليدين...
وأذكر أننا مل
نصوت ألن من اجلمال ما
ِّ
ال يسمح لك بتقوميه.
وأذكر أيضًا أن ملكتنا هذه انتخبت
ملكة مجال لبنان لتلك السنة.
واجلمال ليس سه ًال
حتديد أسبابه.
ُ
فذلك يفرض عليك ثقافة مجالية واسعة،
وذوقًا رفيعًا ،وإحساسًا عاليًا جدًا،
بتموجات هذا اجلمال.
ُ
واجلمال يف نظر أرسطو هو
التناسق
يف األجزاء.
ويقول الفيلسوف الفرنسي باسكال:
َ
َ
أطول
«لو كان أنف كليوبرتا
بعض
الشيء فرمبا كان تغيرَّ وجه العامل»...
ويقول القائد انطونيو ،مستغفرًا روما،
مبسرحية كليوباترا ،المحد شوقي:
ُ
ٌ
لوال
وفتنة من سحِر ِه
اجلمال،
َّ
ِ
لسواك
هوى
قليب
يف
ل
ح
ً
ما َ
كل هذا لنقول:
َ
سلطة اجلمال!
أعظم
ما
َ
أصعب
وما
حتديده!
َ
َ
أواخر الستينات ُدعيت اىل حفل انتخاب
ملكة مجال لبنان يف اوتيل فينيسيا،
بريوت .وقدمين صديقي منيف اىل
علي.
رميون لوار مثنيًا
َّ
قال لوار :انا
لست راضيًا كثريًا عن
ُ
جلنة التحكيم الليلة.

ٌ
قلت :أنت
مسؤول عنها كونك انت
نت أعضاءها.
عي َ
َّ
ِ
وأخذت السهرة تتقدم على وقع
واملتنوعات،
والرقص،
املوسيقى،
وصو ً
شربت
املنشود.
اهلدف
اىل
ال
غري
َ
كأس من الويسكي وسط هذا املناخ
احلافل باجلمال واألناقة ...وحان وقت
تقديم املتباريات يف لقطات متنوعة لكل
منهن :بثوب السهرة ،وباملايوهات،
وصو ً
ال اىل حصر املبارزة يف مخس
منهن.
وكانت التصفية ،وشد االعصاب،
وحلظات طويالت يف انتظار النتائج...
وقال مقدم الربنامج بصوت
عال:
ٍ
الوصيفة الثانية؟ مرسيل
حرو...
ُّ
فتقدمت على املنرب ،على شفتيها بسمة
ممزوجة بالدموع الدفينة ،وعلى انكسار
مجال آمر...
قالت الطاولة اجملاورة لنا :مسكينة
مرسيل فقد ظلموها ...سألت :من
ظلمها ،وملاذا؟ قالوا :اللجنة بسبب عدم
جميئها اىل عرض املايوهات .قالت هلا:
تشاركني يف االنتخاب بشرط ان نضع
لك سقفا وهو الوصيفة الثانية كأعلى
مرتبة ...قلت :هذا
عيب ،وليس للجمال
ٌ
سقف .إما أن تقبل يف املباراة ،او أن
ترفض كليًا.
وهجمت
علي انتخابات السنني املاضية
َّ
وهجم
عشتها
اليت
كالم رئيس اللجنة غري
ُ
املسؤول ،وإذا بي بعد تسمية امللكة،
اعتلي املنرب ،وآخذ يف خطاب ناري مدافعًا
عن حرمة اجلمال ،وحرمة بنات بالدي
املشرتكات .وإذا فجأة تقلب الطاولة
أمامي ،ويهجم
صوبي «شبيحة»احلفلة،
َ
فيهجم عليهم صديقي ،وزميلي انطوان
بركات ،وإذا رجال األمن ،وإذا اجلمهور
املاىلء القاعة الكربى يف خوف ،وهرج
ومرج ،وهرب يف كل اجتاه ...وانتهى
هنا ،وهكذا االحتفال.
ويف اليوم التالي كانت الصور متأل
صفحات الصحف ...وأهم نتيجة هلذه
«املعركة» اليت افتعلتها «مافيا» تلك
االنتخابات كانت أن وضعت الدولة يدها
على استحقاق اجلمال ،وتسلمت وزارة
السياحة زمام االمور.
هناك أمر واحد ما زلت اعرتض عليه وهو
هذه االسئلة اليت توجه اىل املتباريات
الكتشاف
ثقافتهن كأننا يف أحد صفوف
َّ
اجلامعات.
هو انتخاب اجلمال ،ونقطة على
السطر!
وحني تصل فتاة من بالدي اىل احملافل
العاملية ،فلتتجند هلا سفارة لبنان ،حيث
تكون ،من امللحق الثقايف اىل السفري
نفسه.
هزت جورجينا رزق الكون يف
ويوم َّ
وبي ِ
ِ
ضت اسم لبنان،
السبعينيات،
كانت
َّ
ُ
وحد ُه.
الكلمة للجمال
َ
وحد ُه!
ونعم
َ
حاشية :ومعلوم أن مرسيل حرو انتخبت
َّ
الحقًا ملكة مجال لبنان ،وقد
توفاها اهلل
صبية ،رمحها اهلل ،وهي مل تعرف سبب
خطابي يف تلك الليلة.
 9أيلول 2013

اسرتاليا بإدارة جديدة
يف العام  2007عندما خسر حزب االحرار
االنتخابات الفيدرالية ،اراد طوني ابوت ان
يتوىل زعامة املعارضة ولكن عدد املؤيدين
لتلك الفكرة من زمالئه مل يتجاوز عدد اصابع
ّ
فغض ابوت النظر عن األمر .ويف
اليد الواحدة،
العام  2009عندما كان مالكون ترينبول زعيم
املعارضة انذاك يقرتب من االتفاق مع رئيس
الوزراء كيفن راد لوضع خطة وطنية ملواجهة
التغيريات املناخية وفرض نوع من الضريبة على
الكربون للحد من التلوث وانبعاث الغازات يف
اجلو.
على اثر ذلك ،قاد السيناتور االحراري السابق
نيك منشن محلة ضد ترينبول وجرى التصويت
داخل جملس احلزب ففاز طوني ابوت بزعامة
املعارضة بفارق صوت واحد.
اعتقد املراقبون السياسيون ان زعامة ابوت
ستكون لتقطيع الوقت الضائع قبل انتخاب
زعيم قادر على املنافسة يف انتخابات عام
 .2010لكن اهلدية السياسية ألبوت جاءت من
املعسكر اآلخر ومن احلكومة العمالية بالذات
واليت بدل ان حتافظ على النصر التارخيي يف
العام  2007والبناء على جناحها يف انقاض البالد
من االزمة املالية العاملية عام ، 2008دخلت هذه
احلكومة يف زواريب الصراعات احلزبية الداخلية
الضيقة واليت ادت اىل االطاحة بكيفني راد من
رئاسة الوزراء يف حزيران عام  2010وتعيني
جوليا غيالرد اول امرأة رئيسة للوزراء.
جرت االنتخابات اواخر عام  2010واستطاع
ابوت ان يعيد حتالف األحرار الوطين اىل
اخلريطة السياسية حبصوله على  72مقعدًا من
150مقعد عدد اعضاء جملس النواب
اصل
ولكنه فشل يف احلصول على موافقة النواب
املستقلني وحزب اخلضر لتأليف احلكومة ،حيث
جنحت غيالرد يف ذلك والفت حكومة اقلية واليت
واجهت العواصف السياسية العاتية من عدة
جهات :املعارضة بزعامة طوني ابوت والذي رفع
من مستوى هجومه السليب على اداء احلكومة،
االعالم والذي لعب دورًا حموريًا يف عجز
احلكومة ورئيسها من ايصال رسالتها اىل الرأي
العام ،وكاالت استطالع الرأي اليت كثفت من
استطالعاتها اليت اربكت احلكومة ،باالضافة اىل
الصراعات الداخلية بني اجنحة حزب العمال واليت
ادت اىل زعزعة زعامة غيالرد واعادة راد اىل
رئاسة احلزب واحلكومة يف  27حزيران .2013
استطاع ابوت ان ينظم صفوف حزب االحرار
خلفه اىل ان كانت االنتخابات الفيدرالية اليت
جرت نهاية االسبوع املاضي ،فاستطاع الزعيم
الذي وصف بأنه غري جدير باالنتخاب وال ميكن
ان يكون رئيسًا للوزراء ان يوصل حزبهم اىل
احلكم بفرتة زمنية اقل مما كان يتوقعه اي من
قياديو احلزب ليصبح الرئيس الثامن والعشرون
لوزراء اسرتاليا بعد حقق نصرًا مهمًا وان كان
بعض الناخبني قد صوتوا لألحرار ليس حبًا بهم
بل انتقامًا من العمال كما أملح ابوت نفسه اىل
ذلك يف خطاب النصر عندما تطرق اىل من
انتخبوا االحرار ألول مرة .
رئيس الوزراء اجلديد طوني ابوت القادم من
صحراء املعارضة القاحلة قال انه سيحكم من
اجل كل االسرتاليني وانه سوف يتخلى عن دور
زعيم القبيلة الذي قام به يف املعارضة (صنداي
تلغراف  2013/09/08ص .)3
ماذا بعد ان سكتت مدافع املعركة االنتخابية؟
رئيس الوزراء اجلديد طوني ابوت كان قد
قدم عددًا من الوعود االنتخابية ،واآلن السؤال
الوجيه هو عن كيفية الوفاء بتلك الوعود وهل
من عوائق سياسية امامه رغم االكثرية اليت
يتمتع بها يف جملس النواب؟.
هناك بعض القرارات االدارية واليت ميكن
إلغاؤها بدون العودة اىل جملس الشيوخ مثل
التخلص من عالوة املدارس واعادة احلوافز
الضريبية لقطاع السيارات ،اما يف ما يتعلق
بوعده بإلغاء الضريبة على الكربون والضريبة
على قطاع املناجم فإن ابوت قد يواجه صعوبة
الغاء هاتني الضريبتني اذا ما عارضه حزبي

العمال واخلضر اللذين ميثالن اكثرية يف جملس
الشيوخ احلالي والذي تنتهي مدته يف متوز من
العام .2014
اعادة الفائض اىل امليزانية وسد العجز وهل
هناك حقائق اقتصادية ومالية تتطلب الرتيث
يف اختاذ اجراءات قد تؤثر على النمو االقتصادي
الذي وعد به يف خطاب النصر عندما قال :
أعلن أن أسرتاليا هي حتت إدارة جديدة ومرة
أخرى مفتوحة لألعمال.واحلقيقة جيب ان تقال
بأن امليزانية بوضع مقبول وهذا ما تعتقده
ايضا صحيفة (تذ صن هريالد يف افتتاحيتها
)2013/9/8
اجازة االمومة واليت اعتربها البعض سخية اكثر
من اللزوم حيث تقرتح اعطاء املرأة اجازة مدفوعة
ل 6اشهر بكامل االجر حتى ال 75الف دوالر
ويف ما يتعلق بقضية الالجئني»الغري شرعيني»
وضبط احلدود قد تواجه حكومة ابوت مشاكل
مع دول اجلوار خصوصًا اندونيسا اذا ما قررت
حل املسألة من جانب واحد واعادة القوارب من
وتبقى مسألة الشؤون اخلارجية
حيث اتت،
فهل ستتخذ حكومة ابوت موقفًا ينأى بأسرتاليا
عن سياسة الواليات املتحدة اليت تهدد بضربة
عسكرية لسوريا حيث تتهم النظام وبدون ادلة
بأستخدام اسلحة كيماوية  ،واملعلوم ان ابوت
اثناء احلملة االنتخابية وصف الصراع بني طريف
النزاع يف سوريا بالصراع بني سيئني.
وعلى الضفة السياسية االخرى اي املعارضة
اجلديدة ،هل سيستطيع حزب العمال وبعد
استقالة راد من زعامة احلزب بعد ان اعرتف
باهلزمية يف االنتخابات اعادة تنظيم صفوفهم
ووضع سنوات النزاع واالنقسام الداخلي خلف
ظهرهم ،واليت اعتربها معظمهم انها لعبت دورًا
يف خسارة احلزب ثقة الناخبني (بيل شورتن،
تانيا ليربسك واليت اعطت عالمة صفر للحزب
يف ادارة االزمة الداخلية ،غرك كومباي والذي
طالب بأستقالة كيفن راد من الربملان ،جايسن
كلري وستيفن مسيث وبيين وونغ وغريهم)
وانتخاب زعيم يقفون خلفه كما فعل االحرار مع
طوني ابوت ام سيواصلون خالفاتهم اليت تقدم
املسائل الشخصية على مصلحة احلزب ودفن
احلزب العريق حتت ركام تلك اخلالفات؟
اخريًا قد يكون من املبكر جدًا احلكم على
رئيس الوزراء اجلديد او زعيم املعارضة اجلديد
وفريق كل منهما ،لكن الشيء الوحيد املؤكد
والذي جيب ان يدركه الزعيمني انهما ال ميكن
اعتبار اصوات الناخبني كمنحة ميكن التصرف بها
اي منهما كما يشاء،والدليل على ذلك نتائح
انتخابات اليت حصلت يف /07ايلول ، 2013/فهل
ستؤخذ العرب من هذه النتائج؟
على هامش االنتخابات ونتائجها :تراجع اصوات
حزب اخلضر بنسبة  ،%3حصول حزب العمال
على ادنى نسبة من االصوات االولية ()%33منذ
عشرات السنني ،ارتفاع نسبة االصوات الالغية
من  %5.5اىل  ،%5.9تنافس بعض املرشحني
الغري مؤهلني على لوائح االحزاب لدخول الندوة
الربملانية مثال جيمس دايازالذي ال يعرف ما هي
سياسة حزب االحرار الذي كان مرشحه عن مقعد
كرينوي وفيونا سكوتس املرشحة عن مقعد
ليندزي عن حزب االحرار اليت اتهمت الالجئني
بالتسبب بأزدحام السر على الطريق السريع ام4
يف غرب سدني،ارتفاع عدد املرشحني اىل 1717
بزيادة  %43عن انتخابات  14.7 ،2010مليون
اسرتالي عدد املسجلني على لوائح الشطب يف
عام  ،2013التحول الكبري ضد حزب العمال
حصل يف والييت تازمانيا وفيكتوريا بعكس ما
كان متوقعًا ان يكون يف غرب سيدني23 ،
دقيقة املدة اليت استغرقها كيفن راد قي القاء
خطاب االعرتاف باهلزمية ،احتمال كبري لفوز
بولني هانسون مبقعد يف جملس الشيوخ عن
والية نيوسوث ويلز بعد عدة حماوالت.
عباس علي مراد
سدني
E-mail:abbasmorad@hotmail.com
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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
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..
101 Lygon St, Carlton,
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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ابل تكشف عن  iPhone 5Sو iPhone 5C
اعلنت شركة أبل عن هاتفني جديدين من طراز آي فون،
وذلك يف احتفال أقيم يف مدينة سان فرانسيسكو األمريكية.
اهلاتف األول هو (آي فون  5إس) أما اهلاتف الثاني فهو
(آي فون  5سي) األرخص سعرا والذي قد ميكن الشركة من
املنافسة يف أسواق اهلواتف غري مرتفعة الثمن.
ويشار ان هذه هي املرة األوىل اليت تقدم فيها أبل خطني
إلنتاج آي فون يف آن واحد ،ويقول اخلرباء إن اهلدف من
ذلك هي حماولة تقليص الفجوة اليت تتسع باستمرار مع النمو
السريع ملبيعات شركة سامسونغ املنافسة من كوريا اجلنوبية.
ومن أبرز مزايا جهاز (آي فون  5إس) هي إمكانية التعرف على
بصمة إصبع صاحبه وسرعة املعاجل اخلاص به.
ويضم اجلهاز معاجل (إيه  )7الذي طورته أبل ،وبإمكانه
االتصال بغريه من األجهزة القريبة باستخدام تقنية (إن إف
سي) اليت تتيح اتصال األجهزة باستخدام شبكات واي فاي.
أما عن (آي فون  5سي) فهو إنتاج مشرتك مع شركة (تشاينا
موبايل) وهو هاتف بألوان متعددة له غالف من البالستيك.
وقد انتشرت مؤخرا يف كثري من دول آسيا وأفريقيا ،ظاهرة

وجود هواتف حتمل اسم (أي فون) وال يتعدى سعرها 30
دوالرا تنتجها شركات صينية .ونقلت "بي بي سي" عن سالم
خضر خبري تكنولوجيا املعلومات من بريوت ،قوله إن اهلاتف
اجلديد ال خيتلف كثريا عن هاتف (آي فون  .)5واضاف ان
جمتمع املعلومات اعتاد عندما تطلق شركة أبل على هاتف اسم
ينتهي حبرف (إس) ،فإن يشري إىل كلمة باإلجنليزية تعين نفس
املنتج.
ويقول اخلرباء إن إعالن شركة أبل سريكز على أسواق الشرق
أكثر من تقديم تكنولوجيات جديدة ومتطورة .ويقول فريد
هيويت من شركة (غرينتش لإلتصاالت) على مدونة إن أبل
تركز اآلن على مستقبلها يف الصني .وحذر من أن خفض أبل
لسعر هاتفها وتركيزها على أسواق الشرق ،قد يفقدها ميزتها
التنافسية كشركة تستهدف الصفوة وتقديم منتجات حتتوى
على تقنيات عالية جبودة مرتفعة.
ونوه إىل أن هذا يعترب مغامرة من جانب أبل ختوضها يف
األسواق .وعربت أنكا رالوكا وهي إحدى مستخدمات آي فون

عن قلقها من تعرف أجهزة أبل على بصمات أصابع املستخدمني.
وقالت إنه يوجد يف هذا انتهاك صارخ للخصوصية إذ ستتمكن
أبل من حيازة قاعدة بيانات ببصمات أصابع مجيع املستخدمني،
وهو ما يهدد حقوقهم القانونية يف املستقبل على حد قوهلا.
ويبدأ سعر آي فون  5إس بنحو  650دوالرا ،يف حني يبدأ سعر
آي فون  5سي بنحو  550دوالرا .وتتفاوت األسعار وفقا لسعة
اجلهاز.

عدنان
عالطبل
والزمر
الحياء جميع حفالتكم...خطوبة  ،أعراس
وغريها من املناسبات السعيدة
اعتمدوا الفنان عدنان
الذي يعيدكم اىل ايام العز والفرح..
ايام الطبل والزمر
لالتصال:
0422946972

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
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

World Lebanese Cultural Union

Geographical Region Council for Australia
and New Zealand
www.wlcu.com.au
Address: P.O Box 299 Essendon North
3041
Mr Tony Yacoub President of the World
)Lebanese Cultural Union (WLCU
Geographical Region Council (GRC) for
Australia & New Zealand
together with
)Mr Youssef Saba President of (WLCU
State Council of Victoria
Cordially invite you
To celebrate the Independence Day of
Lebanon
with the unveiling of the Bust of
Gibran Khalil Gibran
)(1883 - 1931
on Saturday 23rd November 2013
4:00pm sharp to 6:00pm
at The State Library of Victoria
)(Experimedia Room
328 Swanston Street, Melbourne
Please reply by 3 November 2013
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هيفاء وهيب تضحك يف عزاء والد
جنوى كرم وتثري اجلدل

ﺒﻮﺭﻥ
ﺭﻥ

وليد توفيق ...من الفن اىل التمثيل يف اإلعالن الرتوجيي لربنامج "رقص
النجوم :كارال حداد بفستان امحر فاضح
ترقص يف وسط الشارع مع وسام بريدي.

وقع الفنان وليد توفيق عقدا مع شركة قنبض لإلنتاج الفين والتوزيع
ملسلسل عنوانه " مدرسة احلب" من اخراج صفوان نعمو وكتابة رازي
صورة
انتشرت
وردة .سيعرض هذا املسلسل خالل شهر رمضان العام املقبل .يقول
اللبنانية
للفنانة
وليد توفيق ":إنين سعيد جدًا ملشاركيت يف هذا املسلسل النين سأعود
هيفاء وهيب تظهر
إىل الشاشة الذهبية من جديد بعد انقطاعي عنها ملدة عشرين سنة وقال
فيها وهي تتبادل
توفيق ":لقد غبت عن السينما السورية يف زمن املمثل دريد حلام واآلن
الضحكات مع الفنان
استطعت أن أجد من يعيدني إىل الشاشة الفضية للمشاركة يف الدراما..
فارس كرم يف
فلن أنسى من ساعدني يف ذلك فشكرا أيها املنتج حممد قبنض واملخرج
عزاء والد الفنانة
صفوان نعمو على جهودكما" .وأضاف ":انين أستاذا يف مدرسة احلب"
جنوى كرم يف بلدة
 .نشري اىل أن وليد توفيق سيمثل بطولة إحدى حلقات هذا املسلسل،
زحلة البقاعية ،شرق
كما انه سيقدم أغنية خالل احللقة من أحلان اللبناني سليم سالمة .رفض
وانهالت
لبنان.
وليد اخلوض يف تفاصيل الشخصية يف املسلسل لكنه أشار إىل أن
العاتبة
التعليقات
الشخصية تتمحور حول إعالمي مشهور يقدم برناجما إذاعيا عن احلب..
علي هيفاء بسبب تصرفها غري الالئق يف مثل هذه املناسبة .يف
وقع وليد توفيق يف بريوت عقد املشاركة يف املسلسل مع منتج العمل
حني أكد البعض أن جنوى صاحبة العزاء كانت تبتسم هي األخرى
حممد قبنض صاحب ومدير شركة قبنض لإلنتاج الفين والتوزيع .أما
يف الصورة فلماذا يقع العتب على هيفاء فقط؟!واجتهت بعض
خمرج املسلسل فقد كشف عن تفاصيل أخرى حول مسلسله مشريًا إىل
اآلراء إىل القول بأن «شر البلية ما يضحك» ،وأن الضحكات خالل
أن أغنية الشارة ستقدم يف احللقات الثالثني يف بداية ونهاية كل حلقة
أوقات األحزان ما هي إال حماوالت بائسة للنسيان قلي ًال .وحضر
على أن يقوم جنم عربي بغناء الفرتتني من كل حلقة يضم مسلسل
العزاء مجع من جنوم الفن واإلعالم الذين أتوا ملواساة مشس األغنية
مدرسة احلب خنبة من جنوم الغناء العربي من خمتلف البالد العربية
اللبنانية بوفاة والدها كرم كرم يوم األحد .وظهرت جنوى منهكة
نذكر منهم هاني شاكر ومروان خوري .نذكر ان وليد توفيق من عائلة
وحزينة تستقبل الناس بابتسامة بسيطة ،فيما خانتها دموعها أكثر
توتوجني ولد يف  8نيسان  1954جنح بصورة مستمرة يف حفالته وظهوره
عمتها وأقرباءها املقيمني يف زحلة
مرة خصوصًا عند استقباهلا ّ
من ّ
يف الفيديوهات يف مصر .شارك بالعديد من األفالم السينمائية الناجحة
الذين مل تلتق بهم منذ وقت طويل .بكت جنوى كثريًا حلظة دخول
منها مسك بال حسك مع دريد حلام ,قمر اليل مع ليلى علوي انا والعذاب
الفن والتحق باحلياة
الفنان اللبناني املعتزل ربيع اخلولي الذي ترك
ّ
وهواك مع صابرين ,وداعا للعزوبيه ساعي الربيد .ومن أكثر اغنياته
الدينية ،وكذلك عند وصول النجم فارس كرم الذي يرتبط بعالقة
مجاهرييه على اإلطالق انزل يامجيل عالساحة واليت تعترب األغنية األوىل
معنوية مع أشقاء جنوى وحتديدًا شقيقها البكر طوني الذي يشرف
على مستوى أغاني امليالد يف تاريخ األغنية العربيه امتاز وليد توفيق
على إدارة أعمال فارس بني وقت وآخر ،ومل تتماسك نفسها
باإلضافة إىل موهبته بالغناء مبوهبه متميزه بالتلحني بدليل جناح األغاني
حلظة دخول الفنانة القديرة ماجدة الرومي اليت آثرت البقاء إىل
اليت حلنها لنفسه مثل وحدك حبييب وانزل يامجيل عالساحة ,عشقك
ّ
اجلناز ،ووقفت إىل جانبها تصافح
جانب صديقتها ملا بعد صالة
عذاب .حصد عددا كبريا من أغانيه جناحا مجاهرييا تركت عالمه مميزه يف
املعزين .ووصلت النجمة هيفا وهيب بعد الصالة مباشرة وجلست
ّ
تاريخ وليد توفيق الفين ويف وجدان وذاكرة اجلمهور العربي نذكر منها
لساعة ونصف الساعة قرب جنوى وشاركهما اجللسة فارس كرم
ابوكي مني ياصبيه ,بهيه ،لفيت املداين ،عظمه على عظمه ،واه واه
طوال الوقت .وزار الفنان عاصي احلالني جنوى كرم يف منزهلا،
,تيجي نقسم القمر ,حمالها السمرة ،غجريه ،وحدك حبييب ،ادوب يف
بسام نعمة ،وزميله طوني
ّ
اجلناز
فيما حضر
ّ
مصمم أزياء جنوى كرم ّ
دباديبو ،كوبري 6أكتوبر ،ياليل ،أكرب جرح ،ملن هذا اجلمال ,يوه شوقد
يعقوب الذي كان على خالف مع جنوى بعد إطالقه تصرحيًا هجوميًا
اهواكي ،متعود عالسهر ....جنح وليد باإلضافة إىل الغناء العاطفي يف
عليها يف إحدى اجملالت اللبنانية ،ومل حيضر مدير روتانا للصوتيات
Saturday
2011 2012
 Pageمثل اه زينب ،ياوابور ،علي صوت
واإلنسانيه
األغنية الوطنيه
4 Juneتقديم
Page 24
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Saturday
21 January
سامل اهلندي ،واكتفى بإرسال إكليل ورد بامسه ،لكن فريق روتانا
احلجر ،طري صغري ،ياحبر ..تزوج من ملكة مجال لبنان السابقة جورجينا
متمث ًال بطوني مسعان الزم جنوى كرم طوال اليومني املاضيني
رزق عام 1990وأجنبا نورهان ووليد

معوضًا غياب اهلندي
ّ
Melbourne
Melbourne

@Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security
Master License No: 409566317

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

‡›

FFF

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

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

ال تزال التحضريات مستمرة إلجناز ما تبقى من تفاصيل

النطالق املوسم الثاني من برنامج «رقص النجوم» الذي
سيعرض على شاشة «أم تي يف» قريبًا ،وقد مت تصوير
االعالن الرتوجيي للربنامج مع مقدميه كارال حداد ووسام

بريدي .إذ تألقت كارال بفستان امحر طويل وجريء

مكشوف عن الصدر والكتف من تصميم املصمم اللبناني
العاملي روبري ابي نادر ،كما ارتدى وسام بذلة سوداء
غاية يف األناقة .وسيتابع فريق العمل تصوير املشاهد
املتبقية من االعالن اليوم .وال تزال ادارة الربنامج
وحمطة «أم تي يف» مستمرة يف اختيار املشاهري الذين

سيشاركون يف املوسم الثاني بعدما حقق املوسم االول
جناحًا تارخييًا عند عرضه وكانت الفنانة الشابة نايا حينها

الفائزة باملسابقة واللقب

ذكرى شهداء املقاومة اللبنانية

يدعو حزب القوات اللبنانية  -فرع فيكتوريا
أبناء الجالية واألصدقاء للمشاركة وحضور القداس االلهي الذي
سيقام يف ذكرى شهداء املقاومة اللبنانية
الزمان :يوم األحد يف  29أيلول  2013الساعة  11صباحاً
املكان :كنيسة سيدة لبنان املارونية على العنوان التالي:
230 NORMANBY AVE, THORNBURY VIC
الدعوة عامة
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جحافل النمل تدب الرعب يف مدينة
ميونخ االملانية
يزحف ساحبا معه كائنات صغرية حيث بإمكانه الظهور فجأة وبسرعة يف كل
مكان :على ساقيك أو ذراعيك أو على شعرك وحتى يف أذنيك… إنه منل
ميونيخ الذي يعرف عنه أنه جيعل األطفال وآباءهم يهربون بعيدا عن ساحات
اللعب .يقول فولكر فيته ،وهو عامل أحياء يف املدينة الواقعة جنوبي أملانيا
على بعد حنو  50كيلومرتا مشال حافة جبال األلب البافارية" :يصبح األمر حقا
مثل فيلم رعب عندما يغطي النمل بعض األماكن على األرض متاما… ميكن
هلذه احلشرات ان تغطي مجيع أحناء جسمك يف دقائق معدودة".
جحافل النمل تدب الرعب يف مدينة ميونخ االملانية
ويعتقد العلماء أن أنواع النمل ،اليت يطلق عليها "فورميكا فوسكوسينرييا"
وموطنها األصلي جبال األلب وسفوحها ،ال تزال تتزايد وتنتشر .وحذر فيته
قائال إن "لديه القدرة على االنتشار يف مجيع أحناء وسط ومشال أوروبا".
هذه اجلحافل من النمل ذي الستة أرجل رسخت لنفسها بالفعل موطئ قدم
يف بلدة توبنجن اجلامعية الواقعة على بعد حنو  200كيلومرتا مشال غرب
ميونيخ.
ووفقا لربنهارد سيفرت من متحف زنكنبريج للتاريخ الطبيعي يف مدينة
جويرليتس األملانية ،فإن هذا النمل جاء مع حصى جبال األلب املستخدم
يف بناء حرم اجلامعة .ويضيف سيفرت" :ومن هناك انتشر اآلن ليصل إىل
مركز املدينة بأكمله" .وجترب سلطات البلدية يف ميونيخ أساليب خمتلفة
للسيطرة على تلك احلشرات املزعجة اليت تنشط عندما يكون الطقس دافئا.
ونظرا ألنها تهوى أيضا الرتبة الرملية ،فإن ساحات لعب األطفال املشمسة
تعد من بني األماكن املفضلة لديها.
وقالت روزماريه هينجريل ،رئيسة قسم اإلنشاءات العامة يف ميونيخ ،يف
أيار /مايو املاضي ،يف مذكرة رفعت إىل إحدى جلان البلدية" :ساحات اللعب
واملرافق املقامة يف األماكن املفتوحة اليت تشبه أجواءها أجواء الطبيعة،
كجزء من بيئة للحيوانات الطبيعية ،دائما ما متثل عامل جذب أيضا للنمل".
لكن ميكن أن يلعب النمل أيضا دورا إجيابيا يف النظم البيئية .فهو يساعد
يف احلفاظ على الغابات ،على سبيل املثال ،من خالل تسريع عملية حتلل
األشجار امليتة .كما أنه يكافح بعض اآلفات احلشرية ويعد عامال مفيدا
للمزارعني.

مراهق يسقط من سقف مركز تجاري

مومبا" ..مرح بكل األلوان

أظهر تسجيل سجلته كامريا مراقبة شابًا يسقط من ارتفاع  15مرتًا داخل
مركز تسوق يف ملبورن بأسرتاليا ووصفت إصابته بأنها خطرية ،حبسب
مصادر طبية يف والية فيكتوريا.
ووصفت األجهزة الطبية حالة الشاب ،البالغ من العمر  18عامًا ،الصحية
بأنها حرجة حتى بعد يوم على سقوطه األربعاء عن السقف الزجاجي ملركز
تسوق "بلوك آركيد" يف ملبورن.
وأوضحت الشرطة أن قدم الشاب املراهق زلت بينما كان برفقة اثنني
آخرين ،وكانوا حياولون الوصول إىل حافة سقف املركز التجاري ،فهوى
تسعة أمتار قبل ارتطامه بالسقف الزجاجي ومن ثم داخل املركز.
مر قبل حلظات من
وكان العديد من األشخاص داخل املركز ،وبعضهم ّ
سقوط الشاب ،بينما متت معاجلة امرأة يف الستينيات من عمرها أصيبت
جبروح جراء الزجاج املتطاير.
وقال املتحدث باسم وحدة اإلسعاف يف والية فيكتوريا إن الشاب أصيب
بكسور يف احلوض والوركني والقدمني ،ومت نقله إىل مستشفى ملبورن
امللكي.

رضيع يقضي  3أيام بجوار جثة أمه

عوجل طفل يبلغ من العمر  15شهرا من اجلفاف بعد العثور عليه حيا قرب أمه
املتوفاة يف شقة مبدينة ملبورن األسرتالية .ويعتقد أنه بقي ملقى على األرض
معها لنحو ثالثة أيام.
فبينما كانت الشرطة جتري تدقيقا اجتماعيا ،وجدت امرأة يف اخلامسة
والعشرين ،وإىل جانبها الطفل الصغري الذي مد إليهم يديه راغبا يف ضمه.
ومل تتمكن الشرطة على الفور من معرفة سبب وفاة األم اليت بوشر يف
تشريح جثتها ،بينما نقل الطفل إىل أحد مستشفيات األطفال يف مدينة
ملبورن ،ثم خرج منها بعدما اطمأن األطباء هناك على حالته الصحية.
وتقول الشرطة إنها ال ترى سببا لالشتباه يف ظروف وفاة الوالدة ،اليت كانت
ملقاة على أرض غرفة اجللوس مرتدية ثيابا عادية ،وال تبدو عليها أي آثار
جلروح ،بينما تشبث الطفل بأفراد الشرطة الذين رفعوه من جانبها.
أما الطفل فكان يرتدي ثياب النوم .وقالت إحدى جارات والدة الطفل إن
األخرية انتقلت من والية تامسانيا إىل هذه الشقة يف ملبورن قبل  12شهرا،
وأعربت عن رغبتها من قبل يف العودة إىل الوالية.
وأوضحت أنها مل تلحظ تردد كثري من الزوار على شقتها ،وأنها وجدتها
ودودة يف املرات القليلة اليت حتادثتا فيها ،ال سيما عن األطفال.

منذ عام 1955
ينظم جملس مدينة
مهرجان
ملبورن
"مومبا" .احتفال
املرح
عنوانه
غناء
وفعالياته
ومسابقات ،ينتظره
األسرتاليون يف
مارس من كل عام.

شــركـة عـــنداري للــمقاوالت
بـإدارة الـسيد ولـيد الـحاج عـنداري

نتعهد
مجيع املشاريع
واالعمال من
املنازل واحملالت
العادية حتى
املباني الشاهقة..
لدينا آليات ومعدات
لسائر أعمال اهلدم
جرافة ضخمة وحديثة (  )excavatorواحلفر ونقل احلفريات واألنقاض..
نؤجر مجيع أنواع الشاحنات واجلرافات واآلليات
جلميع حاجاتكم االتصال
الكبرية والصغرية
على أحد الرقمني:
خدماتنا تشمل سائر أحناء ملبورن
شعارنا الصدق واالستقامة
0414 666 777 - 03 9318 9109
ثقتكم بنا أساس جناحنا

نـتكلم العربية

اسطول من الشاحنات والجرافات آليات الحفر

بعض أفراد الفريق العامل

أسطول من الشاحنات جاهز خلدمتكم

35 Nathan Dr, Campbellfield VIC 3061 - Email: excavation@andarigroup.com.au
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Melbourne

Hatem
Hatem
مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

ﺣﺎﺗﻢ
ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ
ﻛﺎﻧﺖ
للتمديدات
حاتم
ﺷﺮﻛﺔشركة
ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
الكهربائية

ﺃﻓﻀﻞ
ﺯﺍﻟﺖ
ﻭﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ
تقدم أفضل الخدمات
ﺗﻘﺪﻡكانت وما زالت
Central Immigration Solutions, our qualified legal
ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎAt
ﻋﻠﻰ
على أنواعها
experts can assist ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
with all areas of practice, including
*Permanent
Visas
ﻓﺮﻳﻘﺎ
ﺍﳴﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻢ
ﻣﻦفريقا كامال من
ﻛﺎﻣﻼاملؤسسة
تضم
*Temporary Visas
*Citizenship
ﳲ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻦﻴ
التمديدات
ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕيف
االختصاصيني
*Visa Cancellation
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻷﻛﺮﺒ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
*Deportation
املؤسسات واملنازل
الكهربائية ألكرب
Call us today to find out what we can do for you.
ﻭﺍﳴﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
السكنية
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

ﳲ
..ﺍﳴﻌﺎﻣﻠﺔ
.. ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﻛﻔﺎﻟﺔالعمل
 كفالة يف..املعاملة
 صدق يف.. ﳲسريعة
ﺻﺪﻕ خدمة
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
ﺍﻟﻌﻤﻞ

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures
‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„
0457555555 :لالتصال على الرقم

الرقمني
الجميع سايد حاتم على احد
≈= لالتصال بصديقÍ‹£^=—ÈÉìf=⁄_ìj˘◊
ﬁ_œÜ˙^=Ôÿ√=
#_v=ÉÈ_ä

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

TeL/ Fax: 03 9391 0686 03اهلجرة9391
معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية0686
جلميع احتياجاتكم يف ما خيص
Mob:
0417 949
0413805930 :الرقم650
السيدة ديانا احلليب على
Mobile
0417 949 650

Tﹸel/Fax:

*A
*A
Ce
*In
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منوعات

كيف تكشف الكذب عرب الرسائل
النصية القصرية؟

قال علماء إنهم متكنوا من اكتشاف طرق تسمح بكشف الكذب خالل
احملادثات اليت تتم عرب الرسائل النصية القصرية ،مشريين إىل
وجود عدة مؤشرات ميكن أن تدل على كذب املرسل رغم عدم قدرة
املستقبل على رؤيته وجها لوجه ملعرفة حقيقة مشاعره.
وتقول الدراسات إن الناس يستطيعون كشف كذب حماورهم
يف املواجهات املباشرة بواقع  54يف املائة من املرات ،اعتمادا
على حركات اجلسد ونظرات العيون وتعابري الوجه ونربة الصوت،
غري أن تلك االعتبارات تصبح الغية حبال التحدث عرب الرسائل
النصية القصرية ،ما يسمح للكاذبني بالتصرف دون خوف انكشاف
أمرهم.
ولكن دراسة من جامعة «بريغهام يونغ» اعتمدت على متابعة
حمادثات ألكثر من مائة طالب ،قالت إن العامل الرئيسي الذي
يكشف كذب املتحاورين عرب الرسائل القصرية هو الوقت الذي
يستغرقه الشخص إلعداد رسالته وتوقفه لفرتات عن الكتابة خالل
احملاورة بهدف مجع أفكاره.
وعمد العاملون على الدراسة إىل الطلب من الطالب الرد عرب رسائل
نصية قصرية على أسئلة اختريت بشكل عشوائي ،على أن يعتمدوا
الكذب يف نصف إجاباتهم .وقد اكتشف معدو الدراسة أن اإلجابات
الكاذبة استغرقت كتابتها مدة تفوق األجوبة الصادقة بواقع عشرة
يف املائة ،كما جرى حتريرها عدة مرات قبل إرساهلا.
ورغم أن الدراسة  -اليت نشرتها جملة تايم أجريت على نطاق ضيق
وال تقدم نتائج نهائية تتعلق باملمارسات يف احلياة الواقعية ،غري
أن العاملني عليها يؤكدون بأنها تثري الكثري من التساؤالت املهمة
حول حقيقة احملادثات اإللكرتونية اليت حتصل عرب وسائل التواصل
االجتماعي أو الرسائل املكتوبة.
وقال توم ميسريف ،أستاذ قسم املعلوماتية يف جامعة «بريغهام
يونغ» الذي عمل على الدراسة إنها مسحت بالتعرف على «إشارات»
ال يكشفها املرء عادة ،ولكن ميكنها فضح الكذب ،ما يفتح الباب
أمام إعداد تطبيقات قد تسمح للمستخدمني بالتعرف على تلك
«اإلشارات» وحتديد املرسل الذي قد تكون تعليقاته موضع شك.

كندا :صورة «سوبرمان» على العملة
النقدية

علنت دار السك امللكية الكندية اإلثنني عن إطالق سبع قطع نقدية
حتمل صورة سوبرمان مبناسبة الذكرى الـ 75الخرتاعه من قبل
الكندي جو شوسرت واألمريكي جريي سيغل.
وسيتم إطالق هذه القطع حبلول نهاية العام احلالي ،وهي عبارة
عن قطعة مصنوعة من النحاس والنيكل ومخس قطع من الفضة
وقطعة واحدة من الذهب.
وستبلغ قيمتها اإلمسية  50سنتًا للقطعة املصنوعة من النحاس
والنيكل و 10و 15و 20سنتًا للقطع الفضية و 75دوالرًا للقطعة
الذهبية.
أما سعر البيع فسيكون  29,75دوالرًا للقطعة املصنوعة من
النحاس والنيكل اليت سريافقها طابع تذكاري من الربيد الكندي،
وما بني  44,75و 129,75دوالرًا للقطع الفضية و 750دوالرًا
للقطعة الذهبية.
وستحمل القطعة النقدية الذهبية وهي األوىل يف العامل املزينة بصور
سوبرمان صورة ملونة للرجل اخلارق وهو يطري فوق مرتوبوليس،
كما رمسه جو شوسرت على صفحة غالف كتاب القصص املصورة
«سوبرمان رقم  »1سنة  .1938وسيتم إصدار ألفي نسخة منها
فقط.
وقال وزير اهلجرة الكندي ،كريس ألكسندر ،خالل إطالق القطع
النقدية يف تورونتو «حتتفي حكومتنا ليس بتاريخ كندا وتراثها
فحسب ،بل أيضا بالقيم والصفات اليت جيسدها سوبرمان».

العثور على شخص من اوروغواي حيا بعد بوتني حيذف اوباما من صفحته على فيسبوك
اختفائه اربعة اشهر يف جبال االنديز
 ..و اوباما يرد بسرعة حبذفه من تويرت

ذكرت وسائل اعالم حملية يف االرجنتني انه عثر على رجل من
اوروغواي عمره  58حيا بعد اختفائه اربعة اشهر يف جبال االنديز
النائية معتمدا على اكل اجلرذان والزبيب للبقاء على قيد احلياة.
وكان راؤول فرناندو غوميز قد بدأ يف أيار /مايو رحلة سريا على
االقدام لعبور اجلبال من تشيلي اىل االرجنتني بعد ان تعطلت
دراجته النارية .وأفادت انباء بعد ذلك انه ضل طريقه اثناء عاصفة
ثلجية.
وعثر مسؤولون ارجنتينيون من اقليم سان خوان الواقع يف مشال
غربي االرجنتني على غوميز يف مأوى على ارتفاع  2840مرتا فوق
سطح البحر عندما سافروا اىل هناك لتسجيل مستويات الثلوج.
وقال خوسيه لويس جايوخا حاكم سان خوان لصحيفة دياريو دو
كويو "احلقيقة ان هذه معجزة .ما زلنا غري مصدقني .تركناه يكلم
زوجته وامه وابنته ..سألته هل انت مؤمن؟ قال ال ولكين مؤمن
االن".
وأبقى السكر والزبيب واجلرذان غوميز حيا خالل فرتة الشتاء بنصف
الكرة اجلنوبي .وذكرت تقارير اخبارية ان جوميز فقد  20كيلوجراما
من وزنه خالل هذه احملنة كما اصيب جبفاف.
وقالت صحيفة الباييس اليت تصدر يف اوروغواي ان طبيبا فحص
غوميز فوجئ مبقدرته على التكيف.
ونقل عن الطبيب قوله "انه مريض مصاب بارتفاع ضغط الدم وله
تاريخ من التدخني وعالمات على نقص التغذية .لكنه سيكون خبري
وخالل بضعة ايام سنخرجه من املستشفى".
ويف عام  1972حتطمت طائرة كانت حتمل فريقا لرياضة الركيب
من اوروغواي اىل تشيلي يف جبال االنديز .وبقى البعض على قيد
احلياة بأكل جثث املوتى.

أجنيلينا جولي تنقش ومشا جديدا يبدو
بالعربية أضافته لـ «العزمية»
عدسات
التقطت
الكامريا لفضوليني يف
أسرتاليا صورا للممثلة
الشهرية
األمريكية
أجنيلينا جولي أثناء
توجهها لركوب تاكسي
مائي يف سيدني ،حيث
كشفت الصور أن جولي
أضافت ومشا جديدا
نقشته على ذراعها.
وعلى الرغم من أنه مل
يتسن التعرف على الوشم بوضوح إال أن هذا الوشم يبدو وكأنه
باللغة العربية ،وقد أضافته جولي إىل وشم "العزمية" بالعربية الذي
سبق ان نقشته على ذراعها اليمنى .هذا ومن املعروف أن أجنيلينا
جولي من أكثر النجوم اهتماما بالوشم ،إذ حيمل جسدها قرابة 18
نقشاُ .يذكر أن وشم "العزمية" أثار اهتمام املمثلة املصرية غادة
عبد الرازق ،فقامت بنقشه مع اختالف هو أنها نقشته على ذراعها
اليسرى .وقد ظهر هذا الوشم على يد عبد الرازق يف مناسبة
إعالمية يف عام  .2010هذا وكانت وسائل اإلعالم قد سلطت
الضوء على وشم آخر لغادة عبد الرازق ،إذ نقشت اسم خطيبها
السابق اإلعالمي حممد فودة على كتفها اليمنى ،وأصرت على
عدم إزالته أثناء تصويرها مسلسل "زهرة وأزواجها اخلمسة" .لكن
بعد فسخ اخلطوبة أعلنت عبد الرازق أنها ستزيل "حممد فودة" عن
جسدها ،معللة سبب انتهاء العالقة بتخوفها من الفشل يف اجلمع
بني الزواج والفن ،مشدة على أنها ال ترغب بأن يقف أي عائق
أمامها يف مسريتها الفنية .إىل ذلك دفع وشم "العزمية" البعض
إىل التحقق مما إذا كان هذا النقش "العزمية" فعال أم "اهلزمية".

إلكرتونيا بني روسيا والواليات املتحدة ،على
حتدم الصراع
ً
خلفية خالفهما حول األزمة السورية ،وانتقل اخلالف بني الرئيس
الروسي فالدميري بوتني ونظريه األمريكي باراك أوباما إىل الشبكة
العنكبوتية ،وذلك قبيل انعقاد قمة جمموعة العشرين يف سان
بطرسربغ الروسية يوم اخلميس  5سبتمرب (أيلول).
وحسب ما ذكرت صحيفة «ذا ديلي راش» األمريكية ،فقد قام
الرئيس الروسي حبذف باراك أوباما من صفحته اخلاصة على موقع
التواصل اإلجتماعي» فايسبوك» .ونقلت الصحيفة عن مصادر يف
جدا عندما علم باخلرب.
البيت األبيض ،أن الرئيس أوباما استاء ً
بوتني حيذف اوباما من صفحته على فيسبوك و اوباما يرد بسرعة
حبذفه من تويرت
ما زاد الطني بلة بالنسبة إليهّ ،
أنه اكتشف أن نائب الرئيس جو
بايدن وبوتني ال يزاالن صديقني على الفايسبوك ،فثارت حفيظة
أوباما أكثر.
عموما ،فقد قرر أوباما
متر مرور الكرام
ومبا ّ
ً
أن هذه األفعال ال ّ
االنتقام ملا ّ
حل به ،فأقدم على «حذف» بوتني من صفحته على
موقع «تويرت».

«املافيا» مت ّزق جسد العب برازيلي
وتطعمه لـ»احليوانات»
فجعت األوساط
يف
الكروية
الربازيل مرة أخرى
مروع قتل
حبادث ّ
خالله العب شاب
بطريقة وحشية،
بعد أشهر من
اختفاء آثاره يف
ظروف غامضة،
قبل أن تكتشف
السلطات أنه قتل على أيدي مجاعات «املافيا».
وذكرت وسائل إعالم برازيلية أن «غابرييل دي أوليفريا» البالغ
من العمر  19عامًا ،والذي يلعب لنادي «فلومينينزي» ،قتل بطريقة
مروعة حيث أقدم اجلناة على تقطيع جسده وإلقاء أجزاء منه يف أحد
ّ
األنهار ،وتقديم جزء آخر من جسده للحيوانات ،من أجل عدم ترك
أي أثر للجرمية.
ِ
جتد
واختفت آثار «غابرييل» يف  16مايو/أيار املاضي ،حيث مل
عمليات البحث عنه نفعًا ،قبل أن تتوصل الشرطة الربازيلية خليوط
اجلرمية وتعثر على ما تبقى من جسده ،بينما اعتقلت عددًا من
املشتبه بارتكابهم للجرمية.
ورجحت تقارير صحافية أن يكون الالعب الشاب قتل على يد إحدى
عصابات املافيا املنتشرة يف هذا البلد ،مشرية إىل أن شقيقه
تورط قبل أشهر بسرقة سيارة من سيدة حتت تهديد السالح ،وقد
يكون اجلناة قتلوه انتقامًا من شقيقه.
وأثار احلادث حالة من االستياء يف الربازيل اليت ترتفع فيها
معدالت اجلرمية بشكل كبري ،وسط خماوف من تأثر التقارير عن
تلك احلوادث على استضافة البالد لبطولة كأس العامل املقبل.
وأعاد هذا احلادث املروع األذهان إىل جرمية قتل حكم يف إحدى
بطوالت اهلواة بطريقة مشابهة قبل حنو شهرين ،إذ أقدم عدد من
املشجعني على متزيق جسد احلكم العشريين بسبب إشهاره بطاقة
محراء يف وجه أحد الالعبني.
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سلة طبيعية للتخلص من
السموم يف اجلسم وتنظيفه

كم من فناجني الشاي األسود
يوميا يسبب التهاب املفاصل ؟

عصائر الفاكهة ..اخلطر
الصحي القادم على مهل

لطاملا نصح أخصائيو التغذية بتناول أنواع معينة من األطعمة
لتحقيق أهداف حمددة تعود بالفائدة على اجلسم .لكن يبدو أنه قبل
تناول هذه األطعمة املفيدة ينبغي العمل بداية على تنظيف اجلسم
من السموم ،وهو ما ميكن التوصل إليه بإدراج بعض اخلضروات
والفواكه يف الئحة الطعام.

خضع أكثر من  75ألف سيدة لدراسة ُأجريت يف جامعة جورج تاون
األمريكية حول تأثري املشروبات واألطعمة وطريقة تناوهلا على
صحة املرأة ،وحتديدا على املفاصل.

السكر املوجود يف مشروب الفاكهة يضر بصحة االنسان ،وعصري
اخلضر هو احلل البديل.
واشنطن  -حذر علماء أمريكيون من أن عصائر الفاكهة متثل خطرا
جديدا على الصحة بسبب كمية السكر اليت حتتوي عليها املشروبات
الصحية.

هذا ويشدد األخصائيون على أن تناول هذه األطعمة ال يعترب محية
إلنقاص الوزن ،وإن كانوا يشريون إىل أن ذلك وارد على املدى
البعيد.
فعلى سبيل املثال ينصح العلماء بتناول مثرة األفوكادو ملا حتمله
من مواد مضادة لألكسدة ،مما يساعد يف التخلص من السموم
وجتعل البشرة أكثر نضارة.
أما امللفوف فهو مفيد الحتوائه على الكربيت الفعال يف القضاء
على املواد الكيميائية املضرة باجلسم ،متاما مثل التوت الربي الذي
يتصدى جلراثيم األمعاء وحيول دون اإلصابة بااللتهابات يف اجلهاز
البولي .كما حيتوي الثوم على الكربت ايضا مما جيعله يف صفوف
املواد الطبيعية الناجعة للتخلص من السموم وتنظيف اجلسم.
باإلضافة إىل ذلك ال غنى عن احلمضيات يف مكافحة السموم يف
اجلسم .فالليمون على سبيل املثال حيتوي على نسبة عالية من
الفيتامينات ومضادات األكسدة ،لذلك يشري املختصون بإضافة
بعض من قطرات الليمون يف قدح املاء ،فهي تساعد يف محاية
الكبد وتنظيف اجلهاز اهلضمي.
ومن املود الطبيعية املفيدة للجهاز اهلضمي أيضا فاكهة
الغريبفروت ،اليت ينصح بها خرباء التغذية ملا حتتويه من نسبة
ضئيلة من السكريات ،كما أنها وقاية من اإلصابة حبصى الكلى.
ويعد البنجر من اخلضروات الضرورية لتنظيف الكبد ومحاية النظام
اهلضمي ،كما انه عالج مهم للتخلص من السموم ،متاما كما هو
احلال بالنسبة للربوكلي الذي يعترب من أهم اخلضروات اليت تنظف
اجلسم من السموم.

للسيدات :اإلفراط يف احلمية يؤدي للعقم
باحثون يابانيون يؤكدون ان نسبة اخلصوبة ترتاجع بسرعة أكرب عند
اللواتي لديهن نقص بالدهون والفيتامني د يف اجلسم.
طوكيو  -حث باحثون يابانيون النساء على عدم اإلكثار من احلميات
الغذائية ،إذ تبني هلم ان نقص الدهون والفيتامني د يف اجلسم
يتسبب بالعقم عند الشابات.
وأفادت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية األربعاء ان فريقًا من
الباحثني يف جامعة جونتاندو اليابانية عمد إىل قياس معدالت اخلصوبة
أي عدد البويضات عند حوالي  100امرأة يف العشرينيات والثالثينيات
من العمر.
وتتبع ماليني السيدات يف العامل محيات غذائية بهدف خسارة املزيد
من الكيلوغرامات واحلصول على جسم رشيق ،غري أن بعض هذه
احلميات غري املدروسة تقود عادة إىل نتائج كارثية تنتهي أحيانا
بالوفاة.
وسأل الباحثون النساء يف الدراسة عن منط غذائهن وعاداتهن
الغذائية ،وتبني ان نسبة اخلصوبة ترتاجع بسرعة أكرب عند اللواتي
لديهن نقص بالدهون والفيتامني د يف اجلسم.
وقال الدكتور يوشي ساتو ان على النساء الشابات اللواتي يسعني
للحفاظ على رشاقتهن أن يتنبهن ويسعني ألن يكون وزنهن مناسبًا
وأن يتعرضن للشمس يوميًا بغية تفادي العقم.

تراوحت أعمار السيدات اللواتي خضعن هلذه الدراسة بني 40
و 65عاما .انتهت هذه الدراسة حتت إشراف الربوفيسور كريستوفر
كولينز إىل أن الشاي األسود يسبب التهاب املفاصل للسيدات كما
هو األمر بالنسبة للرجال ،وإن كان بنسبة أقل ،علما أن املختصني
ينصحون بتناوله الحتوائه على مواد طبيعية مضادة لألكسدة .لكن
من جانب آخر يؤكد العلماء أن اخلطورة النامجة عن تناول الشاي
األسود نامجة عن شرب أكثر من  4فناجني منه يوميا ،مما دفع
كولينز إىل توجيه النصيحة باالستمرار يف شرب الشاي االسود،
لكن مع توخي احلذر كي ال يتم ختطي الكمية املسموح بها واليت
تعود على الصحة بالفائدة .كما ينصح كريستوفر كولينز حميب
الشاي الثقيل بعدم شرب أكثر من فنجان واحد منه يوميا ،وأن
حياولوا استبداله بالشاي األخضر الذي مل يرصد العلماء أي تأثري
سليب يسببه للمفاصل .لطاملا حذر أخصائيو التغذية من تناول
املشروبات الغازية ملا حتمله من مضار يعترب التهاب املفاصل من
أبرزها ،فوجد البعض يف الشاي وغريه من املشروبات التقليدية
بديال ،ال سيما بعد نشر نتائج الكثري من البحوث اليت أسهب
القائمون عليها باحلديث حول فوائد هذا املشروب املفضل بالنسبة
للكثريين.

العالقة احلميمة متنع
األمراض وتنشط الدماغ

يوافق غالبية األشخاص على أن العالقة احلميمة  ،تعترب أمرا ممتعا،
ولكن األحباث تدل أيضا على أنها تؤدي إىل تاثري إجيابي على الصحة
النفسية واجلسدية
وتفول املستشارة اخلاصة بأمور اجلنس يف نيويورك ،آن كرينري ،إن
الصحة اجلنسية ألي شخص تعترب "انعكاسا لصحته العامة ".ويعتقد
العلماء أن العالقة احلميمة حتسن من النظرة إىل الذات ،وختفض من
خطر اإلصابة باألمراض املتنوعة.
وأشارت دراسة صدرت يف العام  2008يف جملة الكلية األمريكية
ألمراض القلب ،إىل أن عدم االنتصاب القوي يتصل بصحة القلب
الضعيفة.
وتناولت دراسة نشرت يف العام  ،2004يف جملة اجلمعية األمريكية
الطبية حول الصحة اجلنسية للذكور وتأثريها على مرض سرطان
الربوستاتا ،أن  29ألف رجل مشلتهم الدراسة ،ولديهم  21مرة
انتصاب يف الشهر ،كانوا أقل عرضة لإلصابة بسرطان الربوستاتا
مقارنة بغريهم من الذكور الذين لديهم حاالت انتصاب تبلغ أربع إىل
سبع مرات شهريا.
كما وجدت عاملة األنثروبولوجيا ،هيلني فيشر ،أن ممارسة اجلنس
بانتظام حتسن من مهارات حل املشاكل ،وتزيد اإلبداع وتعزز التعاون
األفضل بني الزمالء ،من خالل إطالق مادتني حتفزان على السعادة يف
الدماغ وهما الدوبامني وأوكسيتوسني.
وأظهرت دراسة اسكتلندية أن  3500امرأة ورجل يف أوروبا وأمريكا
بدوا أصغر من سنهم احلقيقي ،إذ مت رصد هؤالء لفرتة عشر سنوات،
ووجد الباحثون أن العامل األساسي األول الذي كان مشرتكا لديهم
هو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام .أما العامل الثاني املشرتك
فتمثل باحلياة اجلنسية السعيدة والصحية.
وتقول كرينر أيضا إن املرأة قبل النشوة ،تدخل يف حالة من الراحة
والسعادة ،ما يؤدي إىل تفعيل أجزاء معينة من الدماغ ،واليت تساعد
إىل حد كبري على التخلص من اإلجهاد .كما تؤدي الراحة اجلنسية إىل
حتفيز اخليال واإلثارة.

ويقول باري بوبكني ،أستاذ التغذية جبامعة كاليفورنيا ،يف مقابلة
مع صحيفة "الغارديان" ،إن العصائر العادية والطبيعية هي اخلطر
اجلديد ،وأضاف أنها اخلطوة التالية يف تطور املعركة وهي متثل
جزءا كبريا حقا منها ألنه يف كل البالد يستخدمون العصائر بدال
من املشروبات الغازية باعتبارها صحية .ويوصي العامل األمريكي
بشرب عصري اخلضروات بدال من عصري الفاكهة ،وقال إن تناول
برتقالة أو اثنتني جيعل اإلنسان يشعر بالشبع ،لكن شرب عصري 6
برتقاالت ،جيعل املرء يشعر بعدها بأنها مل تؤثر فيما يأكله.
ويؤكد برينكني أن شرب العصائر يعطى إحساس بالشبع لكنه ال
يؤثر على كمية املواد الغذائية اليت حيصل عليها املرء ،يف حني أن
تناول برتقالة يؤثر بالفعل .ومن ثم فإن تناول العصائر ال يفيد،
كما أنه مينحنا نفس كمية السكر املوجودة يف حوالي أربعة على
ستة برتقاالت ،أو علبة كبرية من "الكانز" ،وهو أمر مضلل.
وافادت دراسة قدمية أن األشخاص الذين يتناولون الكثري من
اخلضار والفاكهة مييلون للتفاؤل أكثر بشان مستقبلهم.
واكتشف الباحثون من جامعة بريطانية ان لدى األشخاص املتفائلني
مستويات عالية من مركبات الكاروتينويد النباتية يف دمهم.
وتوجد مركبات الكاروتينويد مبستويات عالية يف عصري الليمون
واخلضروات الورقية.
وكشفت دراسة علمية سابقة عن فوائد جديدة للخضروات ،وحتديدًا
ذات األوراق الليفية مثل امللفوف والسبانخ واجلذرية مثل اجلزر
والبنجر واللفت ،فهي تضفي على اجللد إشراقا وجاذبية.
وتناول قدر كاف من اخلضروات يوميًا ،يقوي جهاز املناعة باجلسم،
كما حيوي مضادات أكسدة تكافح السرطان ،وتعزز صحة القلب.
واشارت الدراسة اليت نشرت يف "دورية التطور والسلوك
اإلنساني" ،أن تناول أطعمة غنية بالكاروتينويد ،وهي مادة متوفرة
يف بعض أنواع الفواكه واخلضروات الورقية واجلذرية ،متنح اجللد
توهجًا.
ووجد العلماء أن األشخاص األكثر تفاؤ ً
ال كان لديهم ارتفاع بنسبة
معدالت الكاروتينويد يف الدم مقارنة باألشخاص األقل
13باملئة يف ّ
تفاؤ ً
ال ،وفقا" ملوقع "ميدل ايست اون الين".

دراسة :األجهزة واأللعاب أكثر تلوثا
من مقاعد املراحيض
كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة دوميستوس بالتعاون مع
منظمة اليونيسيف أن ثلث الناس يرون أن مقاعد املراحيض أو
التواليتات هي أكثر األماكن جتمعا للجراثيم يف البيت.
لكن الدراسة وجدت أن األجهزة واأللعاب مثل بالي ستيشن
وإكس بوكس وأيدي الكنبات واملقاعد هي أكثر تلوثا من مقاعد
املراحيض.
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واشنطن ودمشق تتسلحان...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

يقضي بانتهاج طريق املفاوضات الذي ال طريق غريه ،وان اوباما
نفسه يقول ذلك .الفروف رأى ان االولوية هي «لتنظيم مؤمتر جنيف
 ،2إلخراج التطورات من جمرى املواجهة العسكرية ،والقضاء على
اخلطر اإلرهابي الذي ال يزال يتصاعد .هذا هو هدفنا املشرتك».
واكتمل املشهد :الفروف ارتدى عباءة الوساطة بني االمريكيني
والسوريني .كان كريي يقول إنه ال يثق بتعهدات االسد ويريد
«ضمانات روسية» .وكان االسد يقول يف مقابلة تلفزيونية إنه ال
يثق باالمريكيني ،وإنه لوال «الضمانات الروسية» ،ما كانت مبادرة
احلل الديبلوماسي لتولد.
الفروف وكريي اتفقا على أن احلل السياسي للمشكلة أفضل
من استخدام القوة .وقال الوزير الروسي «نعتقد أن تطور الوضع
مينحنا فرصة جديدة كي حناول تنظيم مؤمتر جنيف  ،2هذا هو هدفنا
املشرتك».
ويبدو أن اجتماع املبعوث الدولي والعربي إىل سوريا األخضر
اإلبراهيمي مع كريي ،ومن ثم مع الفروف ،يهدف إلعادة الزخم
للطريق اىل مؤمتر جنيف ،اذ أعرب اإلبراهيمي عن أمله يف استئناف
احملادثات حول تنظيم «جنيف  ،»2مشددًا «على التزامه بتنظيم
املؤمتر» ،مضيفا أنه سيلتقي الفروف اليوم.
ويف مؤمتر صحايف مشرتك مع كريي قبيل انطالق اجتماعاتهما
املكثفة واليت ينضم إليها خرباء يف األسلحة الكيميائية من البلدين،
قال الفروف «ننطلق من مبدأ أن تسوية هذه املشكلة جتعل من غري
اجملدي توجيه أي ضربة ضد سوريا .حنن مقتنعون بأن شركاءنا
األمريكيني ،وكما قال أوباما ،يفضلون بقوة ح ًال سلميًا هلذه
املشكلة» ،ويف هذا اإلطار «سنعمل للتوصل إىل اتفاق مبدئي بهدف
حل كل مشكلة األسلحة الكيميائية يف سوريا مرة واحدة عرب انضمام
سوريا إىل اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية ومنظمة حظر األسلحة
الكيميائية» ،مشددا على أن العملية جيب «أال تطول».
وأضاف الفروف «نعتقد أن تطور الوضع مينحنا فرصة جديدة كي
حناول تنظيم مؤمتر جنيف  ،2إلخراج التطورات من جمرى املواجهة
العسكرية ،والقضاء على اخلطر اإلرهابي الذي ال يزال يتصاعد .هذا
هو هدفنا املشرتك» .وشدد على أن موسكو تسعى إىل حتقيق موقف
مشرتك مع واشنطن حول سوريا وتتوقع أن تسعى واشنطن إىل ذلك
أيضا .وقال «إذا كنا نتمسك بهذه القاعدة ،فسنحقق جناحًا».
وأعلن كريي أن الواليات املتحدة وروسيا «مصممتان» على إجراء
«حمادثات مهمة» يف جنيف حول وسائل توفري امن ترسانة األسلحة
الكيميائية السورية ،ولن تكتفي واشنطن بتصرحيات سوريا حول هذا
املوضوع.
وقال كريي إن «تصرحيات النظام السوري غري كافية يف نظرنا،
وهلذا السبب حنن هنا للعمل مع الروس وسريغي الفروف للتأكد من
أن باإلمكان حتقيق ذلك» .وأضاف إن «التوقعات كبرية .األمر ليس
لعبة ،وقلت ذلك لصديقي عندما بدأنا احلديث .جيب أن يكون ذلك
واقعيا ،جيب أن يكون كامال ،جيب أن يكون قابال للتحقق منه ،جيب
أن يكون ذا مصداقية» ،مشريا إىل انه ال «يوجد شيء حمضر مسبقًا»
يف هذه العملية الن هذه األسلحة الكيميائية استخدمت .وتابع «حنن
مصممون ،بقدر ما انتم مصممون ،على أن نبدأ حمادثات مهمة وذات
مغزى ،حتى ولو أن عسكريينا حيافظون على مواقعهم احلالية إلبقاء
الضغط على نظام األسد» .وقال «على الرغم من ان األمر صعب
للغاية ،فإننا نعتقد ان هناك وسيلة للقيام بذلك ،مع تعاون خربائنا
والتزام نظام االسد فقط».
وأعلن كريي انه يرفض اقرتاح الرئيس السوري بشار األسد تقديم
معلومات حول األسلحة الكيميائية بعد  30يومًا من توقيع معاهدة حظر
األسلحة الكيميائية .وقال «ال يوجد معيار بشأن هذه العملية» الن
األسد استخدم أسلحة كيميائية .واضاف «كلمات النظام السوري،
برأينا ،ال تكفي» ،مضيفا أن «أمام سوريا  10أيام فقط لتقديم
مقرتحاتها حول وضع سالحها الكيميائي حتت رقابة دولية».
وذكر بأن بني واشنطن وموسكو اختالفات كثرية حيال الوضع يف
سوريا ،مبا يف ذلك حول املسؤولني عن اهلجوم الكيميائي يف غوطة
دمشق يف  21آب املاضي .وتابع «الرئيس (باراك) أوباما أوضح انه
إذا فشلت الديبلوماسية فقد تكون القوة ضرورية لردع األسد واحلد
من قدرته على استخدام هذه األسلحة» ،لكنه أشار إىل أن «حال سلميا
يبقى أفضل من العمل العسكري ،على غرار ما أعلن مرارا وتكرارا»
أوباما.
وقال الفروف لكريي «أنا على ثقة من ان شركاءنا األمريكيني
يؤيدون طريقا سلميا ملراقبة االسلحة الكيميائية يف سوريا» .وأضاف
«آمل أننا سننجح» .فرد عليه كريي وهو يصافحه «تريد مين ان اثق
بكل كلمة تقوهلا .إن الوقت مبكر جدا لذلك».
واعتربت وزارة اخلارجية األمريكية أن وثيقة االنضمام إىل اتفاقية
حظر األسلحة الكيميائية اليت قدمتها سوريا إىل األمم املتحدة ال
ميكن أن تكون بديال عن نزع األسلحة أو وسيلة للمماطلة .وقالت
نائب املتحدث باسم الوزارة ماري هارف إن «خيار الواليات املتحدة
استخدام القوة العسكرية ما زال مطروحا على الطاولة».
وقال أوباما ،خالل اجتماع للحكومة األمريكية« ،آمل أن تؤدي
املناقشات بني وزير اخلارجية كريي ونظريه الروسي سريغي الفروف
إىل نتائج ملموسة» ،مشريا إىل أن تركيزه سيتحول اآلن إىل األمور
الداخلية.
وقال املتحدث باسم األمم املتحدة فرحان حق «قبل بضع ساعات،
تسلمنا وثيقة انضمام من جانب احلكومة السورية تتعلق باالتفاقية
حول األسلحة الكيميائية ونقوم بدرسها .وهي قيد الرتمجة» .وأعلن
أن االنضمام إىل معاهدة موقعة من دول أخرى يتطلب «بعض

اإلجراءات» اليت تستلزم «بضعة أيام» ،موضحا انه «يستدعي األمر
مهلة من بضعة أيام قبل أن تتمكن دولة ما من االنضمام رمسيا» إىل
اتفاقية .واالنضمام «هو مرحلة أوىل».
وقالت البعثة السورية يف نيويورك «بعثنا برسالة رمسية إىل
األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون أعلمناه فيها بانضمام سوريا
إىل اتفاقية احلظر والتزامنا جبميع ما ورد يف أحكام االتفاقية».
وكان الرئيس السوري بشار األسد قال ،يف مقابلة مع قناة
«روسيا  ،»24إن دمشق سرتسل رسالة إىل األمم املتحدة ومنظمة
حظر األسلحة الكيميائية وستتضمن الوثائق التقنية الضرورية لتوقيع
االتفاق.
لكن األسد حذر من أن بالده لن تنفذ شروط املبادرة الروسية
حول األسلحة الكيميائية إال إذا أوقفت الواليات املتحدة دعمها
«لإلرهابيني» وتوقفت عن «تهديد» سوريا .وقال «أريد أن يكون
ذلك واضحًا للجميع بان هذه االلتزامات لن ننفذها بشكل منفرد ،هذا
ال يعين أن سوريا ستوقع على الوثائق وتلتزم بالشروط ونتوقف
هنا» .وأوضح «انها عملية ثنائية» مؤكدا انه «حني نرى ان الواليات
املتحدة تريد فعال استقرار املنطقة وتتوقف عن التهديد والسعي
للهجوم وتسليم اسلحة لالرهابيني ،حينها سنعترب انه بامكاننا املضي
يف العملية حتى النهاية وانها مقبولة بالنسبة اىل سوريا» .وأعلن أن
«الدور األساسي يف هذه العملية سيكون لروسيا ،ألنه ال يوجد أي
ثقة أو اتصاالت بيننا وبني األمريكيني».

اجليش يواصل...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

يف وقت فرض استمرار التوتر األمين يف باقي أحناء البالد متديد
العمل بقانون الطوارئ لشهرين إضافيني ،مع األخذ يف االعتبار ختفيف
مدة حظر التجوال اليومية ،وذلك تسهي ًال حلياة املواطنني ،خصوصًا
مع اقرتاب موعد استئناف الدراسة يف املدارس واجلامعات.
وواصلت القوات املسلحة املصرية أمس االول ،بالتعاون مع قوات
العمليات اخلاصة يف وزارة الداخلية ،تنفيذ احلملة األمنية املوسعة
على القرى املوجودة يف املنطقة (ج) ،وحتديدًا يف املسافة بني مدينة
الشيخ زويد وحتى الشريط احلدودي يف مدينة رفح ،حيث استمرت
عمليات التمشيط وتطهري املنطقة من بؤر التنظيمات املسلحة ،وصو ً
ال
إىل منطقة جنوبي الشيخ زويد يف قرية الطويل.
وقال مصدر أمين إن «احلملة اليت بدأت مع نهاية األسبوع املاضي،
مقر وزارة
انتهت تقريبًا من اجلزء األهم يف اخلطة اليت وضعت داخل ّ
الدفاع عقب االنتهاء من توابع فض
اعتصامي رابعة العدوية والنهضة
َ
يف الثالث من متوز املاضي .وأضاف املصدر إن «اجلزء احملقق هو
تفريق
جتمعات اجلماعات التكفريية واجلهادية املوجودة يف تلك
ّ
القرى ،وإجبارها على الفرار إىل منطقة وسط سيناء وجبل احلالل،
حيث يسهل هناك التعامل معها بسهولة والقبض على أفرادها أو
تصفيتهم».
حتدث
وكان املتحدث العسكري أصدر بيانًا أول األسبوع احلاليّ ،
فيه عن نتائج العمليات قائ ًال إنه «مت قتل تسعة تكفرييني والقبض
على تسعة آخرين» ،بينما تؤكد املعلومات املوجودة لدى أجهزة البحث
أن املنطقة يوجد فيها ما ال يقل عن ألفي مسلح ،ومن بينهم عدد
كبري من جنسيات غري مصرية.
وألغي املؤمتر الصحايف الذي كان مقررًا أن يعقده املتحدث
العسكري العقيد أمحد حممد علي ،للكشف عن مالبسات احلادث ،إىل
جانب آخر املستجدات بشأن تعقب املسلحني يف سيناء.
وأوضح مصدر عسكري أن «مجع املعلومات عن الواقعة ما زال
جاريًا حتى اآلن ،ومل
يتم حتديد أي أمساء أو مجاعات يشتبه يف
ّ
تورطها باحلادث» ،مؤكدًا أن يكون استخدام أسلوب «العملية
عد تطورًا نوعيًا يف املواجهة خالل
االنتحارية» يف العمليات ،وهو ما ُي ّ
تلك الفرتة ،ومرجحًا أن «الضربة القوية اليت تلقوها خالل العمليات
جتمعاتهم داخل القرى املوجودة يف املنطقة (ج)
املوسعة وتشتيت ّ
ّ
هو ما دفعهم إىل ذلك».
وتبنت مجاعة تكفريية معروفة باسم «جند االسالم» عملية التفجري
املزدوج الذي استهدف مقر االستخبارات احلربية يف رفح أمس األول،
حيث جاء يف بيان أصدرته اجلماعة بعنوان «غزوة رد االعتبار لشهداء
رابعة العدوية» ،أن «شهد اجلميع اجملازر الوحشية اليت قامت بها
العصابة املجُ رمة ُ
املتمثلة يف ميليشيات السيسي من خونة اجليش
املصري الذين باعوا دينهم وضمائرهم بثمن خبس ،واتضح التوجه
احلقيقي هلؤالء اخلونة من احلرب ُ
ُ
املباشرة على اإلسالم
واملسلمني
ُ
العّزل وتدمري املساجد وحرق اجلثث
للمسلمني ُ
من استهداف ُمباشر ُ
واالستيالء على ممتلكات ُ
املعارضني كغنائم حرب ومرت هذه اجلرائم
واجملازر حتت تعتيم إعالمي كبري».
ومن جهة أخرى ،أعلن املتحدث الرمسي باسم رئاسة اجلمهورية
السفري إيهاب بدوي أن الرئيس املصري املؤقت املستشار عدلي
منصور قرر متديد حالة الطوارئ املعلنة مبوجب قرار رئيس اجلمهورية
رقم ( )532لعام  2013يف مجيع أحناء مصر ،ملدة شهرين.

بيان بعبدا يعوّم...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

يف  11حزيران  2012واجلهود لتشكيل احلكومة .وعزت الرئاسة
خطوتها اىل ضرورة «توضيح االلتباسات اليت أثريت أخريا حول أجواء
جلسة احلوار الوطين ،اليت ناقشت وأقرت اعالن بعبدا» .واستند البيان
اىل حمضر اجللسة ليؤكد ان رئيس جملس النواب نبيه بري «تال بصوته
التعديالت اليت أدخلت على البيان صفحة صفحة ،فأعلن التوافق على
بقاء هذه الصفحات كما جاءت يف االصل وعلى التعديالت املستحدثة
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نتيجة النقاش على بعض بنود الصفحات االخرى» .كما حرص البيان
الرئاسي على االشارة اىل ان «تأكيد اعالن بعبدا والتزامه مت يف
ثالث جلسات متعاقبة» .أما العامل الالفت اآلخر الذي تضمنه البيان
فربز يف اشارة البيان اىل ان «اعالن بعبدا مل يتضمن اي نص يتعلق
باملقاومة وسالحها».
لكن أوساطا سياسية مطلعة اعتربت ان اجلزء الثاني من البيان
املتعلق بالفصل بني موضوع االسرتاتيجية الدفاعية و»اعالن بعبدا
« يشكل مؤشرا ينبغي التوقف عنده نظرا اىل ما قد ينطوي عليه
من دالالت ،جلهة تسهيل أو تعقيد العقبات اليت تعرتض أي مسعى
متجدد لتشكيل احلكومة .ذلك ان قوى  8آذار اليت ستكون املعنية
املباشرة بأي رد حمتمل على تثبيت الرئاسة «اعالن بعبدا» مرتكزا
ألي بيان وزاري للحكومة اجلديدة ،يتعني عليها ايضا ان تأخذ يف
االعتبار ان البيان الرئاسي قد يكون أراد أن يؤكد ضمنا امكان
اجياد تسوية بني االستمرار يف التزام االعالن واملضي يف احلوار
حول االسرتاتيجية الدفاعية .وتقول االوساط يف هذا السياق إن
هذه الناحية قد تشكل نقطة التقاء بني الرئيس سليمان والرئيس
بري عشية انطالق اللجنة النيابية اليت كلفها االخري القيام جبولة على
املسؤولني والكتل النيابية ،للبحث معهم يف مبادرته املتعلقة باحلوار
حول تشكيل احلكومة ومعاودة البحث يف االسرتاتيجية الدفاعية.
وأوضحت مصادر بعبدا ان البيان الذي صدر امس االول ليس
املقصود منه الرد على أحد ولو كان «اعالن بعبدا» حمور تعليقات
بعض السياسيني يف الفرتة االخرية .وقالت ان الطريقة اليت أثري
فيها موضوع «اعالن بعبدا « أوحت كأن الرئيس سليمان وحده مرره
هربه يف حني ان واقع احلال خمالف لذلك ،بدليل مشاركة أقطاب
او ّ
احلوار يف صياغته ،كما اضاء على ذلك البيان الرئاسي امس االول.
وعلم ان الرئيس سليمان وعشية صدور البيان حول اعالن بعبدا ،أبلغ
عددا من االطراف انه يف صدد اصداره وذلك لتوضيح ما جرى فعال
يف جلسة احلوار يف  11حزيران  2012وللرد على ما ورد على لسان
أحد املشاركني يف اجللسة من معطيات أال وهو النائب سليمان فرجنية
يف مقابلة تلفزيونية بثت أخريا.
ويف رأي مواكبني لبيان بعبدا انه يبعث برسائل ايضا اىل املعنيني
بتشكيل احلكومة اجلديدة مفادها ان اعالن بعبدا هو أساس البيان
الوزاري املقبل ملا تضمنه من مبادئ تتعلق بتحييد لبنان عن صراعات
املنطقة وال سيما منها االزمة يف سوريا والتزام القرار  .1701كما
يبعث البيان برسالة اىل اجملتمع الدولي الذي يستعد الرئيس سليمان
للتحاور معه يف نيويورك يف الثلث االخري من الشهر اجلاري .ويعطي
البيان جرعة دعم ملبادرة الرئيس بري اليت تنطلق اللجنة النيابية
املكلفة متابعتها يف اتصاالتها اليوم .وأبرز هؤالء أهمية املؤازرة اليت
تلقاها البيان من الرئيس جنيب ميقاتي والبطريرك مار بشارة بطرس
الراعي واالمانة العامة لقوى  14آذار.
ومن املقرر ان يكون الوفد النيابي املكلف من بري بدأ جولته امي
بلقاء الرئيس سليمان ومن ثم الرئيسني ميقاتي ومتام سالم .وقال
بري ان مبادرته «تشكل خريطة طريق تساعد يف اخلروج من االزمة
كما تساعد يف عملية تشكيل احلكومة واذا ملست أي عناصر اجيابية
تساهم يف حلحلة ما ،واذا وجدت هذا االمر يف طرح الرئيس ميقاتي
ال مانع لدي» .وكان بري يشري بذلك اىل ما أعلنه الرئيس ميقاتي
امس عن عزمه على طرح مبادرة بدوره االسبوع املقبل.
من جهة أخرى ،أكد مصدر بارز يف قوى  8آذار ان البيان الذي
صدر عن رئاسة اجلمهورية كان واضحا وهو صحيح .وأضاف ان املهم
يف هذا البيان تشديد الرئيس سليمان على عدم تناول اعالن بعبدا
ثالثية «اجليش والشعب واملقاومة» يف حني ان قوى  14آذار تظن
ان البيان الوزاري للحكومة املقبلة سيكتفي باعالن بعبدا وان التمسك
به مينع العودة اىل النقاش يف هذه الثالثية .لكن املصدر اعترب ان ما
أوضحته رئاسة اجلمهورية يف هذا الشأن أمر جيد وان طرح سليمان
لالسرتاتيجية الدفاعية مل يستكمل آنذاك.

وفــاة فـاضـلة

من أمن بي وان مات فسيحيا
انتقلت اىل رمحته تعاىل يف لبنان

املرحومة روز عبال

أرملة املرحوم جملي عبال من جديدة مرجعيون -
جنوب لبنان.
وسيقام قداس وجناز لراحة نفسها يوم االحد يف
 2013- 9 - 22الساعة العاشرة يف كنيسة السيدة
االرثوذكسية االنطاكية يف مرييالندز.
الداعون يف اسرتاليا :اوالدها ميالد عبال وعائلته،
عزات عبال وعائلته ومسري عبال وعائلته.
ّ
تقبل التعازي بعد القداس على مدخل الكنيسة
وبعد القداس تقدم لقمة الرمحة لراحة نفسها يف
صالة الكنيسة.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء.
الدعوة عامة
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كتابات

مطران القدس عطااهلل حنا

قمة الشموخ النضالي ووجه للمسيحية احلقة
أكرم برجس املغوّش

عن كثب ووجهًا لوجه التقينا بسيادة
مطران القدس الشريف املناضل الكبري
عطا اهلل حنا يف سيدني وافدًا من فلسطني
وهو يف قمة مشوخه يتحدث يف النادي
الفلسطيين عن االنتماء للجذور الفلسطينية
العربية والصمود يف وجه شذاذ االفاق
الصهاينة .
وعروبة املطران عطااهلل حنا هي عروبة
الرامة يف اجلليل اليت باركها السيد املسيح
مسقط رأسه ورفيقه يف النضال والعزة
شاعر املقاومة واملنتصب القامة دائمًا
الكبري الكبري مسيح القاسم ابن بين معروف
تلك الطائفة العريقة اجملاهدة اليت قدمت
آالف الشهداء وما زالت تقدم مع ابناء شعبنا
البطل الشهداء امليامني من اجل عودة احلق
يف فلسطني وسورية ولبنان وبالد العرب
 ،وحنن اذ نكرر الرتحيب احلار بسيادة
املطران البطل حنا عطا اهلل الذي يسري على
يتوان ولو للحظة
خطى السيد املسيح ومل
َ
واحدة عن وطنه فلسطني كما املطران
البطل كبوجي الذي جابه العدو الصهيوني
من اجل فلسطني حرة عربية ومواقف الطيب
الذكر قداسة البابا شنوده الذي قرن القول
بالفعل رافضًا زيارة القدس الشريف اال
حمررًا من دنس الصهاينة اجملرمني االوغاد
وهكذا وقف املطران سليم غزال اثناء احلرب
اللبنانية شابكًا يده بيد االب العظيم يواكيم
مبارك وقائد احلركة الوطنية القائد املعلم
كمال جنبالط لوقف احلرب وتفعيل االصالح
ومباركة املقاومة الوطنية ضد العدو
الصهيوني.
من هنا ندعو شعبنا االبي االقتداء بهذه
النخبة املباركة ورفاقهم من رجال الدين
من طوائف مسيحية واسالمية هلم املواقف
املشهوده هلا يف املقاومة ضد املستعمرين
على كافة انواعهم واشكاهلم لدرء االخطار
ولتتحد السواعد وينتفي التعصب واحلقد
ويعود كل متشدد اىل ضمريه العادة بالدنا
احملتلة الن اهلل واحد واالميان باهلل والواحد
االحد والرسل واالنبياء كلهم يسبحون هلل
وليس لنا من عدو اال االستعمار اجلائر
الذي يقاتلنا وحياربنا يف وطننا وارضنا
ويسلب خرياتنا ويقتل اهلنا وعلينا مجيعًا
ان نعضد جيشنا البطل ونرفع راياته اينما
كنا يف سورية او اي قطر عربي الن اجليش
هو احلامي للديار وليس االنظمة املهرتئة
اليت اوصلتنا اىل هذه االحوال املشينة
والعدو يعربد وحيتل ويقتل ويسلب وينهب
كما قال والدي املغفور له ابو كمال برجس
املغوش جنل اجملاهد الكبري الشيخ خليل
ّ
املغوش وحفيد الشهداء ابراهيم
ابراهيم
ّ
ومحد وحييى واجملاهد املعروف القاضي
املغوش وابن شقيق
ابوشاهني حممد
ّ
ّ
ومعذى وسليم
الشهداء انيس وسالمه
املغوش
وسعيد واسد ويوسف وامساعيل
ّ
املغوش وعم
ووالد الشهيد البطل كمال
ّ
الشهداء حليم ومحد وابن عم الشهيد محد
املغوش وخال الشهيدة مسريه كامل
جابر
ّ
املغوش وسواهم من املناضلني واجملاهدين
ّ
حيث رآى والدي التخاذل واخليانة مما اثار
حفيظته وله الباع الكبري يف املواقف القومية
وكتابة الشعر العامي والفصيح ومما جاء يف
قصيدته املعربه عن حالتنا العربية :

قداسة البابا الراحل شنودة والزميل أكرم برجس املغوّش

املطران عطا اهلل حنا والزميل أكرم برجس املغوّش
املوت طاب يا عرب
سلطان باشا قاهلا
معذى حداها بالعقب
يا فيصل شد رحاهلا
تركيا زالت بالغصب
وفرنسا يلعن فاهلا
والشام ميعاد الركب
بين معروف ابطاهلا
القدس اعياها الغضب
تندب مصري اطفاهلا
يا حيف ع اجماد الغرب
ضاعت ع يد انذاهلا
هذه بعض ابيات من قصيدة والدي يصف
فيها االبطال يوم رفعوا اول راية عربية على
دار احلكومة يف دمشق بتاريخ  30ايلول
عام  1918بقيادة البطل العظيم سلطان
باشا االطرش على انشاد القائد الشاعر
ّ
ّ
املغوش الذين
معذى محد
الفارس الشهيد
هزموا االتراك بعد احتالل لبالدنا دام اكثر
من  400مئة عام حيث انشد البطل معذى
املغوش والثوار يرددون معه هذا بفرح
ّ
النصر والظفر العظيم:
عرش املظامل انهدم
والعز طب بالدنا
راحت عليكم يا عجم
خوض املعارك دابنا
حنا محاتك يا علم
بأرواحنا واكبادنا
نأمل ان نتعلم كعرب من ماضي اجدادنا
االبطال الذين انتصروا بفضل االميان و «أن
كأس احلنظل بالعز اشهى من ماء احلياة مع
الذل» كما قال البطل اخلالد سلطان باشا
االطرش وما يقوم به سيادة مطران العرب
االحرار املقدام عطا اهلل حنا حفظه اهلل واعانه
ورفاق دربه لطرد الصهاينة ولن يضيع حق
وراءه مطالب هكذا علمنا تارخينا املشرف
الذي كتبه اجدادنا بأرواحهم ولونوه بدمائهم
لنحيا احلياة احلرة الكرمية .

املطران الراحل سليم غزال والزميل أكرم برجس املغوّش

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

السفري د.جان دنيال يكرم السيناتور شوكت مسلماني

السفري الدكتور جان دنيال يتوسط السيناتور املحامي شوكت مسلماني والزميل اكرم املغوّش
خالل احتفال استقالل لبنان يف كانربا وحبضور رمسي وشعيب ،كرم سعادة سفري اجلمهورية
اللبنانية لدى اسرتاليا ونيوزلنده الدكتور جان دانيال سعادة السيناتور احملامي اللبناني االصل
شوكت مسلماني على تفاعله الكبري يف هذه البالد االسرتالية العظيمة واملتعددة احلضارات
والثقافات وتواصله مع وطنه االم لبنان والدول العربية ومساعدته الدائمة لكل من يقصده
ضمن القانون واالعراف.
واملعروف ان الدكتور السفري دانيال يتالقى اخالقيًا وانسانيًا ودبلوماسيًا مع السيناتور
مسلماني وسعادة قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ احملامي جورج البيطار غامن وسعادة
قنصل لبنان العام يف ملبورن االستاذ غسان اخلطيب وما ميثلون من قيم وطنية واخالقية.
نسأل اهلل دائمًا الصحاب السعاده  ..السفري والقناصل والسيناتور السالف ذكرهم التوفيق
ملا فيه اخلري والعزه ملا ميثلون .
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منوعات

أمجل اجل ّدات الفرنسيات خيرت َن «ملكته ّن»

العثور على “ماوكلي “ احلقيقي

ِ
اجلدة فيفيان مليون سعادتها بزيارة تونس إثر فوزها
ختف
مل
ّ
إن جناحها يكمن يف كونها
وقالت
اجلدات”،
مجال
“ملكة
بلقب
ّ
ّ
حتب اآلخر ،وأكدت أنها مل تتوقف يومًا
تعلمت منذ صغرها كيف
ّ
عن احلركة سواء من خالل ممارسة الرياضة أو الرقص .وفيفيان
مل ِ
تنه بعد عقدها اخلامس إذ أنها يف الثالثة واألربعني فقط ومع
وجدة خلمسة أحفاد أيضًا.
أوالد
خلمسة
أم
فهي
ذلك
ّ
ّ

توجه أهالي مدينة بيالكورخيا الروسية الواقعة يف مقاطعة ألتاي
للسلطات احمللية إلحاطتها علما بوجود شاب يعيش منعزال يف
إحدى غابات ألتاي ،وليس لديه أدنى اطالع على احلياة العصرية.

الفرنسيات على
اجلدات
وللعام اخلامس على التوالي ،تلتقي أمجل
ّ
ّ
بينهن .وهذا العام كانت فابيني
شواطئ تونس الختيار ملكة من
ّ
أوليفي صاحبة فكرة “ملكة مجال اجلدات” ،ترافقها جمموعة من مئة
شخص جاؤوا ليحتفلوا يف أجواء املهدية ،إحدى أمجل مدن الساحل
التونسي ،ملدة أسبوع جيمع بني الراحة واالستجمام واملتعة.
وكان أحد الفنادق يف عاصمة الفاطميني احتضن فعاليات الدورة
اخلامسة ملسابقة  ،”Super Mamieحيث كان الرقص والغناء .وما
زاد األجواء محاسة هو مشاركة خنبة من جنوم الفن يف فرنسا فرحة
اجلدات ،فقد حضر ّ
كل من كريستيان دوغرانج ودوشكا وسوالن
ّ
وبيار شربي.
وأشاع الراقص روني تيوفيل أجواء من احلركة والبهجة يف صفوف
اتقدن تفاؤ ً
اجلدات اللواتي ّ
ال وحيوية وحبًا للحياة ،وبدا ذلك
ّ
واضحًا من خالل الرقص املتواصل والغناء على اإليقاعات الغربية
ّ
هن يف عمر الزهور.
والشرقية على السواء،
وكأن َّ
ّ
اجلدات” رقص إحدى املشاركات ومتايلها
ومن مفاجأة سهرة “أمجل
ّ
على إيقاعات أغنية “إن شاء اهلل” للفنانة التونسية لطيفة ،ما أبهر
احلاضرين الذين رأوا ّ
أنها تتقن الرقص الشرقي وتبدع فيه ،علمًا
ّ
أنها تقدم دروسًا يف الرقص الشرقي يف فرنسا منذ أكثر من 15
عامًا.
“اجلدة النجمة
وإىل جانب فيفيان مليون ،فازت أليس دونا بلقب
ّ
 ،”2013وهي من جنمات فرنسا ،إذ كتبت كلمات العديد من
األغاني ألشهر الفنانني على غرار جو داسان ومرياي ماتيو وأنريكو
ّ
ولعل أكثر أغنية
ماسياس وداليدا وكلود فرنسوا وسريج الما...
نالت شهرة عاملية من كلمات أليس دونا هي أغنية النجمة داليدا
“.”je suis malade
ُي َ
أن هذه املسابقة انطلقت بتنظيم جلنة  Super Mamieجولة
ذكر ّ
يف فرنسا ،أجريت خالهلا انتخابات بشكل هرمي إىل أن اختريت
جدة يف النهائي.
أفضل ّ
ّ
يتحلني
اجلدات ملا
وتهدف التظاهرة إىل تكريم اجليل اجلديد من
ّ
به من دينامكية ورغبة يف احلياة عرب حتقيق التوازن بني اجلانب
األسري واجلانب االجتماعي (عمل تطوعي أو إنساني) ،فض ًال عن
اكتشاف جتارب يف احلياة تفتح آفاقًا جديدة للمرأة مهما كانت
ّ
سنها.

انضمت النيابة العامة يف املدينة للبحث يف ملف الشاب ،الذي
تبني أنه ولد يف عام  1993يف إحدى بلدات املقاطعة ،لكن بدون
إشراف طيب على والدته .مل يتمكن الشاب من احلصول على أي
نوع من التعليم ،كما أن عزلته عن اجملتمع جعلت منه إنسانا بعيدا
كل البعد عن مظاهر احلياة ،علما أنها على بعد أمتار معدودة منه.
والدي الشاب
هذا وقد أصدرت النيابة بيانا أشارت فيه إىل أن
ّ
ابتداء من عام
شرعا بالعيش منعزلني بعيدا عن احمليط البشري
ً
 ،1997حني كان ابنهما يف الثالثة من عمره .منذ ذلك احلني عاشت
األسرة املنزوية يف خمبأ ال يبعد أكثر من  3كلم عن أقرب بلدة يف
املنطقة ،وذلك حتى شهر مايو/أيار املاضي حني ختلى والدا الشاب
عنه وتركاه وحيدا ،إىل أن مت العثور عليه بالصدفة .بطبيعة احلال
مل تكن حبوزة الشاب أية وثائق تشري إىل هويته ،مما دفع النيابة
العامة إىل التوجه للجهات املختصة كي يتم استصدار وثائق ثبوتية
للشاب ،وذلك لكي يتسنى له احلصول على كافة حقوقه كمواطن.
إىل ذلك توجهت النيابة العامة ملنظمات أهلية واجتماعية كي ُتسهم
بدورها يف إعادة تأهيل الشاب الذي عاد توا إىل ظروف احلياة
الطبيعية اليت كان ُيفرتض أال تقتصر حياته فيها على السنوات
الـ  3األوىل من عمره ،واليت من األرجح أنها ال حتتوي على أية
ذكريات بالنسبة له.

لص يف غرفة بقصر باكنغهام!
اعتقلت الشرطة الربيطانية لصا مشتبها به يف إحدى غرف قصر
باكنغهام امللكي حيث متكن من جتاوز السور العالي احمليط به،
ومن ثم اقتحام القصر .ويعترب هذا اخلرق األمين لقصر ملكة
بريطانيا اليزابيث الثانية األخطر من نوعه منذ عام  1982عندما
اعتقلت الشرطة لصا يف غرفة نوم امللكة بالقصر ذاته.
ووفقا لبيان الشرطة الربيطانية ،فإنها عثرت على املشتبه به يف
إحدى غرف الدولة يف ساعة متأخرة من الليل ،واعتقلته على الفور،
واحتجزت الحقا أحد معاونيه يف الشارع .وجنح هذا اللص يف جتاوز
 3مستويات خمتلفة من احلماية األمنية للقصر امللكي لدخوله ،وهو
خرق فاضح أدى اىل فتح حتقيق على أن تليه مراجعة لإلجراءات
األمنية .ومتضي امللكة حاليا عطلة الصيف مع زوجها األمري فيليب
يف باملورال.
يذكر أن الشرطة الربيطانية اعتقلت عام  1982مايكل فاغان الذي
جنح يف الدخول اىل غرفة امللكة اليت نبهت األمن اىل وجود لص
يف مكان نومها ،إذ أنه أمضى  10دقائق يتحدث اليها ومن ثم
طلب منها سيجارة.

السجن  14عاماً للمسؤول الصيين “املبتسم”

حكمت حمكمة حملية يف مشال غربي الصني اخلميس بالسجن 14عامًا
على مسؤول كبري يف سالمة العمل ،والذي أثار غضبًا لدى الرأي
العام يف البالد بعدما مت تصويره وهو يبتسم يف موقع حادث سري
مميت.
وذكرت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية أنه جاء يف حيثيات احلكم
الذي صدر من قبل حمكمة الشعب املتوسطة يف شيآن ،أن يانغ
دا تساي ،الرئيس السابق إلدارة سالمة العمل إلقليم شانشي قد
ثبتت إدانته بتهمة تلقي الرشى وامتالك الكثري من املمتلكات اليت
يعجز عن تفسري مصدرها.
كما مت تغريم يانغ أيضًا مببلغ  50ألف يوان (حنو  8.170دوالر
أمريكي).
وكانت صور يانغ وهو يبتسم يف موقع حادث سري مميت يف آب/
أغسطس  2012أثارت غضب الرأي العام الصيين ،وأثارت الساعة
الفاخرة اليت كان يضعها يف معصمه يف الصور تساؤالت حول
مصدر أمواله وهذا كان رأس اخليط الذي قاد إىل فتح حتقيق حول
ثروته ،وفقا” لصحيفة احلياة...

مغربيان حياوالن التسلل إلسبانيا داخل حقيبتني!
اعتقلت الشرطة اإلسبانية شخصًا من أصول مغربية كان حياول
مساعدة اثنني من مواطنيه على التسلل إلسبانيا داخل حقيبتني
مبيناء اجلزيرة اخلضراء جنوبي البلد األوروبي.
مغربيان حياوالن التسلل إلسبانيا داخل حقيبتني
وأشارت الشرطة اإلسبانية إىل أن عناصرها قاموا بتفتيش
حافلة صغرية كانت تقل أسرة مؤلفة من مخسة أفراد بعد أن
اشتبهوا فيها نظرًا لوجود عدد كبري من احلقائب بداخلها .وبتفتيش
احلقائب ،عثرت الشرطة على رجل وامرأة حيمالن اجلنسية املغربية
تبلغ أعمارهما  27و 24عاما على الرتتيب .وأوضحت الشرطة أن
املغربية دفعت لسائق احلافلة ستة آالف و 500يورو ليساعدها على
التسلل لداخل إسبانيا ،فيما دفع مواطنها اآلخر ستة آالف يورو.

رجل يف ال 74ينهي العزوبية ...و يتزوّج معزاته !
قرر إنهاء عزوبيته
أشارت صحيفة "إيفننغ ستاندارد" إىل ان "رج ًال ّ
والزواج من معزاته األليفة بعد بلوغه الرابعة والسبعني من العمر،
وقد حدد يوم  13تشرين األول املقبل موعدًا لزواجه من املعزاة يف
كنيسة مبدينة جوندياي يف الربازيل".
وأضافت أن "الرجل هو أب لـ 4رجال و 4نساء من  4زجيات خمتلفة،
وقد ّ
فضل الزواج من معزاته األليفة ألنها ال تتكلم وال تريد املال،
ً
الفتة إىل ان "املعزاة أكلت
بعد أن وقع يف غرامها منذ عامني"،
ثوب الزفاف الذي كان من املفرتض أن ترتديه يف حفل زفافها،
وتعهد بإقامة حفل كبري يف
لكن الرجل قام بشراء ثوب جديد،
ّ
اليوم التالي لزفافه".

باكستاني فاز بـ  12ألف دوالر ومات من الفرحة

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* 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

تسببت جائزة مالية ضخمة يف وفاة
باكستاني ،مل يصدق أن السند املالي الذي
احتفظ به منذ سنوات سيدخل بني السندات
الفائزة.
وذكرت وكالة (ي .ب .آ) فارق الستيين
عبدالرزاق احلياة عند وصوله البنك املركزي
الباكستاني الستالم جائزته اليت تقدر مبليون
ومئيت ألف روبية باكستانية حنو " 12ألف دوالر أمريكي"،
حيث سقط عبدالرزاق على األرض مغشيًا عليه وسط أبنائه من
شدة الفرحة ،وعند وصوله إىل املستشفى ،أعلن األطباء وفاته
بسبب صدمة دماغية رافقتها نوبة قلبية.
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Bowen rules out La- Clive Palmer a new kingmaker in Aussie politics
bor leadership bid

Chris Bowen has ruled out running for leader of the Labor
Party.

CHRIS Bowen has ruled
himself out as a candidate
for the Labor leadership
but has offered himself
to remain in the treasury
portfolio or another frontbench role.
The outgoing Treasurer
today said he looked at the
qualities he could bring to
the role and those of his
potential rivals as well as
the time in the electoral
cycle. But he had decided
not to run.
“There is an obligation on
each of us to make ourselves available for positions like the leadership if
we feel genuinely we are
the best possible candidate at a particular point
at time,” Mr Bowen said.
“Equally there is an obligation on us if we don’t
feel that.”
Chris Bowen has ruled
out running for leader of
the Labor Party.

Mr Bowen would not back
any particularly candidate, saying all were good
options.
Meanwhile Prime Minister
elect Tony Abbott faces
his first full business day
in the job, the make-up of
the Senate is likely to be
a political hurdle to his
electoral agenda.
Mr Abbott will have to
contend with Senators
from minor parties such
as Palmer United Party,
Family First, Australian
Sports Party and the Australian Motoring Enthusiasts Party to get legislation such as his paid
parental leave scheme
passed.
Mr Abbott, who is not
expected to be sworn-in
until next week has promised to prioritise stopping
the boats and repealing
the carbon tax in his first
100 days in office.

Clive Palmer says without Palmer United’s preferences, Tony Abbott would not be prime
minister

CLIVE Palmer already
sees himself as a kingmaker, poised to win himself a seat in the lower
house and claiming Tony
Abbott would not have
won the federal election
without his help.
The eccentric entrepreneur stands a strong
chance of winning the
Queensland Sunshine
Coast seat of Fairfax on
preferences, which would
make him Australia’s
richest federal MP.
With his party’s star
Queensland Senate candidate, rugby league great
Glenn Lazarus, also on
track for a win, Mr Palmer
expects to be a political
kingmaker in Canberra.
The Palmer United Party

leader said his group’s
strong primary vote had
helped deliver victory for
the coalition in a number
of seats.
“We had six per cent
and we preferenced the
Liberal Party. The swing
against Labor was 4.5
per cent,” Mr Palmer told
AAP.
“Without Palmer United’s
preferences, Tony Abbott
would not be prime minister.”
He also predicts his party
will win up to three seats
in the lower house and
another three Senate
spots, possibly giving
them a share in the balance of power from July
next year.
Just 600 votes separate

the two major parties in
the Labor-held northern
Brisbane seat of Petrie,
and the Liberal National
Party’s Luke Howarth is
hopeful Palmer preferences will help him beat
incumbent Yvette D’Ath.
In Rockhampton-centred
Capricornia, LNP candidate Michelle Landry
says she had underestimated the popularity of
Mr Palmer.
“They were more voting for Clive than anything else. They certainly
weren’t voting for the
candidate,” she told AAP.
Mr Palmer believes his
party will win the Sunshine Coast seat of Fisher, which former Howard
government minister Mal

Brough is confident he’s
bagged for the coalition.
He also claims Senate
candidate Jacqui Lambie
will win a spot in Tasmania, as will Dio Wang in
Western Australia
And he says his party has
a chance in the Bundaberg and Hervey Baybased seat of Hinkler.
Mr Palmer said that like
Mr Abbott, he would have
some sway over any
Palmer party candidates
elected to the Senate.
“Well I am the parliamentary leader of the party,
just like Tony Abbott is
the leader of his party,
and my relationship will
be similar to his relationship with his senators,”
Mr Palmer said.
The Palmer party, formed
four months ago, had
outpolled the century-old
Nationals, said Mr Palmer, who once worked as a
media adviser for the late
Queensland premier Sir
Joh Bjelke-Petersen.
Peter Beattie, another
former Sunshine State
premier and failed Labor
candidate for Forde, said
Mr Palmer was sure to
shake up parliament.
“No one will be able to ignore Clive,” he said.
“If Clive has got the balance of power (in the Senate), all I’ve got to say to
all of you is you’re gonna
have to say a big prayer.
But you’re going to have
a lot of fun.”

Turnbull may tap Switkowski for NBN
FORMER Telstra boss
Ziggy Switkowski is well
qualified to head NBN
Co, incoming minister
Malcolm Turnbull says.
But no appointment can
be made until the new
government is sworn in,
he says.
“Ziggy Switkowski is

obviously one of our
most
distinguished
business leaders,” Mr
Turnbull told ABC radio
on Tuesday.
“He would be very well
qualified to be chairman
of the NBN Co.”
In July, after NBN Co
chief executive Mike

Quigley quit, Mr Turnbull hinted he may sack
board members from the
organisation responsible for the national
broadband network.
The company is currently led by board chair
Siobhan McKenna.
However, Mr Turnbull

said on Tuesday he
couldn’t comment now
on any particular board
appointments.
“Any such decisions
will be taken by a new
government after it is
sworn in,” he said.
“That’s likely to happen
early next week.

Malcolm Turnbull says former Telstra boss Ziggy Switkowski
(pic) is well qualified to head NBN Co.
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Burke not ready yet for La- Boswell says Senate vot- Quirky pollies not a bad thing: Abbott
TONY Abbott says it’s not with respect and courtesy
bor leadership
necessarily a bad thing to - and he expects that to be
ing needs fixing

SENIOR federal Labor MP
Tony Burke says he’d like
to lead his party one day
but he’s not ready yet.
Former ministers Bill
Shorten and Anthony Albanese have emerged as
frontrunners to take on
the leadership of the ALP
in opposition.
The former immigration
minister has declined to
endorse either candidate
but says they both have
what it takes to be prime
minister.
He acknowledged he too
has aspirations to lead Labor.
“I’m not in any rush in any
of this,” he said.
“I also know I’m not ready
for leadership in any way,”
Mr Burke added, pointing
out that he’s only 43.
“At some point, it’s something that I’d aspire to.”
He also gave an insight
into a dilemma facing Labor in choosing its next
leader.
“Some people are talking
about strategies where
you put someone there
for a while and then you
switch them later,” Mr
Burke said.

But he doesn’t favour this
option.
“After everything we’ve
been through in the last
few years, any strategy
that begins with the principle that you’re going to
switch leaders is a bad
strategy,” he said.
He also pleaded with his
fellow Labor MPs to heed
the message delivered to
them in the election and
stop talking about themselves.
“Let’s not have an election
night where we all say we
understand the message
was that we’ve got to stop
the infighting and then
two days later we’re having arguments like this,”
he said.
Former Labor ministers
Craig Emerson, Greg Combet and Stephen Smith
have called for Kevin Rudd
to retire from parliament.
Mr Burke acknowledged
he too had criticisms of
Mr Rudd’s first term as
prime minister but says he
has “absolutely no complaints” about his leadership style after Mr Rudd
came back as party leader
this year.

NATIONALS senator Ron
Boswell says a system
which allows someone
with less than 2000 votes
to become a senator is a
miscarriage of democracy
and needs fixing.
Senator Boswell said the
preference swap dealing
between minor and micro
parties ahead of Saturday’s federal election was
not right.
“There is something terribly wrong with the system
which allows people with
2000 votes, or even 1900
votes, taking a place in
parliament,” he told ABC
radio.
“People think it is a complete miscarriage of democracy and it is.”
Discussion of the Senate election process has
surged following the election.
Small parties attracted
tiny numbers of votes but
some are set to succeed
because of agreements
which allow preference
harvesting to build up the
necessary quota.
Senator Boswell said
these parties played
“keep off” to ensure preferences went to other minor parties ahead of ma-

jor parties until one was
elected.
He said it was totally
wrong and needed fixing.
“It will require a parliamentary inquiry,” he said.
“I have some ideas myself. But a person’s vote
should not be traded
away.”
Independent
senator
Nick Xenophon says the
fundamental benchmark
should be how voters feel
about candidates being
elected with tiny numbers
of primary votes.
He says the system needs
more transparency.
“Right now there is an
enormous amount of
power given to backroom
operators whether from
the major, the minor or
the micro parties, where
voters really don’t know
what’s going on,” he told
ABC radio.
Senator Xenophon said
it would be wrong to
limit candidate numbers
through a high nomination
fee because that would
only favour the rich.
An optional preferential
system, where voters
numbered only their top
six candidates, would be
better, he said.

Newman’s rail plan an old dud: Labor

The Queensland opposition says the government’s plan to solve
Brisbane’s rail congestion is old.

THE Queensland opposition says the government’s “new” plan to solve
Brisbane’s rail congestion
woes is old, and was dismissed years ago because
it was too expensive.

The Newman government
is planning a multi-billion
dollar tunnel under the
CBD as an alternative to
the defunct Cross River
Rail plan, The Courier-Mail
reports.

Dubbed the Brisbane Underground, the rail and
bus network is in the final
stages of planning, the paper says.
The tunnel will join the
south side of the river
with George Street and
include underground stations in the city and it’s
understood the project
will be jointly funded by
the state government and
the private sector, the paper says.
Premier Campbell Newman on Monday said his
government’s plan would
cost billions less than
the former Labor government’s $7 billion Cross
River Rail.

He would not provide
details but said it would
solve rail and bus issues
in the CBD, and hinted
work would start within
the next few years.
But Opposition Leader Annastacia Palaszczuk says
Mr Newman’s plan is an
old idea the former Labor
government dismissed
years ago.
“This was mooted some
five or six years ago and it
was too expensive for the
state government to move
ahead with,” she told ABC
radio on Tuesday.
She said the Cross River
Rail project was ready to
go, and been ticked off at
both the state and federal

have “quirky” characters
elected to the Senate, but
he’ll hold judgment on
whether electoral reform
is needed.
Preference flows could result in a handful of candidates from minor parties
entering parliament despite attracting only a few
thousand votes.
One candidate who could
be elected is Ricky Muir,
an unemployed father of
five from the Australian
Motoring Enthusiast Party
(AMEP).
A YouTube video apparently shows Mr Muir involved in a kangaroo poothrowing fight.
Mr Abbott says he’ll treat
all members of parliament

a two-way street - as he
works to scrap the carbon
tax and mining tax.
“Elections do sometimes
throw up quirky and interesting characters. That’s
not always a bad thing,”
the prime minister-elect
told the Nine Network on
Tuesday.
He says it’s important for
the system to produce a
strong and stable government and he’ll await a
parliamentary report on
the election before deciding if he’s open to Senate
reform.
“Let’s wait and see what
the final result is, then
let’s wait and see what the
joint standing committee
comes up with,” he said.

Carbon tax repeal must be ‘calm’: Abbott
TONY Abbott says he will
press ahead “in good
time” with the coalition’s
bid to repeal Labor’s carbon tax.
The Abbott government
will take its plans to get rid
of the tax to both houses
of parliament, even before
the Greens and Labor
lose control of the upper
house in July 2014.
The coalition has called

levels, and would create
7000 jobs.
“It is the solution for the
congestion that will happen on our rail network,”
she said.
“The government today
needs to explain what their
alternative is, and how
long its going to take.”
She said if the government
was starting again from
scratch, any congestion
solution would be at least
a decade off.
A spokesman for Transport Minister Scott Emerson told AAP it was
the former Labor government’s plan that was unaffordable.
“It was never affordable.”

Saturday’s election victory a referendum on axing the tax.
Mr Abbott says parliament
will be recalled when legislation to repeal the controversial tax is “ready to
go”.
“We will recall parliament
in good time,” he told the
Seven Network on Tuesday.
“I’m certainly not going to
recall the parliament for a
photo opportunity.
“It will happen as soon as
it can ... it’s very important
to get these things right.”
Mr Abbott says he wants
Australians to know that
“calm, steady purposeful government has returned”.
“(It’s) a government that’s
about getting things done,
not about the theatre of
putting things on the front
page,” he said.
Asked about potentially
having to negotiate with
minor and micro parties
in the Senate, Mr Abbott
said he’d treat all senators with respect.
“Respect and courtesy
are a two-way street and I
would certainly expect the
new parliament to respect
the mandate that the new
government has won,” he
added.
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Abbott fires a warning shot at micro parties in the Senate Odds shorten on new Labor leader

Prime Minister elect Tony Abbott arrives in Canberra. Photo: Andrew
Meares

Tony Abbott has issued a
warning to the disparate
group of senators likely to
hold the balance of power
that they should not try
to stymie the Coalition’s
agenda.
The prime minister-elect
also said he supported
change to tackle the Senate voting process after
micro party candidates
in WA, Victoria and NSW
look likely to be elected
under complex preference
deals.
Mr Abbott said his job was
to be ‘’respectful and courteous’’ to all members of
Parliament, including minor party MPs.
‘’But in the end I think they
all need to respect the government of our nation has
a mandate and the Parliament should work with the
government of the day to
implement its mandate,’’
he said.
‘’The people voted for
change and change they
will get and I’m determined
to ensure that the Parliament delivers them the
change that they want.’’
Asked about the make up
of the new Senate, which
is likely to include several
minor parties that attracted very small levels of primary support, Mr Abbott
said he supported change
to address the Senate voting process, adding that
many people who voted
for the Liberal Democratic
Party for the NSW Senate
may have thought they
were voting for the Liberal

Party.
Liberal Democratic Party
candidate David Leyonhjelm appears likely to win
a NSW Senate spot.
Other micro party candidates likely to get elected
include Victorian Ricky
Muir representing the Motoring Enthusiasts Party
and Wayne Dropulich from
the Australian Sports Party.
‘’I think this is an issue,
and I think it will have to
be addressed,’’ Mr Abbott
said. But he said it should
be considered after Parliament’s Joint Standing
Committee on Electoral
Matters completed its usual post-election inquiry.
Mining magnate Clive
Palmer and two candidates
from his Palmer United
Party are also set to enter
Parliament in the House of
Representatives and Senate respectively.
Asked for his response to
the possible election of Mr
Palmer in the Queensland
seat of Fairfax, Mr Abbott said: ‘’Everyone who
gets elected to represent
100,000 of his or her fellow Australians should be
treated with a modicum of
respect. I think once you’re
in the parliament it’s important then to earn the
respect of your colleagues
and let’s see how every
member of the parliament
does that.’’
Mr Abbott said his government was likely to be
sworn in early next week
as he said time was needed

to formalise the coalition
agreement between the
Liberals and The Nationals, for the party rooms to
meet to confirm the leadership teams and for the
ministry to be chosen.
Mr Abbot said parliament
could resume as soon as
next month.
‘’It will be back toward the
end of October, early November,’’ he said.
Mr Abbott said he didn’t
want to recall parliament
until new legislation, particularly to repeal the carbon tax, is ready.
‘’The last thing I want to do
is to rush the parliament
back for a photo opportunity before the substance
of the work is there for it to
do,’’ he said.
He is also in no rush to
move out of his move out
of his family home in the
Sydney suburb of Forestville and would take
the advice of officials on
where to live.
Mr Abbott said he understood the prime minister’s
Canberra residence, The
Lodge, was under renovation and may not be ready
for occupation for some
time.
‘’I’m in no rush to move out
of Forestville and I don’t
think the family is either,’’
Mr Abbott said.
‘’Forestville is where we’ve
lived very happily for the
last 20 years.’’
But Mr Abbott said for security reasons he might
need to move into one of
the the Prime Minister’s official residences either The
Lodge or Kirribilli House
on Sydney Harbour.
Mr Abbott touched down
in Canberra on Monday
morning for more meetings with officials and his
senior leadership team,
including Nationals leader
Warren Truss and Liberal
deputy Julie Bishop.
Outgoing prime minister
Kevin Rudd is expected to
welcome Mr Abbott to The
Lodge at some stage later
in the week.

BILL Shorten appears on
track to take the federal
Labor leadership at a caucus meeting in Canberra
on Friday.
But members of Labor’s
Left are appealing to Anthony Albanese to contest the top job under new
rules which give grassroots members a say.
The leadership battle
looms as outgoing minister Brendan O’Connor
said former prime minister Kevin Rudd should
quit parliament to give the
party some clear air in opposition.
“Kevin should seriously
contemplate leaving the
parliament to allow whoever’s the leader to get on
with us taking it up to the
coalition,” Mr O’Connor
told Sky News on Tuesday.
“If you have a former
prime minister sitting in
your party room on the
backbench, that spectre
looms large.”
Mr O’Connor, from the
so-called Victorian “soft
Left”, said both Mr Shorten, from the Right, and Mr
Albanese, from the Left,
had the “virtues and qualities” for the top job.
It’s understood the Right
faction endorsed Mr
Shorten on Monday, but it
is not yet clear whether Mr
Albanese will also put his
name forward or seek to
stay in his role as deputy.
A Labor Left source told
AAP on Tuesday there
was a “phenomenal
groundswell of grassroots
support” for Mr Albanese
to put his hand up for the
leadership.
“There is genuine enthusiasm amongst Labor’s
membership for him to
take it on,” the source
said.
Mr Rudd will formally step
aside at Friday’s meeting after saying on election night on Saturday
he would not recontest
the leadership following
a sweeping coalition vic-

tory.
Before the election, Mr
Rudd convinced caucus
to change the ALP rules
so the parliamentary leader is chosen by a ballot
weighted 50 per cent caucus members and 50 per
cent grassroots members
of the party.
If there are two nominations on Friday, the new
ballot process will more
than likely go ahead over
several weeks.
But if there is only one
nominee, he or she is expected to be endorsed on
the day.
Under the rule change, the

caucus will elect the executive but the new leader
will determine what portfolios they hold.
On Monday night, former
minister Craig Emerson
also called on Mr Rudd
to retire from parliament,
saying the former prime
minister would continue
to “wilfully, recklessly,
destabilise Labor leaders”
as long as he remained in
the party.
Rudd loyalist Kim Carr
said Mr Rudd intended to
stay for the full term, having been re-elected to the
seat of Griffith on Saturday.

Federal election proves
my support: Newman
QUEENSLAND Premier
Campbell Newman says
the coalition’s resounding federal election win
shows voters are supportive of austerity measures his own government has taken.
Labor had campaigned
hard in Queensland
with the premise a Tony
Abbott-led government
would emulate cuts similar to those of Mr Newman’s Liberal National
Party (LNP) government
after being elected last
year.
Thousands of Queensland public servants
were axed in an effort to
improve the budget bottom line.
“The recent federal campaign was a referendum
on my government and
its reform program,” Mr
Newman told reporters.
“I say that Queenslanders,
despite the scare campaign and the things that
Labor said, have actually
backed Tony Abbott and
indeed, therefore, my
government.”
Mr Newman said the coalition’s win would fast
track the approval of major projects, which were

often stifled by the former
government due to federal environment regulations.
The Queensland government would also be paid
$725 million in disaster
recovery funding it had
been owed by the former
government, he said.
Mr Newman said he spoke
to Mr Abbott on Monday
morning and they had
agreed promised upgrades to the Bruce Highway were a major priority.
Opposition Leader Annastacia Palaszczuk said
the federal election result,
which is likely to see all
Queensland-based Labor
MPs retain their seats,
showed voters were
scared Mr Abbott would
copy Mr Newman’s cuts.
She also challenged Mr
Newman to commit to Labor’s $5.2 billion Cross
River Rail project in Brisbane.
Mr Newman said while it
was important to address
public transport overcrowding in Brisbane’s
CBD, the government
would do it with a different plan that would be
significantly cheaper.
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Julia Gillard returns to Adelaide Uni

JULIA Gillard has a new
job as an honorary visiting professor at her alma
mater, the University of
Adelaide.
The former prime minister and the university
said they were delighted
with the appointment,
which will begin on November 1.
Vice-Chancellor
and
President,
Professor
Warren
Bebbington,
said Ms Gillard will make
a significant contribution to the university’s
School of History and
Politics.
“As Australia’s first
female prime minister, Julia Gillard has
unique knowledge and
experience to offer any
university and we are
honoured that she has
chosen to return to the
University of Adelaide,
where she began her
tertiary education,” he
said in a statement on
Wednesday.
“Through her contribution to seminars and our
internship program, she
will share her experi-

ences and insights with
both current and future
students.”
Ms Gillard said she was
“absolutely delighted”
to be associated in such
a meaningful way with
the university, where
she studied Law and
Arts from 1979 to 1981.
“I have been warmly welcomed and look forward
to becoming a part of the
academic endeavours of
the School of History
and Politics,” she said
in the statement.
“I will also be co-locating my offices as a former prime minister at
the university and working there regularly.”
The appointment is unpaid.
Professor Bebbington
said Adelaide politics
students had benefited
from the contributions
of an array of former
political leaders, including Liberal foreign minister Alexander Downer,
leader of the Democrats
Natasha Stott Despoja
and SA premier Professor John Bannon.

Get Galilee moving, Newman tells Abbott
THE Queensland premier
has asked prime ministerelect Tony Abbott to push
through approvals for
massive new coal mining
projects in the Galilee basin.
Campbell Newman said
Mr Abbott called him on
Monday to find out what
the “blockers” were for
the Queensland government.
“I said without any hesitation the need to see the
massive Galilee Basin
coal projects approved
as soon as possible,” Mr
Newman told ABC radio.
“Because they will see

thousands of jobs created
over the next few years
and billions of dollars’ investment in the state.”
He said he’d kept the message about what Queensland wanted from Mr Abbott very simple.
“And it’s really just to get
out of the way and let this
government get on with
taking the state forward
economically,” Mr Newman said.
He said Mr Abbott had
also raised his desire to
get on with jointly funded
major road projects, including the Bruce Highway upgrade.
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Shorten to seek Labor leadership Abbott makes boat plan top priority

LABOR
frontbencher
Bill Shorten is set to announce he will stand for
the party leadership, as
a grassroots movement
builds for Anthony Albanese to put his hand up.
Mr Shorten is expected to
hold a media conference
in Melbourne on Wednesday to say he wants to
lead Labor in opposition.
But he’ll have to wait until Friday’s ALP caucus
meeting in Canberra to be
formally nominated.
Mr Albanese is currently
the deputy leader to Kevin
Rudd - who will step aside
on Friday - and is considering his options.
Former trade minister
Richard Marles earlier
urged Mr Shorten, Mr Albanese and any other MP
interested in the leadership role to put up their
hand before the caucus
meeting.
“This is a big decision for
whoever decides to do it,”
Mr Marles told Sky News.
“But I do think we need
to have a sense of who’s
putting their hands up by
the time that we meet on
Friday.”
A group calling itself Anthony Albanese For Labor
Leader is demanding a
rank-and-file ballot under
new rules.
The leadership would be
put to a vote weighted 50
per cent caucus members
and 50 per cent ordinary
party members.
Mr Shorten is expected to
get the backing of caucus
members from the Right
in Queensland, NSW and
Victoria.
Mr Albanese, who hails

from the Left, is a popular
figure in the caucus and
is likely to have strong
grassroots support.
Meanwhile, Labor MPs
are openly debating parliamentary strategy, with
one backbencher saying
the opposition should let
Prime Minister-elect Tony
Abbott succeed with his
carbon tax repeal and
paid parental leave bills.
“If the majority of people
vote for bad policy, then
they simply need to see
that experiment fulfilled,”
South Australian MP Nick
Champion told ABC radio
on Wednesday.
Labor should block the
bills in the lower house
and abstain in the Senate,
he said.
Scrapping the carbon tax
and moving to the coalition’s direct action plan
would push electricity
prices up, raise Australia’s emissions and waste
billions of dollars, Mr
Champion said.
“In effect, I think the Liberal Party want to hang
themselves,” Mr Champion said.
“Well, we should give
them as much rope as
they need.”
Liberal MP Kelly O’Dwyer,
who could move into a
senior role in the Abbott
government, welcomed
Mr Champion’s comments.
“Finally, we’re hearing
somebody on the Labor
party side actually say
‘We shouldn’t be so arrogant as to dismiss the
mandate that’s been given to the coalition at this
election’,” she said.

PRIME minister-elect
Tony Abbott is expected
to lay out his “stop the
boats” plan next week,
after the swearing in of
his new frontbench.
Mr Abbott on Wednesday met with the secretary of the Defence
Department Denis Richardson, defence chief
General David Hurley
and vice chief Mark
Binksin in Canberra.
The Abbott government’s border protection strategy - codenamed
Operation
Sovereign Borders - will
be led by a three-star
general, who is yet to
be named and could be
a two-star officer from
the army, navy or air
force promoted into the
new role.
Mr Abbott has already
had initial talks about
his government’s priorities and co-operation
with Indonesian president Susilo Bambang
Yudhoyono and Papua
New Guinea’s prime
minister Peter O’Neill.
It is expected Mr Abbott
could visit Jakarta just
before attending the
APEC leaders’ forum in
Bali from October 7-8.
Mr Abbott has made it
known his border protection policy will be
the first cab off the rank
after his new ministry
is sworn in early next
week.
The policy is expected
to include escorting
boats back to Indonesian waters where it is
safe to do so, toughening visa conditions and
offshore processing.
Mr Abbott said at the
defence briefing on
Wednesday that “economic strength, social
cohesion and national
security” were core
government policy.
“Our armed forces are
certainly not large by
international standards
but they are universally

admired as being as
good as anyone in the
roles that we play and
that is very much to
your credit,” he told the
chiefs.
“I hope you will let your
services know that
the new government
wishes to work in ways
which will respect their
professionalism and
which will improve their
capabilities.”
Mr Abbott is also putting
the finishing touches to
his frontbench, which
could be announced at
the weekend before being sworn in early next
week.
He has already signalled
there won’t be major
changes from his shadow ministry lineup.
One
frontbencher
whose position is in
doubt is Sophie Mirabella, who could lose
her Victorian seat of
Indi.
If veteran MP Bronwyn Bishop is elected
Speaker, she will also
create a vacancy.
Work is under way on
creating an indigenous advisory council,
chaired by former ALP
president Warren Mundine.
Climate change policy
is also the subject of
talks with the public
service, with multiple
layers of environmental
and industry bureaucracy likely to be shrunk.
Mr Abbott has yet to
make a decision on
where he will live, but
Sydney’s Kirribilli is the
more likely choice while
The Lodge in Canberra undergoes lengthy
maintenance and renovations.
Two asylum seeker
boats have arrived
since Saturday’s election with a total of 149
people on board.
They were intercepted
on Sunday near Darwin
and Christmas Island.
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طـالل عباس يكرم وفدا من سيدني
Australia’s NO.1 Mi Goreng
All Indomie products are Halal

جــميع مــنتجات إيــندومي حـــالل

Available Only at McDonald’s Punchbowl

قام وفد من سيدني
ضمّ كال من الشيخ
مسلماني
كمال
التيار
ورئيس
الوطني الحر يف
سيدني طوني طوق
والناشط االجتماعي
احمد ديب بزيارة
اىل كانبريا أجتمعوا
فيها مع سعادة
االيراني
السفري
حيث دار الحديث عن
التطورات يف املنطقة
العربية وخاصة على
الساحة السورية
كذلك وضع الجالية
اللبنانية والعربية يف
اسرتاليا.
وخالل وجودهم يف
كانبريا أقام الصديق
طالل عباس يف منزله
العامر مأدبة تكريمية
على شرفهم حضرها
كل من رئيس التيار
الوطني الحر يف
جوزيف
سيدني
ونائب
درويش
رئيس التيار يف
اسرتاليا نخلة عون،
وقد تميزت املأدبة
والضيافة
بالكرم
وحرارة االستقبال.

خالل مأدبة التكريم ويبدو ،اضافة اىل الوفد وصاحب الدعوة ،السيدان جوزيف درويش ونخله عون

خالل مأدبة التكريم العامرة

National

Strata Management

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

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

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

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
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