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«دولة روميه» تتحكّم بأمن لبنان!
الغذائية ،أنها حتقق أرباحًا
خيالية برغم كل مصائب
ترتفع
وعندما
البلد،
معدالت اجلرمية وحوادث
السرقة والطرق وتعاطي
املخدرات وجتارتها ..فإن
ذلك كله مدعاة للبكاء على
ما تبقى من دولة.
تكفي فضيحة ملف
على
للتدليل
النفط
فداحة ما ُيقرتف حبق هذا
البلد .صار انعقاد حكومة
تصريف األعمال يف جلسة
استثنائية خاصة ألجل
إقرار ما يلزم من مراسيم
لبدء مسار التلزيم يف هذا
القطاع ،مطلبًا دوليًا ،غري
أن النكايات السياسية
الشخصية
واملصاحل
واالنتخابية وحسابات بعض
اخلارج والداخل ،تؤدي

كلها اىل عدم جعل النفط
أولوية لبنانية ،ما يؤدي
اىل حرمان لبنان من فرصة
تارخيية لالستفادة من
الثروة النفطية والغازية.
ومع استمرار تعطيل
الدستورية،
املؤسسات
يتقدم أي عنوان على
ال
ّ
ملف األمن .هاجس يوحد
اللبنانيني ،ولو أن مسارب
اخلطر خمتلفة .األكيد أن
كل من اكتووا بنار احلرب
األهلية ،خيشون اليوم من
تكرار فصوهلا ،خاصة يف
بلد مكتوب على أهله أن
يتعايشوا مع قاعدة «ال
غالب وال مغلوب».
املؤسف أن كل خطة
بد وأن تكون
أمنية ال ّ
مدفوعة الثمن .هذا ما
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رحلة بحرية فنية رائعة...احجزوا أماكنكم

بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

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

Fax:(02) 87648062
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«فتح اإلسالم» خت ّطط لفرار كبري على غرار العراق

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

عندما تتكرر ظاهرة جتنيد
ضباط وعسكريني من قبل
جمموعات إرهابية ،وعندما
«عبارة املوت» يف
تفضح
ّ
البحر اإلندونيسي ،البؤس
االجتماعي اللبناني وبلوغه
مسبوقة،
غري
حدودًا
وعندما ّ
تدل كل املؤشرات
االقتصادية واملالية على
دخول لبنان مرحلة صعبة
مل يشهد مثي ًال هلا ،حتى
يف عز أزماته الوطنية...
وعندما تضيق شوارع
لبنان وأرصفته مبشهد
الباحثني عن قرش يقيهم
العوز أو غطاء يتدثرون
به يف أيام الربد ،وعندما
يف
املافيات،
تربهن
واجلامعات
املدارس
والكهرباء واملياه والطرق
والوكاالت احلصرية للمواد

:

لقاء أوباما وبوتني اإلثنني  ..وحرب «داعش» مستمرة السفارة السعودية لدى اسرتاليا تقيم حفل
تق ّدم «مش ّجع» يف إزالة «الكيميائي» استقبال مبناسبة اليوم الوطين للمملكة
قدمت األمم املتحدة،
ّ
أمس االول ،أول إشارة
على تعاون السلطات
السورية مع فريق مفتشي
األسلحة
حظر
منظمة
الكيميائية يف الهاي ،عرب
تأكيدها أن الفريق ،الذي
بدأ عملية «تأمني سالمة»
سيعمل
اليت
املواقع

فيها ،حقق «تقدمًا أوليًا
مشجعًا» يف إطار عمله
من أجل التخلص من
ترسانة األسلحة الكيميائية
السورية.
ويأتي عمل الفريق وسط
خماطر مجة ،حيث يتسع
الشرخ بني اجملموعات
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فشل املفاوضات و 300مليون دوالر خسائر يومية

أوباما ساخط وين ّدد بـ«مهزلة» اجلمهوريني

انفجرت االزمة السياسية
يف الواليات املتحدة منذرة
باحتمال امتدادها لفرتة

طويلة ،مكبدة االقتصاد
خسائر تصل اىل 300

التتمة صفحة 31

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
او امتحانات او دعاوى قانونية أو مشاكل يف العالقة الزوجية
وغريها الكثري..
اذا كنتم تعانون من اي من هذه املشاكل فال ترتددوا يف
االتصال بي لحل مشاكلكم خالل  7ايام.
ملعرفة املزيد عن السيد أكيم زوروا املوقع:
mrakeemblogspot.com
أو اتصلوا اآلن على أحد الرقمني:
 0497845581أو 0406183765

النتيجة مضمونة مئة باملئة

السفري آل صالح ورئيسة الربوتوكول االسرتالي سالي مانسفيلد

أقام سفري خادم احلرمني
الشريفني لدى اسرتاليا

االستاذ نبيل بن حممد آل
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املعاجل الروحاني 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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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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اعالنات

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

صفحة 4

Saturday 5 October 2013

السبت  5تشرين االول 2013

Page 4

لبنانيـات

السفري األمريكي زار مقبل وحرب

استقبل نائب رئيس حكومة
تصريف االعمال مسري مقبل يف
مكتبه يف الرابيه ،امس االول،
السفري االمريكي يف لبنان
ديفيد هيل يف زيارة بروتوكولية
كانت مناسبة جرى خالهلا التداول
يف االوضاع الراهنة على الساحة
اللبنانية واالقليمية وال سيما
موقف الواليات املتحدة من لبنان
جلهة ابعاده عن تداعيات ما جيري
اقليميا اضافة اىل دعمها للجيش
اللبناني وقواه االمنية.
وتطرق البحث اىل موضوع
املساعدة يف معاجلة اوضاع
النازحني يف ضوء احملادثات
اليت اجراها فخامة الرئيس
ميشال سليمان يف نيويورك
خالل لقائه مع الرئيس االمريكي
باراك اوباما.
وعند حرب
ثم زار السفري هيل النائب
بطرس حرب يف مكتبه يف
احلازمية يف زيارة بروتوكولية.
وبعد اللقاء ،قال حرب :كانت
مناسبة للنقاش يف التطورات
احلاصلة دوليا وإقليميا ولبنانيا،
وإلبداء الرأي يف السياسة
اليت اعتمدتها اإلدارة األمريكية
يف الفرتة األخرية ،سواء جلهة
االنفتاح على النظام اإليراني
وبدء احلوار للخروج من الصراع
البارد القائم ،والذي ينعكس
على املنطقة بكاملها ،أو لناحية
كيفية التعاطي مع امللف
السوري ،إضافة إىل سياسة
الدعم املتواصلة للدولة اللبنانية
وللتجاوب الذي لقيه رئيس
اجلمهورية العماد ميشال سليمان
يف الواليات املتحدة لدى لقائه
الرئيس باراك أوباما وممثلي

الدول اخلمس الدائمة العضوية
يف احلفاظ على لبنان واستقراره
واملساعدة اليت حظي بها لبنان
يف سبيل جتاوز احملنة الناجتة
من النازحني السوريني الذين
جلأوا إليه.
أضاف :كما كانت مناسبة
استعرضنا خالهلا حال الضياع
السياسية يف املنطقة ،خصوصا
يف ضوء التطورات األخرية على
الصعيدين الدولي واإلقليمي،
مع ما هلا من انعكاسات وتأثري
على صعيد الصراع القائم بني
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
ودول اخلليج ووجود حزب اهلل
املسلح ومشاركته يف أحداث
سوريا وغريها من القضايا.
كما كانت مناسبة حلض اإلدارة
األمريكية على مؤازرة رئيس
اجلمهورية والرئيس املكلف يف
مشروع إعادة تكوين السلطة
يف لبنان من خالل تشكيل
احلكومة يف أسرع وقت ممكن
وجتاوز التناقضات يف املواقف
السياسية الداخلية الناجتة من
الصراع القائم يف املنطقة.
ووصف اجللسة بأنها كانت
مفيدة لتفهم اإلدارة األمريكية
ما يعانيه لبنان واملنطقة من
مشاكل ،وللتأكيد جمددا وجوب
احتضان العامل للبنان كي يستمر
دولة دميوقراطية ،واحلؤول دون
انفجار وضعه الداخلي نتيجة
الصراعات يف املنطقة ،إضافة
إىل العمل على حتييد لبنان عن
الصراعات القائمة وإعالن حياده
اإلجيابي ،وهو ما يساعده على
جتاوز احملن املتالحقة اليت حتل
فيه وحتضن سيادته ووحدته
وأمنه.

 ٨١٦رحلة جوية من املطار وإليه يف مخسة أيام
رغم األجواء الضبابية اليت
تسيطر على الوضع يف لبنان
إال أن بريق األمل يبقى
دائمًا يفرض نفسه رغم كل
الصعوبات .وما بادرة طريان
الشرق األوسط بشراء طائرة
جديدة من نوع ايرباص ٣٢٠
احلديثة واملتطورة ،واليت متيزت
حبلة وألوان حتالف سكاي تيم
اال دفع اضايف للتفاؤل.
ومع انضمام الطائرة اجلديدة
اىل أسطول امليدل إيست اجلوي
يصبح عدد طائرات الشركة
حاليًا  ١٧طائرة موضوعة مجيعها
بتصرف الركاب واملسافرين
من واىل لبنان عرب مطار رفيق
احلريري الدولي يف بريوت.
إن اخلطط املوضوعة من قبل
ادارة الشركة للسنوات املقبلة
ستساهم يف رفع أعداد طائرات
اسطوهلا اجلوي حتى مطلع العام

 ٢٠٢٠كخطوة أوىل على أمل أن
يساعد الوضع يف لبنان هذه
الشركة الوطنية يف حتقيق
املزيد من النجاحات والقفزات
النوعية إن على صعيد تطوير
األسطول اجلوي أو على صعيد
فتح خطوط جديدة مع بلدان
بعيدة املدى مما يعزز التواصل
ما بني لبنان املقيم ولبنان
املغرتب.
وقد بلغ جمموع الركاب الذين
استخدموا املطار خالل االيام
اخلمسة املاضية  ٧٣١٩٩راكبًا
منهم  ٣٦٣٩٨راكبًا يف الوصول
اىل لبنان و ٣٦٥٨٥راكبًا يف
املغادرة من لبنان و ٢١٦راكبًا
عربوا بطريق الرتانزيت .وبلغ
جمموع الرحالت اجلوية  ٨١٦رحلة
منها  ٤٠٩رحالت وصو ً
ال اىل
لبنان و ٤٠٧رحالت إقالعًا من
لبنان

جواز سفر ضائع

ُفقد جواز سفر باسم

احمد تحسني ابراهيم

الرجاء ممن يجده او يعرف عنه شيئا
االتصال على الرقم0405185290 :

قاسم هاشم :ال جيوز التعاطي مع اإلستحقاق الرئاسي الوفاء للمقاومة :الجياد مناخات مالئمة
إال من خالل حتمية الوصول اليه
العودة اىل الواقعية لتفاهمات تعيد للحياة السياسية
دعا عضو كتلة التحرير والتنمية على اجلميع
النائب قاسم هاشم اىل وضع والتعاطي مع امللف احلكومي
األمور يف إطارها الطبيعي ،فكما على اساس انه موضوع وطين انتظامها وتنقذ البالد من االنقسام

قال رئيس جملس النواب نبيه
بري فإن احلكومة املنوي تشكيلها
تعمر أكثر من  6أشهر اي اىل
لن ّ
حني موعد اإلنتخابات الرئاسية،
وبالتالي حنن نعمل من أجل أن
يكون كل استحقاق يف موعده.
ويف حديث اىل وكالة أخبار
اليوم ،قال هاشم :ال جيوز
التعاطي مع استحقاق رئاسة
اجلمهورية إال من خالل ضرورة
وحتمية الوصول اليه .ومن هذا
املنطلق هناك قناعة لدى الرئيس
بري بهذا املنطق ،وبالتالي أكد
على هذه الضرورة وبالتالي
إجراء اإلستحقاق يف موعده ،ومن
هنا أكد بري أن احلكومة ستكون
حمددة بفرتة زمنية معروفة.
ّ
وردًا على سؤال ،أبدى هاشم
أسفه اىل أن البعض ربط موضوع
احلكومة باملناخات احمليطة يف
لبنان أكان يف سوريا او يف
غريها .وقال :هذا وهم خاطئ
أوقع به نفسه فريق  14آذار،
مشددًا على أنه ال جيوز اإلستمرار
يف هذا الرهان ألن تطورات
األزمة يف سوريا وما حصل
يف هذا اجملال على املستوى
الدولي ،يؤكد سقوط الكثري
من الرهانات اخلاطئة اليت راهن
عليها هذا الفريق خاصة جلهة
حتديد مواقيت معينة لسقوط
النظام ،علمًا ان هذا الفريق
ّ
معين يف
ايضًا اعترب نفسه انه
األزمات يف سوريا وتطوراتها
وما قد تؤول اليه.
الكثري من األفرقاء شاركوا او
اعتربوا انفسهم معنيني باحلرب
يف سوريا؟
 حنن كفريق سياسي مل نربطأبدًا موضوع تأليف احلكومة
باألزمة السورية ،بل الفريق
اآلخر وبشكل واضح وفاضح ربط
التشكيل بتطور أزمة سوريا.
وتابع :لكن األمور وصلت اىل
ما وصلت اليه اليوم ،وبعض
األحالم باءت بالفشل ،وبالتالي

جدي جيب التعاطي معه مبا
ّ
تقتضيه املصلحة الوطنية اليت
أكد الرئيس املكلف متام سالم
على عنوانها ،وبالتالي املصلحة
الوطنية تقتضي اإلسراع باإلجتاه
حنو احلوار ،قائ ًال :حنن ال نرى
اليوم بدي ًال عن مبادرة الرئيس
بري للوصول سريعًا اليه،
يسهل
خصوصًا وأن احلوار
ّ
ً
عملية تشكيل احلكومة بعيدا من
اإلرتباطات واالحياءات اخلارجية
أيًا تكن.
وبالعودة اىل اللقاء الذي مجع
بري برئيس كتلة املستقبل فؤاد
السنيورة ،قال هاشم :اللقاء
كان جيدًا وناجحًا وسيستكمل يف
االيام القليلة املقبلة وفقًا ملا مت
التفاهم عليه.
وأضاف :بعد سلسلة االتصاالت
اليت قام بها رئيس اجلمهورية
سيبنى
العماد ميشال سليمان
ُ
على الشيء مقتضاه بالنسبة
اىل احلوار ،مشددًا على أننا
ال نرى ان مبادرة بري تكاد
تكون الفرصة الوحيدة واألخرية
للوصول اىل التفاهم على
طاولة احلوار حول كل املواضيع
يسهل تشكيل
اخلالفية ،وهذا ما
ّ
احلكومة ،مؤكدًا أن ال ربط بني
تشكيل احلكومة والصالحيات
الدستورية ،ألن هذا املوضوع
متفق عليه ،فالصالحيات ال
عالقة هلا بتسهيل التشكيل.
وذكر ان بري دعا للبحث اىل
طاولة احلوار يف شكل احلكومة
وليس يف تشكيل احلكومة،
وايضًا يف البيان الوزاري هلا
ألنه قد يكون من القضايا
اخلالفية اليت يف حال التفاهم
التشكيل،
سيسهل
عليها
ّ
مشددًا على أن هذا األمر بات
واضحًا بعدما حصل ما حصل بأن
مبادرة بري هي الفرصة املؤاتية
للتفاهم الوطين حول احلكومة
وكل النقاط اخلالفية ألن ذلك
هو املدخل لتشكيل احلكومة.

حبيش :احلوار بشأن تشكيل احلكومة تكريس
ألعراف ختالف الدستور والتفاهم الوطين

اوضح عضو كتلة املستقبل
النائب هادي حبيش يف حديث
اىل اذاعة الشرق :ان ال مانع
لدى الكتلة من الذهاب اىل
احلوار ،وحنن دائما من الداعني
والداعمني للحوار ،اذ نعتقد ان
ال خمرج لألزمة يف لبنان اال من
خالله.
وقال :ما نعلق عليه هو الذهاب
حلوار بشأن تشكيل احلكومة.
الصالحية اليوم هي لرئيس
اجلمهورية ميشال سليمان
والرئيس املكلف متام سالم
وليست للنواب ،صالحيات
النواب تقتصر على اعطاء الثقة
للحكومة.
ورأى ان الذهاب اىل طاولة
احلوار واالتفاق على حكومة
هناك ،هو تكريس اعراف ختالف
الدستور والتفاهم الوطين الذي
كرس بالطائف ،وبذلك نقضي
على اهم صالحية لرئيس

صالحية

وعلى
اجلمهورية
الرئيس املكلف.
ودعا حبيش ،الرئيس سليمان
والرئيس سالم اىل تأليف
احلكومة ،فالشعب اللبناني
بأكمله يدعمهم .وقال :من
الصعب على اي نائب عدم
اعطاء الثقة حلكومة حيادية
تشكل من قبل الرئيس املكلف
ورئيس اجلمهورية .الناس
حتتاج اىل حكومة وال جيب ان
يستمر هذا التعطيل بسبب
شهوات البعض باحلقائب.
أضاف :حنن سنبدأ بتواصل
جدي مع الرئيس املكلف
ورئيس اجلمهورية حلثهم على
الذهاب لتأليف حكومة وما نقوم
به ملصلحة الشعب اللبناني
وليس ملصلحة  14آذار .حنن ال
ننظر اىل تأليف حكومة متثلنا بل
اىل حكومة متثل الشعب اللبناني
بأكمله وتؤمن احتياجاته.

دعت كتلة الوفاء للمقاومة اىل
فتح آفاق املصارحة لتشكيل
حكومة جامعة تستطيع النهوض
يف هذه املرحلة الصعبة واخلطرية
آملة من مجيع املعنيني مقاربة
املستجدات برؤية أكثر واقعية
الجياد مناخات مالئمة لتفاهمات
وطنية تعيد للحياة السياسية
انتظامها وفاعليتها وتنقذ البالد
من االنقسام والفوضى.
فقد عقدت كتلة الوفاء للمقاومة
اجتماعها الدوري امس االول،
يف مقرها يف حارة حريك،
برئاسةالنائب حممد رعد وحضور
أعضائها ،تداولت خالله يف
آخر املعطيات حول الوضع يف
لبنان وسوريا ،ويف املؤشرات
اليت رمستها حركة األطراف
الدولية واالقليمية مؤخرا يف
والتوقعات
املتحدة
األمم
احملتملة للنتائج والتأثريات على
االستقرار يف املنطقة عموما ويف
لبنان على وجه اخلصوص.
وأملت الكتلة من مجيع املعنيني
واجلهات السياسية اللبنانية
أن يقاربوا املستجدات برؤية
أكثر واقعية تسهم يف اجياد
مناخات مالئمة لتفاهمات وطنية
تعيد للحياة السياسية انتظامها
وفاعليتها وتنقذ البالد من
االنقسام واالحتقان والفوضى
املخاطر
ملواجهة
وحتصنها
والتحديات وتهديدات العدو
االسرائيلي وأطماعه.
وتوقفت عند احلادث االليم يف
بعلبك الذي قضى فيه شهداء
مظلومون وعند الفاجعة االليمة
اليت اصابت اللبنانيني يف
العبارة االندونيسية.

حلكومة جامعة

ورأت انه مع بداية العام
االعباء
وازدحام
الدراسي
املرتتبة على املواطنني وسط
ما يشبه االختناق املعيشي
واالقتصادي وتراكم املتوجبات
على الدولة ومؤسساتها جتاه
قطاعات املعلمني واملوظفني
والعمال واملزارعني واصحاب
احلقوق وبقية قوى االنتاج يف
البالد ،فإن القوى السياسية
كافة تتحمل مسؤولية مراجعة
حساباتها ورهاناتها ،ومعنية
بفتح آفاق املصارحة لتشكيل
حكومة جامعة تستطيع النهوض
بهذه املرحلة الصعبة واخلطرية.
ويف ختام اجللسة أصدرت الكتلة
بيانا رأت فيه أن قطع الطريق
على العدوان العسكري األمريكي
والغربي املباشر ضد سوريا،
قد أسقط رهانات وأوهام قوى
ودول يف املنطقة والعامل،
وأصابها خبيبة مريرة انعكست
احباطا وتالوما لدى البعض،
وتوترا وغيظا لدى البعض اآلخر،
يف اشارات تستدعي الكثري
من التنبه واليقظة واحلذر مما
قد يعمد اليه اخلائبون لتخريب
جهود احلل السياسي يف سوريا
ومواصلة تعطيل عمل املؤسسات
الدستورية وتشكيل احلكومة يف
لبنان.
واكدت الكتلة أن اصرار اخلائبني

على التخريب والتعطيل ،هو نهج
عبثي لن يفضي إال إىل املزيد
من اخليبات ،فيما يبقى احلوار
الطريق الوحيد اجملدي للوصول
اىل معاجلة األزمات واحللول.
وشددت على أن مرفق النفط
والغاز يف لبنان ،وبفعل اخطاء،
سابقة ارتكبتها حكومة برتاء من
جهة وتعطيل متعمد من قبل
بعض أهل السلطة إلطالق ورشة
التلزيم فيه من جهة اخرى ،بات
مهددا جديا بالقرصنة االسرائيلية
عرب حماوالت العدو فرض وقائع
واجراءات لدى دوائر القرار
الدولي واملؤسسات القانونية
الدولية ،األمر الذي يعيق قدرة
لبنان على االستثمار يف هذا
املرفق إذا ما تغافل أو تباطأ
يف اختاذ االجراءات واآلليات
الضرورية اليت تكرس سيادته
وحقه بإقرار التلزميات يف هذا
املرفق احليوي االهم للبالد،
ولذلك فإن مصلحة البالد العليا
تقتضي وطنيا عقد جلسة خاصة
حلكومة تصريف االعمال من اجل
إقرار ما يلزم ضرورة يف هذا
اجملال.
واشارت اىل انه إزاء تفاقم
النازحني
موضوع
تعقيدات
السوريني إىل لبنان ،وما يتطلبه
ذلك من اجراءات ومستلزمات
تضيق امكانات لبنان عن حتملها،
حتمل األمني العام لألمم املتحدة
ّ
مسؤولية التقصري والتباطؤ
املتعمد يف تقديم املساعدات
الالزمة الحتواء مفاعيل هذا
املوضوع ،منبهة إىل خماطر
استخدام هذا امللف االنساني
من قبل بعض الدول الداعمة
للمسلحني يف سوريا ،بهدف
الضغط على اللبنانيني والتدخل
يف شؤونهم الداخلية.
وحيت موقف فعاليات مدينة بعلبك
وجهود قياداتها العلمائية ونواب
منطقتها اليت أمثرت بالتعاون مع
حزب اهلل واجليش اللبناني يف
تطويق االنفعال والتوتر وجلم
التحريض واعادة اهلدوء بعد
احلادث االليم واملؤسف .واذ
تتقدم من ذوي الشهداء بأمسى
آيات العزاء واملواساة راجية
للجرحى الشفاء والعافية ،فإنها
تدعو الدولة ملالحقة املرتكبني
ومعاقبتهم .وتؤكد حرصها على
وحدة العيش يف مدينة بعلبك
بني مجيع مكوناتها السياسية
والطائفية واملذهبية ورفض
حماوالت التوظيف السياسي
املمارسات
وكل
الرخيص
االستفزازية اليت تعكر صفو
أمنها واستقرارها.
وعربت الكتلة عن بالغ حزنها
لكارثة غرق العبارة االندونيسية
اليت أودت حبياة عدد من
اللبنانيني املهاجرين من أهلنا
واخواننا يف عكار والشمال
وتتقدم من ذوي الضحايا
املواساة
بأحر
واملفقودين
والتعازي ،كما تدعو الدولة اىل
تفعيل جهودها من أجل ضمان
سالمة انتقال اجلرحى والناجني
واعادة اجلثامني اىل لبنان.
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لبنانيــات

وفد من نواب عكار وأهالي ضحايا العبّارة زار
بعبدا وبيت الوسط متمنياً االيعاز ملن يلزم فتفت :لقاء السنيورة  -بري األسبوع املقبل
باالسراع يف عودة األحياء واجلثامني
حزب اهلل يريد تكريس الثلث املعطل كعرف

زار وفد من عكار ضم النواب:
هادي حبيش ،خالد زهرمان،
رياض رحال ،خضر حبيب
ونضال طعمة ،وأهالي ضحايا
ومفقودي العّبارة االندونيسية
العماد
اجلمهورية
رئيس
ميشال سليمان يف القصر
اجلمهوري يف بعبدا وعرضوا
متمنني
معاناتهم،
عليه
االيعاز ملن يلزم باالسراع يف
عودة األحياء ،وكذلك اعادة
اجلثامني وتكثيف البحث عن
املفقودين.

ويف بيت الوسط

ثم زار الوفد بيت الوسط
وكان يف استقباله مدير
مكتب الرئيس سعد احلريري
نادر احلريري والنائب نهاد
املشنوق .وعرض الوفد ملأساة
أقاربهم وما ميكن اختاذه من
إجراءات للمساعدة يف عودة
الناجني من الكارثة اىل لبنان
وتأمني إعادة جثامني الضحايا
لدفنهم يف ديارهم.

وخالل اللقاء أكد نادر احلريري
للوفد ان الرئيس احلريري،
ومنذ تبلغه نبأ الكارثة املفجعة،
أبدى اهتمامه الشديد وأجرى
االتصاالت الالزمة للقيام بكل
اإلجراءات والتدابري السريعة
إلغاثة الناجني وتوفري كل
املستلزمات الضرورية لتأمني
إعادة جثامني الضحايا لدفنهم
يف ديارهم ،وهو ال يزال يتابع
هذه القضية يوميا.
بعد اللقاء حتدث باسم الوفد
حممد اسعد طرادية فقال :لقد
حضرنا اىل هذا املنزل الذي
نعتربه منزلنا ،لشكر الرئيس
سعد احلريري الذي اهتم
باملوضوع فور وقوع احلادثة،
وأكدنا خالل هذا اللقاء ضرورة
اإلسراع بإعادة الناجني من
الكارثة ،كما إننا طالبنا بإرسال
وفد قضائي للتحقيق يف
احلادث ،وشددنا على ضرورة
إعادة اجلثث اىل لبنان ،وحنن
نقدر للرئيس احلريري اهتمامه
بهذه املأساة.

جعجع عرض مع بالمبلي االوضاع
عرض رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع يف
معراب أمس االول مع
املمثل اخلاص لألمني العام
لألمم املتحدة يف لبنان
ديريك بالمبلي ،األوضاع
السياسية العامة يف لبنان

واملنطقة والسيما ملف
النازحني السوريني يف
لبنان ،يف حضور مستشار
يف
اخلارجية
العالقات
القوات ايلي خوري ورئيس
جهاز العالقات يف احلزب
بيار بو عاصي.

اكد عضو كتلة املستقبل النائب
ثان بني
امحد فتفت عقد لقاء
ٍ
الرئيسني فؤاد السنيورة ونبيه
بري االسبوع املقبل بعد عودة
االول من اخلارج ،رافضًا الدخول
ّ
يف حتديد موعد اللقاء النه رهن
بالرئيسني وبالظروف االمنية
احمليطة بهما.
واكد فتفت لوكالة االنباء
املركزية قيام وفد من قوى 14
آذار جبولة على رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان والرئيس
ّ
املكلف متام سالم لتحفيزهما على
حسم ملف تأليف احلكومة ،الفتًا
اىل وجود تهديدات اطلقها حزب
اهلل حتول دون إقدام الرئيسني
سليمان وسالم على تشكيل
احلكومة.
واوضح ردًا على سؤال ان
كل ما حيصل يف املنطقة ّ
يؤثر
على الوضع الداخلي ،مشريًا
اىل ملفات داخلية مثل الوضع
االقتصادي واالمين واالمنائي ال
خالف حوهلا بني فريقي  8و 14
آذار ،لذلك ال شيء مينع تأليف
حكومة حيادية تهتم بها ،وترك
امللفات اخلالفية مثل موضوع
السالح واالسرتاتيجية الدفاعية
لبحثها على طاولة احلوار.
ّ
وذكر فتفتبدعوة رئيس حزب
القوات اللبنانية مسري جعجع اىل
تشكيل حكومة حيادية تنقذ البلد
مرحليًا وحبث امللفات اخلالفية
على طاولة احلوار ،اسفًا الن
حزب اهلل يريد حتقيق مكاسب
جديدة يف كل االمور مثل اصراره
ّ
املعطل.
على الثلث
وقال :ال افهم منطق حزب اهلل يف
ّ
املعطل ،هو
اصراره على الثلث
ميلك امكانات سياسية وامنية كي

ُي ّ
عطل كل قرارات احلكومة ،وهو
ست ّ
ُ
شكل
يعلم ان احلكومة اليت
ستكون قصرية املدى ولن تأخذ
قرارات مهمة ،لذلك فإن منطقه
ّ
املعطل غري منطلق
يف شأن الثلث
من الضرورة السياسية اآلنية
بل النه يريد فرض هذا الثلث
كعرف دائم وحالة دائمة انطالقًا
ُ
من تكريسه الجتياح بريوت يف
العام  2008بقوله انه حصل على
مكسب سياسي من مؤمتر الدوحة
ّ
املعطل.
وهو الثلث
وجدد تأكيده ان شكل احلكومة
وتركيبتها من صالحية رئيس
ّ
املكلف،
اجلمهورية والرئيس
حتمل مسؤولياتهما
وعندما يقرران ّ
سنتصرف كنواب
يف هذا الشأن
ّ
وككتل نيابية من خالل اعطاء
الثقة او حجبها ،داعيًا الرئيسان
سليمان وسالم اىل اختاذ قرار
حاسم يف اجتاه ّ
حل ملف التأليف
ليتحمل كل طرف سياسي
وعندها
ّ
مسؤولياته.
وختم فتفت :ال مشكلة لدينا
يف تلبية الدعوة اىل احلوار رغم
قناعتنا بانه لن يؤدي اىل شيء
ولن ميأل اي فراغ ،او رمبا يؤدي
اىل فراغ اكرب النه اذا حبث
يف صالحية رئيس اجلمهورية
ّ
املكلف يف تشكيل
والرئيس
احلكومة وشكلها ،كما اوحى
الرئيس بري سنصل اىل حائط
مسدود ،وبذلك نكون قد وضعنا
والرئيس
اجلمهورية
رئيس
ّ
املكلف امام عجز التأليف ،جمددًا
تأكيده اننا نتحاور يف امللفات
اخلالفية كاالسرتاتيجية الدفاعية
والسالح والتدخل والتداخل يف
سوريا ولكننا لن نذهب اىل حوار
يبحث يف مبادىء دستورية.

عرض والصفدي موضوع املساعدات يف ضوء مؤمتر نيويورك

حناس ٧ :مليارات دوالر اآلثار
السلبية للنزوح السوري

استقبل وزير املال يف حكومة
تصريف االعمال حممد الصفدي
امس اخلميس يف مكتبه يف
الوزارة ،وزير االقتصاد والتجارة
نقوال حناس وعرض معه لالوضاع
وتطرق
العامة.
االقتصادية
ّ
الوزيران اىل موضوع املساعدات
اللبنانية للنازحني السوريني يف
ضوء مؤمتر نيويورك الذي ُعقد
يف ايلول املاضي.
اوضح وزير االقتصاد يف حديث
اىل اذاعة صوت لبنان ،أن اهلدف
من زيارة نائبة رئيس البنك
الدولي لبنان اليوم هو التوصل
اىل تصور واضح بشأن القرار
الذي صدر عن جملس االمن
الدولي لدعم لبنان اقتصاديا من
جراء النزوح السوري والبحث يف
أطر وآليات هذا الدعم يف ضوء
طلب لبنان ذلك متهيدا النعقاد
مؤمتر املاحنني.
وكشف أن اآلثار السلبية للنزوح
اىل لبنان بلغت سبعة مليارات

دوالر ،ورأى أن قرار الدعم
الدولي جدي يف هذا االطار
غري أن الدول املاحنة ليست
يف حببوبة اقتصادية والعطائها
فرص النجاح يف ذلك هناك
ضرورة لتشكيل احلكومة ما يعزز
نسبة الثقة الدولية.
وحول امكانية تشكيل حكومة
يف املدى املنظور أكد حناس،
أن حماوالت الرئيس املكلف مل
تتوقف منذ حلظة التكليف غامزا
من قناة الضبابية املسيطرة على
االوضاع االقليمية اىل تشجيع
االفرقاء اللبنانيني العادة النظر
يف مواقفهم السياسية وتغيري
أولوياتهم.
ويف الشأن النفطي وردا على
سؤال يف ما اذا كان رئيس
حكومة تصريف االعمال سيدعو
اىل جلسة بهذا الشأن اعترب
حناس أن هذه الطبخة مل تنضج
بعد وهي حباجة اىل مزيد من
الوقت.

بصبوص عرض ومحد التعاون مع حرس بلدية
بريوت لتوطيد األمن

إستقبل املدير العام لقوى األمن
الداخلي بالوكالة العميد ابراهيم
بصبوص صباح امس االول يف
مكتبه بثكنة املقر العام ،رئيس
بلدية بريوت الدكتور بالل محد،
يف زيارة أثنى خالهلا على الدور
الذي تقوم به مؤسسة قوى
األمن .كما جرى عرض لألوضاع
األمنية العامة يف البالد.

وأكد الطرفان أهمية التنسيق
والتعاون بني عناصر قوى األمن
الداخلي وعناصر فوج حرس
البلدية يف سبيل توطيد األمن
واحلفاظ على النظام ،وذلك من
خالل الدورة التأهيلية اليت خيضع
هلا عناصر بلدية بريوت يف معهد
القوى األمن الداخلي يف الوروار،
بإشراف ضباط من قوى األمن.

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

Claudine Mansour Germanos 0401 663 004 - Michel Nakhoul 04122 10452

United Australian Lebanese Movement of NSW Inc.
P.O. BOX 3157 Parramatta NSW 2124
www.ualm.org.au
email: nswsecretary@ualm.org.au

/tayyarsydney

/tayyarsydney

Rd, Riverwood NSW 2210
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لبنانيات

العميد االيوبي :غرفة عمليات مشرتكة ستشرف على التنسيق بني القوى ..انطالق اخلطة االمنية لطرابلس حبواجز ثابتة ومتحركة

ﺭﻥ

انطلقت اخلطة االمنية يف
طرابلس بعد ظهر أمس االول
وأقامت قوى األمن الداخلي
حواجز ثابتة عند مداخل املدينة
وباشرت بتفتيش السيارات.
وجال قائد سرية درك طرابلس
العميد بسام األيوبي على
احلواجز واطلع على حسن سري
اخلطة ،واكد يف تصريح له
ان اخلطة انطلقت بناء لقرار
االجتماع السياسي -األمين الذي
عقد يف السراي برئاسة الرئيس
جنيب ميقاتي ،وبعد إقرارها من
قبل جملس األمن املركزي وهي
مستمرة ،وستتطور تباعا على
ان تكون هناك غرفة عمليات
مشرتكة بني القوى االمنية من
امن داخلي وجيش وامن عام.
واكد األيوبي ان لن يكون هناك
تساهل مع اي خمل باألمن.
مؤمتر كباره
وكان النائب حممد كباره عقد
امس مؤمترا صحافيا يف املدينة،
تناول فيه اخلطة االمنية اليت
مل تكن انطلقت بعد ،وطالب
بقرار رئاسي يعيد طرابلس
اىل كنف الدولة وحيفظ أمنها.
وقال كباره :إمسع تفرح جرب
حتزن .هذا هو حال طرابلس
اليوم ،تنام على حسن نيات
وزير الداخلية مروان شربل
حاملة بأمن ،وتستفيق على وقع
مؤامرة مستمرة عليها تريد تظهري
صورة عاصمة اللبنانيني السنة
على أنها خارجة على القانون
وحاضنة للتكفرييني واإلرهاب
كي يتاجروا مبصريها مع الدول
 Melbourneوحيققوا
لالرهاب
احملاربة

مكاسب ألعدائها على حساب
أهلها وأمنها واستقرارها.
أضاف :ال خطة أمنية لطرابلس.
هذه حقيقة على أرض الواقع،
بل صراع ،كي ال أقول حربا،
بني أجهزة أمنية بعضها يغطي
أدوات اإلرهاب ،وبعضها ال
ميلك عديدا ميكنه من ضبط
األرض.
وتوجه اىل الوزير شربل :عدو
طرابلس يا معالي الوزير شربل
خارجي ،وله أدوات داخلية.
هذه األدوات يغطيها عمالء
العدو اخلارجي املتلحفون بشعار
جيش -شعب -مقاومة .صحيح
أن شعار اخليانة هذا سبقك
بثالث أو أربع حكومات ،كما
قلت ،ولكن الصحيح أيضا يا
معالي الوزير هو أن هذا الشعار
أسرك ،كما أسر الوطن ،وكما
أسر طرابلس فقط ألنها عاصمة
اللبنانيني السنة.
وتابع :مل يستطع الوزير شربل
أن حيدد موعدا النطالق اخلطة
األمنية يف طرابلس ،ألن ليس
يف طرابلس اليوم عديد كاف
من قوى األمن الداخلي لضبط
السرايا
فعناصر
األرض،
واملخافر ال دور هلم على
األرض ،وعديد القوة املكلفة
العمل امليداني ال يتجاوز املئة
عنصر .هل يضبط أمن طرابلس
مبئة عنصر من قوى األمن
عديد قوى األمن الداخلي ،فيما
الداخلي يا معالي الوزير؟.
وقال :الضاحية اجلنوبية لبريوت يكلف  2000إىل  2500عنصر
Saturday
11June
2011
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2011
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4 Juneمحاية
أكرمتموها بأكثر من هذا العدد
بكثري ،فلماذا طرابلس ،عاصمة وأي عدالة وأي قانون تعاملون
لبنان الثانية وأكرب مدنه ،حمرومة طرابلس؟ واىل متى يستمر هذا
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التقصري األمين الفادح حبق
مدينتنا؟
وأشار اىل أن طرابلس يف حاجة
إىل ما ال يقل عن  500عنصر
إضايف من قوى األمن الداخلي

كي تنطلق خطتها األمنية جبدية،
ميكن سحبهم من عديد محاية
الشخصيات الذي نطالب خبفضه
إىل النصف ،فأمن طرابلس أهم
وأجنع من هذا اهلدر والرتف
والتبذير األمين لدى بعض
الشخصيات.
ورأى أن الكالم عن وقف
التقاتل واالمناء واملصاحلة وعن
سحب السالح ال حيقق خطة أمنية
ناجحة ،فيما املطلوب ،إضافة
إىل العديد ،غرفة عمليات
مشرتكة لكل القوى األمنية كي
حتمي طرابلس بدال من إستمرار
بعضها يف ممارسة هواية
الرقص على أطالل املدينة
وقبور أهلها وضرب استقرارها
وكشف أمنها حلساب أعدائها
يف اخلارج ،وأدوات أعدائها يف
الداخل.
املطلوب بإحلاح هو غرفة عمليات
مشرتكة ابتداء من اليوم تعمل
بالتكامل والتضامن على توقيف
كل املخلني باألمن وهم ليس
هلم اي غطاء سياسي فوقهم،
وهذا األمر كنا قد أعلناه جمتمعني
كقيادات سياسية ،وأبلغناه اىل
الوزير شربل شخصيا يف إجتماع
السراي احلكومي ،ونكرره اليوم
بأن ال غطاء سياسيا فوق أي
خمل باألمن ،وعلى الدولة أن
تقوم بواجباتها األمنية جتاه
طرابلس.
املؤامرة مستمرة
وأكد أن املؤامرة مستمرة على
طرابلس ،لذلك يبخلون عليها
بعديد أمين ،ولذلك ال يشكلون
هلا غرفة عمليات مشرتكة ،ولذلك

يزعمون أنها عدوة نفسها .ال
يريدون غرفة عمليات مشرتكة
ألنها باملمارسة ستكشف خيوط
املؤامرة ،وستبني من ينفذ
لصاحل طرابلس والدولة ،ومن
يعرقل حلساب العدو اخلارجي.
وختم :هذه هي احلقيقة
نعلنها للمأل ،ونضعها بني
يدي فخامة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان بصفته
القائد األعلى للقوات املسلحة
كي يصدر أوامره وتوجيهاته
العلنية والصرحية لتأمني كل
املستلزمات واملتطلبات والعتاد
والعديد اليت حتتاج اليها اخلطة
األمنية ،وأن يشرف هو على
حسن تنفيذها ،فأمن طرابلس مل
يعد حيتمل التأويل والتصرحيات
والتسويف ،بل حيتاج اىل قرار
واضح وصارم ،يصدر عن رأس
اهلرم يف الدولة ويصار اىل
تنفيذه بكل أمانة على األرض.
إن مثل هذا القرار الرئاسي
من شأنه أن يعيد طرابلس اىل
كنف الدولة ،وأن حيفظ أمنها
وإستقرارها .وعدم صدور مثل
هذا القرار سيوحي بأن اجلميع
متواطئ يف املؤامرة على هذه
املدينة السنية األبية لتشويه
مسعتها متهيدا لعزهلا وضربها.
وحنن لن نرضى بعد اآلن
أن تدفع مدينتنا األمثان،
وعلى املعنيني أن يتحملوا
مسؤوليتهم كاملة بقرارات جدية
وفاعلة ،وليس بفقاعات صابون
وبالونات إختبار ال تطعم جائعا،
وال حتمي مضطهدا ،وال تصون
مدينة ،وال حتفظ أمنا.

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

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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مقاالت

عونُ :
لست مرشحاً لرئاسة اجلمهورية

لن يرتشح رئيس تكتل التغيري
واإلصالح النتخابات رئاسة
اجلمهورية العام املقبل ،الفتًا
إىل أن اهلدف من تعطيل
املؤسسات هو الوصول إىل
التمديد .أما حكوميًا ،فريفض
أن يعني له وزراءه رئيس
اجلمهورية والرئيس املكلف.
أعلن رئيس تكتل التغيري
واإلصالح العماد ميشال عون،
أنه لن يكون مرشحًا النتخابات
رئاسة اجلمهورية املقبلة،
وقال« :إذا أرادوني رئيسًا،
فلينتخبوني ،ولن أذهب إىل
أحد وأقول له انتخبين» .ورأى
عون يف حديث إىل قناة «أن
بي أن» ضمن برنامج «خمتصر
أن
مفيد» مساء االربعاء
ّ
«معامل احلكم اليوم خمتفية،
الفتًا إىل أن «أول مصدر
ملمارسة السلطة هو الدستور،
ولذلك لدينا جملس دستوري
لكنه ُعطل ،كما أن القوانني
مل حُترتم».
أن «اخلالص بانتخاب
ورأى ّ
حيرتم
اجلمهورية
رئيس
القوانني».
أن رئيس اجلمهورية
وأشار إىل ّ
ميشال سليمان قال إنه ال يريد
التمديد «لكن الفريق الذي
يريده يعطل االنتخابات ،ويتم
تعطيل السلطات للوصول اىل
التمديد».
ولفت اىل «انه جيهل من
يقوم بضغوط على رئيس
احلكومة املكلف متام سالم
يف موضوع تشكيل احلكومة،
أن «الرؤوس لدينا
موضحًا ّ
متعددة ،وكلها حمتلة ،أي إن
كل رأس ال ميكن أن ينفذ إال
ما تأتيه من أوامر» .وأكد أنه
يرفض االشرتاك يف حكومة
يعني له فيها وزراءه رئيس
اجلمهورية ورئيس احلكومة،
متسائ ًال« :ملاذا املداورة إذا
كانت احلكومة ستتغري بعد 6
أشهر عند انتخاب رئيس ثم
عند انتهاء والية جملس النواب
ستتغري جمددًا؟» .ورأى أن
تأليف احلكومة جيب أن يسبق
احلوار ،مشريًا إىل أنه «أيد
مبادرة رئيس اجمللس النيابي
نبيه بري ،لكن حوارًا قبل
احلكومة لن يعطي نتيجة».
وأعلن قائ ًالّ :
«إننا من املمكن
أن نشارك باجللسة النيابية
املقررة يف أواخر تشرين
األول» ،الفتًا إىل أن هناك
أمورًا قيد البحث.
وأشار إىل أنه ذهب إىل
الرئيس سليمان مرتني وقال
له« :اعتربنا كتلتك ولكنه ال
يريد» ،الفتًا إىل أن «يف
لبنان أصبح هناك إجرام حبق
الشعب من قبل االنقسام
السياسي».
ورأى أن «احلل األول إذا كانت
هناك رغبة أن يبقى لبنان
موحدًا ،فيجب أن يكون هناك
توازن بني السلطات الثالث»،
موضحًا أن رئيس اجلمهورية
ليس لديه «الصفارة» ليكون
حكمًا.
وعما إذا كان يوافق على
ّ
عودة الرئيس سعد احلريري
إىل احلكم ،أوضح عون أنه

«ال يعارض أحدًا له وجود يف
لبنان ولديه ثقة ،وميكن أن
نفتح صفحة جديدة».
وقال« :إذا كان اللبنانيون
يريدون الفيدرالية ،فنحن
معها» ،مشريًا إىل أن «األمن
الذاتي ال خييفه؛ ألنه ال ميكن
أن يعيش طوي ًال ،ولكنه امتص
نقمة معينة».
ولفت إىل أنه مع أن يعود
اجلميع من سوريا ،لكنه قال:
«ال اعرتاض على بقاء مقاتلي
حزب اهلل بسوريا قبل إجياد
حل».
وعن مسألة تنحيه عن رئاسة
التيار الوطين احلر بعد  6أشهر،
أوضح أنه «حصل تسريب للخرب
ومرتكز التسريب جاء خاطئًا»،
وأوضح أن «املعنى له أننا
نسمع أقوا ً
ال أن التيار سيذهب
مع عون ،ونريد حتضري الكوادر
ّ
لتسلم
جاهزين
ليصبحوا
التيار ،وأفضل أن أكون
على قيد احلياة لإلشراف على
املرحلة االنتقالية ،وبالتالي
التوجهيات أن التيار سيبقى
وأن على الكوادر أن «يشدوا
حاهلم»» .ولفت إىل «أننا
نريد حتضري أكثر من شخص
لرئاسة التيار ،لنعرف من
يعتربه اجلمهور األكفأ».
وعن ملف النفط ،رأى أنه «حتى
لو كانت إسرائيل ضاغطة ،فال
جيوز التنازل عن حقنا النفطي
بسبب ضغط نفسي؛ ألن كل
احلياة االقتصادية مرتبطة
بهذا األمر».
وتساءل« :إذا جاءت شركات
امريكية واستثمرت يف النفط
لدينا ،فهل اسرائيل ستحارب
هذه الشركات؟» ،موضحًا أنه
«بالعكس ،فهذه الشركات
ستؤمن احلماية لنا ،وإسرائيل
ستحاول أن تهول».
ورأى أن «هناك إهما ً
ال
عدد
بتسجيل
مقصودًا
النازحني ،من وزارتي الداخلية
والدفاع واجمللس األعلى
الدفاع املسؤول عن األمن».
وأشار إىل أن «تكتلنا تقدم
أخريًا مبشروع للحكومة حول
إن
موضوع النازحني ،وقلنا ّ
احلل بأن نأتي مبساعدات
لتحضري أماكن يف سوريا
لعودة السوريني إليها»،
الفتًا إىل أن «الدول العربية
اليت تقدم سالحًا ودعمًا للثورة
ترتك الشعب السوري مشردًا
املسؤولية،
نتحمل
وحنن
فهذا أمر غري إنساني جتاه
اللبنانيني».
نر أي حترك من
وقال »:مل َ
قبل السلطة مبا طرحناه ،ومل
يأتنا صدى على طرحنا»،
وأوضح «اننا لسنا السلطة
والقوة التنفيذة تشكل من 30
وزيرًا وحنن أصبحنا  8مبدئيًا،
ألن بعض الناس تركوا التكتل
ولديهم وزيران بالتكتل».
وأعرب عون عن عدم اعتقاده
«أن الرئيس اإليراني حسن
روحاني وامللك السعودي
العزيز
عبد
بن
عبداهلل
أن
مؤكدًا
سيلتقيان»،
«الصفقة انتهت ،لكن اإلخراج
سيأخذ وقتًا».

بني وليد جنبالط وميشال عون...
جان عزيز

من يعرف وليد جنبالط ،ويراقب سلوكه السياسي هذه األيام،
وخصوصًا حيال ميشال عون ،بإمكانه أن يتوقع له حتو ً
ال قد يكون
مفصليًا يف متوضعه كما يف تركيبة البلد .ليست املسألة يف
السياسة وحسب .ففي هذا اجملال ،احرتف سيد املختارة هواية
البهلوانية .وذلك كضرورة وكمقتضى لعاملني اثنني :أخطاؤه
الدائمة واملتكررة يف قراءة التطورات أو ً
ال .يف مقابل قدرته على
تكييف ناسه ومجاعته مع زعامته ثانيًا .من هذا التزاوج الغريب،
تنبثق بهلوانية جنبالط السياسية .فلو كان جييد القراءة السياسية،
ملا اضطر إىل االنقالب على ذاته عند كل حدث سياسي .ولو مل
يكن زعيمًا مطلق الزعامة ،ملا كان قادرًا على تنفيذ تلك االنقالبات
الذاتية ،كلما أخطأ ...لكن ما قد يكون مقب ًال عليه جنبالط يف اآلتي
من األيام ،قد يكون خمتلفًا نوعيًا.
لفهم ذلك ،من الضروري العودة إىل مقولة أحد السياسيني الدروز
عن أن مجاعة املوحدين ،منذ قرون طويلة ،تدرك أنها يف صراع
وجود ،ال صراع حدود ،يف كل «جباهلا» ،من سوريا إىل لبنان،
وذلك ألسباب دينية ،ليس أقلها فتاوى ابن تيمية ،احلاضرة حتى
اليوم ،يف اجلغرافيا والدميوغرافيا والقوة واملال وكل جماالت
احلياة والبقاء على قيدها ،قبل قيود أي نظام أو دستور .وألن
املوحدين قد أدركوا ذلك منذ القرون الوسطى ،جاؤوا باملسيحيني
من الشمال .جاوروهم وعايشوهم ،وقاتلوهم وخاصموهم أيضًا.
على طريقة القنافذ .ألن كل ذهنيات األقليات حاالت قنفذية ،يف
التفكري والقول والسلوك وحتى السالم وامللمس .ابتعدوا عنهم
حتى أصابهم الربد ،ثم اقرتبوا منهم حتى تبادلوا جراح إبرهم .إىل
أن اهتدوا ،نتيجة سالسل التقاتل والتفاهم ،إىل املسافة املثالية
يف العيش معًا .وكانت تلك املسافة مساحة لبنان نفسه ،يف تطوره
التارخيي ،من اإلمارة حتى الدولة .يقول السياسي الدرزي ،وحده
البيت اجلنبالطي خرج عن هذه القاعدة .مل يفهمها ،أو مل يقبلها،
ال فرق .يف النتيجة ،عمل على تهدميها .طيلة  160عامًا ،دأب على
تفتيتها وضربها ونسف مرتكزاتها ،عرب اضطهاد املسيحيني وإلغاء
مقومات وجودهم يف اجلبل .جسديًا وكنسيًا وثقافيًا واقتصاديًا.
حتى سقط احلزام املسيحي هناك ،انتهى واندثر .فاكتشف وليد
جنبالط فجأة كارثة سياسة بيته .مل يعد املسيحيون من حوله.
فصار وجهًا لوجه مع فريقي صراع األلف عام بينه وبينهما .صار
خضم الصراع السين الشيعي ،وهو يف ذروته ،فيما هو بال
يف
ّ
ماصة للصدمات .فانفجر اجلبل يف  7أيار
منطقة عازلة ،وال مجاعة
ّ
 ،2007وأدرك سيد املختارة عمق مقولة حصاد العاصفة ملن يزرع
الريح...
اآلن ،وبعد التطورات املتسارعة يف الداخل واإلقليم ،يبدو أن
جنبالط بات مدركًا أكثر فأكثر خطورة وضعه ووضع مجاعته
املؤسسة للبنان .واألهم أنه يبدو مدركًا للطابع الطارئ وامللح
واألولوي ،وخصوصًا بعد انطالق مناخات التسويات واالنفراجات
على خطوط واشنطن وطهران ودمشق .كأن جنبالط بدأ يدرك أنه
يف األيام املقبلة ،لن يعود الفريق السين ـــ احلريري ـــ السعودي
كافيًا كحليف يف السياسة ،وكضامن وضمانة يف الوجود .وكأنه ال
يزال يعترب أنه يف كل األيام املقبلة أيضًا ،سيظل الفريق الشيعي
ـــ احلزبلاّ هي ـــ اإليراني ،مصدر قلق أو عدم ارتياح له يف احلد
األدنى .رغم كل عمليات تقنيع املكبوتات وتزيني الوجوه وتزييف
األلسن واللغات .كأن املأزق بات واضحًا حادًا :مثة حليف سقط
أو سيسقط ،ومثة خصم أو منافس انتصر أو سينتصر .هذا فض ًال
عن اجلانب املتعلق باحلكم يف سوريا ،حيث الرتكة أكثر ثق ًال ،وقد
ال تنفع معها دوامة القفز بني ساعة التخلي وساعات الوقوف عند
ضفة النهر...
وسط هذه املآزق ،فتح وليد جنبالط خطًا هاتفيًا غري مباشر مع
ميشال عون .دعا أنصاره الشوفيني إىل بيته ،مشرعًا هلم كل
األبواب ،متناسيًا ومتناسني أن بينهم أوالدًا وأحفادًا لضحاياه .طووا
الصفحة معًا .هو يريد عودة املسيحيني حزام أمان يف اجلبل ،قبل أن
يصطدم جبحيم الصراع الكربالئي جمددًا .وللمسيحيني وحلضورهم
وغيابهم عنوان واحد ،امسه ميشال عون .وقد يكون وليد جنبالط
ذهب يف التفكري من طرفه أبعد :ال شك أن عون سيقبل املبادرة.
فهو يدرك أهمية اجلبل يف مفهوم الزعيم املسيحي األقوى .ال بل
أكثر من ذلك ،فاجلنرال الذي بات عرب «وثيقة التفاهم» منتشرًا من
القبيات وعندقت وشدرا إىل رميش وعني إبل ،يعرف مكانة اجلبل،
هذا اجلسر االسرتاتيجي له ،بني مسقطيه االثنني ،بعبدا وما إىل
مشاهلا ،وجزين وما إىل جنوبها .ثم على الطريق قد تكون أوراق
كثرية للتفاوض ،أو جمرد احلكي ،أو حتى التلويح واإلحياء باحلد
األدنى .من تشكيل حكومات وخوض انتخابات ،وصو ً
ال إىل كل
االستحقاقات ،ومنها بعبدا بالذات...
خميلة وليد جنبالط خصبة جدًا هذه األيام .لكن األهم أن
قد تكون ّ
تكون قراءته جدية ،وثابتة وصادقة .فاالنعطافة صوب املسيحيني
ضرورة ،وعودتهم الفعلية إىل أرضهم وحقهم واجب مستحق
مع مفعول رجعي لثالثني عامًا مضت .لكن األهم أال تكون تلك
االستدارة تكتيكية أو مناورة لتقطيع مرحلة أو مترير ظرف .وأال
تكون يف سياق استعادة أوهام الثنائيات ،أو اختزال الوطن .إذا
كان جنبالط جديًا اليوم ،فثمة فرصة لكل اللبنانيني ،ألن ميشال
جد ّي كل يوم.
عون ّ

واشنطن ـ طهران :استثناء سوريا وحزب اهلل من احلوار
نقوال ناصيف
يتعد احلدث
مقدار الصدمة اليت أحدثتها إيران يف نيويورك ،مل
َّ
كل يف ملف يفتح للمرة االوىل يف
السوري هناك كونه جزءًا من ٍّ
العالقات االمريكية ـــ االيرانية .ملس الوفد اللبناني الرمسي ذلك
الفارق ،وراقب مسار حتول مهم يوجب على لبنان أن ينتظر وقتًا
أطول حلل أزماته.
أتاحت بضعة انطباعات عاد بها الوفد الرئاسي من نيويورك االسبوع
املاضي ،مقرونة مبعطيات استقاها من مسؤولني دوليني وآخرين
أمريكيني ،على هامش أعمال الدورة العادية لالمم املتحدة ،تسجيل
مالحظات أبصرت على امتداد مخسة أيام يف عاصمة االمم املتحدة
إيران احلدث الذي حجب ما عداه .عزز هذا التصور خطاب رئيسها
حسن روحاني واملالمح اجلديدة اليت أوحى بدفع بالده إليها إلزالة
عده ثوابت
عما ّ
التوتر بينها وبني اجملتمع الدولي ،من غري ختليه ّ
اجلمهورية االسالمية.
تركزت املالحظات تلك على:
 1ـــ مل يكن من الصعوبة مبكان تلمس االنزعاج واالمتعاض اللذين
عبرّ ت عنهما يف األيام األخرية من الدورة العادية دول حسبت
نفسها حليفًا رئيسيًا للواليات املتحدة ،فإذا هي على التوالي،
يف تطورين متالحقني ،جتد نفسها على هامش التفاهم االمريكي
ـــ الروسي على تدمري السالح الكيميائي السوري وبدايات انفتاح
أمريكي ـــ إيراني.
صح ما سمُ ي هناك «حردًا» على دول تصرفت باستمرار على أنها
ّ
شريك كامل لواشنطن يف تصعيد املوقف ضد إيران يف السنوات
العشر املنصرمة وبرناجمها النووي خصوصًا ،وضد سوريا مذ اندلعت
االضطرابات يف مواجهة نظام الرئيس بشار االسد قبل أكثر من
سنتني ونصف سنة .فإذا واشنطن تذهب اىل معاجلة هذين امللفني
من دون استمزاج رأي احللفاء ،وال سيما منهم الفرنسيني الذين
استعدوا لالخنراط يف الضربة العسكرية ضد نظام دمشق وغالوا يف
احلض على تقويضه وإسقاطه ،والسعوديني الذين قادوا العرب
اىل املواجهة املزدوجة ضد إيران وسوريا معًا بصفتهما دولتني
مهددتني استقرار املنطقة.
مل ُت َ
التورط املفضوح يف النزاع السوري وفتح
عط تركيا أيضًا ،ذات
ّ
ً
احلدود لتدفق السالح واملسلحني اىل الداخل ،دورا يف التفاهم
االمريكي ـــ الروسي على السالح الكيميائي .يف املقابل مل يكن من
املتوقع منح مصر ،الدولة االقليمية احملورية الثالثة بعد السعودية
وتركيا ،دورًا يف ما حصل بسبب انشغاهلا بأحداثها الداخلية.
التحول
 2ـــ يسود اعتقاد يف أوساط ديبلوماسية غربية مؤثرة بأن
ّ
الذي جتريه إيران ليس سه ًال وبسيطًا .مهم مقدار ما هو حمدود.
وهو سعي طهران اىل إبرام صفقة مع االمريكيني ،والغرب عمومًا،
تقتصر على ملفي الربنامج النووي الذي يقلق الغرب ،والعقوبات
االقتصادية وقد أضحت عبئًا عليها ال يطاق .بل يكاد يدين روحاني
للبند الثاني بانتخابه بعدما تبينّ له أن اقتصاد بالده أسوأ مما كان
يعتقد ،وبات حيتاج اىل مصاحلة حقيقية مع الغرب لرفع العقوبات
تلك ،وإتاحة اجملال أمام اجلمهورية االيرانية اللتقاط أنفاسها،
وخصوصًا بالنسبة اىل املصدر الرئيسي لتمويلها وهو تصدير
النفط.
بل يكاد يشعر روحاني ـــ والكالم لألوساط الديبلوماسية الغربية
أمام مسؤولني لبنانيني ـــ بأن رفع العقوبات أضحى مسألة وجودية
للثورة االيرانية ،ما يفسح يف اجملال أمام توقع تقديم إيران ،مرغمة،
تنازالت حقيقية يف ملف الربنامج النووي يف مقابل رفع العقوبات
عنها ألسباب داخلية ترتبط باقتصادها املتهاوي ،وخارجية تقرتن
بتمويل دورها يف املنطقة ،يف اخلليج والعراق وسوريا ولبنان.
 3ـــ حيوط الغموض املآل الذي سيسلكه احلوار االمريكي ـــ اإليراني
حيال احلرب السورية يف ظل معطيات متناقضة راجت ،على هامش
أعمال اجلمعية العمومية ،عن الدور االيراني احملتمل لتسوية االزمة
السورية يف موازاة جهود واشنطن وموسكو النعقاد مؤمتر جنيف
ـــ  .2مثة من حتدث يف نيويورك عن استمرار العالقة االستثنائية
بني طهران ودمشق مذ بدأت عام  ،1979وتصاعدت يف أثناء
احلرب العراقية ـــ اإليرانية ،ثم يف عقد التسعينات ،قبل أن تصل
مع الرئيس السوري اىل ذروة مل تشهدها إبان والده الرئيس
حافظ االسد .كانت دمشق بوابة طهران اىل احلدود اللبنانية ـــ
االسرائيلية واىل تغلغلها يف الشرق االدنى ،فإذا هي اليوم عصب
صمود نظام االسد وبقائه ومنع سقوطه بأي مثن.
ّ
تفضل اجلمهورية االسالمية استمرار احلرب السورية
على حنو كهذا،
اليت أضحت املتنفس الوحيد الستمرار نظام االسد ،ما دامت أي
تسوية سياسية يف جنيف أو سواها ستخرجه من حكم بالده،
أضف أن أي نظام سياسي خيلفه سينهي العالقة االستثنائية بني
البلدين ،أو يف أحسن االحوال لن مينح طهران سخاء االسد معها.
بذلك تصبح احلرب السورية املسرح الفسيح لالعب اإليراني يف
غياب مقدرة كل من الطرفني ،يف الداخل السوري ،على حسم
النزاع العسكري ملصلحته ،فض ًال عن ضمان التواصل مع النفوذ
السياسي والعسكري إليران يف لبنان من خالل حزب اهلل.
يعكس ذلك أيضًا رغبة إيران ،على االقل ،يف عدم إدراج ملفي
احلرب السورية ومصري حزب اهلل يف حوارها مع الواليات املتحدة.
مقدار حاجتها اىل استمرار نظام االسد ،ال يساورها القلق حاليًا
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بـحر إيـطاليا يـبتلع مـئات املـهاجرين

صورة أخذت من تسجيل فيديو لخفر السواحل اإليطالي تظهر نقل ناجني قرب جزيرة المبيدوزا أمس االول

ّ
تشكل أعماق
مرة جديدة
ً
األبيض املتوسط حاجزا أمام يأس
اجلنوب احلامل بأساطري السواحل
الشمالية ،حيث لقي ،أمس االول،
أكثر من  130مهاجرا يتحدرون من
دول القرن األفريقي حتفهم لدى
غرق زورق كان يبحر يف اجتاه
جزيرة المبيدوزا االيطالية ،كما
أفادت حصيلة غري نهائية مرشحة
للزيادة ،لواحدة من أسوأ مآسي
اهلجرة يف السنوات األخرية.
وتقول السلطات اإليطالية إن
الزورق ،الذي انطلق من ليبيا،
كان ينقل بني  450إىل 500
مهاجر ،بينهم نساء وأطفال ،وان
 159فقط أنقذوا ،ما حيمل على
التخوف من بلوغ احلصيلة حنو
 300قتيل.
وبعدما كانت احلصيلة األولية
للقتلى  ،93فقد عثر غطاسو خفر
السواحل على  40جثة جديدة يف
وحول الزورق ،الذي يصل طوله
إىل  20مرتًا والذي استقر مقلوبًا
وسجيت
على عمق أربعني مرتاُ .
اجلثث اليت انتشلت من املياه
على رصيف امليناء اإليطالي،
يف مشهد ينذر بواحدة من أسوأ
الكوارث يف سجل اهلجرة من
أفريقيا إىل أوروبا.
وسبق هذا الزورق زورقان
آخران وصال إىل السواحل
اإليطالية لي ًال .فقد وصل زورق
إن
ميتلئ بالسوريني ،قيل
ّ
عددهم  463مهاجرًا وفقًا لوكالة
الصحافة الفرنسية ،عند الساعة
العاشرة لي ًال بالتوقيت احمللي،
تبعه آخر كان على متنه أريرتيون

عند الساعة الثانية فجرًا ،بينما مل
يصل الثالث أبدًا.
وكان املهاجرون ،ومعظمهم
من الصومال واريرتيا ،انطلقوا
من السواحل الليبية بالقرب من
العاصمة طرابلس .وقد وقع
احلادث على بعد نصف ميل،
حوالي  800مرت ،من الساحل،
حبسب مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني.
وحول أسباب احلادث ،قال
نائب رئيس الوزراء اإليطالي
اجنلينو الفانو إن املياه بدأت
تدخل زورقهم «وخوفا من أن
يغرق ،أشعل املهاجرون غطاء
للفت األنظار ،لكن ذلك احدث
حريقا ثم جنح الزورق» بسبب
جتمع املهاجرين يف جهة واحدة.
وقال «إنها مأساة أوروبية،
وليست ايطالية فقط» ،مطالبا
بأن يتمكن بلده من إرسال
دورياته «إىل ابعد من مياهه
اإلقليمية».
رافايلي
الصياد
وقال
كالوبينتو انه جاء ملساعدة
املهاجرين .وأضاف «رأينا عددا
هائال من الرؤوس واحتاج سحب
كل منها اىل نصف ساعة ألنها
كانت تنزلق».
ويف وقت الحق ،أعلنت وزارة
اخلارجية التونسية أن إيطاليا
أوقفت الربان وهو تونسي.
وقالت الوزارة ،يف بيان،
إن السلطات اإليطالية أبلغت
القنصلية التونسية يف مدينة
ّ
التحفظ
بالريمو اإليطالية انه «مت
ربان املركب املذكور ،وهو
على ّ

اجلنسية».
تونسي
ّ
ّ
وبعثت رئيسة بلدية المبيدوزا
جوزي نيكوليين بربقية ساخرة إىل
رئيس الوزراء اإليطالي انريكو
ليتا ،الذي أعلن احلداد اليوم،
وطلبت منه «أن يأتي ليعد
املوتى معها» ،متهمة أوروبا،
بأسى« ،بالتغاضي عن اجملزرة
األلف لألبرياء واليت وقعت أمام
نظرها».
بدورها ،طالبت وزيرة االندماج
االيطالي سيسيل كينجي ،املتحدرة
من مجهورية الكونغو الدميوقراطية
وأول سوداء يف حكومة ايطالية،
بتنسيق أوروبي إلقامة «ممرات
إنسانية إلضفاء مزيد من األمان
على هذه املمرات اليت تستخدمها
منظمات إجرامية».
وكتب البابا فرنسيس تغريدة
على موقع التواصل االجتماعي
«تويرت» دعا فيها للصالة لضحايا
أن «الكلمة
حادثة الغرق ،مضيفًا ّ
اليت ترد اىل العقل هي العار.
دعونا نوحد قوتنا حتى ال حتدث
مثل هذه املآسي مرة أخرى على
اإلطالق».
أن يوم االثنني املاضي
يذكر ّ
غرق  13مهاجرا معظمهم من
اريرتيا أثناء حماولتهم الوصول
إىل جزيرة راغوزا يف جنوب
شرقي صقلية بعدما قفزوا أو
ألقى بهم مهربون يف البحر من
مركب كان ينقل  200مهاجر أو
الجئ .ومطلع شهر آب املاضي،
وقع حادث مماثل قبالة سواحل
كاتانيا شرقي صقلية عندما غرق
ستة مصريني.

قنصـلية لبـنان العـامة سدني
تعميـم حول االنتخابات النيابية لعام 2014
ملا كانت وزارة الداخلية والبلديات يف صدد التحضري ملشاركة اللبنانيني املقيمني خارج لبنان يف ممارسة
حقهم االنتخابي يف االنتخابات النيابية املقبلة عام  2014عرب السفارات والقنصليات العامة اللبنانية ،واستنادا
ً إىل القانون رقم  25تاريخ  2008/10/8الصادر يف الجريدة الرسمية عدد  41تاريخ  2008/10/9وال
سيما املادتان 106و107منه ،
تدعو القنصلية العامة يف سدني جميع اللبنانيني املقيمني يف والية نيو ساوث ويلز ،الراغبني يف االقرتاع
يف الخارج إىل ملء االستمارة الخاصة التي يمكن تنزيلها عرب املوقع االلكرتوني للبعثة www.lebconsyd.
 org.auوبشكل مطابق لقيود الهوية اللبنانية ،وتقديمها إىل القنصلية العامة مرفقة بمستند يثبت الجنسية
اللبنانية (صورة عن بطاقة هوية جديدة أو بيان قيد إفرادي أو جواز سفر لبناني صالح) إما مباشرة بحضورهم
شخصيـّا ً أو بإرسالها مع أي كان أو بالربيد مع كتاب موقـّع ومثبت وفقا ً لألصول لدى Justice of the
 .Peaceوملزيد من املعلومات ،يرجى االطالع على موقع البعثة االلكرتوني املذكور أعاله.
مالحظة هامة :املهلة املعطاة لتقديم طلبات التسجيل هي لغاية  2013/12/31وإال يسقط حق اللبناني
يف االقرتاع بالخارج.

سدني يف 2013/10/3
القنصل العام جورج البيطار غانم

حتذيرات لـ«اإلخوان» من مغبة تعكري « 6أكتوبر»

آشتون تغادر القاهرة من دون حتقيق اخرتاق
عادت وزيرة اخلارجية األوروبية
كاثرين آشتون إىل بروكسل
خبفي حنني ،إذ أخفقت اجتماعاتها
املاراثونية اليت أجرتها طوال
اليومني املاضيني يف التوصل
إىل تفاهمات بني «اإلخوان
املسلمني» والسلطات االنتقالية
حلل األزمة السياسية يف مصر،
يف ظل اتساع اهلوة بني الفريقني
على خلفية التناقض احلاد يف
املواقف بني مؤيدي الرئيس
املعزول حممد مرسي الذين يرون
أن احلل يبدأ بـ «انهاء االنقالب»،
وبني «العهد اجلديد» الذي يرى
أن احلل يبدأ باالعرتاف بـ»ثورة
 30يونيو».
وبدا أن آشتون قد أدركت
طوال اليومني املاضيني صعوبة
ــ إن مل تكن استحالة ــ إحداث
خرق يف اجلدار بني «اإلخوان
املسلمني» و»العهد اجلديد»،
بعدما حدد كل فريق توجهاته.
فمن ناحية ،يستعد مؤيدو
الرئيس املعزول الستخدام ــ
أو باألحرى حرق ــ آخر أوراقهم
إلعادة عقارب الساعة املصرية
إىل ما قبل الثالث من متوز العام
 ،2013وذلك من خالل التحضري
حلشد واسع يف ذكرى «حرب
اكتوبر» يوم األحد املقبل ،وهو
ما قوبل بتحذير صارم من مغبة
املس باألمن القومي ،سواء من
قبل السلطات الرمسية أم من
قبل القوى السياسية والفاعليات
الشعبية.
أما «العهد اجلديد» ،وبعدما
ضمن االعرتاف الدولي بشرعية
«ثورة  30يونيو» ،فيبدو أنه جنح
يف حتويل الطابع الرئيسي لزيارة
آشتون من محل مبادرات الوساطة
إىل حمطة جلذب الدعم األوروبي
لتمرير املرحلة االنتقالية بهدوء،
ووضع اسس لعالقات سليمة مع
األوروبيني يف الفرتة املقبلة.
وبعد سلسلة لقاءات مكثفة
عقدتها يف اليوم األول من
زيارتها للقاهرة ،واليت سبقتها
اتصاالت جلس النبض مع االطراف
السياسية كافة ،اجتمعت آشتون
يوم أمس االول مع كل من
الرئيس املصري املوقت عدلي
منصور والقائد العام للقوات
املسلحة وزير الدفاع الفريق
أول عبد الفتاح السيسي ونائب
رئيس احلكومة زياد بهاء الدين.
اعتربت املمثلة العليا للسياسة
اخلارجية واالمن يف االحتاد
االوروبي كاثرين آشتون هنا
اليوم ان شعب مصر هو الذي
سيحدد من يريد ان يكون
الرئاسية
لالنتخابات
مرشحا
ومن سيصوت له ،مؤكدة انها
ال تتدخل يف الشأن املصري
الداخلي.
وقالت آشتون يف مؤمتر
صحايف عقدته مساء أمس
االول قبل مغادرتها القاهرة
انها مل تأت اىل مصر للوساطة.
وأضافت« :العالقات بني مصر
واالحتاد االوروبي مهمة ،ونريد
البناء عليها ،وهلذا حنن نريد
التباحث يف الوضع االقتصادي
والسياسي مبصر» موضحة ان
االحتاد االوروبي شريك قوي
يعمل مع احلكومة واجملتمع
املدني وغريهما لبحث كيفية

مساندة املصريني ،خاصة االكثر
احتياجا».
وردا على سؤال حول ما
دار خالل لقائها مع الفريق
اول عبدالفتاح السيسي قالت
آشتون إن اللقاء استمر وقتا
طويال ومت خالله حبث عدد كبري
من املوضوعات مثل الوضع يف
سيناء وفرص حتسني االقتصاد،
مشرية إىل ان لديها شعورا
حقيقيا بأن اجلميع يسعون للسري
اىل األمام بطريقة صحيحة.
وعن موقف االحتاد االوروبي
يف حال قرر السيسي خوض
االنتخابات الرئاسية القادمة
أجابت آشتون« :االمر مرتوك
لألفراد لكي حيددوا ما اذا كانوا
يريدون خوض انتخابات ام ال»،
مشددة على ان «شعب مصر هو
الذي سيحدد من يريد ان يكون
مرشحا ومن سيصوت له».
من جهته ،ذكر املتحدث
الرمسي باسم الرئاسة املصرية
السفري ايهاب بدوي يف مؤمتر
صحايف منفصل ان آشتون
أوضحت أن زيارتها للقاهرة تأتي
يف اطار اإلعداد الجتماع وزراء
خارجية االحتاد االوروبي يف 21
تشرين األول/أكتوبر اجلاري.
وقال بدوي ان الوزيرة
األوروبية أكدت «ادانة االحتاد
االوروبي للعمليات االرهابية اليت
تشهدها مصر ودعمه خلريطة
املصري.
الشعب
مستقبل
كما أثنت على اجلهد الذي
تقوم به جلنة اخلمسني لتعديل
الدستور».
ويف موقف الفت ،اتهم
«حزب النور» السلفي مجاعة
«اإلخوان املسلمني» بإفشال
مجيع املبادرات املتعلقة بإجراء
املصاحلة الوطنية ،وذلك بسبب
تعنت اجلماعة يف اإلصرار على
مطالبها ،واحلشد يف الشوارع.

وقال املهندس أشرف ثابت،
عضو اجمللس الرئاسي لـ»حزب
النور» ،إن مجيع املفاوضات مع
قيادات «اإلخوان» يف الفرتة
املاضية مل تنجح يف الوصول
إىل شيء ،فيما قال الدكتور
حممود حجازي ،عضو اهليئة العليا
للحزب ،إن كل جهود املصاحلة
اليت سعت إليها كل األطراف
واألحزاب السياسية مع مجاعة
«اإلخوان» ،باءت بالفشل ،وذلك
بسبب تعنت اجلماعة يف إصرارها
على عودة الرئيس املعزول،
وعدم تقبل الطرف اآلخر.
ويف الرسالة األسبوعية اليت
توجهها إىل الشعب املصري،
دعت مجاعة «اإلخوان املسلمني»
املصريني إىل االحتشاد فى
امليادين يف ذكرى «نصر
 6أكتوبر» ،وذلك «لتصحيح
األوضاع احلالية والعودة إىل
املسار الدميوقراطي الذي مت
حتديده يف أعقاب ثورة 25
كانون الثاني/يناير».
وجاءت هذه الرسالة بعد يوم
واحد على تداول مواقع إخبارية
مصرية
أنباء عن استعدادات
ً
يقوم بها «اإلخوان» لتعكري صفو
األمن ،وتصوير «ثورة  30يونيو»
على انها انقالب عسكري.
وسبقت هذه الرسالة معلومات
صحافية أفادت أن «اإلخوان»
يستعدون للتظاهر وقطع الطرق
عدة.
يف حمافظات ّ
وقوبلت هذه املعلومات برد
فعل عنيف على املستوى الرمسي،
حيث حذرت رئاسة اجلمهورية
من مغبة املس باألمن القومي،
االحتفاالت
حبماية
متعهدة
ملناسبة ذكرى «حرب اكتوبر»،
يف حني قرر مؤيدو الرئيس
املعزول ختريبها ،وسط دعوات
شعبية للتظاهر دعمًا للجيش
املصري و»خريطة الطريق».

روسيا جتلي موظفي سفارتها يف ليبيا

اخلارجية
وزارة
أعلنت
الروسية ،أمس االول ،أن روسيا
َأ ْجَل ْت مجيع العاملني يف السفارة
الروسية يف ليبيا مع أسرهم
اىل تونس بعد اهلجوم الذي
وقع ،االربعاء ،على بعثتها يف
طرابلس ،حيث تعرضت الطــالق
نار وحاول مسلحون دخول
جممعها ،لكن رجال األمن أطلقوا
الرصاص لتفريق حنو  60شخصا
اقرتبوا من املبنى .يف حني
ذكرت وكالة «إيتار تاس» ،أن
«املهامجني فتحوا النار ومزقوا
العلم الروسي».
ولفتت الوزارة إىل أن قرار
اإلجالء اختذ بعدما أعلن وزير
اخلارجية اللييب حممد عبد العزيز
ان السلطات الليبية مل يعد
بوسعها ضمان سالمة موظفي
السفارة.
وأشار عبد العزيز إىل أن اثنني
من مهامجي السفارة قتال أثناء
اهلجوم ،نافيا أن يكون قد أوصى
الديبلوماسيني الروس مبغادرة
البالد كما قالت موسكو.
وأوضح عبد العزيز أنه طلب من
العاملني يف السفارة عدم متضية
الليل فيها خشية تعرضهم هلجوم

ثان اثر مقتل الليبيني.
وذكر املتحدث الرمسي باسم
الكسندر
الروسية
اخلارجية
لوكاشيفيتش ،أن سبب االعتداء
على السفارة ،هو إقدام املواطنة
الروسية ايكاترينا أوستيوجانينوفا
على قتل ضابط لييب ،وقيامها
بطعن والدته مطلع األسبوع
احلالي.
وأضاف لوكاشيفيتش انه مت
فتح قضية جنائية حبق املواطنة
الروسية ،لكن اجلرمية دفعت
أقرباء الضحية إىل االنتقام
عن طريق االعتداء على البعثة
الديبلوماسية الروسية ،الفتًا
االنتباه إىل أن وزير اخلارجية
الروسي سريغي الفروف طالب،
يف مكاملة هاتفية مع عبد العزيز،
بأن يتخذ اجلانب اللييب ،وفقًا
اللتزاماته الدولية ،كل اإلجراءات
الالزمة حلماية مجيع العاملني يف
البعثة الديبلوماسية الروسية
وأفراد عائالتهم أثناء التوجه
إىل تونس ،باإلضافة إىل اختاذ
إجراءات الستعادة الظروف اآلمنة
بأسرع وقت الستئناف عمل
السفارة الروسية يف ليبيا بشكل
طبيعي.
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وزير اهلجرة األسرتالي ينفي
التقصري يف فاجعة املركب املنكوب..
واخلضر يطالبون بتحقيق فوري
العنكبوت

اسرتاليا (ترمجة:
االلكرتوني)
رفض وزير اهلجرة األسرتالي
سكوت موريسون اتهامات ضد
حكومة االئتالف بالتلكؤ يف رد
الفعل جتاه مكاملات استغاثة
من طاليب اللجوء على القارب
املنكوب الذي حتكم وغرف
إندونيسيا،
سواحل
قبالة
خملفا العشرات من القتلى
واملفقودين.
وتراوحت تقديرات اخلسائر إال
أن املؤكد هو وفاة أكثر من 20
شخص أغلبهم من األطفال،
واختفاء  30آخرين ،يرجح أن
يكونوا قد لقوا حتفهم ،حيث
كان القارب املنكوب حيمل 80
طالب جلوء ،لكنه حتطم إثر أجواء
حبرية ليست مستقرة بالقرب
من جاوة اجلمعة املاضي.
وقال الناجون إنهم اتصلوا
هاتفيا بالسلطات األسرتالية
ملساعدتهم ،لكن مل يأت أحد.
وقال سكوت موريسون وزير
اهلجرة « :احلكومة ترفض
متاما ادعاءات بتأخر السلطات
األسرتالية  26ساعة يف ذلك
احلادث املأساوي» حبسب
بيان نشره األحد.
وتابع موريسون « :القول بأن
السلطات األسرتالية مل تكن
استجابتها حنو احلادث مالئما،
هو قول خاطئ متاما ،لقد
تصرفت الوكاالت األسرتالية
وفقا للمعلومات اليت ُقدمت
لنا».
وقال أحد الناجون لتلفزيون
«إيه بي سي» إنه مت إرسال

موقع القارب إىل السلطات
األسرتالية عرب تقنية «جي
بي إس»  ،حممال احلكومة
األسرتالية مسؤولية ضحايا
احلادث ،حيث قال « :اتصلنا
هاتفيا باحلكومة األسرتالية
طيلة  24ساعة ،ووعدونا
باجملئ لكنهم مل يأتوا».
وأردف سكوت موريسون إن
البحث األولي الذي أجرته
السلطات األسرتالية فشل
يف العثور على القارب الذي
ذكرت تقارير أنه كان يبعد
 25ميال حبريا عن السواحل
اإلندونيسية.
وتابع موريسون أن األسرتاليني
الذين يعملون يف محاية احلدود
استجابوا باحرتافية عالية وبذلوا
قصارى جهدهم للعثور على
مكان السفينة دون جدوى.
ودعت زعيمة اخلضر كرستني
ميلن بإجراء حتقيق عاجل
وفوري حول مدى استجابة
احلكومة لتلك املأساة.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
طار فيه رئيس وزراء أسرتاليا
توني أبوت إىل إندونيسيا حيث
يلتقي مع الرئيس سوسيلو
بامبانج ملناقشة قضية طاليب
اللجوء.
واتسمت تصرحيات بيل شورتن
املرشح لرئاسة حزب العمال
باالتزان إذ مل يقم بلوم أبوت
على صمته وعدم رغبته يف
التعليق على احلادث ،قائال:
« من املهم أن نعزز الثقة
يف السلطات األسرتالية يف
اخلطوط األمامية».

هل جيوز حلكومة أسرتاليا الصمت يف
سياسة الالجئني؟
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -انتقد بيل
بأعمال
القائم
شورتن
املعارضة العمالية سياسة
الصمت اليت تنتهجها حكومة
االئتالف إزاء سياسة «إيقاف
مراكب الالجئني».
وقال بوين يف مقابلة صحفية
خاطفة األسبوع املاضي « :ال
يوجد سبب عملي يدفع وزير
اهلجرة اجلديد لعدم مواجهة
املواطنني حول مراكب طاليب
اللجوء القادمة ،ومتى يتم
إرجاع تلك القوارب».
لكن من الواضح أن كريس
بوين مل يكن دقيقا يف هذا
القول  ،حيث أن عملية إرجاع
قوارب الالجئني ،واليت حتمل
اسم «عملية سيادة احلدود»
هي عمليات ذات أنشطة
عسكرية ،مبا جيعل سرية
املعلومات املرتبطة بها أمرا
مشروعا.
قوات
بالعملية
ويتكفل
أسرتالية خاصة متخصصة يف
التعامل مع مراكب الالجئني،

وتستخدم القوة عند الضرورة
إلرجاع تلك الزوارق من حيث
أتت.
اخلاصة
القوات
وتشكل
عنصرا من عناصر «قوات
الدفاع األسرتالية» حيث سيتم
استخدامها على إجبار مراكب
اهلجرة غري الشرعية على
العودة ،وأفراد هذه الفرقة
مدربون على مستوى عال على
البحث عن السفن املشبوهة.
لكن تلك السرية تصطدم
بعقبات أخرى ،مثل القوانني
حقوق
ونشاط
الدولية،
الالجئني ،حيث ترغب احلكومة
يف إضفاء السرية على سياسة
إيقاف املراكب ،لتجنب ردود
فعل األسرتاليني عامة ،ونشطاء
حقوق الالجئني ،وكذلك من
أطراف أخرى مثل إندونيسيا،
ومنظمة البحرية الدولية ،ولكن
ال شك أن إندونيسيا سرتاقب
التطورات عن كثب ،لرصد
أي انتهاكات لسيادتها ،كما
قد تؤدي سياسة الصمت إىل
تراكم ردود الفعل السلبية.

لبنان يذرف الدموع ..تفاصيل كاملة ملأساة طاليب اللجوء
(ترمجة:

العنكبوت

اسرتاليا
االلكرتوني)
قال الناجون من حادث غرق
قارب طاليب اللجوء قبالة
الشواطئ اإلندونيسية إن قائد
الزورق كان يف عودة اضطرارية
إىل الشواطئ اإلندونيسية بعدما
فوجئ باضطرابات وهياج غري
طبيعيني يف البحر ،وغرق على
بعد  50مرت فقط من الشاطئ.
وتشري اخلسائر النامجة من
احلادث إىل وجود حوالي 50
شخصا يف قائمة الغرقى
واملفقودين ،معظمهم لبنانيون،
بينهم  30طفال ،بعد أن غرقت
املركب اخلميس املاضي يف
منطقة «أجرابينتا» ،وهي منطقة
ساحلية نائية غرب جافا.
وقال الناجون إنهم اتصلوا
هاتفيا بالسلطات األسرتالية
طالبني النجدة ،عندما تعطل
حمركا القارب أثناء الرحلة،
وأشاروا إىل أنهم حاولوا إصالح
احملركني ،لكنهم فشلوا يف
مسعاهم.
ويف نهاية املطاف ،نفذ بنزين
املوتور الذي يقوم بعملية دفع
املاء خارج القارب ،مبا أدى
إىل تدافع املاء بداخل الزورق،
قبل أن تلطمه األمواج يف البحر
اهلائج ،وتنقلب املركب على بعد
 50مرتا فقط من الشاطئ.
وجنا حوالي  28من طاليب اللجوء
الذين كانوا على منت القارب،
لكن السلطات احمللية قالت إن
 80شخصا على األقل كانوا على
منت الزورق املنكوب.
وقال أحد الناجني ،ويدعى عبد
اهلل القيسي إن املركب حتطمت،
ومل ينج إال من جييد السباحة،
حيث استطاعوا العوم إىل
الشاطئ أحياء.
وتناثرت أجزاء القارب احملطم،
وظهرت جثث حوالي  21شخصا،
بينهما العديد من األطفال.
وقال أحد الناجني لشبكة «ايه
بي سي نيوز» إنه فقد عائلته

بأكملها ألن املنقذين األسرتاليني
مل يلبوا النداء عندما مت االتصال
بهم يف اليوم السابق للغرق،
وتابع « :لقد اتصلنا باحلكومة
«حنن
وأجابونا
األسرتالية،
قادمون ،حنن قادمون ،حنن
قادمو» ،ومل يأت أحد».
واستطرد قائال « :لقد أرسلنا هلم
موقعنا عرب «جي بي إس» ،لكننا
غرقنا ومل يأت أحد إلنقاذنا ،أمحل
املسؤولية للحكومة األسرتالية».
يذكر أن السلطات اإلندونيسية
ليس لديها إمكانية البحث أثناء
الليل يف البحار الكربى ،مبا
عطل عمليات البحث عن ضحايا
احلادث.
قالت قيادات اجلالية اللبنانية يف
ملبورن إن امرأة لبنانية وأبناءها
السبعة غرقوا يف احلادث ،حيث
قال ميالد باردان احد القياديني
باجلالية اللبنانية إن حوالي 40
طالب جلوء لبناني غرقوا أو
فقدوا جراء احلادث بينهم كوثر
طالب وأبنائها السبعة.
لكن زوج كوثر طالب ،ويدعى
حسني أمحد خضر ،متكن من
السباحة ،لينجو من احلادث ،لكن
شقيقته ريا ،وزوجها وثالثة أبناء
لقوا حتفهم أيضا جبانب زوجته
وأبنائه السبعة يف تلك الفاجعة
اإلنسانية
وأضاف باردان أن الضحايا
األربعني ينتمون ملنطقة لبنانية
واحدة يف الشمال  ،حيث
يستهدف مهربو البشر السكان
احملليني ،وحيثونهم للهروب من
العنف على احلدود مع سوريا،
وتابع« :إذا مل تستقر األوضاع
يف سوريا ،سيأتي املزيد».
وأشار إىل أن املزيد من طاليب
من مشال لبنان يف طريقهم
إىل أسرتاليا ،حيث يدفعون 20
ألف دوالر ملهربي البشر مقابل
التهريب.
وأكد بيان صادر من مكتب
وزير اهلجرة األسرتالي سكوت
موريسون أن السلطات األسرتالية

استقبلت مكاملة إستغاثة من
القارب املنكوب ،لكن البيان
أشار إىل وجود اختالف حول
توقيت تلقي مكاملة االستغاثة.
السلطات
أن
إىل
مشريا
األسرتالية نسقت جهود اإلنقاذ
األولية ،وأخربت وكالة البحث
واإلنقاذ اإلندونيسية.
وتابع موريسون أن مركبا
جتاريا أسرتاليا استجاب للنداء،
باإلضافة إىل طائرة تابعة حلماية
احلدود ،لكنهم مل يستطيعوا
العثور على موقع القارب.
وأضاف البيان « :أي خسائر
يف األرواح مأساوية ،وتعرب عن
خطورة رحالت تهريب البشر..

احلكومة األسرتالية تعرب عن
خالص تعاطفها مع هؤالء الذين
تأثروا سلبا بالفاجعة ،وسوف متد
يد العون واملساعدة».
فيما قال ماثياس كورمان عضو
املقاعد األمامية لالئتالف إن
احلادث وقع يف منطقة حبث
وإنقاذ إندونيسية ،مشريا إىل
أن السلطات األسرتالية اتصلت
على الفور بنظريتها اإلندونيسية،
بسبب قربهم من احلادث.
وانتقد بيل شورتن املرشح
لرئاسة املعارضة العمالية رفض
رئيس حكومة أسرتالية توني
أبوت اإلجابة على أسئلة صحفية
حول املأساة

أسرتاليا توافق على استقبال 500
الجئ سوري

العنكبوت
(ترمجة:
اسرتاليا
االلكرتوني)  -انضمت أسرتاليا
إىل  16دولة أخرى يف املوافقة
على استيعاب الجئني سوريني
للمساعدة على احلد من تفاقم
تلك األزمة ،بعد أن جتاوز عدد
الالجئني الفارين من احلرب
األهلية السورية حاجز  2مليون
سوري.
ووفقا لربنامج املفوضية السامية
لشؤون الالجئني التابعة لألمم
املتحدة ،فإن أسرتاليا ستستقبل
 500الجئ سوري ،يف إطار
خطة وافقت عليها  17دولة
الستيعاب  10آالف من الالجئني
السوريني.
وتتضمن الدول املوقعة على
اخلطة كال من الواليات املتحدة
وفرنسا ،ودول أخرى ،وتركز
بشكل خاص على الالجئني
السوريني األكثر حاجة للحماية.
وعلمت «غارديان أسرتاليا
«أن الالجئني اخلمسمائة الذين
ستسقبلهم أسرتاليا سيكونون

جزءا من حصة االستيعاب
السنوية لالجئني ،واليت تعهدت
حكومة االئتالف أن تقللها من 20
ألف إىل  13750الجئا سنويا.
وقال وزير اهلجرة األسرتالي
سكوت موريسون إن هذا الدعم
الذي وافقت عليه أسرتاليا ال جيب
أن يفهم على أنه وسيلة لدخول
أسرتاليا بشكل غري شرعي،
مذكرا باإلجراءات املشددة اليت
تطبقها حكومة االئتالف حيال
اهلجرة غري الشرعية.
يذكر أن أسرتاليا قدمت ما يزيد
عن  100مليون دوالر مساعدة
منها يف حل األزمة السورية،
بينها  45.5مليون دوالر لدعم
األنشطة اإلنسانية للبالد اجملاورة
لسوريا ،واليت تتحمل القسط
األكرب يف استيعاب الالجئني.
وكانت تقارير قد أشارت
االسبوع املاضي أن جمموعة من
طاليب اللجوء السوريني مت نقلهم
إىل جزيرة ناورو النائية مبا أثار
الكثري من اجلدل.
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اتفاق بني ابوت ويودويونو ميهد الطريق لتخلي رئيس الوزراءعن أبوت يلقى ترحيبا من الرئيس االندونيسي يف زيارته
الرمسية االوىل كرئيس وزراء اىل جاكرتا والجئو
سياسة اعادة القوارب مقابل تفكيك اندونيسيا عمليات التهريب
القوارب ومهربي البشر بند رئيسي على جدول االعمال
خفف رئيس طوني أبوت االساسية هي وقف القوارب ،التفاصيل.

بشكل واضح من هلجته
جتاه جاكرتا بعد حمادثات
مع الرئيس االندونيسي
سوسيلو بامبانغ يودويونو ،
رمبا متهد الطريق للتخلي عن
سياسة العمل بسياسة اعادة
القوارب املثرية للجدل.
ويبدو ان احملادثات انتقلت
بالبلدين  -اللذين كانا على
خالف بشأن سياسة االئتالف
جتاه طالب اللجوء  -للتوصل
اىل اتفاق وافقت مبوجبه
كانبريا على عدم التصرف
من جانب واحد مقابل اختاذ
جاكرتا موقفا أكثر حزما
بشأن تفكيك عمليات تهريب
البشر.
ولدى سؤاله ،مرارا وتكرارا،
حول وضع سياسته بالنسبة
العادة قوارب اللجوء إىل
إندونيسيا موضع التنفيذ،
اجاب ابوت انه واثق من
وقف تدفق القوارب مبساعدة
اندونيسيا .
وفيما اصر على متسكه
باعالناته االنتخابية بدا ابوت
انه يستعد لبعض التغيري
«اللعبة»
مشددا على ان

وقال «يف النهاية ما يهمنا
حقا وقف القوارب».
وتقول مصادر رفيعة املستوى
انه كان هناك تركيز على
حتول ضيق لسياسة اعادة
قوارب اللجوء حيث ان القضية
األساسية هي االستفادة من
رد أقوى من جاكرتا.
وبدا السيد ابوت أيضا إنه
تردد يف أجزاء أخرى من
للجدل،
املثرية
سياسته
قائال ان جواسيس القرى
وإعادة شراء قوارب الصيد
ال شيء أكثر من وعاء من
األموال املتاحة للمسؤولني
احملليني
االندونيسيني
وقال «ينبغي العمل بصورة
تعاونية مع نظرائنا لضمان،
ما يف وسعنا ،ان حنصل على
اشخاص يعملون معنا وليس
ضدنا».
ومبوجب االتفاق ،سوف يعمل
البلدان معا خارج عملية بالي
املتعددة األطراف.
وزير اهلجرة سكوت موريسون
ونظريه اإلندونيسي دجوكو
يف
سيلتقيان
سويانتو
لدرس
املقبلة
األسابيع

وقفز حزب العمال على الرتاجع
الواضح ،حيث جادل املتحدث
باسم املعارضة للهجرة طوني
بورك يوم االربعاء بأن تعهد
السيد ابوت باعادة قوارب
اللجوء وشراء سفن الصيد
قد أساء الندونيسيا .
وصرح السيد بورك لراديو
 ABCيوم االربعاء قائال «من
الواضح متاما انهم يعتربون
انتهاكات
املسائل
هذه
لسيادتهم (االندونيسيني)».
واضاف ان ذلك يندرج يف
اطار «عدم التفكري» حيث
أن خطة االئتالف بشراء
سفن الصيد اإلندونيسية يف
حماولة لعرقلة عمليات تهريب
البشر لن حتدث».
وقال بورك إن هذه السياسة
هي إهانة ببساطة الندونيسيا
وينظر إليها على أنها غبية
ُ
يف الوطن ،والسيد ابوت
حباجة اآلن إىل موازنتها مع
الشعب األسرتالي .
وقال السيد بورك «عليه
(ابوت) ان يعرتف انه ال
تعهده
ينوي احلفاظ على
االنتخابي».

ابوت وهاورد :استمرار الروابط بني رئيسي الوزراء

ابوت يصافح هاورد بحرارة يف حفل االحتفال بالفوز

قال طوني ابوت لزعيمه
السابق ومعلمه جون هوارد
ليلة االنتخابات أنه الشخص
الوحيد الذي ميكن أن يلجأ اليه
للحصول على املشورة احلقيقية
يف منصبه اجلديد كرئيس
للوزراء.
وكشفت نيوز كورب أسرتاليا
عن ان السيد هوارد يكتب
وعلم
حتديثا لسريته الذاتية
ُ
انه سيكون هناك فصل جديد
يكشف عن حمادثة محيمة بني
الرجلني.
وتربط السيد هوارد ،وهو
ثاني أطول فرتة يف رئاسة
وزراء أسرتاليا ،عالقة قوية مع
السيد ابوت منذ فرتة طويلة،
وقد انضم إليه ليلة االنتخابات
لالحتفال بالفوز يف فندق فور
سيزونز ( )Four Seasonsيف
سيدني يوم  7ايلول.
وعلم أنه بعد ضمان الفوز
ُ

استدار السيد ابوت إىل رئيس
الوزراء السابق وقال انه سيكون
مستشاره األكثر ثقة ألنه كان
جزءا من جمموعة خمتارة جنحت
يف االنتقال من املعارضة إىل
احلكومة وسبق وفعلت كل هذا
من قبل.
واحملادثة بني الرجلني ،اليت
ستثبت بالتفصيل يف حتديث
الكتاب حاليا الذي هو يف مرحلة
الصياغة النهائية والذي سريى
النور قبل عيد امليالد ،تؤشر
إىل استمرار الدور االستشاري
الذي اداه السيد هوارد للسيد
أبوت منذ فرتة طويلة.
وقد شارك هوارد ( 74عاما)،
الذي شغل منصب رئيس
الوزراء من 1996حتى ،2007
والذي دعم السيد ابوت كزعيم
للمعارضة ،بقوة خالل احلملة
االنتخابية وسوف يواصل لعب
دور استشاري غري رمسي.

وكان السيد هوارد قد ادخل
السيد ابوت إىل حكومته الول
مرة عام  2001كوزير للصحة .
وكان هوارد قد حتدث قبل
ايام من االنتخابات قائال ان
ابوت «عالي الذكاء» يتمتع
«بأخالقيات عملية قوية»
تؤهله ليكون رئيسا للوزراء.
وقال مكتب السيد هوارد
االثنني« :اذا ُطلب منه تقديم
نصيحته فأنه سيقدمها».
وتأتي انباء هذه احملادثة بني
رئيسى وزراء البلدين (السابق
واحلالي) فيما يستعد السيد
ابوت الصدار اعالن يف وقت
مبكر من يوم االربعاء حول
موعد عودة النواب إىل كانبريا
الستئناف اجللسات الربملانية.
ائتالفية
مصادر
وقالت
رفيعة لنيوز كورب أسرتاليا
ان الربملانيني من املرجح ان
يعودوا إىل عاصمة البالد يف
منتصف تشرين الثاني ملدة
أسبوعني.
الكاملة
التفاصيل
وكانت
عن اجلدول الزمين الستئناف
اجللسات الربملانية ليل االثنني
يف املراحل النهائية من
املداوالت ولكن من املرجح أن
يعود النواب لفرتة أربعة أسابيع
قبل نهاية العام .فمن املرجح
أن تكون كالتالي :اسبوعا عمل،
اسبوع راحة ثم أسبوعا عمل.
ومن بني املسائل الرئيسية
للتشريع املطروحة للدراسة
إلغاء ضريبة الكربون وإلغاء
ضريبة التعدين واعادة مفوضية
البناء واالعمار األسرتالية.

الرئيس االندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو مستقبال رئيس الوزراء االسرتالي طوني ابوت  ،يف أول
زيارة خارجية له كرئيس للوزراء لدى وصوله يف قصر مرديكا يف جاكرتا (تصوير راي سرتانج)
اعلن الرئيس االندونيسي
سوسيلو بامبانغ يودويونو
ان بالده وأسرتاليا هما ،على
حد سواء« ،ضحيتني» ملهربي
البشر ولالجئي القوارب كما
أعلن إنه سيتم عقد قمة
خاصة إلجياد «نوع جديد من
التعاون».
وقد مت الرتحيب برئيس الوزراء
طوني ابوت وزوجته مارغي
باطالق  19طلقة كما جرى عرض
صورهما يف شوارع جاكرتا يف
اول زيارة خارجية للسيد ابوت
منذ فوزه يف االنتخابات.
ان
ابوت
السيد
وقال

حمادثاتهما حول تهريب البشر
كانت «صرحية وبناءة ومجاعية»
حيث أنها مسألة سيادية
بالنسبة السرتاليا.
واضاف رئيس وزراء اسرتاليا
يقول «حنن متحدان ومتفقان
ملعاجلة هذه املشكلة والتغلب
عليها  ..يف الرب والبحر وعند
حدود بلدينا ..إننا عازمان على
وضع حد هلذه اآلفة اليت ليست
جمرد إهانة لبلدينا ولكنها
كثريا ما تصبح كارثة إنسانية
يف البحار بني البلدين».
يودويونو
الدكتور
وقال
ان قوارب البشر تسببت

نيو ساوث ويلز تطلق محلة االبالغ
عن تصنيع املخدرات يف املنازل

اعرتفت شرطة نيو ساوث ويلز
ان انتشار خمتربات تصنيع
املخدرات يف الضواحي تشبه
مسلسل تلفزيوني امريكي.
وجيري حث اجلريان على التنبه
اىل اي روائح غريبة وحاويات
مواد كيميائية ونوافذ معتمة
او مغلقة يف إطار محلة جديدة
تستهدف خمتربات املخدرات غري
الشرعية يف نيو ساوث ويلز
واذا احسوا باي شيء ابالغ
الشرطة بذلك.
وتأتي هذه احلملة بعد أن اعرتفت
الشرطة بانتشار معامل خمدرات
يف الضواحي تشبه حلقات
املسلسل التلفزيوني املشهور
يف الواليات املتحدة (Breaking
 ،)Badحول معلم كيمياء يطبخ
خمدرات.
وقد استجابت خدمات الطوارئ
لتفجريين يف خمتربي خمدرات
مشتبه بهما يف سيدني يف
غضون  24ساعة.
وعانى رجالن من حروق مروعة
يف االنفجار األول ،يف باردن
ريدج ( )Barden Ridgeيف جنوب
سيدني ليل االحد.
كما عانى رجل ثالث يف انفجار
منفصل يف بانكستاون بعد ظهر
يوم االثنني.

وتستخدم احلملة ملصقا حيدد
سبع عالمات تنذر بان منزال
ما ُيستخدم كمخترب سري
للمخدرات.
وحدة مكافحة
وقال قائد
املخدرات يف نيو ساوث ويلز
املخدرات نيك بينغهام ان
الشرطة أغلقت بالفعل هذا
العام  86خمتربا مستخدما يف
صناعة املخدرات مبا يف ذلك
اآليس والسبيد واالكستاسي و
 163منزال مائي ()hydro houses
حيث كانت تزرع فيها القنب.
وقال ان «الكثري من هذه
املخدرات تصنع يف منازل يف
الضواحي وقد ال يكون لدى
اجلريان فكرة عما جيري يف
هذه املنازل».
واضاف يقول «حنن متفائلون
بأن هذا امللصق اجلديد سوف
يساهم يف تثقيف أفراد اجملتمع
حول العالمات الي تدل على
استخدام منازل عادية مصانع
خمدرات».
وحذر السيد بينغهام أعضاء
اجملتمع من ارتياد خمتربات
املخدرات املشتبه بها ،اليت
تقدم مزجيا من املتفجرات
من املواد الكيميائية اخلطرة
واإلعدادات غري املنظمة».

واقتصادي

بعبء اجتماعي
الندونيسيا.
قائال
وصرح بعد لقائهما
«أسرتاليا وإندونيسيا ،كالهما،
على حد سواء ،بلدان أصبحا
ضحيتني .لقد اصبحنا ضحايا
هلذه األفعال من تهريب
البشر».
وقال الزعيمان انه سيكون
هناك منتدى خاص يشمل وزراء
للعمل على التفاصيل.
وكشف انه مل يكن هناك أي
ذكر علين لقلق إندونيسيا
يف األيام املاضية من خطط
اسرتاليا املثرية للجدل العادة
قوارب اللجوء أو لشراء قوارب
اندونيسية.
بدوره قال السيد ابوت ان
إندونيسيا هي أكرب وأهم
جارة السرتاليا لدى اعالنه عن
ان ملبورن سوف تكون مكانا
ملركز اسرتالي جديد للدراسات
االندونيسية لتعميق الروابط
والعالقات بني البلدين.
وسوف يكون مقر املركز يف
جامعة موناش ،اليت تربطها
عقود بني اجلامعة الوطنية
األسرتالية وجامعة ملبورن،
وسوف تكون  CSIROوحكومة
فيكتوريا شريكتني.
وكان السيد ابوت قد زار مقربة
األبطال العسكريني يف كاليباتا
يف جاكرتا لوضع اكليل من
الزهور.
وقال رئيس الوزراء ان اختياره
ان تكون أول رحلة له اىل
اندونيسيا ُيظهر ما يؤمن به
بان العالقة بني جاكرتا وكانبريا
هلا أهمية كبرية يف كثري من
النواحي.
وقد اجتمع السيد ابوت
وكبار
يودويونو
والدكتور
وزراء البلدين الجراء حمادثات
من املتوقع أن تغطي جمموعة
من القضايا مبا يف ذلك طالبو
والتجارة
والتعليم
اللجوء
واالستثمار وصادرات املاشية
احلية والطلب من اندونيسيا
عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام حبق
اثنني من متهمي بالي الـ 9
الذين أدينوا بتهمة تهريب
املخدرات .
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اسرتاليات

إحصائية 3800 :دوالر
سنويا تكلفة تشغيل سيارة
يف أسرتاليا
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)
كشفت إحصائيات أن متوسط
ما ينفقه األسرتالي لتشغيل
سياراته يناهز  3800دوالر
سنويا.
الوقود
مصاريف
ومتثل
اجلانب األكرب بالطبع من
األموال اليت يتكبدها صاحب
السيارة ،لكنه يضطر لدفع
 100دوالر سنويا مصاريف
انتظار السيارة ،ومبلغا مماثال
لتنظيفها.
وأشارت اإلحصائيات إىل
أن أصحاب السيارات يف
كوينزالند هم األكثر إنفاقا
يف أسرتاليا فيما يتعلق
مبصاريف تشغيل السيارات.
وجاء اإلقليم الشمالي يف

املركز األول يف مصاريف
صيانة السيارات ،بسبب
املسافة الكبرية اليت تفصل
بني مراكز الصيانة.
ويعزي ارتفاع املصاريف اليت
يتكبدها أصحاب السيارات يف
كوينزالند إىل أسعار البنزين
املرتفعة باإلضافة إىل نفقات
التسجيل.
وفيما يتعلق مبصاريف انتظار
السيارات ،أوضحت األرقام
أن أسرتاليا الغربية األكثر
غالء ،حيث يدفع صاحب
السيارة  125دوالرا سنويا
يف املتوسط مثنا النتظار
السيارات ،فيما احتلت والية
نيو ساوث ويلز املركز األول
يف تكلفة غسيل السيارات
مبتوسط  112دوالر سنويا.

كاتبة أسرتالية :أين كنتما يا
شورتن ويا ألبانيز

كتبت :اميي غراي
اسرتاليا (ترمجة:
االلكرتوني)
قد يرتاجع أنتوني ألبانيز وبيل
شورتن يف سعيهما لقيادة
حزب العمال عن تأييدهما لقرار
حكومة جوليا غيالرد بشأن حتويل
األم العزباء إىل مستحقة لبدل
البطالة بدال من بدل األمومة،
إذا بلغ أصغر أبنائهن السنوات
الثمان ،ولكن يبقى السؤال
املهم« :ملاذا مل يتحدثا من قبل
عندما قامت احلكومة العمالية
بتدمري حياة هؤالء األشخاص؟
لقد حضرت مؤخرا خطابا لنائب
رئيس احلكومة العمالية السابق
أنتوني ألبانيز ضمن محلته
لقيادة حزب العمال ،حبضور
مجهور من أنصاره ،وأوضح يف
املؤمتر إجنازات حزب العمال،
واخلطط املستقبلية يف التخلص
من مثالب احلزب ،منتقدا حكومة
طوني أبوت.
وخرجت عقب املؤمتر ،وقد
العنكبوت

رادوني سؤال هام مفاده« :
ملاذا مل يستطع ألبانيز فعل
أي شيء عندما كان بإمكانه
ذلك؟».
وخطر على بالي ذات السؤال
عندما استمعت إىل تصرحيات
شورتن اليت الم خالهلا حكومة
غيالرد على قرار ختفيض
الدعم الذي تتلقاه األمهات
العزباوات ،يف إطار سعي تلك
احلكومة يف حتقيق فائض يف
املوازنة آنذاك.
ملاذا مل تفعل أي شيء يا ألبو؟
ملاذا مل يفعل أي من العماليني
شيئا آنذاك؟ أين كانت إرادتكم
جملابهة القرار الذي تبديان
مشاعر الندم بشأنه اآلن،
والذي أثر سلبا على  65ألف
من األمهات العزباوات.
إذا أراد حزب العمال البقاء
جمددا جيب أن يتحلى مسؤولوه
بالشرف واإلنسانية بعيدا متاما
عن ممارسات األعوام الستة
القادمة.

استطالع أسرتالي :وجود راد أنقذ العمال من هزمية تارخيية
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -كشف استطالع
داخلي أن حزب العمال كان
سيمنى بهزمية ساحقة تارخيية
أسوأ من «هزمية ويتالم» عام

 ،1975إذا مل يكن كيفن راد
قد حل حمل جوليا غيالرد يف
قيادة احلزب.
وأشار االستطالع إىل أن راد
رغم اهلزمية يف انتخابات 7

سبتمرب أنقذ حزب العمال من
خسارة  15مقعدا على األقل،
مثل مقاعد واين سوان وغاري
غراي ووارين سنودون الذين
مل يكونوا بقادرين على االحتفاظ

مبقاعدهم إذا بقيت جوليا غيالرد
على رأس احلكومة العمالية.
وخالل الشهور اليت سبقت
العمالية
القيادة
انقالب
يف  26يونيو قام أحد خرباء

خطأ مطبعي يثري السخرية من
رئيس وزراء أسرتاليا
العنكبوت

العدائية ضد املرأة ،ال سيما يف
انتقاده العنيف لإلجهاض.
وثار اجلدل جمددا بعد ما مت كتابته
على اللوحة املعدنية املذكورة
املعلقة يف ممرات الربملان
الفيدرالي بعد أن وصفت اللوحة
ميشيليا كاش على أنها «الوزيرة
املساعدة لرئيس الوزراء لشئون
املرأة» ،رغم أن اللقب الصحيح
هو أنها «الوزيرة املساعدة
لرئيس الوزراء لشئون النساء»
وليس املرأة.
وعلقت عضو تويرت وتدعى
الكسندرا أليكس على ذلك
اخلطأ املطبعي قائلة بتهكم« :
من األمور السيئة وجود وزيرة
واحدة يف احلكومة ،لذا يبدو أن
أبوت بات يطلق عليه لقب رئيس
وزراء املرأة الواحدة».
وغرد العمالي كريغ اميرسون
عضو الربملان السابق قائال« :
عظيم أن نرى حكومة أبوت تلتزم
بتمثيل مصاحل امرأة واحدة».

االستطالعات يف حزب العمال
بإخبار «املكتب القومي»حلزب
العمال بتوقع انهيار مبقدار 18
 ،%يف االنتخابات الفيدرالية،
متوقعا اخنفاض املقاعد العمالية
من  71إىل  40فقط ،لكن عملية
االستبدال رفعت عدد مقاعد
العماليني إىل .55

اخلسارة
توقعات
وكانت
ممتدة أيضا لشخصيات عمالية
ينظر إليها على أنها قيادات
مستقبلية مثل جايسون كلري
وكيت اليس.
ورفض متحدث باسم جوليا
غيالرد التعقيب على نتائج
االستطالع.

(ترمجة:

اسرتاليا
االلكرتوني)
تسبب خطأ مطبعي غري مقصود
على لوحة زجاجية خارج أحد
املكاتب الوزارية يف أسرتاليا يف
موجة من التعليقات على مواقع
التواصل االجتماعي ،من رئيس
الوزراء األسرتالي توني أبوت،
 /كما قال اإلعالم األسرتالي إن
ذلك اخلطأ املطبعي ميكن اعتباره
«خطأ املوسم».
يذكر أن توني أبوت ،الربيطاني
املولد ،واملسيحي الكاثوليكني
احملافظ ،انتخب رئيسا لوزراء
أسرتاليا يف انتخابات  7سبتمرب،
وقام باختيار  19وزيرا حلكومة
االئتالف ،بينهم اسم امرأة
واحدة هي «جولي بيشوب»
وزيرة اخلارجية ،كما أعلن أنه
سيتوىل املسؤوليات الوزاية لـ
«شئون املرأة».
وأثار ذلك العديد من اجلدل ال
سيما وأن أبوت معروف مبواقفه

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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تحقيقات ومــقاالت

بيصور :جرمية بضحايا كثرية ...القرار الظين يعاقب على البرت فقط

صدر القرار الظين يف جرمية بيصور ليأخذ القضية يف االجتاه الذي رسم
هلا منذ البداية« :هذه جرمية فردية ال تستحق اجتهادًا يف النصوص وال
توسعًا يف التحقيق» .قرار ينسجم مع السياسة اليت قوبلت بها اجلرمية،
ّ
تنصل سياسي واجتماعي وديين من املسؤوليات ،يف وقت تلعب فيه
ّ
احلياة لعبتها اللئيمة مع أبطال القصة الذين ميكن إدراجهم مجيعًا يف خانة
الضحية>
تنتهي الكثري من قصص
احلب بشكل حزين .لكنها غالبًا ما تكون قصص
ّ
حب كاملة،
امتدت لسنوات وشهدت أفراحًا بقدر اخليبات اليت قضت
ّ
عليها .لكن قصة رودينا مالعب وربيع األمحد خمتلفة .عمرها ّ
كله ال يتجاوز
تعرف الشاب إىل الفتاة يف أيار  ،2013تزوجها
الشهرين ونصف الشهرّ .
يف  1متوز،
واقتص منه أهلها يف  15متوز .ورغم هذا الوقت القصري
ّ
جدًا ،جاءت النهاية كارثية مغيرّ ة مصائر أبطاهلا بشكل مأساوي .فها حنن
بعد ثالثة أشهر على الزواج ،أمام عريس يبحث عن عالج يعيد إليه عضوه
الذكري وعروس عادت إىل منزل أهلها تشكو كذب زوجها عليها.
أما والدها ،شقيقاها وخاهلا فقد انتقلوا إىل السجن ينتظرون احلكم
القضائي حبقهم .مصائر مؤملة للجميع ،إال أن أكثرها إيالمًا اعتقادنا أننا
عما حصل.
نتفرج عليهم كمن يتابع مسلس ًال مشوقًا ،ويبدو
يف منأى ّ
ّ
أن
ميكن
وال
يشبهه،
ال
حصل
ما
مقتنعًا بأن
يتعرض إليه يومًا.
ّ
هذا ما رسم للجرمية منذ وقوعها .التأكيد على أنها جرمية فردية بشكل
حتمل مسؤولياتهم جتاهها .لقد ارتكبها شّبان انتصروا ملا
يعفي اجلميع من ّ
يسميه اجملتمع «شرف العائلة» ،الذي يدافع عنه الفقري عادة مبا أنه ّ
كل
ّ
ما ميلكه .وهي غرية على الدين ،الذي يغار عليه أبناء الطائفة أكثر مما
يفعل اهلل نفسه .ال داعي ألن يقلق السياسيون ويشغلوا أنفسهم بهذه
القضية ،فيما هم مشغولون بفهم ما حيصل اليوم بني أمريكا وإيران .وال
داعي ألن
تتصدى اجلمعيات املدنية هلذه القضية اليت ستحرجهم ،وحترج
ّ
كما
يتظاهروا
ألن
داعي
فال
املدنيون،
الناشطون
أما
مموليهم.
عودونا أن
ّ
ّ
يفعلوا .صحيح أن بلدة حرار العكارية وصلها الزفت ،لكن سعر البنزين
ارتفع وال ميكنهم الوصول إىل هناك للتضامن مع ربيع األمحد الذي برت
عضوه ،وال إىل بيصور للتأكيد على حق رودينا مالعب يف اختيار شريك
حياتها ...وال حتى إىل ساحة الشهداء للهتاف والظهور على التلفزيون،
ّ
بكف يد رجال الدين عن األحوال الشخصية.
واملناداة عرضًا
القرار الظين
ال داعي حتى ألن خيرج من يقول إن القرار الظين يف هذه اجلرمية ،الذي
صدر يف  17أيلول الفائت ،خرج ليكشف عجز القانون عن مقاربة جرمية
مماثلة .قانون يساوي أصبع القدم املقطوعة بالعضو التناسلي للرجل.
ويبدو أن من غري املسموح القول إن هذه اجلرمية تسّبب النعرات الطائفية
ّ
وحتض على النزاع بني الطوائف .وكأن أحدًا مل يسمع أو يقرأ ما قيل يف
الشارع اللبناني حبق الطائفتني السنية والدرزية .وكأن املوضوع انتهى
وال تداعيات اجتماعية له ميكن أن تردع كثريين عن اإلقدام على خطوة
الزواج املختلط.
لقد خرج القرار الظين ليطلب حماكمة املتهمني (وسام مالعب وولداه ربيع
ورواد وخاهلما شادي غريزي) بناء على املادة  557من قانون العقوبات،
اليت تعاقب من يقطع عضو أحد األشخاص باألشغال الشاقة املوقتة ملدة
عشر سنوات على األكثر ،فيما منعت احملاكمة عنهم يف اجلرائم األخرى
االدعاء.
اليت اتهمهم فيها ّ
املدعى عليه ربيع مالعب وحده
والالفت يف القرار الظين ،أنه يذكر اعرتاف ّ
باإلقدام على ضرب ربيع األمحد ضربًا مربحًا وقطع إحليله بواسطة سكني
املدعى عليهم ما نسب إليهم.
مطبخ ،يف حني أنكر بقية ّ
املدعية طلبت االقتصاص من الفاعلني على جرائم
وكانت اجلهة
تنص
ّ
ّ
عليها املواد  317و 217و 219و( 569املواد  2و 4و )7و .201/549وتعاقب
هذه املواد ،تدرجييًا ،على األعمال اليت ينتج عنها إثارة النعرات املذهبية
ّ
أو العنصرية أو
احلض على النزاع بني الطوائف وخمتلف عناصر األمة.
كما تالحق
احملرضني على ارتكاب اجلرمية ،ومن حيتجز احلرية الشخصية
ّ
ألحدهم ويوقع به األذى ألسباب طائفية أو حزبية .أما املادتان األخريتان
( )201/549فتطلبان باالقتصاص من الفاعلني على جرمية القتل العمد حتى
لو مل ينجحوا يف ذلك.
هذا القرار استأنفه ّ
كل من وكيل ربيع األمحد ،احملامي هشام حبيب،
والنيابة العامة االستئنافية يف جبل لبنان برئاسة القاضي كلود كرم.
ويرى حبيب أن هذا القرار الظين غري منصف حبق ربيع ،آم ًال أن ينجح من
املدعي ربيع األمحد
خالل االستئناف يف تأمني جلسة حتقيق ثانية .فلدى ّ
ّ
ليقدمها ،ليثبت حقه.
واألدلة
الكثري ليقوله،
ّ

أين أخطأ األمحد؟

سيتعرض له
لكن ما نفع ما سيقوله إذا كان العقاب األقسى الذي
ّ
املرتكبون لن يتجاوز الثماني سنوات وستة أشهر من السجن بناء على
القرار الظين احلالي ،يف حني يبدو مستحي ًال األمل باحلصول على تعويض
مالي يسمح بإجراء عملية تعيد إليه ما فقده .فالتعويض ال ميكن حتصيله
إال بعد وقت طويل ،يف حني أن حالة ربيع ال
مير
ّ
تتحمل التأخري .كل يوم ّ
من دون إجراء العملية ّ
خيفف من نسب جناحها .هذا عدا عما ميكن حتصيله
من العائلة مقابل تعويض .فهي حتى لو قررت بيع ّ
كل ما متلكه باملزاد لن
تستطيع تأمني الكلفة اليت حيتاج إليها ربيع إلجراء عمليته.
اهلم األساسي الذي يشغل بال ربيع حاليًا ،إجراء العملية اليت قيل
هذا هو ّ
له إنها ّ
رب عمله هو الذي
تكلف قرابة  300ألف دوالر ال ميلك منها شيئًاّ .
أنفق
«وقد
إليها
حيتاج
اليت
األدوية
مثن
اليوم
يعطيه
علي حتى اليوم أكثر
ّ
من  10آالف دوالر» .هذا عدا عن أن العملية غري مضمونة النتائج.
يكرر السؤال أمامنا «أين أخطأت؟ كثريون يتزوجون شليفة .راهنت على
ّ
الوقت ليصلح األمور مع عائلتها كما حيصل عادة» .ربيع كان
يتحدث
ّ
فيما فنجان القهوة وقنينة املياه أمامه على الطاولة .على مدى أكثر من
قدمت إليه.
ساعتني ،اكتفى برشف بعض القهوة وترك القنينة مقفلة كما ّ

ّ
«أجتنب املياه كي ال أدخل إىل احلمام كثريًا».
على الرغم من هذا الوضع ،ال يزعج ربيع اإلجابة على أسئلة «األخبار»
التشكيكية به .نسأل« :هل
طلبت رودينا من أهلها فرفضوك ،حتى قررت
َ
الزواج منها خطيفة؟» .جييب« :ال ،مل أطلبها من أهلها»« .أال تعتقد أنك
طرد ،فيقدم على اخلطيفة؟».
أخطأت هنا؟ يف العادة ُيرفض الشابُ ،
وي َ
حدد يوم اخلطيفة يف
«رودينا جزمت لي بأن أهلها لن يوافقوا ،وهي من ّ
 1متوز وليس أنا بسبب املشاكل الكثرية يف بيتهم .أنا كنت أنوي الزواج
حددت الوقت واتصلت بي
منها نهاية الشهر أو يف منتصف آب لكنها ّ
يقرر الزواج
لكي آتي وآخذها» .لكن «كيف ميكن لشاب يف األربعني أن ّ
ّ
خالل شهرين من فتاة مل يلتق بها إال ثالث مرات؟ أمل
تستغل فارق
العمر بينكما؟» .جييب« :أنا أرغب يف الزواج واالستقرار ،وهناك كثريون
يتزوجون مع هذا الفارق يف العمر .أنا أحببتها وتزوجتها شرعيًا ،ومل أفعل
شيئًا آخر كان ميكنين أن أفعله».

احملرض
رودينا :أنا
ّ

ال تنفي رودينا مالعب هذا الكالم ،لكن لديها ما تضيفه .يف إطاللتها
األخرية على شاشة «أم تي يف» ضمن برنامج «حتقيق»ّ ،
كنا أمام شابة
مجيلة .مل تنس ،كما الكثري من فتيات جيلها ،أن تضع بعض الكحل يف
وتلون شفتيها باللون
العينني
أعدت القهوة يف مطبخ العائلة
الزهريّ .
ّ
ّ
املتواضع ،وجلست مع الضيوف،
تتحدث بعفوية أمام الكامريا ،لتكون هي
ّ
نتحدث؟
الراوي الثاني حلكاية زواجها من ربيع ...لكن عن أي ربيع
ّ
لقد ّ
تغري اسم العائلة يف رواية رودينا .تقول الشابة إنها أحّبت رج ًال
امسه ربيع لطيف بو دياب ،من بلدة اجلاهلية الشوفية .أما الشاب الذي
تزوجته ،ووقع عليه عقاب أهلها ،فهو ربيع عبد اللطيف األمحد من حرار
ّ
العكارية .ويف بلدة مثل بيصور ،يكفي أن يتغري اسم العائلة من بو دياب
ّ
كل شيء .ميكن قلب ابنة التسعة عشر ربيعًا أن يتوقف
إىل األمحد ،ليتغيرّ
عن الطرق ،وميكن العروس أن «حترج» زوجها وجتربه على الذهاب إىل
منزل أهلها بهدف «الصلحة» ،وميكنها عندما تصل إىل البيت أن تطلب من
والدها أن ّ
خيلصها منه.
ّ
كل هذا يصبح ممكنًا ،وقد يبدو مقنعًا للبعض خصوصًا إذا كانوا من أهالي
بيصور .قد يفاجأ القارئ اليوم ،إذا عرف أن هناك يف هذه البلدة اجلبلية
من يرفض تسمية ما حصل باجلرمية ،ويرى أن ربيع استحق العقاب الذي
نزل به .األكثر تساحمًا يكتفون بالقول إن «الطرفني أخطآ ،لكن الغلط
ّ
بلش من عند البنت».
ّ
اليوم.
عنه
ر
تكف
أن
رودينا
حتاول
الذي
هو
«الغلط»،
هذا
فتقدم روايتها
ّ
اليت
تتهم فيها زوجها ربيع بالكذب عليها ،وتعلن أنها هي من طلبت
ّ
من والدها إنقاذها منه بعدما ساءت معاملته هلا .تقول كلمتها ،متجاهلة
ست5تزوج خطيفة
فلم
ّ
األسئلة التشكيكية اليت قد تطرح عليها هي أيضًاَ .
لو كان ربيع درزيًا؟ وملاذا مل تغيرّ رأيها عندما وجدت نفسها يف حضرة
فصدقت أنه «درزي يبحث
احلب قلب الفتاة،
رجل دين شيعي؟ هل أعمى
ّ
ّ
عن جذوره» كما قالت لنا؟
تتجاهل رودينا ّ
تردد فيها «قلت ألبي خلصوني
كل هذا ،وتقول بلهجة ال ّ
منه» .يف إطاللتها األخرية ،خرجت رودينا لتقول :أنا لست ضحية ،بل أنا
احملرض املباشر على اجلرمية ،اليت وضعت رجال العائلة يف السجن« ،فيما
ّ
اجملرم طليق» تقول األم نورما باكية.

البرت باسم الدين

رجال العائلة يف السجن .األب والشقيقان واخلال ،ومتهم خامس ال
يعد
يزال متواريًا .لكن هذه ليست أول «خطيفة» حتصل يف لبنان حتى ّ
األمر خطيئة تستحق هذا العقاب القاسي .كما أن زعماء الطائفة الدرزية
متزوجون من خارج مذاهبهم .فلماذا يدفع ابن عكار هذا الثمن؟ أو لصياغة
السؤال بشكل أفضل :ملاذا مل
تتحمل عائلة وسام مالعب هذا «العار»
ّ
الذي أحلق بهم بسبب زواج ابنته من شاب ينتمي إىل طائفة خمتلفة؟
تقدم إجابة على هذا السؤال ،إذ تفيد
القراءات يف علم النفس اجلرمي قد ّ
الدراسات أن «أساس السلوك اجلرمي هو السلوك الدفاعي الذي يقوم به
اجملرم يف مواجهة بيئته» .وهذا رمبا ما جيعل
املتخصص يف علم النفس
ّ
العيادي الدكتور عباس مكي يقول إنه مل يتفاجأ باجلرمية «فالفاعل ضحية
نظام اجتماعي عنده قيم وعادات وتقاليد» .حتى أنه
يتفهم عدم استنكار
ّ
الناس هلذه اجلرمية «ألن هذا الساطور يبرت باسم الدين والطائفة».
هكذا ،يكون على ربيع ورودينا ،اللذين ارتكبا «جرمية اخلطيفة» أن يقبال
بالقصاص الذي أنزله اجملتمع بهما .فيحرم هو من حياته اجلنسية ومن
تأسيس عائلة ،وتقبع هي يف املنزل منتظرة خروج رجال العائلة من
السجن.
هي مأساة ،كان ميكن أن تتغيرّ الكثري من فصوهلا لو أننا نقيم يف دولة،
أو لو أن أبطاهلا مل يكونوا من الفقراء الذين جترأوا على احلب واحللم.

«االخبار»

حمادثات نتنياهو مع بايدن يف شأن الغاز أهم من لقائه مع أوباما

إسرائيل تفتعل «حرباً نفطية» ضد لبنان

ادعت أوساط إسرائيلية رمسية أن احلكومة اللبنانية بصدد منح
تراخيص تنقيب عن النفط والغاز يف مناطق حبرية أعلنت إسرائيل
أنها ضمن منطقتها االقتصادية احلصرية..ويعين هذا اإلعالن خروج
اخلالف اإلسرائيلي اللبناني حول احلدود البحرية إىل حيز العلن ،برغم
األنباء عن حتقيق الوساطة األمريكية جناحات كبرية على هذا الصعيد.
يذكر أن موضوع موارد الغاز والنفط يف شرقي البحر املتوسط
احتل مكانا مركزيا يف لقاء مل يعلن عن نتائجه بني رئيس الوزراء
االسرائيلي بنيامني نتنياهو ،الذي زار واشنطن االثنني ،وبني نائب
الرئيس األمريكي جون بايدن الذي يدير هذا امللف.
وقد أبلغت جهات رمسية إسرائيلية صحيفة «غلوبس» االقتصادية
أن لبنان حياول فرض وقائع يف منطقة خمتلف عليها عند احلدود
البحرية بني اجلانبني .وأشارت إىل أن «لبنان يوشك على منح تراخيص
تنقيب عن النفط والغاز يف منطقة تنزلق إىل داخل املياه االقتصادية
اإلسرائيلية» .وقالت «غلوبس» انه ليس معروفا حتى اآلن كيف
ستتعامل إسرائيل مع هذه الرتاخيص اليت قد تشعل نزاعا حدوديا مع
لبنان ...وحيث خرباء قانون دولي إسرائيليون حكومتهم على التحرك
بسرعة وإعالن اعرتاضها على اخلطوات اللبنانية بالسبل القانونية وحتى
العسكرية.
وكان لبنان قد أعلن يف مطلع الشهر املاضي عن نيته منح عطاءات
لرتاخيص تنقيب عن النفط والغاز يف مخس مناطق (بلوكات) يف
املياه االقتصادية اللبنانية .لكن اخلرباء اإلسرائيليني الذين حللوا
اخلطوط الكواردينية يف اخلرائط اللبنانية «اكتشفوا» أن منطقة
الرتخيص األبعد جنوبا ،واملسماة « بلوك  « 9تنزلق اىل ما وراء خط
احلدود الذي تدعيه إسرائيل .واعتربت الصحيفة ان هذه املنطقة هي
األكثر جاذبية وصاحبة الفرص األعلى الكتشافات غازية مهمة.
وقد عرض املسؤول عن النفط يف وزارة الطاقة واملياه االسرائيلية
ألكسندر فرشبسكي ،نتائج هذا الفحص يف مؤمتر دولي للطاقة عقد
يف قربص قبل حوالي أسبوعني .وذكر فرشبسكي أن إسرائيل متتنع
عن اختاذ خطوة مشابهة ،ومل تقم مبنح تراخيص تنقيب عن النفط
والغاز يف منطقة موضع نزاع.
ومعروف أن اخلالف علين بني إسرائيل ولبنان على خط احلدود البحرية
الفاصل بني املنطقتني االقتصاديتني احلصريتني للجانبني .فربغم
اتفاقهما على أن رأس الناقورة هي نقطة احلدود الربية اال انهما
خيتلفان حول موضع اللقاء على خط املنتصف مع املنطقة االقتصادية
القربصية .ويصل اخلالف يف عرض البحر إىل  15كيلومرتا تشكل مثال
مساحته  850كيلومرتا مربعا بشكل مثلث طول ضلعيه يزيد على 180
كيلومرتا ورأسه يف الناقورة .ويف حينه برز اخلالف حينما عرض لبنان
يف العام  2010حدوده البحرية على األمم املتحدة وعرضت إسرائيل
حدودها بعد ذلك بعام .وتشكل اخلرائط املوقعة بني كل من لبنان
وإسرائيل مع قربص حول خط املنتصف أرضية هذا اخلالف .ومعروف
أن الواليات املتحدة تدير وساطة كبرية بني الطرفني حلل اخلالف
بالطرق السلمية.
ويرى اخلبري االسرائيلي يف احلدود ،احملامي دافيد كورنبلوت ،أن
إسرائيل قد ختسر ادعاءها على املنطقة إن مل تتخذ تدابري فعالة ردا
على اخلطوة اللبنانية« .فاملمارسة القضائية تقول بأن الدولة اليت ال
تعرتض على خطوة كهذه تعترب متنازلة عن ادعائها» .وطالب بتسيري
دوريات حبرية يف املنطقة لتأكيد االدعاء عليها فضال عن إصدار بالغ
رمسي ومطالبة دولة ثالثة بالتوسط والتوجه للشركات الدولية اليت
تشارك يف عطاءات الرتاخيص وتوضيح أن هذه منطقة متنازع عليها.
ومعروف أن العشرات من الشركات الدولية اليت ترفض معظمها
التعامل مع إسرائيل ،خشية على مصاحلها يف املنطقة العربية ،تشارك
يف العطاءات اللبنانية.
من جهة ثانية ،علم أن نائب الرئيس األمريكي جو بايدن تأخر عن
إلقاء كلمته أمام منظمة «جي سرتيت» اليهودية األمريكية ساعة
ونصف ساعة بسبب اجتماعه مع رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني
نتنياهو .وقد جرى اللقاء يف البيت األبيض حبضور وزير اخلارجية جون
كريي بعد اجتماع نتنياهو مع الرئيس االمريكي باراك أوباما .ومل تشر
وسائل اإلعالم األمريكية واإلسرائيلية كثريا إىل هذا اللقاء برغم أن
البعض يعتربه أهم من لقاء نتنياهو مع أوباما .فاللقاء تعلق حبقول
الغاز والنفط املكتشفة شرقي املتوسط واليت يركز بايدن وكريي
اجلهود األمريكية يف شأنها.
وبديهي أن األمر ال يتعلق بلبنان وإسرائيل فقط .فاالسرتاتيجية
األمريكية جتاه اكتشافات الغاز شرقي املتوسط تتعلق بالعالقات
الرتكية القربصية والرتكية اليونانية فضال عن العالقات بني هؤالء
وإسرائيل وهؤالء ولبنان .وهناك اسرتاتيجية أمريكية وضعها معهد
مارشال وتبنتها اإلدارة األمريكية تقوم على استغالل الغاز إلبرام
تسويات سياسية وحل النزاعات بني دول املنطقة .وتدعو االسرتاتيجية
أساسا إىل مد خط النبوب الغاز من احلقول اإلسرائيلية والقربصية إىل
تركيا وأن بوسع لبنان اإلفادة الحقا من هذا األنبوب بعد اكتشاف
خمزوناته ...وسبق لبايدن يف هذا اإلطار أن اجتمع إىل الرئيس
القربصي يف األسبوع املاضي بعد أن اجتمع إىل رئيس احلكومة الرتكية
قبل شهر .وقالت الصحف القربصية ان هذه التحركات ترمي إىل حل
النزاع بني تركيا وقربص حول املياه االقتصادية وحقول الغاز.

حلمي موسى
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تحقيقات ومقاالت

جند الشام» حليف «النصرة» وملجأ املطلوبـني []٢
يؤكد أحد قادة «جند الشام»
هيثم الشعيب أن لتنظيمه مساهمة
فاعلة يف األحداث يف سوريا إىل
جانب «جبهة النصرة» .ويكشف
ان التنظيم ساعد الشيخ امحد
األسري يف معركته ضد اجليش.
ال تزال السيارة اليت ّ
فكك
تنظيم «جند الشام» املدفع
الرشاش عنها ،وخّبأه داخل سخان
للمياه لتهريبه اىل طرابلس قبل
اكثر من شهر ،مركونة أمام منزل
هيثم الشعيب .على األغلب ،كانت
عملية التهريب تهدف إىل إيصال
الرشاش اىل الداخل السوري
حيث يشارك التنظيم يف القتال
اىل جانب «جبهة النصرة» .ال
ينكر الشعيب هذه املشاركة،
ويكشف انه زار سوريا مرتني
منذ بدء األحداث فيها قبل حواىل
سنتني ونصف السنة ،وقاتل يف
منطقيت القلمون والقصري ،وظل
يف األخرية ستة أشهر تقريبًا.
كما قاتل شهرين يف بلدة ربلة
(املسيحية) يف ريف القصري.
يقسم باليمني املعظمة ثالث
مرات ان مجاعته مل تعتد على
املسيحيني هناك؛ ومن فعل ذلك
هم «عصابات اجليش السوري
احلر» .يقول« :نعم كنا ندخل اىل
الدير يف ربلة ،لألكل والشرب
وتأمني بعض حاجاتنا .ولكننا مل
نعتد» على أحد .ويشري اىل أن
«عدد شهدائنا يف سوريا بلغ
عشرين عنصرًا» ،لكنه يؤكد ان
عناصر التنظيم «ال يذهبون اىل
هناك كمجموعات ،بل كأشخاص،
نؤمن هلم التواصل مع جبهة
وحنن ّ
النصرة اليت لنا عالقات وثيقة
معها» .ويوضح الشعيب ان أكرب
وجود عسكري لـ «جند الشام»،
يف سوريا ،هو يف «القلمون
حيث ينسق مقاتلونا مع جبهة
النصرة ،ويف قلعة احلصن اليت
نعمل فيها بشكل مستقل».
ال ينكر الشعيب مشاركة مجاعته
يف أحداث عسكرية داخل لبنان.
«ساندنا الشيخ األمحد األسري من
خالل فتح اشتباك من مواقعنا مع
اجليش اللبناني بهدف ختفيف
الضغط العسكري عنه» .لكنه
ينهي احلوار سريعًا حول أحداث
عربا بالقول« :لقد تسرع الشيخ
األسري .مع ذلك مل يكن ممكنًا ان
نقبل بإهانته من دون إبداء ولو
شيئًا من الدعم الرمزي له».
يدرك الشعيب ان صورة التيار
الذي ينتمي اليه قبيحة يف
االعالم العاملي .يسأل« :ما الذي
جيب فعله لتحسني صورتنا؟».
ينصت باهتمام إىل فكرة إحضار
االعالم اللتقاط صورة جلهاديني
متشددين حيرسون مصلني يف
كنيسة يف اي مكان يف سوريا.
ولكن هل هذه فكرة قابلة
للتطبيق ،أو بكالم أدق ،هل
ميكن ،فقهيًا ،لـ»جبهة النصرة»
أو «دولة اإلسالم يف العراق
والشام» أو اجملموعات االسالمية
ّ
يتجنب
املتشددة املوافقة عليها؟
الشعيب االجابة ،وحياول ــــ يف
املقابل ــــ تظهري خالصة موقفه
كسلفي أصولي متشدد من
قضية األقليات« :حنن ،أهل
السنة ،حبر ،ومصري األقليات
ان تعيش ضمن حكم اسالمي.
لسنا على خالف مع الشيعة بل

ناصر شرارة

شربل :مل يعد لـ»حزب اهلل» حواجز

سيظل شارع التعمري ينعم خالل الليل بالظلمة التي تخفي حركة
جند الشام (مروان طحطح)
مع حزب اهلل .قليلون يعلمون
ان داخل املنطقة اليت تسيطر
عليها جند الشام يف خميم عني
احللوة عشرين عائلة شيعية.
يدعي اننا نسيء
أحتدى أحدًا ان ّ
معاملتهم .حنن نريد اقامة حكم
االسالم وتثبيت مبادئ الشريعة
االسالمية .هذه أهدافنا وهذا ما
نريده».
هموم املخيم
جيمع أكثر من مصدر يف
ّ
تضخم عدد
عني احللوة على
عناصر «جند الشام» يف اآلونة
االخرية .ويعزو ذلك اىل قناعة
املطلوبني داخل املخيم بأن
التنظيم لن يسلمهم اىل الدولة
اللبنانية ،على حنو ما تفعله حركة
فتح .ولذلك ،تشري مصادر اىل
أن نسبة عالية من املطلوبني
األساسيني انضمت اىل صفوف
التنظيم.
وواقع احلال يف املخيم يشري
اىل وجود ثالث ظواهر اجتماعية
تطغى حاليا على حديث ناسه،
هي :النازحون الفلسطينيون من
يقدرون بأربعني
سوريا الذين
ّ
ألفا؛ واملطلوبون للدولة الذين
يتضخم عددهم يوميا وكثريون
تدون امساؤهم على الئحة
منهم ّ
«الفارين من العدالة» من دون
سبب جوهري .واملخربون من
أبناء املخيم الذين يعملون
ملصلحة االستخبارات اللبنانية،
وهؤالء يرى الشعيب «ان سفك
دمهم حالل».
أمراء عني احللوة
لقب
الشعيب
يستخدم
«األمري» لإلشارة إىل الشيخ
أسامة الشهابي ،أمري تنظيم
«فتح اإلسالم» .وتعزز هذه
االشارة معلومات شاعت اخريًا،
عن ان قادة اجملموعات اخلمس
يف التعمري ،احملسوبة على مناخ
«القاعدة» ،توحدت يف ما بينها،
وهي تنتظر فتوى من «أبو حممد
اجلوالني» لإلعالن عن نفسها
كفرع لـ «جبهة النصرة» يف
لبنان ،حتت «إمرة» الشهابي
املقيم يف املخيم ،حبسب مصادر
امنية.
اما بالل بدر ،املصنف كأحد
قادة اجملموعات اخلمس ،فال
أثر له داخل املخيم ،فيما يكرر
عارفوه قصته الشائعة :بدأ
حياته التنظيمية مع حركة فتح،
وبعد مقتل صديقه على أيدي
أحد عناصرها أقسم باالنتقام له،

الكشف عن شبكة تهريب إىل ماليزيا

وذهب اىل حضن «جند الشام».
واالنطباع السائد عنه أنه «آدمي»
وذو سلوك حسن.
توفيق طه ،املصنف على انه
األخطر بني زمالئه اخلمسة ،امكن
مصادفته امام «مسجد النور»
وهو يستقل ،برفقة سائقه،
«مفيمة».
سيارة مرسيدس
ّ
ّ
تؤكد تقارير
ومجيع هؤالء،
االستخبارات احمللية والعاملية
بتنظيم
الوثيق
ارتباطهم
«القاعدة» يف عني احللوة .فيما
ينفون هذا التصنيف مع تأكيدهم
انهم يعتنقون أفكار التنظيم
العقائدية.
وبعيدًا عن صورتهم يف االعالم
وسجالت االمن ،يعيش قادة
«جند االسالم» ،وشقيقاته من
التنظيمات ،حياتهم داخل املخيم
كأناس عاديني من دون اغفال
«هيبة» ترافق تنقالتهم ،وهي
نشأت من انطباع نشأ بني أهالي
املخيم بأنهم ارهابيون خطرون.
وتشارك يف رسم صورتهم هذه
وسائل االعالم ووقائع ارتكبوها
بأنفسهم.
يؤكد الشعيب «أننا لسنا جسمًا
من خارج بيئة املخيم ،وال نريد
االحرتاب الداخلي فيه ،ألن
ذلك سيلحق بنا اخلسارة بغض
النظر عن نتيجته العسكرية».
ويضيف»:حنن مع التواصل
مع باقي أطياف الفصائل
يوضح
لكنه
الفلسطينية»،
«أننا لسنا مشاركني يف القوة
ّ
املشكلة
الفلسطينية املشرتكة
قبل ايام حلفظ االمن يف
املخيم».
وهنا قصة أخرى ترتدد تفاصيل
عن كواليسها داخل املخيم،
خالصتها ــــ حبسب أكثر من
مصدر من فصائل خمتلفة ــــ أنه
كان مقررا هلذه القوة ان تتشكل
من  150عنصرا .وعندما تعذر
ذلك ،شكلت من مخسني فردا
يداومون مناصفة على فرتتني
طوال النهار .وهناك شكوك
حول استمرارهم يف العمل خالل
الليل .ويتقاضى كل عنصر من
افراد القوة  200دوالر يقال ان
حركة «محاس» تسددها ،ولذلك
مت اسناد مهمة نائب قائد القوة
ألحد قيادييها .واالنطباع السائد
عن هذه القوة ،حبسب احد
قادة «فتح» ،بأنها قوة تنظيم
سري ويف أحسن احواهلا «رسالة
طمأنة» ليس اكثر.

اخريا حترك لبنان الرمسي ،بعد مخسة ايام من
حادثة غرق العبارة االندونيسية اليت اودت بنحو
ثالثني لبنانيا ،وسط اتهامات بالتقصري ال ختلو
من حقيقة ،اذ صدرت بيانات وعقدت لقاءات بعد
ايام من حصول الكارثة وحتت ضغط االهالي،
فاقدم ذوو الضحايا والناجني على القيام
بتحركات احتجاج واقفال طرق عدة يف الشمال.
ويف مقارنة بسيطة بني حادثة طائرة كوتونو
عام  ،2003وحادثة العبارة يف  ،2013ينكشف
التقصري الرمسي اللبناني .ففي عام ،2003
استنادًا اىل ارشيف «النهار» البريوتية يف اليوم
التالي للحادثة « توجه يف ساعة متأخرة وفد
لبناني رمسي اىل بنني على طائرة خاصة برئاسة
وزير اخلارجية جان عبيد ورافقه املدير العام
للوزارة هيثم مجعة واملستشار يوسف صدقة
وقنصل لبنان الفخري يف بنني اسعد شاغوري
ووفد برئاسة الشيخ علي دغموش ممث ًال االمني
العام لـ «حزب اهلل» السيد حسن نصراهلل ووفد
طيب وثالثة اطباء من حركة «أمل» واخلبري الفين
يف سالمة الطريان املدني حامت ذبيان .وتوجه
مع الوفد الفريق الطيب للرئيس رفيق احلريري
برئاسة النائب غطاس خوري والدكتور جابر صوايا
وجمموعة من املسعفني .كما رافقتهم مفرزة من
فوج مغاوير البحر بأمرة قائده العقيد جورج شريم
للمساهمة يف انقاذ الركاب واسعافهم» .ويف
االرشيف ايضا ان «الرؤساء اميل حلود ونبيه بري
ورفيق احلريري اجروا اتصاالت واسعة ملتابعة
امللف وانهم حضروا معا يف مطار بريوت استقبال
العائدين واجلثامني».
يف  ،2013دفعت وطأة االتهامات بالتقصري
رئاسة احلكومة إىل إصدار بيان توضيحي امس
ترافق مع إجتماع يف قصر بسرتس برئاسة األمني
العام لوزارة اخلارجية السفري وفيق رحيمي،
وحضور االمني العام للهيئة العليا لإلغاثة ابرهيم
بشري ،األمني العام للمجلس األعلى للدفاع اللواء
حممد خري ،وممثل وزارة الصحة العامة الدكتور
اسعد خوري .وتقرر إرسال وفد رمسي اىل
اندونيسيا خالل الساعات الـ 24املقبلة وتقرر
تكليف الوزير أمحد كرامي رئاسة الوفد.
وأوضح رحيمي «ان الوفد سيؤمن عودة
الناجني قريبا ما ان جيري تأمني األوراق الالزمة
هلم وإصدار جوازات مرور» ،مشريا اىل «التعرف
على  15ناجيا كانوا على منت العبارة ،إضافة اىل
ثالثة يتلقون العالج يف املستشفى».

أبو صاحل العراقي

وفيما مت الثالثاء توقيف اربعة من املشتبه
فيهم يف قضية تهريب اللبنانيني ودفعهم اىل
هجرة غري شرعية ،ثم اطالق ثالثة منهم بكفالة،
تواصل القوى االمنية البحث عن آخرين.
وتتابع «النهار» البريوتية امللف كاشفة املزيد
من التفاصيل عن املدعو ابو صاحل العراقي،
ومعلومات جديدة عن عصابة اخرى تدفع املهاجرين
اىل ماليزيا.
فقد دخل ابوصاحل لبنان من طريق شخص
سوري (يرجح انه جمنس لبناني) يدعى م.ه.
الذي اقنع حنو  15شابا من طرابلس وعكار
بالسفر ووفر هلم حجوزات اىل اندونيسيا وطلب
منهم السوري عدم الدفع اىل حني وصوهلم اىل
اندونيسيا وركوبهم العبارات املتوجهة اىل جزيرة
كريسماس وهذا ما حصل.
اال ان واحدا من هؤالء هو ع.ط .خاف من املوج
والبحر فلم يصعد اىل العبارة وعاد اىل لبنان
بعدما زوده االخري رقم ابو صاحل العراقي ،وصار
ينسق معه.
وبعدما وصل االشخاص الـ 14الذين كانوا معه
يف الرحلة اىل جزيرة كريسماس بسالم واتصلوا
بذويهم ،صار اجلميع يذهبون اىل ع.ط ليسألوه
عن طريقة السفر اىل هناك .وابرز هؤالء حممود
م.ح .سائق تاكسي على احلدود السورية والذي
فتح خطا مباشرا مع ابو صاحل وامن له عددا من
املسافرين حتى متكن من تسفري اوالده الثالثة
من دون مقابل مكافأة له على تسويقه املشروع

لدى شباب عكار.
ثم دخل على اخلط رئيس بلدية بيت يونس
واملدعو ع.ر .من منطقة حرار (وهو الذي توىل
تسفري آخر رحلة اليت غرق فيها اللبنانيون يف
البحر) ،علي.خ.ح .وخضرد .وعلي ح ،.من بلدة
قبعيت ،وسافر من طريقهم حنو  500لبناني
أكثرهم من جرد عكار :قبعيت-حرار-فنيدق-بيت
يونس.
وع.ط كان يف عداد الذين سافروا يف الرحلة
االخرية ،خصوصًا وان اوالد عمه سبقوه ووصلوا
اىل اوسرتاليا وباشروا العمل.لكن اخباره انقطعت
قبل وصوله اىل العبارة ويرجح تصفيته بايدي
عصابة ابو صاحل.

شبكة ماليزيا

اىل ذلك علمت «النهار» انه جيري البحث عن
شبكة اخرى مماثلة تسفر املواطنني اىل ماليزيا
حمركها هو ايلي ع .الذي اسس مكتب سفريات
وهميًا يف الدكوانة ،قبالة النافعة .ويعمل معه
حممد ط .من بلدة مشمش و امحد ح .من صيدا.
وقد سافر بواسطة هذا املكتب اكثر من 82
شخصًا منهم عائلة املختار علي طالب  -قبعيت
وعائلة خالد نوح  -بيت ايوب وعائلة خضر محد
 السنديانة عكار واملدعو عبد العليم الرافعي.وهؤالء مجيعا ذهبوا اىل ماليزيا على اساس ان
السفر متوافر هلم اىل اوسرتاليا بطريق شرعية
عرب الطائرة ،لكنهم ما لبثوا ان فقدوا كل اتصال
مع الشبكة ،فعاد البعض منهم اىل لبنان وبقي
آخرون هناك يف انتظار احلل املناسب ،مع العلم
ان كلفة كل شخص بلغت عشرة آالف دوالر
امريكي .وقد توارى اصحاب املكتب منذ وقوع
احلادثة.

وزير الداخلية واالمن

يف جمال امين آخر ،اخلى «حزب اهلل» امس
حواجزه لالمن الذاتي يف مدينة النبطية وحميطها،
وسلمها اىل اجليش وقوى االمن .وابلغ وزير
الداخلية يف حكومة تصريف االعمال مروان شربل
«النهار» البريوتية انه «مل يعد لـ»حزب اهلل»
حواجز على االراضي اللبنانية» .واوضح انه ّ
تبلغ
اول من امس قرار اخالء احلزب احلواجز يف النبطية
وقد مت ذلك فعال الثالثاء حيث باتت املسؤولية
االمنية على عاتق قوى االمن .واضاف« :بقيت
امامنا مشكلة االمن يف طرابلس واليت سننظر
فيها خالل اجتماع جملس االمن املركزي عند
احلادية عشرة قبل الظهر (اليوم) وذلك لوضع
اخلطوط العريضة للخطة االمنية يف املدينة».
وردا على سؤال عما اثري عن حواجز لـ»حزب اهلل»
حول خميم برج الرباجنة يف الضاحية اجلنوبية ،نفى
شربل هذه املعلومات وقال ان هناك حواجز لقوى
االمن وحدها حول املخيم.
وقالت مصادر لـ «النهار» البريوتية ان وفد
«حزب اهلل» الذي التقى قائد اجليش العماد جان
قهوجي ،شدد امامه على اقصى درجات التعاون
بني احلزب واملؤسسة العسكرية وتطبيق كل
نقاط اخلطة االمنية يف الضاحية اجلنوبية وبقية
املناطق اليت كان قد جرى االتفاق عليها ومنها
بعلبك.
وعلى خط حادث بعلبك ،كشفت املعطيات ان
القطيعة اتسعت بني احلزب و»اجلماعة االسالمية»
الن مثة من يتهمها بانها اقدمت على حتريك آل
الشياح الذين اطلقوا النار على حاجز «حزب
اهلل» يف بعلبك والذي انتهى مبقتل عنصرين من
احلزب.
لكن املسؤول السياسي عن «اجلماعة االسالمية
«يف البقاع علي أبو ياسني محل احلزب مسؤولية
ما حصل يف بعلبك .وشدد على «معاجلة النتائج
واالسباب معًا الن االهالي يرفضون االمن
الذاتي ،واحلواجز اليت اقامها احلزب سببت
استفزازًا للناس وعندما يطلق الرصاص عليهم
يصبح هذا االمر من اخلطوط احلمراء» .واوضح ابو
ياسني لـ»النهار» انه ال يتفهم هواجس «حزب
اهلل» االمنية يف البقاع وغريه من املناطق» الن
هذه املسؤولية تقع على عاتق االجهزة االمنية
الرمسية».
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
عبّارة املوت :شبهات حول رئيس بلدية وخمتار
تتعدد الروايات يف شأن األساليب اليت تعتمدها مافيات اهلجرة غري
الشرعية املمتدة من لبنان إىل ماليزيا وأندونيسيا وأسرتاليا ،يف
استغالل املواطنني الراغبني باخلروج من لبنان ،وإقناعهم عرب وسطاء
بدفع مبالغ مالية تصل اىل حدود العشرة آالف دوالر أمريكي عن
الشخص الواحد مثنا حلياة هانئة ومستقبل أفضل.
وتشري املعلومات املتوفرة للزميلة «السفري» اىل أن التحقيقات
اليت جتريها األجهزة األمنية كشفت أن هناك رؤساء بلديات حاليني
وسابقني وخماتري وأشقاء خماتري وبعض الوجهاء يف القرى والبلدات
العكارية ويف طرابلس وخميم البداوي ،متورطون يف العمل حلساب
هذه الشبكات اليت ال يقتصر نشاطها يف لبنان على تأمني التأشريات
األندونيسية أو املاليزية وإرسال املهاجرين الذين يستقبلهم عمالء
تلك املافيات هناك فحسب ،بل إن نشاطها تعدى ذلك ،إىل تزوير
بطاقات هويات وجوازات سفر سورية لبيعها ملن يرغب بـ 500دوالر
للهوية ،وألفي دوالر جلواز السفر.
وعلم أن األجهزة األمنية بدأت مبالحقة أكثر من عشرة أشخاص بني
طرابلس وعكار وخميم البداوي ثبت تورطهم بالتعامل مع شبكات
اهلجرة غري الشرعية ،عرف منهم :م.ح ،وأ.د ،وح.خ ،ومجيعهم
من بلدة قبعيت ،إضافة إىل ع.ط (وهو خمتار) املوجود حاليًا يف
ماليزيا ،وقد قام بنقل حنو سبعني شخصًا من املهاجرين اللبنانيني
والسوريني .ومن املتورطني أيضًا ف.م ،وهو رئيس أحد البلديات
العكارية ،وع.ر من فنيدق ،وخ.خ ،وع.ط من طرابلس وقد توارى
األخري عن األنظار فور اإلعالن عن غرق العبارة ،ورمبا غادر إىل
أندونيسيا ،وع.ن ،وع.ش من خميم البداوي.

«املطبوعات» تدين مساحة بشكوى جعجع

دانت حمكمة املطبوعات يف بريوت برئاسة القاضي روكز رزق
وعضوية املستشارين القاضيتني نوال صليبا وروال عبداهلل الوزير
السابق ميشال مساحة ،يف حكم أصدرته االثنني حبقه يف الدعوى
املقدمة من رئيس القوات اللبنانية الدكتور مسري جعجع ضده جبرائم
إثارة النعرات الطائفية او العنصرية واحلض على النزاع بني الطوائف
وخمتلف عناصر االمة واختالق اجلرائم واالفرتاء والقدح والذم ونشر
اخبار كاذبة والتهويل ،وذلك من خالل ما ورد على لسان مساحة
خالل برنامج «آخر الكالم» عرب شاشة الـ «ان.بي.ان ».يف العام
.2010
وقضى احلكم بتغريم مساحة  16مليون لرية وإلزامه بأن يدفع للمدعي
مبلغ عشرة ماليني لرية كتعويض ،كما إلزامه وعلى نفقته اخلاصة،
الطلب من احملطة التلفزيونية بث خالصة عن احلكم يف سياق اول
حلقة من برنامج «آخر الكالم» ،بعد ابالغه نسخة عنه.
وأوردت حيثيات احلكم بأن ما ورد على لسان املدعى عليه ،يف
سياق حديثه يف برنامج «آخر كالم» ،الذي بث على شاشة تلفزيون
«ان.بي.ان ،».والتحديد يف حلقة يوم  ،2010/1/19جلهة الغمز
من قناة املدعي ،الدكتور مسري جعجع لناحية سوابق هذا االخري يف
«عملية التحضري للعمليات العسكرية على االرض اللبنانية» ،من قبل
العدو االسرائيلي ،وامكانية اتكاله على «االسرائيلي» والتعامل «يف
السابق» مع العدو االسرائيلي ،وقيام االجهزة اللبنانية بـ»كمش
جمموعة» من هؤالء العمالء وجلهة احيائه :ان املدعي ،الدكتور مسري
جعجع ،يتعاون مع «مركز اورشليم» ،ومع «اجليش االسرائيلي»،
وجلهة حتذيره املدعي بعدم «اللعب عن جديد بالنار» ،يعكس يف
السياق الذي جاء فيه ،ومن خالل ما يعتربه من وقائع ،من دون أي
اثبات جدي على صحة ذلك ،واالحياءات ،اليت يهدف من خالهلا اىل
نسبة امور حمددة اىل اجلهة املدعية يف معرض الشك بها ،بشكل
ينال من شرفها ومن كرامتها ،ومن جهة اوىل« ،أخبارًا كاذبة» ،مل
تبلغ حد «تعكري السالم العام» ،وذلك يف ضوء اجلو االعالمي املتوتر
والسائد بني العديد من مكونات اجملتمع اللبنانية.
وحيث إن ما ورد على لسان املدعى عليه ،يف ضوء ما ذكر ،ال يعترب
من باب اثارة النعرات املذهبية او العنصرية او احلض على النزاع
بني الطوائف وخمتلف عناصر االمة ،او اختالق اجلرائم واالفرتاء ،او
القدح ،او نشر االخبار اخلاطئة ،او التهويل وذلك لعدم حتقق عناصر
كل جرم من هذه اجلرائم .وحيث انه يقتضي بالتالي اعالن براءته
هلذه النواحي .واعترب احلكم ان ما ورد على لسان املدعى عليه أحلق
بالتأكيد ضررًا معنويًا مباشرًا باملدعي ،الدكتور مسري جعجع ،وغري
مباشر باملدعي ،حزب القوات اللبنانية ،وهو يستوجب تعويضًا.
وحيث ان احملكمة ،مع تيقنها من ان أي بدل مادي ليس من شأنه
التعويض عن الضرر الذي حلق باجلهة املدعية ،ترى اجابة طلب هذه
االخرية ،وإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ امجالي قدره عشرة ماليني
لرية كتعويض هلا .كما رأت احملكمة باالضافة اىل ذلك ،إلزام
املدعى عليه ،وعلى نفقته اخلاصة ،الطلب من احملطة التلفزيونية
أن.بي.ان ،.بث خالصة معربة عن هذا احلكم ،يف سياق اول حلقة
برنامج «آخر كالم» ،اليت سوف تبث ،بعد ابالغه نسخة عن هذا
احلكم.

توقيف  54مطلوباً

أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر يف وحدة الدرك اإلقليمي ،الفلسطيين
هـ.و وهو املطلوب مبوجب خالصة حكم صادر عن احملكمة العسكرية
الدائمة جبرمي النيل من مكانة الدولة واملس بهيبتها ،ونقل أسلحة
وذخائر حربية .وأودع املوقوف القضاء املختص.
من جهتها ،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 بتاريخ
 2013/9/30من توقيف  53شخصا إلرتكابهم أفعا ً
ال جرمية على
األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 16 :جبرائم خمدرات 11 ،جبرائم
ثبوتية 2 ،جبرم دخول البالد
سرقة 5 ،جبرم تزوير 2 ،دون أوراق
ّ
نارية دون رخصة،
دراجة
ّ
خلسة وإقامة غري مشروعة 2 ،جبرم قيادة ّ
وتعدي ،و11
و 4جبرائم :تهديد ،سكر ظاهر ،عدم دفع نفقة ،ختريب
ّ
مطلوبًا للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

 4جرحى حبادث سري على طريق منيارة ـ حلبا
أدى حادث سري على طريق عام منيارة حلبا بني  4سيارات اىل
سقوط  4جرحى عمل عناصر الصليب األمحر على سحبهم ونقلهم
اىل مستشفيات املنطقة للمعاجلة ،بينهم جمند يف اجليش اللبناني
وإصابته حرجة.

«اجلنايات « تربئ فلسطينياً من جرمية قتل
مزدوجة

أعلنت حمكمة اجلنايات يف بريوت برئاسة القاضي بركان سعد
وعضوية املستشارين القاضيني هاني احلبال وبسام احلاج ،براءة
الفلسطيين وسام طحيبش من جرمية قتل مزدوجة وقعت خالل العام
 1999على طريق الفيالت يف صيدا ،استهدفت الفلسطيين أمني
كايد وزوجته فاديا عاصي ،بإطالق النار عليهما داخل سيارتهما.
واعتربت احملكمة يف حكم أصدرته يف القضية أن جرمية القتل قد
حصلت على خلفية النزاع بني حركة «فتح» اليت ينتمي إليها املغدور
أمني كايد و»عصبة األنصار» اليت دارت الشبهات حول تورطها بتلك
اجلرمية؛ وأن توجيه الشبهة اىل املتهم وسام طحيبش قد ورد يف
اإلطار نفسه لقربه من العصبة ومؤسسها الشيخ هشام الشريدي
وذلك حبسب األقوال اليت جرى تداوهلا يف خميم «عني احللوة».
ورأت من حيث األدلة واملعطيات املتوافرة يف امللف ،إضافة اىل
الرتدد وعدم اجلزم والوضوح يف إفادة املدعي حممد العكله ،إذ
أدىل يف مرحلة أوىل لدى مساعه كشاهد من قبل قاضي التحقيق
بأن مطلقي النار هما عبداهلل هشام الشريدي وحسان الشهابي،
ومل ترد يف إفادته أي إشارة اىل وجود املتهم وسام طحيبش يف
مسرح اجلرمية واشرتاكه فيها؛ ثم ليعود ويدلي يف منت إفادته
الالحقة بصفة مدع أن املتهم وسام طحيبش كان موجودًا وحيمل
مسدسًا؛ فهذه األدلة واملعطيات ،معطوفة على تواري املتهم
وسام طحيبش يف املرحلة السابقة فهي ،إن كانت تربز الظن حبقه
بالنظر لتواريه وعدم تقدمه بدفاعه عما ُأسند إليه؛ فإنها ال توفر
دلي ًال كافيًا للتجريم؛ باعتبار أن الشبهة املبنية على قرب املتهم
طحيبش من مجاعة «عصبة األنصار» للقول باشرتاكه أو تورطه يف
جرمية قتل أمني كايد وزوجته وجرح مرافقه العكله؛ مل تتعزز سوى
بأقوال املدعي العكله املتناقضة فيما بينها واليت ال ميكن أن يبنى
عليها اليقني ال سيما وأن تلك األقوال جلهة مشاهدة املتهم وسام
طحيبش يف مسرح اجلرمية قد جرى دحضها بأقوال الشاهد حممد
طحيبش جلهة مشاهدته وسام يبيع اخلضر يف املخيم وقت حصول
اجلرمية؛ هذا فض ًال عن أن ما ورد على لسان املدعي العكله نفسه
حول تواجد فخري الشريدي الذي ُمنعت عنه احملاكمة يف مسرح
اجلرمية قد ُدحض أيضًا بشهادة بعض الشهود؛ وتقرر منع احملاكمة
عنه أمام قضاء الظن؛ وهو يف وضع مشابه لوضع املتهم وسام
طحيبش.
وحيث ان ظال ً
ال من الشك تدور حول حتقق وتوافر األدلة حبق املتهم
يفسر ملصلحة املتهم ال سيما
يف هذه املالحقة والذي من شأنه أن
ّ
يف ضوء نفي املتهم ما أسند إليه واإلسقاط احلاصل من والدة
املغدور أمني كايد ومضمونه وعلى األخص لناحية أن املسقطة ال
تضع املتهم يف ذمتها بالنسبة للجرمية؛ مما ال ميكن معه هلذه احملكمة
تكوين االقتناع الكايف لوجدانها للجزم بقيام املتهم وسام طحيبش
باالشرتاك يف جرمية مقتل املغدور أمني كايد وزوحته وإصابة مرافقه
املدعي حممد العكله؛ مما يتعينّ معه إعالن براءة املتهم.

سلب مسلح فجراً على طريق املطار
تعرض رعد عزام الصمد على طريق املطار عند نقطة جسر الكوكودي
فجر أالثنني لعملية سلب حيث اعرتضه مسلح وشهر بوجهه مسدس
حربي وأطلق عيارين ناريني يف اهلواء فوق رأسه وسلبه ما حيمل من
اموال نقدية قال انها بلغت  500/دوالر أمريكي /وهاتفه اخللوي،
ومتكن الفاعل من الفرار.

قطع طرق يف عكار على خلفية توقيف  3خطفوا قاصراً

أقدم عدد من الشبان على قطع الطريق الدولية يف قرى الشيخ
عياش وتلمعيان وبرج العرب ،مطالبني باإلفراج عن عدد من أبناء
البلدات املذكورة الذين مت توقيفهم بناء إلشارة القضاء املختص
على خلفية خطف قاصر بداعي الزواج .وبعد قطع الطريق باإلطارات
املشتعلة ملدة ساعة متت إعادة فتحها بعد تدخل املرجعيات.

سرقة حمل للخلوي يف الكرك
ادعى علي حسن الرشعيين ،يف خمفر املعلقة ان جمهولني اقدموا
على سرقة حمله لبيع اهلواتف اخلليوية مقابل براد البقاع يف حملة
الكرك .وقدرت قيمة املسروقات بـ 42مليون لرية لبنانية.

 ..وسيارة يف شتورا
ادعى إيهاب توفيق نعمه يف خمفر شتورا ان جمهولني اقدموا على
سرقة سيارته نوع جيب «تويوتا برادو» صنع  1998من شتورا
وتعود ملكيتها لشركة االحتاد للهندسة والتجارة.

خلع مزار يف عبيدات
أقدم جمهولون فجر االثنني على خلع وتكسري مزار القديس شربل
يف بلدة عبيدات قضاء جبيل وبعثروا حمتوياته.
وحضرت القوى األمنية اليت باشرت التحقيقات ملعرفة الفاعلني.

جرحيان باحنراف سيارة على طريق عني عطا
احنرفت سيارة «مرسيدس» يقودها أيوب الساحلي عن الطريق
العام الذي يربط بني بلدتي عني عطا وعني حرشا يف قضاء راشيا،
واستقرت على مسافة عشرة أمتار حتت الطريق ،ما أدى اىل إصابة
الساحلي وزياد ريدان الذي كان برفقته جبروح ،إستدعت نقلهما
اىل مستشفى راشيا احلكومي للمعاجلة.

االستماع اىل شاهدين يف تفجريَي طرابلس
واصل قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا حتقيقاته يف
«تفجريي طرابلس» أالثنني فاستمع اىل إفادتي شاهدين.
وكان أبو غيدا قد أرسل تبليغًا اىل املدعى عليهما النقيب يف
املخابرت السورية حممد علي والسوري خضر لطفي العريوني بواسطة
حددها يوم
اجمللس األعلى اللبناني السوري الستجوابهما يف جلسة ّ
اخلميس يف العاشر من تشرين األول اجلاري ،على أن يتخذ قرارًا
بشأنهما يف ضوء ما سريده على كتاب التبليغ.

األمن العام يوقف  28شخصاً جبرائم إرهاب وسرقة
ودخول خلسة
أعلنت املديرية العامة لألمن العام عن توقيف  28شخصًا من جنسيات
خمتلفة جبرائم سرقة والدخول خلسة واالرهاب ..وحذرت من القيام
بأعمال خملة باألمن ومن مغبة الوقوع يف عمليات احتيال.
وأصدرت املديرية بيانًا أوضحت فيه ان األجهزة املعنية يف املديرية
العامة لألمن العام وبإشراف النيابات العامة ،خالل الفرتة املمتدة
من تاريخ  2013/9/21لغاية  2013/9/28قامت بتوقيف عدد من
األشخاص اللبنانيني ومن جنسيات عربية وافريقية وأوروبية
وآسيوية بتهم ارتكاب أفعاال جرمية وذلك على الشكل التالي :واحد
وعشرون شخصا جبرم تزوير تأشريات دخول إىل دول أوروبية
واستعمال مستندات مزورة...ثالثة أشخاص جبرم السرقة واإلحتيال
والنصب .ثالثة أشخاص جبرم الدخول خلسة إىل لبنان وخمالفة نظام
اإلقامة .شخص بتهمة اإلنتماء إىل تنظيم إرهابي.
وجتدد املديرية العامة حتذيرها للمواطنني اللبنانيني واملقيمني على
أرض لبنان من مغبة الوقوع يف عمليات احتيال أو اعتماد طرق
ملتوية للحصول على مستندات مزورة أو املشاركة يف أعمال خملة
باألمن ،ألن هذه األعمال تعرض مرتكبيها واملتورطني فيها للمالحقة
القانونية والقضائية».
من جهتها اعلنت 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
28و 2013/09/29من توقيف  111شخصا إلرتكابهم أفعاال جرمية
على األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 32 :جبرائم دخول البالد خلسة,
إقامة غري مشروعة ودون أوراق ثبوتية 15 ،جبرائم سرقة14 ،
جبرائم خمدرات 6 ،جبرم إطالق نار 4 ،جبرم حيازة دراجة مسروقة4 ,
جبرم خالف وتضارب 3 ,جبرم حيازة وطعن بسكني 2 ,جبرم تزوير,
 2جبرم تهديد 2 ,اشتباه برمي قنبلة ,و 14جبرائم :قتل ,احتيال,
انتحال صفة عسكرية ,تهريب ,حيازة وترويج عملة مزورة ,دعارة,
فرار من السجن ,حيازة طلقات نارية ,إساءة أمانة ,عدم دفع نفقة,
اصطياد بالديناميت و 13مطلوبا للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام
عدلية خمتلفة.
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ريــاضة

دوري أبطال أوروبا بكرة القدم:

«بايرن» يُسقط «سييت» وفوز كاسح لـ»ريال»

نجم «ريال مدريد» الربتغالي رونالدو (الثاني من اليمني) يسجل أحد
هدفيه يف مرمى «اف سي كوبنهاغن» (أ ف ب)

مهاجم «بايرن ميونيخ» مولر يسجل الهدف الثاني يف مرمى حارس
«مانشسرت سيتي» هارت (رويرتز)

حقق كل من حامل اللقب «بايرن ميونيخ» األملاني و»ريال
مدريد» اإلسباني و»باريس سان جرمان» الفرنسي فوزه الثاني
يف دوري أبطال أوروبا بكرة القدم ،االربعاء ،يف ختام اجلولة
الثانية من دور اجملموعات.
فضمن اجملموعة األوىل ،يف دونيتسك ،تعادل «شاختار
دونيتسك» االوكراني مع ضيفه «مانشسرت يونايتد» اإلنكليزي
( 1ـ .)1
سجل لـ»شاختار» الربازيلي تايسون ( ،)76ولـ»مانشسرت
يونايتد» داني ولبيك (.)18
وخاض العب «يونايتد» الويلزي راين غيغز مباراته الـ 145يف
البطولة لينفرد بالرقم القياسي ألكرب عدد من املباريات يف دوري
األبطال والذي كان يتقامسه مع املهاجم اإلسباني راوول.
ويف ليفركوزن ،فاز «باير ليفركوزن» األملاني على ضيفه
«ريال سوسييداد» اإلسباني ( 2ـ .)1
سجل للفائز ساميون رولفس ( ،)1+45وينس هيغيلر (،)2+90
وللخاسر املكسيكي كارلوس فيال (.)51
وضمن اجملموعة الثانية ،يف مدريد ،اكتسح «ريال مدريد»
ضيفه «اف سي كوبنهاغن» الدمناركي بأربعة أهداف سجلها
الربتغالي كريستيانو رونالدو ( 21و ،)65واالرجنتيين اخنل دي
ماريا ( 71و.)1+90
ويف تورينو ،تعادل «يوفنتوس» اإليطالي مع ضيفه «غلطة
سراي» الرتكي بهدفني للتشيلي ارتورو فيدال ( 78من ركلة
جزاء) ،وفابيو كوالياريال ( ،)87مقابل هدفني للعاجي ديدييه
دروغبا ( ،)36واموت بولوت (.)88
وضمن اجملموعة الثالثة ،يف باريس ،فاز «باريس سان جرمان»
على ضيفه «بنفيكا» الربتغالي بثالثة أهداف سجلها السويدي
زالتان إبراهيموفيتش ( 5و ،)30والربازيلي ماركينيوس (.)25
ويف بروكسل ،خسر «أندرخلت» البلجيكي أمام ضيفه
«أوملبياكوس» اليوناني بثالثة أهداف سجلها كوستاس ميرتوغلو
( 17و 56و.)72
وضمن اجملموعة الرابعة ،يف مانشسرت ،خسر «مانشسرت سييت»
اإلنكليزي أمام ضيفه «بايرن ميونيخ» ( 1ـ .)3
سجل لـ»بايرن ميونيخ» الفرنسي فرانك ريبريي ( ،)7وتوماس
مولر ( ،)56واهلولندي اريني روبن ( ،)59ولـ»مانشسرت سييت»
اإلسباني الفارو نيغريدو (.)79
وأكمل «بايرن ميونيخ» املباراة بعشرة العبني بعد طرد مدافعه
جريوم بواتينغ (.)86
ويف سان بطرسربغ ،فاز «سسكا موسكو» الروسي على ضيفه
«فيكتوريا بلزن» التشيكي ( 3ـ .)2
سجل للفائز الصربي زوران توسيتش ( ،)19والياباني كيسوكي
هوندا ( ،)29وراديم ريزنيك ( ،)78وللخاسر فرانتيسك رايتورال
( ،)4وماريك باكوش (.)90

اهلولندي تعويض هزميتيهما املذلتني خالل اجلولة االوىل يف معقلهما
امام «سوانزي سييت» الربيطاني (صفر ـ  ،)3و»لودوغوريتس»
البلغاري (صفر ـ  ،)2على التوالي.

«يوروبا ليغ»

يبحث «توتنهام» اإلنكليزي ،الساعي الستعادة جمد األيام
الغابرة حني أحرز اللقب يف العامني  1972و 1984ووصل اىل
نهائي العام  ،1974عن حتقيق فوزه الثاني عندما حيل ضيفًا
على «اجني ماخاشكاال» الروسي يف مباراة صعبة اليوم يف اجلولة
الثانية من اجملموعة احلادية عشرة لكأس «يوروبا ليغ».
وكان «توتنهام» استهل مشواره بفوز كبري على ضيفه
«ترومسو» النروجي ( 3ـ صفر) ،الذي يستضيف بدوره «شريف
ترياسبول» املولدايف ،احلاصل على نقطة من مباراته االوىل امام
ضيفه «اجني».
ويأمل البطالن السابقان «فالنسيا» اإلسباني و»ايندهوفن»

وهنا الربنامج (املباريات بتوقيت بريوت):
[ اجملموعة االوىل:
ـ «كوبان كراسنودار» الروسي * «فالنسيا» اإلسباني
(.)19.00
ـ «سوانزي» الويلزي * «سانت غال» السويسري (.)22.05
[ اجملموعة الثانية:
ـ «لودوغوريتس» البلغاري * «دينامو زغرب» الكرواتي
(.)22.05
ـ «تشرينوموريتس اوديسا» االوكراني * «ايندهوفن» اهلولندي
(.)22.05
[ اجملموعة الثالثة:
ـ «إسبريغ» الدمناركي * «سالزبورغ» النمساوي (.)22.05
ـ «إلفسبورغ» السويدي * «ستاندار لياج» البلجيكي
(.)22.05
[ اجملموعة الرابعة:
ـ «روبن كازان» الروسي * «فاريغيم» البلجيكي (.)19.00
ـ «ويغان» اإلنكليزي * «ماريبور» السلوفيين (.)22.05
[ اجملموعة اخلامسة:
ـ «دنيربوبيرتوفسك» االوكراني * «فيورنتينا» اإليطالي
(.)22.05
ـ «باكوش فرييرا» الربتغالي * «باندوري» الروماني
(.)22.05
[ اجملموعة السادسة:
ـ «ابويل نيقوسيا» القربصي * «إينرتاخت فرانكفورت» االملاني
(.)22.05
ـ «بوردو الفرنسي» * «ماكابي تل ابيب» (.)22.05
[ اجملموعة السابعة:
ـ «رابيد فيينا» النمساوي * «دينامو كييف» االوكراني
(.)20.00
ـ «غنك» البلجيكي * «تون» السويسري (.)20.00
[ اجملموعة الثامنة:
ـ «إشبيلية» اإلسباني * «فرايبورغ» االملاني (.)20.00
ـ «سلوفان ليبرييتش» التشيكي * «إستوريل» الربتغالي
(.)20.00
[ اجملموعة التاسعة:
ـ «رييكا» الكرواتي * «بيتيس» اإلسباني (.)20.00
ـ «ليون» الفرنسي * «فيتوريا غيماريش» الربتغالي
(.)20.00
[ اجملموعة العاشرة:
ـ «ليجيا وارسو» البولندي * «ابولون ليماسول» القربصي
(.)20.00
ـ «طرابزون سبور» الرتكي * «التسيو» اإليطالي (.)20.00
[ اجملموعة احلادية عشرة:
ـ «اجني» الروسي * «توتنهام» اإلنكليزي (.)19.00
ـ «ترومسو» النروجي * «شريف ترياسبول» املولدايف
(.)20.00
[ اجملموعة الثانية عشرة:
ـ «شاختار» الكازخستاني * «ماكابي حيفا» (.)19.00
ـ «ألكمار» اهلولندي * «باوك» اليوناني (.)20.00

بطولة آسيا الـ 17بالكرة الطائرة يف دبي

«اللبناني» ممثل العرب الوحيد يف
ربع النهائي
أصبح «منتخب لبنان» بالكرة الطائرة ممثل العرب الوحيد،
يف بطولة آسيا الـ  17املقامة يف دبي ،بعدما خرجت املنتخبات
العربية األخرى الواحد تلو األخر ،وهي «اإلماراتي» املستضيف،
«البحريين»« ،القطري»« ،السعودي»« ،الكوييت»« ،العراقي»،
و»العماني».
ُ
وجاء تأهل «اللبناني» ،إىل الدور ربع النهائي بفوزه أالربعاء
على «االوزبكستاني» ،بسهولة كبرية بثالثة أشواط نظيفة ( 25ـ
 25 ،14ـ  25 ،19ـ .)18
و تأهل مع «اللبناني» إىل ربع النهائي «التايالندي» عن اجملموعة
األوىل ،و»االسرتالي» و»اهلندي» عن الثانية ،و»اإليراني»
و «الكوري اجلنوبي» عن الثالثة ،و»الياباني» و»الصيين» عن
الرابعة.
وإذا كانت قرعة الدور الـ  16قد خدمت «اللبناني» نوعًا ما
بوقوعه مع «اإلماراتي» و»االوزبكستاني» و»التايالندي» ،فان
املهمة يف ربع النهائي ستكون صعبة ولكنها غري مستحيلة
ألنه سيقابل احد املتزعمني للمجموعات الثالث «االسرتالي» أو
«اإليراني» أو»الياباني».
ويف العودة إىل مباراة أمس اليت أجريت على «ملعب راشد بن
محدان آل مكتوم» يف «نادي النصر» ،حبضور مجهور كبري من
اجلالية اللبنانية تقدمه قنصل لبنان العام يف دبي سامي منري،
محيه  ،مدير
رئيس البعثة اللبنانية علي خليفة واسعد النخل وزين ّ
املنتخبات الوطنية الدكتور ايلي موسى ومدير «االحتاد اللبناني»
إميل جبور» ،فقد لعب «اللبناني» بالتشكيلة ذاتها اليت فاز فيها
على «اإلماراتي» ،فاشرك املوزع اندريه كريوز بدال من اجملنس
غورسكي ،وابقى على ويندسون كضارب على املركز  ،2واعتمد
يف االرتكاز على ضاربي اخلطف توراجنانني وداسيلفا ،وظل ابي
شديد املبدع وجنم املباراة وكايو معلوف كضاربني على املركز
.4
وفرض «اللبناني» سيطرته على منافسه ،بعد أن جنح مرة أخرى
بإقفال الشبكة من خالل حائط صد قوي أجهز كليا على حماوالت
«االوزبكي» على الشبكة.
تقدم «اللبناني» سريعًا ( ،)8 -13بفضل األداء الرفيع
بداية،
ّ
لالعبيه وعلى رأسهم قائد املنتخب أبي شديد واملهاجم بيرت
واملوزع اندريه كريوز.
توراجنانني،
ّ
وتقدم ( ،)11 - 21مقابل
وواصل «اللبناني» تألقه وسيطرته
ّ
انهيار «األوزبكي» بسبب الضربات الساحقة لويندسون فرييرا،
لينهي اجملموعة األوىل ( ،)14 - 25بسرعة قياسية.
و يف الشوط الثاني ،تأخر «اللبناني» ( 6ـ  ،)8بعد أن تألق من
االوزبكي سريغي الفريك ،لكن اللبنانيني ردوا بسرعة وتقدموا
( ،)12 - 14بعد ّ
تألق أبي شديد ثانية على املركز  4وويندسون
ّ
صفق اجلمهور اللبناني كثريًا
على املركز  2بشكل رائع حيث
لأللعاب املتنوعة لـ»منتخب األرز» يف ظل هجوم ضاغط ودفاع
حمكم واستقبال سليم ومنسق.
وواصلت املاكينة اللبنانية ضغطها ( ،)16 - 19بعد أداء كبري
من ويندسون ليسري «اللبناني» بثبات إلنهاء الشوط (.)19 - 25
ويف الشوط الثالث واألخري ،برع اللبنانيون بالضرب من اجلهتني
فتقدموا ( ،)5 - 10و( ،)7 - 15ثم ( 20ـ  ،)16و( 23ـ  ،)17وسط
استسالم «االوزبكي» لينتهي هذا الشوط ( ،)18 - 25ويتأهل
«اللبناني» إىل ربع النهائي.
ّ
[مثل لبنان :جان ابي شديد (قائد املنتخب) ،بيرت توراجنانني،
أالن سعاده ،ارثور الزايك ،ويندسون فرييرا ،اندريه كريوز ،ايلي
النار ،دانيال غورسكي ،اخنل عبيد ،كايو املعلوف ،حممد احلاج،
امارو دا سيلفا فيلهو.
[ قاد املباراة الكوييت الدولي عبد األمري علي واحلكم اإلماراتي
ّ
الدلة.
حممد
وتقام القرعة ربع النهائي ،على أن تقام املباريات اجلمعة
(امس).

«غوانغجو» و»سيول» إىل نهائي «دوري
األبطال»

بلغ «غوانغجو» الصيين و»سيول» الكوري اجلنوبي الدور النهائي
من دوري أبطال آسيا بكرة القدم ،بفوز األول على «كاشيوا
ريسول» الياباني ( 4ـ صفر) ،وتعادل الثاني مع «االستقالل»
اإليراني ( 2ـ  ،)2يف مباراتي اإلياب من الدور نصف النهائي
أمس األربعاء.
يف املباراة األوىل يف بكني ،سجل أهداف الفائز كل من
الربازيلي الكيسون مستغال ركلة ركنية ( ،)16واألرجنتيين
داريوكونكا من كرة رأسية ( ،)57والربازيلي اآلخر موريكي اثر
متـــــريرة من كونكـــــا ،وبعد جمـــهود فردي ختطى فيه احلارس
( 79و.)87
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متفرقات

روحاني يفاوض حتت سقف خامنئي لتكريس إجنــازات جناد
اعرتاف حبق إيران يف التخصيب حتت إشراف الوكالة الدولية
للطاقة الذرية .معادلة مفتاح أرساها املرشد علي خامنئي لـ»حل
سريع» لألزمة النووية .اخلرب ليس يف املضمون ،بل يف أنه طرحها
علنًا يف خطاب مفصلي يف آذار املاضي ،يف خالل والية حممود
أمحدي جناد ،وقبل أن يفكر حسن روحاني ،الذي يعمل حتت
سقفها ،حتى يف الرتشح النتخابات الرئاسة.
كم تبدو ساذجة تلك التحليالت اليت تربط االنفتاح اإليراني
املستجد على الواليات املتحدة بشخص الرئيس حسن روحاني.
مقاربة كهذه تعين واحدًا من أمرين :إما أن الشيخ الرئيس ساحر
من الفضاء اخلارجي هبط فجأة يف اجلمهورية اإلسالمية فقلب
األوضاع فيها رأسًا على عقب ،أو أن إيران مجهورية موز تتقاذفها
أهواء رؤسائها .واحلقيقة ال يف هذا وال يف ذاك.
حتى البناء على فرضية أن هذا ما يريده الشعب اإليراني
«املقموع» بعدما جنح يف التعبري عن أمانيه يف انتخابات الرئاسة
األخرية بإيصال «الشيخ املعتدل» إىل سدة الرئاسة ،فيها الكثري
مما يقال .من لوازم طرح كهذا اإلقرار مبا قد ال يتناسب واخلطاب
الغربي ،من مثل أن الشعب اإليراني هو نفسه الذي اختار الرئيس
حممود أمحدي جناد يف انتخابي  2005و ،2009صاحب النهج
«املتطرف» والسياسات الصدامية .ويف هذه النقطة بالذات ما
يؤكد أن اإليرانيني ،أفرادًا وتيارات سياسية ،وإن كانوا خيتلفون
حد التناقض يف بعض
على عدد هائل من القضايا املهمة ،إىل ّ
األحيان ،إال أنهم جيمعون على الربنامج النووي باعتباره عنوان
العنفوان القومي اإليراني.
وكما أن «للكالم تارخيًا وجغرافيا» ،على ما تفيد املقولة
اإليرانية الشهرية ،كذلك فإن للسياسات سياقاتها الزمانية
واملكانية وظروفها الداخلية واإلقليمية والدولية .صحيح أنه ال
ميكن جتاهل دور األفراد ،سوى يف تعزيز الدفع باجتاه توجه ما
أو كبحه ،لكن أصل التوجه تقرره مصاحل وأهداف اسرتاتيجية
أكرب بكثري من األشخاص .ولعل هذا املدخل هو املفتاح األساس،
وليس الوحيد ،ملا جيري.
الكل يذكر يف أي مناخ وصل جناد إىل احلكم :جمنون حيكم
البيت األبيض اجتاح أفغانستان والعراق ويتهدد سوريا وإيران.
«حوار حضارات» أداره حممد خامتي ،كرد على اهلجمة األمريكية،
وتعليق للربنامج النووي الذي كان وقتذاك بإدارة حسن روحاني،
استمر عامني مل ُيكسب إيران سوى املهانة .وقد عبرّ املرشد علي
خامنئي قبل فرتة عن ذلك بكشفه عن حادثة معروفة يف كواليس
طهران ،لكنها مل خترج يومًا إىل العلن ،خالصتها أن أحد أفراد
طاقم خامتي اتصل ذات يوم بوزير اخلارجية الربيطاني يف ذلك
احلني جاك سرتو يبلغه عزم إيران تركيب عدد إضايف من أجهزة
الطرد املركزي .فطلب األخري وقتًا قبل أن يتصل ليبلغ السلطات
مما طلب ،مع شرط
اإليرانية أن املوافقة جاءت على عدد أقل ّ
عدم تشغيلها كلها ،وما إىل هذا من تعجرف نزل كالصاعقة على
القيادة اإليرانية.
كان ال بد من «جمنون» يف طهران يقف يف وجه جمنون
واشنطن .وكان ال بد من استبدال سياسيت احلوار واملهادنة،
بسياسيت «تكسري األصنام» و»حافة اهلاوية» .األوىل لنسف
كي الوعي
املسلمات الغربية مثل اهلولوكوست وغريها بهدف
ّ
واإلحياء بأن يف طهران من هو مستعد لقلب الطاولة رأسًا على
عقب .والثانية إلجناز مراحل مطلوبة يف الربنامج النووي ،أو ما
يسميه الغرب «نقطة الالعودة» ،مع إحياء بأن طهران ماضية يف
هذا السبيل مهما كانت التكلفة .صراع أدير على جبهات عديدة،
من أفغانستان إىل العراق ولبنان وسوريا والبحرين واليمن
وغريها .وليس مصادفة أو ترفًا خروج املرشد بنفسه ذات يوم
ليعلن على املأل ،من على منرب صالة اجلمعة ،أن «سياسات جناد
يضمون ثعلب
إلي» من سياسات اآلخرين ،وكانوا وقتها
ّ
أقرب ّ
السياسة اإليرانية و»صديقه» الشيخ هامشي رفسنجاني .النتيجة
أبلغ
إنباء من الكالم :جاء جناد إىل احلكم ببضع مئات من أجهزة
ً
الطرد املركزي من اجليل األول ومستوى ختصيب شبه منعدم.
غادر بـ 18ألف جهاز طرد ،بينها  17ألفًا من اجليل نفسه 10 ،آالف
منها يف اخلدمة .وألف جهاز من اجليل الثاني ،مستعدة للدخول يف
اخلدمة .وهي متتلك اليوم خمزونًا معلنًا من اليورانيوم  20يف املئة
يالمس  190كيلوغرامًا حبسب السلطات اإليرانية و 280كيلوغرامًا
حبسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،علمًا بأن لديها القدرة على
زيادته لكنها خفضت مستوى االنتاج وتعمل على حتويل املنتج
إىل وقود نووي يف سياق التهدئة اليت تعتمدها مع الغرب ،فض ًال
عن خمزون ضخم (حواىل  9أطنان) من اليورانيوم املخصب بنسبة
 3.5و 5يف املئة .وذلك كله يف ستة منشآت نووية رئيسة:
مفاعال ختصيب يف ناتنز وفوردو يف قم ،ومفاعل ماء خفيف يف
بوشهر ،ومفاعل ماء ثقيل يف أراك ،ومفاعل لتنقية اليورانيوم يف
أصفهان ،ومصنع وقود نووي يف أردكان.
«املهمة أجنزت» ،حبسب التعبري األمريكي الشهري ،يف ظرف
إقليمي ودولي خمتلف :أمريكا منكفئة على نفسها بفعل أزمة
اقتصادية تهدد كيانها ،ما دفعها إىل اعتماد سياسة «احلرب
الناعمة» يف مرحلة أوىل ،ومن ثم تلزيم األزمات إىل حلفائها
وتفوق يف اليمن
يف أوروبا واملنطقة .نصر إيراني يف العراق،
ّ

املالك بيار مولود جديد يف شجرة
الزميل بادرو احلجة العائلية

مهّد خامنئي األرضية املناسبة ليمارس روحاني مهمة «املرونة الثورية» (عطا
كناري ــ أ ف ب)
يتهدد السعودية ،ويد طوىل يف لبنان ،وسيطرة يف أفغانستان
حتول دون أي انسحاب أمريكي بال تنازالت .كلها جتمعت احتقانًا
يف سوريا وعداوة سعودية تركية تغامر حبرب إقليمية .كان ال بد
من ليونة ما ،عبرّ عنها املرشد مبفهوم «املرونة الثورية» ،تنفس
حال االحتقان ،وال متس بالثوابت ،تستهدف انتزاع اعرتاف دولي
باإلجنازات ،النووية حصرًا ،اليت حتققت يف عهد جناد .فكان حسن
ال من حافة اهلاوية ،والدبلوماسية بد ً
روحاني :انفتاح بد ً
ال من قرع
ً
الطبول .تفاصيل عملية االختيار وآلياته تعترب تفصيال .كذلك األمر
بالنسبة إىل شخص الرئيس .جورج بوش كان «حرجبيًا» يوم
كانت الظروف تتطلب ذلك .وعندما تغريت املعطيات ،يف العامني
األخريين من واليته الثانية ،بات «أوبامانيًا» ،نسبة إىل أوباما الذي
لو وضع يف مكان سلفه يف  2001لكان سلك طريقًا مشابهًا .يف
النهاية منطق الدولة هو الذي حيكم مصاحلها واسرتاتيجياتها.
ال شك يف أن طبيعة جناد ساعدت يف أدائه مهمته ،وشخصية
روحاني ال بد أنها حمفزة لسياسة االنفتاح .إال أن األساس يبقى
يف املعطيات اليت فرضت هذا التوجه ،واملؤسسات اليت تتحكم
فيها ،واملرشد الذي يقود املسرية.
ويف مناسبة احلديث عن «قائد الثورة» ،تبدو األنظار كلها
متجهة اليوم إليه ملعرفة رأيه يف ما يفعله روحاني .قلة تنبهت
إىل أن موقفه حدده علنًا ،يف أكثر من مناسبة ،لعل أبرزها كلمة
منشورة ألقاها يف مناسبة بداية العام الفارسي يف  21آذار ،2013
أي يف عهد جناد وقبل أشهر من انتخابات الرئاسة .قال بوضوح:
«لو كانوا (األمريكيون) راغبني يف إنهاء هذه املفاوضات وحل
هذه املشكلة ،فإن احلل قريب وسهل جدًا .ال تريد إيران يف إطار
ملفها النووي سوى أن يعرتف العامل حبقها يف التخصيب ،وهذا
هو حقها الطبيعي ليعرتف ساسة الدولة املخاصمة بأن التخصيب
النووي لألغراض السلمية من حق الشعب االيراني ،وميكنه أن
يقوم به يف بالده وبنفسه» ،قبل أن يضيف أنه «ألجل أال تكون
هناك أشياء تقلقهم ،مبقدورهم اتباع املقررات واالنظمة القانونية
للوكالة النووية .ومل يكن لدينا منذ البداية أي اعرتاض على
ممارسة هذا اإلشراف وتطبيق هذه املقررات .»...مجلة من بضع
كلمات حدد فيها خامنئي السقف املقبول ألي مفاوضات :اعرتاف
حبق إيران بالتخصيب على أراضيها وبنفسها .أما الضمانات:
قبول إيران بشكل اإلشراف الذي تقرره األنظمة القانونية للوكالة
الدولية للطاقة الذرية .جاء ذلك يف اخلطاب نفسه الذي توعد فيه
تسوي تل أبيب وحيفا بالرتاب»
بأن «اجلمهورية االسالمية سوف
ِّ
يف حال ارتكبت إسرائيل أي «محاقة».
مهد األرضية لروحاني للقيام
ليس هذا فحسب ،بل إن خامنئي ّ
مساه «املرونة الثورية» أو «املرونة
عما ّ
مبهمته تلك ،عندما حتدث ّ
البطولية» ،حبسب اختالف الرتمجة .قال إن «املرونة مفيدة
وضرورية أحيانًا» .وساق مثا ً
ال عن املصارعة ،الرياضة املفضلة
لإليرانيني ،ليقول إن «املصارع املهين يتحلى باملرونة ألسباب
تقنية ،لكنه ال ينسى من هو خصمه وما هو هدفه» .كل ذلك يف
برده االستشرايف ،يف
ظل حال من االطمئنان عبرّ عنها املرشد ّ
خطاب ذكرى النوروز ،على الكلمة األخرية ألوباما يف األمم املتحدة
قبل أيام« :لسنا قلقني من أنكم تريدون أو ال تريدون تغيري
تصروا على أنكم ال تريدون تغيري النظام.
النظام االسالمي ،حتى
ّ
يوم كنتم تنوون تغيري النظام االسالمي وتعلنون هذا بصراحة مل
تستطيعوا فعل أي شيء ،وسوف لن تستطيعوا فعل شيء بعد
اآلن أيضًا».
ويبقى السؤال :هل تقدمت إيران بإجنازاتها النووية خطوات
للرتاجع خطوة مقابل االعرتاف؟ مبعنى وصلت إىل معدل ختصيب
 20يف املئة للرتاجع عنه يف مقابل االعرتاف بنسبة  5يف املئة على
سبيل املثال؟ أم هي تريد اعرتافًا كام ًال بكل إجنازاتها يف مقابل
تسويات يف ملفات أخرى؟ اجلواب رهن األيام واألسابيع املقبلة.
إيلي شلهوب

رزق اإلعالمي بادرو احلجة وعقيلته ديانا مولودا جديدا
لينضم الي اسرتهما مع شقيقه شربل لتتزين حياتهما بهذه
النعم اإلهلية  .بادرو وديانا يعيشان يف هذه اللحظات اسعد
أيام حياتهما حيث يتقبالن التهاني يف منزهلما اجلديد ويشربان
خنب بيار مع األهل واألصدقاء يف لبنان واوسرتاليا .
أسرة جريدة اهلريالد تتقدم بالتهاني من الزميل بادرو
والعائلة باملولود اجلديد بيار ..الف مربوك
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Employment Services O Psychological Services
Disability Services O Injury Prevention & Wellness
Workplace Rehabilitation O Training

We make a difference

Visit: www.orsgroup.com.au Call: 1300 677 789

The one-stop centre for all of your
employment and workplace needs
Whether you’re a job seeker, employer or employee,
we are at your service. The ORS Group has decades of
experience helping people and busineses to excel.
We will tailor solutions to meet your needs.
*HWLQWRXFKWRGD\WR¿QGRXWKRZZHFDQKHOS

Now your business can find staff...

FOR FREE!
Save time and money with our FREE range of recruitment services.
:HDVVLVWHPSOR\HUVZLWKLQDUDQJHRILQGXVWULHVDQGFDQ¿OOIXOOWLPHFDVXDOWHPSRUDU\
DQGSDUWWLPHSRVLWLRQVDVZHOODV7UDLQHHVKLSDQG$SSUHQWLFHVKLSUROHVDOOIRUFREE.

Download our FREEDSSDWwww.FindStaff4Free.com.au

arabic out Split Page Ad 260x34.indd 1

12/09/2013 10:50
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20% OFF
!!!!

%20
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ذا االعالن واحصل
ع
ل
ى
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حسم

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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العيد الوطني السعودي

السفارة السعودية لدى اسرتاليا تقيم حفل استقبال مبناسبة اليوم الوطين للمملكة

السفري آل صاحل يشيد بالنهضة السعودية الشاملة وتطور العالقات بني اململكة واسرتاليا

السفري آل صالح ونائب السفري فيصل بن غازي حفظي وامللحق الثقايف الدكتور عبد العزيز بن
طالب يف استقبال حضور الحفل

السفري آل صالح متوسطا رئيس مجلس االعمال االسرتالي السعودي توم هارلي ورئيس الغرفة التجارية
االسرتالية العربية رونالد جبور وبدا نائب السفري فيصل بن غازي حفظي وعبد العزيز العتيق

تكريم الطلبة املتميزين ورؤساء االندية

السفري آل صالح صورة جماعية مع اعضاء السفارة وامللحقية والطلبة املبتعثني

السفري آل صالح مع السفراء العرب يف كانبريا

السفري آل صالح يوسط موظفني يف السفارة

صاحل مساء اخلميس يف 26
  2013 - 9حفل استقبالمبناسبة اليوم الوطنى للمملكة
العربية السعودية .وذلك يف
قاعة االحتفاالت الكربى يف
فندق احلياة يف كانبريا .
حضر احلفل عدد من الشخصيات
الرمسية والسياسية االسرتالية

العربية
الدول
وسفراء
واالسالمية واالجنبية واعضاء
السلك الدبلوماسي املعتمدون
يف كانبريا وفعاليات اجلاليات
العربية واالسالمية واعضاء
السفارة وامللحقية الثقافية
والطلبة املبتعثني من مجيع
الواليات االسرتالية الذين

كان يف استقباهلم السفريآل
صاحل ونائب السفري فيصل
بن غازي حفظي وامللحق
الثقايف الدكتور عبد العزيز
بن طالب واعضاء السفارة.
بدأ احلفل الذي افتتحه سفري
خادم احلرمني الشريفني لدى
اسرتاليا نبيل بن حممد آل

صاحل ورئيسة الربوتوكول
يف الدولة االسرتالية السيدة
بإنشاد
مانسفيلد
سالي
السالم امللكي السعودي
والنشيد الرمسي األسرتالي
وتبادل خالله الطرفان التهاني
البلدين
لكال
والتمنيات
الصديقني.

كلمة السفري آل صالح
السفري آل
وألقى سعادة
صاحل كلمة رفع فيها التهنئة
إىل خادم احلرمني الشريفني
امللك عبداهلل بن عبد العزيز ال
سعود ومسو ولي عهده االمني
ومسو النائب الثاني واألسرة
املالكة الكرمية وشعب اململكة

العربية السعودية مبناسبة
اليوم الوطين للمملكة باسم
اعضاء السفارة وامللحقية
والطلبة املبتعثني .
واستعرض حمطات النهضة
الشاملة اليت تعيشها اململكة
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العيد الوطني السعودي

السفارة السعودية لدى اسرتاليا تقيم حفل استقبال مبناسبة اليوم الوطين للمملكة

السفري آل صاحل يشيد بالنهضة السعودية الشاملة وتطور العالقات بني اململكة واسرتاليا

السفراء السعودي والفلسطيني وااليراني والزميل املغوّش

السفري آل صالح يلقي كلمته

مصافحة بني السفريين آل صالح ودانيال

السفري آل صالح مع متلقي الجوائز

السفري آل صالح وبعض موظفي السفارة مع بعض االطفال

السفري آل صالح مع الحاج حافظ قاسم وعقيلته

السفري آل صالح يلقي كلمته ويبدو بعض الحضور

منوها بالتطور االجيابي يف
العالقات السعودية االسرتالية
باجملاالت كافة.
وتوقف السفري آل صاحل يف
كلمته امام االجنازات والنهضة
التنموية الشاملة اليت تشهدها
اململكة يف عهد خادم احلرمني
الشريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز أل سعود وما
حتقق من إجنازات ومكتسبات
مشلت كل ركن من أركان
اململكة وكل فرد من أفرادها
العلمية
املستويات
على
والسياسية
واالقتصادية
والدولية كافة واليت جعلت من
اململكة دولة ذات ثقل وتأثري
سياسي واقتصادي عاملي.
وأبرز دور خادم احلرمني
الشريفني وجهوده لتعزيز
احلوار بني أتباع األديان

والثقافات املختلفة ومبادراته
 حفظه اهلل  -يف هذا اإلطاراليت تكللت بتأسيس مركز
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
العاملي للحوار بني أتباع
يف
والثقافات،
األديان
العاصمة النمساوية فيينا.
وعدد السفري آل صاحل
املنجزات اليت حتققت يف
عهد خادم احلرمني الشريفني
واليت كان من ابرزها  :إطالق
أربع مدن اقتصادية عمالقة
 ،وإنشاء جامعة امللك عبد
اهلل للعلوم والتكنولوجيا ،
اجلديدة
ومشروع التوسعة
ملسجد احلرام الذي يعد األكرب
يف تاريخ احلرمني الشريفني
باإلضافة إىل إطالق برنامج
الشريفني
احلرمني
خادم
لالبتعاث الذي وفر املنح
الدراسية وفرص التعليم الكثر

من  150الف طالب وطالبة يف
ارقى اجلامعات يف اسرتاليا
والعامل.
كما عرب سعادة السفري
عن ارتياحه ملتانة وتطور
العالقات السعودية االسرتالية
االقتصادية
اجملاالت
يف
واالستثمارية
والتعليمية
املشرتكة بني البلدين اليت
توجت اخريا بتأسيس جملس
األعمال السعودي األسرتالي
الذي دشن اعماله يف شهر
اغسطس املاضي .
واكد تطلع اململكة إىل
العمل مع اسرتاليا ملعاجلة
القضايا الدولية ذات االهتمام
املشرتك من خالل عضوية
البلدين املشرتكة يف جمموعة
العشرين  G20وغريها من
املنتديات الدولية.
واشار السفري آل صاحل يف

كلمته اىل وجود اكثر من 6
االف اسرتالي يعملون يف
السعودية  ،كما اعرب عن
ترحيبه وارتياحه لزيادة اعداد
يتلقون
الذين
املبتعثني
تعليمهم يف جامعات اسرتاليا
الذين جتاوزت اعدادهم ال 13
آالف مبتعث ومبتعثة يف خمتلف
االختصاصات وهؤالء يشكلون
جسور ثقافية وإنسانية متينة
بني البلدين الصديقني معربا
عن سعادته لتمديد برنامج
الشريفني
احلرمني
خادم
لالبتعاث ملدة مخسة سنوات
أخرى والذي يعترب أفضل
استثمار للمستقبل.
تكريم الطلبة املتميزين
قام بعدها السفري آل صاحل
بتكريم عدد من الطلبة
املبتعثني
السعوديني
املتميزين الذين فازوا برباءات

السفري آل صالح والزميل بو رزق

معرض الكتب
اخرتاع أو قدموا أعما ً
ال علمية
مميزة يف دراساتهم و أحباثهم
خالل مسريتهم العلمية يف
اسرتاليا معربا عن سعادته
بامتزاج تكرميهم بفرحة ذكرى
اليوم الوطين للمملكة وقدم
هلم دروع تكرميية وهم :
وسام حسن الصبان لقيامه
بإجراء جتربة عملية على غواصة
مائية ذكية تعمل بنظام
التحكم الذاتي ،فوزي فيصل
خباري الذي ساهم باكتشاف
عالج جيين جديد لسرطان عنق
الرحم ،الطالية املبتعثة هاجر
بنت سعود إبراهيم العقيلي
اليت قامت بتصميم جهاز
حممول خمصص للمكفوفني
ويتميز خباصية الرتمجة الفورية
للنصوص إىل لغة «برايل،
ممدوح القثامي ملساهمته يف
ابتكار طريقة جديدة لزيادة

قوة األشعة املستخدمة يف
عالج السرطان باستخدام
جزيئات نانو الذهب.
كما قدم السفري آل صاحل
دروع تقديرية لرؤساء االندية
البالغ
السعودية
الطالبية
عددهم  12نادي يف مجيع
تقديرا
الواليات االسرتالية
جلهودهم يف ادارة هذه
النوادي للعام  2013كما قدم
درعا تقديريا ملقدمة احلفل
الطالبة غادة سعد الشميمري
لدورها يف نادي الطلبة يف
ملبورن.
كما نظمت السفارة على
االستقبال
حفل
هامش
معرضا وزعت خالله املطويات
اإلعالمية اليت حتدثت عن
النهضة اليت تعيشها اململكة
العربية السعودية يف اجملاالت
كلها.
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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أجسادهم ذخـــائر
لــلبنان
يـــدعـــــو حـــــــزب
الــــــقـــــــوات الـــلبـــــــــــــــنانـــيـــــة
للمشاركة يف القداس اإللهي الذي يقام
لراحة أنفس شهداء املقاومة اللبنانية
األحد الواقع يف 13 :تشرين األول ،الساعة الرابعة بعد الظهر
يف كنيسة مار شربل-بانشبول:
142 Highclere Ave, Punchbowl
وبعد القداس اىل لقاء تكريمي للشهداء يف قاعة الدير

C

M

Y

الدعوة عامة

CM

MY

CY

لـاليــجار

CMY

K

شقة ( )Granny Flatتقع خلف املنزل ،منفصلة عن
املنزل ،جديدة وواسعة..

ملن يهمه االمر االتصال علىالرقم0451102032 :
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
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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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مجعية سيدة زغرتا ملبورن  -اسرتاليا
تتشرف جمعية سيدة زغرتا ملبورن  -أسرتاليا

بدعوة
أبناء الجالية اللبنانية الكريمة للمشاركة يف القداس االلهي
الذي سيقام عن أنفس أبناء زغرتا  -الزاوية
وذلــــــــك عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم األحد الواقع يف  6تشرين األول
2013
يف كنيسة سيدة لبنان املارونية ملبورن على العنوان التالي:
230 NORMANBY AVE, THORNBURY

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى 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

الدعوة عامـّة

العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581
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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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

FFF
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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

دومينيك حوراني ختتار من بني أعظم
وأهم وأقوى نساء الشرق
إختريت الفنانة دومينيك حوراني واحدة من بني
العربيات األعظم واألهم واألقوى يف
السيدات
ّ
ّ
الشرق األوسط والعامل العربي ،ضمن كتاب
ضم أمساء امللكة رانيا
صدر يف نيويورك
َّ
والسيدة فريوز ،والشحروة صباح.
بريوت :إختريت الفنانة ،دومينيك حوراني ،كإحدى
العربيات يف كتاب «The Greatest,
أهم النساء
ّ
The Most Important and The Most Powerful
Women of The Middle East and The Arab
 ،»Worldالصادر عن دار النشر Times Square
 Pressيف نيويورك ،للكاتب العاملي ماكسميليان
دي الفاييت صاحب العديد من الكتب األكثر
مبيعا حول العامل.
ً
ّ
يصنف النساء
ُيعترب الكتاب األول من نوعه الذي
العربيات ،أفضلهن وأعظمهن ،وأكثرهن تأثريًا،
واألقوى منهن يف شتى اجملاالت وامليادين،
وفقًا جملموعة معطيات خاصة بالشخصية ،وبناء
على نظرة الغرب لتلك النساء.
ّ
وصنفت دومينيك ضمن القوائم التالية،
هذا
الرتتيب العاشر يف قائمة أشهر  20فنانة يف
الشرق األوسط والعامل العربي من بعد السيدة
َّ
وإحتلت
فريوز والشحرورة صباح وشاكريا،
الرتتيب الثامن يف قائمة أفضل  100فنانة
من بعد السيدة فريوز والسيدة ماجدة الرومي
َّ
إحتلت املرتبة الثانية يف قائمة
وشاكريا ،كما
النساء األكثر أناقة يف الشرق األوسط والعامل
العربي ،وقائمة النساء الـ 100األكثر تأثريًا
وقوة ،وقائمة أمجل النساء العربيات ،وأخريًا بني
النساء الـ 100األكثر جاذبية.
جدا يف هذه
وحصلت دومينيك على مراتب عالية ً
القوائم اليت صنفت امللكات واألمريات والشيخات

وزوجات الرؤساء والسياسيات والكاتبات وأبرز
الشخصيات.
وجاءت هذه النتائج بعد إجراء عمليات لإلحصاء
ودوليا من خالل أحباث خمتلفة مشلت
حمليا
ًّ
ًّ
مطول وصف
حوار
اإلستشارات والبحوث ،وبعد
ّ
ٍ
وبعيدا عن مجاهلا وأناقتها،
الكاتب دومينيك بأنها
ً
ٍ
حاد ما جعله يصفها بأنها من أكثر
تتمتع
بذكاء ٍّ
ذكاء يف الشرق األوسط والعامل العربي،
النساء
ً
مشريا إىل عفويتها وطبيعتها على الرغم من
ً
اليومية الذي تعيش فيه بني الرتف
منط حياتها
َّ
والبساطة.

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..
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ الشاحنات واجلرافات واآلليات
ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ نؤجر مجيع أنواع
حاجاتكم االتصال
ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒجلميع
الكبرية والصغرية
ﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ
على أحد الرقمني:
خدماتنا تشمل سائر أحناء ملبورن
Pizza
–
Pasta
–
Ste
شعارنا الصدق واالستقامة
0414 666 777 - 03 9318 9109
ثقتكم بنا أساس جناحنا
ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ

ëÏmÏm@Úè

∂@¿@bÓ€a6éa

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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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.
ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻭﺍﳴﻨﺎﺯﻝ
السكنية
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
ﳲ
ﻛﻔﺎﻟﺔ
..ﺍﳴﻌﺎﻣﻠﺔ
ﳲ
ﺻﺪﻕ
.. ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ
 كفالة يف العمل.. صدق يف املعاملة.. خدمة سريعة
*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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مركز القوات اللبنانية يف ملبورن حييي ذكرى استشهاد طالبة فلبينية تفوز بلقب
الرئيس بشري اجلميل بقداس احتفالي
ملكة مجال الكون 2013

دخول لوائح أسماء ألشهداء تتقدمهم لوحة من الورود تحمل
أألرزة أملقاومة

ألرئيس سعيد حداد ينظر بمهابه أىل لوائح أسماء شهداء أملقاومة أللبنانية فيما
تتقدمها صورة الرئيس ألشهيد بشري ألجميّل يحملها ألرفيق هادي ألخوري

ممثلون أألحزاب وألجمعيات أللبنانية بحضور سعادة ألقنصل
أللبناني ألعام يف ملبورن ألسيد غسان ألخطيب

الرئيس العام للرهبنة االنطونية املارونية االباتي داوود رعيدي
يحتفل بالذبيحة االلهية يعاونه من اليسار رئيس ديرمار شربل االب
ادمون اندراوس  ،املونسنيور يوسف توما  ،واالب الراهب شارل
حتي ومن أليمني الكاهن الن فارس  ،االب الراهب هوفيك بوداكيان

دائماً عند أقدام ألشهيد يكنَّ حامالت ألطيب وألورود
احيا مركز «القوات اللبنانية» يف ملبورن – اسرتاليا القداس
السنوي لذكرى استشهاد القائد الشيخ بشري اجلميل ورفاقه
وشهداء املقاومة اللبنانية يف كنيسة سيدة لبنان املارونية،
نهار االحد املوافق يف  2013 - 9 - 29حبضور رئيس املركز
الرفيق سعيد حداد ونائبه الرفيق بولس سعد ومبشاركة سعادة
القنصل اللبناني العام يف ملبورن غسان اخلطيب ،الرئيس
االقليمي للجامعة اللبنانية الثقافية يف اسرتاليا ونيوزلندا
طوني يعقوب ،رئيس املقاطعة الكتائبية االسرتالية جورج
حداد ،معتمد احلزب االشرتاكي يف اسرتاليا الدكتور وائل ابو
احلسن ،رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف فكتوريا يوسف
سابا ،رئيس قسم الكتائب يف ملبورن جورج حالل ،رئيس
حزب االحرار نبيل فضول ،رئيس حركة االستقالل صائب
معوض ،منسق تيار املستقبل يف ملبورن معن العبداهلل،
رئيس اجلمعية االسرتالية اللبنانية بشارة طوق باالضافة اىل
بعض اجلمعيات اخلريية ورجال االعالم وحلضور قواتي حاشد
والبناء اجلالية اللبنانية.
إحتفل بالذبيحة االهلية الرئيس العام للرهبنة االنطونية
املارونية االباتي داوود رعيدي يعاونه رئيس ديرمار شربل
االب ادمون اندراوس ،املونسنيور يوسف توما ،الكاهن الن
فارس ،االب الراهب هوفيك بوداكيان ،واالب الراهب شارل
حيت.
االباتي رعيدي القى عظة حتدث فيها عن معنى الشهادة من

سيدات فاضالت من مكتب القوات أللبنانية يف ملبورن يوزعن
ألورود على املصلني بعد القداس أإللهي يف كنيسة سيدة لبنان
املارونية يف ملبورن

فرضت ملكة مجال الفليبني ميغان يونغ نفسها وفازت بلقب
ملكة مجال الكون متفوقة على نظرياتها من فرنسا وغانا
وإسبانيا والربازيل .أما ملكة مجال أملانيا أمينة صباح فلم
تصل إىل جولة العشرة األكثر مجاال يف العامل.
فازت اليوم السبت ( 28سبتمرب /أيلول  )2013شابة فلبينية
بلقب ملكة مجال العامل للعام اجلاري  ،2013وذلك يف املسابقة
اليت أقيمت يف إندونيسيا .وقال منظمو املسابقة يف تغريدة
هلم على موقع تويرت من مركز املؤمترات يف جزيرة بالي
اإلندونيسية ،اليت أقيمت فيها املسابقة ،إن جلنة التحكيم
توجت الطالبة الفلبينية ميغان يونغ ( 23عاما) بلقب أمجل
امرأة يف العامل.
ومن املعروف أن يونغ ملكة مجال الفليبني ومازالت طالبة
تدرس السينما يف بالدها.

بعد ألقداّس أإللهي لقاء ود ومحبة بني سعادة ألقنصل أللبناني
ألعام يف ملبورن ألسيد غسان ألخطيب و قدس أألباتي داوود
رعيدي ألرئيس ألعام للرهبنة أألنطونية أملارونية
اجل القضية داعيا االحياء اىل االستمرار يف الدفاع عن القضية
اليت استشهد من اجلها الرئيس الشهيد ورفاقه ،كما دعا اىل
احرتام الذات واالخرين والتعايش املسيحي االسالمي واصفا
باجملتمع اللبناني بالباقة الكاملة اليت ال ميكن جتزئتها.
ويف نهاية القداس انتقل القواتيني اىل منزل الرئيس حداد
حيث اقيمت مأدبة غداء للمناسبة.

األملانية أمينة صباح تفشل
وجاءت كل من ملكة مجال فرنسا وملكة مجال غانا يف املركزين
الثاني والثالث .وصلت إىل التصفيات النهائية أيضا ملكة
مجال كل من إسبانيا وجبل طارق والربازيل .أما ملكة مجال
أملانيا أمينة صباح ( 18عاما) وهي أملانية من أصل لبناني
وتسكن بالقرب من مدينة يينا بوالية تورينغن وسط أملانيا،
فلم تصل إىل جولة العشرة األكثر مجاال يف العامل واليت متت
بينهن التصفية األخرية يف إندونيسيا اليوم.
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عيد ميالد شربل راضي الـ  60ملك االعياد

استعدوا ملواجهة أقسى شتاء
منذ  100عام ..تعرف على
السبب
خرباء طقس يف األرصاد اجلوية الروسية أعلنت
عن توقعات بأن تشهد منطقة بالد الشام ومشالي
السعودية عواصف ثلجية مع دخول فصل الشتاء
مبكرا هلذا العام ،وأنه قد يكون أقسى شتاء منذ
 100عام.

صاحبة الدعوة فايدة طوق ترحب بالحضور

صاحب العيد شربل راضي وابنته فايدة

شربل راضي وفادي حنا

طوني بدوي وفايدة طوق

عميد التيار الوطني ابو خاطر

فادي حنا وزوجته

ونقلت صحيفة «األنباء» الكويتية عن الباحث
األملاني دومينني يونغ قوله إن القارة األوروبية
متر منذ مخس سنوات بشتاء بارد ،وأن ذروته
ستكون خالل الشتاء املقبل الذي من املتوقع أن
يكون باردا جدا وهو ما سيكون سببه اخنفاض
النشاط الشمسي وسلبية تذبذب مشال احمليط.
وحذرت األرصاد اجلوية الروسية سكان القارة
اآلسيوية ودعتهم لالستعداد جيدا للشتاء األبرد
منذ 100عام خالل األسابيع املقبلة ،والتحضري
جيدا ملواجهة الربد وغياب أشعة الشمس لفرتات
طويلة.
وهذه التوقعات مناقضة لتوقعات ظاهرة
االحتباس احلراري ،وأنه وفقا خلرائط النماذج
العددية طويلة املدى فإن شهري كانون الثاني
وشباط من العام املقبل ستتدنى درجات احلرارة
عن معدالتها بشكل كبري نتيجة مرور الكتل
اهلوائية القطبية الشمالية باجتاه القارة.

بريطاني وجباته قطط
وجرذان نافقة
الشاعر برصونا يلقي قصيدة

فايدة وصديقات

طوق ,راضي ومعتوق

دأب الربيطاني آرثر بويت ( 74عاما) على حتضري
وجباته من حيوانات نافقة ،أو أخرى دهستها
سيارات املارة على الطرقات ،ومن بني أشهر
األطباق اليت يستمتمع بها الرجل خينة مصنوعة
من نوع من القوارض ،يرش عليه الطحني
واألعشاب ،ويرتك يف الفرن ملدة مخس ساعات،
قبل أن يأكلها.
ويقول بويت بكل ثقة« :مل أمرض يوما بعد تناول
حيوانات صدمت على الطرقات .هناك أشخاص
أكلوا هنا وأصيبوا باملرض بعد عودتهم إىل
منازهلم ،لكنين واثق من أن السبب مغاير».
وجيد بويت ،وهو باحث متقاعد ،متعة يف مجع
الكالب والقطط واجلرذان عن األرصفة وإحضارها
إىل منزله الواقع يف كورنوال ،جنوب إجنلرتا،
ونزع جلدها وأحشائها وطبخها.
ويستمتع بويت بتناول هذه األطباق الفريدة من
نوعها ،ويشجع اجلميع على جتربتها.

صاحب العيد شربل يقطع الكايك مع العائلة

السيدة فايدة راضي طوق زوجة السيد داني
طوق ووالدتها السيدة امال شربل راضي
رئيس مكتب التيار الوطين احلر يف ملبورن.
مت االتفاق بني الوالدة امال واالبنة فايدة
طوق على ان يكون عيد ميالد الوالد يف
دار ابنتة فايدة يف منطقة  Eppingكما
مت االتفاق على تقاسم الدعوات بينها
وبني ابنتها وكل ذلك دون علم شربل.
هذا وقد لبى الدعوات حشد كبري من اعضاء
التيار الوطين احلر وعائالتهم اضافة اىل مؤيدين
واصدقاء من فعاليات اجلالية اللبنانية مبختلف
فئاتها السياسية و االجتماعية من بينهم الشيخ
بشارة طوق رئيس اجلامعة االسرتالية اللبنانية.
وعند الساعة السابعة والنصف من مساء
يوم السبت املاضي وصل شربل راضي
اىل املنزل ابنته فايدة على اساس تناول
فنجان من القهوة وقد فوجئ جبمهور كبري

قدر ب  150شخصا ضاقت بهم الدار
الواسعة وقف لربهة وجال نظره على اجلميع
فوجدهم زمالء واقرباء واصدقاء واخوة له.
صاحبة الدعوة مع زوجها داني طوق رحبت
باحلضور بكلمات خملطتة بالعربية واالنكيزية
قائلة لقد شرفتمونا اهال وسهال بكم يف
داركم.
وكان زوجها داني ال يقل عنها ترحيبا
حيث متنى ان تكون هذه ليلة اجلميع
سعيدة ملؤها احملبة كلكم اهلي واقربائي.
صاحب العيد السيد شربل راضي قال
فأهال وسهال بكم اخوة
فاجأمتوني
لقد
واخوات واقارب واصدقاء وحمبني وحتدث
عن العائلة اليت هو رأسها ويف كالمه قال
يللي عندو مرة وبنات بيشوف حالو قد الدني.
هذا وحتلق اجلميع حول طاولة اعدتها
السيدة فايدة صاحبة الدعوة ضمت انواعا

هيكل ,عبيد ,فايدة وأصدقاء

متعددة من االطعمة اللبنانية واالمساك
البحرية واملشروبات الروحية واحللويات.
فنيا أحيا احلفل املميز جورج حالل ألكثر من أربع
ساعات متواصلة بينما كانت حلقات الرقص
عرض وطول الباحة الواسعة اجلميلة باملنزل.
الشاعر انطوان برصونا اهدى صاحب العيد
قصيدة زجلية طافحة باحملبة والوفاء واالخالص.
يف ساعة متأخرة من الليل قطع صاحب
العيد قالب احللوى حتيط به الزوجة
والبنات واالصهر وبصوت واحد هابي
بريث داي يا شربل وعقبال الـ  100عام.
هذا وجال صاحب العيد على اجلميع فردا فردا
وبكلمة معربة اعرب عن تقديره وحمبته جلميع
احلضور.
هذا وغادر اجلميع شاكرين السيدة فايدة
وزوجها داني طوق على هذا االستقبال
الالئق.

وعندما يشعر األشخاص الذين خيربهم عن
عادته الغريبة هذه باالمشئزاز ،يقول هلم« :إذا
تذوقتموها ،أعتقد أنكم ستحبونها!».
ويضيف إن «املشكلة ال تكمن يف مذاق الطعام،
بل يف طريقة التفكري» ،موضحا أنه «ينبغي أن
جنازف ونقول :إنه جمرد حلم».
يعرتف بويت بأن طبقه املفضل هو الكالب،
مشريا إىل أنه حياول دائما العثور على أصحابها
قبل طبخها وتناوهلا .وهو يقارن مذاق حلم الكالب
«الناعم والطري».
باإلضافة إىل ذلك ،ال ميانع آرثر بويت من
تناول اللحم الفاسد ،كما ميكن العثور يف ثالجته
أيضا على صقور وسحليات ،ما يدل على تنوع
أذواقه.
ويؤكد قائال« :سبق أن تناولت جيفا لونها أخضر
غامقا ورائحتها نتنة .ال يقضي العفن على متعة
تناول احليوانات ،شريطة طبخها جيدا».
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تناول األطفال رقائق البطاطا املقلية
يؤدي إىل تغري يف القدرة العقلية لديهم
لطاملا حذر العلماء
من خطر تناول رقائق
املقلية
البطاطا
"تشيبس" ،ملا تشكله
من تهديد لصحة القلب
الدموية،
واألوعية
عالوة على أن تنوهلا
يؤدي إىل زيادة الوزن
واحلساسية .خضعت
رقائق التشيبس إىل
دراسة حديثة كشفت عن خطر متثله على صحة األطفال.
فبحسب هذه الدراسة اليت ُأجريت يف جامعة بريستول الربيطانية
فإن تناول األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  3و 4أعوام
رقائق البطاطا املقلية (التشيبس) يؤثر سلبا على تطور قدراتهم
العقلية يف املستقبل .هذا ويؤكد العلماء املشرفون على هذه
الدراسة أن تناول التشيبس يتسبب خبلل يف عمل املخ ،وينعكس
ذلك بضعف يف الذاكرة وبرتاجع القدرة على الرتكيز ،باإلضافة إىل
تغري سليب يف سلوك هؤالء األطفال .ويعزو العلماء هذه النتائج
إىل تأثري الدهون املشبعة اليت حتتويها البطاطس املقلية على
املخ .إىل ذلك ُيشار إىل أن التشيبس حتول بالنسبة للكثري من
األطفال اىل مثابة الوجبة الرئيسة وغري الرئيسة خالل اليوم ،سيما
وأن الشركات املنتجة له حترص على أن تغلفه يف أكياس براقة
وبألوان زاهية ،عالوة على أن املنتج هو يف كثري من احلاالت ليس
سوى نشاء مزود مبقويات النكهة اليت جتعله جذابا للطفل حتى
درجة اإلدمان .كما يدعو املهتمون أولياء األمور إىل احلرص على
عدم اخلضوع لرغبات أطفاهلم مهما كان إحلاحهم قويا ،وذلك كي
يتسنى هلم السيطرة على األمر حبيث ال يتحملون مسؤولية الضرر
الذي يلحقه التشيبس بهم اآلن والحقا.

أهم وأرخص وسائل التمتع بصحة جيدة
..العناية باألسنان  5دقائق يومياً تطيل العمر
كشفت دراسة حديثة عن أدلة متزايدة تفيد بأن العناية باألسنان
هي أهم وأرخص وسائل التمتع بصحة جيدة وطول العمر ،حيث تبني
أن عدم تنظيف األسنان قبل النوم يتسبب يف مشاكل صحية تزيد
خطر الوفاة.
وفحصت الدراسة  5611شخصًا من كبار السن ملدة  17عامًا ،ووجدت
أن عدم تنظيف األسنان بالفرشاة قبل النوم زاد من خماطر الوفاة
خالل فرتة الدراسة بنسبة  20إىل  35باملائة .وأن عدم التنظيف
باخليط زاد املخاطر بنسبة  30باملائة ،وعدم زيارة طبيب األسنان
ملدة عام كامل زادها بنسبة  50باملائة.
وكشفت الدراسة اليت أجريت يف جامعة كاليفورنيا ونشرتها جملة
أحباث الشيخوخة أن اللثة متثل أكرب تهديد بأمراض القلب واألوعية
الدموية والسكتة الدماغية .وأن عدم العناية باألسنان يتسبب
يف أمراض أخرى مثل السكري والتهاب املفاصل ونزالت الربد
واإلنفلونزا.
وقد وجدت دراسة سابقة أن أمراض اللثة تؤثر يف  50باملائة من
األمريكيني دون أن يدروا بذلك ألنها ال تكون مؤملة يف مراحلها
املبكرة.
وتشمل عالمات التحذير من أمراض اللثة ما يلي:
* اللثة احلمراء أو املنتفخة.
* نزيف اللثة عند استعمال الفرشاة أو اخليط.
* تراجع ارتفاع اللثة وزيادة طول األسنان.
* عدم صالبة األسنان يف موضعها.
* تقرحات الفم والقيح بني اللثة واألسنان.
* استمرار رائحة الفم الكريهة.
وللحفاظ على صحة األسنان واللثة إليك أهم النصائح للعناية
السليمة بالفم:
* فرش أسنانك مرتني يوميًا.
* استخدم معجون أسنان الفلورايد.
* تأكد من تنظيف اجلانب اخللفي من األسنان وليس اجلانب األمامي
وحده.
* فرش لسانك أيضًا.
* استخدم فرشاة أسنان كهربائية ألنها أكثر فاعلية يف تنظيف
األسنان وإزالة طبقة البالك.
* استخدم غسول الفم.
* البد من استخدام اخليط مرة واحدة يوميًا على األقل.
* راجع طبيب األسنان بانتظام.
* تناول األطعمة اليت حتمي األسنان مثل اجلنب واحلليب واللنب
والفول السوداني
* جتنب األطعمة احللوة اللزجة ،وجتنب الوجبات اخلفيفة قبل النوم.
* جتنب التدخني ألنه يضر األسنان واللثة.

املدمنون على االنرتنت سيعاجلون يف
مستشفيات االمراض النفسية
نظرا الزدياد عدد
على
املدمنني
االنرتنت يف الواليات
االمريكية،
املتحدة
لذلك تقرر عالجهم يف
مستشفيات االمراض
ويقول
النفسية.
اخلرباء،
ان االنسان املدمن
حباجة اىل عالج الزامي،
اذا كان يقضي اكثر
من  6ساعات مستمرة
يف تصفح االنرتنت،
اذا مل يكن هذا ضمن
عمله اليومي .وحسب
االحصائيات االخرية،
يزيد عدد هؤالء على عدد املدمنني على الكحول واملخدرات .ويعترب
علماء النفس االشخاص املدمنني على االنرتنت مرضى كاملدمنني
على الكحول واملخدرات ،على الرغم من ان هذا االدمان رمسيا
ال يدرج ضمن قائمة االمراض .مع العلم ان عدد املدمنني يف
ازدياد مستمر يف كافة احناء العامل .لقد عرضت احدى احدث
مستشفيات االمراض النفسية يف مدينة بريدفورد االمريكية على
االشخاص املدمنني اخلضوع للعالج ملدة ترتاوح بني  14 – 10يوما
بكلفة ال تزيد على  14ألف دوالر .ويعتقد اخلرباء ان هذا العرض
سيلقى قبوال واسعا على الرغم من ارتفاع الكلفة .وتبني من خالل
البحوث اليت اجريت ،ان سبب هذا االدمان يعود اىل تنشيط مركز
السرور يف الدماغ .لذلك يقضي املدمنون بني  12و 14ساعة امام
الكمبيوتر ،وهم يسعون اىل عزل نفسهم وعدم االتزان والشرود
وال يبالون بوضع االقرباء.

 6توابل متنح صحتك القوة

الزعفران أغلى التوابل
هل راجعت رف التوابل يف مطبخك مؤخرًا؟ للتوابل واألعشاب فوائد
صحية كثرية إىل جانب حتسني مذاق الطعام ،حيث ميكنها مكافحة
أمراض القلب والسرطان وتقليل االلتهابات .لكن تنبه استخدام
كميات كبرية من التوابل والبهارات يأتي بنتائج عكسية ،أما القليل
منها فله فوائد كربى.
القرفة .هي مصدر للقوة يف غذائك ،فهي حتتوي على مضادات
األكسدة اليت حتافظ على خاليا اجلسم آمنة ،وتساعد على مكافحة
السرطان والزهامير والسكري ومرض باركنسون .وتعترب القرفة
سالحًا قويًا ضد مشاكل القلب واألوعية ،وتساعد على عمل هرمون
االنسولني على حنو أفضل ما يقلل من مستويات السكر يف الدم.
الكركم .استخدم الكركم يف الطب اهلندي القديم آلالف السنني،
وحديثًا تبني أنه حيتوي على أحد مضادات األكسدة القوية .يساعد
الكركم منع منو السرطان ،وتعزيز صحة القلب ،وتنظيم مستويات
الدهون الثالثية واإلنسولني ،كما تبني حديثًا أن مادة الكركمني
فعالة يف مكافحة هشاشة العظام مثل األيبوبروفني ،وأن هلا آثار
إجيابية على املناعة.
الزجنبيل .استخدم الزجنبيل يف الطب القديم واحلديث فهو يساعد
على تهدئة الغثيان ،ومحاية املعدة ضد القرحة .كذلك يساعد
الزجنبيل على ختفيف آالم الدورة الشهرية ،وآالم العضالت والصداع
النصفي .وأظهرت الدراسات احلديثة أنه مفيد للغاية بالنسبة هلشاشة
العظام .لكن قبل استعماله بكثرة البد من استشارة الطبيب ألنه
يسبب غازات ،فإذا وافق الطبيب ميكنك استخدامه يوميًا.
روزماري (إكليل اجلبل) .استخدمه اليونانيون القدماء ،ومن فوائده
محاية الدماغ من أضرار اجلذور احلرة ،ومرض الزهامير ،كما يقلل
من خماطر اإلصابة بالسكتة الدماغية ،وتفيد الدراسات احلديثة أنه
يساعد على مكافحة منو السرطان .وينصح باالعتدال يف استخدام
هذه العشبة واستشارة الطبيب قبل استخدامها.
الزعفران .أغلى التوابل يف العامل ،له خائص مضادة لالكتئاب تشبه
الربوزاك ،ويساعد على حتسني اإلدراك حيث يزيد تدفق الدم إىل
الدماغ .وبينت دراسة إيطالية حديثة أنه يساعد على تنظيم اجلينات
خاصة ما يتعلق خباليا اإلبصار ،وميكن أن يكون له دور يف إبطاء
أمراض العيون.
الرحيان .مثل الزعرت له خصائص مضادة للميكروبات والفريوسات،
ويقاوم الليسرتيا واإليكوالي ،ويساعد على منع التهابات املفاصل،
ومشاكل االلتهابات األخرى ،فهوي حيتوي على فيتامني أ
واملغنيسيوم واحلديد والكالسيوم.

دراسة :الطماطم احلمراء حتمى الشرايني
أثبتت أحدث الدراسات
العلمية الفرنسية برئاسة
"برييك رولت" مدير مركز
األحباث والتنمية أن كل
لون من ألوان الطماطم من
األمحر والربتقاىل واألخضر
والبنفسجى له فائدته
الصحية،
حيث أوضحت الدراسة
أن الطماطم احلمراء حتمى
الشرايني بسبب الصبغة احلمراء املضادة لألكسدة ،التى تقى
من تصلب الشرايني لذلك فاإلنسان حيتاج إىل  6ملليجرامات فى
اليوم أى مثرتني من الطماطم احلمراء ،حيث إنها حتمى أيضا من
بعض أنواع السرطان.
أما الطماطم ذات اللون الربتقاىل والتى حتتوى على "البيتا –
كاروتني" فهى تنور البشرة وحتميها من التجاعيد وجفاف اجللد
بسبب فيتامني "هـ" والطماطم اخلضراء مثلها مثل كل اخلضروات
اخلضراء الغنية بالكلوروفيل التى حتتوى على العديد من الفيتامينات،
وهلا فائدة كبرية على العظام منها الكالسيوم وفيتامني "د".
وأخريا الطماطم ذات اللون البنفسجى التى حتتوى على
"االنثوسيانني" وهى الصبغة التى تعطيها هذا اللون وهى تساعد
على ختفيض االلتهابات ،والضغط الذى يسبب أكسدة العضالت
وخيفف اإلحساس بثقل فى الساقني وحيسن عودة الدورة الدموية
لألوردة وهذه املادة توجد فى التوت والكرز والعنب األسود.

التربع بالدم ما بني العمل اإلنساني
والوقاية من األمراض
مل يعد التربع بالدم وسيلة للتعبري عن التكافل االجتماعي وطريقة
ملد يد العون ملن حيتاج يف بعض احلاالت لقطرات من الدم تبقيه
على قيد احلياة،
إذ ال تزال نتائج الدراسات احلديثة تفيد كما هو احلال يف السابق
إىل أن التربع بالدم يعود بفائدة على املتربع نفسه.
لكن إذا كان املصاب الذي حباجة للدم جيد فيه عالجا فإن من يتربع
به جيد يف ذلك عالجا ووقاية على حد سواء.
فقد خلصت دراسة أملانية حديثة إىل أن التربع بالدم بشكل منتظم
يساعد يف ضبط معدل الكوليسرتول الضار يف اجلسم ،ويف تنظيم
مستوى ضغط الدم ،باإلضافة إىل أن هذا اإلجراء الصحي مبثابة
وقاية من اإلصابة بأمراض السرطان واألزمات القلبية.
هذا وكانت دراسة فنلندية قد كشفت أن خطر اإلصابة باألزمة
القلبية يقل نتيجة التربع بالدم بنسبة ،%10
حول هذا األمر كشفت إحصاءات أن خطر اإلصابة مبختلف أنواع
مرض السرطان يقل لدى من يتربع بالدم بنسبة  .%37ومن فوائد
التربع بالدم أيضا تأخري مرحلة الشيخوخة وتقوية املناعة وحتسني
عملية اهلضم وتنظيف اجلسم من املواد السامة.

اجلوز  ..سعرات حرارية وال وزن زائد
ووقاية من السكري

أجرى علماء من جامعة يل األمريكية حبوثا على اجلوز ،فأكدوا نتائج
دراسات سابقة حتدثت عن فائدته .فعلى الرغم من أن اجلوز ملئ
بالسعرات احلرارية ،إال أن تناوله ال يهدد بزيادة الوزن.
فقد خلصت الدراسة أن اجلوز حيمل فائدة عظيمة ملن يعانون
بسبب الوزن الزائد ،خاصة لتأثريه اإلجيابي على جدران األوعية
الدموية ،باإلضافة إىل أن تناول اجلوز يعد مبثابة وقاية فعالة ضد
اإلصابة مبرض السكري .فقد خضع  46متطوعا لديهم مؤشرات
متقاربة من حيث الوزن الزائد بسبب خلل يف عملية االستقالب،
كما أنهم مجيعا من غري املدخنني .مت فرز املتطوعني يف جمموعتني،
أعضاء األوىل ُمنحوا احلرية التامة يف تناول الغذاء الذي يريدونه،
فيما خضع أعضاء اجملموعة الثانية لشرط إضافة  56غراما من اجلوز
إىل غذائهم اليومي ،وذلك يف غضون شهرين .بعد انتهاء الفرتة
احملددة ُاجريت فحوص للمتطوعني فاكتشف العلماء حتسن احلالة
الصحية لدى أعضاء اجملموعة الثانية ،وحتديدا حالة األوعية الدموية،
وبشكل خاص البطانة الغشائية ،وهي طبقة اخلاليا الرفيعة اليت
تبطن السطح الداخلي لألوعية الدموية ،علما أن ذلك مل يؤثر على
الوزن .جتدر اإلشارة إىل أن البطانة الغشائية هي جمموعة اخلاليا
املسؤولة عن عدد كبري من املهام تتعلق بتنظيم الضغط وختثر
الدم.
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تتــمات

«دولة روميه» تتحكم...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

حصل يف صيدا والضاحية وبعلبك وطرابلس ،وهذا ما سيحدث يف
مناطق لبنانية أخرى يف األيام املقبلة.
وما يسري على أمن املناطق يسري أيضًا على السجون .عشرات
التقارير الرمسية حذرت وحتذر من انفجار ملف سجن روميه بوجه
كل الطبقة السياسية .وبرغم ذلك ،تناوب املعنيون على التهرب
من املعاجلة اجلدية لقضية املوقوفني واملباني اليت يقيمون فيها.
فماذا كانت النتيجة؟
احلقيقة اجلارحة اليوم أن «دولة روميه» صارت أقوى من
الدولة اللبنانية بكل مستوياتها .الدليل أن تنظيمًا إرهابيًا َقتل
َمن قتل من العسكريني واملدنيني الشهداء ،وكان يفرتض أن
تعلق املشانق لعناصره ،صار حيكم سجن روميه وجيند ضباطًا
وعسكريني لبنانيني يف هذا السجن املركزي نفسه ال بل يف
ثكنات عسكرية على امتداد األرض اللبنانية ،من دون إغفال ما
يقوم به أيضًا من جتنيد خلاليا ارهابية ،ولذلك لن يكون مفاجئًا
يف يوم من األيام أن يكتشف املسؤولون أن بعض التفجريات مت
التخطيط هلا من السجن املذكور!
مناسبة هذا الكالم ،ما تكشف من معطيات ،أمس االول،
عن حماولة قام بها أحد العسكريني إلدخال مواد تستخدم يف
صناعة املتفجرات عن طريق توضيبها يف سندويشات يتم إدخاهلا
للموقوفني ،وذلك يف إطار التحضري لعملية هروب مجاعية كبرية
على غرار تلك اليت شهدتها سجون العراق وليبيا وأدت اىل فرار
املئات من عناصر «القاعدة» ممن انتقل عدد كبري منهم اىل سوريا،
وأملح تقرير نشرته الزميلة «السفري»البريوتية ،أمس االول ،اىل
وصول بعضهم اىل األراضي اللبنانية.
واملفارقة الالفتة لالنتباه أن قوى األمن الداخلي ترددت يف
حتول قاعدة عسكرية لـ
تنفيذ عملية دهم لـ «املبنى ب» الذي ّ
«فتح االسالم» وأخواتها ،برغم تيقنها من التخطيط لفرار نزالئه،
التخوف من إراقة دماء قد تشعل الرماد يف مناطق
والسبب «هو
ّ
حمسوبة ،مذهبيًا ،على السجناء اإلسالميني»!.
ووفق مرجع أمين ،فإن واقعة تهريب مادة الـ»كاربري» قبل
يومني ،رمبا سبقتها أعمال مماثلة تعذر الكشف عنها ،من دون
كمية املمنوعات،
استبعاد ادخال مواد أخرى ،فض ًال عن عدم معرفة ّ
من متفجرات وأسلحة وأجهزة اتصال ،ميلكها اإلسالميون الذين
يبلغ عددهم حنو  190سجينًا ،واألخطر ،يقول املرجع األمين نفسه،
«أننا ال نستطيع ذلك بسبب عدم وجود غطاء سياسي يسمح للقوى
األمنية املعنية مبداهمة املبنى وتفتيشه».
واملفجع أن كل ضابط وعسكري لبناني يف سجن روميه ال خيضع
َ
حياكم بسرعة قياسية،
إلرادة هذه اجملموعة االرهابية ،ميكن أن
وهذا هو التربير الذي أعطاه أحد الضباط بعدما تبني أنه متورط
بتأمني عشرات أجهزة اهلاتف اخللوية للموقوفني ،ولذلك صح
القول يف موقويف «فتح االسالم» أنهم حكام روميه ال بل حكام
الدولة اللبنانية.
واملؤسف أنه عندما قررت الدولة اللبنانية وضع يدها على ظروف
حتسني سجن روميه وتسريع احملاكمات ،تبني أن مافيا الدراسات
والتلزميات والتنفيذ فعلت فعلها عرب فضائح مالية تبني أن معظم
املتورطني بها هم من «أهل الكار» يف مؤسسة قوى األمن.

اوباما ساخط ويندد...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
مليون دوالر يوميًا على االقل ،وذلك بعد اجتماع فاشل بني
مسؤولني يف الكونغرس والرئيس االمريكي باراك اوباما فجر
امس االول أتبعه الرئيس االمريكي بهجوم حاد على رئيس النواب
اجلمهوري جون بوينر ،حمم ًال إياه وفريقه مسؤولية شلل الدولة منذ
ثالثة أيام.
وقال أوباما ،يف كلمة ألقاها يف روكفيل يف والية مرييالند،
موجهًا كالمه إىل اجلمهوريني «اذهبوا إىل التصويت ،أوقفوا هذه
املهزلة وضعوا حدًا للشلل».
وأضاف أن «الشيء الوحيد الذي يشل الدولة ومينع الناس من
العودة إىل العمل ومينع الشركات الصغرى واملتوسطة من احلصول
على قروض ،هو أن جون بوينر ال يريد حتى السماح حبصول
تصويت على مشروع القانون حول املوازنة ألنه ال يريد أن يغضب
املتطرفني يف حزبه».
وفيما قال بوينر بعد مغادرته البيت األبيض ،أمس االول ،أن
«الرئيس كرر مرة جديدة القول أنه ال يريد التفاوض» ،أعلن البيت
األبيض بعد االجتماع الذي استمر حوالي ساعة ونصف الساعة ،أن
أوباما «قال بوضوح أنه لن يتفاوض حول ضرورة حترك الكونغرس
من أجل إعادة فتح احلكومة أو لزيادة سقف الدين بهدف دفع
املستحقات اليت راكمها الكونغرس».
وأكد أوباما أن «جملس النواب (ذا الغالبية اجلمهورية) ميكن أن
يتحرك اعتبارًا من اليوم إلعادة فتح احلكومة وإنهاء األضرار اليت
يسببها هذا الشلل لالقتصاد والعائالت يف أحناء البالد كافة»،
مضيفًا أنه ما زال «متفائ ًال إزاء أن املنطق سيسود» ،حبسب
البيت األبيض.
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واستبعد زعيم الغالبية الدميوقراطية يف جملس الشيوخ هاري ريد
أيضًا ،التنازل يف قضية إصالح الضمان الصحي ،وحث اجلمهوريني
على اعتماد قانون موازنة ملدة بضعة أسابيع من أجل إفساح اجملال
أمام التوصل إىل اتفاق أوسع نطاقًا يف وقت الحق.
وقبل ذلك ،أعرب الرئيس األمريكي عن سخطه من األزمة احلالية،
وذلك يف مقابلة مع تلفزيون «سي أن بي سي» األمريكي .وقال
أوباما «بالتأكيد ،أنا ساخط ألن هذه األزمة غري ضرورية على
اإلطالق» ،مكررًا أنه لن يتفاوض مع خصومه اجلمهوريني.
وأوضح أوباما ،الذي التقى أمس االول أيضًا ،مسؤولني من
أكرب املصارف األمريكية يف البيت األبيض ،أن «وول سرتيت هذه
املرة جيب أن تكون قلقة من الشلل احلالي ،خصوصًا يف مسألة
الدين» ،مضيفًا أنه «عندما يكون هناك وضع فيه طرف مستعد
لعرقلة مستحقات الواليات املتحدة (جتاه الدائنني) فعندها نكون
يف مشكلة».
وعرب الرئيس األمريكي عن استيائه من فكرة أنه «إذا مل أقل
لعشرين مليون شخص إنه ليس بإمكانهم الوصول إىل الضمان
الصحي ،فإن الدولة ستبقى مشلولة» ،واصفًا هذا املوقف بأنه
«غري مسؤول».
وأضاف «إذا اعتدنا أن نسمح حلزب أن يعمد إىل االبتزاز،
فعندها لن يكون بإمكان أي رئيس يأتي من بعدي أن حيكم بشكل
فعال».
وفيما يبدو أن شلل اإلدارات سيستمر لفرتة طويلة ،سجلت
البورصات األمريكية تراجعًا ،حيث خسر مؤشر «داو جونز» عند
اإلغالق  0,39يف املئة ،فيما تراجعت األسواق األوروبية واآلسيوية
أيضًا .وخسرت بورصة طوكيو أيضا  2,17يف املئة.
وحذرت صحيفة «واشنطن بوست» األمريكية من أن إغالق
املؤسسات احلكومية يف الواليات املتحدة يضع األمن األمريكي
يف خطر.
وأشارت الصحيفة يف افتتاحيتها إىل أن اجلمهوريني يضعون
السفارات األمريكية حول العامل اآلن يف خطر بإغالقهم للمؤسسات
احلكومية األمريكية ،اوعلى نطاق أوسع ،فإنهم خياطرون باألمن
القومي يف وقت تظل فيه الواليات املتحدة حتت تهديد من «تنظيم
القاعدة» واجلماعات املرتبطة به.
وقالت السيناتور الدميوقراطية ديان فينستني ،رئيسة جلنة
االستخبارات يف جملس الشيوخ ،ان « 72يف املئة من قوة العمل
املدنية لوكالة االستخبارات يف إجازة ،وهذا يعين أنه ،باستثناء
الوكاالت االستخبارية القليلة اليت لديها عدد كبري من العسكريني،
فإن األضواء ستطفأ وغالبية من يوفرون املعلومات وحيللونها
ويقدمون التحذيرات من اهلجمات اإلرهابية أو ينصحون صناع
القرار بشأن األحداث الكبرية املتعلقة باألمن القومي ممنوعون من
القيام بعملهم».
وعن مدى مسؤولية اجلمهوريني يف األزمة احلالية ،قالت
«واشنطن بوست» أنها تعتقد أن أي حل للتحدي احلالي الذي
تواجهه أمريكا سيتطلب تنازالت من اجلمهوريني الذين سيتعني
عليهم أن يعرتفوا باحلاجة إىل مزيد من الدخل احلكومي ،وأن يوافق
اجلمهوريون على إبطاء منو برامج االستحقاق.
أما صحيفة «نيويورك تاميز» األمريكية أيضًا ،فركزت على
التكلفة الباهظة اليت ستخلفها األزمة على االقتصاد األمريكي.
وحذرت الصحيفة يف مقال افتتاحي أمس االول ،من أن ما مل
يتحدث عنه املشرعون األمريكيون يف ما خيص اإلغالق ،هو التكلفة
العالية ،وكذلك ما سيتكلفه دافعو الضرائب واالقتصاد.
وأشارت إىل أن اإلغالق املشابه الذي وقع بني العامني 1995
و 1996يف عهد الرئيس األسبق بيل كلينتون ،والذي استمر طيلة
 26يومًا وكلف خزينة الدولة  1,4مليار دوالر ،يعادل  2,1مليار
دوالر ،وفق حسابات اليوم.
وأوضحت «نيويورك تاميز» أنه ال ميكن مجع الغرامات والرسوم
بينما احلكومة متوقفة عن العمل ،كما أن املقاولني يضيفون تكلفة
التوقف إىل مديونية احلكومة ،مما يزيد تكلفة العقود لسنوات،
الفتة إىل تكلفة االقتصاد جراء اإلنتاجية املتوقفة حيث هناك 800
ألف عامل يف إجازة ،باإلضافة إىل الرواتب املتأخرة املستحقة
ألكثر من مليون موظف ،يعملون يف مواقع هامة.
وحبسب الصحيفة األمريكية ،تشري تقديرات شركة «»INS
لألحباث ،إىل أن خسائر الناتج االقتصادي تبلغ  300مليون دوالر
يوميًا ،وأن هذه النسبة رمبا تنمو إذا ما استمر املأزق احلالي داخل
الكونغرس ،ألن الوكاالت احلكومية رمبا تنفد من األموال من دون
تلقي اعتمادات جديدة.
وقدرت «وكالة موديز للتصنيف االئتماني» احتماالت تكلفة
اإلغالق ،إذا استمر بني ثالثة وأربعة أسابيع ،برتاجع النمو
االقتصادي للواليات املتحدة خالل الربع األخري من العام بنسبة
 1,4يف املئة ،هذا عالوة على ارتفاع معدل البطالة.

تقدم «مشجع» يف ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
املسلحة ،مع استمرار املواجهات بني كتائب وألوية خمتلفة من جهة
ومقاتلي تنظيم «الدولة اإلسالمية يف العراق والشام» (داعش) ،يف
حني متكنت القوات السورية من استعادة بلدة خناصر االسرتاتيجية
بني محاه وحلب ،ما قد خيفف من قسوة احلصار املفروض عليها

من جانب املسلحني.
امللف السوري سيبقى حاليًا على جدول اعمال الرئيس الروسي
فالدميري بوتني ونظريه األمريكي باراك أوباما ،حيث من املتوقع أن
يعقدا اجتماعًا يف بالي االثنني املقبل.
وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون اخلارجية يوري اوشاكوف
أن بوتني واوباما قد جيريان نقاشًا حول الوضع يف سوريا على
هامش قمة آسيا احمليط اهلادئ (ابيك) األسبوع املقبل يف بالي.
وأضاف أن «الطرفني يعمالن يف الوقت الراهن على عقد هذا
اللقاء ونعتقد أن اللقاء سيعقد» ،موضحًا أن االقرتاح روسي.
لكن الشكوك ما زالت قائمة حول حضور أوباما قمة «أبيك»
االثنني املقبل يف بالي يف اندونيسيا ،بسبب الشلل الذي يعرتي
ميزانية الواليات املتحدة.

الفروف

إىل ذلك ،قال وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف ،يف
رسالة وجهها إىل املشاركني يف اجتماع «حوار احلضارات» يف
جزيرة رودس اليونانية ،أن «اجملتمع الدولي جيب أن يساعد
العرب على حل النزاعات بالطرق السياسية استنادًا إىل الشرعية
الدولية ،ومن دون أن يفرض أي قيم غريبة على العرب».
وأشار إىل أن «أي عمل عسكري يتخذ من دون موافقة جملس
األمن الدولي لن يؤدي إال إىل إبعاد احتمال احلل السلمي ،سواء يف
سوريا أو يف أي مكان آخر» .وأكد «استعداد روسيا للتعاون مع
الدول األخرى من أجل حل ما يواجه العامل من نزاعات» ،موضحًا أنه
«من املستحيل حتقيق النجاح يف هذا اجملال بشكل انفرادي».

املفتشون

وقالت األمم املتحدة ،يف بيان ،أن فريق خرباء األسلحة الكيميائية
الدولي حقق «تقدمًا أوليًا مشجعًا» يف إطار عمله من أجل التخلص
من ترسانة األسلحة الكيميائية السورية.
وأضافت «يقول أعضاء الفريق أن الوثائق اليت ّ
سلمتها احلكومة
السورية أمس (اخلميس) تبدو واعدة ،لكن سيكون من الضروري
إجراء مزيد من التحليل ،ال سيما للرسوم البيانية الفنية وال تزال
بعض األسئلة األخرى حباجة إىل إجابة».
وأضاف البيان «يأمل الفريق االنطالق بعملية تفقد املواقع والعمل
املعدات األسبوع املقبل ،لكن هذا األمر يعتمد على تقرير
على تدمري
ّ
اجملموعات التقنية اليت تعمل مع خرباء سوريني» .وأشار إىل أن
اجملموعات التقنية سرتكز على  3أمور :التحقق من املعلومات اليت
قدمتها احلكومة السورية ،وسالمة وأمن فرق التفتيش والرتتيبات
ّ
العمالنية من أجل تطبيق خطة تدمري «الكيميائي».
وقالت منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة ،يف بيان
مشرتك« ،أنهت البعثة املشرتكة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية
واألمم املتحدة األربعاء أول يوم عمل هلا يف عملية تهدف إىل
متكني سوريا من التخلص من برناجمها لألسلحة الكيميائية حبلول
منتصف العام .»2014
وأضاف البيان أن «فريق املفتشني بدأ بالتعاون مع السلطات
السورية بتأمني محاية املواقع اليت سيعمل فيها ،ال سيما يف
املناطق الواقعة على األطراف» ،من دون أن تعرف بالضبط أمكنة
يرجح أنها أمكنة ختزين األسلحة الكيميائية،
املواقع املقصودة اليت ّ
موضحًا أن الفريق «يدرس أيضًا األخطار الصحية والبيئية اليت قد
يضطر ملواجهتها».
وتابع البيان «باإلضافة إىل ذلك ،تستمر التحضريات إلحدى
املهمات الفورية املطلوبة من الفريق والقاضية بتفكيك مواقع
تصنيع األسلحة الكيميائية ،واليت يفرتض أن تبدأ قريبًا» .وأشار
إىل أن البعثة املشرتكة جتري يف الوقت ذاته حمادثات مع
املسؤولني السوريني «حول حجم املخزون السوري من األسلحة
الكيميائية وحول خطط بعيدة املدى كي يتم االلتزام باملهل
املفروضة من اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية
وجملس األمن».
وكان تسعة مفتشني خرجوا من الفندق الذي ينزلون فيه يف
وسط دمشق وتوجهوا إىل جهة جمهولة ،حيث أحيطت مهمتهم
وأماكن حتركهم بالسرية.

ميدانيًا

دعت جمموعات مسلحة أساسية يف سوريا تنظيم «الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام» إىل االنسحاب من مدينة اعزاز اليت
كان انتزع السيطرة عليها قبل أيام من «لواء عاصفة الشمال»
الذي يقاتل حتت «لواء اجليش احلر» ،وذلك غداة جتدد االشتباكات
بني «عاصفة الشمال» و»داعش» يف حميط اعزاز.
لكن البيان مل يلق آذانًا صاغية لدى طريف القتال ،حيث أشار
«املركز اإلعالمي يف اعزاز» إىل استمرار االشتباكات والقصف
املتبادل على أكثر من حمور ،يف وقت ال تزال املعابر احلدودية مع
تركيا مغلقة بقرار من أنقرة .وكان املئات من مقاتلي «داعش»،
املرتبط بتنظيم «القاعدة» ،أحرزوا تقدمًا على األرض حنو معرب
«باب السالمة» احلدودي مع تركيا وسط اشتباكات بينهم وبني
«عاصفة الشمال».
يف هذا الوقت ،استعادت القوات السورية السيطرة على بلدة
خناصر االسرتاتيجية الواقعة على طريق إمداد أساسي يربط بني
محاه وحلب بعد اشتباكات عنيفة مستمرة منذ أسابيع ،وأوقعت
عشرات القتلى يف صفوف الطرفني ،حبسب «املرصد السوري
حلقوق اإلنسان»
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اسرتاليا بلد اجلمال الطبيعي والدميقرطية واالنسان

مــناجاة

بقلم أكرم برجس املغوّش

اسرتاليا ،هذه البالد اليت اخرتناها لنعيش
فيها هي قاره فائقة اجلمال ،مجال الطبيعة
اخلالب ،مجال الدميقراطية الصحيحة ،مجال
املميزين الن كل ما
التعدد احلضاري والثقايف
ّ
حرم منه املواطن يف بالده جيده يف اسرتاليا
نعم يف اسرتاليا.
املدارس واملعاهد واجلامعات كلها مشرعة
االبواب لكل طالب علم.
ّ
واملعوقني واملستشفيات
خدمات املسنني
مجيعها يف خدمة املواطن وجمانًا.
ابواب جمالس الوزراء والربملانات والشيوخ
وكافة مرافق الدولة كلها بدون استثاء بتصرف
املواطن ،الصغري والكبري ،الفقري والثري ،الفرق
بني انسان وآخر من اي دين ولون ومذهب
وعرق وقومية ودولة يعيش على ارضها وحيمل
جنسيتها.
كل مواطن اذا اراد ان يكون يف مراكز
القرار يصل اليه عندما يصمم على االخنراط
سواء كان مستق ًال
يف السياسة االسرتالية
ً
او انتمى اىل احزابها الفاعلة او املتفاعلة
مع مكونات اجملتمع اليت تعمل خلريه وفالح
اسرتاليا فهنا تبوأ مهاجرون من اصل لبناني
وسوري وفلسطيين ومصري وعراقي وعربي
مراكز رفيعة من رئيس وزراء ونواب اىل وزراء
ونواب واعضاء يف جملس الشيوخ ورؤساء
واعضاء يف جمالس البلديات يف مجيع املدن
واملناطق االسرتالية.
باختصار اسرتاليا العظيمة موطن الفقري وبالد
احلرية ،حرية التعبري عن الرأي بكل حمبة وقبول
الرأي االخر بكل حمبة.
اننا نتمنى على اجلالية العربية ترك خالفاتها
جانبا وتوحيد كلمتها ورص صفوفها لتكون قوة
ِ
مساعدة يف مكونات اجملتمع االسرتالي بدل ان

الشاعر السيد أمحد احلسيين

َ
سبق
رب خلقك لالنسان قد
يا ِّ
صِّورت َ
علق
من نطفة ُمضغت قد ُ
متسعاً
باركت ّ
رب حلمك قد
َ
يا ِّ
َ
ما خاب يوما من باب الرجا
طرق
خشعت
ديان قد
ْ
انت الكريم فيا ّ
ّ
َ
والغسق
تصلي الفجر
لك القلوب
خلق
رب عفوك قد
َ
آذنت يف ٍ
يا ّ
َ
وشع نورك يعطي العني
واحلدق
ّ
حتى رأينا متام البدر مندرجاً
َ
شرق
يف هالة احلسن من أنواره
والشمس تنشر يف اآلفاق فرقدها
َ
فلق
فان ربي عظيم الكون قد
يا ربي عفوك قد آمنت معترباً
ٌ
مشعة نفقا
يف ظلمة الليل تضوي
عت
ص ِن ْ
يا ربي من جبلة اجسادنا ُ
َ
وامر اهلل يف ارواحنا
خلق
كت
يفهيئةمنحلىاالوصافقد ُحِب ْ
َ
والعلم واحللم واالخالق قد
رزق
خلعت شوقي على باب اهلدى أمالً
ُ
ملا
وجدت بعفو اهلل منطلقا
ُ
أمسي واصبح للرمحان حمتسباً
َ
قدوس
واندلق
برك يا ّ
وفاض ّ
رغبت حياض اخللد منزلةً
حتى
ُ
َ
اخللد من طبعه
ال يرتقي
نزق
َ
ْ
فعش يف نعمة االسالم متقياً
َ
نطق
حر الضمري بنعم الرب قد
ّ
واحذر اذا بانت الدنيا حماسنها
َ
من بات مشغوفا يف حبرها
غرق
وارقب ابالسة الغوى اليت
هرعت
ْ
ْ
َ
خفق
وجنح املوت قد
حتبو اليك
ُ
عبادته
شحت
ويل لعبد اذا
ُ
ّ
َ
غلق
وعند اهلل باب الصفح قد
ُ
ندامتُه
يوم احلساب فهل تنفع
َ
عند االله اذا ميزانه
فرق

العالناتكم يف اهلريالد
اتصلوا على احد الرقمني:
87648186
أو
0403482345

تشكل عبئا يف هذا اجملتمع املتسامح والكريم.
اننا نشكر الدولة االسرتالية اليت تقدم
االعانات املالية للعاطلني عن العمل وكذلك
اخلدمات االجتماعية اليت نفتقر اليها يف بلداننا
العربية؟!
ليت بالدنا العربية الغنية جبميع املوارد
االقتصادية والعلمية والطبيعية تقتدي بهذه
الدولة العظيمة يف خدمة شعوبها ،ولكن لالسف
فان السياسات العمياء يف بالدنا حرمت املواطن
من ابسط حقوقه واهانت كرامته على حد تعبري
االستاذ دريد حلام وهو حيادث والده املتوفى
يف احدى مسرحياته (بس ناقصنا شوية كرامة
يا ابي)
ونقول ان اسرتاليا هي بالد الكرامة وايضًا
بالدنا العربية هي بالد الكرامة والنخوة والعزة
ولن تطول العتمة لطاملا هناك ابطال فضلوا
املوت بشرف على حياة الذل والعبودية ،نسأل
اهلل دوام العز السرتاليا العظيمة ولبالدنا النصر
وعودة حقوقنا املغتصبة من العدو الصهيوني
وعمالئه وان غدًا لناظره قريب.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

الوفد االومليب العربي السوري يف سدني عام 2...
صدور ديوان جديد ألمرية أبو احلسن
لدى «دار الغاوون»

إيالف  -بريوت« :أرجوكم ال ُتقلقوا نومي»
عنوان اجملموعة الشعرية اجلديدة للشاعرة
السورية البارزة أمرية أبو احلسن (مواليد
 )1959واليت صدرت حديثًا لدى دار الغاوون.
وفيها تنعكس أجواء احلرب اليت ترزح حتت
بلد الشاعرة ،لكن بطريقة خاصة بعيدة
ثقلها ُ
عن التهويل والصراخ تكاد تكون أقرب إىل
شدة األمل
اللمسة املؤملة اليت حتاول اختبار
ّ
من دون أن تستطيع تصديق ما جيري من دمار
وخراب.
ينقسم ديوان الشاعرة اجلديد الذي ُكتبت
عامي  2011و ،2012إىل ثالثة
نصوصه بني َ
ً
أقسام ُتشكل مثلثا من مرايا متقابلة جتعل
للصورة أبعادًا كثرية ولألمل أحجامًا كثرية .ال
تنسى الشاعرة ذاتها يف وسط أهوال بالدها بل
ترتك هلذه الذات ّ
تنفسها فتنشغل بتفاصيلها
اخلاصة والصغرية ،وتنشغل بنومها وأرقها،
وأحالمها وكوابيسها ،وبأنوثتها وسط العامل
َّ
املذكر ...بلغة عذبة ومتماسكة طبعت جممل
جتربة شاعرتنا ،ومبخيلة غنية باملادة الشعرية
وباهلم الشعري الذي يرى إىل الشاعر عينًا
ّ
هلا حواسها اخلمسة...جدير بالذكر أن «دار
الغاوون» سبق أن أصدرت للشاعرة ديوانًا
بعنوان «رجل أضاع النوم يف سريري».

رئيس الوفد ابراهيم جعفر ونائبه العميد ضيغم املفتي واملدير نور الدين الطرابلسي يتحدثون اىل الزميل اكرم املغوّش
املغوش
خالل حضور الوفد االومليب السوري اىل سيدني عام  2...كنت انا اكرم برجس
ّ
مكلفًا كمسؤول اعالمي عن تغطية كافة نشاطات الوفد واجريت مقابلة صحفية مع رئيس الوفد
املسؤول عن املعاقني االستاذ ابراهيم جعفر ونائبه الدكتور العميد ضيغم املفيت ومدير الوفد
االستاذ نور الدين الطرابلسي .
وكنت قد اجريت ايضًا من قبل مقابلة صحيفة مع رئيس االحتاد الرياضي العام يف اجلمهورية
العربية السورية الدكتور نوري بركات ونائبه الدكتور معتصم غوتوق واملدير االداري الدكتور
مروان دويعر واملسؤول عن النشاطات والتدريب العميد حممد السمكري حيث قدموا لي درع
اللجنة االوملبية السورية مكافأة لي على ما قمت به من جالل التغطية االعالمية الشاملة لنشاطات
الفرق السورية املشاركة يف اولومبياد  2...يف الصحف العربية الصادرة يف اسرتاليا وصحف
الوطن االم.
يذكر انين اجريت ايضًا مقابالت مع العديد من االبطال والبطالت السوريات وخاصة البطلة
العاملية غادة شعاع اليت كانت ستحقق فوزًا عظيمًا لو مل تتعرض الصابة يف قدمها حالت دون
ان تضيف ميداليات ذهبية اىل سابقاتها.
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منوعات

قاضية حتكم على متهم بالسجن 53
سنة ثم تزو ّجه

واشنطن  -طهران...
تتمة املنشور الصفحة 7
باستهداف حليفها اآلخر حزب اهلل .ليس يف دائرة التهديد يف
لبنان ،وال هو على أبواب مواجهة مع اجليش الذي يهادنه ويعزز
حجته بضرورة االستعداد الدائم ملقاومة إسرائيل ،وال طبيعة
النزاعات السياسية الداخلية يف لبنان تشعر اجلمهورية االسالمية
حتركه وهو
خبطر داهم على حزب اهلل يف وجوده ودوره وفاعلية ّ
ّ
ملا يزل يف صلب املعادلة السياسية يف السلطة وخارجها،
ً
وقابضا على ترسانة عسكرية غري مألوفة.
 4ـــ يف موازاة انتقال ملف السالح الكيميائي اىل جملس االمن
وفق دينامية طويلة وآلية معقدة تستغرق شهورًا تسبق تدمريه،
تظل احلرب السورية حتمل يف ذاتها مقومات استمرارها بال حلول
وشيكة ،وكذلك تصاعد االعمال العسكرية بغية إحراز مكاسب
على االرض تعزز مواقع النظام أو معارضيه قبل ولوج أبواب
مؤمتر جنيف ـــ .2
لكن التحول الرئيسي يف هذه احلرب أنها باتت بال عصا تهويل
لوحت واشنطن من خالهلا باستخدام القوة العسكرية ضد نظام
ّ
عز أزمة استخدام السالح الكيميائي .عنى ذلك أن
االسد ،يف ّ
ِ
يكتف بإدارة سيئة لتهديده باستخدام
الرئيس باراك أوباما مل
ً
القوة ،بل مل يعد يف وسعه من اليوم فصاعدا ختويف االسد
وترويعه بسالح القوة الذي لن يستخدمه .مل حُي ّ
ضر له يف
الرأي العام االمريكي ويف الكونغرس الظروف املالئمة من أجل
حصوله على تفويض باللجوء اليه.
ً
كان ذلك خطأه الثالث ،بعد خطأ أول عندما رسم خطا أمحر حول
استخدام السالح الكيميائي ربط اللجوء اىل القوة باستخدامه يف
احلرب االهلية السورية ،ثم بعد خطأ ثان باالحتكام اىل الكونغرس
من دون أن يكون متأكدًا من أنه سيأذن له بتوجيه ضربة اىل
نظام االسد وسط معارضة معلنة للرأي العام األمريكي ،بل
من دون أن يبدو مؤكدًا كذلك أن أوباما يريد فع ًال توجيه هذه
الضربة.

فضيحة جديدة يف أمريكا :التجسس
على احلب
ذكرت صحيفة "نيويورك تاميز" ،اليوم األحد ،أن وكالة األمن
القومي "إن إس آيه" جتسست على مدى ثالثة أعوام على
بيانات الصالت االجتماعية لبعض املواطنني األمريكيني.
وأفادت الصحيفة اليت استندت على وثائق جديدة لعميل
"إن إس آيه" السابق ،إدوارد سنودن ،أن آلية التجسس
مكنت احلكومة من تعديد بعض شركاء املواطنني األمريكيني
وأماكنهم يف أوقات حمددة ،ورفاقهم يف السفر ،فض ًال عن
شرح لبياناتهم الشخصية.
كما أشارت "نيويورك تاميز" إىل أن الوكالة بدأت السماح
بتحليل املكاملات اهلاتفية والرسائل اإللكرتونية يف نوفمرب
(تشرين األول) عام  ،2010أن رفع مسؤولون يف الوكالة
االستخباراتية القيود املفروضة على هذه اإلجراء.
وكانت جملة "لوبوان" الفرنسية ،أفادت يف تقرير هلا أن
وكالة األمن القومي األمريكية حتقق مع عمالء هلا استغلوا
مناصبهم وجتسسوا على زوجاتهم وصديقاتهم وأقاربهم فيما
بات يعرف بقضية "التجسس على احلب".
وكشفت "لوبوان" أن التحقيق طال  12عمي ًال استخباراتيًا مل
يتورعوا يف تسخري إمكانيات الوكالة للتجسس على األغراض
العاطفية منذ عام .2004

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

أصدرت قاضية
يف كاليفورنيا،
حكمًا بسجن متهم
بالقتل ملدة 53
سنة ،وما هي
إال دقائق حتى
عقدت قرانه إىل
وقدمت
حبيبته
هلما احللوى.
وذكرت وسائل
إعالم أمريكية أن
القاضية ،باتريسيا
كوكسون ،أصدرت حكمًا بسجن دان ديسربو ( 36عامًا)  53سنة
على خلفية اتهامه جبرمية قتل تعود إىل العام .2003
وبعد خروج عائلة الضحية من احملكمة ،عقدت كوكسون زواج
ديسربو من حبيبته ديستين ( 33عامًا) ،حتى أنها قدمت هلما
ّ
قطعيت حلوى.
وأشارت صحيفة (سان دييغو تريبيون) أن ديستين لديها ابن يف
الـ 16من العمر من ديسربو ،وكانت انقطعت عالقتها به ،غري أنها
عادت لتبحث عنه بسبب سؤال ابنها عن والده.
وقال حمامي الدفاع ستيف كالين ،إنه فوجئ ملا حصل وإنه مل يكن
على معرفة بذلك مسبقًا.
وكانت ديستين قد رتبت األمر بنفسها مع القاضية.
وأبقي ديسربو ،مقيدًا خالل مراسم الزفاف ولكن مسح له بتقبيل
العروس.
ويعتزم ديسربو استئناف احلكم فيما تأمل زوجته أن خيرج من
السجن يف يوم ما.

طياران بريطانيان ينامان أثناء قيادة
طائرة ركاب
غط طياران بريطانيان يف
النوم أثناء قيادة طائرة
ايرباص  ، 330 -Aاليت
كانت تقل  325شخصا،
بينما واصلت الطائرة
الطيار
على
حتليقها
اآللي ،حسبما أفادت
صحيفة اندبندنت .
يف وقت الحق ،قام الطياران بإخبار إدارة شركة الطريان عن
احلادث يف الرحلة املشؤومة .ووفقا هلما ،حدد الطياران مناوبة
الراحة ،ولكن كالهما سقطا نائمني .ومع ذلك ،مل يستطع أيا من
الطيارين حتديد املدة اليت كانا فيها بال وعي .
ووفقا للصحفيني الربيطانيني ،أوضح الطياران احلادث كما يلي:
نظرا لضيق الوقت ،متكن كل واحد منهما ،من النوم ملدة  5ساعات
فقط على مدى اليومني اللذان سبقا احلادث .
ولن تقوم منظمة الطريان املدني يف اململكة املتحدة بتطبيق أي
إجراءات تأديبية حبق الطيارين ،إذ أن الطواقم غالبا ما تعاني
من التعب الشديد .ومع ذلك ،فقد طالب خرباء إدارة الطريان
باستخالص االستنتاجات ،وإذا لزم األمر ،تعديل جدول عمل
الطيارين .

* 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

ماذا فعل هذا القرد الوقح مبراسلة
فوكس نيوز على اهلواء!

بعدما قدمت مراسلة تلفزيون فوكس  40سابرينا رودريغيز قرد
البابون وصافحته ،قام بلمس صدرها على اهلواء ،والنظر مباشرة
اىل الكامريا مع ابتسامة واسعة.
وكانت املراسلة يف سكرامنتو كاليفورنيا تعرض تقريرا عن
مهرجان يف  12أيلول حبسب صحيفة “الدايلي ميل” الربيطانية
عندما اغتنم القرد فرصته ووضع خملبه على ثديها األمين.
و مل تشعر رودريغيز باخلجل أو تقم بردة فعل بل تصرفت مبهنية
وحولت احلادثة اىل مزحة على اهلواء.
وحتى ان القرد ميكي رفض ازالة خمالبه حتى بعد انتهاء البث.
ويذكر ان ميكي شارك يف فيلم  Rock of Agesيف العام 2012
اىل جانب املمثل توم كروز.

«نريد رجاال للزواج» ..مظاهرة
نسائية يف نيجرييا
نظمت نساء يف
زامفارا
والية
غرب
مشال
نيجرييا،
يف
مسرية احتجاجا
على ما يقولون
إنه "ندرة يف
األزواج وخاصة
بالنسبة لألرامل
واملطلقات".
ووصلت املسرية
إىل مقر احلكومة
يف جوساو ،عاصمة الوالية بقيادة رئيسة مجيعة زمفارا لألرامل
سوايبا عيسى اليت قالت "إنها سجلت أكثر من  8آالف من النساء
غري متزوجات يبحثن عن خاطبني".
وقالت "عيسى" يف تصرحيات ملراسل وكالة "األناضول" عرب
اهلاتف" :املظاهرة تهدف إىل دفع احلكومة ملعاجلة هذه املسألة".
وأضافت "من أصل الثمانية آالف الراغبات بالزواج توجد 5380
مطلقة و 2200أرملة و 1200أنثى يتمية و80امرأة تبحث عن رجال
للزواج ،وهذا ليس سهال بالنسبة لنا".
وتضيف "حنن كنساء لدينا كرامة ،ولكن هذه هي الطريقة لنعلم
للحكومة مبحنتنا ،أليس من املشني أن يكون هذا احلشد من
النساء غري متزوجات ال سيما ومعظمهن يف سن اإلجناب؟".وقالت
"ستكون هناك عواقب إذ ترك اجملتمع النساء لتلبية احتياجاتهن
بأنفسهن".
وتقول إحدى املتظاهرات عرفت نفسها بـ"امساوي دان زاريا"
إنهن تظاهروا أمام جلنة احلسبة يف زمفارا (هيئة رمسية تقوم على
تطبيق الشريعية) لطلب مساعدتهم على الزواج.
وتضيف املتظاهرة إنهن حتتجن إىل أزواج لتصبح حياتهن كاملة،
ألنهن "ال يعيشن حياة طبيعية" .وتتابع "كثريات منا ال تستطيع
حتمل تكاليف اعداد وجبتني بسبب عدم وجود رجال لدعمنا".
أما سايدو جوشي ،املسؤولة جبميعة النساء املطلقات ،فتقول
إنه بعض اخلاطبني باتوا يطلبون النساء باملساعدة يف شراء
املستلزمات املنزلية األساسية للزواج مثل األسرة والفرش يف
حني أن هذه التظاهرة اليت باتت تنتشر يف معظم مشال نيجريا
املسلم تتعارض مع األعراف الدينية اإلسالمية اليت تلزم األزواج
بتوفري هذه االحتياجات.
ووافقت حكومة والية كانو ،يف مشال غرب البالد  ،على تنظيم
حفل زفاف مجاعي ملطلقات وأرامل ،وذلك يف الوقت الذي يعتقد
فيه أن معظم الرجال يف نيجرييا أصبحوا أقل رغبة يف الزواج
بسبب ارتفاع تكاليف املعيشة.
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Greens want inquiry
into RBA allegations
AN inquiry with the powers of a royal commission
should be launched to investigate allegations of
corruption in the ranks of
the Reserve Bank of Australia, the Greens say.
Officials from the RBA’s
Note Printing Australia
(NPA) went to Iraq and
engaged in secret dealings with the regime of
dictator Saddam Hussein
at the height of UN sanctions, leaked reports have
revealed.
The prospective business
deal to produce polymer
bank notes was abandoned when Australian
diplomats uncovered the
plan, the ABC and Fairfax
Media reports.
Australian Greens Deputy
Leader Adam Bandt says
the revelations of “dirty
deals” would shock most
Australians.
“The stench surrounding
the Reserve Bank and its
subsidiaries is now so
strong that only a full,
independent judicial inquiry will clear the air,”
Mr Bandt told reporters in
Hobart on Monday.
He said that when parliament resumes the Greens
will move to have senior
RBA officials face a parliamentary committee to
answer the allegations,
but that the government
should not wait to act.
“The government must
now immediately estab-

lish a full inquiry with the
powers of a royal commission into the activities
of the Reserve Bank,” he
said.
In light of the allegations
Mr Bandt raised doubt
about the effectiveness
of the Australian Securities and Investments
Commission (ASIC).
“It seems that our corporate regulator is asleep at
the wheel when it comes
to investigating the potentially corrupt activities
going on within the Reserve Bank’s corporate
arms.
“There is a serious question now for ASIC to answer as to whether it is
turning a blind eye to
what is happening in the
Reserve Bank.”
The Greens also plan to
demand answers from the
corporate watchdog when
parliament resumes.
The RBA in a statement
on Monday said the visit
to Iraq was covered in
media articles four years
ago.
“The visit in 1998 was, in
the opinion of the Bank,
ill-advised. No banknotes
were ultimately supplied
to Iraq,” the statement
said.
“On the records available
to the Bank, the project
went into abeyance after
concerns were raised by
DFAT with the then CEO
of NPA.”

Brough to defend Palmer NSW minister accused
over jobs for boys
defamation case

Sunshine Coast MP Mal Brough says he will vigorously defend a defamation suit by Clive Palmer.

SUNSHINE Coast MP Mal
Brough says he will vigorously defend a defamation
suit brought against him
by mining magnate Clive
Palmer.
In August, Mr Palmer
claimed Mr Brough had
approached him to fund a
sexual harassment case
against former Speaker
Peter Slipper. Mr Brough
denied the claims.
Mr Palmer later lodged an
$800,000 defamation suit
against the new Member
for Fisher.
Mr Brough, who won the
Sunshine Coast seat for
the LNP at the September
federal election, says he
will staunchly defend the
case.
“I have 28 days to lodge
my defence. I’ve done that,
or I’ve done the work with
my lawyers, and they’ll do
whatever is necessary,” he
told the ABC on Wednesday.
“We will defend that case
very vigorously. It won’t

distract me from the job
that I have to do here.”
The defamation action is
the latest development
following a sexual harassment case lodged against
Mr Slipper by former staffer James Ashby.
The case was thrown out
in December by Federal
Court judge Steven Rares,
who said Mr Ashby had
“pursued a political attack”
against his former boss “in
combination” with others,
including Mr Brough.
After the federal court ruling, Mr Brough said he’d
done nothing wrong, and
had acted appropriately at
all times.
Meanwhile, Mr Palmer’s
own bid to enter parliament
remains unresolved.
There will be a recount of
every single vote in the
neighbouring Sunshine
Coast seat of Fairfax, after Mr Palmer finished
just seven votes ahead
of his LNP opponent Ted
O’Brien.

NSW Transport Minister
Gladys Berejiklian has
been accused of giving
jobs to the boys and misleading parliament, after
nearly $500,000 worth of
work was awarded to a
former colleague.
Labor MP Luke Foley
wants an investigation
into the awarding of a
government
contract
to the consultancy firm
Conrad Capital last year.
Jack Simos, who worked
alongside Ms Berejiklian as a staffer for the
then NSW Treasurer Peter Collins, is CEO and
managing director of the
firm.
In a budget estimates
committee meeting last
month, Mr Foley said he
had quizzed Ms Berejiklian about the “fat contract” but she had denied
any involvement, saying
everything was handled
by her department.
However, Mr Foley said
documents reveal Mr Simos’s appointment was
actually instigated by
her office, and before the
firm was even registered
for GST.
In March last year Owen
Johnstone-Donnet, chief
of staff from the minister’s office, emailed the
Department of Premier
and Cabinet requesting
their help to engage Con-

rad Capital to “undertake
special tasks in relation
to transport reform”.
He said the two principals of Conrad Capital
- Richard McKinnon and
Mr Simos - “would report
to and be accountable”
to him.
“I think it’s not only a
question of jobs for the
boys but also a question
of ministerial responsibility to the parliament,”
Mr Foley told reporters
on Tuesday.
In failing to reveal her office’s role in the appointment, he said it appeared
the minister misled the
parliamentary committee.
Mr Simos’s firm was initially engaged for three
months work at $10,000
per month, which meant
it did not have to go out
to the market and seek
quotes.
A further $290,000 worth
of work his firm was then
awarded was based on
the three-months of previous experience.
All up, Mr Foley said the
firm had been awarded
$485,000 in payments.
“I’m calling today on
Premier (Barry) O’Farrell
to investigate this highly
irregular contract driven
not by the public service
but by a minister’s own
private office,” he said.

Holden talks seek to save company in Aust
TALKS involving federal
Industry Minister Ian Macfarlane, South Australian
Premier Jay Weatherill
and Holden boss Mike
Devereux are set to start
in a bid to secure the future of the embattled car
maker.
The trio are trying to
thrash out a deal on support for the car producer
to ensure it continues
to build vehicles in Ad-

elaide.
The company was promised $275 million last
year but is now thought
to need more, possibly
close to $500 million before committing to develop and build two new car
models from 2016.
Before the recent federal election the coalition stood firm on a plan
to cut $500 million from
total auto industry assis-

tance.
Since the poll, Mr Macfarlane has been more supportive of Holden, suggesting he was willing to
see what the new government could do.
But extra government
help is likely to be linked
to Holden increasing its
export sales.
Premier Weatherill said
the state government
wanted to secure the car

producer’s future in SA
and the early signs were
encouraging.
“We’ll be advancing the
case very strong to Mr
Macfarlane,” Mr Weatherill told reporters on Tuesday.
The premier, Mr Macfarlane and Mr Devereux are
scheduled to front the
media at Holden’s Elizabeth plant on Wednes- Talks are set to start in Adelaide to help secure the future of the
day.
embattled car maker Holden.
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NSW premier stands by Berejiklian
NSW’S premier is standing
by his transport minister as
she faces allegations of securing jobs for a mate.
Premier Barry O’Farrell says
he has spoken to the Department of Premier and Cabinet’s top bureaucrat and
is satisfied Gladys Berejiklian acted appropriately in
awarding a contract to Conrad Capital, a consulting firm
run by her former colleague
Jack Simos.
Mr Simos>s firm was last
year engaged by the government for three months work
at $10,000 per month, which
meant it did not have to go
out to the market and seek
quotes.
A further $290,000 worth
of work his firm was then
awarded was based on the
three months of previous
experience.
«I checked with the directorgeneral of the premier’s department,» Mr O’Farrell told
reporters on Thursday.
«There’s a small contract
that was issued appropriately, according to guidelines
from the minister>s office,
and the remaining contract
was issued by the Department of Transport, again, I’m
advised, on the basis of adherence to current and continuing guidelines.»
News Corp Australia reported on Thursday that Conrad
Capital had won $800,000
worth of work from the

state government, including
$182,000 worth of work from
NSW Health.
The report follows opposition claims earlier this week
that Ms Berejiklian had misled a parliamentary committee about what she knew of

News

the contracts awarded by
her office and department.
«I think it’s not only a question of jobs for the boys, but
also a question of ministerial
responsibility to the parliament,» Labor MP Luke Foley
told reporters on Tuesday.

Tony Abbott welcomed to Indonesia by
President Susilo Bambang Yudhoyono

Both leaders said the special forum wold include
ministers to work out details.
There was no public mention of Indonesia’s concern in past days about
Australia’s controversial
plans to turn back boats or
to buy Indonesian boats.
Mr Abbott said Indonesia
was Australia’s largest
and most important neighbor as he announced Melbourne will be the home
to a new Australian Centre for Indonesia Studies
to deepen links between

the two countries.
The Centre’s headquarters will be at Monash University, with nodes at the
Australian National University and the University
of Melbourne. The CSIRO
and the Victorian Government will be partners.
Earlier Mr Abbott visited
the Kalibata Heroes military cemetery in Jakarta
to lay a wreath.
Mr Abbott said choosing
to make his first trip to
Indonesia showed that he
believed in many respects
it was Australia’s most
important relationship.
Mr Abbott and Dr Yudhoyono and senior ministers were meeting for
talks which are expected
to cover a range of issues including asylum
seekers, education, trade,
investment, live cattle exports and a request for
Indonesia not to carry out
the death penalty on two
members of the Bali 9
convicted for drug smuggling.

CLIVE Palmer says the
seesawing count in Fairfax shows Australia’s
voting system is a farce
and candidates may have
been wrongly catapulted
into parliament.
The mining magnate says
the up and down tally and
the prolonged count in
the Sunshine Coast electorate is proof of a deeply
flawed system.
“It shows what is wrong
with the system when
the Australian Electoral
Commission is so unsure
about what is happening in Fairfax they have
to send two senior apparatchiks from Canberra
to oversee counting,” Mr
Palmer said in a statement.
“We continue to see different results from this

unfair and outdated
system, which makes a
mockery of the democratic process.
“How many members of
parliament are currently in
Canberra who shouldn’t
be there? You simply
wouldn’t know with the
system the way it is at the
moment.”
A recount is underway and
as of 11.20am (AEST) on
Tuesday, Mr Palmer was
just seven votes ahead of
his LNP rival Ted O’Brien.
Mr Palmer finished 36
votes ahead of Mr O’Brien
when the AEC completed
initial counting after the
September 7 poll.
Since polling day, Mr
Palmer has repeatedly
called for a full review of
Australia’s voting system.

Australia agrees to take Syrian refugees
AUSTRALIA will take in 500
Syrian refugees in response
to a global call to assist
people fleeing the bloody
conflict in the Middle Eastern
country.
Immigration Minister Scott
Morrison confirmed Australia
would join 16 other countries
in a resettlement program
driven by the United Nations
refugee agency, UNHCR.
“The Australian government
will work with the UNHCR to
identify those offered the resettlement places, which will
be targeted for highly vulnerable people in urgent need
of protection,” he said in a
statement on Thursday.
Syria’s neighbours - Lebanon, Turkey, Jordan and
Iraq - have absorbed the
majority of the refugees, but
as numbers grow to more
than two million, the influx
has strained resources and
caused tensions.
Of the 17 countries, including the United States, signed
up to the UNHCR program to
offer 10,000 a total resettlement places, France has
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agreed to accept 1200 Syrian
refugees.
The first refugees are expected to arrive in Australia
before the end of 2013.
Mr Morrison says the coalition’s crackdown on asylum
seeker boat arrivals means
the federal government is
better positioned to help
those “most in need”.
But Australia’s offer of assistance to Syrian refugees
should not be misinterpreted.
“The Australian people’s
generous support should not
be interpreted as an encouragement to those seeking to
enter our country illegally,”
he said.
Australia has provided more
than $100 million in humanitarian assistance to the Syrian crisis, including some
$45.5 million to support humanitarian activities in neighbouring countries.
“Our funding has supported
UNHCR and other agencies
to provide shelter, food and
clean water to refugees and
host communities,” Mr Morrison said.

Move to the beat of world music at Food ‘n’ Groove

The fourth annual Food ‘n’ Groove festival held at Bexley Park, Bexley, will once again
showcase the rich diversity of world music in one of the most multicultural regions in
Sydney.
Food ‘n’ Groove is on Saturday 26 October from 11am – 5pm at Bexley Park,
Bexley. As well as the mouth-watering global cuisine visitors will be able to groove to
the beat of world music.
This year Food ‘n’ Groove provides a fascinating line up of talent that will give
visitors a wonderful opportunity to explore the sounds of world music.
Chasing the Moon — plays gypsy jazz, a mix of hot club with the blues, a touch of folk,
flirting with Latin rhythms and lashings of swing with modern elements too.
My Sauce Good — plays “Continental Boogie” or International Swing, and visitors can
look forward to some cabaret-inspired drinking songs, soulful Latin-American folksong
influences and bohemian rock. The group sings in Spanish, French, Italian and English.
Hot Potato — an environmentally friendly roving outfit with interactive properties that
have been known to cause a severe case of happy fever.
Salsa Kingz — performs some of the hottest Latin American rhythms such as:
Salsa, Merengue, Cha-Cha, So bring the family and a picnic blanket for a great day
of live music and dance, kid’s entertainment, market stalls and mouth-watering global
cuisine.
We will be collecting non-perishable foods to be donated to the Bay City Food Care
so bring a can of food to add to the donations. For more information, please contact:
Richard Price: E: rprice@rockdale.nsw.gov.au - T: +61 (0)2 9562 1662

Tony Abbott is greeted by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono as he arrives at Istana Merdeka (Merdeka Palace) in Jakarta. Picture: Ray Strange.

Indonesian
President
Susilo Bambang Yudhoyono says his country
and Australia are both
“victims” of people smugglers and boat people as
he announced a special
summit would be held to
find a “new type of co-operation”.
Prime Minister Tony Abbott and his wife Margie
were welcomed with a 19gun salute and had their
portraits displayed on
the streets of Jakarta as
Mr Abbott began his first
overseas trip since winning the election.
Mr Abbott said their talks
on people smuggling were
“candid, constructive and
collegial” and it was an
issue of sovereignty for
Australia.
“We are resolved together, united, to tackle this
problem and to beat it - on
land and at sea and at the
borders of our countries.
We are determined to
end this scourge which is
not just an affront to our
two countries but which
has so often become a
humanitarian disaster in
the seas between our two
countries,” he said.
Dr Yudhoyono said boat
people caused a social
and economic burden for
Indonesia.
“Australia and Indonesia,
we both are countries
that have become victims.
We have become victims
of these acts of people
smuggling,” he said after
their talks.

Palmer ahead by seven votes
in Fairfax
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Tony Abbott and John How- Former PM Julia Gillard discusses sexism in politics at
ard: the continuing bond be- Sydney Opera House talk
and Mr Swan knew she accept that that was the
tween two Prime Ministers
would lose the vote against judgment that had been

Tony Abbott greets John Howard during the federal election campaign.

TONY Abbott told his former leader and mentor
John Howard on election
night that he was the only
person he could turn to for
real advice in his new role
as Prime Minister.
News Corp Australia can
reveal that Mr Howard is
penning an update of his
autobiography
Lazarus
Rising and it is understood
a new chapter will reveal
the intimate conversation
between the pair.
Mr Howard, Australia’s second longest serving prime
minister, has long had a
strong relationship with
Mr Abbott, and joined him
for celebrations at the Four
Seasons Hotel in Sydney
on September 7.
It is understood after securing victory, Mr Abbott
turned to the former PM and
said he would be his most
trusted adviser because he
was part of a select group
that had successfully transititioned from opposition
to government and had
done it all before.
The conversation, to be detailed in the updated book
currently in draft stage and
due to come out just before
Christmas, signals a continuation of the advisory
role Mr Howard has long
performed for Mr Abbott.
The 74-year-old, who
served as Prime Minister
from 1996 to 2007, supported Mr Abbott as opposition leader, was heavily
involved during the election campaign and will continue to play an unofficial
advisory role.

Mr Howard first brought Mr
Abbott into his cabinet in
2001 as Health Minister.
Speaking just days before
the election Mr Howard
said his protégée’s “high
intelligence” and “strong
work ethic” would be his
best qualities as Prime
Minister.
Mr Howard’s office yesterday said: “If his advice
is sought he (Mr Howard)
would give it”.
News of the conversation
between the two prime
ministers comes as Mr Abbott is set to make an announcement as early as
tomorrow on when MPs
will return to Canberra for
parliament.
Senior Coalition sources
have told News Corp Australia parliamentarians will
likely return to the nation’s
capital in mid-November
for two weeks.
The full details on the sitting schedule were last
night in the final stages of
deliberation but it is likely
MPs will return for a total of
four weeks before the end
of the year. It is likely the
schedule will look something like two weeks on,
one week off, two weeks
on.
Among the key pieces of
legislation up for consideration include abolishing
the carbon tax, abolishing
the mining tax and reinstating the Australian Building
and Construction Commission.
Sources said accommodation was already being
sought for new MPs.

Kevin Rudd on going into
the Caucus vote.
“When I was getting myself together to go out and
give my final speech as
PM, I certainly did say to
myself that I wouldn’t give
those ... people ... the satisfaction of seeing me shed
a tear, I wouldn’t do that,”
she said.
In a subtle dig at Mr Rudd,
she said the difference between the two was that she
had always worked for LaFormer Australian Prime Minister Julia Gillard poses for a photo ahead
of the inaugural ‘Anne Summers Conversations Session’ at the Sydney bor.
“So I quickly concluded
Opera House. Picture: Lisa Maree Williams/Getty Images
after the meeting that the
JULIA Gillard has re- rum at the Sydney Opera best thing I could do is
vealed the disbelief, anger House, with former deputy
and “murderous rage” she Wayne Swan watching
felt over the “violent, ugly from the crowd, Ms Gillard
sexism” that plagued her said she had thought Australia was beyond that kind
prime ministership.
And she says it is infantile of thinking.
to say a woman who stands “And it’s kind of depressing
up for herself is starting a that we’re not, but at least
we know exactly where the
gender war.
In her first public appear- balance of it is now and
ance since losing the what more remains to be
prime ministership to Kev- done for women to be truly
in Rudd in June, Ms Gillard equal,” she told the crowd,
police admit the proliferation
told a public forum in Syd- adding it would be easier NSW
of suburban drug labs is resemney she was surprised at for the country’s second bling the TV series Breaking Bad.
the depth of abuse levelled woman PM.
at her as Australia’s first Asked how she felt see- NEIGHBOURS are being the kinds of sexist ing urged to look out for
female prime minister.
“It just amazes me that we cartoons and comments strange smells, chemical
can be having this infantile online about her, she said containers and blackedconversation about gen- “murderous rage” best de- out windows under a new
campaign targeting illegal
der wars, and ... you just scribed it.
feel like saying: ‘Well, if it “And so for my personal drug labs in NSW.
was your daughter and she liberty, it’s probably a good The campaign comes afwas putting up with sexist thing that I didn’t focus on ter police admitted the
abuse at work, what would them,” she said.
proliferation of suburban
you advise her to do?’,” Recent incorrect report- drug labs was beginning
ing that she and long-term to resemble the hit US TV
Ms Gillard said.
“Because apparently if she partner Tim Mathieson had series Breaking Bad, about
complains, she is play- split showed another case a chemistry teacher who
ing the victim, and playing point in the “foibles” of the cooks up meth.
gender wars, and if she media, she said.
Emergency services redoesn’t complain, then she Ms Gillard will soon take up sponded to explosions
an honorary professorship in two suspected Sydney
really is a victim.”
She said women and girls at Adelaide University and drug labs within 24 hours.
had “a right to an environ- revealed she will also work Two men suffered horrenment that treats you with on global education as a dous burns in the first exrespect, treats you as an senior fellow at Washingplosion, at Barden Ridge in
equal and raising your ton think tank Brookings.
voice about that isn’t start- After keeping a low profile Sydney’s south on Sunday
ing a war, it isn’t playing since losing her job, apart night.
the victim, it’s just asking from writing a column in A third man was burnt in
which she described the a separate explosion in
for what simply is right”.
As a guest of author Anne gut-wrenching feeling of Bankstown on Monday afSummers at a public fo- losing power, she said she ternoon.
The campaign will feature

made and to give a gift of
silence to the Labor Party
during the course of the
campaign, to do absolutely
nothing,” she said.
Ms Gillard, who will front a
second Conversations forum in Melbourne on Tuesday, also had some advice
for Prime Minister Tony
Abbott.
“It is a big step from criticising what you think is
wrong to working out and
implementing what you
think is right,” she said.
“On current indications,
PM Abbott is intending to
take that step slowly.”

NSW launches dob-in-a-drughouse campaign
a poster identifying seven
tell-tale signs a house is
being used as a clandestine drug lab.
NSW Drug Squad commander Detective Superintendent Nick Bingham said
already this year police
had closed down 86 labs
used to manufacture drugs
including ice, speed and
ecstasy, and 163 hydro
houses where cannabis
was grown.
“Many of these drug dens
blend into regular suburbia
and neighbours may have
no idea what the house is
being used for,” he said.
“We are hopeful that this
new poster will educate
members of the community on the signs that distinguish a drug house from
a regular home.”
However he warned members of the community
against going into suspected drug labs, which
provide an explosive combination of dangerous
chemicals and unregulated
settings.
“It certainly does look like
an episode out of Breaking
Bad with the explosions
we’ve had at Barden Ridge,
and we had another one
overnight,” he told ABC radio earlier on Tuesday.
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NEW MAYOR FOR AUBURN CITY PM’s boats compromise offers a way to

Councillor Hicham Zraika
was elected Mayor of Auburn City at an extraordinary
council meeting held on the
25th September 2013, with
councillor Salim Mehajer
elected as the Deputy Mayor.
Labor Councillor Hicham
Zraika was first elected to
council in 2004 and served
as Mayor of Auburn City
2009-2010 and as Deputy
Mayor 2011-2012.
Mayor Hicham Zraika said:
“I am honoured and privileged to be elected as Mayor
again to serve the Auburn
community. Auburn City is
a wonderful area to be part
of with its diversity and cultures and I would love to engage with you all. I want you
to discuss your issues with
me and please have a say to
make sure that we are providing the things you want

and deserve best for you
and the area.”
“I will continue to improve
on the services that this
community deserves best.
We will make sure that we
upgrade the Regents Park
Bridge, re-develop Ruth
Everuss swimming pool,
develop Berala Community
Centre, and deliver the many
other projects that aim at
traffic control, cleanliness,
youth, seniors, students,
small businesses, town centres, etc.”
Mayor Zraika has made extensive contributions to the
local government area over
the years. When he was
Mayor in 2010 he helped
transform Railway Park to
a green open space with a
playground which has become very popular with families and neighbouring residents. Also during his term

as Mayor, major infrastructure projects were completed, such as the Auburn Civic
Car Park.
Mayor Zraika is a strong
supporter of sport, youth
and family welfare and was
instrumental in the development of a multipurpose
community centre at Progress Park. He opened a new
Men’s Shed in Regents Park
and created Council’s first
stormwater harvesting initiative at Wyatt Park, which
saves an estimated 16 mega
litres of water a year (the
equivalent of 10 Olympic
swimming pools).
His anti-littering and illegal
dumping policy has seen
a major improvement in
anti-dumping and cleaner
streets. This work has been
recognised within the local
government sector with the
Council receiving a highly
commended
prestigious
award by the Local Government Association.
Mayor Zraika is a big supporter of small business
and he facilitated business
breakfasts to provide information and free recruitment services, multilingual
workshops and job expos
for young people and small
businesses. He was also a
great supporter of art and
culture and assisted in the
opening of the Peacock Gallery and art studio at the Auburn Botanic Gardens.
Mayor Zraika’s latest initiative is expanding the Auburn
Bus Loop service, which
assists seniors and people
with disabilities by providing
them with a free of charge
pick up and drop off service
from Auburn Hospital, shopping centres, railways, libraries, botanic gardens and
other key areas. His vision is
to have this service be free
of charge to all residents of
the area with buses running
every 20 minutes within the
local government area.
Finally, Mayor Zraika has a
strong commitment to working with key stakeholders
such as businesses, local
groups, police, parliamentarians, and the broader
community to achieve many
new projects for the Auburn
community.

ditch tow-back policy

Making strides: Tony Abbott leaves Jakarta after talks with the
president. Photo: Alex Ellinghausen

Prime Minister Tony Abbott
has conspicuously softened
his tone towards Indonesia
after talks with the nation’s
President Susilo Bambang
Yudhoyono, possibly paving the way to ditch his controversial boats turn-back
policy.
The talks appear to have
moved the two countries which have been at loggerheads over the Coalition’s
asylum-seeker policies - towards a deal in which Canberra agrees not to act unilaterally and Jakarta takes a
firmer stance on dismantling
people-smuggling
operations.
Asked repeatedly whether his
signature policy of turning
asylum seeker boats back to
Indonesia would ever be put
into practice, Mr Abbott demurred and said only that he
was confident of stopping the
flow of boats with Indonesia’s
help.
‘’Again, my object here is to
stop the boats. And in order
to ensure that the boats are
stopped I want to have the
best possible relationship
with Indonesia,’’ he said.
While insisting he stood by
his pre-election policy announcements, Mr Abbott appeared to be preparing for a
gradual change of tack, insisting that the main game
was stopping the boats.
‘’In the end that’s all that really counts: have we stopped
the boats?’’ he said.
Some senior sources say
there has been too narrow a
focus on turning boats back
when the key issue is leveraging a stronger response
from Jakarta.
Mr Abbott also appeared to
waver on other parts of his
contentious policy, saying

village spies and buy-backs
of fishing boats were nothing more than a pot of money
available to local Indonesian
officials ‘’working co-operatively with their Australian
counterparts to ensure, as far
as we can, we’ve got people
working with us rather than
against us’’.
Under the agreement, the two
countries will work together
outside the multilateral Bali
Process. Immigration Minister Scott Morrison and his
Indonesian opposite Djoko
Suyanto will meet in coming
weeks to hammer out details.
Labor has leapt on the apparent backdown, with opposition immigration spokesman
Tony Burke on Wednesday
arguing that Mr Abbott
could not have it both ways,
because his pledge to turn
around asylum seeker boats
and buy fishing vessels had
offended Indonesia.
‘’Those issues have been
made patently clear that they
consider them breaches of
their sovereignty,’’ Mr Burke
told ABC Radio on Wednesday.
It was a ‘’no-brainer’’ that the
Coalition’s plan to buy Indonesian fishing vessels in a
bid to disrupt people smuggling operations was never
going to happen, he added.
Mr Burke said the policy had
simply offended Indonesia
and been viewed as stupid
back home, and Mr Abbott
now needed to level with the
Australian people.
‘’He just needs to come clean
and acknowledge it’s an
election commitment that he
doesn’t intend to keep,’’ Mr
Burke said.
Parliamentary
secretary
to the Prime Minister Josh
Frydenberg told Fairfax Me-

dia on Wednesday that Mr
Abbott had “confronted his
critics” on his Indonesian trip
and proven he was capable of
being an international statesman.
Mr Frydenberg declined to
say what compromises, if
any, Mr Abbott would make
on the Coalition’s harsh asylum seeker policies, given the
Prime Minister’s recent softer
rhetoric.
“I think we’ll absolutely stick
to our policies before the
last election, which included
turning back the boats,” Mr
Frydenberg said.
“We will work very closely
with Indonesia to ensure that
they don’t misunderstand our
policy.”
Dave McRae, a research fellow at the Lowy Institute, said
the talks had paved the way
for Mr Abbott to quietly ditch
his controversial turn-back
policy.
‘’It was clear even going into
the talks that neither side
wanted a prolonged row over
this issue,’’ Dr McRae said.
‘’Then you had from both
sides an acknowledgement in
the press statement that [the
boats turn-back policy] was
something to be deferred to
the ministerial level.
‘’I think that provides the opportunity . . . for the Abbott
government to find a way to
quietly drop the policy.
‘’One way they could do that,
for instance, would be to appoint a panel who might set
very stringent requirements
for when towbacks would occur, which would effectively
mean they would never happen.’’
Indonesian Foreign Minister
Marty Natalegawa said on
Sunday that boat turn-backs
were an issue to be ‘’discussed at a technical level’’.
Dr McRae said this gave
the Abbott government the
chance to ‘’come up with a
technical reason as to why
tow backs would in fact not
occur in practice’’.
Mr Abbott’s apparent concessions to Indonesian sensitivities come after Dr Yudhoyono said on Monday that
Indonesia must negotiate
directly with Australia on the
boats issue, not just through
the Bali Process.
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Identify by:
1. Indomie logo has English language “Instant Noodles”.
2. Bottom left corner has “EXPORT PRODUCT” label.

احصلوا على ايندومي من السوبرماكت املحلية ومحالت البقالة والسمانة اآلسيوية

Also available in 5 packs!
Get Indomie from local supermarkets or Asian grocery stores
AD City IDAP 201308
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الــنكهة املــفضلة عــــامليا
Flavour, favoured by the world

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

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

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

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

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

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم

0
0
$6
ا
آل
ن
بـ

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

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

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

ط

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

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

لالتصال :قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6

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

