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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

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

أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  باطون- هدم  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

احملكمة الدولية تكشف املّتهم بتزوير »أبو عدس«
صفقة تبادل املخطوفني تقرتب وتشمل املطرانني

احملكمة  إعالن  خرق 
اخلاصة بلبنان اسم املتهم 
اغتيال  جرمية  يف  اخلامس 
احلريري  رفيق  الرئيس 
شباط   14 يف  ورفاقه 
الداخلي  املشهد   2005
تعثر  كان  اجلامد يف حني 
متويل احملكمة ودفع حصة 
من  موازنتها  من  لبنان 
احلكومية  االزمتني  أعراض 
تسببتا  اللتني  والسياسية 

بتأخري هذا التمويل.
احملكمة  كشفت  فقد 
يف  االول  امس  الدولية 
بيانها اسم املتهم اخلامس 
مرعي  حبيب  حسن  وهو 
الذي بات العنصر اخلامس 
اهلل«  »حزب  عناصر  من 
يف  بالتورط  املتهمني 
احلريري،  اغتيال  جرمية 
سليم  من  كل  جانب  اىل 

ومصطفى  عياش  مجيل 
وحسني  الدين  بدر  امني 
حسن عنيسي وأسد حسن 
صربا. وأفادت احملكمة ان 
قاضي االجراءات التمهيدية 
صادق  فرنسني  دانيال 
حق  االتهام يف  قرار  على 
اىل  القرار  وأرسل  مرعي 
السلطات اللبنانية ومذكرة 
يف  سرية  بصفة  التوقيف 
السادس من آب املاضي، 
السلطات  هذه  وأعطيت 
لتنفيذ  يوما  ثالثني  مهلة 
تبلغت  ثم  االلتزام،  هذا 
اللبناني  العام  النائب  من 
انه مل يعثر على املطلوب. 
رئيس  ان  اىل  ولفتت 
اجلهود  ان  رأى  احملكمة 
السلطات  بذلتها  اليت 
اللبنانية كافية لتربير اتباع 
عن  للبحث  أخرى  سبل 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل 
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

McDonald’s® Rockdale
603 Princes Highway

FAMILY VALUE DINNER BOX™

$19.95
At participating restaurants only. ‘Coca-Cola’ and the Contour Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

®
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 املعالج الروحاني واملستبصر السيد أكيم هو معالج روحي 
أفريقي ودولي لديه 30 عاما 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 7 ايام.
ملعرفة املزيد عن السيد أكيم زوروا املوقع:
mrakeemblogspot.com

أو اتصلوا اآلن على أحد الرقمني:
0497845581  أو  0406183765 

النتيجة مضمونة مئة باملئة

معاجل روحاني
 معالج روحاني ومستبصر أتمتع بأكثر من 30 عاما 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 KALIFA لحل مشاكلكم خالل 7 

ايام.
اتصلوا اآلن على الرقم:
0420 884 571

النتيجة مضمونة مئة باملئة

 MR KALIFA املعاجل الروحاني  

املتهم.
القرار  اىل  واستنادًا 
مع  مرعي  توىل  االتهامي، 
عملية  تنسيق  الدين  بدر 
زورًا  املسؤولية  اعالن 
شخص  باجياد  اجلرمية  عن 
باسم  الحقا  عرف  مناسب 
أمحد أبو عدس )أبو عدس( 
تسجيل  يف  واستخدم 
فيه  يعلن  فيديو  شريط 
املسؤولية.  هذه  زورًا 
تفاصيل  القرار  وتناول 
بني  اهلاتفية  االتصاالت 
االوائل  االربعة  املتهمني 
عملية  لتنسيق  ومرعي 
االعالن املزورة للمسؤولية 
االعداد  اطار  يف  وكذلك 
ان  وكشف  لالعتداء. 
اختري  الذي  عدس«  »أبو 
يف  وجدوه  فلسطيين  هو 

االمن  قوات  متّكنت 
وإصابة  قتل  من  العراقية 
تنظيم  يف  عنصرا   68
القاعدة خالل عمليات امنية 
مشال  مناطق  يف  نفذتها 
التتمة صفحة  31غرب حمافظة بابل، حبسب 

شرطة  مصدر يف  أفاد  ما 
احملافظة.

وقال املصدر إن قوات 
التابعة  الثالث  الفوج  من 
للواء الرد السريع العقرب، 

التتمة صفحة  31

شـقة لـاليـجار
شقة )GrannyFlat يف 

غيلفورد.. واسعة، جديدة، 
ومنفصلة عن املنزل

لالتصال: 0451102032

٦٨ قتيالً وجرحياً من القاعدة بعملية 
للجيش يف بابل وكركوك وسلسلة هجمات 

وتفجريات توقع ٢٥ قتيالً يف بغداد ونينوى

قرار  القاهرة  انتقدت 
بعض  وقف  واشنطن 
العسكرية  املساعدات 
بسبب  واالقتصادية ملصر 
احلملة على مجاعة  »االخوان 
اياه  واصفة  املسلمني«، 
رهن  فيما  »سيئ«،  بأنه 
االمريكي  اخلارجية  وزير 
اعادتها  كريي  جون 
تتخذها  اليت  باخلطوات 
للمضي  املصرية  احلكومة 

حنو التحول السياسي.
أعلنت  واشنطن  وكانت 
ستوقف  انها  االربعاء 
وطائرات  دبابات  تسليم 
هليكوبرت  وطائرات  مقاتلة 
مساعدة  اىل  وصواريخ، 
نقدية مقدارها 260 مليون 

التتمة صفحة  31

القاهرة تنتقد القرار األمريكي جتميد مساعدات 

»نريد السيسي رئيساً« مجعت 4 ماليني توقيع
دوالر، يف حماولة لضمان 
»خريطة  القاهرة  اتباع 
عزل  بعد  اعلنت  طريق« 
مرسي،  حممد  الرئيس 

واشنطن وموسكو للمشاركة يف تدمري األسلحة 
واجليش حيشد الستعادة احلدود مع اجلوالن

واشنطن  اقرتحت 
منظمة  على  وموسكو 
الكيميائية  االسلحة  حظر 
تفكيك  يف  املشاركة 
من  السورية  الرتسانة 

االسلحة،  من  النوع  هذا 
ان  ناشطون  افاد  بينما 
يف  قتلوا  شخصا   30
مقاتالت  شنتها  غارات 
يف  السوري  للنظام  تابعة 
حمافظة حلب بشمال سوريا 
باجلنوب.  درعا  وحمافظة 
بقذائف  شخصا   11 وقتل 
جرمانا  على  اطلقت  هاون 
املسيحية  الغالبية  ذات 
يف  النظام  على  احملسوبة 

ريف دمشق. 
الثانية يف  القناة  وبثت 
ان  االسرائيلي  التلفزيون 
النظامي  السوري  اجليش 
استقدم تعزيزات الستعادة 
مع  احلدود  على  السيطرة 

التتمة صفحة  31
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Advertisement

االفــتتاح الكــبري
 ملـكاتب غـاس فـارس للـهندسة

املـعمارية فـي بـارامـاتا

رسـم وتـصمـيم مـعماري

Tel: (02) 9635 3838 , E: gus@gfares.com - Web:www.gfares.com
Add:Level 2, Suite  22, 103 George St, Parramatta NSW 2150 

رسم خرائط وتصاميم واستشارات للمشاريع السكنية 

 دقـة يف التـسليمصـدق يف املـعاملةخــربة طـويلة

مـسجلون يف نـقابة املـهندسني املـعماريني فـي نـيو سـاوث ويـلز

 

 

والتجارية يف سائر الواليات االسرتالية من املنازل العادية حتى املباني املتعددة الطبقات
تقوم مكاتبنا بتنفيذ ما بني 500 وألف وحدة سكنية وتجارية سنويا

نالحق املعامالت مع الدوائر الرسمية املختصة

 مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين
لدينا تشكيلة واسعة جدًا من البالط االيطالي واالسباني والدهان 

 والجيربوك وأدوات التلييس ومواد البناء
بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة                              

أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

مالحظة: مالصق ملبنى
E: mohamad@wickedwickerhome.com.au

االفتتاح الكبري 
ملحالت

 LOUIS 
 VALENTINO

  PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

ANZAC ST, GREENACRE 22 نفتح 6 أيام يف األسبوع من ال 6.30 صباحاً حتى 5 عصرًا
لالتصال: 3002 9709 02

Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 
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My deepest respects and 
best wishes on this most 
holy occasion of Eid al-

Adha. 

Clr Khal Asfour
Mayor of Bankstown

Ph: 9707 9523 
Fax: 9707 9517

www.bankstown.nsw.gov.au

May God richly bless you and your 
families at this time.

أتقدم باحرتامي الكبري وتهانّي الصادقة من 
اجلالية االسالمية مبناسبة عيد األضحى املبارك.

فليشملكم اهلل بغنى بركاته أنتم وعائالتكم  يف هذه املناسبة 
املباركة.

On behalf of the 
City of Rockdale 
and my fellow 
Councillors, I 
would like to 
wish our Muslim 
community Adha 
Mubarak with 
Eid al Adha being 
a time of personal 
sacrifice, prayer 
and charity.

بالنيابة عن مدينة روكدايل وزمالئي أعضاء البلدية 
أتمنى لجاليتنا االسالمية أضحى مباركا كونه عيد 

التضحية الشخصية، الصالة وعمل الخري

Councillor Shane O’Brien, Mayor
Cr Brian Robson
Mayor of Canterbury

Eid Al Adha is 
a time        of   
sacrifice,       pray 
and charity. 
I wish  all 
Muslims in 
Australia all the 
best on this very 
special occasion. 

Adha Mubarak
 عيد االضحى هو  عيد الصالة والتضحية وعمل الخري.
أتمنى لجميع مسلمي اسرتاليا كل الخري والسعادة َّـ 

هذا العيد السعيد.
عيد أضحى مبارك

Mayor’s Message

Advertisement
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لبنانيـات
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العماد  اجلمهورية  رئيس  عرض 
القصر  يف  سليمان،  ميشال 
اجلمهوري يف بعبدا امس االول، 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  مع 
الراهنة  السياسية  للتطورات 
واملشاورات اجلارية بني االفرقاء 

بهدف تأليف حكومة جديدة.
وتناول الرئيس سليمان مع وزير 
الصحة يف حكومة تصريف االعمال 
علي حسن خليل الشأنني السياسي 

واحلكومي اضافة اىل عمل وزارة 
الصحة يف هذه الفرتة.

واطلع رئيس اجلمهورية من مدير 
اللبناني  اجليش  يف  املخابرات 
ادمون فاضل على  الركن  العميد 
يف  خصوصا  االمنية  االوضاع 
طرابلس وبعلبك اضافة اىل مسار 
امللفات  بعض  يف  التحقيقات 
بعض  يف  امنية  بأعمال  املتعلقة 

املناطق.

سليمان عرض التطورات مع 
السنيورة وخليل واطلع من فاضل 

على االوضاع االمنية

GRANNY FLATS
Premium Design

your
ONE STOP SHOP

For
 Your Granny Flat

 Contact
Saeed Mob: 0424695585

تصريف  حكومة  رئيس  تابع 
األوضاع  ميقاتي  جنيب  األعمال 
واستقبل  زواره  مع  العامة 
وزير  االول  امس  السراي  يف 
صحناوي  نقوال  االتصاالت 
أطلعت  اللقاء:  بعد  قال  الذي 
التقرير  على  الرئيس  دولة 
الدولي  االحتاد  عن  صدر  الذي 
األمم  من  فرع  وهو  لإلتصاالت، 
عامل  يف  عاملي  ومرجع  املتحدة 
رفع  التقرير  وهذا  اإلتصاالت، 
لبنان من املرتبة 61 اىل املرتبة 

52 يف عامل اإلتصاالت.
وأشار اىل أن لبنان من بني 157 
اليت  الدول  أكثر  من  هو  دولة 
سجلت تقدما يف هذا اجملال خالل 
للبنان،  فخر  وهذا   ،2012 عام 
يوم  صحافيا  مؤمترا  وسأعقد 
اإلثنني املقبل إلطالع اللبنانيني 

على تفاصيل هذا التقرير.
واستقبل الرئيس ميقاتي سفري 
بريطانيا لدى لبنان توم فليتشر، 
اللقاء: حبثنا مع  بعد  الذي قال 
دعم  كيفية  يف  الرئيس  دولة 
للبنان،  الدولية  العمل  جمموعة 
وهو دعم لسيادة لبنان وحياده 
يف  حبثنا  كما  الوقت،  هذا  يف 
حول  اإللتفاف  من  مزيد  تأمني 
هذا املشروع الداعم للبنان خالل 
ستكون  واليت  املقبلة،  األشهر 
صعبة، ونأمل أن نرى مزيدا من 

التطور يف هذا اجملال.
ميقاتي  الرئيس  واستقبل 
لبنان  لدى  باكستان  سفرية 
رنا رحيم اليت قالت بعد اللقاء: 
العالقات  توطيد  يف  حبثنا 
اإلقتصادية  خصوصا  الثنائية 
وتوفري  التجاري  والتبادل  منها 
يف  اللبناني  لالستثمار  فرص 
الباكستان، وكان دولة الرئيس 
املقرتحات  هذه  مع  جدا  متجاوبا 

ليكون  سويا  نعمل  أن  ونأمل 
متميزة  إقتصادية  لدينا عالقات 

بني البلدين.

استقباالت
ميقاتي  الرئيس  وإستقبل 
لبنان  يف  العام  مصر  قنصل 
أطلعه  الذي  البحراوي  شريف 
على تطورات األوضاع يف مصر 
بني  الثنائية  امللفات  وبعض 
الرئيس  متنى  وقد  البلدين. 
ميقاتي ملصر االستقرار والسالم 
العربية  مكانتها  تستعيد  لكي 

والدولية.
ميقاتي  الرئيس  واستقبل 
لالعالم  الوطين  اجمللس  رئيس 
قال  الذي  حمفوظ  اهلادي  عبد 
لدولة  عرضت  اللقاء:  بعد 
نتيجة  املالية  همومنا  الرئيس 
إقتطاع نصف املوازنة املخصصة 
ما  لإلعالم  الوطين  للمجلس 
األداء  متابعة  يف  مهامه  يعيق 

اإلعالمي.
ميقاتي  الرئيس  واستقبل 
النائب أكرم شهيب وحبث معه 
رئيس  ثم  الساعة،  شؤون  يف 
كسروان-الفتوح  بلديات  إحتاد 
نهاد نوفل الذي وجه اليه دعوة 
الذهيب  يوبيله  حفل  حلضور 
احلالي  األول  تشرين   25 يف 
برعاية رئيس اجلمهورية ميشال 

سليمان.
إتصاال  ميقاتي  الرئيس  وأجرى 
دياب  حسان  الرتبية  بوزير 
وطلب منه مساعدة الطالب ايلي 
من  للعنف  تعرض  الذي  خوري، 
احدى  يف  املعلمات  احدى  قبل 
على  طرابلس،  يف  املدارس 
رمسية  مدرسة  اىل  االنتقال 
حال  يف  تعليمه،  ملتابعة  اخرى 

رغب ذووه بذلك.

ميقاتي التقى وزيرين ونائب 
وسفريين وفليتشر رأى صعوبة يف 

املشروع الداعم للبنان

قنصـلية لبـنان العـام -  سـدني   
إعـــالن

الوزراء  مجلس  رئاسة  عن  الصادرة  االدارية  املذكرة  على  بناًء 
بتاريخ 2013/10/7، 

الثالثاء  يومي  سدني  يف  العامة  لبنان  قنصليـّة  مكاتب  تقفـل 
األضحى  »عـيد  15و2013/10/16ملناسبة  واالربعاء 

املبارك«.
 سـدني، يف 2013/10/8
  قنصـل لبنان العـام
جورج بيطار غانم

السفارة اللبنانية تهنئ
يطيب لي أن أتقدّم من الجالية اللبنانية 

والعربية بأطيب التهاني والتربكات 
بمناسبة حلول عيد االضحى املبارك، 

سائاًل املوىل تعاىل أن يعيده على الجميع 
بالخري واليمن والربكات.

وكل عام وأنتم بخري.
كانبريا، 15 تشرين االول 2013
جـان دانيـال
سـفري لبنان

جواز سفر ضائع
ُفقد جواز سفر باسم

احمد تحسني ابراهيم
الرجاء ممن يجده او يعرف عنه شيئا 
االتصال على الرقم: 0405185290

اسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

استقبل الرئيس املكلف تشكيل 
احلكومة متام سالم امس االول 
يف دارته يف املصيطبة، وزير 
تصريف  حكومة  يف  السياحة 
االعمال فادي عبود ومت عرض 
لبنان  يف  والتطورات  لالوضاع 

واملنطقة.
مع  عرضت  عبود:  وقال 
الرئيس سالم مواضيع سياحية 
واقتصادية مير بها البلد واحلاجة 
الدائرة  هذه  من  اخلروج  اىل 
الفارغة اليت منر بها. وامتنى ان 
يعود موضوع تاليف احلكومة اىل 
الذي يستحق ليتحرك  االهتمام 
واحلياتي،  االقتصادي  الوضع 
الن حكومة جديدة قد تأتي بأمل 

للنهوض بالوضع االقتصادي.
سالم  للرئيس  شرحت  اضاف: 
اليت  اجلديدة  السياحية  اخلطة 
يتم حبثها وكنا متوافقني على 
النه  السياحي  الوضع  اهمية 
العجلة  حتريك  يف  االساس 

االقتصادية يف البالد.
وردا على سؤال قال عبود ان 
خاصة،  سالم  للرئيس  زيارته 
متينة مع  بعالقة  نظرا الرتباطه 

آل سالم.
من  كبري  عدد  هناك  اضاف: 
حبكومة  امل  لديه  اللبنانيني 
جديدة، ليست حكومة سياسية 
ولكن  عليه،  املتعارف  باملعنى 
يستمر  ان  الرئيس سالم  على 
يف مساعيه الن ذلك يعطي امال 
الصامتة  باالكثرية  يسمى  ملا 

يف لبنان.
اخلازن

استقبل  سالم  الرئيس  وكان 
رئيس  االول،  امس  ظهر  قبل 
الوزير  املاروني  العام  اجمللس 
على  اخلازن  وديع  السابق 
رأس وفد من اهليئة التنفيذية 
التداول  وجرى  للمجلس، 
تأليف  مساعي  اليه  آلت  فيما 

احلكومة.
بلقاء  تشرفنا  اخلازن:  وقال 
يف  وتداولنا  سالم  الرئيس 
يف  املأزومة  العامة  االوضاع 
بت  يف  االسراع  واهمية  البالد 
باتت  اليت  احلكومية  التشكيلة 
مبواصفات  املالمح  معروفة 
للمجلس  التمديد  بعد  سياسية 
النيابي احلالي، فاعترب دولته انه 
اذا كانت الضرورات االمنية قد 
اجمللس  العضاء  التمديد  املت 
على  فراغ  الي  حتسبا  النيابي 

التشريعية،  السلطة  مستوى 
الضرورات  هذه  تكون  ال  فلم 
نفسها حتتم قيام حكومة حتكم 
ذروة  يف  البالد  شؤون  وتدير 
السورية  االزمة  حول  االنقسام 
اليت دخلت مرحلة حساسة جدا.

الناس كفرت
اضاف: اكد الرئيس سالم انه 
مصر على االستمرار يف السعي 
مشرتكة  قواسم  اىل  للوصول 
احلكومة  تشكيل  اىل  تفضي 
يريدها  انه  مبعنى  املنتظرة، 
البلد  النتشال  انقاذية  حكومة 
الن  القائمة،  الشلل  حالة  من 
الناس كفرت وسط التخبط يف 
االزمات االقتصادية واملعيشية 
اتساع  دون  للحؤول  واالمنية 
ترمي  اليت  التداعيات  حلقة 
احلدود  على  االمين  بثقلها 
الشرقية والشمالية وخيشى ان 

متتد نارها اىل مناطق اخرى.
مع  متفقا  الرأي  كان  وتابع: 
الرئيس سالم على ان السلطة 
تبقى  ان  ميكن  ال  التنفيذية 
االعمال  تصريف  بني  عالقة 
املبادرة  من  لتتمكن  والتأليف 
اىل تعزيز التعيينات االمنية على 
مستوى القيادات، ال سيما يف 
قيادة اجليش باعتبارها العمود 
الفقري حلفظ البالد من االنزالق 
اىل مهاوي الفتنة وتدارك اسوأ 
يف  الوقوع  خشية  االحتماالت، 
واننا  خصوصا  القاتل،  الفراغ 
مهمة  استحقاقات  عتبة  على 
رأسها  وعلى  البالد  تنتظرها 

االنتخابات الرئاسية.
مع  لقائنا  يف  ملسنا  وقال 
وطنيا  حتسسا  سالم  الرئيس 
املكلف  الرئيس  لدى  وانسانيا 
على  واصرارا  سالم  متام 
امام  النهاية  يف  اجلميع  وضع 
ال  االوضاع  الن  مسؤولياتهم 

حتتمل اي تأخري او تأجيل.
وطالب اخلازن رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان والرئيس املكلف 
متام سالم باختاذ القرار احلازم 
النقاذ  فورا  احلكومة  لتشكيل 
البالد من االوضاع االقتصادية 

واملعيشية الصعبة.
وإستقبل الرئيس سالم، سفري 
الواليات املتحدة األمريكية لدى 
لبنان دايفيد هيل، وحبث معه 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
واألوضاع والتطورات يف لبنان 

واملنطقة.

سالم عرض التطورات مع هيل واجمللس 
املاروني وعبود حلكومة جديدة تنهض 

بالوضع االقتصادي

أعلن وزير املال حممد الصفدي، 
بعد لقائه مساعدة وزيرة اخلزانة 
االمريكية لشؤون االسواق الدولية 
ماريزا الغو، أنه خيشى ان لبنان 
املالي  الدعم  على  حيصل  لن 
انعكاسات  ملواجهة  املطلوب 
السوريني.  النازحني  تدفق 
لن  اللبنانية  احلكومة  ان  ويبدو 
املستوى  على  مساعدات  تتلقى 

املطلوب.
اللبناني  الرمسي  الوفد  وكان 
بدأ  الصفدي  الوزير  برئاسة 
االجتماعات  اطار  يف  لقاءاته 
الدولي وصندوق  للبنك  السنوية 
واشنطن.  يف  الدولي  النقد 
املدراء  كبار  اللقاءات  ومشلت 
النقد  صندوق  يف  املسؤولني 
مسعود  شعالن،  شكور  الدولي: 

امحد ونعمت شفيق.
وأكد الصفدي ان مشكلة النازحني 
انعكاسات  ترتك  السوريني 
ضاغطة،  واجتماعية  اقتصادية 

يواجهها  ان  لبنان  يستطيع  ال 
االحداث  ان  اىل  مشريا  مبفرده، 
انقسام  اىل  ّأدت  سوريا  يف 
رافقته  لبنان،  يف  حاد  سياسي 
متكنا  لكننا  أمنية،  احداث  احيانا 

من تأمني االستقرار حتى اآلن.
على  كبري  ضغط  هناك  وقال: 
االنفاق  زيادة  بسبب  املوازنة 
تربويا  النازحني  حاجات  لتأمني 
وصحيا يف ظل تقلص االيرادات، 
من  لبنان  هلا  يتعرض  ومقاطعة 
بلغ  لقد  الشقيقة.  الدول  بعض 
مليار   3,2 السنة  هذه  العجز 
دوالر حتى اآلن، ولكننا ملتزمون 
مليارات  االربعة  عتبة  يتجاوز  أال 

دوالر مع نهاية العام احلالي.
اضاف: اننا نتخوف من ان تطول 
النازحني  من  كبرية  اعداد  اقامة 
نتيجة  عديدة  لسنوات  السوريني 
اخلدمات اليت حيصلون عليها يف 
تتوفر  اليت  العمل  وفرص  لبنان 

هلم.

الصفدي التقى مسؤولة يف اخلزانة االمريكية:
لبنان ال يستطيع مواجهة مشكلة 

النازحني مبفرده
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يف  االعالمي  املسؤول  لفت 
رامي  االشرتكي  التقدمي  احلزب 
الريس اىل عدم رغبة احلزب يف 
الغرق بالنقاش حول دستورية او 
عدم دستورية عقد جلسة جمللس 
النفط  ملف  يف  للبحث  الوزراء 
وعدم رغبته يف احلياد عن تأليف 
مسؤوليتها  تؤدي  جديدة  حكومة 
غريه،  او  النفط  ملف  يف  سواء 
املراوحة  حلالة  اسفه  عن  معربًا 

املستمرة.
اذاعي  حديث  الريس يف  واشار 
إىل أن مسألة النفط تتطلب ان 
اي  عن  بعيدًا  معها  التعامل  يتم 
حسابات  او  سياسية  مناكفات 
ملف  انه  معتربا  ضيقة،  فئوية 
مشاركة  يتطلب  بامتياز  وطين 
السياسي  اجملتمع  أطراف  كل 
االمكانات  كل  واستنهاض 
اىل  سيؤدي  النه  والكفاءات 
املستوى  على  نوعية  نقلة 

التقدمي: الباس توب التمديد لسليمان يسيء اليه وملسريته
االقتصادي.

تتشكل  ان  ضرورة  على  وشّدد 
االستحقاق  قبل  ما  حكومة 
الرئاسي لكي ال نصل إىل مشكلة 
دستورية وسياسية وأمنية كبرية 
غري  من  انه  الريس  جدًا.واعترب 
املفيد إدخال البلد اآلن يف خالف 
حول من سيكون الرئيس املقبل 
للجمهورية، فال يزال هناك متسع 
من الوقت، وقال حنن اآلن أمام 
معتربًا  احلكومة،  تأليف  مشكلة 
أن إلباس ثوب التمديد من اآلن 
يسيء  سليمان  ميشال  للرئيس 

اليه وملسريته.
يعقدها  اليت  اللقاءات  وحول 
مع  االشرتاكي  التقدمي  احلزب 
الريس  لفت  احلر  الوطين  التيار 
للحد  السعي  هدفها  ان  إىل 
طائل  ال  جانبية  توترات  اي  من 
منها ولتقريب وجهات النظر يف 

القضايا السياسية.

Claudine Mansour Germanos 0401 663 004 - Michel Nakhoul 04122 10452
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اإلدارة  جلنة  رئيس  أشار 
اىل  غامن  روبري  النائب  والعدل 
اننا على طريق تشكيل احلكومة 
والرئيس  الصعوبات،  كل  رغم 
مع  بإستمرار  يعمل  املكلف 
رئيس اجلمهورية إلجناز تشكيلة 
املمنهج  التصعيد  رغم  حكومية 

من قبل األفرقاء كافة.
ان  إذاعي  حديث  يف  وأكد 
يريد  بكامله  اللبناني  الشعب 
من  األدنى  احلد  تؤمن  حكومة 
من  وختفف  اليومية  متطلباته 
املعيشية، ال سيما يف  معاناته 
من  بلبنان  احملدقة  املخاطر  ظل 
ان  اىل  الفتا  واخلارج،  الداخل 
وميكن  عليها  يعمل  صيغة  أي 
ستكون  إعتمادها  للرئيسني 
حكومة  تؤمن  اليت  الصيغة 

معتدلة عادلة مقبولة.
هي  الصيغة  ليست  وقال: 
املهمة بل املهم تشكيل حكومة 
املنطقة  يف  حيصل  ما  ظل  يف 

من ضرب لالعتدال.
األنباء  وكالة  اىل  حديث  ويف 
جلنة  رئيس  قال  املركزية 
النائب  النيابية  والعدل  اإلدارة 
روبري غامن ان طرح رئيس تيار 
فرجنية  سليمان  النائب  املردة 
للجمهورية  رئيس  بانتخاب 
بالنصف زائدًا واحدًا حيتاج اىل 
 ٤٩ فاملادة  دستوري،  تعديل 
عام  دراسة  حوهلا  اجرينا  واليت 

رأى ان طرح فرجنية إلنتخاب الرئيس حيتاج تعديالً دستوريًا

غامن: حنن على طريق تشكيل حكومة رغم الصعوبات
السري  باالقرتاع  تقول   ،2007
جملس  من  الثلثني  بغالبية 
االوىل.  الدورة  يف  النواب 
يف  املطلقة  بالغالبية  ويكتفى 

دورات االقرتاع اليت تلي.
يف  يتوفر  ان  جيب  وأضاف: 
اجللسة  الفتتاح  االوىل  الدورة 
نصاب  قانونية،  تعترب  وكي 
الثلثني. والنصاب خالل اجللسة 
ويتم  أقل،  ال  الثلثني  يبقى 
واحدا  زائدا  بالنصف  االنتخاب 
يبقى  ان  وجيب  االصوات.  من 
الدورة  بعد  هو  كما  النصاب 
النواب  خيرج  ان  ال  االوىل، 
الدورات  يف  النصاب  ويصبح 
واحدا،  زائدا  نصفا  االخرى 
فينتخب الرئيس بثالثني صوتا، 
هذا ال جيوز، مستطردا النصاب 
يبقى هو هو، ال يتغري طاملا ان 
بالثلثني،  هو  اجللسة  افتتاح 
ثلثني،  من  نصاب  ال  فطاملا 

فاجللسة غري قانونية.
فرجنية  طرح  ان  غامن  وأوضح 
وله  دستوريا  تعديال  يتطلب 
نواب   10 يتقدم  حيث  آلية، 
مفصال.  التعديل  اقرتاح  بطلب 
النواب  جملس  اقره  واذا 
جملس  اىل  يرفع  بالثلثني، 
عليه  الذي  كمشروع،  الوزراء 
التعديل  هذا  يقّر  ان  ايضا 
النواب  جملس  اىل  ويرسل 

مشروع قانون ايضا بالثلثني.

لـاليــجار
شقة )Granny Flat(  تقع خلف املنزل، منفصلة عن 

املنزل، جديدة وواسعة..
ملن يهمه االمر االتصال علىالرقم: 0451102032

روجيه  السابق  الوزير  اعلن 
ديب ان اعداد صيغة لقانون 
انتخاب جديد شهد تقدما، وهو 
يف مرحلة استمزاج آراء االحزاب 
واجلهات املسيحية، بعد تقييم 

لقوانني اختذت طابعا جديا.
االنباء املركزية:  وقال لوكالة 
قانون  اعداد  اقتضتا  حاجتان 
االوىل  لالنتخابات،  جديد 
ميكن  قانون  اي  حول  تقنية 
الالزم؟،  هو  وما  يعتمد،  ان 
بعد  الكلمة  والثانية حاجة مجع 
التمديد حول مشروع مقبول من 
اجلميع ومناسب لكل اللبنانيني 
لناحية  املسيحيني  خصوصا 

اعطائهم حقوقهم.
حول  السؤال  ان  اىل  ولفت 
فحصلت  االنسب؟  القانون 
الضرورية  االتصاالت  بعض 
وان كانت غري مباشرة الحراز 
ولكن  املشروع،  يف  تقدم 
االجندة  يف  املواضيع  بعض 
هاما  طابعا  تتخذ  السياسية 
من  عداها  ما  على  وتتقدم 

مواضيع.
واعلن ان اجلهد ال يزال قائما 
على املستويات كافة، وميكننا 
القول بعد االستعانة خبرباء غري 
اكثرية  آراء  واخذ  مسيسني 
االفرقاء السياسيني ان هناك 
قانونا ما قد يكون جامعا، وهو 
ليس بعيدا عن القوانني اليت 
السابقة  احلكومة  بها  تقدمت 
جملس  رئيس  قدمها  واليت 

النواب نبيه بري معدلة.
مت  اليت  اآللية  ان  اىل  واشار 
العمل عليها اتت بعد جهد قام 
التقييم  بعد  وتبني  خرباء،  به 
طابعا  تأخذ  القوانني  هذه  ان 
قبل  من  اما  ما،  نوعا  جديا 
من  او  جديني طرحوها  افرقاء 
حوهلا، كقوانني  التالقي  خالل 
بني  عليها  اتفاق  حصل  كان 
حزب اهلل والعماد ميشال عون 
والرئيس بري، وقوانني تقدم 
واتفاق  بري،  الرئيس  بها 

عون- املستقبل.
التقييم  من  مرحلة  بعد  وقال 
بارود  السابق زياد  الوزير  مع 
حنن  املوضوع  بهذا  املوجل 
استمزاج  مرحلة  يف  اليوم 
بعض اآلراء لألحزاب واجلهات 
املسيحية، مشريا اىل ان هذا 

املوضوع شهد تقدما.

كشف انها مبرحلة استمزاج آراء االحزاب واجلهات املسيحية

روجيه ديب: تقدم بصيغة 
قانون انتخاب جديد

طروحات جديدة
اضاف من خالل عملنا املستكمل 
املسيحية  االطراف  لعمل 
ان  وحتاورت،  تفاوضت  اليت 
اللقاءات  او  بكركي،  كلجنة 
القمم املارونية،  املباشرة يف 
بها  قام  اليت  اواالتصاالت 
االفرقاء، مت طرح قوانني عدة 
معظمها  البحث،  طاولة  على 
الدوائر  تقسيمات  اىل  يعود 

االنتخابية.
على  اتفاق  اي  ان  واعلن 
قانون معني مل حيصل الن نية 
التمديد كانت اكرب من نية اعداد 
حيث  جديد،  انتخاب  قانون 
كان يتم العمل على القانون: 
الذي  والقانون  االرثوذكسي 
القوات  بني  عليه  االتفاق  مت 
اللبنانية واملستقبل، فلم تتم 
مناقشتهما فعال وال التصويت 
ما  النواب  جملس  يف  عليهما 
ال  وكان  مفتوحا  الباب  ترك 
بد من اخذ املوضوع من حيث 
وصل للتقدم به بضع خطوات 
يف حماولة للوصول اىل قانون 
انتخاب جديد قبل انتهاء والية 

اجمللس املمددة.
تشكيل  سيتم  حني  وختم: 
اىل  سنعمد  جديدة  حكومة 
االجندة  على  القانون  وضع 
السياسية، الفتا اىل ان احرتام 
الدميوقراطية ليس بالكالم فقط 
امنا بالفعل، من خالل السماح 
وليس  باالنتخاب  للمواطنني 
التمديد النفسهم، انطالقا من 

بناء الثقافة الدميوقراطية.

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
االول  امس  ظهر  قبل  الراعي 
يف  البطريركي  الصرح  يف 
بالوكالة  الدرك  قائد  بكركي، 
وعرضا  سعادة،  الياس  العميد 
وشددا  األمنية،  املستجدات  أبرز 
على  التعديات  منع  ضرورة  على 
األمالك وإحقاق احلق وفق الطرق 
يضمن  مبا  والقضائية،  القانونية 

حسن عيش املواطنني.
العام  املدير  مع  الراعي  وعرض 
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم 
واالقليمية،  الداخلية  املستجدات 
بقضية  املتعلقة  سيما  وال 
بولس  املخطوفني  املطرانني 
وسائر  ابراهيم  ويوحنا  يازجي 
املخطوفني اللبنانيني. وأثنى على 
العمل الدؤوب واجلهد املتواصل 
الذي يقوم به اللواء ابراهيم يف 
هذا الشأن، متمنيا له التوفيق يف 
مهماته ومنوها خبدمة جهاز االمن 
االمنية يف  األجهزة  العام وسائر 
واإلستقرار  األمن  تأمني  سبيل 

للمواطن.
الرئيس  البطريرك  التقى  كذلك 
املارونية  نام  جلمعية  السابق 
يرافقه  حرب،  أمني  املهندس 
نهدات طربيه يف زيارة إللتماس 
كتابا  اليه  حرب  وقدم  الربكة. 
صدر يف الذكرى اخلمسني إلنطالق 
نشاطاتها يف  أبرز  يورد  اجلمعية 
جمال دعم رجال الكنيسة املوارنة 
بعد  امريكا.  دول  يف  ورعاياهم 
لقد نقلت اىل  اللقاء قال حرب: 
غبطته أجواء املؤمتر السنوي الذي 
متوز  شهر  يف  املنظمة  عقدته 
ضم  والذي  تامبا،  يف  املاضي 
رجال الكنيسة املوارنة يف امريكا 
الرعايا.  أبناء  من  كبريا  وعددا 

الراعي عرض االوضاع األمنية مع 
ابراهيم وقائد الدرك بالوكالة

اضافة  روحية،  خلوة  ختللته  وقد 
فيها  تطرقنا  عمل  ورش  اىل 
الصعيد  على  مهمة  مواضيع  اىل 
واملاروني  عام  بشكل  املسيحي 
على  تركيز  وكان  خاص.  بشكل 
ودور  املارونية  الكنيسة  دور 
كما  اإلنتشار.  دول  يف  لبنان 
حبثنا يف سبل مساعدة لبنان على 
تشهده  ما  وسط  الصعد،  كل 
وانفجارات  غليان  من  املنطقة 
تنعكس بشكل سليب على الوضع 

املسيحي يف الشرق األوسط.
البطريرك  يكرر  أن  حرب  ومتنى 
المريكا  الراعوية  زيارته  الراعي 
يف  املوجودين  املسيحيني  ألن 
ان  اىل  حاجة  يف  بعيدة  أقطار 
ملدة  ولو  راعيهم  مع  يكونوا 
بسيطة، فهذا من شأنه أن يعزز 
ثقتهم بالكنيسة األم ويؤكد هلم 

انها تفكر فيهم دائما.
ومن زوار الصرح، مديرة املراسم 
يف وزارة اخلارجية السفرية مريا 
جان  واحملامي  فيوليديس  ضاهر 
حواط الذي أثنى على الدور املهم 
الغبطة  صاحب  به  يقوم  الذي 
سواء يف الشأن الكنسي أو يف 

الشأن الوطين.
الوزيرين  الراعي  التقى  كذلك 
السابقني ناجي البستاني وجوزف 
اللقاء:  إثر  صرح  الذي  اهلاشم 
اهلم  البطريرك  غبطة  مع  تناولنا 
الوطين يف ظل التطورات القامتة 
ميكن  وما  باملنطقة  حتيط  اليت 
الواقع  على  منها  ينعكس  أن 
واقتصاديا  أمنيا  اللبناني، 
وكنسيا، كما تطرقنا اىل الوضع 
اإلصطفافات  ظل  يف  املسيحي 
أن  نعترب  وحنن  نشهدها.  اليت 
الذي  الصاحل  الراعي  هو  الراعي 

يوحد اخلراف املبعثرة.
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لبنانيات

»لن نسامح مبزارع شبعا«، يقول 
رئيس »حزب القوات اللبنانية« 
نبيه بري.  للرئيس  مسري جعجع 
النواب  رئيس جملس  أن  يردد 
يعرفون  الذين  الناس  أكثر  هو 
مل  »أحدًا  أن  إىل  مشريًا  ذلك، 
يقاتل أكثر منا، باملعنى الفعلي 
إن مل يكن العسكري، يف سبيل 

املزارع«.
حديثه  يف  جعجع،  جيزم 
لـ«السفري« البريوتية أن املزارع 
»حتمًا ستعود إىل لبنان«، لكنه 
ليست  املقاومة  أن  واثقًا  يبدو 
»النظام  إمنا  سيعيدها  من 
يف  يدخل  ال  اجلديد«.  السوري 
لسقوط  تلزم  اليت  املدة  حتديد 
أنه  جيزم  إمنا  احلالي،  النظام 
»سيسقط عاجاًل أم آجاًل«، ويف 
للتشكيك  جمال  »ال  أن  رأيه 
والداني..  فالقاصي  ذلك،  يف 

وحتى الروس يعرفون ذلك«.
إنه  »القوات«،  رئيس  يقول 
وسوريا  لبنان  يوقع  أن  يكفي 
على وثيقة مشرتكة تقر بلبنانية 
األمم  إىل  وترسل  »املزارع« 
خاضعة  تصبح  حتى  املتحدة، 
إسرائيل  فتكون   ،425 للقرار 
ملزمة باالنسحاب منها. ويوضح 
إذ  العكس  هو  حصل  ما  أن 
رفضت سوريا توقيع أي وثيقة، 
يف  حقه  من  لبنان  حرم  ما 

اسرتجاعها.
بني  باملقارنة  جعجع  يتمسك 
النفط،  وبلوكات  شبعا  مزارع 
متخطيًا استهجان بري الذي عبرّ 
عنه يف حديثه لـ«السفري« أمس 
يف  نفكر  »حنن  ويقول  االول. 
واألجيال  اللبنانيني  استفادة 
غرينا  أما  النفط،  من  املقبلة 
متاس  خط  منه  أن جيعل  فرييد 
يؤدي،  لن  إسرائيل،  مع  آخر 
هزميتها«. هلذا،  إىل  حال،  بأي 
النفطي  »امللف  أن  جعجع  يرى 
شرعي  مبر  إلعطاء  يستعمل 
الشرعي  غري  السالح  لوجود 

ومنظومة املمانعة«.
يرفض جعجع ما يسميها »معادلة 
أي  اهلل«،  نصر  حسن(  )السيد 
مقابل  اللبنانية  النفط  »منشآت 
اإلسرائيلية«.  النفط  منشآت 
حلق  مصادرة  مبثابة  ويراها 
الدفاع  يف  والدولة  الشعب 
لدينا  أن  خاصة  حقوقهم،  عن 
لذلك،  الوسائل  من  يكفي  ما 
ويقول  وقانونيًا.  ديبلوماسيًا 
أكثر  رمبا  بالنفط  معين  »أنا 
أمحل  أن  يعين  ال  وهذا  منهم، 

السالح للدفاع عنه«.
املتعلقة  التقنية  لآلراء  »تبعًا 
البحرية«،  البلوكات  بتقسيم 
أن  »القوات«  رئيس  يرفض 
دفعة  العشرة  البلوكات  م  تلزرّ
»سيؤدي  ذلك  ألن  واحدة، 
األسعار«.  بأخبس  تلزميها  إىل 
م بلوك واحد  ويضيف: أما إذا ُلزرّ
أو اثنني، وتبني أنهما حيتويان 
الغاز،  من  كبرية  كميات  على 
البلوكات  بتلزيم  يسمح  فذلك 
خاصة  أعلى،  بأسعار  املتبقية 
ستكون  اللبنانية  احلكومة  أن 
عندها قد اكتسبت اخلبة الالزمة 
إىل  أضف  امللف،  مع  للتعامل 
النفط  شركة  إنشاء  احتمال 

الوطنية.
احلسبان  يف  لألخذ  جعجع  يدعو 
أنه إذا مل يتبني وجود غاز يف 
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ال  ذلك  فإن  مة،  امللزرّ البلوكات 
مينع بأن تلزم البلوكات الباقية 
باألسعار نفسها ما دامت ظروف 
التنقيب وفرص وجود النفط لن 

تتغري.
للدخول  داع  من  جعجع  يرى  ال 
يف مواجهة أو حتد مع إسرائيل، 
املنطقة  يف  التلزيم  خالل  من 
احلكومة  يدعو  إمنا  اإلشكالية، 
يف  اثنني  أو  بلوك  تلزيم  إىل 
منطقة بعيدة، على أن تلجأ يف 
الوقت نفسه إىل مكتب حماماة 
مهمته  تكون  متخصص،  دولي 
لبنان  إثبات  خارطة طريق  رسم 

حلقه يف مياهه وثرواته.
عملية  ليست  التنقيب  »عملية 
البعض«،  يوحي  كما  طارئة 
أن  موضحًا  جعجع،  يقول 
إسرائيل »حتتاج ألكثر من سنة 
النفط،  باستخراج  تبدأ  حتى 
عمل  لو  للبنان  مدة ميكن  وهي 
خالهلا  يثبت  أن  جدي،  بشكل 
حقوقه املائية«. ويضيف: حتى 
نفطنا  إىل  إسرائيل  سبقتنا  لو 
من خالل التنقيب األفقي، فإن 
ذلك لن حيرم لبنان من حقوقه، 
موضحًا أن النجاح يف تأكيد حق 
على  باحلصول  سيسمح  لبنان 
تعويضات من الشركة امللتزمة، 

حتى لو بعد حني.
كل ذلك يؤدي إىل خالصة واحدة 
ما  »القوات«:  لرئيس  بالنسبة 
لبناني  يردده أكثر من مسؤول 
من  إسرائيل  اقرتاب  بشأن 
اللبناني هو جمرد  النفط  سرقة 
شركات  توجد  ال  إذ  تهويل، 
مناطق  يف  للتنقيب  مستعدة 
خمتلف عليها، إن كان من اجلهة 
اللبنانية أو اإلسرائيلية. يفضل 
تلزيم  خيار  مناقشة  عدم  جعجع 
»سيكون  ألنه  إيرانية  شركات 

مبثابة افتعال مشكلة«.
»احلكومة  جعجع  يدعو  عندما 
بتلزيم  اإلسراع  إىل  اللبنانية« 
البلوكات أو تكليف شركة حماماة 
لبنان،  حقوق  لتحصيل  تسعى 
فهو ال يتوجه بكالمه إىل احلكومة 
احلكومة  إىل  إمنا  املستقيلة، 
اليت ستتشكل. يبدو حامسًا يف 
للحكومة  دور  أي  إعطاء  رفضه 
احلالية يف امللف النفطي. وردًا 
على سؤال، يؤكد أن »املقايضة 
التنقيب  مرسومي  إقرار  بني 
الدولية  احملكمة  متويل  وإقرار 

هو أيضًا مرفوض«.
حيوالن  لسببني  جعجع  يعرض 
احلالية  احلكومة  إقحام  دون 
ألنها  أواًل  امللف،  يف  لنفسها 
وملف  أعمال،  تصريف  حكومة 
غري  أمر  هو  النفط  آبار  تلزيم 
ملح، وثانيًا ألنه ال يوجد أي ثقة 
بنظافة كف هذه احلكومة ، ليس 
انطالقًا من تركيبتها السياسية، 
يف  جتربتها  من  انطالقًا  إمنا 
أكثر من ملف، كاملازوت األمحر 
الذي تبني يف  البواخر،  وتلزيم 
باإلمكان  كان  أنه  واحدة  جلسة 

توفري 50 مليون دوالر.
وألن جعجع يقدر أن مثة احتمااًل 
اجلديدة  احلكومة  تتشكل  ألن 
بناء  ثالثة،  أو  أسبوعني  خالل 
اإلفصاح  يرفض  معطيات  على 
بدعوتها،  يرتدد  ال  فهو  عنها، 
خبطوات  »للقيام  اآلن،  منذ 
أن  على  بالتنقيب  تتعلق  عملية 

تكون شفافة ومستقيمة«.

“يستغلون النفط لتربير السالح غري الشرعي”

جعجع: سوريا اجلديدة ستعيد مزارع شبعا

Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 

أبلغ املفورّض العام لوكالة األمم 
املتحدة الغاثة وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني يف الشرق األدنى 
ان  غراندي  فيليب  األونروا 
من  الفلسطينيني  النازحني 
لن  قليلة  بأعداد  يأتوت  سوريا 
الدولة  بنية  على  عبئًا  لوا  يشكرّ
يستطيعون  ألنهم  اللبنانية 
األونروا،  خدمات  من  االفادة 
اآلالف  مئات  وجود  اىل  مشريا 
الفلسطينيني  الالجئني  من 
السورية  األزمة  قبل  لبنان  يف 
دعمهم،  يف  مستمرة  واألونروا 
مؤمتر  عن  اجيابية  أجواء  ناقاًل 

اجملموعة الدولية لدعم لبنان.
االول  أمس  غراندي  زار  فقد 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان يف قصر بعبدا وأطلعه 
يف  األونروا  به  تقوم  ما  على 
الفلسطينيني  الالجئني  موضوع 
من سوريا وكذلك الفلسطينيني 
يف املخيمات، اضافة اىل مسألة 
اللجوء  له  يشكرّ الذي  العبء 
اجتماعيا  لبنان  اىل  سوريا  من 

ودميوغرافيا.
اجيابية عن  أجواء  غراندي  ونقل 
االجتماعات اليت تعقد يف األمم 
مؤمتر  عن  واملنبثقة  املتحدة 
لبنان  لدعم  الدولية  اجملموعة 
انعقد يف نيويورك نهاية  الذي 

الشهر الفائت.
يف السراي

حكومة  رئيس  غراندي  وزار 
ميقاتي  جنيب  األعمال  تصريف 
املديرة  حضور  السراي يف  يف 
آن  بريوت  يف  لألونروا  العامة 
احلوار  جلنة  ورئيس  ديسمور 
خلدون  الفلسطيين   - اللبناني 

الشريف.
غراندي  اللقاء وضع  ويف خالل 
جو  يف  ميقاتي  جنيب  الرئيس 
الفلسطينيني  مع  األونروا  عمل 
والنازحني  لبنان  يف  املقيمني 
حاجة  عن  معبا  سوريا،  من 
اللبنانية  احلكومة  لدعم  االونروا 

يف عالقاتها الدولية والعربية.
ميقاتي،  الرئيس  أكد  وقد 
ضرورة  على  اللقاء،  خالل  يف 
يف  الطوارئ  خطة  على  االبقاء 
يف  سيما  وال  البارد  نهر  خميم 
األمراض  مبعاجلة  يتعلق  ما 
تضمنته  ما  وفق  املستعصية، 
رئيس  وجهها  اليت  الرسالة 
جلنة احلوار اللبناني- الفلسطيين 
خلدون الشريف اىل السيدة آن 
ديسمور بتاريخ الثاني من ايلول 

الفائت.
غراندي  ادىل  اللقاء  وبعد 
للتو  إلتقيت  اآلتي:  بالتصريح 
ذلك  وقبل  احلكومة،  رئيس 
رئيس  مع  إجتمعت  قد  كنت 
يف  حبثنا  وبالطبع  اجلمهورية، 
الفلسطينيني  الالجئني  أوضاع 
األساسي  واهلم  لبنان  يف 
النزوح  وهو  لبنان،  للجميع يف 
للنازحني  والدراماتيكي  اهلائل 
من سوريا، وهذه هي مسؤولية 
لشؤون  العليا  املفوضية 
يف  املتحدة  األمم  يف  الالجئني 
دعم احلكومة. ما أبلغته لرئيس 
أنه  احلكومة ولرئيس اجلمهورية 
بالنسبة لألونروا سنواصل دعم 
من  الوافدين  الفلسطينيني 
الذين هم اآلن الجئون  سوريا، 
من  يفرون  وهم  الثانية،  للمرة 
ظروف صعبة جدا ودراماتيكية. 
أننا  اللبنانية  السلطات  أبلغت 

نقدر، إذا استمرت يف مواصلة 
إنفتاح، من دون متييز  سياسة 
والفلسطينيني  السوريني  بني 

الذين جيتازون احلدود.
أضاف غراندي: شددت على أنه 
بالفلسطينيني،  يتعلق  ما  يف 
بأعداد قليلة، فهم  وهم يأتون 
لن يشكلوا عبئا على بنية الدولة 
يستطيعون  ألنهم  اللبنانية 
األونروا.  خدمات  من  اإلفادة 
كما أبلغت السلطات بأننا ركزنا 
اليت  اجملموعات  على  خصوصا 
ألننا  لبنان،  وأقامت يف  دخلت 
الحظنا بأن العديد من األشخاص 
سوريا  اىل  عادوا  ثم  دخلوا 
جمددا. لقد وضعنا بعض القواعد 
يف إطار تقييم مساعداتنا حيث 
هناك مدة حمدودة جيب أن يكون 
فيها النازح يف لبنان لكي تصبح 
اقامته شرعية، وهذا االمر ساعد 
يف تقليص أعداد الفلسطينيني 
الوافدين من سوريا اىل لبنان. 
اليوم أحصينا وجود حنو 48 ألف 
العدد يف  كان  بينما  فلسطيين 
ألفا،  تسعني  حنو  سابق  وقت 
مقبول.  من  أكثر  وضع  وهذا 
سنستمر  بأننا  للحكومة  أكدت 
االجراءات،  بهذه  القيام  يف 
بسوريا  الدولي  اإلهتمام  وبأن 
احلصول  الصعب  من  أنه  يعين 
على موارد لغري اجلهات املرتبطة 

مباشرة بسوريا.
وتابع: ال ميكننا أن ننسى أن يف 
الالجئني  لبنان مئات اآلالف من 
قبل  املتواجدين  الفلسطينيني 
مستمرون  السورية وحنن  األزمة 
رئيس  أبلغت  وقد  دعمهم،  يف 
احلكومة أن أي تقرير من األونروا 
الالجئني  عن  التخلي  اىل  يشري 
جيب عدم األخذ به على اإلطالق 
هنا  حنن  له.  صدقية  ال  ألن 
دعمنا  وسنواصل  هنا  وسنبقى 
لالجئني الفلسطينيني حتى يصار 

عادل  حل  وتطبيق  حتقيق  اىل 
مسار  اىل  يقودنا  وهذا  ودائم، 
سياسي آخر، وهو مسار السالم 
الفلسطيين- اإلسرائيلي. بالطبع 
خالهلا  يف  جناهد  أوقات  هناك 
ونضطر  املوارد،  على  للحصول 
الجراء تعديالت معينة على عملنا، 
التخلي  تعين  ال  التعديالت  لكن 
عن مهامنا، ألن ذلك يعين تالعبا 
بالكامل.  نرفضه  حنن  سياسيا 
وهذا  بالتزامنا  مستمرون  حنن 
اجلمهورية  لرئيس  أبلغته  ما 
سأقوله  وما  احلكومة  ولرئيس 

للسلطات األخرى يف البالد.
يف الداخلية

وزير  والوفد  غراندي  وزار 
حكوميت  والبلديات يف  الداخلية 
مروان  العميد  األعمال  تصريف 

شربل يف مكتبه يف الصنائع.
اثر االجتماع اىل  وأشار غراندي 
ان البحث تناول مسألة الالجئني 
طلب  على  بناء  الفلسطينيني 
من  املزيد  بذل  جلهة  االونروا 
االهتمام بالعدد اهلائل االتي من 
الفلسطينيني  سيما  وال  سوريا 
كما  قليال،  عددهم  كان  وان 
جرى التطرق اىل التدابري املتخذة 
الفلسطينيني  احتياجات  لتلبية 
عددهم  كان  الذين  لبنان  يف 
فقط  الفا   48 وأصبح  الفا   90
بفعل هذه االجراءات، معتبا ان 
وضع هؤالء الالجئني خيتلف عن 
وضع النازحني السوريني لناحية 
والطبابة  التعليم  احتياجات 
ذات  اتباع  بامكانهم  الذين 
التدابري للحصول على التقدميات 
اليت ميكن تقدميها االن يف ضوء 
متر  اليت  االقتصادية  الضائقة 

بها املنطقة.
املسؤولني  اىل  بالشكر  وتوجه 
اللبنانيني ووزير الداخلية العميد 
جهودهم  على  شربل  مروان 
الفلسطينيني  لقضية  ودعمهم 

منها  يعاني  اليت  االزمة  رغم 
استمرار  اهمية  البلد، الفتا اىل 
االنساني  موقفه  يف  لبنان 
الفلسطينيني  الالجئني  جتاه 
متييز،  دون  من  والسوريني 
يف  االوضاع  وان  خصوصا 
اىل  بالنسبة  دراماتيكية  سوريا 
املدنيني باستثناء بعض التقدم 
يف  احرازه  مت  الذي  السياسي 
ان  ورغم  املاضية،  االسابيع 
هناك مدنيني يتعرضون للقتل، 
االمر الذي يدفعهم للنزوح اىل 
لبنان، مشددا على ان االونروا 
الداعمة  براجمها  يف  مستمرة 
من  القادمني  الالجئني  هلؤالء 
الفلسطينية  واملخيمات  سوريا 
مئات  حتوي  اليت  لبنان  يف 
وان  طويل  زمن  منذ  االالف 
مادية  ضغوطات  هناك  كانت 
حتول دون تلبية لكل احلاجات، 
لكن االونروا ستستمر يف تقديم 

اخلدمات الطبية والتعليمية.
وعند أبو فاعور

كذلك زار غراندي والوفد وزير 
حكومة  يف  االجتماعية  الشؤون 
تصريف األعمال وائل أبو فاعور 
وجرى البحث يف تنسيق التعاون 

وسبل تعزيزه.
ان  اللقاء  بعد  غراندي  واعلن 
الالجئني  موضوع  تناول  البحث 
ومتنى  لبنان  يف  الفلسطينيني 
دخول  منع  عدم  لبنان  على 
الذين  الفلسطينيني  الالجئني 
يهربون من سوريا نتيجة احلرب، 
الالجئني  موضوع  ان  باعتبار 
كثريا  يكلف  ال  الفلسطينيني 
الدولة اللبنانية، اذ ان االونروا 
اوالدهم  تسجيل  عن  مسؤولة 
اخلدمات  وتقديم  املدارس  يف 
اليهم. وأثنى على جهود الدولة 
على  اجملال  هذا  يف  اللبنانية 
لبنان  على  الثقيلة  االعباء  رغم 

نتيجة آثار امللف السوري.

مفوض األونروا جال على سليمان وميقاتي وشربل وأبو فاعور

النازحون الفلسطينيون من سوريا يستطيعون االفادة من خدماتنا
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فرجنية: التمديد لسليمان مستبعد.. والفراغ هو املرّجح
املردة«  »تيار  رئيس  يستهل 
حديثه  فرجنية  سليمان 
مبقاربة  الربوتية  لـ«السفري« 
فيشري  سوريا،  يف  الوضع 
اىل أنها كانت متتلك يف العام 
2010 أكرب ترسانة صاروخية يف 
املنطقة، مبا يهدد أمن إسرائيل 
بضربها  القرار  فكان  الفعلي، 
وتفتيتها، مشريا اىل أن احلرب 
الدائرة هناك أدت اىل تغيريات 
الرئيس  أن  دميوغرافية، مؤكدا 
بسوريا  يؤمن  ال  األسد  بشار 
التطورات  أن  معتربا  مقسمة، 
التقسيم  مرحلة  جعلت  األخرية 

خلفنا.
النظام  أن  فرجنية  يؤكد  وإذ 
جنيف  اىل  سيذهب  السوري 
يرى  واضحة،  رؤية  ومعه   ،2
يف  طرفا   30 من  أكثر  أن 
جنيف  اىل  سيذهب  املعارضة 
دون  من  ذلك،  تقرر  حال  يف 
القائمة  اخلالفات  واقع  إغفال 
هذه  تؤثر يف  قرار  مواقع  بني 

املعارضات.
األمريكي  أن  فرجنية  ويرى 
ـ  الروسي  بالنفوذ  يعرتف  بدأ 
االيراني يف املنطقة، يف حني أن 
العرب، وخصوصا السعودية، مل 
يعرتفوا بعد باملتغريات، مؤكدا 
أنه عندما يتفق أصحاب النفوذ 
ويرتاح  »نرتاح  املنطقة  يف 

لبنان«.
اىل  األسد  الرئيس  نظرة  وعن 
املعركة وآفاقها، يقول: الرئيس 
توقف  إذا  أنه  يعترب  األسد 
املعارضني  عن  الدولي  الدعم 
كل  من  املقاتلني  وتوقف ضخ 
اىل سوريا، حتسم  العامل  أحناء 

املعركة خالل أشهر.
يضع فرجنية ما جيري يف سوريا 
يف  كبريين  حمورين  سياق  يف 
املنطقة، األول ألمريكا وحلفائها 
والثاني لروسيا وحلفائها، وهما 
امسها  مساحة  على  يتصارعان 
نتقاتل  وحنن  األوسط،  الشرق 
كدول أو مذاهب او طوائف يف 
اللذين  املشروعني  هذين  اطار 
املنطقة،  يف  األساس  هما 
احلرية  شعارات  اختلفت  مهما 
وقد  والتغيري،  والدميوقراطية 
الضربة  عن  احلديث  بعد  تبني 
العسكرية على سوريا بأن هناك 
هذه  لتفكيك  أمريكية  حماولة 
وجد  األمريكي  لكن  املسبحة، 
أنه سيقاتل حمورا بكامله وليس 
الرتاجع  لذلك مت  دولة مبفردها 
ينكشف  عندما  أنه  وأكد  عنها. 
السالح الكيميائي يف أي بلد ال 
يعود له أي تأثري، الفتا االنتباه 
تعاون  األسد  الرئيس  أن  اىل 
مع روسيا اىل أبعد احلدود يف 
قاعدة  على  وذلك  امللف،  هذا 
التحية  ورّد  باجلميل  العرفان 

بأحسن منها.
ويرى فرجنية أن أهم شيء يف 
الروسي  الدعم  قبل  أنه  خطنا 
اتكال  هناك  كان  وااليراني، 
اهلل«  فـ«حزب  النفس،  على 
بقواه  وصمد  قوي  لبنان  يف 
الذاتية يف متوز 2006، وإيران 
الثورة  منذ  بإمكاناتها  قوية 
ما  كل  برغم  اآلن،  وحتى 

واجهته من حصار وحرب شنها 
صدام حسني عليها بدعم عربي 
األسد  بشار  والرئيس  وغربي، 
صمد بقوته أوال، يف حني نرى 
أن الروسي دعم القذايف لكنه 
أخرى  أماكن  يف  ودعم  سقط، 
وما  االنهيار،  مصريها  وكان 
حصل يف املنطقة هو أن القوة 
موجودة من  اليت كانت  الذاتية 
دمشق  اىل  بريوت  اىل  طهران 
الروسي  للموقف  زمخا  أعطت 

وجعلته يكسب الرهان.
مثال  فخري  الثاني،  احملور  أما 
بضرب  أمريكا  وعدت  عندما 
سوريا عسكريا، فبنى أركان هذا 
على  إسرتاتيجياتهم  كل  احملور 
هذه الضربة، وعندما مل حتصل 
أنه  وأعتقد  »فرطوا«،  الضربة 
سريعة  تغيريات  هناك  يعد  مل 
املنطقة،  يف  دراماتيكية  أو 
وبالتالي، قناعيت أن العام 2014 
سيكون مفصليا وسيشهد إعادة 
رسم خريطة جديدة يف املنطقة، 
يف  الرئاسية  االنتخابات  من 
سوريا وترشيح الرئيس األسد، 
وكذلك االنتخابات الرئاسية يف 
لبنان، من دون اغفال ما جيري 
واألردن  فلسطني  ساحات  يف 

والعراق ومصر من تطورات.

الفراغ هو األرجح

انتخابات  حصول  إمكان  وعن 
رئاسية يف لبنان، يشكك فرجنية 
بأن حيصل هذا االستحقاق يف 
الفراغ  فرضية  مرّجحا  موعده، 
الرئاسي، مشريا اىل أن التوافق 
الدولي على سوريا سيكون من 
ضمنه لبنان، وإال فإن كل شيء 

مؤجل، وطبعا احلكومة أيضا.
أيار  وعما إذا كنا حنتاج اىل 7 
انتخابات  حتصل  لكي  جديد 
أيار   7 »قبل  يقول:  رئاسية، 
اقليمي  اتفاق  حصل   2008
برعاية فرنسية، وذهب الرئيس 
والتقى  باريس  اىل  األسد 
ومت  ساركوزي،  الرئيس 
االنتخابات  اجراء  على  التوافق 
القضاء،  صعيد  على  النيابية 
رئيسا  سليمان  ميشال  وعلى 
بثلث  حكومة  وعلى  للجمهورية، 
ضامن، فرفضت قوى 14 آذار 
أن تنفذ، فتأجلت االستحقاقات 
األمر  وكان  أشهر،  مخسة  حنو 
مبا  حمدودة  ضربة  اىل  حيتاج 
اىل  الذهاب  على  اجلميع  جيرب 
أيار   7 فحصل  للتفاهم،  مكان 
وذهب اجلميع اىل الدوحة، وكنا 
نتمنى أال حيصل، ولو نفذت 14 
ملا  البداية  منذ  االتفاقات  آذار 
كان حصل 7 أيار، واليوم حنتاج 
تسويات  على  جديد  اتفاق  اىل 
هذا  مثل  حصل  وإذا  حمددة، 
االتفاق نأمل أن يرتجم من دون 

أية مشاكل.
اليوم  حنن  فرجنية:  ويضيف 
على مفرتق طرق. هناك حموران 
فأنا  لي  بالنسبة  أما  يتقاتالن، 
»حزب  من  املمتد  احملور  حليف 
بالنظام  مرورا  ايران  اىل  اهلل« 
يفّسر  أن  أريد  وال  السوري، 
طائفة  ضد  بأنين  موقفي 
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يريد  األمريكي  ألن  معينة، 
الشيعي  مع  السين  يتقاتل  أن 
الصراع  ينسوا  لكي  سنة  ملئة 
وأنا  االسرائيلي،  العربي 
قضية  بأولوية  متمسكا  سأبقى 
من  كل  مع  وأنا  فلسطني، 
الوطين  وتارخيي  عروبيت  ميثل 
الفلسطينية  والقضية  والقومي 

والعداء السرائيل.
أنا  ثانية،  جهة  من  يضيف: 
نفسي  أرى  عندما  كمسيحي، 
إال  أستطيع  ال  كأقلية،  مهددا 
أن أتعاطف مع األقليات األخرى 
املهددة، وأن نعمل على محاية 
يف  خياران  وهناك  أنفسنا. 
بإلغاء  ينادي  خيار  املنطقة، 
األقليات والتطبيع مع اسرائيل 
لشعوب  جديد  عدو  واخرتاع 
جديدة، ويف  املنطقة مبسميات 
ينادي  خيار  هناك  املقابل، 
االقصاء  ويرفض  بالتعايش 
ويصر على جعل املنطقة منوذجا 
للتعايش بني األديان وال يريد 
والقضية  بالعروبة  يفّرط  أن 
الفلسطينية، وأنا حتما مع اخليار 

الثاني.
لبنان  يف  أننا  فرجنية  ويرى 
ال  فهل  الصيغة،  على  خنتلف 
يزال لبنان عدوا السرائيل، أم 
مع  لبنان  هل  صديقا؟  أصبح 
هل  عدوة؟  أم  صديقة  سوريا 
حنن مع لبنان اجليش والشعب 
واملقاومة، أم احلياد يف الصراع 

العربي االسرائيلي؟
العامل  دول  معظم  يضيف: 
عندما اختلفت على هكذا قضايا 
إسرتاتيجية مفصلية ذهبت اىل 
احلرب، وحنن نقول اليوم تعالوا 
نتجرع  وال  احلرب  هذه  نؤجل 
تكون  لن  ألنها  املرة  كأسها 
يف مصلحة أحد، واذا مل نبادر 
بأنفسنا اىل حماولة حل مشاكلنا 
لننتظر نتائج ما حيصل من حولنا 
ومن يربح يف النهاية »صحتني 

على قلبو«.

الشراكة بإعطاء 
 املسيحيني حقوقهم

كان  أنه  على  فرجنية  ويشدد 
عروبة  على  يراهن  يزال  وال 
بسوريا   املميزة  وعالقته  لبنان 
املسيحيني  عروبة  على  وكذلك 

يف  واخنراطهم  املنطقة  يف 
االسرائيلي،  املشروع  مقاومة 
أخسر،  الرهان  هذا  خسر  فاذا 
وإذا ربح أربح، لكن يف النهاية 
أنا لن أغرّي رهاني، وضمن هذا 
الرهان، اذا رحبت فإن قناعيت 
أن  ميكن  ال  لبنان  بأن  راسخة 
فهناك  طوائفه،  بكل  إال  يقوم 
للمسيحيني  منقوصة  حقوق 
بعضها  استعادة  أرادوا  وإذا 
بشراكتهم  يشعروا  حتى 
فليكن، لكنين ال أقبل أن يأخذ 
املسيحيون حقوق غريهم أو على 
لبنان  أن  اآلخرين، علما  حساب 
ال يعيش بدون أي من مكوناته 

الطائفية.
مصلحة  ال  أن  فرجنية  يؤكد 
اهلل«،  بـ«حزب  جتمعه  انتخابية 
شيعي  أي  ينتخبين  ال  فأنا 
مصلحيت  رمبا  بل  زغرتا،  يف 
حتى  أخاصمهم  أن  االنتخابية 
يف  السنية  األصوات  أربح 
القضاء، لكنين ألتقي مع احلزب 
أكرب  إسرتاتيجية  خيارات  على 
بشدة  منتقدا  االنتخابات،  من 
سليمان  أن  بلغة  يتحدثون  من 
وبالتالي  بالسنة،  فرجنية حماط 
فهو ال يستطيع أن يفعل شيئا، 
للسنة  عدوا  ليس  أنه  مؤكدا 
معتربا  له،  أعداء  السنة  وليس 
مجال  مدينة  هي  طرابلس  أن 
عبد الناصر والعروبة، يف حني 

أن غريه يريدها أن تتحول مالذا 
للتطرف واالرهاب والتكفري.

اىل  االنتباه  فرجنية  ويلفت 
»حزب  سالح  على  املعركة  أن 
اهلل« هي من أجل تغيري مساره 
ووجهته، مؤكدا أن أحدا يف لبنان 
ال ميلك القدرة على املس بهذا 
السالح »وكل ما يفعله البعض 
اليوم هو أن يستفز سالح حزب 
يف  علينا  النار  يطلق  حتى  اهلل 

الداخل وترتاح إسرائيل«.
وعن نظرته ملستقبل املسيحيني 
أن  فرجنية  يؤكد  لبنان،  يف 
اىل  الوصول  من  مناص  ال 
صيغة جديدة تعيد االعتبار اىل 
الدولة  يف  املسيحيني  موقع 
ال  أنه  اىل  ويشري  والصيغة، 
ميكن أن تسمي مرجعية مسيحية 
من دون أن تسلمها املسؤولية 
احلقيقية، الفتا االنتباه اىل أن 
انتخاب رئيس اجلمهورية حيتاج 
»ويف  حكم،  ألنه  الثلثني  اىل 
أن  مرشح  ألي  ميكن  ال  الواقع 
حيصل على الثلثني، عندها يتم 
اللجوء اىل رئيس يسمى وسطيا 
يرضي كل األطراف وبالتالي ال 
يستطيع أن يفعل شيئا، وتبقى 
سائر الزعامات املارونية تقاتل 
بعضها، فيتطلع الرئيس اىل أن 
خالل  من  مارونيا  زعيما  يصبح 
اىل  ويتحول  األوىل  الرئاسة 
بالتالي  ويعطل  شريك مضارب 
أنين  بدليل  املؤسسات،  كل 
التعيينات  يعطل  من  أنا  لست 
وال  عون  ميشال  وال  اإلدارية 
مسري جعجع، بل يعطلها رئيس 
اجلمهورية الذي يقول أنا الزعيم 
الذي يوقع على املراسيم وأريد 
ال  وعون  اآلخرين،  قبل  حصيت 
وال  جعجع  وال  حبصته  يعرتف 
هذه  يستأهل  ال  كونه  حنن 

احلصة، فيوقف التعيينات«.

لننتخب وفق النصف 
زائدا واحدا

يكون  أن  اىل  فرجنية  ويدعو 
على  اجلمهورية  رئيس  انتخاب 
واحلكومة  اجمللس  رئيسي  غرار 
وليأت  واحدا،  زائدا  بالنصف 
آذار،   8 من  أو   14 من  رئيس 
ولكن عندها يستطيع أن حيسم 
رئيسا  ويصبح  املعضلة  هذه 

حقيقيا وحاكما.
اجلمهورية  لرئيس  بالنسبة 
األمور  فرجنية  يبّسط  املقبل 
خطنا  انتصر  إذا  بالقول: 
السياسي سيأتي رئيس من 8 
آذار، وإذا انتصر خط 14 آذار 

سيأتي رئيس منهم، وإذا بقيت 
يف  وضبابية  انتقالية  املرحلة 
املنطقة، كما هي اآلن، إما أن 
أو أن يأتي رئيس  الفراغ  حيل 
وسطي، لذلك أنا ال أعترب نفسي 
لن  خطنا  وضمن  ألحد،  منافسا 
رئاسة  أجل  من  أحد  مع  أختلف 
اجلمهورية، وعندما نتفاهم على 
اسم ال مشكلة لدي، لكن األهم 
اىل  سياسي  كفريق  نصل  أن 

رئاسة اجلمهورية.
انتخابات  أن  فرجنية  ويرى 
بالظروف  مرتبطة  الرئاسة 
اإلقليمية  القوى  وموازين 
والدولية، مؤكدا أنه لن يصوت 
سليمان،  مليشال  التمديد  على 
مستبعدا حصول ذلك، معتربا أن 
وهذه  مواصفاتها،  مرحلة  لكل 
املواصفات ميكن أن تنطبق على 
أو على  آذار  أو 14  كثر يف 8 
أنه  على  مشددا  الوسطيني، 
العماد  وصول  يدعم  يزال  ال 
ميشال عون اىل الرئاسة، وأن 
حال  يف  له  ستكون  األولوية 
مؤكدا  وظرف،  حظ  لديه  كان 
مع  واإلسرتاتيجي  الثابت  حلفه 
»التيار الوطين احلر« مبعزل عن 

بعض احلساسيات الصغرية.
رئيس  أن  فرجنية  ويرى 
املرحلة  يف  كان  اجلمهورية 
األوىل وسطيا، ومل يعد كذلك 

يف املرحلة الثانية.
وعن عالقة »املردة« بـ«القوات 
الشك  اللبنانية«، يقطع فرجنية 
بالقني: »إذا تقربت القوات منا 
نتحالف  أن  ميكن  بالسياسة، 
معها، وحنن طبعا لن نتقرب منها 
مواقفنا  نبّدل  لن  سياسيا ألننا 
معها  خنتلف  وحنن  وخياراتنا، 
لكن  السياسة،  يف  درجة   180
هناك أرض مشرتكة، والتنسيق 
كاشفا  وطبيعي،  مطروح  فيها 
عن اجتماعني أمنيني عقدا بطلب 
فرتة  خالل  املطارنة  أحد  من 
بعض  واتهام  طرابلس  أحداث 
جبل  بدعم  زغرتا  احملاور  قادة 
اجتماع  »هناك  وقال  حمسن، 

ثالث سيعقد خالل أيام«.
طرابلس،  يف  الوضع  وحول 
السلم  إرادة  أن  فرجنية  يؤكد 
مبديا  طرابلس،  األكرب يف  هي 
أبناء  يتعرض  أن  من  خشيته 
طرابلس  يف  العتداءات  زغرتا 
أو بالعكس من قبل مدسوسني 
على الطرفني، داعيا اىل إطالق 
الغطاء  وتأمني  اجليش  يد 
السياسي واحلاضنة السنّية له.

ريفي  غسان  احلوار:  اجرى 
وحسناء سعادة

فرنجية: إذا انتصر خطنا السياسي 
سيأتي رئيس من »8 آذار« وإذا 
انتصر خط »14 آذار« سيأتي 
منهم)أرشيف ــــ عباس سلمان(
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سيناء  جزيرة  شبه  شهدت 
أمنية  إجراءات  االول،  امس 
انتحارى  قيام  عقب  مشددة 
بتفجري سيارته املفخخة يف كمني 
الريسة، ما أدى إىل مقتل أربعة 
أربعة  وإصابة  وشرطي  جنود 

آخرين بإصابات خطرية.
إغالق  اإلعتداء مت  وقوع  وفور 
املعابر والطريق الدولي العريش 
رفح  معرب  إىل  املؤدية  رفح،   -
الطرق  احلدودي مع غزة وإغالق 
الرئيسية مع احملافظات األخرى. 
االستنفار  من  حالة  وأعلنت 
األمين يف مجيع املقار األمنية يف 

سيناء.
وأفادت املصادر األمنية ايضًا 
نارية  أعرية  أطلقوا  مسلحني  أن 
معرب  جتاه  بعيدة  مسافات  من 
سيناء،  بوسط  الربى  العوجة 
إصابات.  وقوع  عن  يبلغ  ومل 
إسرائيل  إن  املصادر  وأكدت 
بعد  ناحيتها،  من  املعرب  أغلقت 
أن أصابت األعرية النارية اجلانب 
اإلسرائيلي من املعرب الذي تطلق 

عليه إسرائيل مسمى نتسيانا.
صرح اللواء عبد الناصر العذب 
الثالث  اجليش  أركان  رئيس 
امليداني أن قوات التأمني بنطاق 
صحراء سيناء متكنت من القبض 
على ٥ عناصر إرهابية إثر تعقب 
تفجري  لعملية  املنفذة  اخللية 
واليت  سيناء  جنوب  أمن  مديرية 
جمندين  ثالثة  فيها  استشهد 
تفجري  إثر  اخرون   62 وأصيب 
هذا  بداية  يف  مفخخه  سيارة 

االسبوع.
ان  الناصر  عبد  اللواء  وأكد 
قائد اجليش اللواء اسامة عسكر 

قرر الدفع بتشكيلني من القوات 
منطقة  بتطويق  قامت  املسلحة 
صحراء مدينة الطور لتعقب اخلاليا 
كما  اسلحتهم  وخمازن  اإلرهابية 
منطقة  بتطويق  آخر  تشكيل  قام 
احلسنة والقسينه وطرق األودية 
سيناء  لوسط  منها  املؤدية 
حماولة  عملية  يف  اجلناة  لتعقب 
اجليش  قائد  مساعد  إغتيال 
بإحدى  الكريم  عبد  سيد  اللواء 
مبهمة  قيامه  أثناء  املنطقة  طرق 
إنسانية لتوفري السلع واخلدمات 
البدويه  والتجمعات  للقرى 
باملنطقه استجابة ملطالب مشارخ 
اسرتاتيجة  لوضع  البدو  ومعاقل 
اإلجتماعي بني اجليش  للتواصل 
املناطق  يف  البدوية  والقابئل 

النائية يف صحراء سيناء.
حماكمة مرسي

من ناحية اخرى، كشف مصدر 
مكان  نقل  احتمال  ان  قضائي، 
حماكمة  جلسات  اوىل  انعقاد 
مرسي،  حممد  املعزول  الرئيس 
اىل خارج القاهرة امر وارد. اشار 
احملاكمة  مكان  ان  اىل  املصدر 
املقرر حتى اآلن هو مبعهد امناء 

الشرطة.
وكشف انه ميكن نقل احملاكمة 
حضور  تعذر  اذا  القاهرة،  خارج 
املتهم نظرا للظروف االمنية اليت 

متر بها البالد.
املؤيد  التحالف  وواصل  هذا 
ملرسي، دعوته املستمرة القتحام 
فيه  والتظاهر  التحرير  ميدان 
اليوم اجلمعة، بعد حماولته االخرية 
يوم االحد املاضي، واحداث حالة 
من العنف والفوضى يف شوارع 

القاهرة وحمافظات مصر.

استشهاد ٥ عسكريني مصريني بانفجار 
سيارة مفخخة أمام مركز أمين بسيناء

Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

Ph: 9709 8081 
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN  NSW 2200

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد 
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة .. اللقمة والخدمة

اللييب  الوزراء  رئيس  قال 
علي زيدان عقب حتريره من قبل 
خاطفني احتجزوه لساعات امس 
االول، إن عملية اختطافه جاءت 
يف  السياسية  املماحكات  ضمن 
ليبيا وبينما مل تتضح بعد دوافع 
زيدان  استهدفت  اليت  العملية 
خبصوص  املعطيات  تباينت 

الطرف الذي قام باختطافه.
الليبية  األنباء  وكالة  ونقلت 
مقتضبة  بكلمة  قوله  زيدان  عن 
حبضور  احلكومة،  رئاسة  مبقر 
العام  الوطين  املؤمتر  رئيس 
من  وعدد  سهمني  أبو  نوري 
إن  واحلكومة،  املؤمتر  أعضاء 
ضمن  جاءت  اختطافه  عملية 
ليبيا،  السياسية يف  املماحكات 
وإنها لن تؤثر على األمن فيها. 
لرئاسة  التحية  زيدان  ووجه 
اجليش  وضباط  العامة  األركان 
الوطين والشرطة ولألهالي على 
واليت  بها  قاموا  اليت  اجلهود 
احتجازه،  إنهاء  يف  أسهمت 
واعترب أن الليبيني حيتاجون إىل 
مع  للتعامل  التصعيد  ال  احلكمة 

هذا املوقف.
األجانب  طمأن  كما 
املوجودين  والدبلوماسيني 
وأكد  األمنية،  احلالة  على  بليبيا 
أن األجهزة األمنية تقوم بعملها 
املواطنني  أمن  على  للحفاظ 
واملقيمني على حد سواء. وكان 
عدد من الوزراء وأعضاء املؤمتر 
الوطين العام يف استقبال زيدان 
مصفحة  سيارة  من  نزوله  لدى 
أمام مدخل رئاسة احلكومة حماطا 

بتدابري أمنية استثنائية.
على  مسلحا   1٥0 وهاجم 
رباعي فندق  منت سيارات دفع 

يقيم  حيث  بطرابلس  كورينثيا 
زيدان، يف وقت مبكر من صباح 
امس، واقتادوه إىل جهة جمهولة. 
بكثري  حماطة  العملية  تزال  وال 
من الغموض فيما يتعلق باجلهة 
ودوافعه  باالختطاف  قامت  اليت 
وصوال إىل طريقة حتريره. ونفى 
رئيس املؤمتر الوطين اللييب ابو 

سهمني عالقته باحلادث.
وقال مصدر أمين بطرابلس إن 
الروايات تضاربت بشأن الكيفية 
اليت متت بها عملية اإلفراج. ففي 
حني ذكرت احلكومة املؤقتة أنها 
مقاومة  أية  دون  زيدان  حررت 
قالت  خمتطفيه،  قبل  من 
للثوار  املشرتكة  األمنية  القوة 
إطالقه بصورة  إنه مت  بطرابلس 
ليبيا  ثوار  غرفة  ونفت  سلمية. 
مسؤوليتها عن عملية االختطاف، 
وقالت يف بيان هلا إنها مل تقم 
تناقلته  ما  وإن  العملية،  بهذه 
أساس  ال  عنها  اإلعالم  وسائل 
له من الصحة، وتعهدت مبقاضاة 
تلك الوسائل اليت مل تفصح عن 
ليس  أنه  وأضافت  مصادرها. 
من أخالق أو منهج الغرفة القيام 
مبثل هذا العمل مؤكدة أن مهمتها 
هي التأمني وليس القيام مبثل 

هذا العمل.
مكافحة  مكتب  اتهم  بدوره 
الداخلية  لوزارة  التابع  اجلرمية 
عملية  عن  باملسؤولية  الغرفة 
جلب  َمن  أن  مؤكدًا  االختطاف، 
زيدان إىل مقره مبنطقة الفرناج 
التابعون  هم  طرابلس  بضواحي 

لغرفة ثوار ليبيا.
العملية،  دوافع  وخبصوص 
أوردت تقارير أن عملية االحتجاز 
جاءت على خلفية دعاوى قضائية 
تتعلق بالفساد املالي، يف وقت 
إصداره  العام  النائب  فيه  نفى 
استدعاء  أو  اعتقال  مذكرة  أيَّ 
بأي  معه  للتحقيق  زيدان  حبق 

قضية.
فعل  ردود  العملية  وخلفت 
األمني  أكد  فقد  دولية خمتلفة، 
العام لألمم املتحدة بان كي مون 
أن اختطاف رئيس الوزراء اللييب 
لالستيقاظ  دعوة  مبثابة  ُيعد 
االستقرار  استعادة  أجل  من 
يف  القانون  وحكم  السياسي 
ليبيا. وأوضح بان، على هامش 
أن  بروناي،  يف  إقليمية  قمة 
األمم املتحدة تعمل بشكل وثيق 
والدول  الليبية  السلطات  مع 
وقبل  أوال  ملساعدتها  اجملاورة 
كل شيء على إرساء االستقرار 

السياسي وحكم القانون.
اخلارجية  اعتربت  جانبها  من 
اختطاف  عملية  أن  الروسية 
الوضع  هشاشة  تبنينّ  زيدان 
ليبيا.  تعيشه  الذي  األمين 
ونقلت وسائل إعالم روسية عن 
ألكسندر  اخلارجية  باسم  الناطق 
أحداث  إن  قوله  لوكاشيفيتش، 
اليوم تشري مرة أخرى إىل مدى 
بالبالد  األمين  الوضع  صعوبة 
االستقرار  ذاك  هشاشة  ومدى 
الكثري  عنه  ث  يتحدنّ طاملا  الذي 
من شركائنا. كذلك وجه كل من 
وليام  الربيطاني  اخلارجية  وزير 
العام حللف مشال  واألمني  هيغ 
األطلسي أندرس فوغ رامسوسن 
إلطالق  نداء  سابق  وقت  يف 

زيدان فورًا.

رئيس الوزراء اللييب بعد خطفه لساعات على يد 
مسلحني: العملية جاءت ضمن الصراعات السياسية

السودان  دوليت  رئيسا  وقع 
البشري  عمر  السودان  وجنوب 
خطابا  ميارديت،  وسلفاكري 
الدولي،  للمجتمع  موجها  مشرتكا 
الدائنة،  املالية  واملؤسسات 
للعمل على معاجلة ديون السودان 
وإعفائها، واليت تتجاوز 40 مليار 

دوالر.
السوداني  التجارة  وزير  وقال 
موسع  اجتماع  إن  الشريف،  عمر 
جملموعة العمل الفنية بدأت أعماهلا 
يف واشنطن بشأن النظر يف ملف 
سبل  وحبث  السودانية  الديون 
معاجلتها. ويف السياق ذاته، أكد 
السودانية  الديون  جلنة  رئيس 
صابر حممد احلسن، توقيع اخلطاب 
الدولي  للمجتمع  املوجه  املشرتك 
قبل  من  السودان  ديون  إلعفاء 
اآللية  ورئيس  البلدين  رئيسي 
ثابو  املستوى  رفيعة  األفريقية 
تشكيل  إىل  باإلضافة  أمبيكي، 
مسألة  ملتابعة  الثالثي  الفريق 

إعفاء الديون.
كان صندوق النقد الدولي قد 
بالتنسيق  اخلرطوم  حكومة  طالب 
بإعفاء  يتعلق  فيما  جوبا،  مع 
ديون ما قبل االنفصال يف إطار 
البلدين،  بني  املوقعة  االتفاقيات 
مع  االتصاالت  تكثيف  عن  فضال 
الدول الدائنة للمساعدة يف إعفاء 

الديون.
وناشدت األمم املتحدة حكوميت 
السودان،  وجنوب  السودان 
أحادية  إجراءات  أي  عن  االمتناع 
منطقة  يف  الوضع  بشأن  اجلانب 
واملتنازع  بالنفط،  الغنية  أبيي 
عليها بني دوليت السودان وجنوب 

السودان.
الرمسي  املتحدث  نائب  وقال 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  باسم 
الدولية  املنظمة  إن  حق،  فرحان 
وجوبا  اخلرطوم  حكوميت  تطالب 

إجراءات  أي  اختاذ  عن  باالمتناع 
أحادية اجلانب بشأن أبيي. وأضاف 
نائب املتحدث الرمسي يف املؤمتر 
تقدم  أي  يوجد  ال  أنه  الصحايف 
اخلاصة  املفاوضات  يف  ملموس 
بالوضع النهائي يف منطقة أبيي، 
مشرًيا إىل أن األمم املتحدة تدعم 
بقوة جهود فريق االحتاد األفريقي 
بتنفيذ  املعين  املستوى  رفيع 
املوقعة يف 20  التعاون  اتفاقات 
يونيو لعام 2011 بشأن الرتتيبات 
ملنطقة  املؤقتة  واإلدارية  األمنية 

أبيي الغنية بالنفط.
احلالي  األسبوع  بداية  ومنذ 
االحتجاجية  املظاهرات  شهدت 
على ارتفاع األسعار يف السودان 
احنسارا واضحا وهو احنسار يفسره 
املتصارعني:  الطرفني  من  كل 
من  املعارضة  السياسية  القوى 
أخرى  جهة  من  واحلكومة  جهة 

بطريقته اخلاصة.
ما  فإن  املعارضة  قوى  وبرأي 
شهدته األيام املاضية يدل على أن 
الشعب السوداني مقبل على ثورة 
ستستمر  املظاهرات  وأن  جازمة 
ال  إليها  أدت  اليت  األسباب  ألن 
أكثر  وستتعمق  بل  موجودة  تزال 
االقتصادية،  القرارات  تأثري  مع 
الوطين  املؤمتر  حِزب  يرى  بينما 
أن  يعدو  ال  حدث  ما  أن  احلاكم 

يكون ختريبا وسلبا وإجراما.
ويثري هذا التباعد الشاسع بني 
الطرفني جدال بشأن ما إذا كانت 
املظاهرات محلت مطالب سياسية 
وعنف  ختريب  مظاهرات  أنها  أم 
وإخالل باألمن كما تقول احلكومة، 
املعارضة  تشببها  كما  إنها  أم 
بثورات الربيع العربي؟ وهناك من 
يرى أن املعارضة نفسها بتشظيها 
معاول  أول  دقت  واختالفاتها 
وأدخلتها  املظاهرات  يف  الفشل 

يف دوامة العنف.

 وسط استمرار التظاهرات يف السودان
البشري وسلفاكري يوقعان خطاباً مشرتكاً حلل ديون 

جتاوزت ٤0 مليار دوالر

األحزاب  بني  احلوار  دخول  مع 
يومه  تونس  يف  السياسية 
اخلامس، طفت على السطح بوادر 
اهليئة  إعادة تشكيل  خالف بشأن 
اليت  لالنتخابات،  املستقلة  العليا 
تنظيم  على  بدورها  ستشرف 
خالل  البالد  يف  عامة  انتخابات 

األشهر املقبلة.
ورفض املشاركون يف اجللسة 
مقرتحا  للحوار،  الثالثة  الرتتيبية 
تقدم به رئيس اجلمعية التونسية 
ودميقراطية  نزاهة  أجل  من 
بوراوي،  معز  عتيد،  االنتخابات 
الرتشحات  باب  بفتح  يقضي 
املستقلة  العليا  اهليئة  لعضوية 
أستاذ  اقرتح  بدوره،  لالنتخابات. 
وعضو  الدستوري،  القانون 
املكتب التنفيذي حلزب نداء تونس 
باب  فتح  عدم  عاشور،  بن  رافع 
الرتشحات للهيئة العليا املستقلة 
واالكتفاء  جديد،  من  لالنتخابات 
السابقة  الرتشحات  ترتيب  بإعادة 

اليت مت قبوهلا.
حركة  ممثل  قال  جهته  من 
عامر  احلوار  جلسات  يف  النهضة 
العريض، إن مقرتح عاشور وجهة 
سياسية  أبعاد  ذات  قانونية  نظر 
مسار  إرساء  أن  وأضاف  وحزبية، 
التوصل  يتطلب  صلب  انتخابي 
إىل حل قانوني وسياسي توافقي 

العليا  باهليئة  املتعلقة  لالزمة 
وأكد  لالنتخابات.  املستقلة 
حركة  أن  تصريح  يف  العريض 
النهضة لن تقبل بأي حل ترقيعي 
يهدف إىل جتاوز اإلشكال فحسب 
باعتبار، فهناك مأزق قانوني متعلق 
باهليئة ومأزق يف مبادرة الرباعي 

يف حد ذاتها، حسب قوله.
-اليت  الطريق  خريطة  وتلزم 
التونسي  العام  االحتاد  قدمها 
غالبية  عليها  ووقعت  للشغل 
األحزاب السياسية يف البالد األحد 
ب  التأسيسي  اجمللس  املاضي- 
العليا  اهليئة  أعضاء  اختيار  إنهاء 
وتركيزها  لالنتخابات  املستقلة 
من  واحد  أسبوع  أجل  تأليفها يف 
مفاوضات  جلسة  أول  انطالق 
وأحزاب  املعارضة  بني  مباشرة 
إعداد  وإنهاء  احلاكم،  االئتالف 
يف  االنتخابي  القانون  وإصدار 
ب  تلزمه  كما  أسبوعني.  أجل 
حتديد املواعيد االنتخابية يف أجل 
هيئة  تركيز  إنهاء  من  اسبوعني 
اجمللس  على  ويتعني  االنتخابات. 
أجل  يف  الدستور  على  املصادقة 
تاريخ  من  أسابيع  أربعة  أقصاه 
مباشرة  مفاوضات  جلسة  أول 
باالستعانة بلجنة خرباء تتوىل دعم 
يف  وجوبا  إنهائه  أعمال  وتسريع 

األجل املشار إليه.

خالفات يف جلسات احلوار بني النهضة واملعارضة حول 
هيئة اإلنتخابات يف تونس
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سياسيات

االحتاد األسرتالي للمجالس اإلسالمية يبدأ إجراءات قانونية ضد باتيل!

مّكة  يف  االستعدادات  تتواصل 
املكّرمة لبدء شعائر احلج. ويتابع 
مركز عمليات الدفاع املدني يف 
املشاعر على مدار الساعة حركة 
احلجيج يف منى وعرفة ومزدلفة 
ومنشأة اجلمرات واحلرم املكي، 
باستخدام أحدث تقنيات االتصال 
والكامريات التليفزيونية، لسرعة 
توجيه الوحدات والفرق امليدانية 
على  خطورة  متثل  اليت  للمواقع 
سالمة احلجاج، وإلدارة العمليات 
خماطر  مكافحة  يف  امليدانية 
احلريق وأعمال االنقاذ واإلسعاف 

يف حاالت الطوارئ.
ويباشر العاملون يف املركز على 
أيام  طيلة  ساعة   24 ال  مدار 
بشاشات  املدعمة  مهامه  احلج 
كبري  وعدد  ضخمة  تليفزيونية 
من اخلرائط واملصورات اجلوية، 
عن  بالغات  أي  الستقبال 
مباشرة  صورة  ونقل  احلوادث 
الدفاع  قوة  لقيادات  وحية 
املدني باحلج عن سري العمليات 
 8 عرب  مواجهتها  يف  امليدانية 

قنوات لالتصال.
عمليات  مركز  مدير  وأوضح 
الدفاع املدني باملشاعر أن املركز 
خلدمة  التقنيات  بأحدث  جمهز 
يف  امليدانية  والفرق  الوحدات 
منى ومزدلفة وعرفات، ومتابعة 
املشاعر  بني  احلجيج  تنقالت 
واملنطقة  املكي  احلرم  وداخل 
املكرمة،  مكة  يف  املركزية 
املعلومات  كافة  وتسجيل 
لالستفادة منها يف إدارة خطط 
العمل امليداني، إىل جانب دعم 
جهود رجال الدفاع املدني ألداء 
كافة  مع  التعامل  يف  مهامهم 

املخاطر االفرتاضية احملتملة يف 
احلج.

وقال أن كامريات مركز عمليات 
كافة  تراقب  املدني  الدفاع 
مت  اليت  الضخمة  املشاريع 
إنشاؤها باملشاعر املقدسة ويف 
مقدمتها منشأة اجلمرات وحمطات 
قطار املشاعر يف منى ومزدلفة 

استمرار االستعدادات يف مّكة املكّرمة لتأمني سالمة 
احلجاج خالل الشعائر

Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 

املمثلة  القانونية  اجلهة  قامت 
للمجالس  األسرتالي  االحتاد  عن 
إىل  رسالة  بإرسال  اإلسالمية 
الرئيس  باتيل  إقبال  السيد 
بضرورة  طالبته  لالحتاد  السابق 
دوالرا   175,685,51 مبلغ  دفع 
كان قد حصل عليها حتت مزاعم 
نفقات  عن  تعويضي  مبلغ  أنه 
التنفيذية  املسؤولية  توليه  أثناء 

لالحتاد.
يقول االحتاد األسرتالي للمجالس 
بني  الفرتة  أثناء  إنه  االسالمية 
سبتمرب   18 حتى   2010 يناير   1
السيد  فيها  شغل  اليت   ،2012
ونائب  رئيس  مناصب  باتيل 
األسرتالي  االحتاد  رئيس 
ورئيس  اإلسالمية،  للمجالس 
بكانبريا،  اإلسالمية  املدرسة 
على  احلصول  له  حيق  انه  ادعى 
 175,685,51 بقيمة  تعويضات 
دوالرا بداعي أنها نفقات تكبدها 
خالل ضلوعه بأدوار تنفيذية يف 

االحتاد.
عام  يف  أنه  االحتاد,  ويضيف 
األسرتالي  االحتاد  قام   ،2012
بتفويض  اإلسالمية  للمجالس 
 MWAW & املراجعة  شركة 
Associates ملراجعة كافة ادعاءات 
السيد باتيل فيما يتعلق بنفقات 
للمجالس  األسرتالي  االحتاد 
اإلسالمية يف الفرتة بني 1 يناير 
 ،2012 سبتمرب   18 إىل   2010
تقريرها  املراجعة  شركة  وأنهت 
بأن  وأفادت   2013 يناير  يف 
السيد باتيل مل يكن يستحق ذلك 
الكاملة  والتفاصيل  التعويض. 
موجودة يف تقرير املراجعة، الذي 
باتيل,  للسيد  اي  إليه,  سلمه 

االحتاد منذ أكثر من شهرين.
قام  أعاله،  املعطيات  على  وبناء 
للمجالس  األسرتالي  االحتاد 

ممثله  خالل  ومن  األسالمية 
القانوني )مرتي للمحاماة( بتوجيه 
فيه  يطالبه  باتيل  للسيد  رسالة 
البالغ  التعويضي  املبلغ  برد 
175,685,51 دوالرا قبل اخلامسة 
من مساء يوم 27 سبتمرب الفائت 
2013، ولكن السيد باتيل جتاهل 
كليًا الرسالة املوجهة اليه، لذلك 
جلأ االحتاد الختاذ إجراءات قانونية 
ممثله  عرب  باتيل  السيد  ضد 

القانوني.
االحتاد  يقول  ذلك،  على  عالوة 
إنه بالرغم من تنحية السيد باتيل 
االحتاد  يف  مناصبه  كافة  من 
اإلسالمية،  للمجالس  األسرتالي 
بواسطة رئيس االحتاد يف نوفمرب 
يقدم  يزال  ال  أنه  إال   ،2012
تنفيذي  مسؤول  أنه  على  نفسه 
يف االحتاد، خالفا للتعليمات اليت 
هذا  االحتاد.  رئيس  له  أعطاها 
باإلضافة إىل تعليقات أدىل بها 
األسرتالي  االحتاد  قدر  من  حتط 
وأعضائه،  اإلسالمية  للمجالس 
بسمعة  إضرار  من  تتسبب  ملا 

االحتاد. 
اليت  الرسالة  خالل  ومن  وأيضًا 
يضيف  باتيل  للسيد  وجهت 
إعطاؤك  يتم  سوف  االحتاد: 
الوقت  يف  الكاملة  التفاصيل 
التصرحيات  تلك  حول  املناسب 
ذات  ويف  منك،  صدرت  اليت 
تعليقات  أي  أن  نبلغك  الوقت، 
ازدراء  حتمل  منك  تصدر  أخرى 
لالحتاد، ستضاعف من التعويض 
االحتاد  منك  يطلبه  سوف  الذي 

وأعضاؤه مستقبال.
األسرتالي  االحتاد  ويضيف 
للمجالس األسالمية أنه يف الفرتة 
بني عامي 2004-2005 كان السيد 
باتيل يتقلد منصب أمني اخلزانة 
للمجالس  األسرتالي  االحتاد  يف 

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

الدعوة عامة

أجسادهم ذخـــائر 
لــلبنان

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني

390 ألف دوالر و88735 
دوالرا و16 مليون دوالر 
و200 ألف دوالرصحف 
- هدايا - صب مفاتيح - 
بطاقات لكافة املناسبات

Lucky Len . No1

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003

Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore 
Rd, Riverwood NSW 2210

بادارة لطف اهلل حجار

عن  مسؤوال  وكان  اإلسالمية، 
الكمبيوتر  أجهزة  إمدادات  دفع 
تطلبها  كانت  اليت  واألثاث 
االحتاد  انتباه  ولفت  املدرسة. 
إنفاق مبلغ 600 ألف دوالر على 
تلك التجهيزات يف ذلك الوقت. 
طلب  االحتاد  أن  من  وبالرغم 
ذلك  إنفاق  كيفية  حول  إثبات 
أن  إال  دفعه،  مت  وملن  املبلغ، 
هذا  مثل  يقدم  مل  باتيل  السيد 
اإلثبات، ومل يقدم باإلدلة، كيف 
على  كبري كهذا  مبلغ  إنفاق  يتم 
ملدرسة،  وأثات  كمبيوتر  أجهزة 
فإن  لذا  تقريبا،  طالبا   70 تضم 
االحتاد سوف يقوم بعمل مراجعة 
وسيكون  النفقات،  تلك  بشأن 
كافة  بتقديم  ملزما  باتيل  السيد 

املستندات املتعلقة بذلك.
يف  أنه  أيضا  االحتاد  علم  كما 
تسبب   2010-2009 بني  الفرتة 
أعمال  إجراء  يف  باتيل  السيد 
عقد  وأن  املدرسة  يف  جتديد 
يسيطر  لشركة  ذهب  التجديد 
السيد  باتيل  السيد  عليها صهر 
 ,Afraaz Mohammed أفراز حممد
 ,Auzfix Pty Limited وهي شركة
واليت حصلت على مبلغ 600 ألف 
مع  التجديدات،  مقابل  دوالر 
فيه  مبالغ  املبلغ  هذا  أن  العلم 
مت  ما  مع  يتناسب  وال  متاما، 
إجنازه من عمل، لذا فإن االحتاد 
اإلسالمية  للمجالس  األسرتالي 
يف  مراجعة  بعمل  يقوم  سوف 
تكلفة تلك التجديدات، وسيكون 
بتفسري  مطالبا  باتيل  السيد 
الوثائق  وتقديم  النفقات،  هذه 

املتعلقة.
األسرتالي  االحتاد  ان  يذكر 
بدأ  قد  األسالمي  للمجالس 
إجراءات قانونية ضد السيد إقبال 

باتيل.

اجلهات  مع  بالتنسيق  وعرفة، 
هذه  وتشغيل  بإدارة  املعنية 
احلكومية  واجلهات  املشروعات، 
العامة  اخلطة  بتنفيذ  املعنية 
ملواجهة  املدني  الدفاع  ألعمال 
يتواجد  اليت  احلج،  الطوارئ يف 
الساعة  مدار  على  هلا  مندوبني 

مبركز عمليات الطوارئ.

أن  اإليرانية،  السلطات  أعلنت 
طراز  من  طيار  بدون  طائرتها 
شاهد 129 قادرة على الوصول 
إىل العمق اإلسرائيلي وبالتحديد 

إىل تل أبيب.
وكالة  على  نشر  تقرير  ونقل 
على  اإليرانية،  فارس  أنباء 
لسان قائد القوة اجليوفضائية، 
أمري أزاده قوله: اقتناص طائرة 
من طراز شاهد 129 جاء بعناية، 
حيث أن هذه الطائرة بال طيار 
وغري  خاص  ختف  بنظام  تتمتع 
قابلة للرصد بواسطة الرادارات، 
لدرجة  مساوية  حرارتها  ودرجة 
حرارة البيئة، وصوتها منخفض 
تعكف  إيران  فإن  واليوم  جدا، 
هذه  من  العشرات  انتاج  على 
أن  التقرير  وأضاف  الطائرات. 
األعداء  مؤامرة  ب  وصفها  ما 
منذ  بدأت  اإليراني  النظام  ضد 
انتصار الثورة االسالمية. وتابع 
األعداء  استخدم  لقد  بالقول: 
حتى األن كل األساليب للقضاء 
أنهم  إال  وضربها،  الثورة  على 

طهران: طائراتنا بدون طيار قادرة على الوصول 
اىل تل أبيب

مل ينجحوا أبدا.
اإليراني  الربملان  ونفى 
فائضًا  بالده  امتالك  إمكانية 
استخدامه  ميكن  اليورانيوم  من 
الدول  مع  تفاوضية  كورقة 
بعض  أوردت  كما  الكربى 

التقارير األخرية.
برس  أسوشييتد  وكالة  وكانت 
إىل  نسبتها  مقابلة  نشرت 
علي  االيراني  الربملان  رئيس 
فينيا  حمادثات  قبيل  الرجياني 
إمتالك  إىل  مضمونها  أشار 
إيران فائضًا من اليورانيوم، إال 
أن الربملان االيراني وصف تلك 
املقابلة بأنها من دون مصداقية 

وملفقة.
وكالة  نشرت  ثانية،  جهة  من 
األنباء االيرانية ايسنا بيانًا نفت 
لالرجياني  نسب  ما  بعض  فيه 
يف مقابلته مع وكالة أسوشييتد 
فائضا  متلك  إيران  بإن  برس 
استخدامه  ميكن  اليورانيوم  من 
الدول  مع  تفاوضية  كورقة 

الكربى. 



Page 10صفحة 10     

اسرتاليات

طوني  الوزراء  رئيس  اعلن 
ابوت انه لن يقاطع قمة رؤساء 
تعقد  اليت  الكومنولث  حكومات 

يف سريالنكا الشهر املقبل.
وقال رئيس الوزراء االسرتالي 
حذو  حبذو  نية  لديه  ليس  انه 
قمة  مبقاطعة  الكندي  نظريه 
الكومنولث يف سريالنكا بسبب 
حبقوق  املتعلقة  القلق  بواعث 

اإلنسان .
فقد أصدر رئيس الوزراء الكندي 
ستيفن هاربر بيانا يوم االثنني 
املاضي، قبل فرتة قصرية من 
بالي،  يف  ابوت  السيد  لقائه 
رؤساء  اجتماع  مقاطعته  مؤكدا 
. )CHOGM( حكومات الكومنولث

هاربر  السيدين  كل  وكان 
اجلزيرة  بالي  يف  وابوت 
حلضور  االندونيسية  السياحية 
أسيا  لزعماء  السنوية  القمة 

والباسيفيك )االبيك(.
ولكال البلدين الكثري من القواسم 
بالتأكيد فان  املشرتكة ولكنها 
متطابقة  ليست  نظرهما  وجهة 
حكومات  رؤساء  اجتماع  بشأن 
الكومنولث، املقرر أن يبدأ يف 
الثاني  كولومبو يف 10 تشرين 

املقبل.
أمل  انه  هاربر  السيد  وقال 
الفرصة  سريالنكا  تغتنم  أن 
مضيفة  اختيارها  اتاحها  اليت 
لالجتماع لتحسني أوضاع حقوق 
اإلنسان والتحرك حنو املصاحلة 
واملساءلة واحملاسبة بعد احلرب 
البالد    يف  والدموية  األهلية 
املستمرة منذ فرتة طويلة ضد 
اليت  التاميل،  االنفصاليني 
مضيفا   ،2009 عام  انتهت يف 

»لسوء احلظ  هذا مل حيصل«.

اختالف يف وجهات النظر  بني أبوت ونظريه الكندي حول 
مقاطعة قمة حكومات الكومنولث يف سريالنكا

بالغ  بقلق  كندا  »تشعر  وقال 
إزاء احلالة يف سريالنكا. غياب 
خطرية  انتهاكات  عن  املساءلة 
واملعايري  اإلنسان  حلقوق 
وبعد  أثناء  الدولية  اإلنسانية 

احلرب األهلية غري مقبول«.
ال  انه  هاربر  السيد  واضاف 
يزال يشعر بالقلق إزاء التقارير 
اليت تفيد عن الرتهيب والسجن 
للقادة السياسيني والصحفيني 
األقليات،  على  والتضييق 
مزاعم  وحتى  االختفاء،  وحاالت 

القتل خارج نطاق القضاء .
لكي  أنه  كندا  »تعتقد  وقال 
لقيمه  وفيا  الكومنولث  يبقى 
جيب أن يقف اىل جانب الدفاع 
للحرية  األساسية  املبادئ  عن 
كرامة  واحرتام  والدميقراطية 
األساس  هي  واليت  اإلنسان 
عليه  بين  الذي  احلقيقي 

الكومنولث«.

Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 

أن  الواضح  »ومن  يقول  وتابع 
احلكومة السريالنكية قد فشلت 
يف احلفاظ على قيم الكومنولث 

اليت يعتز بها الكنديون«.
بدوره قال السيد ابوت ان قرار 

السيد هاربر  مسألة تعود له.
وصرح للصحفيني قائال »ولكن 
بالتأكيد فأنا أنوي حضور اجتماع 
الكومنولث،  حكومات  رؤساء 
جهدي  قصارى  أبذل  وسوف 
يف  بناءة  مساهمة  لتقديم 

املداوالت هناك«.
يقول  الوزراء  رئيس  وتابع 
هام  حمفل  هو  الكومنولث  ان 
الدولية  االحتادات  أقدم  وبني 

ألسرتاليا .
تكوين  تستطيع  »ال  وقال 
خالل  من  جديدة  صداقات 
أو  القدامى  أصدقائك  تسفيه 
القدامى  أصدقائك  عن  التخلي 

اخلاصني«.

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
من  املوسى  مها   - االلكرتوني( 
والية نيو ساوث ويلز بأسرتاليا 
البالغة من  ابنتها  بإرضاع  تقوم 
العمر 5 سنوات، رضاعة طبيعية 
وتقول إنها تعتزم االستمرار يف 
 10 تبلغ  أن  إىل  جنلتها  إرضاع 

سنوات، إذا رغبت يف ذلك.
سنة،   51 موسى،  وأضافت 
شرقية،  راقصة  تعمل  واليت 
هلا  طفلني  أول  أرضعت  إنها 
من  فقط  العامني  بلغا  حتى 
تطيل  أن  قررت  لكنها  العمر، 
أمد رضاعة الطفلة الثالثة، كنوع 
من »الشعور باملباركة« على حد 

قوهلا.
 « موسى:  مها  وقالت 
الرضاعة  على  اعتادت  أمينة 
وعندما  بشكل سلس،  الطبيعية 
أدمنت  التعلق،  بذلك  شعرت 

إرضاعها«.
ابنتها  بإرضاع  املوسى  وتقوم 
على املأل عندما تطلب الرضاعة، 
من  اندهاش  عالمات  وسط 
ابنتها  عمر  بسبب  يشاهدها 
الذي جاوز احلد املعتاد للرضاعة 

الطبيعية.
ومياثل ذلك ما فعلته »جيمي لني 
لوس  من  26 سنة،  غروميت«، 

راقصة أسرتالية: سأرضع ابنيت حتى 
سن العاشرة!!

موجة  سببت  واليت  أجنلوس، 
على  ظهرت  أن  بعد  اجلدل  من 
غالف جملة »تيم ماجازين« وهي 
ترضع ابنها اليت بلغ الرابعة من 
عمره رضاعة طبيعية ، وصرحت 
عن  تتوقف  لن  أنها  غروميت 
إرضاعه حتى تبلغ عمر اخلامسة.

اليت  املوسى،  مها  إىل  وعودة 
مليالد  اخلامس  بالعيد  حتتفل 
الشهر،  هذا  خالل  أمينة  ابنتها 
تهتم  ال  إنها  قالت  حيث 
إرضاع  أن  واعتربت  مبنتقديها، 
ابنتها حتى العاشرة من عمرها، 
من شأنه أن يقوي جهاز املناعة 
نادرا  ابنتها  أن  وتابعت  لديها، 
مزاج  وذات  باملرض،  تشعر  ما 

هادئ.
وكانت املوسى قد فطمت ابنيها 
كايالش، 16 سنة، وطارق، 13 
سنة، عن الرضاعة الطبيعية عند 

بلوغهما العامني. 
أما غروميت فتقول إنها شخصيا 
حتى  والدتها  ثدي  من  رضعت 
عمرها،  من  السادسة  بلغت 
أن  تعتقد  مل  أنها  إىل  وأشارت 
فيه  ظهرت  الذي  اجمللة  غالف 
األعوام  ذا  ابنها  ترضع  وهي 
أن حيدث كل  األربعة من شأنه 

هذا اجلدل.

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
حدثت   - االلكرتوني(  العنكبوت 
اختفاء  حادث  جديدة يف  تطورات 
توجيه  مت  أن  بعد  كارماس  سام 
كان  للعائلة  لصديق  اتهامات 
مصدر ثقة كبري بالنسبة ألفرادها 
جرمية  بارتكاب  عرب سنوات طويلة 
إن  احملققون  قال  حيث  القتل، 
قتال  آخر  رجل  مع  الصديق  هذا 
يقطن  كان  الذي  كارماس  سام 
يف »بانشبول«، واألب لثالثة من 
له  أثر  أي  اختفى  والذي  األبناء، 

منذ عامني.
وقامت شرطة جرائم القتل باقتحام 
 38 فرانتاكيس«،  »تريي  منزل 
سنة،ـ الذي يعيش مع والدته، 61 
 ،Croydon Park منطقة  سنة، يف 
كما مت ضبط املتهم اآلخر، ويدعى 
»أندرو وودز«، ويعيش يف منطقة 

»بريوود«. 
ومت توجيه اتهامات للرجلني بقتل 
حمكمة  ،ورفضت  كارماس  سام 
طلبهما  كورت«  لوكال  »بريوود 
باخلروج بكفالة، كما مت توجيه اتهام 
املتهمني  مبساعدة  تريي  لوالدة 
مت  لكن  القتل،  جرمية  حدوث  بعد 

اإلفراج عنها بكفالة مشروطة.
سابق  وقت  يف  احملققون  وأشار 
إىل أن تريي املعروف أيضا باسم 
»فرانتاكيس« كان الشخص األخري 
الذي شاهد سام كارماس، الذي 
مقتله،  وقت  العمر  من  يبلغ  كان 
52 عاما، حيث أخرب تريي الشرطة 

الشرطة تكشف غموض اختفاء سام كارماس
أن جاره غاد بعد املساعدة يف نقل 
املنازل يف شارع  أحد  خارج  أثاث 
وهو  »بانشبول«،  يف  »وورويك« 
يعيش  كان  الذي  الشارع  نفس 

فيه سام.
وبالرغم من أن جثة سام كارماس 
أن  إال  بعد  عليها  العثور  يتم  مل 
الشرطة ال تزال جتري حبثا مكثفا، 
بأنه قد  براهني قوية تفيد  وسط 

تعرض جلرمية قتل.
كارماس  زوجة سام  جيين  وقالت 
املتهمان  هما  جريانهما  إن 
األساسيان لقتل زوجها، واعتربت 
يكن  مل  عليهما  القبض  إلقاء  أن 

مفاجأة بالنسبة هلا.
يتم  أن  املؤسف  من   « وتابعت: 
قتل سام بينما كان يساعد شخصا 
قبل  من  اصطياده  مت  لكن  ما، 

أشخاص سيئني«.
وأضافت أن العائلة كانت صديقة 
املتهمني  األشخاص  من  الثنني 
متتد   « وتابعت:  زوجها،  بقتل 
 15 حلوالي  بهما  العائلة  معرفة 
أناس  يبدون  كانوا  لقد  عاما، 

لطفاء«.
ويف صباح اختفائه، قالت الزوجة 
حمفظته  ترك  سام  زوجها  إن 

ومفاتيح سيارته يف املنزل«.
على  القبض  إلقاء  وعقب 
من   « الزوجة:  قالت  املتهمني، 
شيئا  مثة  أن  أعرف  وأن  البداية 
اختفاءه  وأن  لزوجي،  حدث  سيئا 

ليس متعمدا«.

أبوت

دخول  تأشريات  الغاء  سيتم 
يعيشون  الذين  اللجوء  طاليب 
يف اجملتمع، والذين توجه إليهم 
تهم جرمية ان تتم عادتهم إىل 

مراكز احتجاز املهاجرين.
سكوت  اهلجرة  وزير  قال  فقد 
موريسون ان هذه االجراءات بعد 
ارتفاع يف عدد اجلرائم اخلطرية 
اليت يزعم أنها ارتكبت من قبل 
الذين  الالجئي  او  جلوء  طاليب 
gbrid جتسري  تأشريات  )لديهم 

ing visas( أو الذين يعيشون يف 

 community( اجملتمعي  االحتجاز 
.)detention

وقال وزير اهلجرة يوم االثنني 
حول  االئتالف  حتذيرات  »ان 
هلا  يتعرض  اليت  املخاطر 
تشديد  وضرورة  اجملتمع، 
يتم جتاهلها فقط  الضوابط مل 

بل السخرية منها ايضا«.
ان  موريسون  السيد  وقال 
 14 سحبت  الفيدرالية  احلكومة 
اتهامات  بسبب  جتسري  تأشرية 
الغاء  ضمنها  من   ، جنائية 
االنتخابات  منذ  تأشريات   10

الفيدرالية .
وهناك أكثر من 21300 شخص 
تأشريات  حيملون  أسرتاليا  يف 

جتسري.
آكما ان  14 شخصا  آخر ضمن  
اجملتمعي  االحتجاز  ترتيبات 
بسبب  تأشرياتهم  ألغيت 

اتهامات جنائية .
يف نهاية شهر آب، كان هناك 
االحتجاز  يف  شخصا   2739
اجملتمعي ،وهو احتجاز خيتلف عن  
االحتجاز يف مراكز املهاجرين .

ينطوي  اجملتمعي  واالحتجاز 
إىل  منتظمة  تقارير  تقديم  على 
يف  يعيشون  حيث  املسؤولني 
عناوين معينة وال يقومون بأي 

عمل مفوع االجر.
شخصا   28 ضد  تهم  وجهت 
منافية  وأفعال  االعتداء  تشمل 
للحشمة واملطاردة وهتك عرض 
اشخاص  وتهريب  قاصرات 
واالغتصاب والقيادة حتت تأثري 

الكحول.
بتزويد  أيضا  احلكومة  وتقوم 
اللجوء  طاليب  بعناوين  الشرطة 
وتطوير  اجملتمعي  االحتجاز  يف 

بروتوكوالت سلوكية إلزامية.
واعلن الوزير موريسون يف بيان 

موريسون يتعهد اختاذ اجراءات صارمة ضد الالجئني
املعايري  بعض  وضع  »ان  له 
قوية  إجراءات  واختاذ  الواضحة 
أولئك  من  االمتيازات  لسحب 
املعايري  هذه  ينتهكون  الذين 
خطوة مبكرة هامة يف استعادة 
التأشرية  لسالمة  االعتبار 

اجملتمعية«.
موقف  اي  لدي  »ليس  وقال 
بالنسبة  اإلطالق  على  متسامح 
الثقة  ينتهكون  الذين  ألولئك 
هلم  باالذن  اياه  منحناهم  اليت 

بالعيش يف اجملتمع«.

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني( - طالب السيناتور 
ديفيد  الدميقراطي  الليربالي 
تفتح  أن  بضرورة  ليونهغلم 
طاليب  لدخول  اجملال  أسرتاليا 
دوالر  ألف   50 مقابل  اللجوء 
تأشرية  نيل  يف  يرغب  ملن 

إقامة دائمة.
ومن املقرر أن ينضم ليونهغلم 
إىل التشكيل اجلديد يف جملس 
القادم،  متوز   1 يف  الشيوخ 
حيث سيكون واحدا من مثانية 
ينتمون  اجمللس  يف  أعضاء 
سيساعدون  صغرية  ألحزاب 
توازن  من  نوع  إحداث  يف 

القوى.
ليونهغلم  اقرتاح  ويتضمن 
الدعوم  ببدالت  االحتفاظ 
األخرى  واملميزات  االجتماعية 
لألسرتاليني،  حصريا  لتبقى 
على أن يتم فتح الباب لطاليب 
دوالر  ألف   50 بتكلفة  اللجوء 
على  احلصول  يف  يرغب  ملن 
أنه  يعلم  أن  بشرط  إقامة، 
بنفسه  نفسه  يساعد  أن  جيب 
داخل  وظيفة  عن  البحث  يف 

أسرتاليا.
للسياسة  »وفقا  قائال:  وتابع 
املقرتحة، كل طالب جلوء سيأتي 
املطلوب،  املبلغ  ويدفع  هنا 
يتم  ولن  بالعمل،  له  سيسمح 
من  يكون  لن  ولكن  احتجازه، 
الدعوم  على  احلصول  حقه 
االجتماعية، الذي سيكون حكرا 

على األسرتاليني«.
واستطرد قائال: » األمر سيكون 
لدى  سياسية  اعتبارات  مبثابة 
طالب اللجوء، إذا مل تعتقد أنك 
وظيفة ودعم  إجياد  على  قادر 

نفسك، فال تأت إىل هنا«.
طالب  سيسأل   « وأردف: 
اللجوء نفسه، هل األمر يستحق 
إنفاق 50 ألف دوالر للمجئ إىل 
هنا، ال سيما وأنه يف حالة عدم 
ذلك  فإن  وظيفة  على  العثور 
دوالر  ألف   50 أهدر  أنه  يعين 

بال فائدة«.
أن  أسرتالي  السيناتور  واعترب 
االقرتاح سيساهم يف احلد من 
احلكومة  تتكبدها  اليت  التكلفة 
مراكب  العرتاض  األسرتالية 

طاليب اللجوء.

لونغهغام: أهال بكل طالب جلوء مقابل 50 ألف دوالر

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني( - أثار تربير وزير 
مالكومل  األسرتالي  االتصاالت 
قام  ملمارسات  ترينبول 
االئتالف  يف  مسؤولون  بها 
زفاف  حفالت  حبضور  تتعلق 
واستقطاع تكاليف االنتقال من 
أموال دافعي الضرائب الكثري 

من اجلدل داخل أسرتاليا.
وصف  قد  ترينبول  وكان 
القوانني املتعلقة باستحقاقات 
بأنها  الربملان  أعضاء 

»غامضة«
املالحظ يف اجملتمع األسرتالي 
من  ملحوظة  حالة  هنالك  أن 
عدم التسامح جتاه أي سياسي 

يرتكب جتاوزات.
بتصرحيات  ترينبول  وأدىل 
سي  بي  »ايه  لشبكة 
إنه  فيها  قال  »األسرتالية 
يعتقد بدرجة كبرية بوجود نوع 
القوانني  حتيط  الغموض  من 
أعضاء  مستحقات  تشمل  اليت 

الربملان.
مسؤولي  من  العديد  وكان 
تورطهم  ثبت  قد  االئتالف 
الضرائب  دافعي  تكبيد  يف 
مصاريف انتقاهلم حلفالت زفاف 
برانديس،  جورج  مثل  خاصة، 
الذي أصبح حاليا املدعي العام 
الفيدرالي، و»برنابي جويس«، 

الذي يشغل حاليا منصب وزير 
الزراعة.

لكن برانديس استجاب للغضب 
 1683 مبلغ  وأعاد  اجلاهريي 
املالية،  وزارة  إىل  دوالرا 
أي  بارتكابه  يعرتف  أن  دون 
املسؤول  أنه  رغم  جتاوزات، 

القانوني األول يف أسرتاليا.
 650 مبلغ  جويس  أعاد  كما 
أخذها  قد  كان  دوالرا 
كمصاريف انتقال حلفل زفاف 
ذلك  وصف  لكنه  اهلند،  يف 
مبثابة«يوم  كان  بأنه  اليوم 

عمل عادي«.
وجولي  جويس  من  كل  وكان 
اخلارجية  وزيرة  بيشوب 
غامبارو  وتريزا  األسرتالية 
عضوة املقاعد اخللفية باالئتالف 
قد كبدوا دافعي الضرائب 12 
اهلند  من  للرجوع  دوالر  ألف 
حضورهم  بعد  أسرتاليا  إىل 

حفل زفاف عام 2011.
وزراء  رئيس  تعرض  كما 
ملوقف  أبوت  توني  أسرتاليا 
حمرج بعد أن ثبت أنه استفاد 
الضرائب  دافعي  من  أيضا 
صويف  زفاف  حفل  حلضور 
املقاعد  عضوة  مريابيال، 
يف  وذلك  السابقة،  األمامية 
عام 2006، غري أن أبوت أعاد 

األموال أيضا.

تورنبول:  الغموض سبب أزمة »حفالت الزفاف«
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اسرتاليات

IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

Make Volvo
Model F1689A
Item Condition Good
Year 1988
Price $45,000*
Colour WHITE
GCM 81000
GVM 26500
Registration BK49UR
Category Trucks
Sub-Category Tipper

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

تراك 
قاّلب 
للبيع

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
الناجون  ادعى   - االلكرتوني( 
القارب  وغرق  حتطم  حادث  من 
إن  اإلندونيسية  السواحل  قبالة 
جتاهلت  األسرتالية  السفارة 
وقوع  قبل  استغاثة،  مكاملة 
حصيلة  تزيد  الذي  احلادث 
ضحاياه، حيث ختشى السلطات 
احلصيلة  تصل  أن  اإلندونيسية 
اإلمجالية للضحايا إىل ما يتجاوز 

السبعني.
عبد  ويدعى  الناجني  أحد  وقال 
السفارة  هاتفت  لقد   « اهلل: 
إرسال  منا  وطلبوا  األسرتالية، 

. GPS موقعنا باستخدام تقنية
أردني  وهو  اهلل،  عبد  وتابع 
اجلنسية: » فعلنا ما طلبوه منا، 
نعلم  »حسنا..حنن  لنا  وقالوا 
إليكم  سنأتي  مكانكم،  اآلن 
عبد  ساعتني«..وأردف  خالل 
بل  ساعتني،  »وانتظرنا  اهلل: 
وحنن  كاملة،  ساعة   24 انتظرنا 
بهم،  االتصال  يف  مستمرون 
وقلنا هلم: » ليس لدينا طعام 
لدينا  أيام،  ثالثة  منذ  مياه  أو 
فضلكم«،  من  أنقذونا  أطفال، 
مات  لقد  أحد،  يأت  مل  ولكن 
احلكومة  بسبب  شخصا  ستون 

األسرتالية«.
اجلنسية  لبناني  آخر  ناج  وقال 
وأبناءه  احلامل  زوجته  فقد  إنه 

الثمانية يف الكارثة.
ومل يتم إنقاذ سوى 25 ممن كانوا 

على منت القارب املنكوب، قبل 
أن تتوقف عمليات البحث مساء 

اجلمعة، بسبب حلول الظالم.
وتعد ذلك الفاجعة األوىل بشأن 
تولت  أن  منذ  اللجوء  طاليب 
حكومة االئتالف سدة احلكم يف 

أسرتاليا.
يأتي ذلك بعد أن متكنت البحرية 
جمموعة  إنقاذ  من  األسرتالية 
يف  جلوء  طالب   44 من  مؤلفة 

منطقة »مضيق سوندا«.
الذي غرق،  القارب  إىل  وعودة 
قرية  مغادرته  مكان  كان  حيث 
اإلندونيسية   Pelabuhan Ratu
يف الساحل اجلنوبي غرب جزيرة 
جاوة Java، متجها إىل أسرتاليا 
بالقارب  العراقيل حتيط  وبدأت 
بعد مرور 10 ساعات من الرحلة، 
جمددا  القارب  يعود  أن  قبل 
حتطم  أن  إىل  إندونيسيا،  إىل 

وغرق.
وقال مسؤول شرطة إندونيسي 
مت  اإلندونسية  السلطات  إن 
تنبيهها بعد أن مت اكتشاف جثث 
طافية صباح اجلمعة، مشريا إىل 
األطفال  من  كبرية  نسبة  وجود 

يف قائمة الضحايا.
وقال متحدث باسم وكالة البحث 
مكتبه  إن  اإلندونيسية  واإلنقاذ 
إال  بالتدخل  إخطارا  أي  يتلق  مل 
اجلمعة  صباح  الثالثة  الساعة 
السالمة  هيئة  أن  إىل  ،مشريا 
اتصلت  األسرتالية  البحرية 

عبد اهلل األردني يفضح ختاذل أسرتاليا يف 
إنقاذ القارب املنكوب

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
أولياء  يطالب   - االلكرتوني( 
املدارس  أسرتاليا  يف  األمور 
حبظر تقنية »الواي فاي« اليت 
تستخدم للولوج على اإلنرتنت 
احملمول  الكومبيوتر  أجهزة  عرب 
على  خوفا  الذكية،  واهلواتف 

صحة أبنائهم.
األسرتالية  املدارس  وتقدم 
داخل  فاي  الواي  تقنية 
اجلدل  من  بالرغم  الفصول 
الدائر حول األضرار النامجة من 
لتلك  املدى  طويل  االستخدام 

التكنولوجيا.
األمريكية  األكادميية  وكانت 
مراجعة  بعمل  طالبت  قد 
لالنبعاثات اإلشعاعية الصادرة 
من اهلواتف احملمولة و« الواي 
حدود  أن  من  حمذرة  فاي«، 
مؤشرا  ليست  احلالية  األمان 
دقيقا لتعرض األطفال الفعلي 

هلا.
شرعت  قد  فرنسا  وكان 
تقنية  استخدام  حيظر  قانونا 
ما  املدارس،  يف  فاي  الواي 
املسموحة،  احلدود  تتجاوز  مل 
وكذلك أوصت أملانيا مدارسها 
باالتصال باالنرتنت عرب أسالك 
ودعا  فاي،  الواي  من  بدال 

اجمللس األوربي حبظر استخدام 
الفصول  يف  التقنية  تلك 

الدراسية.
التعليم  وزارة  وطلبت 
املدارس  من  اإلسرائيلية 
السلكية  التوصيالت  استخدام 
»الواي  من  بدال  املعتادة 
املدرسني  وألزمت  فاي«، 
بإغالق راوترات الواي فاي يف 

احلصص الدراسية.
وقام جمموعة من أولياء األمور 
يف أسرتاليا بتوزيع خطاب على 
الضغط  أجل  األمور من  أولياء 
ملخاطر  أبنائهم  تعرض  ملنع 
فاي،  للواي  الزائد  االستخدام 
مطالبني باستخدام االتصال عرب 
أسالك تقليدية، إىل أن يظهر 
خطورة  عدم  على  حاسم  دليل 

استخدامه فرتات طويلة.
 ARPANSA وكالة  لكن 
أمان  جمال  يف  املتخصصة 
استخدام  إن  قالت  اإلشعاع 

الوي فاي آمن يف املدارس.
لكن الربوفيسور أيان لوي عضو 
الوكالة األسرتالية املشار إليها 
أولياء  طمأنة  بضروة  طالب 
أبنائهم،  صحة  على  املأمور 
وتبديد املخاوف بشأن تعرض 

أوالدهم لإلشعاعات الضارة.

مطالبات حبظر 
 »Wi-Fi الواي فاي«

يف املدارس

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
العنكبوت االلكرتوني( - سيضطر 
أحد أعضاء عصابة »سكاف« اليت 
االغتصاب  جرائم  بعض  ارتكبت 
إىل   2000 عام  سيدني  يف 
حتى  القضبان  وراء  املكوث 
يناير من العام املقبل بعد رفض                                                                                                                                        

طلبه باإلفراج املبكر.
احلرف  عن  فقط  الكشف  وميكن 
األول »اتش« من اسم السجني، 
يكن  ومل  جرائمه  ارتكب  الذي 
عمره آنذاك يتجاوز السابعة عشر 

من عمره .
احلصول  »اتش«  حق  من  وكان 
على إفراج مشروط العام املاضي، 
بعد أن قضى 12 عاما يف السجن 
من عقوبة حبسه الصادرة ضده، 
لكن  عاما،   16,5 بلغت  واليت 
بنيو  املشروط  اإلفراج  هيئة 
ويلز رفضت يف سبتمرب  ساوث 
»اتش«  منح  املاضي  العام 
مت  كما  مشروط،  سراح  إطالق 
اليوم  الثانية  للمرة  طلبه  رفض 

األربعاء.

املذكورة  اهليئة  رئيس  وقال 
استمرار  يفضل  إنه  بايك  أيان 
برنامج  يف  أخرى  فرتة  »اتش« 
نهاية  عطالت  سراحه يف  إطالق 
التكامل  حيقق  كي  األسبوع، 

اجملتمعي بشكل تدرجيي.
يأخذ  أن  نريد   « بايك:  وتابع 
»اتش« وقته الكايف لالستعداد 

إلطالق سراح مشروط«.
اهليئة  تأخذ  أن  املتوقع  ومن 
إطالق  على  باملوافقة  قرارها 
سراح السجني »اتش« يف يناير 
تلك  خالل  يقم  مل  ما  املقبل، 

الفرتة بأي تصرفات مشينة.
دورا  له  كان  »اتش«  أن  يذكر 
قياديا يف عصابة »سكاف« كما 
أنه أقام عالقة جنسية مع معاجلة 
يف  وجوده  فرتات  خالل  نفسية 
»كييب  حماميته  لكن  السجن، 
خضع  موكلها  إن  قالت  ووترز« 
بينها  نفسية،  عالج  لربامج 
السيطرة على الغضب، والتوعية 
من املخدرات والكحوليات، وعرب 

عن ندمه لتصرفاته القاسية.

هيئة اإلفراج املشروط ترفض 
جمددا إطالق سراح السجني »اتش«

Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 

حول  اإلندونيسية  القارب.بالوكالة 
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

(Bell Tower Centre) 
Unit 24 / 191 Parramatta Rd, 

Auburn, NSW 2144 
Tel: 8756 3600  - Fax: 8756 3699 

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager 

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

*Shower screens* Tables tops* Splash 
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551

Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 
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تحقيقات ومــقاالت

Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 

خّط زعيم تنظيم »القاعدة« الشيخ أمين 
مبثابة  جاءت  جديدة  رسالة  الظواهري 
دستور للمرحلة. استبدل أمري التنظيم 
فأوقف  القديم،  األسلوب  العاملي 
بأن  القائلة  الفقهية  بالنظرية  العمل 
القريب أوىل من قتال  »قتال املرتّد 
الكافر البعيد«. ودعا الظواهري عالنية 
إىل اجتناب قتل الشيعة واملسيحيني 
»درء  باب  من  والصوفية  واهلندوس 
الرأس  لضرب  لـ«التفّرغ  املفاسد«، 

األمريكي«.
والطاعة،  السمع  على  اأُلمراء  ُيباَيع 
لكّن ُأمراء اجلهاد هنا اختلفوا. مل يُرق 
»القاعدة«  زعيم  وساطة  لـ«داعش« 
أمين الظواهري حلل اخلالف مع »جبهة 
النصرة« بـ«إبقاء القديم على ِقدمه«، 
البغدادي  بكر  أبو  الدولة  أمري  فخرج 
»الدولة  أن  على  مصّرًا  أمريه  على 
يف  جتديٌد  الظواهري  جديد  باقية«. 
ملنهج  إبطاٌل  التنظيم.  عمل  أسلوب 
التنظيم األصولي املتشّدد القائل بأّن 
القريب أوىل من قتال  »قتال املرتّد 
بأسلوب  واستبداله  البعيد«.  الكافر 
الرأس  »ضرب  بأن  يقول  جديد  عمل 
حبسب  األذناب«،  بتهاوي  كفيٌل 
يف  والتمّعن  اجلهاديني.  أحد  وصف 
اجلهاد  ألمري  الثانية  الرسالة  قراءة 
يف  األوىل  )صدرت  األصولي، 
حزيران املاضي(، واليت محلت عنوان 
العسكري«،  للعمل  عاّمة  »توجيهات 
عمل  منهج  يف  كبريًا  تبّداًل  يكشف 
هذا  ليس  تفكريه.  وأسلوب  التنظيم 
فحسب، يضع البعض مضمون الرسالة 
يف خانة انتقاد عمل »الدولة اإلسالمية 
يف العراق والشام« اليت ُتعن تقتياًل 

يف خمالفيها.
اجلهادية  املواقع  تناقلت  هكذا 
األخرية  الرسالة  مضمون  أيام  منذ 
للظواهري اليت صدرت عن »مؤسسة 
املركز  اإلعالمي«،  لالنتاج  السحاب 
تنظيم  لدى  املعتمد  الرمسي  اإلعالمي 
الظواهري  حتّدث  األصولي.  القاعدة 
ُيفرتض  عن شّقني  الرسالة  يف منت 
العمل عليهما يف هذه املرحلة، أحدهما 
عسكري واآلخر دعوي. فذكر أّن العمل 
العسكري »يستهدف أواًل رأس الكفر 
إسرائيل،  وحليفتها  أمريكا  العاملي 
احلاكمني  احملليني  حلفاءها  وثانيا 

لبالدنا«.
هدفه  أمريكا  »استهداف  أن  ورأى 
ملا  لتنتهي  واستنزافها،  إنهاكها 
انتهى له االحتاد السوفياتي، وتنكفئ 
العسكرية  خسائرها  من  نفسها  على 
والبشرية واالقتصادية، وبالتالي ختف 
قبضتها على بالدنا، ويبدأ حلفاؤها يف 
التساقط واحدا بعد آخر«. واستشهد 
الثورات  »يف  جرى  مبا  الظواهري 
تراجع  على  دلياًل  باعتباره  العربية 
النفوذ األمريكي«، معتربًا أن »ضربات 
أفغانستان  يف  ألمريكا  اجملاهدين 
أمريكا«.  بإنهاك  تسببت  والعراق 
أمريكا  أمن  »تهديد  بسبب  أّنه  ورأى 
 ،2001 سبتمرب  من  عشر  احلادي  منذ 
الضغط  بتنفيس  تسمح  أمريكا  بدأت 

الشعيب، فانفجر يف وجه عمالئها«.
وعرج الظواهري يف رسالته، اليت بدا 
أّنه يوجهها إىل »األمة اإلسالمية« ذات 
البالد  خمتلف  على  القاعدي،  اهلوى 
اليت تشهد صعودًا لنفوذ »القاعدة«، 

الظواهري يف »أمر اليوم«: جتّنبوا قتل املسيحيني 
حممد والشيعة النائب  بلسان  اهلل،  حزب  رفع 

لتأليف  عاليا  سقفا  الفائت،  االحد  رعد 
احلكومة، اضاف اليه شرطا جديدا سيكون 
من املتعذر على رئيس اجلمهورية ميشال 
سالم  تام  املكلف  والرئيس  سليمان 
املوافقة  آذار   14 قوى  وعلى  جتاهله، 
عليه، هو ربط التأليف باملوافقة املسبقة 
على  االتفاق  وربط  الوزاري،  البيان  على 
البيان الوزاري باعادة ادراج بند »اجليش 
والشعب واملقاومة« مرة اخرى يف البيان 
حتى.  نفسها  احلكومة  على  التفاهم  قبل 
يقطع  بأنه  لوهلة  اجلديد  الشرط  يوحي 
اىل   « بعبدا  »اعالن  ضم  على  الطريق 
البيان الوزاري، وكأنه على طرف نقيض 
اصرار  تلك، وسط  الشائكة  املعادلة  من 
فريق على قصر البيان الوزاري على »اعالن 

بعبدا«، وآخر على املعادلة الثالثية.
هذا  اظهار  يعين  ال  املطاف  خاتة  يف 
قوى  بني  ضمين  تفاهم  سوى  التعارض 
8 و14 آذار على تأخري تأليف حكومة سالم 
ايضا  يرمي  لكنه  قريب.  غري  وقت  اىل 
يتقدم  الوزاري  البيان  ان  التأكيد  اىل 

التأليف.
الواضح ان كال من »اعالن بعبدا« ومعادلة 
تبدوان  واملقاومة«  والشعب  »اجليش 
ال  متناقضتني.  منهما  اكثر  خمتلفتني 
ادراجها يف  االخرى، وال  احدهما  تستبدل 
يلغيها.  او  االخرى  يعطل  الوازري  البيان 
بل لكل منهما هدف مغاير : يتوجه »اعالن 
احلرب  يف  التورط  رفض  اىل  بعبدا« 
اىل  الثالثية  املعادلة  وتتوجه  السورية، 
لبنان  الدفاع عن  املقاومة يف  تثبيت حق 
يف مواجهة االعتداءات االسرائيلية. وهما 
بل  حمدد.  تقاطع  عند  تلتقيان  ال  بذلك 
الوزاري  يف  البيان  يف  ادراجهما  يصح 
الذي  النطاق  من  انطالقا  سالم  حلكومة 

خياطبه كل منهما يف موازاة االخر .
يف  املضي  على  اهلل  حزب  يصر  عندما 
مشاركته يف حرب سوريا، يصبح من احلتمي 
يكون  ان  غري  من  بعبدا«  »اعالن  رفضه 
واملعادلة  االعالن  بني  مباشر  ترابط  مثة 
السباب  بها  احلزب  يتمسك  اليت  الثالثية 
االراضي  داخل  بكليتها عن دوره  خمتلفة 
السورية ويف خضم نزاعها املسلح. االمر 
وتيار  آذار   14 قوى  اىل  بالنسبة  نفسه 
رفضهما  يعين  ال  خصوصا.  املستقبل 
واملقاومة«  والشعب  »اجليش  معادلة 
سوى انكار حق حزب اهلل يف استمراره يف 
صراع عقائدي وديين مع اسرائيل ال عالقة 
للبنان به، لكنه يقتضي ان حيتفظ بسالحه 
من جرائه. وهو موقف ال صلة بينه وبني 
على  وظيفته  يقصر  الذي  بعبدا«  »اعالن 
اخراج االطراف اللبنانيني، السنة والشيعة 

على السواء، من احلرب السورية.
بدوره الرئيس ميشال سليمان الذي حتول 
صالحياته الدستورية دون ان يكون عامال 
االئتالف  كون  الوزاري  البيان  متدخال يف 
البيان  احلكومي هو املعين املباشر بوضع 
التكوين  يدخل يف  وهو  ــ  عليه  واالتفاق 
ال  او  ــ  تنال  اليت  للحكومة  الدستوري 
تنال ــ ثقة جملس النواب عليه كي تباشر 
وجهة  لسليمان  ذلك  مع  احلكم.  ممارسة 
نظر مغايرة عن اللتني حتّصن فريقا 8 و 
والتمسك  املعادلة  احدى  برفض  آذار   14

باالخرى .
يدعم الرئيس احلجة القائلة بامكان ادراج 
معا  الثالثية  واملعادلة  بعبدا«  »اعالن 
يناقض  ان  غري  من  الوزاري  البيان  يف 
احدهما االخر. يف ظنه، بقليل من احلذاقة 
واالناقة والنية احلسنة، يتاح التوصل اىل 
اآلخر. يتمسك  احدهما يكّمل  صيغة جتعل 
بـ »اعالن بعبدا« على انه صنيعته واجنازه 
»جمموعة  كاجتماع  تاما  االستثنائي، 
الذي حظي بدعم  للبنان«،  الدولية  الدعم 
عربي ودولي غري منقوص، واعاد اجتماع 
االعالن.  دعم  تأكيد  ايام  قبل  نيويورك 
والشعب  »اجليش  مبعادلة  ايضا  يتمسك 
واملقاومة« ما دام يعتقد بضرورة استمرار 

»إعالن بعبدا« واملعادلة الثالثية: خمــتلفان غري متناقضني

رضوان مرتضى

فرأى أن »الصراع يف الشام مع عمالء 
األمريكان، باعتبارهم ال يسمحون أصال 
بوجود أي كيان إسالمي، فضاًل عن أن 
الدموي يف  وتارخيهم  جهاديا،  يكون 
السعي إىل استئصال اإلسالم معروف 
احلديث  إىل  تطّرقه  ورغم  مشهود«. 
عن »عمالء األمريكيني الذين حيكمون 
استهداف  إىل  وإشارته  بالدنا«، 
عمالئها احملليني، إاّل أّنه رأى أن ذلك 
واألصل  آخر،  إىل  مكان  من  »خيتلف 
ترك الصراع معهم إال يف الدول اليت 
ال بد من مواجهتهم فيها«. فاعترب أّن 
االشتباك  املقدس  بيت  أكناف  »يف 
اليهود،  مع  واألساسي  الرئيسي 
وُيصرب على احلكام احملليني يف سلطة 
أن  ذكر  كما  اإلمكان«.  قدر  أوسلو 
تابع  أفغانستان  يف  معهم  »الصراع 

لقتال األمريكان«.
لقتال  »ُمكّمل  فـ  باكستان،  أما يف   
األمريكان لتحرير أفغانستان، ثم إنشاء 
منطقة آمنة للمجاهدين يف باكستان، 
ثم السعي إىل إقامة النظام اإلسالمي 
»هدف  إن  وقال  باكستان«.  يف 
الصراع يف العراق حترير مناطق أهل 
السنة من خلفاء أمريكا الصفويني«. 

األمريكي  الوجود  »حيث  اجلزائر  ويف 
مع  فالصراع  ملحوظ،  وغري  قليل 
النظام بغرض إضعافه، ونشر النفوذ 
وبالد  اإلسالمي  للمغرب  اجلهادي 
الساحل األفريقي الغربي وبالد جنوب 
»الصراع  الصومال،  ويف  الصحراء«. 
حربة  رأس  باعتبارهم  العمالء  مع 

االحتالل الصلييب«.
لـ  توجيهات  يف  الظواهري  وخاض 
يف  »ُملّحة  أّنها  رأى  »اجملاهدين«، 
ودرء  املصاحل  جلب  من  املرحلة  هذه 
»عدم مقاتلة  املفاسد«، فدعاهم إىل 
الروافض  مثل  املنحرفة  الفرق 
والصوفية  والقاديانية  واإلمساعيلية 

املنحرفة ما مل تقاتل أهل السّنة«.
ورأى أن الرد جيب أن »يقتصر على 
أننا  بيان  مع  منها،  املقاتلة  اجلهات 
ندافع عن أنفسنا، وجتنب ضرب غري 
مساكنهم،  يف  وأهاليهم  مقاتليهم 
وموامسهم  عبادتهم  وأماكن 
االستمرار  مع  الدينية،  وجتمعاتهم 
يف كشف باطلهم واحنرافهم العقدي 
والسلوكي«. أما يف األماكن اليت »تقع 
وسلطتهم،  اجملاهدين  سيطرة  حتت 
بعد  باحلكمة  الفرق  هذه  مع  فُيتعامل 
الشبهات،  وكشف  والتوعية  الدعوة 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر مبا 
ال يسبب ضررا أكرب منه، كأن يؤدي 

إىل طرد اجملاهدين من تلك املناطق، 
أو إىل ثورة اجلماهري عليهم«.

للنصارى  التعرض  »عدم  إىل  ودعا 
البالد  يف  واهلندوس  والسيخ 
منهم،  عدوان  حدث  وإذا  اإلسالمية، 
فُيكتفى بالرد على قدر العدوان، مع 
نبدأهم  أن  إىل  نسعى  ال  أننا  بيان 
رأس  بقتال  مشغولون  ألننا  بقتال، 
الكفر العاملي، وأننا حريصون على أن 
نعيش معهم يف سالم ودعة إذا قامت 
اهلل«.  شاء  إن  قريبا  اإلسالم  دولة 
توجيهاته  الظواهري يف  تطرق  كذلك 
إىل »االمتناع عن قتل وقتال األهالي 
أهالي  كانوا  لو  حتى  احملاربني،  غري 
ذلك  إىل  استطعنا  ما  يقاتلنا  من 
سبيال«، واالمتناع عن إيذاء املسلمني 
بتفجري أو قتل أو خطف أو إتالف مال 
أو ممتلكات. كذلك دعا إىل »االمتناع 
املساجد  يف  األعداء  استهداف  عن 
خيتلطون  اليت  والتجمعات  واألسواق 

فيها باملسلمني أو مبن ال يقاتلنا«.
أّنه  فرأى  الدعوي،  العمل  يف  أما 
الغزو  خبطر  األمة  لتوعية  »يهدف 
التوحيد  معاني  وإيضاح  الصلييب، 
األخوة  وحتقيق  هلل،  احلكم  يكون  بأن 
اإلسالمية ووحدة ديار اإلسالم كمقدمة 
لقيام اخلالفة«، مشريًا إىل أّنه »يرتّكز 

على جبهتني:
الطليعة  وتربية  توعية  األوىل: 
عبء  وستحمل  حتمل  اليت  اجملاهدة، 

إقامة اخلالفة.
اجلماهري  بتوعية  تتمّثل  والثانية 
وحتريضها والسعي يف حتريكها، لتثور 
على حكامها وتنحاز لإلسالم والعاملني 
إىل  املسلمني  الظواهري  ودعا  له«. 
»اعتبار ضرب مصاحل التحالف الغربي 
الصلييب الصهيوني يف أي مكان يف 

العامل من أهم واجباتهم«.
كما دعاهم إىل »بذل قصارى جهدهم 
لفك أسارى املسلمني بشتى الوسائل 
مبا يف ذلك مهامجة سجونهم أو خطف 
الرهائن من الدول املشاركة يف غزو 

ديار املسلمني للمفاداة بهم«.
أتيحت  »حيثما  بأنه  الظواهري  ونصح 
لنا الفرصة لتهدئة الصراع مع احلكام 
احملليني الستغالل ذلك للدعوة والبيان 
األموال  ومجع  والتجنيد  والتحريض 
واألنصار فيجب أن نستثمرها ألقصى 
واجلهاد  طويلة،  معركتنا  فإن  درجة، 
حباجة لقواعد آمنة، وإمداد متصل من 

الرجال واألموال والكفاءات«.
اخلالفات  إىل  الظواهري  تطّرق  كذلك 
فقال  اإلسالمية،  اجلماعات  باقي  مع 
مع  اخلالف  خيرجنا  أن  جيب  »ال  إّنه 
إىل  األخرى  اإلسالمية  اجلماعات 
اإلسالم  أعداء  مواجهة  عن  االنصراف 
وفكريا  ودعويا  عسكريا  وخصومه 
»ضرورة  إىل  مشريًا  وسياسيا«، 
تأييدهم وشكرهم على كل عمل وقول 
صحيح يصدر منهم، ونصحهم يف كل 
خطأ يبدر منهم، مع احلرص يف الرد 
والنصح على بيان األدلة مبنهج علمي 
الشخصي  التجريح  عن  بعيدا  وقور، 
واملهاترات«. واعترب أّنه »إذا تورطت 
املشاركة  لإلسالم يف  تنتسب  مجاعة 
فريد  الكافر،  العدو  مع  القتال  يف 
عدوانها، سدا  يكف  قدر  بأقل  عليها 
لباب الفتنة بني املسلمني، أو اإلضرار 

مبن مل يشارك العدو«.

ضد  لبنان  عن  الدفاع  يف  املقاومة  دور 
اسرائيل. وهو بذلك ال جيد تعثر التأليف 
يف تناقض مفتعل بني آليتني خمتلفتني 
كليا، بل يف مسألة كان رئيس اجلمهورية 
يسعه  ال  منها:  موقفه  سلفا  حسم  قد 
يتمثل  ال  سياسية  حكومة  على  املوافقة 
املوقف  هذا  عن  حتدث  اهلل.  حزب  فيها 
مهمة  مغلقة  اجتماعات  ويف  بريوت،  يف 
االجتماعات  بكثري  جتاوزت  نيويورك  يف 
حكومة  بتأليف  هناك  يقول  كي  العلنية، 
يشرتك االفرقاء مجيعا فيها. قال الكالم 
نفسه قبل اشهر عندما زار باريس والتقى 
الرئيس فرنسوا هوالند، ثم يف مكاملتهما 

اهلاتفية يف ما بعد.
قبل سفره اىل نيويورك، رغب اليه سفراء 
قصدوه  اوروبيون  وآخرون  كربى  دول 
تأليف  على  يشجعونه  بعبدا  قصر  يف 
عاصمة  اىل  التوجه  قبل  جديدة  حكومة 
تعزيز موقفه ودوره  بغية  املتحدة،  االمم 
هناك وهو يستعد الجتماع »جمموعة الدعم 
الدولية للبنان«. كانت وجهة نظر سليمان 
ان تأليف حكومة ينقسم عليها اللبنانيون 
وتعقيدا.  اكثر صعوبة  مهمته  حبدة حييل 
وهو توّصل اىل خالصة مفادها ان تأليف 
حكومة، اي حكومة، ال يؤدي حتما ودائما 
ــ وخصوصا يف ظل انقسام كالذي يتخبط 

فيه االفرقاء ــ اىل نتيجة افضل.
ذلك ما عناه ايضا جتنب تأليف حكومة امر 

واقع.
آذار،   14 وقوى  املستقبل  لتيار  وخالفا 
جيد رئيس اجلمهورية الضمانات احلقيقية 
للمخاوف النامجة عن املعادلة الثالثية يف 
الدفاعية  االسرتاتيجيا  لـ«  ربطها بتصوره 
املتكاملة« الذي عرضه يف االجتماع االخري 
لطاولة احلوار الوطين يف 20 ايلول 2012. 
مل تنعقد الطاولة مذ ذاك ملناقشة التصور 
على اثر اغتيال اللواء وسام احلسن يف 19 
على  تصوره  سليمان  قرأ  االول.  تشرين 
افرقاء طاولة احلوار واستمهلوه مناقشته، 
من غري ان يبدوا يف ذلك احلني اشارات 
فيه  اخلوض  يف  جدية  رغبة  اىل  اجيابية 
احد  اي  من  اهلل  حزب  يريد  ال  واقراره: 
االقرتاب من سالحه او مقامسته إمرته ايا 
يف  لالسرتاتيجيا.  املقرتحة  الصيغة  تكن 
آلية  كل  املستقبل  تيار  يناوئ  املقابل 
تبقي على سالح حزب اهلل بني يديه، فيما 

يتوخى جتريده منه.
منطلقا  تصوره  اجلمهورية  رئيس  اعترب 
ملناقشة خطة االسرتاتيجيا تلك، اليت من 
شأنها يف احسن االحوال اجياد عناصر ثقة 
تساهم يف دمج سالح احلزب يف اجليش، 
من دون التخلي عن ارادة املقاومة. محله 
بعبدا«  »اعالن  تسكه بتصوره على تييز 
عن سالح احلزب وعدم ربط احدهما باآلخر. 
اىل  بعبدا«  »اعالن  اعتماد  يفضي  ال 
يرتب  لكنه  احلزب،  سالح  مصري  مناقشة 
عليه حتما ما ال يزال يرفض جماراته، وهو 

اخلروج من احلرب السورية نهائيا.
االعالن  يتواءم  خمرج  عن  الرئيس  يبحث 
واملعادلة، مشابه لذاك الذي توصل اليه 
فجأة عام 2008، يف خضم مناقشة الوزراء 
ــ  الوزاري  البيان  السنيورة  اجلدد حلكومة 
خمرج  عن  حبثا  ــ  شهرين  استغرقت  وقد 
لكن  اهلل  حزب  سالح  شرعية  على  يبقي 
اجتماع  يف  وقتذاك،  اجليش.  خالل  من 
جلنة البيان الوزاري، اقرتح الوزير الراحل 
الدولة«،  كنف  »يف  عبارة  حلود  نسيب 
السياسة  مرجعية  عن  احلديث  معرض  يف 
الدفاعية وحق إمرتها على السالح. اختلف 
بعدما  تلك  املرجعية  حيال  احلكومة  فريقا 
املطروحة.  الصيغة  آذار   8 فريق  رفض 
عندئذ اقرتح سليمان، بعد رأي ابداه له احد 
مستشاريه، عبارة اوردها الدستور تتناول 
العامة  السياسة  عن  احلكومة  مسؤولية 
الوزاري كي  البيان  فادجمت يف  للدولة. 
تشمل، يف ما تشمل، السياسة الدفاعية 
كجزء ال يتجزأ من السياسة العامة للدولة 

اللبنانية تعود اليها مرجعيتها.

نقوال ناصيف
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لبنانيات

لفت العماد عون اىل أن كل 
ما يتعّلق بالنفط والغاز يتعرقل، 
يف الوقت الذي تشّكل فيه هذه 
املشاريع طريق استنهاض لبنان 
اقتصاديًا، وتساءل عن األسباب 
الكامنة وراء هذه العرقلة، وهل 
هي خوفًا على أرباح الشركات، 
أو  إسرائيل،  إزعاج  لعدم  أو 
به  يقوم  مشروع  أي  لضرب 

تكتل التغيري واالصالح؟   
ودعا احلكومة لالجتماع »لنعرف 
وملاذا  يعارض  من  األقل  على 
كل  أن  وخصوصًا  يعارض«، 
إمكانية  على  أمجعوا  القانونيني 
وحّذر  القرار.  وأخذها  اجتماعها 
تطييف  مشروع  أن  من  اجلميع 
النفط وتوزيعه يف البحر لن مير 

ألن النفط هو لكل لبنان. 
ويف ملف النازحني أّكد العماد 
عون أن املطلوب هو حّل جذري 
العامل  موقف تسّول يف  وليس 
كما هو احلال اليوم، ودعا الدول 
»أن  حبل  لبنان  تطالب  اليت 
بنفسها«،  األقل  على  تساوينا 
ال  »املساعدة   أن  على  مشّددًا 

ّمل فوق طاقتنا«. تعين أن نحُ
يف  بكم  وسهاًل  أهاًل  وقال: 

لقائنا األسبوعي. 
من  العديد  اليوم  تناولنا 
طليعتها  يف  وكان  املواضيع، 
الذي  النفط  استخراج  موضوع 
ألّن  الوقت،  معظم  استحوذ 
بسيطًا،  يعد  مل  املوضوع  هذا 
بل صار مرّكبًا. نتانياهو يتكّلم 
السلطات  فتغيّن  اجلنوب،  يف 
بريوت..!!  يف  اللبنانّية 
فاضحة  باتت  املسألة  هذه 
املقبول  غري  ومن  ومفضوحة، 
التغاضي عنها، وخصوصًا وأّننا 
نعرف أّن خالص لبنان إقتصاديًا 
وكّل  النفط،  باستخراج  يتعّلق 
األمر.  هذا  ينتظرون  اللبنانيني 
استخراج  تأجيل  يف  ميّددون 
النفط متامًا كما مّددوا للمجلس 
كّل  األفراد.  ولبعض  النيابّي 
تتّم  والنفط،  بالغاز  يتعّلق  ما 
خّط  مشروع  من  بدءًا  عرقلته، 
من  ميتّد  أن  جيب  الذي  الغاز 
الشمال إىل اجلنوب، وصواًل إىل 
مشروع سيارات الغاز واملازوت 
يعرقلون  ملاذا  األخضر..!! 
هذه  تنبع  املشاريع؟؟ هل  هذه 
العرقلة من خوفهم على شركات 
أن  من  أرباحها  وعلى  النفط 
تتدنى؟ أم خيافون من أن تنزعج 
إسرائيل من استخراج النفط يف 
أن  من  خيافون  أو  لبنان؟؟!! 
واإلصالح  التغيري  تكّتل  يكون 
هو من يقوم بكّل هذه اإلجنازات 
إقتصاديًا  لبنان  الستنهاض 
اإلزدهار،  مرحلة  إىل  وعودته 
أرضهم  بيع  عن  أبناءه  يثين  ما 
يف  بالّتالي  فيبقون  واهلجرة، 
بإمناء  ويساهمون  أرضهم 

وطنهم؟؟!!
ماذا  نفهم  أن  نريد 
الطلبات  تتعدد  يريدون..!! 
يطالب  أحدهم  واملطالب؛ 
بعشرة وآخر يسأل عن التلزيم، 
فيما ثاٍن يطالب بشركات أخرى، 

ال حيلم أحد بتطييف نفط لبنان وتوزيعه يف البحر

العماد عون بعد اجتماع التكّتل: املطلوب حّل جذري للنازحني 
وليس موقف تسّول يف العامل

وثالث ال يريد أّي من الشركات 
باإلمجاع..!!  يطالب  ورابع 
من  لنعرف  احلكومة  فلتجتمع 
الذي يعارض هذا املوضوع وما 
هي أسباب معارضته..!! ال جيوز 
أن يستمّروا بسلوكهم هذا..!! 
وبالشعب  بنا  يتالعبون  هل 
اللبناني على أساس أّن الوضع 
جّيد  لبنان  يف  اإلقتصادي 
ملاذا  التالعب؟؟!!  هذا  وحيتمل 
وقٍت  يف  املوضوع  هذا  يتعّثر 
على  القانونيني  كّل  فيه  أمجع 
قانونّيًا  احلكومة  اجتماع  إمكانّية 
القرار  هذا  القرار؟؟!!  واّتاذ 
صاغ وفقًا لقواعد إقتصادّية  سيحُ
ملزاجّية  وفقًا  وليس  وعلمّية 
إستتباعًا  األشخاص..!!  بعض 
فقط  يبقى  هذا،  لسلوكهم 
طائفيًا،  النفط  يتقامسوا  أن 
منهم،  كّل  حّصة  فيحّددون 
ليقوم بالتالي بتلزميها وتوزيعها 
مكان  كان  أينما  يشاء..!!  كما 
النفط،  من  ليرت  أي  استخراج 
الوسط،  أو يف  جنوبًا  أو  مشااًل 
حيلمّن  وال  اللبنانيني،  لكّل  هو 
وتقامسه  النفط  بتطييف  أحٌد 
بدأنا  البحر.  يف  يزال  ال  وهو 
بهذا  تتعّلق  سّيئة  أمور  بتلّمس 
املوضوع..!! إشاعات وخربيات، 
إّن  تقول  نكتة  مسعنا  البارحة 
جربان باسيل يريد تلزيم النفط 
العلم  مع  البرتون..  منطقة  يف 
تلك  يف  نفط  يوجد  ال  أنه 

املنطقة..
أحد  قام  آخر،  موضوع  يف 
بتقديم  املتمّردين  املوّظفني 
يف  الوزراء  أحد  ضّد  شكوى 
جملس شورى الّدولة!! بالشكل 
جملس  أّن  أعتقد  واألساس 
هذه  برفض  سيقوم  الشورى 
ال  اجمللس  هذا  ألن  الشكوى، 
أن  وال  التمّرد  حيمي  أن  ميكن 
عّطل  يحُ وّظف  محُ ساعدة  مبحُ يقوم 
مجيع مصاحل الناس ألنه مزاجّي، 
مباليني  خسائر  الدولة  د  كبِّ ويحُ
بني  أقّلها  العام  الدوالرات يف 
يف  دوالر  ماليني  وسبعة  ستة 
الواحد، واألسوأ من ذلك  العام 
مي سّياسيًا وطائفيًا، هذا  أنه محَ
دولة  أّي  يف  حيصل  مل  األمر 
تخّلفة  املحُ الدول  حّتى  العامل  يف 

والدول العشائرّية.
أنفسهم  يعرفون  املسوؤلون 
سنقوم  املقبلة  املّرة  ويف 
جملس  من  نأمل  بتسميتهم، 

الشورى أن يكون على مستوى 
املسؤولّية يف التعاطي مع هذا 
كان  إذا  خصوصًا  املوضوع، 
ه أكثر  ل مع شخص يف حقِّ التعامحُ
إىل  إحالة  وعشرين  مخسة  من 
سبع  وأقّله  املركزي  التفتيش 

دعاوى جزائية.
والتفتيش  العدلي  القضاء 
بالتحّرك  يقوما  مل  اإلداري 
يسود  والفلتان  اآلن،  حتى 
رعاية  حتت  وذلك  األوضاع، 
الرغم  وعلى  املسؤولني،  كبار 
من ذلك يستمّرون باحلديث عن 

الدولة والنظام.
اّطلعنا  السوري،  الشأن  يف 
على النداء الذي وجهه الصليب 
األمحر من أجل إغاثة دير مار تقال 
يف معلوال، وهذه ليست باملّرة 
توجيه  فيها  يتّم  اليت  األوىل 
نلتزم  أن  جيوز  ال  كهذا.  نداء 
املوضوع،  هذا  حيال  الصمت 
فحّتى الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هوالند الذي مل يشر مسبقًا اىل 
تّوفه  اليوم  أبدى  األمور،  هذه 

على مسيحيي املشرق.
رتاخي  املحُ املوقف  إذًا، 
هذا  حول  لبنان  يف  ّقد  عحَ واملحُ
لذلك  مقبول،  غري  املوضوع 
سلطات  اللبنانيني،  كّل  على 
وغريها، التحّرك جتاه هذه احلالة 
العنصري  التمييز  اإلنسانّية. 
يقع علينا نن املسيحيني، وال 
أحد يقول شيئًا.  إنسانّيتهم مل 
تتحّرك اليوم جتاه ما حيصل يف 
فقط  هي  غريها..  ويف  معلوال 
املوضوع  يتعّلق  عندما  تتحرك 
بالنازح السورّي، فحتى إذا كان 
له  يتعّرض  أن  جيوز  ال  سارقًا 

أحد !!
موضوع  يف  اللبناني  املوقف 
يف  تسّول  موقف  هو  النازحني 
هلم،  املساعدات  ليقّدم  العامل، 
هذه  ّل  حتحُ بالتسّول  ليس  ولكن 
املسألة، نريد حالًّ جذرياَّ. وحّتى 
وزير اخلارجية اإليراني الرجياني 
ملوضوع  جذري  حبلٍّ  طالب 
الّنازحني الّسوريني إىل لبنان.. 
فلنكن على األقل على مستوى 
من يطالبنا باحلل، ولنساهم مع 
من يريد مساعدتنا على إجياده.

األرض  عن  وحتّدثت  سبق 
اآلمنة يف سوريا، وقلت أن كّل 
إجياد  ميكنه  النازحني  من  فريق 
مساحة آمنة له يف بلده،  يذهب 
اليوم  الّنازحني  إليها.  موضوع 
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مل يعد مقبواًل خصوصًا أّن هناك 
سيصبح  عددهم  أّن  عن  كالم 
العام  يف  ماليني   4 ال  حوالي 
املقبل، وهذا األمر خطرٌي جّدًا، إذ 
منهجيًا  الّسوريني  تهجري  أصبح 
وليس أمنيًا فقط. خالل احلرب 
يلجأ  اللبناني  كان  لبنان  يف 
اىل مناطق تبعد نسبيًا عن خط 
يبتعد  أن  يكفيه  كان  التماس، 
ليجد  مرت   500 مسافة  أحيانًا 

مكانًا آمنًا.
من  أكرب  هي  اليت  سوريا 
لبنان ب18 مرة، أمل يعد أبناؤها 
جيدون فيها مكانًا آمنًا يعيشون 
فيه؟؟ إذا أردنا أن نساعد فيجب 
املعقول  ضمن  ذلك  يكون  أن 
واملنطق، ألننا ال نقدر أن نمل 

أكثر من طاقتنا.
أسئلة  عن  أجاب  ثّم 

الّصحافيني:
األوساط  بعض  تعترب  س: 
املعنية مبلّف الّنفط أّن الّرئيس 
يف  اليوم  يقف  ميقاتي  جنيب 
يف  للجبنة  تقاسم  عملّية  وجه 
موضوع الّنفط من قبل مكّونات 

ستقيلة حاليًا.. احلكومة املحُ
الّلص  على  فليقبض  ج: 
ويضعه يف الّسجن. هذا الكالم 
غري مقبول ال من صحايف وال من 
رئيس حكومة. من لديه مشبوهًا 
رأينا  الّتحقيق.  إىل  فليقّدمه 
الكثري من الّتحقيقات يف قضايا 
تلقة، أّما اإلرتكابات احلقيقية  محُ
يفتحها  أحد  فال  الّثابتة قضائيًا 
لذا فليتفّضل كّل  القضاء،  يف 
على  ويعرضها  قضّية  له  من 
وليس  معه  هو  اّلذي  القضاء 

معنا.
هناك  أّن  اليوم  كى  حيحُ س: 
بوادر جّيدة لكي تولد حكومة يف 
تنّفس  أن  بعد  خصوصًا  لبنان 
الواليات  من  األمين  اإلحتقان 
سوريا.  على  األمريكية  املّتحدة 
وهل  صحيح؟  األمر  هذا  هل 
ناٍر  على  اليوم  احلكومة  موضوع 

حامية؟
أّن  علمي  حدِّ  على  ليس  ج: 
تؤّلفان  أمريكا وسوريا هما من 
إذا كانوا  إاّل  لبنان  احلكومة يف 

قد وضعوا هلم عمالء هلم هنا.
اجتماع  أو  عشاء  جرى  س: 
أحد  منزل  يف  يومني  منذ 
اجلمهورية  رئيس  مجع  الّنواب، 
بشارة  مار  املاروني  والبطريرك 
الّسابق  والوزير  الّراعي  بطرس 
هل  وغريهم..  الّسنيورة  فؤاد 
هذا اإلجتماع برأيك هو يف إطار 

الّتمديد لرئيس اجلمهورية؟
ج: أنا ال أبّصر يف الفنجان، 
على  الّسؤال  هذا  طرح  وجيب 
إجتماعيًا  ولكن  عندنا،  املنّجمني 
أّي  على  أعرتض  أن  ميكنين  ال 
وآخر،  إنساٍن  بني  جيمع  اجتماع 
ونأمل أن يكونوا قد أكلوا هنيئًا 

وشربوا مريئًا.
خّطة  عن  احلديث  مّت  س: 
مدى صّحة  ما  احلكومة،  لتعويم 

هذا الكالم؟
حّتى  دوالٍب  أيُّ  أنفخ  مل  ج: 

اآلن لكي تعوم احلكومة عليه.

املراوحة احلكومية يف لبنان تنتظر انقشاع الرؤية السعودية ومقاربتها 
املتحدة. لكن  والواليات  إيران  إقليميًا بني  املقرتحة  التسويات  ملف 
احتمال بقاء خيط رفيع من التواصل بني الرياض وطهران يظّل قائمًا 

إلجياد حلول مرحلية للبنان وسوريا
اليت  والدولية،  اإلقليمية  احلوارات  ملسار  خاضعًا  لبنان  يزال  ال 
فرضت عليه نوعًا من التهدئة واالستقرار يف انتظار جالء ما قد تسفر 
عنه من تفاهمات. ويبدو من خالل تقاطع التقارير اليت تصل عن هذه 
بطرسربغ،  سان  العشرين يف  الدول  قمة  منذ  بدأت  اليت  احلوارات، 
املنحى  ان  املتحدة،  لالمم  العمومية  اجلمعية  هامش  على  واستكملت 
الذي تتخذه حاليًا يسري يف اجتاه حتديد مناطق نفوذ الدولتني اللتني 

اعادتا وصل بعض ما انقطع بينهما، أي الواليات املتحدة وايران.
بامللف  االوىل  الدرجة  يف  معنيًا  البلدين  بني  احلوار  كان  واذا 
النووي، اال ان مستقبل سوريا واجتاهات احلرب فيها، يشكل عنصر 
عرب  التدخل  واشنطن  قرار  ان  وخصوصًا  بينهما،  االساسي  التجاذب 
املنطقة،  حرب يف  أجواء  اشاع  الذي  هو  السوري،  الكيميائي  امللف 
ودفع تاليًا مجيع االطراف اىل العمل على تربيد جبهات احلرب. وهذا 
النفوذ  مناطق  تقاسم  يف  جمددًا  تتورط  ان  اىل  واشنطن  يدفع  ما 
يف املنطقة، بدءًا من مصر اىل سوريا ولبنان والعراق، ويف صياغة 

تسويات وخريطة طريق لتسويات قد ال تكون مرحلية.
ويف مقابل العمل االمريكي على جبهة اسرائيل لدفعها اىل اتاذ 
موقف واضح وحتديد خيارها من التسويات املقرتحة بعد االنقسام فيها 
االيراني، يستمر صمت  االمريكي  احلوار  حول  متعارضني  رأيني  بني 
السعودية، )وتركيا الغائبة ايضًا واملنشغلة بوضعها الداخلي ووضع 
األكراد( واالمتناع عن حتديد موقفها من احلركة الدائرة يف املنطقة، 
أحد  ومن  حساسة.  مرحلة  اىل  االمريكيني  مع  كباشها  وصل  بعدما 
مؤشراته عودة التوتر إىل الشارع املصري، مع حترك االخوان املسلمني 

جمددًا، فيما زار الرئيس املصري املوقت عدلي منصور السعودية.
ان  مطلعون  ينقل  وخارجها،  بريوت  يف  تعقد  اليت  اللقاءات  يف 
املشهد  عن  بعيدة  طويلة  وقت  اىل  تبقى  ان  ميكن  ال  السعودية 
عن  وال  تفجريات،  موجة  يشهد  عاد  الذي  العراق  عن  ال  االقليمي، 
سوريا اليت تتوسع فيها االعمال العسكرية وتكرب فيها قوة التنظيمات 
االصولية، فيما تدور احلوارات الدولية حول مستقبلها، الذي سيعين 
الرياض بطريقة او بأخرى، وال يف لبنان حيث للسعودية دور قديم 
تسوية  صيغ  اجياد  احتمال  عن  طرحها  يتجدد  اقرتاحات  مثة  وثابت. 
ورقة  مع  رحلته  بدأت  الذي  اللبناني  الطائف  باتفاق  شبيهة  لسوريا 
السفرية ابريل غالسيب حتت ادارة وزير اخلارجية االمريكي آنذاك جورج 
حدد  حيث  العراق  دولة  انتجت  اليت  التسوية  غرار  على  او  شولتز، 

دستوره النظام بأنه »مجهوري نيابي دميوقراطي احتادي«.
أيًا تكن التسويات املطروحة لسوريا، فال شك ان احلوارات حوهلا 
تأخذ ابعادًا اقليمية على قاعدتني: أواًل طرح مصري الرئيس السوري 
بشار االسد يف اي تسوية وقبيل موعد االنتخابات الرئاسية السورية، 
وثانيًا وضع التنظيمات االصولية اليت يتعاظم دورها وتفرض واقعًا 
عسكريًا وجغرافيًا جديدًا، مع العلم أن معاجلة امللف الكيميائي طغت 
عامليًا على متابعة االشتباكات الدائرة ورسم مناطق النفوذ اليت تسري 
بقوة يف سوريا. وهذه األبعاد تعين السعودية يف درجة اوىل، ودورها 
تكون هلا  ان  متفرجة، من دون  تبقى  ان  ما يرسم، وهل ميكن  يف 
كلمة، اذا ما شعرت بأن اسرائيل ميكن ان تتكيف مع احللول املطروحة 

امريكيًا ـــ ايرانيًا، وحتى روسيا.
يف الكالم اللبناني ان اجلمود السعودي قد ال يستمر طوياًل، وان 
تقديم  إىل  حينها  ايران  وستضطر  مرجحة،  السعودية  العقالنية  غلبة 
تسهيالت يف اكثر من نقطة. وقد تكون أحد مؤشرات تقاطع مصاحل 
البلدين االسرتاتيجية حاليًا، أن حتصل زيارة الرئيس االيراني حسن 

روحاني للسعودية، ايذانًا مبرحلة تهدئة.
للتهدئة  ترمجة  اىل  الذهاب  هو  املسار،  هذا  لبنان يف  يعين  وما 
االقليمية اليت انسحبت على سوريا، بوقف الضربة االمريكية، وبالدخول 
اوجهها ما جيري من حوار بني املعارضة  احد  يف مفاوضات جانبية، 
التنظيمات االصولية، وصواًل  والنظام السوري بعدما تفاعلت قضية 
اىل مؤمتر دولي حول سوريا. والرتمجة العملية االوىل تكون يف تسهيل 
 14 يف  مطلعة  اوساط  وحبسب  احلكومة.  تشكيل  وايران  السعودية 
آذار، بدت السعودية حتى االيام االخرية متحفظة عن اي دخول على 
هلا،  سليمان  ميشال  الرئيس  زيارة  الغاء  خالل  من  اللبناني،  اخلط 
هلا  نقل  وبعدما  االمريكي،  االيراني  احلوار  تفاصيل  كشفت  بعدما 
عن طلبات رئاسية لبنانية عرب وسطاء اوروبيني وامريكيني بضرورة 
تسهيل تأليف احلكومة، اضافة اىل متنعها عن املشاركة يف اي متويل 
حركتها  وجتميد  املستقيلة  احلكومة  عرب  السوريني  النازحني  ملساعدة 

الديبلوماسية يف لبنان لفك العقد.
اقليمية  حلظة  يف  ايراني  سعودي  حوار  ظروف  نضجت  إذا  لكن 
التبدل يف مقاربة ملف  لبنان، من خالل  مناسبة، فسريتد ذلك على 
او  أمر واقع،  تشكيل احلكومة. فبدل ما كان مرسومًا لوالدة حكومة 
حتى امكان تراجع الرئيس املكلف متام سالم عن التكليف الذي اعطي 
يف  التأليف،  تسهل  اىل  واملستقبل  اهلل  حزب  دفع  اىل  يصار  له، 
احلريري.  سعد  الرئيس  حكومة  تشكيل  ابان  حصل  ملا  مماثلة  جتربة 
ويف جعبة االقرتاحات أنواع جديدة من الصيغ احلكومية اليت ميكن على 
اساسها ان ترسو تشكيلة مناسبة إلمرار مهلة االشهر الستة الفاصلة 
عن االنتخابات الرئاسية، على اعتبار ان مجيع االطراف يف حاجة اىل 
اسرتاحة يعيدون فيها جتميع االوراق ملرحلة االنتخابات الرئاسية. وكل 
تصعيد كالمي حول التمديد والفراغ امنا يبقى من عدة الشغل اليومية، 

ما دامت مل تتضح بعد النظرة السعودية الكاملة للبنان وسوريا.

هيام القصيفي
التواصل اإليراني ـ السعودي ليس مقفالً أمام لبنان
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احتدم السجال يف البلد حول عقد جلسة استثنائية 
للحكومة املستقيلة، إلقرار مراسيم الغاز والنفط. 
تزال  ال  اخلطوة  فيما  لألمر،  جاهز  إنه  يقول  الكل 
مستأخرة. كأن قطبة خمفية ـــ أو مرئية ـــ تتحكم 
أفواههم. جهات حكومية  اجلميع وختيط  أيدي  يف 
مطلعة تكشف املستور: إنها مؤامرة النهيار الدولة 
املالية  إىل  لبنان  مصرف  من  وقائعها  اللبنانية، 

واالتصاالت... والغاز يف أساسها.
إصدار مرسومني ضروريني  املسألة قصة  ليست 
النفطية.  لبنان  ثروة  عن  التنقيب  عملية  إلطالق 
أمر  إنها قضية استهداف كل لبنان، بغية حتقيق 
من اثنني: إما السيطرة على البلد، بكيانه وناسه 
الدولة  تدمري  وإما  البحر،  وما حتت  وأرضه وحبره 
جهات  ترى  هكذا  االنهيار...  إىل  البلد  ودفع 
وهكذا  اليوم،  حيصل  ما  حقيقة  حكومية  سياسية 

تروي وقائعه الكاملة:
بدأت مالمح املخطط تظهر منذ آذار املاضي، حني 
تأكد اجلميع أن وزارة الطاقة تتجه حنو إجناز كبري، 
العاملية،  النفط  شركات  كربيات  إبداء  يف  متثل 
رغبتها يف املشاركة يف املناقصة اللبنانية. حتى 
إن البعض يعتقد أن استقالة حكومة جنيب ميقاتي 
آذار املاضي، مل تكن جمرد مصادفة يف  يف 22 
االستقالة  أسباب  جانب  فإىل  التوقيت.  ذلك 
النفطية  أن األسباب  يبدو  »الريفية« واالنتخابية، 
ونسج  إليها  دفع  من  لدى  أيضًا  حاضرة  كانت 

خيوطها امليقاتية و«الوسطية«.
التحدي.  يف  أبعد  ذهبت  الطاقة  وزارة  أن  غري 
النهائية  الالئحة  املاضي،  فأعلنت يف 18 نيسان 
للشركات املتأهلة للمشاركة يف مناقصات التنقيب 
واالستخراج، اليت تضمنت 46 شركة نفطية عاملية. 
ومرة جديدة مل تكن مصادفة أن تشمل تلك الالئحة 
أكرب سبع شركات نفطية يف العامل، من الواليات 
الدول  من  وغريها  والصني  وروسيا  املتحدة 
الصناعية الكربى، وأن ختلو الالئحة نفسها من أي 
شركة خليجية كبرية أو صغرية. ما عدا شركة واحدة 
مسجلة يف دولة خليجية صغرية، ومملوكة من غري 
اخلليجيني. علمًا أن رسالة واضحة كانت قد وصلت 
ففي  بأسبوعني.  اإلعالن  ذلك  قبل  املعنيني  إىل 
»حلظة العسل« اجلنبالطي ـــ البندري اليتيمة، بادر 
زعيم قصر املختارة إىل اإلدالء حبديث موسع إىل 
جريدة »األخبار« بالذات )منشور يف عدد 28 آذار 
املاضي(. تناول احلديث كل شيء، لكن مضمونه 
صغرية  وريقة  على  كتبتا  كلمتني  كان  اجلوهري 
باسيل يف  أمامه: ال جلربان  جنبالط  وليد  وضعها 

وزارة الطاقة!
واستمر الصراع واملواجهة، حتى حتوال حربًا مفتوحة. 
بريوت  إىل  الشركات  ممثلو  جاء  نيسان   29 يف 
وشاركوا يف عملية إطالق الرتاخيص. فازداد غيظ 
اجلهات اخلليجية وعدوانيتها. ُحددت روزنامة نهائية 
لتحويل لبنان بلدًا نفطيًا: يف 2 أيلول تنجز املراسيم 
الباقية، اي تقسيم البلوكات وإقرار صيغة العقد. 
امللفات.  دراسة  تنتهي   2014 الثاني  كانون  يف 
حقيقة،  املناقصات  توقيع  يصري   2014 آذار  يف 
البعض،  جنون  ُجن  احللم.   – املسرية  فتنطلق 
ممنوع  مثن ممكن:  بأي  بالعرقلة  األوامر  وصدرت 
للنفط،  املنتجة  البلدان  نادي  دخول  لبنان  على 
واجلهة  باسيل، بشخصه  جربان  على  أكثر  وممنوع 
الكياني  اللبناني  وبالفريق  ميثل،  اليت  السياسية 
الذي حيمل هويته، ممنوع على الثالثة أن يقرتبوا 

حتى من حتقيق هذا اإلجناز.
تفتح اجلهات السياسية هنا هاللني لتشرح أكثر: 
قد تكون خلف هذا املوقف أغراض كثرية، بعضها 
فعلى  منه.  أصغر  اآلخر  وبعضها  لبنان،  من  أكرب 
الصعيد اإلقليمي، يبدو أن هناك قرارًا لدى بعض 
اخلليجيني، مبنع لبنان من التحول بلدًا نفطيًا، يف 
كل  على  كما  أيضًا،  سوريا  على  الصراع  سياق 
احلوض الشرقي للمتوسط. إذ قد يكون لدى هؤالء 
استخراج  عملية  إطالق  لبنان يف  بأن جناح  اقتناع 
اقتناع غربي  غازه ونفطه، قد يساهم يف تكوين 
يف  اإلسراع  بضرورة  خصوصًا،  وأمريكي  عمومًا 
عرب  خواتيمها  إىل  وإيصاهلا  السورية،  األزمة  حل 
ألوروبا  يؤمن  مبا  السلمية،  والتسوية  احلوار  خيار 
وألمريكا ازدهار احلوض الغازي املمتد على طول 
على  ذلك  تأثري  عن  فضاًل  املتوسط،  شرقي 
كامل التموضع السياسي لدول الغرب وواشنطن 
املنطقة.  يف  وعالقاتها  حتالفاتها  جلهة  حتديدًا، 
وهذا ما جيعل البعض اخلليجي نفسه، يعترب أن هذا 
النفطية  تناقضًا مطلقًا مع مصاحله  االجتاه يشكل 

قـصة الـتآمر على الـغاز... والـبلد
جان عزيز

واالقتصادية والسياسية واجليواسرتاتيجية، وحتى 
الدينية املذهبية رمبا. وبالتالي إن ضرب املساعي 
اللبنانية يف هذا االجتاه، بات مصلحة أولوية هلذا 

البعض اخلليجي، على املستوى اإلقليمي.
أغراض  العدائية،  النيات  هذه  خلف  تكون  قد  ثم 
وحسابات مرتبطة بنظرة هذا البعض اخلليجي إىل 
مجاعاته  تركيبة  جلهة  وخصوصًا  اللبناني،  الداخل 
وحسابات تغليب جهة على أخرى، وحتكيم فئة دون 
أخرى مبقدرات البالد وأرجحية احلكم والسلطة فيه. 
البعض اخلليجي، من  فمنذ عام 1992، متكن هذا 
إقصاء املسيحيني تدرجيًا من مفاصل البلد كافة. 
وُضربوا  جغرافيًا،  وحوصروا  دميوغرافيًا،  ُهمشوا 
بال  باتوا  إقليميًا ودوليًا، حتى  وُعزلوا  اقتصاديًا، 
دور داخلي وال خارجي، مبا ميهد ليصريوا بال وجود. 
فجأة أطل ملف النفط والغاز. وصار يف أيدي فريق 
الشرعي  املمثل  نفسه  الوقت  يف  هو  سياسي، 
الفريق  هذا  جنح  وفجأة،  للمسيحيني.  واألكرب 
واألحقاد.  كيدهم  فأثار  امللف...  هذا  إدارة  يف 
الربيطانية إىل  اخلارجية  وزير  يأتي  أن  مل حيتملوا 
الدستورية،  املؤسسات  مسؤولي  فيزور  بريوت، 
هوف حبل  فريدريك  يأتي  أن  وال  الطاقة.  ووزير 
وأن  عليها،  املتنازع  اخلالصة  للمنطقة  اسرائيلي 
ينسفه جربان باسيل ملصلحة لبنان. وال أن يذهب 
األخري إىل واشنطن، فتبادر اإلدارة األمريكية إىل 
طلب لقائه. وال أن يتحدث دبلوماسيون غربيون يف 
بريوت، عن »معجزة« وضع لبنان على مسار الدول 
العدوان  فاقم  ذلك  والغاز... كل  للنفط  املنتجة 

والعداء: ممنوع النفط، وممنوع جربان باسيل...
لكن بني األكرب من لبنان وصراع اإلقليم، واألصغر 
لبنانية على كل  منه وصراع تغليب فئة سياسية 
لبنان، يبقى أن لبنان كله هو املستهدف بالعرقلة 
النفطية. إذ ماذا يعين أن توّقع مناقصات التنقيب 
يف آذار املقبل؟ يعين ذلك آالف فرص العمل فورًا، 
وصواًل إىل أضعافها يف زمن قريب. ويعين حتسني 
تصنيف لبنان االئتماني الدولي، وبالتالي ختفيف 
تأكل  باتت  اليت  اخلدمة  هذه  الدين.  خدمة  عبء 
40 باملئة من موازنة الدولة اللبنانية، واليت ُركبت 
طوال عقدين من أجل إخضاع البلد واستتباعه. وهذا 
التسول  إطار  خارج  للبنان،  دولية  عالقات  يعين 
استخراج  قبل  ذلك  وكل  والبهدلة،  والشحادة 
الصندوق  إىل  عائداته  وصول  وقبل  حتى،  الغاز 
السيادي، الذي كان ممنوعًا على لبنان إنشاؤه، لو 

مل يفرضه فريق وزير الطاقة فرضًا...
ثم يأتي كل ذلك، وسط تراجع احلرب يف سوريا، 
أنه  يبدو  ما  وهو  هناك.  التسوية  معامل  وانطالق 
البعض  لدى  وسّعر  لبنان،  ضد  العدائية  فاقم 
اخلليجي نفسه، هدف انهيار الدولة اللبنانية، يف 
سلسلة  يف  حلقة  النفطية،  العرقلة  وقت.  أسرع 
طويلة ال تنتهي أمثلتها، تقول اجلهات السياسية 
وتصديرها  التكفريية  اجلهات  تسليح  من  نفسها: 
إىل لبنان ومتويلها، إىل تشجيع النزوح السوري يف 
اجتاه هذا البلد الصغري، إىل احلرب السياحية اليت 
ُشنت على بريوت طوال العام املاضي، إىل التهويل 
اخلليجية...  البلدان  بعض  من  اللبنانيني  بطرد 
وصواًل إىل خطوات أكثر وضوحًا وسفورًا، تهدف 
اجلهات  تكتفي  كيف؟  فورًا.  الدولة  انهيار  إىل 
أسبوعني،  قبل  حيني:  مبثلني  نفسها  السياسية 
ونظرًا إىل األوضاع احلكومية املعطلة واالقتصادية 
اللبنانية  الدولة  كانت  الصعبة،  واملالية  الراكدة 
حباجة إىل سيولة. فُطلب من مصرف لبنان القيام 
إدارة  جتاوبت  لتأمينها.  معينة  قانونية  بإجراءات 
املصرف املركزي مع الطلب، فاندلعت ضدها حرب 
حد  بلغت  السنيورة،  فؤاد  فريق  قبل  من  شعواء 
املسؤول  ماضي  تتناول  تهويلية،  رسائل  إيصال 
عن هذا املوقع، ومستقبله! قبل ذلك بأسبوعني، 
فتمنت  مماثلة.  سيولة  إىل  املالية  وزارة  احتاجت 
على وزارة االتصاالت تسريع إجراءات حتول بعض 
املبالغ املستوفاة. لّبت وزارة األخرية وحولت مبلغ 
راجعت  املبلغ.  فورًا. مل يصل  مليون دوالر   145
ليكتشف  حتويله.  االتصاالت  فأكدت  املالية، 
نفسه،  للسنيورة  تابعة  جهة  أن  الحقًا  الطرفان 
عملية  عرقلة  إىل  عمدت  االتصاالت،  وزارة  داخل 

التحويل أكثر من شهر كامل!
مركبة ومتشعبة جدًا مؤامرتهم على البلد. حتى باتت 
تستهدف انهيار الدولة فعليًا. وأسوأ ما فيها، أن 
مسؤولني كبارًا جيارونها، إما عن خوف أو عن جهل 
أو عن مصلحة، إال إذا كّذب سليمان وبري وميقاتي 

ذلك يف األيام املقبلة.

هجوم  انتظار  يف 
يعيش  احلصن، 
وادي  أهالي 
يومًا  النصارى 
القرى  بيوم. 
اليت  اجلميلة 
مظاهر  اعتادت 
واستقبال  الفرح 
تعتد  مل  السياح، 
معارك الكّر والفّر. 
شبانها  بعض 
السالح،  محلوا 
أهلها  فيما 
للجيش  يصّلون 
من  ينقذهم  كي 

»الوحش«.
سيارات  موكب 

وادي النصارى يف انتظار هجوم احلصن: اجلميلة والوحش
مرح ماشي

إلحياء مهرجاناتها. عدد النازحني إىل البلدة خالل 
فرتة أحداث محص األوىل بلغ 4000 شخص، لدى 
الشارع  الوادي.  يف  صيفية  مساكن  معظمهم 
املسلحني  لنريان  يتعرض  البلدة  يف  الرئيسي 
يف  هامجوا  والذين  احلصن،  يف  املتحّصنني 
عددًا  يؤوي  الذي  البلدة  فندق  املاضي  آب 
محص،  يف  الساخنة  املناطق  من  املهجرين  من 
وارتكبوا جمزرة راح ضحيتها حنو 20 مدنيًا، بينهم 

نساء وأطفال.
وأحد  الستيين  الرجل  سامل«،  »العم  يقول 
لطاملا  الذي  احملظور  أن  الوادي،  شخصيات 
يتحدث  وقع.  قد  خيشونه  املنطقة  أهالي  كان 
عن »مظاهر تقطيع مل نسمع بها من قبل. قطع 
املخطوفني  بأجساد  رؤوس وسحل جثث ومتثيل 

وتعذيبهم«.
 10 البلدة  يف  السنوية  السكانية  الزيادة  معدل 
أشخاص! تبدو النسبة غريبة مقارنة مع الزيادات 
يدفع  ما  اجلوار،  مناطق  يف  املخيفة  السكانية 
الوادي، اىل  إحدى قرى  زياد، وهو مدّرس من 
مطالبة الكنيسة بـ«تشجيع الناس على اإلجناب، 
والرابع  الثالث  الولد  تكاليف  يف  واملساهمة 
على سبيل املثال، بهدف زيادة عدد الرعية يف 
املشرق والتعويض عن األعداد الكبرية للمغرتبني 
حال  أية  على  تلقى  دعوة  وهي  واملهاجرين«. 
رجال  اىل  هؤالء  وينسبها  البعض،  بني  رواجًا 
»طوني« )اسم مستعار(، نفى  دين. لكن األب 
لـ »األخبار« أن تكون أي من العظات قد تضّمنت 

دعوة كهذه.
»ال ميليشيات مسيحية«

أحد رجال الدين املسيحيني يف املنطقة، طلب عدم 
ذكر امسه، يعترب أن »املؤامرة تهدف إىل إفراغ 
الشرق من مسيحييه، وإنشاء دويالت طائفية«، 
لذلك حيّض يف عظاته األسبوعية املسيحيني على 
عدم اهلجرة »باعتبارهم مكونًا أساسيًا من مكّونات 
بالوطن  »التشبث  إىل  ويدعوهم  اجملتمع«، 
»األبونا« مطالبات بعض  والدفاع عنه«. يرفض 
مؤكدًا  املسيحيني،  حبماية  االغرتاب  مسيحيي 
ليستنجد  ضعيفًا  ليس  السوري  »اإلنسان  أن 
باآلخرين«. ويضيف: »ال نتكلم من مبدأ أقّلوي، 

وإمنا كمواطنني سوريني«.
من  »مع  إمنا  اجلريان،  مع  للخوري  مشكلة  ال 
احلصن  أبناء  داعيًا  غرباء«،  من  لديهم  يقيمون 
إىل »حل مشكلتهم مع الغرباء الذين استضافوهم 
وأصبحوا يقيمون بينهم ويقتلون جريانهم. عندها 
ميكن احلوار مع شركاء الوطن حلل مشكالت اجلرية 
العالقة«، مؤّكدًا ثقته بأن إعادة الثقة بني أبناء 
احلصن والوادي أمر ليس مستحياًل. ويشّدد على 
بعدما  الوادي«،  مسيحية يف  ميليشيات  »ال  أّن 
الفضائيات  إحدى  عرب  تلفزيوني  برنامج  صّور 
مسّلحة  جمموعة  وكأنهم  املنطقة  أبناء  اللبنانية 
مسيحية تابعة للدولة، موضحًا أّن »هؤالء الشباب 
بعد  وبقائهم  أرضهم  عن  للدفاع  السالح  محلوا 

استهدافهم من قبل املسلحني«.
املصاحلة مع... الشيشان!

يتبع شريط القرى املسيحية يف املنطقة ملطران 

يرفض »األبونا« مطالبات بعض مسيحيي االغرتاب بحماية املسيحيني )أ ف ب(

مدخل  على  عائلتيهما  من  ومجعًا  عروسني  يقّل 
الفرح  الصعبة،  الظروف  رغم  النصارى.  وادي 
اليت  السيارات  يف  الناس  وجوه  على  واضح 
بالزهر  املزينة  البيضاء  السيارة  وراء  تباعًا  متّر 
األبيض، وسط السواد املخّيم على املنطقة بعد 
اهلجمات اليت تعرضت هلا قرى وبلدات على ختوم 
الوطين«  »الدفاع  حاجز  عناصر  يهّلل  الوادي. 
أهالي املنطقة. معظمهم  للركاب. هم أصاًل من 
محل السالح للدفاع عن منزله ومنطقته من دون 
بعدما  مؤخرًا  أوضاعهم  تنتظم  أن  قبل  مقابل، 
املهمات  مقابل  رواتب يف  الدولة  خصصت هلم 

اليت يقومون بها.
43 قرية تشّكل »الوادي« احملاذي لشريط جغرايف 
مشتعل يف أقصى غرب محص، والذي جتاور آخر 
الطرطوسية  املرتاس  قرية  عازار،  مشتى  قراه، 

اليت عادت إىل سيطرة اجليش قبل أيام.
الغطاء األخضر الذي لطاملا متيزت به اجلبال يف 
هذه املنطقة يكاد خيتفي. حرق املزروعات على 
جانيب الطرق ملنع عمليات التسلل اليت تتخذ من 
عسكريًا  تكتيكًا  بات  هلا  غطاء  األشجار  كثافة 
إال  السورية. ال متلك  املناطق  معتمدًا يف معظم 
عليها  ُكِتبت  اليت  الالفتة  ترى  عندما  تبتسم  أن 
عبارة »معًا ملنع احلرائق ــ وزارة البيئة«، ال تزال 

صامدة وسط كل هذا السواد.
يف انتظار املعركة

بشار  الرئيس  صور  جانب  إىل  الشهداء  صور 
األسد، متأل شوارع القرى والبلدات. معظم هؤالء 
قضوا يف قصف لبلداتهم أو دفاعًا عن قراهم يف 
الشام«  و«جند  النصرة«  »جبهة  شنتها  هجمات 
بدءًا من منتصف آب املاضي على حواجز »جيش 

الدفاع الوطين« يف قرى الوادي وحميطه.
يعيش وادي النصارى وسكانه يف انتظار املعركة 
الكربى. الشائعات على كل لسان عن مئات من 
اجملاورة  احلصن  قرية  يف  يتحضرون  املقاتلني 
أّن  املتداولة  املعلومات  الوادي.  على  للهجوم 
تركمان،  اآلخر  وبعضهم  لبنانيون،  هؤالء  غالبية 
باإلضافة إىل اجلنسيات األخرى اليت تعرف إليها 

السوريون منذ بدء األزمة.
بني قرييت املزينة واحلواش القلق مرّبٌر. تلوح قلعة 
احلصن األثرية املدرجة على قائمة »األونيسكو« 
للرتاث العاملي إىل اليسار، وتكشف طريق الوادي 
حواىل  اللبنانية  احلدود  عن  القلعة  تبعد  كاماًل. 
أعداد كبرية من املسلحني  13 كيلومرتًا، وفيها 
األنفاق حتتها. وتعترب منطقة وادي  والكثري من 
خالد اللبنانية خط اإلمداد الرئيس للحصن وبقية 
ريف تلكلخ باملسلحني الذين يتبع معظمهم لتنظيم 

»جند الشام« و«الكتائب الرتكمانية«.
دّرة الوادي

طرق  متأل  لالجيار  مفروشة  شقق  عن  اإلعالنات 
احلواش، ما يذّكر مبواسم الصيف العامرة بالسياح 
جيب  مرمريتا،  إىل  التوجه  عند  واملصطافني. 

االنعطاف ميينًا. لتصري القلعة إىل جهة اليمني.
مرمريتا، درة الوادي، كانت قبل املأساة السورية 
سكانها  عدد  يبلغ  باحلياة.  يضّج  منتجعًا صيفيًا 
5600 نسمة، وهي تتمّيز بالعدد الكبري من أبنائها 
عائالتهم  مع  صيفًا  يزورونها  الذين  التتمة ص 31املغرتبني 



Page 16صفحة 16     

قضاء وقدر

Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 

األمن العام يوقف 3 من شبكة إرهابية تضم 12
خططوا الغتيال سياسيني من 8 و14 آذار

أعلنت املديرية العامة لألمن العام عن توقيف شبكة إرهابية كانت 
ختطط ألعمال ختريب وإخالل باألمن وعمليات اغتيال بواسطة عبوات 
وأجهزة  متفجرة  مواد  الثالثة  املوقوفني  ناسفة. وقد ضبط حبوزة 

اتصال ومسدس حربي مع كامت للصوت.
وكشفت مصادر قضائية أن هذه الشبكة وقوامها 12 شخصًا من 
أحدهما  موقوفني   3 بينهم  ولبنانية،  وسورية  فلسطينية  جنسيات 
لبناني واآلخران سوريان، قد مت رصدها منذ الثامن والعشرين من 
أيلول املاضي وهم على اتصال وتنسيق وثيق مع أشخاص  شهر 
فارين داخل خميم عني احللوة. وقد مت استدراج 3 منهم إىل خارج 

املخيم وتوقيفهم.
وأشارت املصادر إىل أن هذه الشبكة كانت تهدف لعمليات اغتيال 
شخصيات سياسية من 8 آذار و14 بهدف خلق فتنة وتعكري السلم 
عداد  يف  هم  الشبكة  من   9 هناك  يزال  ال  أنه  وذكرت  األهلي. 
ملف  العسكرية  لدى احملكمة  احلكومة  تسّلم مفوض  وقد  الفارين. 

التحقيق األولي مع املوقوفني متهيدًا لالدعاء.
وأصدرت املديرية العامة لألمن العام بيانًا أشارت فيه إىل أنه نتيجة 
األجهزة  أوقفت  اإلرهابية،  للشبكات  األمنية  واملتابعة  للتحريات 
املعنية يف املديرية العامة لألمن العام ثالثة أشخاص من جنسيات 
لبنانية وسورية من ضمن شبكة إرهابية كانت ختطط للقيام بأعمال 
ختريب وإخالل باألمن على األراضي اللبنانية بواسطة عبوات ناسفة 
وعمليات اغتيال، وقد مت التحقيق مع املوقوفني وأحيلوا على القضاء 
العسكري مع املضبوطات، من مواد متفجرة وأجهزة اتصال وسالح 
مع كامت للصوت, وذلك بناء على إشارة معاون مفوض احلكومة لدى 
احملكمة العسكرية القاضي داني الزعين، وبإشراف مفوض احلكومة 

لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر.
اإلرهابية  اجملموعات  مالحقة  عن  تتوانى  لن  أنها  املديرية  وأكدت 
والعصابات التخريبية والشبكات اليت تتعاطى اهلجرة غري الشرعية، 
بالتنسيق مع بقية األجهزة األمنية، ضمانًا لسالمة املواطنني وحفاظًا 

على األمن واالستقرار يف البالد.

»املطبوعات« تدين مصطفى محدان يف دعويني جلعجع
برئاسة  أصدرتهما  حكمني  بريوت يف  املطبوعات يف  دانت حمكمة 
القاضي روكز رزق وعضوية املستشارتني القاضيتني نوال صليبا 
القدح  جبرائم  محدان  مصطفى  املتقاعد  العميد  حبق  عبداهلل  وروال 
والذم ونشر أخبار كاذبة حبق رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور 
 13 اجلديد يف  قناة  عرب  »احلدث«  برناجمي  خالل  من  جعجع،  مسري 
كانون الثاني 2011 و«احلدث اإلخباري« عرب قناة الـ«أن.بي.أن« يف 

األول من حزيران عام 2011.
وغّرمت احملكمة يف احلكمني املدعى عليه مبلغ ستة وثالثني مليون 
لرية، فيما ألزمته بدفع تعويض للمدعي قدره 20 مليون لرية، كما 
بث  املذكورتني  احملطتني  من  الطلب  اخلاصة  نفقته  وعلى  ألزمته 

خالصة معربة عن احلكمني.
واعتربت احملكمة يف حيثيات حكمها األول املتعلق بربنامج »احلدث 
اإلخباري« أن ما أدىل به املدعى عليه يعكس ومن خالل اإلحياءات 
اليت يهدف من خالهلا اىل نسبة أمور اىل اجلهة املدعية يف معرض 
الشك بها، بشكل ينال من شرفه ومن كرامته، ويسيء اىل املدعي 

وينال من مسعته.
أما يف ما خص ما أدىل به املدعى عليه من خالل »برنامج احلدث« 
فرأت احملكمة يف حكمها، أنه من خالل ما يعتربه املدعى عليه من 
وقائع من دون أي إثبات جدي على صحتها، ومن خالل اإلحياءات 
اليت يهدف من خالهلا اىل نسبة أمور حمددة اىل اجلهة املدعية يف 
معرض الشك بها، بشكل ينال من شرفها ومن كرامتها، ومن جهة 
أوىل تعّد أخبارًا كاذبة، تعّمد املدعى عليه إطالقها وصّمم، بهدوء 
وتفكري وروية لقوهلا، ولكن من دون أن تبلغ حّد »تعكري السالم 
العام«، وذلك يف ضوء اجلو اإلعالمي املتوتر والسائد بني العديد 

من مكّونات اجملتمع اللبناني. ومن جهة ثانية، تعّد ذمًا باملدعي.
وأشار احلكمان اىل أن ما أدىل به املدعى عليه ال يعترب من باب إثارة 
النعرات الطائفية واملذهبية أو العنصرية أو احلّض على النزاع بني 

الطوائف وخمتلف عناصر األمة، أو اختالق اجلرائم واالفرتاء.

توقيف 63 مطلوبًا
أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيانه انه ضمن إطار 
مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، 
متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 2013/10/7 من توقيف 63 
شخصًا إلرتكابهم أفعااًل جرمية على األراضي اللبنانية كافة، بينهم: 
وإقامة منتهية  البالد خلسة  15 جبرائم خمدرات، 14 جبرائم دخول 
الصالحية، 5 جبرائم سرقة، 3 جبرم ضرب وإيذاء، 2 جبرم إطالق 
نار، 2 جبرم حيازة مسدس حربي، و3 جبرائم: شيك دون رصيد، 

امـنيات لبنانية يف اسبوع
تزوير، إصطدام وتسبب بوفاة و19 مطلوبًا للقضاء مبوجب مذكرات 

وأحكام عدلية خمتلفة.

توقيف قاتل بعد ساعة على جرميته يف النبطية
بعد ساعة على ارتكابه جرمية قتل على خلفية شجار وقع يف بلدة 
صري الغربية يف النبطية، متكنت دورية من مفرزة استقصاء اجلنوب 

من إلقاء القبض على اجلاني وهو من أصحاب السوابق.
ومن جهتها، متكنت قطعات األمن العام من توقيف 14 شخصًا جبرائم 

خمتلفة. كما أوقفت القوى األمنية 94 مطلوبًا.
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه يف 
صري  بلدة  ويف  اجلاري  من  السادس  مساء  من  السابعة  الساعة 
)مواليد  م. ض.  املدعو  بني  شجار  حصل  النبطية،  قضاء  الغربية 
1981، لبناني( ومالك إحدى حمطات األنرتنت حممد بكري، حيث أقدم 
األول على إطالق النار باجتاه بكري املذكور وشخص آخر كان يرافقه 
ويدعى عباس عواض )مواليد 1978، لبناني(، مستخدمًا بندقية صيد 
من عيار 12 ملم، ما أدى إىل مقتل األخري على الفور، وفر القاتل 

هاربًا.
الفورية واملكثفة، متكنت دورية  للتحريات واالستقصاءات  ونتيجة 
من مفرزة استقصاء اجلنوب يف وحدة الدرك اإلقليمي من توقيفه 

خالل ساعة من حصول اجلرمية.
ومت ضبط السالح املستعمل، وأودع املوقوف فصيلة درك النبطية 

إلجراء التحقيق الالزم، بناء إلشارة القضاء املختص.
وتبني أن املوقوف من أصحاب السوابق جبرائم تعاطي املخدرات، 

سرقة وإطالق نار.
من جهتها، قامت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام 
خالل الفرتة املمتدة من 2013/09/29 لغاية 05/ 10/ 2013 وبإشراف 
النيابات العامة، بتوقيف عدد من األشخاص اللبنانيني ومن جنسيات 
لبنان  يف  اإلقامة  نظام  وخمالفتهم  جرمية  أفعااًل  الرتكابهم  عربية 
واالنتماء إىل منظمات إرهابية بهدف القيام بأعمال خملة باألمن وذلك 
على الشكل اآلتي: سبعة أشخاص بتهمة تزوير تأشريات ومستندات 
الدخول  جبرم  وشخص  وآسيوية،  أوروبية  دول  اىل  للدخول  سفر 
خلسة اىل لبنان، وشخصان بتهمة االنتماء اىل تنظيم إرهابي، وثالثة 
أشخاص بتهمة اهلجرة غري الشرعية، وشخص بتهمة تعاطي وترويج 

خمدرات.
وقد نّوه املدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم باجلهود اليت 
باألمن  واملخلني  اجملرمني  مالحقة  العام يف  األمن  عسكرّيو  يبذهلا 
وأفراد شبكات التزوير وتوقيفهم وإحالتهم اىل القضاء املختص، 
رعاية  مستوى  على  بها  يقومون  اليت  األخرى  املهام  اىل  إضافة 
األراضي  على  واملقيمني  للمواطنني  اخلدماتية   - اإلدارية  الشؤون 

اللبنانية.
مطلوبني   4 توقيف  من  بريوت  استقصاء  مفرزة  متكنت  ذلك،  اىل 
الكيف. كما حجزت  بينهم فلسطينيان حليازتهم كمية من حشيشة 

سيارتني و6 دراجات نارية خمالفة.
ففي حملة اجلميزة، مت توقيف ج.ج.ج.ز وم.ر.ب حليازتهما كمية من 

حشيشة الكيف واملارجيوانا ودفرت لف سجائر.
ويف حملة قصقص، مت توقيف الفلسطينيني ع.ع.أ ون.ح.ع بعدما 

ضبط حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.
كذلك، أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان أنه ضمن 
إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف 
أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتارخيي 5 و2013/10/6 
من توقيف 90 شخصًا الرتكابهم أفعااًل جرمية على األراضي اللبنانية 
كافة، بينهم: 30 جبرائم دخول البالد خلسة، إقامة منتهية الصالحية، 
إقامة، 11  ثبوتية ومن دون  أوراق  إقامة غري مشروعة، من دون 
جبرائم خمدرات، 10 جبرائم سرقة، 7 جبرم ضرب وإيذاء، 4 جبرم 
3 جبرم  نار،  إطالق  3 جبرم  3 جبرم خطف،  بوفاة،  وتسبب  صدم 
تزوير، 2 جبرم قتل، 2 جبرم نشل، 2 جبرم تسهيل فرار مطلوب، 
2 جبرم ابتزاز جنسي، و3 جبرائم: تهريب، مقاومة رجال السلطة، 

ختريب وتعدي، و8 مطلوبني مبوجب أحكام عدلية خمتلفة.

ختم التحقيق حبادثة إدخال »سندويش مفخخ« 
إىل سجن رومية

تسلم مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر، 
التحقيقات االولية مع املوقوفني يف قضية ادخال سندويش بداخله 
دراسة  على  ويعكف  رومية،  سجن  اىل  املتفجرة  »الكاربور«  مادة 

احملاضر واالفادات متهيدا لالدعاء.
 5 بينهم  أشخاص  سبعة  القضية  هذه  يف  أوقف  قد  صقر  وكان 
لدى احملكمة  احلكومة  أشار مفوض  اإلسالم«.  »فتح  من  موقوفني 
حادثة  أشخاص يف  بتوقيف مخسة  القاضي صقر صقر  العسكرية 
رومية  سجن  اىل  املاضي  األسبوع  »سندويش«  إدخال  حماولة 

املركزي، حيوي مواد »الكاربور«.
وأفادت مصادر مطلعة أن من بني املوقوفني ثالثة موقوفني من 
تنظيم فتح اإلسالم، نفوا أي عالقة هلم باحلادث، أو أن يكونوا قد 

طلبوا من املوقوف جبرمية قتل شربل.ش مساعدتهم يف إدخال هذه 
املادة اىل السجن عرب أحد العسكريني.

وأوضحت املصادر أن مثة موقوفان من تنظيم فتح اإلسالم يرفضان 
التحقيق معهما حول احلادثة.

   إصابة جندي يف حريق أراِض زراعية يف مغدوشة 
اندلع حريق كبري االثنني يف خراج بلدة مغدوشة، أتى على مساحات 
واسعة من األشجار الصنوبرية واملثمرة، وتسببت شدة الرياح يف 
اتساع رقعته حيث حاصرت النريان عددًا من املزارعني يف حقوهلم 
وبعض املنازل الواقعة عند أطراف مغدوشة لتمتد الحقًا اىل خراج 

بلدة زيتا اجملاورة.
وعلى الفور هرعت اىل املكان سيارات اإلطفاء التابعة للدفاع املدني 
من خمتلف مراكزه يف صيدا وعنقون والصرفند، حيث مت استقدام 
عشر سيارات إطفاء واالستعانة بفوج إطفاء بلدية صيدا، وباشرت 
هذه الفرق بعملية تطويق احلريق، الذي حاصر أيضًا أعمدة التوتر 

العالي..
واستدعت ضخامة احلريق تدخل اجليش اللبناني الذي دفع بالعشرات 
من جنوده اىل املنطقة للمساعدة يف إمخاد النريان، قبل أن يستقدم 
طوافة عسكرية قامت بالتزود باملياه من البحر ونقلها اىل منطقة 
احلريق إلمخاده.. كما دفع حجم احلريق يف بدايته املواطنني للعمل 
الرفوش واملخابط حلني وصول فرق  على إمخاده يدويًا وبواسطة 

اإلطفاء.

قتيل صدماً على طريق الفرزل و 6 جرحى حبادث سري يف صيدا
  

صدمت سيارة نوع أودي صنع 2001 لون رمادي يقودها ج.ش، 
خالد توفيق سكرية )67 عامًا( على طريق عام الفرزل مقابل حمال 
أوركا، ما أدى اىل وفاته على الفور، ونقلت جثته اىل املستشفى 

اللبناني الفرنسي.
اجلنوبي ملدينة صيدا قرب مكب  البحري  البولفار  اىل ذلك، شهد 
النفايات حادث سري مروعًا بني سيارة من نوع نيسان تيدا بداخلها 
ثالث فتيات وسيارة من نوع هوندا أوديز يقودها علي ايوب وبرفقته 
زوجته وابنه، ما ادى اىل تضرر واجهيت السيارتني بالكامل ووقوع 
ستة جرحى مت نقلهم من قبل سيارات اسعاف تابعة للصليب األمحر 
اللبناني واهليئة الصحية االسالمية اىل مستشفيات صيدا وافيد ان 
اصابات بعضهم متوسطة. وحضر اىل املكان عناصر من قوى األمن 

الداخلي وبوشرت التحقيقات يف احلادث.

موقوف جديد يف »عبوات املصنع«
استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين، االثنني )أ.م( الذي 
طريق  على  متفجرة  عبوات  زرع  قضية  يف  باالحضار،  امامه  مثل 
وجاهية  مذكرة  واصدر  املارة.  السيارات  على  واالعتداء  املصنع، 

بتوقيفه.

إطالق نار يف زحلة
أشخاصًا  أن  املعلقة  خمفر  يف  دعيبس  دعيبس  يوسف  ادعى 
سوداء،  رانج«  »نيو  األوىل  سيارتني،  منت  على  كانوا  جمهولني، 
حبوزتهم  املواصفات  باقي  جمهوليت  بيضاء،  »شريوكي«  والثانية 
أسلحة حربية خمتلفة. وفور شعورهم بعمال يف معمل »النرابيش« 
خاصته الكائن يف سهل بلدة الفرزل، أقدم أحدهم على إطالق أعرية 

نارية يف اهلواء وفروا.
كما أقدم جمهول وألسباب جمهولة على إطالق أعرية نارية عدة من 
الياس  الرئيس  أحد املباني يف شارع  سالح حربي من على سطح 
الطريق،  يف  فجوات  سبع  أحدثت  حيث  األمراء،  حوش   - اهلراوي 

واقتصرت األضرار على املاديات.

..والسطو على مركز »ليبان بوست«
اقتحم جمهولون مبنى »ليبان بوست« الكائن على بولفار زحلة عرب 
أحد النوافذ، بالكسر واخللع، وسرقوا خزنتني، إحداهما ملدير املركز 
فؤاد نورية، وحتوي مبالغ نقدية وشيكات، قّدرت مبئة ألف دوالر 

وما فوق، واخلزنة الثانية سرقت منها طوابع مالية.
كان  أبيض  لوكس،  هاي  تويوتا  آب«  »بيك  ُسرق  دورس،  ويف 
متوقفًا أمام مستشفى دار األمل اجلامعي يف دورس، يعود لعلي 

الربادعي، الذي ادعى لدى خمفر الطيبة.
وادعى موظف كهرباء لبنان يف بعلبك علي زعيرت لدى خمفر بعلبك أن 
جمهولني أقدموا على سرقة أسالك كهرباء على األعمدة يف منطقة 
التل األبيض بطول 40 مرتًا وعلى خطني، ما أدى اىل انقطاع التيار 

عن املنطقة، وقدرت قيمة املسروقات مبليون لرية.
كما ادعى وائل أمحد شداد لدى خمفر بيت شاما ضد جمهولني أقدموا 
كانت  بينما   1982 موديل  زرقاء«،  »داتسون  سيارته  سرقة  على 

متوقفة عند مفرق بلدة متنني التحتا.
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مناسبات

Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 

سيدني،  شربل يف  مار  دير  رعية  احتفلت   - سيدني   - وطنية 
بذكرى تقديس مار شربل، بقداس إهلي ترأسه األب جوزف سليمان، 

وحضره حشد من الشخصيات اللبنانية واألسرتالية وأبناء الرعية.
اجلهل  بني  الفرق  »ما  فيها:  قال  عظة  سليمان  األب  وألقى 
عندما  الناس  يقوله  ما  هذا  يعنيين!  وال  اعرف،  ال  والالمباالة؟ 
حتدثهم عن اجمليء الثاني. هذا شعور كثري من الناس وقسما من 
يردده  املوضوع  هذا  االمر«.  يعنيين  وال  اعرف،  »ال  املسيحيني، 
الكتاب املقدس مرة بعد مرة. هل تعلم ان 27% من النبوءات يف 
الكتاب املقدس تتكلم عن اجمليء الثاني؟ يف العهد القديم وحده 
هناك 1800 مرجع عنه. اما يف العهد اجلديد فهناك 300 آية يف 27 

كتاب مما يعين ان كل 30 آية هناك آية عن اجمليء الثاني«.
اجمليء  عن  املراجع  من  الكبري  العدد  هذا  من  »بالرغم  أضاف 
الثاني، نظل نتصرف وكأن االمر ال يعنينا ابدا، وهذا ما يذكرني 
حبالة املنبه اليومي، وكيف نطئفه لكي ننعم بالنوم ساعة اضافية 
املقدس  الكتاب  وحسب  يتم  الثاني  للمجيء  اكثر.االستعداد  او 
يعرفهما  ال  الساعة  وتلك  اليوم  ذلك  اما  والساعة.  اليوم  حبسب 

احد«.
الزمن  روحانية  مع  حياته  شربل  القديس  عاش  »كيف  وسأل 
واجمليء الثاني؟ القديس شربل آمن بان جتسد املسيح يف الزمن 
واملكان له مفعول خالصي على البشرية مجعاء، وعلى اخلليقة كلها. 
هذا املفعول اخلالصي حول حياة االنسان من خليقة عادية اىل خليقة 
حمبوبة من اهلل تنتظر اخلالص من ضعفها واملها وحدوديتها. فمع 
مرور االيام والساعة تتحول هذه اخلليقة اىل صورة بهية هلل من 
بولس  القديس  يقول  كما  القدس،  بالروح  اجلديدة  الوالدة  خالل 
ان اخلليقة كلها تأن وتتمخض لتولد باملسيح، هذه اخلليقة اليت 
من اجلها عانى االالم واملوت على الصليب لكي يرفعها اىل اآلب 

ممجدة«.
وتابع: »هذه احلياة اليت عاشها قديسنا الكبري شربل، مل تكن 
طبيعية باملعنى العادي للكلمة، ألن تصرفاته وأعماله وحياته كلها، 
مل تكن على اإلطالق متوافقة مع املنطق البشري. كانت حياة مبنية 
على تناقضات جذرية تثري عندنا الدهشة والتساؤل واحلرية. فهل 
من الطبيعي أن يتجرد إنسان إىل هذه الدرجة عن إنسانيته، وعن 
انفعاالته البشرية ويعيش كأنه عائش يف عامل آخر؟ هل من الطبيعي 
أن يتجرد إىل هذه الدرجة عن عاطفته البشرية، فريفض أن يلتقي 
بأمه وإخوته، ويرسل إليهم أشخاصا آخرين ليقابلوهم عندما يأتون 

لزيارته؟ هل إن الطاعة الرهبانية اليت ينذرها الراهب بأن يتجرد 
عن إرادته الذاتية، فيطيع رؤساءه ألنهم ميثلون اهلل بالنسبة له، 
الرهبان األصغر منه سنا والذين ما  إخوته  أن يطيع  تفرض عليه 
زالوا بطور التنشئة، وأن يطيع حتى العاملني معه يف احلقل من 
يقدم  ال  أن  أخريا،  الطبيعي  من  عمال ومستخدمني وشركاء؟ هل 
على األكل وهو يف حالة اجلوع إال بعد أن يتلقى األوامر الصرحية 
يف ذلك، مع أن ساعات األكل يف األديرة والصوامع حمددة، وأن 
الطاعة للجرس الذي يرن داعيا الرهبان إما إىل الصالة وإما إىل 

العمل وإما للطعام هي متاما كالطاعة ألمر الرؤساء؟«.
القديس شربل  فهم تصرفات  حاولنا  إذا  احلقيقة  »يف  وأردف 
وليس  ذلك،  عن  نعجز  فإننا  البشري،  مبنطقنا  وشرحها  خملوف 
بإمكاننا، بشريا، أن نفسرها ونشرحها إىل من يطلب منا أن نعطيه 
حجة الرجاء واإلميان الذي فينا. حياة شربل يف صومعة القديسني 
املقاييس.  جبميع  مميزة  حياة  كانت  عنايا،  يف  وبولس  بطرس 
إنسان انزوى عن العامل ليعيش مع اهلل إىل درجة أنه أصبح جمنونا 
باهلل... واجلنون هو غالبا إجنذاب كلي إىل شخص آخر أو إىل أية 
الذي ينجذب  الرأي  أو  الفكرة  أو  أو رأي... فيصبح اآلخر،  فكرة 
إليه اإلنسان هاجسه األوحد، ال يفكر إال فيه، فينقطع عن الواقع 

الذي يعيشه«.
اضاف »هكذا كان شربل، كان اهلل يعين بالنسبة له كل شيء...
وكان عليه بالتالي أن يعيد إليه كل شيء، ألنه مثاله الوحيد وإليه 
الوحيد،  اهلل هدفه  باهلل فأصبح  ربط مصريه  وألنه  وحده يسعى. 
يعمل  اهلل  وأصبح  اهلل،  بإسم  املعجزات  جيرتح  أن  بإمكانه  صار 
بواسطته وشفاعته، وهكذا صار بإمكانه بالصالة أن يطرد اجلراد 
من أمالك الدير، وأن يشفي املرضى الذين يأمره رؤساؤه بالصالة 
ألجلهم، كما أصبح بإمكانه أن يشعل النار يف السراج اململوء ماء 

بدال من الزيت«.
وقال: »بالنسبة للقديس شربل مل يعد اليوم والساعة او حتى 
الزمن هي متضية وقت بقدر ما اصبحت حالة حضور دائم مع اهلل. 
همه  ابدا،  تعنيه  ال  وغريه  ثروات  من  العامل  وما يف  العامل  فكل 
ان يبقى مع االوحد يسوع املسيح. هذا ما قاله البنة اخيه تطالبه 
بالتنازل عن حصته. يا ابنة أخي! أخي مات من بضعة أشهر، أما أنا 
فقد مت عن العامل يوم ترهبت، ونذرت نذوري اإلحتفالية يف دير 
مار مارون عنايا منذ 44 سنة. وامليت ال يرث وال يورث. هلذا مالك 

شغل معي. وأنا ال أستطيع أن أتنازل عن شيء ال خيصين«.

بلدان  الكربى، فيها  التناقضات  اليوم هو عصر  »عصرنا  وختم 
بلدان  هناك  باشنعها.  احلرب  تعيش  وبعضها  السالم،  تعيش 
منظمات  وهناك  واحملبة،  السالم  لنشر  جاهدة  تعمل  ومؤسسات 
احناء  يف  واالرهاب  والرعب  احلرب  لزرع  جاهدة  تعمل  وعصابات 
بوجود  خصوصا  اخر،  مفهوم  هلما  والساعة  اليوم  فاصبح  العامل. 
التكنولوجيا اجلديدة، وكل ذلك يشد االنسان اكثر اىل االرضيات 
مبا فيها من مباهج وجتارب، وينسى ان له مسكن اخر يف السماوات 
حيث مسكن اهلل. فلم يعد لليوم قيمة يف الزمن، الننا افرغناه من 
حضور اهلل. عامل من دون هلل هو جهنم حبد ذاته. فحياتنا الليتورجيا 
تالشت، صالواتنا تالشت، مل يعد هلل وجود يف حياتنا لكي نتمم 

ارادتنا وليس ارادة االب«.
وأكد أن »القديس شربل يبقى قديس العصر، وكل العصور، 
النه اعطى للزمن )اليوم والساعة( املعنى اخلالصي، احتاده باملسيح 
سيد الزمان هو احتاد باالبدية، لذلك كان يعيش السماء على االرض 

غري مبال بأمور االرض كلها«.
بعد القداس، شارك احلضور يف االحتفال السنوي يف باحات الدير، 
النائبان األسرتاليان  الذي حضره قنصل لبنان جورج بيطار غامن، 
باربرة بريي وجايسن كلري، راعي اإلبرشية املارونية املطران أنطوان 
طربية، راعي أبرشية طائفة الروم الكاثوليك املطران روبري رباط، 
الرابطة  مارون موسى، رئيس  األب  املونسينيور عمانوئيل صقر، 
وهبه،   والي  املسيحي  التجمع  رئيس  كريوز،  توفيق  املارونية 
رئيس فرع والية نيو ساوث ويلز يف اجلامعة وسام قزي، وحشد 
من الكهنة والرهبان والراهبات، وشخصيات حزبية ورؤساء مجعيات 

ومؤسسات ورجال اعمال.
طربيه

سليمان  األب  رحب  بعدها  تادروس،  مارون  اإلحتفال  قدم 
باحلضور، وحتدث عن تاريخ رسالة مار شربل.

مبنصبه  سليمان  األب  فيها  هنأ  كلمة  طربية  املطران  ألقى  ثم 
فقال  سنوات،  عشرة  ملدة  الدير  يف  خدمته  عن  وحتدث  اجلديد، 
انه »رفع شعارا له هو »أمانة وانفتاح«، ونقل اىل احلضور »بركة 
الراعي  »البطريرك  ان  وأعلن  مرتني«.  التقاه  الذي  البابا  قداسة 

سيزور اسرتاليا يف شهر تشرين الثاني يف العام املقبل«.
وحتدث عن »األمانات اخلمس، اليت تركها يف عهدة األب سليمان، 
وهي ابناء رعية مار شربل، املدرسة، مشروع دار املسنني، الشبيبة، 

ورهبان دير مار شربل«.

طربيه خالل قداس سيدني بذكرى قداسة مار شربل: الراعي سيزور اسرتاليا يف تشرين العام املقبل

املطران انطوان شربل طربيه يلقي كلمة ويبدو االب سليماناالب سليمان يرتأس الذبيحة االلهية ويعاونه االبوان طعمة ورحمةاالب سليمان يقرأ االنجيل بالعربيةاملطران رباط يقرأ االنجيل باالنكليزية

املطرانان انطوان طربيه وروبري رباط واالب سليمان والنائبان بريي وكلري النائبان باربرة بريي وجايسون كلري رجل االعمال سليم الشدياق والزميل سايد مخايل

سيادة املطران طربيه يتوسط الزمالء ضناوي واملغوش وبو رزق رجل االعمال بيرت مارون وعقيلته نجوى وجو حدادالقنصل العام غانم، وسام قزي، راهبات وحضور
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Glenn Brookes MP 
Member for East Hills

غــلني بــروكس يـهنئ 
يتقدم نائب أيست هيلز 

غــلني بـروكس
بأحر التهاني من اجلالية االسالمية 

وخاصة يف منطقة ايست هيلز مبناسبة 
حلول عيد االضحى املبارك عيد  

التضحية والصالة وعمل اخلري،
أعاد اهلل هذه املناسبة على اجلميع 

باخلري واليمن والربكات

يتقدم رئيس 
االتحاد الفيدرالي 

للمجالس 
االسالمية  

 AFIC))
 Muslims

Australia

الحاج حافظ قاسم
بأحر التهاني من الجالية العربية عامة واالسالمية خاصة بمناسبة عيد 

األضحى املبارك عيد التضحية والصالة وعمل الخري..
 اعاد اهلل هذه املناسبة على اوطاننا باألمن والسالم وعلى اسرتاليا 

باالزدهار والتقدم..  عيد اضحى مبارك

Advertisement
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Advertisement

أكرب صالة عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل يف منطقة غرينايكر
بادارة محمد هوشر

204 B Hume Highway,  
Greenacre NSW 2190

Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

نفتح من االثنني حتى الجمعة من 9 
صباحا حتى 5 بعد الظهر

بعد   4 حتى  صباحا   10 من  السبت 
الظهر

%2
سم 0

 OFF %20أحضر هذا االعالن واحصل على ح
!!!!

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

Next to 
ANzAc St

أسعار ال 
تنافس 
وصدق 

يف 
املعاملة 

تــنزيالت لـغاية 50% بــمناسـبة فصل الصيف

زورونا واستفيدوا من تنزيالتنا الكبرية

تتوفر لدينا تشكيلة 
واسعة جدا ومميزة من 
املفروشات اخلارجية 

واهلدايا

 3 حتى  صباحا   10 من  االحد 
بعد الظهر

Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 
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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. 

Now your business can �nd staff...

Save time and money with our FREE range of recruitment services.

FREE.

Download our FREE www.FindStaff4Free.com.au

FOR FREE!

The one-stop centre for all of your 
employment and workplace needs 

Employment Services  Psychological Services 
Disability Services  Injury Prevention & Wellness 

Workplace Rehabilitation  Training

We make a difference Visit: www.orsgroup.com.au   Call: 1300 677 789

arabic out Split Page Ad 260x34.indd   1 12/09/2013   10:50
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رمضان هو شهر 
التضحية والصيام 
والصالة والتقوى 

وعمل الرّب.
يف هذه املناسبة 
الكريمة  واملباركة 

أتمنى لكم 
ولعائالتكم كل 
الخري والربكات 
والصحة والسالم.

Chris Bowen MP
Federal Tresurer

وكوني ممثلكم يف الربملان الفيدرالي، 
فانني على استعداد ملساعدتكم يف املسائل 
الحكومية الفيدرالية املتعلقة بمجتمعكم.. 

رمضان كريم
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Advertisement

McDonald’s® Rockdale
603 Princes Highway

FAMILY VALUE DINNER BOX™

$19.95
At participating restaurants only. ‘Coca-Cola’ and the Contour Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

®

NOW HALAL

حـــاللحـــاللحـــالل

Available
at

Anytime
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اعالنات

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

  Spas  تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
و Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161 
Phone:: 02 8724 5800      Fax:: 02 8724 5911 

Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

Head Office & 
Showroom:

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 
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اعالنات
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National 

Strata Management

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

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au  - 

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Jim Daniel 
Councillor for Bankstown Council

جـيم دانـيال يـهنئ
يتقدم عضو بلدية بانكستاون، 
كبري موظفي مكتب نائب مقعد 

ايست هيلز غلني بروكس 
جيم دانيال

بأحر التهاني من اجلالية 
العربية عامة واالسالمية خاصة 

مبناسبة عيد االضحى املبارك،
أعاد اهلل هذه املناسبة على اجلميع باخلري والربكات والسالم
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

 مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

مناسباتكم املفرحة.. زواج - خطوبة - أعياد 
ميالد - عمادات وغريها 

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 
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 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

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

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة بالبيض 
وأصنافا أخرى متعددة من 
املأكوالت الشهية..اللحوم 

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء
واخلضار طازجة يومياً.. نظافة تاّمة وخدمة مميزة

Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 

جملس اجلالية اللبنانية يف فيكتوريا

كتاب مفتوح اىل  الرئيس ميشال سليمان
ومن  عربكم  خناطب  الرئيس،  فخامة  يا  خناطبكم  اذ  اننا 
خاللكم، كونكم رأس الوطن، احلكومة وجملس النواب وكل 
املسؤولني والقياديني واملتزعمني، الذين، لألسف ما برحوا 
وسط أتون النار، يتقاتلون على جنس املالئكة، والنار تلف 
صدور الناس، واليت ال تزال توفر يف املدى املنظور، ثياب 

هؤالء الذين يتحكمون بالبالد والعباد!
فخامة الرئيس،

الذي يضم خنبا  اللبنانية يف فيكتوريا،  اجلالية  ان جملس 
لبنانية من االكادمييني الذين، وضعوا نصب اعينهم، لبنان 
عن  سائال  االوىل،  وللمرة  اليكم  يتوجه  واملنتشر،  الوطن 
رحلة املوت من أرضنا األم، اىل حيث نغرتب حنن يف أرضنا 

الثانية اسرتاليا!
ملاذا مات هؤالء؟ واي ذنب اقرتفوا؟

وملاذا مسرية املوت مستمرة يف بلدنا؟
وملاذا ثقافة املوت هي العملة املتداولة يف وطننا؟

قد ال حنملكم املسؤولية مبفردكم، كونكم تواجهون الصعاب 
سبب  أللف  املوت،  ثقافة  ناشري  من  واحلواجز  والعقبات 
وغاية، ولكن، نعم، ماذا فعلتم يا فخامة الرئيس، اي ماذا 

والقياديون  واملسؤولون  النواب  وجملس  احلكومة  فعلت 
والزعماء؟

فخامة الرئيس، تسود سلطة املافيات يف بلدنا، من مافيا  
لتحط  السالح  اىل  والسمك وصوال  بالدجاج  مرورا  الدواء، 

رحاهلا يف عّبارات املوت.
بعيدة  املافيات  هذه  تكون  ان  الرئيس،  فخامة  يا  أيعقل 

املنال او غائبة عن أعني املسؤولني؟!
أبدا يا فخامة الرئيس،

حنن نعرف جيدا يف اغرتابنا كل شاردة وواردة يف الوطن 
ألن األمر من صلب اهدافنا واختصاصاتنا وتطلعاتنا، نعرف 

ان رب املافيات دائما هو االقوى! 
انه الواقع اللبناني الذي اصبح معّمما هنا وهناك..

اىل  اندونيسيا  اىل  عكار  من  املوت  رحلة  الرئيس،  فخامة 
اسرتاليا.. هل هي االوىل؟ وملاذا؟

عائالت بأسرها، اجل بأسرها، هل تصدق يا فخامة الرئيس 
انها تكاد تنقرض!؟

ترى، لو كانت للدولة عيون، هل ماتت العائالت او تهجرت 
مستقبل  اجل  من  حبياتهم  الشباب  خاطر  او  هاجرت  او 

افضل؟
اين الدولة وماذا فعلت؟

أمل ترغمهم غصبا عنهم على املوت؟!
ماذا قدمت هلم؟ عمال؟ كهرباء؟ ماء؟ او طرقا؟

بربكم ماذا قدمت الدولة اللبنانية ألبناء عكار احملرومة؟ بل 
ألبناء لبنان؟!

باعوا ما فوقهم وما حتتهم، كما يقال، سعيا وراء املوت؟
أليس كذلك يا فخامة الرئيس؟

عّبارة!
هل تصدق ان ما شاهدناه يشبه العّبارة؟
انه زورق صيد.. فللعّبارات مواصفات...

حتى ان اهلاربني من جحيم لبنان اختاروا زورق صيد ليقلهم 
آالف األميال!

اال ترى معنا يا فخامة الرئيس ان ال قيمة وال كرامة للبناني 
ال هو »طيب وال هو ميت«!

وقعت الكارثة فماذا فعلت الدولة..
ستة  استعادة  هو  الدولة  فعلته  ما  وكل  مر  كامل  اسبوع 
عشر شخصا بعضهم من الناجني والبعض اآلخر موجودون 
يف اندونيسيا بصورة غري شرعية.. اما اجلثامني فقد تتأخر 
الرمسي  اللبناني  الوفد  اجلاري، كما قول  الشهر  آخر  حتى 
اىل اندونيسيا، ومن يدري فقد ال »تبحر« اىل ذويها بعدما 

ابتلعتها البحار!
يعرفها  ال  احملرومة  املنطقة  هذه  عكار،  الرئيس،  فخامة 
النواب واملسؤولون اال يف مواسم القطاف فيدفعون مثن 

الصوت 50 دوالرا او 100 دوالر وعلى الدنيا السالم.
عكار منطقة من امجل املناطق اللبنانية على االطالق، فمن 
العيب ان يبقى اهلها مهمشني وهي خزان اجليش اللبناني 

وارضها تفيض بالعطاء!
هذا  لوقف  الكارثة  هذه  بعد  احلكومة  ماذا ستفعل  بربكم، 

النزيف البشري الذي يوصل اىل املوت!
حنن يف اسرتاليا يا فخامة الرئيس، تابعنا رحلة املوت منذ 
حلظاتها االوىل، واشعلنا االضواء االعالمية واحلكومية، وقد 
جنحنا، اىل حّد ما، يف ثورتنا من اجل اهلنا املصابني يف 

مياه اندونيسيا على مقربة من أعيننا؟!
حيز يف قلوبنا، يا فخامة الرئيس، ان يكون يف لبنان هكذا 
أشباه  به  ويتحكم  حيكمه  وان  نواب  وهكذا جملس  حكومة 

متزعمني.. قادة احزاب وميليشيات وعصابات!
فخامة الرئيس، الوطن بات اشبه مبقربة يعيش فيها خاطفو 

االرواح!
باسم جملس اجلالية اللبنانية يف والية فيكتوريا - اسرتاليا، 
نناشدكم  الصاعقة،  نزول  الكارثة  هذه  عليه  نزلت  الذي 
العمل، حكومًة وجملس نواب وقيادات وزعامات، على جعل 
لبنان شبه وطن.. فهذا الوطن الذي كان يف يوم من االيام 
عشرة  أسوأ  بني  من  سفره  جواز  نرى  االوطان  اعظم  من 

جوازات يف العامل!
فهل أنت راض عن كل ما حصل وحيصل لالرض واالنسان 

يف لبنان، يا فخامة الرئيس، نشك!
فاعمل إن استطعت، واال فال حول وال قوة اال باهلل.

مجلس الجالية اللبنانية يف فيكتوريا
عنه د. محمد خري اهلل
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!
At IPS Security we value our employees and know that 

they are our business.
 As a rapidly growing company, we’re always looking for 

reliable, well spoken and well presented individuals.       
Every IPS Security employee contributes to our 

continued success-and to our long-standing reputation for 
excellence. 

IPS Security requires qualified applicants for a variety of 
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be 

suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate  

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

We have full time, part time and casual positions 
available. 

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

Master License No: 409566317

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 

جلميع حاجاتكم االتصال 
على أحد الرقمني:

0414 666 777 - 03 9318 9109

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

اسطول من الشاحنات والجرافات آليات الحفر

بعض أفراد الفريق العامل

)excavator ( واحلفر ونقل احلفريات واألنقاض..جرافة ضخمة وحديثة
نؤجر مجيع أنواع الشاحنات واجلرافات واآلليات 

الكبرية والصغرية
خدماتنا تشمل سائر أحناء ملبورن

شعارنا الصدق واالستقامة
 ثقتكم بنا أساس جناحنا

أسطول من الشاحنات جاهز خلدمتكم

Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 

  بعد ان جتاوز كل احلواجز ....
طفل يسافر مبفرده إىل الس فيغاس

غري  راكب  حط 
رحلة  يف  عادي 
إىل  تتجه  جوية 
فيغاس،  الس 
األسبوع املاضي، 
يبلغ  صيب  وهو 

من العمر تسعة أعوام يسافر مبفرده، ومن دون 
تذكرة سفر على ما يبدو.

بقية  مع  األمنية  احلواجز  مجيع  الصيب  وختطى 
الركاب. وأوضحت إدارة أمن النقل يف بيان، أن 
املسؤولني ال يزالون حياولون معرفة كيفية متكن 

الطفل من فعل ذلك.

مطار  باسم  املتحدث  قال  جهته،  ومن 
هوجان  باتريك  الدولي،  بول"  سان  "مينابوليس 
يف بيان، إن "طاقم رحلة دلتا 1651 شكك يف 
مينابوليس  من  توجهه  خالل  الولد،  ظروف سفر 
الطاقم  "أفراد  أن  مضيفًا  فيغاس،"  الس  إىل 
السلطات يف الس  مع  دائم  اتصال  على  كانوا 
خدمات  مركز  إىل  الصيب  أعادوا  حيث  فيغاس، 

محاية الطفل."

وأضح هوجان أنه "حلسن احلظ، استخدم طاقم 
الطائرة اإلجراءات املناسبة لضمان سالمة الطفل، 

ما يربز أن القصة هلا نهاية جيدة."

إىل  "دلتا"  األمريكية  الطريان  وأشارت شركة 
أن احلادث "خطري جدا"، وهي تعمل مع السلطات 
لكشف مالبساته. وكانت "دلتا" قد حددت بوضوح 
سياستها حول األطفال الذين يستقلون الطائرة 
منفردين، بوضوح على موقعها اإللكرتوني ، وفق 

 .cnn

 نادلة حتصل على 22500 دوالر 
بقشيشًا

يف  نادلة  أسعد  كيفارت  أوروا  تكون  رمبا 
الواليات املتحدة حاليًا، بعدما أعطاها زبون دائم، 
بقشيشًا،  يانصيب  بطاقيت  املاضي،  األسبوع 
رحبت  والثانية  دوالر،  بـ17500  إحداهما  وفازت 

5 آالف دوالر.
يبقى  أن  للبطاقة  األصلي  املالك  يفضل  وإذ 
غارد"  "رجيوالر  لصحيفة  النادلة  قالت  جمهواًل، 
لذا  دائمون،  احلانة  زبائن  من   %80" احمللية: 
هذه  أعطاني  الذي  الزبون  هوية  يعرف  مجيعهم 

اهلدية القيمة من البقشيش".
يف  تعمل  اليت  عامًا(   25( كيفارت  وذكرت 
أن  كيبهارت  أورجيون  بوالية  سربينجفيلد  مدينة 
يف  دوالر،  آالف   5 مببلغ  فازت  األوىل  البطاقة 

حني فازت الثانية مببلغ 17500 دوالر.
ولفتت إىل أن املدير أصيب بالدهشة، مؤكدة 
أنها أعادت إليه البطاقة، غري أنه رفضها وحرص 
على  وحدها  حصوهلا  بهدف  هلا،  توقيعها  على 
اجلائزة، إال أن كيبهارت مل ترضى إال أن تعطيه 

ولو حصة منها.
وأضافت كيفارت أنها بالطبع ستعطي الزبون 
الياناصيب جزءًا من األموال،  الذي منحها ورقة 
وسوف تشرتي أريكة جديدة، فيما تعتزم إدخار 

باقي املبلغ يف البنك وفقا" الخبار 24 .
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للتمديدات  حاتم  شركة 
الكهربائية

كانت وما زالت تقدم أفضل الخدمات 
على أنواعها

من  كامال  فريقا  املؤسسة  تضم 
التمديدات  يف  االختصاصيني 
واملنازل  املؤسسات  ألكرب  الكهربائية 

السكنية
خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة.. كفالة يف العمل

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

لالتصال بصديق الجميع سايد حاتم على احد الرقمني

TeL/ Fax: 03 9391 0686
Mobile 0417 949 650

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

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

Page 24صفحة ٢٤     

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

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

Òãv:a@Ò7j£@aÏ‹óma@Òãv:a@p˝flb»fl@ò≤@bfl@¿@·ÿmbubÓnya@…Ó‡ß
 0413805930@Z·”ã€a@Û‹«@=‹®a@b„bÌÜ@ÒáÓè€a

=‹®a@b„bÌÜ@ÈnuÎåÎ@Ü˝Ófl@ÒäaÜhi@=‹®a@Úèé˚fl

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

Âœá€aÎ@paÜb‡»€aÎ@ÚiÏ�©aÎ@xaÎç€a@·éaãfl@…Ó‡°@‚Ï‘„

0457555555@Z·”ã€a@Û‹«@fibóm˝€

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

من  كامال  فريقا  تضم  اِّـؤسسة 
التمديدات  َّـ  االختصاصيني 
اِّـؤسسات  ألكرب  الكهربائية 
واِّـنازل السكنية

خدمة سريعة .. صدق َّـ اِّـعاملة.. كفالة َّـ 
العمل

‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„

Hatem 
Electrical Contracting

T ُel/Fax: 03 9391 0686
Mob: 0417 949 650 
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Melbourneملبورن

Saturday 19 January 2013 @RPQS @Ô„br€a @ÊÏ„b◊ @QY @ojè€a
Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 
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مجعية سيدة زغرتا - ملبورن تقيم قداسا احتفاليا لراحة 
أنفس ابناء زغرتا الزاوية

السابقة،  السنوات  يف  كما 
فقد  السنة،  هذه  كذلك 
زغرتا  سيدة  مجعية  اقامت 
احتفاليا  قداسا  ملبورن  يف 
زغرتا  ابناء  أنفس  لراحة 
الساعة  عند  وذلك  الزاوية 
ظهر  قبل  من  عشرة  احلادية 
يوم االحد املاضي يف كنيسة 
يف  املارونية  لبنان  سيدة 

ثورنبريي.
ترأس الذبيحة االهلية قدس 
اندراوس  ادمون  االب 
يف  شربل  مار  دير  رئيس 
ملبورن وعاونه كهنة الطائفة 

املارونية.
العربية  باللغة  الرسالة  قرأ 

االسمر وعقيلته، الدويهي وعقيلته وطوق

رئيس الجمعية رزق الدويهي يقرأ الرسالة بالعربيةاالب ادمون اندراوس يرتأس الذبيحة االلهية

اخوية الحبل بال دنسالنائب نزيه االسمر يقرأ الرسالة باالنكليزية

االب هوفيك يقرأ االنجيل املقدس بالعربيةاملونسنيور طقشي يقرأ االنجيل املقدس باالنكليزية

القنصل، الدويهي وطوق

رزق  الشيخ  اجلمعية  رئيس 
الدويهي وباالنكليزية النائب 

نزيه االمسر.
املقدس  االجنيل  قرأ 
االنطوني  االب  بالعربية 
هوفيك بوداكيان باالنكليزية 

املونسنيور جو طقشي.
القداس  يف  شارك  وقد 
واعضاء  رئيس  جانب،  اىل 
العام  لبنان  قنصل  اجلمعية، 
يف فيكتوريا االستاذ غسان 
اخلطيب، النائب نزيه االمسر 
رئيس  عقيلته،  والسيدة 
االسرتالية  اللبنانية  اجلمعية 
وحشد  طوق  بشارة  الشيخ 
كبري من ابناء اجلالية اللبنانية 

السياسية  وفعالياتها 
واالجتماعية واالقتصادية.

دير  رئيس  االنطوني  االب 
اندراوس  ادمون  شربل  مار 
االجنيل  وحي  من  عظة  القى 
اذ  اننا،  فيها  قال  املقدس 
عن  االهلية  الذبيحة  نقدم 
الزاوية،  زغرتا  ابناء  نفس 
رزق  اخينا  مع  نصلي  فاننا 
واعضاء  وعقيلته  الدويهي 
النائب  اخينا  ومع  اجلمعية 
واخينا  وعقيلته  االمسر  نزيه 
بشارة طوق، من اجل امواتنا 

وامواتكم مجيعا.
اقيم  القداس  نهاية  ويف 

زياح السيدة العذراء مريم.

السابق  اللبناني  النواب  جملس  رئيس  نائب 
أّن  نت«  »امليادين  لـ  يكشف  الفرزلي  إيلي 
ضربًا  يعترب  الذي  اجلديد  العاملي  احملور  بذور 
بعيد  بالتشّكل  بدأت  العاملي،  القطب  ألحادية 
فشل العدوان اإلسرائيلي على لبنان عام 2006، 
الذي وقع  الكبري  السيناريو  أّن جزءًا من  معتربًا 
هو اإلخراج لالستدارة الكربى للغرب مبسألة إعادة 
قطعت  إنها  يقول  اليت  إيران  مع  املفاوضات 
شوطًا يتقّدم كثريًا عن املعلن عنه، متهيدًا إلعادة 
االصطفاف الغربي مع الدولة السورية يف وجه 

التطّرف.
يقول الفرزلي يف جواب خيتزن املفعول الرجعي: 
»برأيي مل يكن هناك حرب وعدوان على سورية، 
وجّل املوضوع يكمن يف املفاوضات الفلسطينية 
اإلسرائيلية اليت جتري يف مكان ما، وهي بيت 
القصيد يف كّل ما يدور يف العامل العربي. وكل 
ما جرى من حراك شّدت اليه األنظار غايته صرف 
الفلسطينيني  بني  جيري  حوار  أهم  عن  األنظار 
فالواليات  الكيان،  زرع  منذ  واإلسرائيليني 
املتحدة مهتمة باملفاوضات السرية، وهي حدّدت 
فرتة تسعة أشهر هلا، مع تعميم عدم التصريح 

بشأنها«.
معتربًا  املسار  هذا  لتفاصيل  الفرزلي  ويسرد 
»بعد األزمة يف سورية وإخراجها من جامعة  أنه 
فيها،  األعضاء  الدول  وموافقة  العربية  الدول 
»يهودية  يعين  مما  األراضي،  تبادل  مبدأ  على 
وإرباك  بنكسة  محاس  حركة  وأصابة  الدولة«، 
صراع  يف  دخلت  عندما  خصوصًا  اسرتاتيجي، 
مع اجليش والشعب يف مصر، وفقدانها سورية 
بالتالي ويف ظل كّل هذا  آمن حلمايتها،  كمالذ 
كان على الواليات املتحدة صنع اآلمال من أجل 
هذه املفاوضات وبعض جوانبه، يتجلى باسقاط 

السالح االسرتاتيجي يف سورية«.
يضيف الفرزلي: »سورية تشّكل اجلزء املفصلي 
وصوال  املتوسط،  شرق  يف  الصمود  حمور  يف 
روسيا  وأيضًا  االسرتاتيجي  بعمقها  إيران  إىل 
احللقة  هذه  خلخلة  جيب  فبالتالي  والصني، 
على  ورّدا  وتدمريها«.   واضعافها  الوسطى 
سؤال عن تشّكل حمور جديد، قال: »بذور هذا 
احملور بدأت مع معركة 2006 يف لبنان )العدوان 
اإلسرائيلي(، حيث كان العامل قائمًا على أحادية 
قطبية قلبها الشرق األوسط، والذي كان يراد 
مل   2006 عام  يف  لكن  تتزعّمه،  أن  إلسرائيل 
منها  املطلوبة  األهداف  حتقيق  إسرائيل  تستطع 
مطلوبُا،  كان  كما  املقاومة  على  والقضاء  غربيًا 
إسرائيل.  فشل  الغربي  للعامل  تبني  عندها 
وأتى ذلك بالتزامن مع دخول إيران القوي إىل 
املنطقة وخاصة يف العراق فضاّل عن دورها يف 
ما  إقامة  على  جمربًا  األمريكي  فأمسى  اخلليج، 
تركيا  دخول  عن  فضال  معها،  »االتفاق«  يشبه 
إىل املشرق العربي مبوافقة السوريني..فشعرت 
إسرائيل أنها خمتزلة يف »كوريدور« املفاوضات 
النظام  أركان  بينها وبني حممود عباس، فاهتز 
العاملي الذي كان يريدونه، وطبعا كان لدخول 
روسيا األثر األكرب عرب دخوهلا بقوة يف جورجيا، 
وأرساهلا رسالة بأنها مستعدة للتحّول من لعبة 
أن  الحظت  وعندما  اهلجوم.  لعبة  إىل  الدفاع 
عنوانها  دخلت يف صفقة  املنطقة  االطراف يف 
عرب  جديدة  سلجوقية  عثمانية  امرباطورية  إنشاء 
وضع اليد على سورية ومصر من خالل التنظيم 
أن  الروس  إحساس  ومع  لألخوان،  الدولي 
روسيا  إىل  ر  ستصدَّ الديين  التطّرف  ثقافة  كل 
لتفجريها من الداخل، دخلت موسكو إىل املنطقة 

بقوة للمشاركة يف ادارة املنطقة«. 
»الكيميائي«  يعطي  ال  أّنه  الفرزلي  ويؤكد 
روسي-  اتفاق  »أّي  أّن  مبعنى  أهمية،  السوري 
الفلسطينية،  للقضية  حلول  إجياد  حول  أمريكي 
يكون  أاًل  ومن ضمنه  إسرائيل،  ألمن  فيه حلظ 
هناك استخدام للسالح الكيميائي. وهنا إذا عدنا 
الرئيس  إدخال  أن  نتذّكر  أن  علينا  التاريخ  إىل 
الكيميائي  الراحل حافظ األسد للسالح  السوري 
العدو  مع  اسرتاتيجي  توازن  إجياد  هدفه  كان 
اإلسرائيلي، وليس استخدامه، خاصة مع امتالك 
الكيان اإلسرائيلي بني 200 و300 رأس نووي. 
أنا أرى أّن جزءًا من السيناريو الكبري الذي وقع 
هو اإلخراج لالستدارة الكربى للغرب يف مسألة 
إعادة املفاوضات مع إيران اليت حبسب معلوماتي، 

عنه،  املعلن  عن  كثريًا  يتقّدم  شوطًا  قطعت 
وإعادة اإلصطفاف مع الدولة السورية يف وجه 
التطّرف، وهذه هي املسألة املركزية اليت مجعت 
الفروف   – كريي  واتفاق  واألمريكينّي.  الروس 
يقوم اآلن على أنقاض اتفاق »سايكس- بيكو«، 

وهذا االتفاق سينتقل إىل األرض وسينّفذ«.
ونطرح السؤال عن دور إيران يف هذا السيناريو، 
نتذّكر  أن  »علينا  بالقول  الفرزلي  يردف  حيث 
إيران  بني  جرت  مفاوضات  آخر  يف  أنه  مجيعًا 
والدول الكربى يف تركيا وغريها، جرى التسليم 
التخصيب بنسبة 3,8% وكادت  إيران يف  حبّق 
على  طهران  مبوافقة  مقرونة   ،%20 إىل  تصل 
تصدير اليورانيوم وختصيبه يف اخلارج لألغراض 
السلمية«. باعتقادي أّن الواجهة النووية للصراع 
ختفي االتفاق على احلصص واألدوار، ومن مجلة 
األمور إسرائيل، وهي ما يهم الواليات املتحدة 

والغرب.
ال  ما  تطلب  أن  ميكنها  ال  إيران  فإن  وبالنهاية 
بعدم  احلّق  هلا  وطبعًا  الفلسطينيون،  يطلبه 
االعرتاف بإسرائيل، لكنها ال ميكن أن تطلب ما 
ال يطلبه الفلسطيّنيون، وهي ال تستطيع القول 
هلم ملاذا وافقتم؟ بل تنصحهم وتقف إىل جانبهم 
وترسل هلم السالح، ولكن إذا قرّر الفلسطينّيون 
بفصائلهم املوافقة، ال تستطيع القول هلم ال«.

 ويعطي النائب اللبناني السابق دلياًل على كالمه 
األسد  بشار  الرئيسني  لقاء  إىل  فريجع  هذا، 
اهلل  حلزب  العام  واألمني  جناد  أمحدي  وحممود 
 ،2010 عام  اهلل، يف دمشق  السّيد حسن نصر 
حيث قال السّيد نصراهلل يف خطاب له: إن إيران 
ستقبل مبا يقبل به العرب. »وكانت هذه رسالة 
يقول  وفلسطينيني«،  عرب  من  للجميع  واضحة 

الفرزلي.
يف  باملتطرفني  يلحق  مل  الغرب  الفرزلي: 

افغانستان والعراق 1% مما تكبدّوه يف سورية
يف  باملتطرفني  يلحق  مل  الغرب  الفرزلي: 

افغانستان والعراق 1% مما تكبدّوه يف سورية
يضيف، »علينا أن نراقب األدبيات اليت استخدمت 
من قبل الواليات املتحدة واجلمهورية اإلسالمية 
حد  على  الطرفني  عن  غريبة  بأنها  الحظوا  وهنا 
إىل  وصواًل  بينهما،  العالقة  تاريخ  يف  سواء، 
االتصال التارخيي من قبل أوباما بالرئيس الشيخ 
حسن روحاني، وال أغالي، لكن ال شك أن هناك 
إخراج يتّم على األرض التفاقات كربى وبوترية 
متسارعة، واألمريكي سّلم بإشارة إجيابية، رغم 

أن بعض العرب وتركيا مل يسّلموا«.
ويشري الفرزلي إىل أن معركة »بابا عمرو« تعترب 
مبساحتها  املعركة  هذه  »فبعد  هامًا،  منعطفًا 
الضخمة وكثافتها، واليت أّدت إىل هزمية نكراء 
للمسلحني فيما بقّي اجليش السوري موحدًا ويتمتع 
بكّل مقومات اإلستمرار لشّن حرب، وملتزم التزامًا 
الفتًا بقيادته«. لذا فقد تبلور تّوجه لدى الغرب 
يقول: ملاذا ال حنّول سورية إىل أرض يأتي اليها 
»ما هّب ودّب« من املسّلحني املتشدّدين، الذين 
خاض األمريكييون والغرب احلروب من أجلهم يف 
العراق وأفغانستان وغريهما، ولكنهم مل يتمّكنوا 
من إحلاق األذى بهم بنسبة 1% مقارنة مبا حلق 
بهم يف سورية، لذا فقد مت إفراغ سجون دول 
عديدة من املتشددين ونقلهم إىل سورية لكي 
يتّم حتويلها إىل كمني هلم، وأنا أنتظر تبلور رؤية 
القادمني لالصطفاف وراء  الغرب يف الشهرين 
»داعش«  من  املتطرفني  ضد  السورية  الدولة 
وغريها، وسيصار إىل اتفاق شكلي بني احلكومة 
وما يسمى بـ »املعارضة اإلصالحية«، وبالتالي 
يف  التطّرف  ضد  معركة  إىل  املسألة  ستتحول 
بذلك  نعين  سورية،  نقول  هناعندما  و  سورية، 
نستغرب  وال   ... ولبنان  واألردن  العراق  أيضًا 
أبدًا إذا رأينا أن ساحة القتال قد تشمل كّل هذه 

الدول«.
ويوضح أنه »يف ركاب االتفاقات الكربى هناك 
قراءات  وجيري  ذلك  ينسى  والبعض  ضحايا، 
أجرب مندوب روسيا  خاطئة، ومجيعنا يذكر كيف 
يف جملس األمن فيتالي تشوركني وزير اخلارجية 
)السابق( محد بن جاسم على السكوت  القطري 
قائال له: »أسكت أو أحّولك إىل ثقب يف الكرة 
صّناع  فسيجد  لرتكيا،  بالنسبة  أما  األرضية«، 
السورية،  القضية  من  لسحبها  مربر  ألف  القرار 

وأعتقد أنه وجد عرب«داعش«.

الفرزلي لـ »امليادين نت«: اتفاق الفروف - كريي سيحّل مكان »سايكس- بيكو«
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دخل اىل قاعة منفذية ملبورن كالفارس املنتصر يف ساحة الوغى، 
على  واجملابه  املقاوم  وهو  ال  وكيف  وقومه،  أهله  اىل  العائد 
اإلنسان  ابن  بني  مواجهة  فلسطني  يف  التارخيية  املواجهة  أرض 
األبطال  استقبال  استقبلته  احملتشدة  اجلموع  وأعداءاإلنسانية. 
وأغاني  املبتهجة  والعيون  والقلوب  والتصفيق  الرتحيب  هتفات 

فريوز تصدح " أجراس العودة فلتقرع"
اىل صدر القاعة جلس متوسطا ناموس املندوبية السياسية سايد 
النكت واملنفذ العام صباح عبداهلل وجبانبهما من جهة قنصل لبنان 
خليل  الوالية  برملان  يف  النائب  اخلطيب،  غسان  االستاذ  العام 
العضو  السيد روالن جبور،  عيدة، رئيس غرفة الصناعة والتجارة 
االستشاري يف وزارة اخلارجية واملغرتبني السيد عبداهلل الطويل، 
الرئيس اإلقليمي للجامعة اللبنانية الثقافية السيد طوني يعقوب، 
ومن اجلهة األخرى جلس الشيخ مسري الباشا، األب جورج خوري، 
الشيخ ملحم راسباي، األب دميرتي بارودي، الشماس جاك لطفي، 

جناة عنداري والياس عنداري.
التيار  عام  منسق  تقدمه  احلر  الوطين  التيار  حضر:  األحزاب  من 
يف اسرتاليا روبري خبعازي، أمينه العام يف اسرتاليا نهاد شهدا، 
ومسؤول التيار يف ملبورن شربل راضي، مسؤول حركة أمل علي 
األمني، سكرتري احلزب الشيوعي اللبناني خليل الراسي على راس 
وفد، مسؤول تيار املردة يف ملبورن نبيل حنا وجورج دحدح، مدير 
البنك العربي يف فكتوريا نعيم ملحم، رئيس بلدية موريالند األسبق 
ميدالية  على  احلائز  احللو،  طوني  اإلجتماعي  العودة  دار  ورئيس 
الفلسطينية/  جاال  بيت  مجعية  جبور،  بطرس  العام  هلذا  اسرتاليا 
الباشا،  اإلجتماعي/ راسم  العلوي  السقا، املركز اإلسالمي  فيليب 
اجلمعية الدرزية تقدم الوفد رئيسها نيل بو رسالن، املركز اإلسالمي 
العلوي/ أمحد نصرة، التجمع الشعيب العكاري/ أمحد البعريين، مجعية 
العرب  االسرتاليني  النبوت، مجعية  فايز  رئيسها  اإلسرتالية  عدبل 
النسائي/  النهضة  فؤاد صنرب، جتمع  رئيسها  الثقافات/  املتعددة 
رئيستها جنى دياب، "اسرتاليون من أجل سوريا" / حبيب سارة، 
جلنة حوار احلضارات/ رئيسها سامي مظلوم، جلنة املصاحلة الوطنية/

رئيسها رفعت حنا
وعن  افراميدوس  جنوى  التلغراف  عن  ممثلون  حضر  اإلعالم:  عن 
اهلريالد سامي مظلوم وعن صوت اجلالية السورية اسكندر سلوم، 
عمار امساعيل، روبى البوجني دياب، وعن مرحبا لبنان خنلة بيطار  
الفعاليات ورجال  لبنان طوني شربل وعدد كبري من  وعن صوت 

االعمال والثقافة.
واألسرتالي  االجتماعي  القومي  السوري  بالنشيدين  احلفل  افُتتح 
ناظر  ألقى  بعدها  الشهداء،  أرواح  على  صمت  دقيقة  وبالوقوف 

اإلذاعة واإلعالم يف منفذية ملبورن أدونيس دياب كلمة ترحيب، 
وقال: "لقد أتيتنا أيها املطران من فلسطني احلبيبة، جنوب سورية، 
أتيتنا من األرض اجملبولة بدم الشهداء األوفياء، من األرض اليت 
يعشقها مجيع السوريني القوميني االجتماعيني ألنها تعربرّ عن جوهر 
قضيتهم، وألن مسألة فلسطني كما علمنا سعاده هي مسألة سورية 

يف الصميم.
العنداري

ثم ألقت جناة العنداري كلمة فخاطبت املطران حنا قائلة: "هنيئًا 
للقدس بك، هنيئًا لفلسطني بك، هنيئًا ألطفال احلجارة بل هنيئًا 

لنا مجيعًا بك.
الرامة  بلدة  دها أهل  أخاطبك جبملة يردرّ أمام كلمتك ختجل كلميت، 
الغالية اليت أجنبت عظيمًا مثلك، "يا كنيستنا دقي األجراس مطراننا 

بريفع الراس".
الباشا

أبطال اجليش  الباشا كلمة باملناسبة، وحيا  ألقى الشيخ مسري  ثم 
السوري، قائاًل: " أنتم أمل كل طفل شاهد أباه ُيذبح على أيدي 
أمل  أنتم  العودة،  يف  ومهجر  خمطوف  كل  أمل  أنتم  اجملرمني، 
فلسطني املغتصبة أنتم الشاخمون قرب السماء، الثابتون يف عمق 

األرض وأنتم من خيلق أمنًا ال ترتاجعوا انتصروا وانتصروا".
النكت

وألقى ناموس املندوبية السياسية للحزب السوري القومي االجتماعي 
سايد النكت، كلمة نقل يف مستهلها حتيات رئيس احلزب النائب 
أسعد حردان اىل املطران حنا، ناقاًل عن حردان قوله: إن تكريم 

القامات الوطنية واجب علينا ألنهم مدعاة فخر واعتزاز لنا".
وقال خماطبًا املطران حنا: "إنه ليوم مجيل ومساء منري، أناره وجهكم 
الصبوح يا صاحب النيافة، أناره وجه فلسطني احلبيبة، أناره وجه 

القدس يا عاشق القدس..
وأشار النكت إىل أن احلرب الدائرة ضد سوريا، هو بسبب موقفها 
وقوة  منيعًا  حصنًا  شكلت  وألنها  األمة،  يف  للمقاومة  احملتضن 

الفصل الوازنة إقليميًا.
وختم النكت مذكرًا باجملازر الصهيونية ضد شعبنا ال سيما األطفال 
منهم، وقال ان سجل الكيان الصهيوني حافل باجملازر ضد االنسانية 
يف قانا األوىل والثانية ويف دير ياسني مرورًا جبنني وصواًل اىل 
جمازر صربا وشاتيال، كما هو سجل أمريكا احلافل بقتل األبرياء يف 

العراق وعشرات الدول. 
املطران حنا

وألقى املطران عطااهلل حنا كلمة قال فيها: "سوريا مجيلة كجمال 

القدس ومن يتجول يف شوارع دمشق يتنشق هواء القدس، ومن 
يتجول يف أزقة القدس يتنشق هواء دمشق.

وقال: الفلسطينيون الذين تركوا ديارهم عنوة بسبب االعتداءات 
الصهيونية جلأوا إىل سوريا فالقوا فيها احلضن الدافئ اسُتقبلوا 
مت هلم كل التسهيالت ريثما يتسنى هلم العودة  وعوملوا كأخوة وُقدرّ

إىل بالدهم إىل وطنهم السليب إىل فلسطني.
 أضاف: نسجل كلمة وفاء إىل سوريا اليت وقفت دومًا إىل جانبنا، 
عندما كنا نذهب إىل دمشق كي نشارك يف مؤمترات وندوات من 
"بالروح  هاتفًا،  الفلسطيين  الشباب  يستقبلنا  كان  فلسطني  أجل 
بالدم نفديك يا فلسطني"، لذلك أشكر الفلسطيين احلامل لقضيته 
الوطنية، ألنه ال ميكن إال أن يكون نصريًا لسورية ومتضامنًا معها 
يف آالمها وجراحها ومعاناتها ويف تصديها للمؤامرة الكونية اليت 
تستهدفها وتريد النيل من مكانتها القومية والعربية، ولذلك فإن 

كل شرفاء فلسطني مع سورية".
وكانت كلمة عرب اهلاتف لعميد شوؤن فلسطني يف احلزب السوري 

القومي االجتماعي هملقارت عطايا.
النكت  سايد  السياسية  املندوبية  ناموس  قدم  احلفل  ختام  ويف 
درعًا تقديرية للمطران باسم معتمدية فلسطني، كما قدم منفذ عام 
ملبورن وهيئة املنفذية درعًا أخرى باسم املنفذية، وقدم د. إدمون 
 ANTUN SAADEH NATIONAL" ملحم للمطران، نسخة من كتابه

."PHILOSOPHER

منفذية ملبورن تكّرم مطران القدس املناضل عطاهلل حنا يف عرس وطين وقومي
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 5 معتقدات خاطئة حول طرق إنقاص 
الوزن

الوزن  إنقاص  عملية 
اليت  الغذائية  واحلميات 
هي  ذلك،  على  تساعد 
للكثري  الشاغل  الشغل 
إىل  باإلضافة  الناس،  من 
املفيدة  الرياضية  التمارين 

يف حرق الدهون.
من  الكثري  وتسود 
حول  اخلاطئة  املعتقدات 

األساليب املتبعة حملاربة السمنة، ما يؤدي إىل عدم احلصول على 
النتائج املطلوبة، لذلك ال بد من احلصول على املعلومات الصحيحة 
للوصول إىل اهلدف املنشود، وهذه جمموعة من هذه املعتقدات 

حبسب صحيفة تاميز أوف إنديا:

1- ممارسة الرياضة تؤدي إىل تناول الطعام واكتساب الوزن
حماولة  على  سلبًا  تؤثر  الرياضية  التمارين  أن  الكثريون  يعتقد 
إنقاص الوزن، ألنها تسبب اجلوع وتناول املزيد من الطعام، لكن 
الغري  الدهون  حرق  على  تساعد  حركة  أي  ألن  صحيح  غري  ذلك 

مرغوبة حبسب نتائج الكثري من األحباث.

2- األطعمة الفقرية بالسعرات احلرارية تساعد على حرق الطاقة
يف احلقيقة ال يوجد أي نوع من األطعمة ال حتتوي كمية من السعرات 
احلرارية، وحتى نبات الكرفس الذي حيتوي على 95% من املاء، 
يوجد به نسبة من الكربوهيدرات، وهذا يضحد االعتقاد السائد أن 

هناك أطعمة تقلل من السعرات احلرارية.

لدى  الوزن  زيادة  عن  املسؤولة  هي  البطيئة  األبيض  عملية   -3
معظم الناس

عملية  زيادة  مع  ترتافق  الوزن  زيادة  أن  األحباث  بعض  أكدت 
األيض وليس مع تباطؤها، وعند اكتساب الوزن تصبح هناك حاجة 
عمليات  يف  تسريع  وبالتالي  العضالت  من  املزيد  استخدام  إىل 

األيض املطلوبة حلرق الدهون.

4- ممارسة متارين جمهدة تساعد على حرق املزيد من الدهون
يفضل ممارسة متارين رياضية خفيفة ومتوسطة بشكل منتظم يوميًا، 
وحماولة جتنب التمارين اجملهدة ألنها لن تفيد كثريًا يف إنقاص 

الوزن، واالستعاضة عن ذلك بإطالة مدة التمارين العادية.

5- التوقف عن التدخني يؤدي إىل زيادة الوزن
تبني اإلحصائيات والدراسات عدم وجود أي رابط بني التدخني و 
خسارة الوزن، عالوة على ذلك فإن بعض املدخنني اكتسبوا مزيدًا 

من الوزن عند بدء التدخني وليس العكس.

 5 أمراض يسببها اقتناء احليوانات األليفة
يف  كثريون  يرغب 
أليفة  حيوانات  اقتناء 
والكالب  كالقطط 
لتعيش  وغريها، 
معهم باملنزل، وحتظى 
باهتمام ورعاية اجلميع 

وخاصة األطفال.

البعض  وجيهل 
ميكن  اليت  األمراض 
هذه  تسببها  أن 

احليوانات، نتيجة ما حتمله من جراثيم وميكروبات ميكن أن تنتقل 
أثناء مداعبتها واللهو معها، وهذه جمموعة من تلك  إىل اإلنسان 

األمراض حبسب صحيفة تاميز أوف إنديا:

1- دودة اإلنسيلوستوميا
الدودة بشكل رئيسي من براز احليوانات الذي  التقاط هذه  يتم 
يلوث الرتبة، وتنتقل إىل اإلنسان عندما ميشي حايف القدمني يف 
املنتزهات واحلدائق اليت ترتادها هذه احليوانات، و خترتق يرقات 

هذه الدودة اجللد وتسبب طفح وحكة.
آالم  مثل  خطورة،  أكثر  أعراض  اإلنسيلوستوميا  دودة  وتسبب 
احلاالت  ويف  اهلضم،  يف  وعسر  التنفس  يف  وصعوبة  الصدر 

املتقدمة ميكن أن تؤدي إىل فقر الدم وفشل القلب واهلزال.

2- الديدان احللقية
مع  وخترج  والقطط  الكالب  تصيب  احلجم،  كبرية  ديدان  وهي 
فواكه  أو  تناول خضروات  عند  لإلنسان  العدوى  وتنتقل  برازها، 

ملوثة مزروعة يف بيئة على اتصال مباشر مع احليوانات املصابة.

وحتاول هذه الديدان اخلروج من جسم اإلنسان ألنه يعترب مضيف 
غري مثالي بالنسة هلا، وميكن أن تسبب له العديد من املشاكل مثل 
التهابات اجلهاز اهلضمي، كما أنها تضع بيوضها يف اجلزء اخللفني 

للعني وخاصة عند االطفال.

3- داء املقوسات
وهو مرض حيواني املنشأ يصيب أي نوع من الفقاريات، ويشيع 
انتشاره يف البشر والقطط، وجيب احلذر الشديد منه على املرأة 
احلامل عند التعامل مع القطط ألن الطفيلي املسبب هلذا املرض 
تشوهات  مسببًا  املشيمة،  طريق  عن  اجلنني  إىل  ينتقل  أن  ميكن 

وعيوب خلقية يف املخ واألعصاب والعينني عنده.

4- مرض اليم
وهو مرض معدي يصيب أجهزة عديدة يف اجلسم، وتنقله حشرة 
القرادة للحيوان واإلنسان على حد سواء، وتتجلى أعراضه حبمى 
شديدة ومخول عام يف اجلسم، وميكن أن يؤدي إىل التهاب يف 

املفاصل والتهابات يف الكلى.

5- اجلرب
الصغرية،  العث  حشرات  من  األنواع  بعض  املرض  هذا  يسبب 
وتنتقل إىل اإلنسان عند التماس مع الكالب املصابة بها، وتسبب 
جلد  على  تعيش  وال  اجللد،  يرقاتها حتت  تضع  إذ  شديدة،  حكة 

اإلنسان يف العادة أكثر من 3 أسابيع. 

 حقائق علمية »صادمة« عن العالقة 
احلميمة لدى النساء

مؤخرا  صدر  تقرير  أشار   
احلقائق  من  عدد  إىل 
املألوفة«  »غري  العلمية 
النساء،  عند  اجلنس  لعامل 
من  بعضا  لكم  نقدم  وهنا 
هذه احلقائق حبسب ما جاء 
جملة  على  نشر  تقرير  يف 
الشقيقة  األمريكية،  تايم 

.CNNلـ
النساء تفرز  بالضوء احمليط، حيث كانت  تتأثر  النساء  - خصوبة 
البويضات يف األوقات األشد ظلمة، كالليالي غري املقمرة، واآلن 

الكثري منهن يتأثرن بإضاءة التلفاز خصوصا يف غرف النوم.
- النساء ميكن أن حيملن يف مدة تصل بني مخسة إىل مثانية أيام 

من ممارستهن العالقة احلميمة.
- انتعال الكعب العالي يؤثر سلبيا يف نشوة النساء ، حيث أن 
بعض أنواع األحذية تؤذي عصبا جبسد املرأة ينعكس على قدرتها 

بالشعور بالنشوة.
- حبوب منع احلمل تكبح مجاح الرغبة اجلنسية لدى النساء.

- موقع األعصاب بالعضو التناسلي خيتلف من امرأة ألخرى، وعليه 
فإن كل امرأة لديها طريقه خمتلفة لتفعيلها والوصول إىل الذروة 

اجلنسية.
الذروة  إىل  الوصول  بعد  للمرأة  التناسلي  العضو  يف  النبض   -

اجلنسية هو عبارة عن حماولة العضو مجع احليوانات املنوية.
- شرب املياه بكثرة يساعد على احلصول على ذروة جنسية أفضل 

عند النساء.
- فكرة أن هناك بعض النساء ال يستطعن الوصول إىل الذروة 

اجلنسية هي فكرة خاطئة. 

 الوجبات السريعة تزيد نسبة 
الكوليسرتول يف الدم

الكولسرتول  وجود   
طبيعى،  أمر  اجلسم  فى 
مشعية  دهنية  مادة  وهو 
أغشية  تركيب  فى  تدخل 
الكبد  ويشارك  اخلاليا، 
بتصنيع حواىل ثلثى نسبة 
املوجودة  الكولسرتول 

باجلسم.

والكولسرتول هو أحد مكونات الدم ووجوده مفيد إلمتام عمليات 
مهم  أنه  كما  اجلسم،  داخل  تتم  اليت  املختلفة  الغذائى  التمثيل 
لتكوين بعض اهلرمونات والعصارة الصفراوية اليت تفرزها املرارة، 

واليت تساعد يف هضم وامتصاص الدهون يف األمعاء.

ولكن مشكلة الكولسرتول تكمن يف ارتفاعه عن معدله الطبيعى يف 
الدم اليت تؤدي إلي تراكم الكولسرتول داخل الشرايني واألوعية 
الدموية، مما يؤدي إلي ضيقها فيما يعرف مبرض تصلب الشرايني 
واألوعية الدموية، والذي يؤدي بدوره إلي اإلصابة بأمراض خطرية 
نتيجة لضعف تدفق الدم خالل الشرايني واألوعية الدموية الضيقة 

بسبب تراكم الكولسرتول بداخلها.

الطبيعية،  معدهلا  عن  بالدم  الكولسرتول  نسبة  ارتفاع  وأسباب 
وهي تناول األطعمة الغنية بالكولسرتول والدهون املشبعة ومنها 
والكافيار  والزبدة واجلنب والقشطة  والكبدة واملخ  البيض  صفار 
واللحوم،  والدمسة  السريعة  والوجبات  البحرية  املأكوالت  وبعض 
الطبيعى  معدهلا  عن  الدم  يف  الكولسرتول  نسبة  ارتفاع  أن  كما 
السكري،  الدم واإلصابة مبرض  السكر يف  بارتفاع نسبة  مرتبطة 
إضافة تناول اخلمور والكحوليات والتدخني، عدم ممارسة الرياضة 
الوزن والسمنة املفرطة، كذلك  وخصوصا رياضة املشي، زيادة 
بعض األدوية مثل الكورتيزون وحبوب منع احلمل ومدرات البول 
ودواء أميودارون الذي يستخدم يف عالج خلل ضربات القلب إذا 
استخدم لفرتة طويلة ودواء سيكلوسبورين الذي يستخدم يف عالج 

ضعف املناعة.

وهناك بعض السيدات يعانني من ارتفاع نسبة الكولسرتول يف 
الدم عند بلوغهن سن اليأس نتيجة لنقص هرمون األسرتوجني يف 
الدم، بسبب توقف الدورة الشهرية، نظرا ألن هرمون األسرتوجني 
خيفض نسبة الكولسرتول يف الدم، وينبغى عليهن إجراء الفحوصات 
اخلاصة بارتفاع نسبة الكولسرتول يف الدم بشكل دوري، مرض 

متالزمة كوشنج- عوامل وراثيةـ الضغوط النفسية والعصبية. 

 »دراسة«: الدجاج ال يشكل سوى 50% من 
الـ»ناغيت«!

تكوين  حول  كثريون  فيه  يشك  كان  ما  أمريكيون  باحثون  أكد 
»ناغيت« الدجاج، إذ قالوا إن عينات من سلسليت مطاعم الوجبات 
السريعة يف الواليات املتحدة أظهرت أن الـ«ناغيت« حيتوي على 
وأوعية  وجلد  دهون  والباقي  فقط  الدجاج  من حلم  املئة  50 يف 

دموية وأعصاب وفتات عظام.
يف  ميسيسييب  جلامعة  التابع  الطيب  املركز  من  الباحث  وقال 
أهم  من  األبيض  الدجاج  حلم  إن  ديشازو،  ريتشارد  جاكسون، 
مصادر الربوتني وغالبًا ما ينصح به األطباء، وأشار إىل صدمته ملا 

رآه حتت اجملهر لدى فحص الـ«ناغيت«.
خليط  استخدام  اختارت  الشركات  »بعض  أن  ديشازو  وأضاف 
من قطع الدجاج بدل حلم الدجاج األبيض قليل الدهون، ودَهَنته 
بالزبدة وقَلته واستمرت يف تسميته دجاج فيما هو بالواقع منتج 
صحي،  وغري  والدهون  والسكر  وامللح  احلرارية  بالسعرات  غين 

واألسوأ هو أن طعمه لذيذ ويسّوق لألطفال«.

وقال ديشازو إنه اختار سلسليت املطاعم عشوائيًا، وإن دراسته ال 
متثل كل »ناغيت« الدجاج املتوفر يف األسواق.
وُنشرت الدراسة يف الدورية األمريكية للطب.

 أحدث نصائح طب األسنان: ال تغسل أسنانك 
بعد تناول الطعام

وفقًا للمتعارف عليه السليم يفرتض أن غسل األسنان فور تناول 
الطعام أمر صحي للتخلص من بقاياه العالقة،

لكن دراسة حديثة وجدت العكس، وهناك عدد من مشاهري أطباء 
»وول  صحيفة  حبسب  الدراسة،  هذه  فرضية  يدعمون  األسنان 

سرتيت جورنال.
الرئيس السابق ألكادميية طب  وقال طبيب األسنان جيفري كول 
األسنان، وهي جمموعة تقدم استشارات يف هذا اجملال الطيب: »ما 
وجدناه يف هذه الدراسة أن كثريًا من املواد املسببة للتسوس ال 

حتتوي على السكر، وإمنا مواد ذات درجة محضية عالية«.
على  الطعام  تناول  بعد  األسنان  غسل  التمهل يف  نصيحة  وتقوم 
أساس أن درجة توازن احلموضة والقلوية يف الفم 7، وعندما تتناول 
لو  فمثاًل  الدرجة،  هذه  تنخفض  عناصر محضية  على  حيتوي  شيئًا 
شربت الصودا سيستغرق الفم بعض الوقت للعودة إىل املستوى 

الطبيعي، لذلك ينصح بالتمهل قبل غسل األسنان مباشرة.
ويشرح طبيب األسنان جيفري كول ما حيدث عند التسرع يف غسل 
ومادة  محضًا  تستخدم  الزجاج  على  احلفر  تريد  »عندما  األسنان: 
كاشطة، وهذا ما حيدث إذا شربت الصودا أو مشروبًا رياضيًا ثم 
حوالي  الوقت،  بعض  فمك  أعطيت  لو  لكن  أسنانك.  بغسل  قمت 

نصف ساعة، سيقوم لعابك بتحييد األمحاض«.
وحبسب طبيب األسنان جيفري كول هناك بعض األشياء اليت ميكن 
القيام بها للمساعدة بداًل من تنظيف األسنان بالفرشاة، فاملضمضة 
باملاء أو باستخدام غسول الفم املضاد للبكرتيا، تساعد على حتقيق 
من  مزيد  إنتاج  من  البالك  ومينع  والقلوية،  احلموضة  بني  التوازن 

األمحاض.
وينصح أيضًا مبضغ العلكة اخلالية من السكر، أو مضغ قطعة من 

اجلنب ألنها تقلل من درجة احلموضة، وفقا« الخبار 24.
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تتــمات

صفقة تبادل املخطوفني...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

مسجد احلوري يف بريوت وقد فقد منذ 16 كانون الثاني 2005.
املعطيات  من  مزيد  االول  امس  برز  آخر،  أمين  سياق  ويف 
االجيابية عن ملف املخطوفني اللبنانيني التسعة يف اعزاز أنعشت 
اآلمال يف إمكان التوصل اىل صفقة تبادل قريبة قد تشمل ايضا 
اطالق املطرانني بولس يازجي ويوحنا ابرهيم املخطوفني يف حلب 
املخطوفني يف  الرتكيني  الطيارين  وكذلك  املاضي،  نيسان  منذ 
بريوت. وأفادت معلومات عن ان جممل املعطيات يدل على قرب 
انتهاء ملف املخطوفني وقد بدأ اهالي املخطوفني اللبنانيني االعداد 
الستقباهلم. وعلم ان رئيس اجلمهورية ميشال سليمان كان امس 
االول يف جو اجلهود املبذولة من أجل اطالق املخطوفني اللبنانيني 
يف اعزاز، وان املعطيات تشري اىل ان النتائج االجيابية النهائية 
هلذه اجلهود هي قريبة جدا ورمبا خالل أيام قليلة فقط قبل عطلة 

االضحى.
غري ان وزير الداخلية مروان شربل قال  »حنن نقرتب من النهاية 
حندد  ولن  مضى.  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  والتفاؤل  السعيدة، 

موعدا الطالق املخطوفني وإن كنا متفائلني كثريا«.
وفيما يتابع املدير العام لألمن العام اللواء عباس ابرهيم حتركاته 
املكوكية السرية، اليت يتوىل عربها استكمال التفاصيل العمالنية 
المتام عملية التبادل على مراحل متفق عليها بني االطراف املعنيني، 
علم ان ابرهيم نقل امس االول اىل البطريرك املاروني الكاردينال 
مار بشارة بطرس الراعي أجواء اجيابية عن اطالق املطرانني يازجي 

وابرهيم.
مزيدا  االول  امس  بعبدا  قصر  شهد  السياسي،  الصعيد  على 
من املشاورات يف امللف احلكومي، فأجرى الرئيس سليمان جولة 
أفق مع رئيس كتلة »املستقبل« الرئيس فؤاد السنيورة، ثم مع 
وزير الصحة يف حكومة تصريف االعمال علي حسن خليل، على ان 
الرئيس املكلف تشكيل احلكومة  اليوم هذه املشاورات مع  يتّوج 
مّتام سالم قبل عطلة االضحى االسبوع املقبل. وعلم ان الرئيس 
املكلف قد يدلي اجلمعة )امس( بعد لقائه الرئيس سليمان مبوقف 
يشرح فيه موقفه مما آلت اليه جهود التأليف، علما ان مشاورات 
قصر بعبدا يف االيام االخرية أظهرت ان الباب ال يزال موصدا امام 

إحداث ثغرة يف جدار أزمة التأليف.
البحث  ان  علم  والسنيورة،  سليمان  مبحادثات  يتعلق  ما  ويف 
تناول امللف احلكومي من زاوية العناوين العامة من دون الدخول 
أوساط  حتدثت  فيما  املتداولة.  تلك  غري  جديدة  مقرتحات  يف 
اجلمهورية يف  رئيس  مواقف  اجيابا  قّدر  االخري  ان  عن  السنيورة 
نيويورك وعرض موقف كتلة »املستقبل« مما طرح عن عقد جلسة 
التلزيم النفطي،  استثنائية للحكومة املستقيلة الجياد حل لعملية 
فأكد رفض الكتلة هلذا التوجه انطالقا من ان احلكومة املستقيلة 
يف حال تصريف لالعمال وال جييز هلا الدستور اختاذ قرارات يف 
هذا املوضوع املصريي، اضافة اىل ان الكتلة ال ثقة هلا بالوزير 
املختص ملخالفته كل القوانني املرعية االجراء، فضال عن الفضائح 
اليت يتبادل وزراء يف احلكومة املستقيلة إشهارها بعضهم يف وجه 
البعض. وشدد السنيورة على اسراع سليمان وسالم يف تشكيل 

احلكومة أيًا تكن املعوقات.
اىل ذلك، من املتوقع ان تستكمل االسبوع املقبل االجراءات اليت 
تقرر املضي فيها يف االجتماع االخري الذي انعقد يف قصر بعبدا على 
صعيد التشدد يف مراقبة أوضاع الالجئني السوريني جلهة ضبط 
احلدود واملعابر والتدقيق يف اوضاع الالجئني. ومن غري املستبعد 
عقد اجتماع آخر يف القصر اجلمهوري بعد عطلة عيد االضحى للنظر 
يف جمريات تنفيذ االجراءات املقررة. وأمس االول غادرت مطار 
الرئيس رفيق احلريري الدولي دفعة جديدة من النازحني السوريني 

اىل املانيا يف اطار قرار برلني استيعاب حنو مخسة آالف نازح.

68 قتيال وجرحيا..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

نفذت، فجر امس االول، عمليات امنية يف منطقة البحريات واحلدود 
اليت تربط بابل بعامرية الفلوجة مشالي غرب احملافظة، واشتبكت 
مع عناصر يف دولة العراق والشام التابعة للقاعدة، متكنت خالهلا 
ان  مبينا  التنظيم،  يف  عنصرا   55 وإصابة  قياديا   13 قتل  من 
العملية ال تزال مستمرة حتى االن. وأضاف املصدر، انه مت تدمري 
القوات الزالت  القاعدة، مشريا اىل ان تلك  اكرب معسكر لتنظيم 

مرابطة يف املنطقة وقامت بتطويقها لدحر معاقل االرهابيني.
واجلدير بالذكر أن حمافظة بابل ومركزها مدينة احللة، 100 كم 
جنوب العاصمة بغداد، تتمتع باستقرار نسيب إال أن مناطق مشال 
فرتة  بني  يقومون  الذين  للمسلحني،  حركة  تشهد  تزال  ال  بابل 
حد  على  األمنية  والقوات  املدنيني  عنف تستهدف  بأعمال  وأخرى 

سواء.
يف غضون ذلك، أكد مصدر آخر يف شرطة حمافظة كركوك، أن 
8 عناصر من املتورطني باعمال عنف مسلح بينهم اثنان يف تنظيم 
القوات  قبل  من  اعتقلوا  والشام،  العراق  يف  االسالمية  الدولة 

االمنية يف جنوب غربي احملافظة.
وقتل ثالثة عناصر من الشرطة االحتادية يف هجوم مسلح نفذه 

جمهولون شرقي مدينة املوصل مركز حمافظة نينوي العراقية.

وقال مصدر أمين مبحافظة نينوى إن مسلحني جمهولني أطلقوا 
النار من أسلحة كامتة للصوت باجتاه نقطة تفتيش للشرطة يف حي 
ما  ؛  األرضية وقناة املوصلية  العراقية  مبنى قناة  القدس قرب 
أسفر عن مقتل ثالثة من أفراد النقطة. وأوضح املصدر أن قوات 
األمن سارعت ملوقع احلادث وطوقته، فيما نقلت سيارات اإلسعاف 

جثث القتلى إىل دائرة الطب الشرعي.
األمن  قوات  اعتقلت  أمين،  مصدر  وحبسب  أخرى،  جهة  ومن 
باحملافظة 25 مطلوبا متورطني يف أعمال إرهابية وفجرت 6 عبوات 

ناسفة حتت السيطرة.
انفجار  بينها  نريان،  العراق  يف  متفرقة  عنف  أعمال  وأسفرت 
عبوات ناسفة وإطالق نار، عن مقتل 12 شخصا على األقل، كما 

هوجم موكب ملرافقي رئيس الربملان.
وقتل أربعة من الشرطة وأصيب ستة آخرون، حني فتح مسلحون 
بغداد. ويف  من  الشمال  إىل  بيجي  تفتيش يف  نقطة  على  النار 
الشمال أيضا، وحتديدا قرب املوصل، انفجرت سيارة مفخخة ثم 
قنبلة موضوعة على الطريق قرب موكب ملرافقي رئيس الربملان 
األخري  أن  أفاد مكتبه. موضحا  ما  النجيفي، وفق  أسامة  العراقي 
يقوم بزيارة لألردن، ما أدى إىل إصابة ستة حراس جبروح خطرية، 

ومل يتضح ما إن كان اهلجوم يستهدف النجيفي.
وعلى الصعيد األمين أيضًا، قتل ثالثة أشخاص يعتنقون الديانة 
إن  املصادر  وأوضحت  املوصل.  مشالي  مسلح  بهجوم  اليزيدية 
مسلحني جمهولني يستقلون سيارة حديثة أطلقوا النار من أسلحة 
اليزيدية يف  الديانة  ثالثة أشخاص من  تقل  رشاشة جتاه سيارة 
احلال،  مقتلهم يف  عن  أسفر  ما  املوصل،  الغابات مشالي  شارع 
املشروبات  لبيع  حمل  يعملون يف  الثالثة  القتلى  أن  إىل  مشريًا 
الروحية يف منطقة الدواسة وسط املوصل وكانوا متوجهني إىل 

مناطق سكناهم.
ويف سياق آخر، أكد رئيس احلكومة نوري املالكي، ان العراقيني 
جبميع أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم سواسية أمام القانون، داعيا 
الوطنية  الوحدة  تعزيز  الريادي يف  دورهم  أخذ  اىل  الدين  رجال 
صدر  بيان  يف  املالكي  وقال  العراقي.  الشعب  أبناء  مجيع  بني 
على هامش لقائه رئيس الكنيسة الكلدانية البطريرك مار لويس 
روفائيل االول ساكو، ان مواجهة اإلرهاب جيب ان تتم عرب نشر 
الوعي والثقافة؛ الن اجلهل هو احلاضنة اخلصبة لألفكار املتطرفة 
والتكفريية وغريها من االفكار املنحرفة، مبينا ان العراقيني جبميع 

أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم سواسية أمام القانون.
وأعدمت السلطات العراقية 41 رجال وامرأة واحدة صدرت فيهم 
أحكام بقضايا تتعلق باإلرهاب خالل األسبوع املاضي، وفق ما أعلن 
وقت  ذلك يف  يأتي  اخلميس.  االول  امس  العراقي  العدل  وزير 

يشهد فيه العراق أعمال عنف متزايدة ذات طابع طائفي.
نقلت مصادر أن السلطات العراقية أعدمت 42 مدانا باإلرهاب، 
وزير  أعلن  حسبما  املاضي،  األسبوع  خالل  واحدة،  امرأة  بينهم 
العدل العراقي حسن الشمري يف بيان امس االول. وأوضح وزير 
العدل يف البيان إن الوزارة نفذت خالل األسبوع املاضي أحكاما 
مدانون  واحدة، مجيعهم  امرأة  بينهم  مدانا،   42 حق  باإلعدام يف 
جبرائم إرهابية وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة االرهاب بعد 

اكتساب أحكامها القضائية الدرجة القطعية.

القاهرة تنتقد...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

تنتخب  مدنية  حكومة  تأليف  يف  ملموس  تقدم  »احراز  و 
دميوقراطيًا«.

ويف كواالملبور، قال كريي إن ادارة الرئيس باراك أوباما ال تزال 
ملتزمة اعادة الدميوقراطية يف مصر وستعمل مع زعمائها املوقتني. 
وأضاف أن »احلكومة االنتقالية تدرك جيدا التزامنا حيال جناحها... 
وهذا ليس انسحابا من عالقتنا )مع مصر( او إنهاء اللتزامنا اجلاد 
مساعدة احلكومة... سنواصل التحقق من أن خريطة الطريق ال تزال 
هدفًا أساسيًا للحكومة املوقتة النين اعتقد انهم يريدون مواصلة 
العالقة االجيابية مع الواليات املتحدة... نريد هلذه احلكومة النجاح، 
لدعمها«.  باالرتياح  االمريكيني  تشعر  ان  ايضا  منها  نريد  لكننا 
واضاف: »عندما نرى خريطة الطريق تتطور وتنفذ فعاًل، وهو ما 
تقوله هذه احلكومة، نتوقع اعادة بعض من تلك املنظومات عندما 
وللعالقة  حتديدًا  اللحظة  لتلك  مالئمة  االمريكي  الرئيس  يعتربها 
)بيننا(. ومن ثم سيكون هذا أساس االداء، وسيكون على أساس 

التطور يف مسار خريطة الطريق يف االشهر املقبلة«.
القرار  على  املصرية  اخلارجية  وزارة  علقت  سابق،  وقت  ويف 
بأنه »قرار سيئ مبضمونه وتوقيته وهو يطرح تساؤالت جدية عن 
رغبة واشنطن يف تقديم دعم اسرتاتيجي ملصر يف اطار براجمها 
االمنية«، مشرية اىل انه يأتي وقت تواجه البالد حتديات خطرية 

يف جمال االرهاب.
واسفرت مخسة اعتداءات وهجمات على االقل على قوى االمن 
اىل مقتل 13 جنديًا او شرطيًا خالل اربعة ايام، ردا حبسب جمموعات 
جهادية، على »القمع الدامي« الذي يتعرض له انصار مرسي منذ 

شهرين تقريبًا.
السيسي رئيسا«  »نريد  آخر، صرح مؤسس حركة  على صعيد 
تأييدا  أربعة ماليني استمارة  بأن احلركة مجعت  عبدالعزيز عبداهلل 
رئاسة  السيسي  عبدالفتاح  أول  الفريق  الدفاع  وزير  لتكليف 

اجلمهورية من دون انتخابات.

واشنطن وموسكو...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

مرتفعات اجلوالن احملتلة اليت كان مقاتلو املعارضة قد استكملوا 
السيطرة عليها يف االيام االخرية.

وأفاد »املرصد السوري حلقوق االنسان«، الذي يتخذ لندن مقرًا 
بلدة  على  اغارت  السورية  النظامية  للقوات  تابعة  مقاتلة  ان  له، 
السفرية جنوب شرق مدينة حلب مما اسفر عن مقتل 16 شخصًا. 
ويعتقد ان اجملمع العسكري الذي يقع قربها حيتوي على منشأة 

حتت االرض لتصنيع االسلحة الكيميائية وختزينها.
وصرح الناطق باسم منظمة حظر االسلحة الكيميائية مايكل لوهان 
بأن املفتشني الدوليني زاروا امس االول ثالثة مواقع الكيميائية 

من أصل 20 موقعًا يف احناء البالد.
الدفاع  وزارة  أن  وواشنطن  امسرتدام  يف  مسؤولون  وكشف 
األمريكية »البنتاغون« اقرتحت على منظمة حظر األسلحة الكيميائية 
املخزونات  لتدمري  الصنع  أمريكية  متنقلة  تدمري  بوحدة  االستعانة 

الكيميائية السامة يف سوريا.
ويف موسكو، قال الناطق باسم وزارة اخلارجية الروسية الكسندر 
لوكاشيفيتش إن »موسكو قدمت كشفا بأمساء 13 خبريا روسيا 
إىل منظمة حظر األسلحة الكيميائية اليت كلفت تشكيل فرق خرباء 
يف نزع االسلحة الكيميائية للعمل يف سوريا«. وأضاف أن »بالده 
يرام،  ما  على  الكيميائية  االسلحة  نزع  عملية  أن جتري  تتوقع  ال 
خصوصا وأن بعض املنشآت اليت حتتوي على أسلحة كيميائية قد 
الوضع يف سوريا  أن  القتال بسوريا، فضال عن  تقع يف مناطق 

عموما صعب«.
السورية  احلكومة  بني  مفاوضات  إلجراء   2  - جنيف  مؤمتر  وعن 
واملعارضة، قال :«احلكومة السورية حددت أعضاء وفدها املخول 
يكتنف  الغموض  يزال  املعارضة فال  أما  املعارضة،  مع  التفاوض 
الوفد من  البلدان حياول تشكيل هذا  تشكيل وفدها، ألن بعض 

أعضاء االئتالف الوطين السوري وحده ».
واملعارضة  الثورة  لقوى  الوطين  »االئتالف  أن  على  وشدد   
الداخلية  السورية  املعارضة  أطياف  كل  ميثل  ال  السورية« 

واخلارجية.
اندرس  االطلسي  مشال  حللف  العام  االمني  صرح  أثينا،  ويف 
فوغ رامسوسن الذي يزور اليونان حاليًا: »ال أرى دورا حللف مشال 
االطلسي حاليا ... ال حل عسكريا للنزاع يف سوريا. وللتوصل اىل 

حل طويل االمد، جيب ان يكون هناك حل سياسي«.
وسئل عن سوريا يف مؤمتر صحايف يف ختام حمادثاته مع وزير 
اخلارجية اليوناني ايفاجنيلوس فينيزيلوس، فأعرب رامسوسن عن 
عقد  شأن  يف  االمريكية   – الروسية  املشرتكة  »للمبادرة  تأييده 
مؤمتر دولي حول املوضوع«. وقال: »ادعو احلكومة واملعارضة يف 

سوريا اىل املشاركة يف هذا املؤمتر الجياد حل دائم« للنزاع.
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وادي النصارى إيليا طعمة. يأخذ البعض على املطران ما يسّمونه 
»حياديته الطاغية على ضرورة وضوح موقفه الوطين، والذي جيب 
أن يعرب عن موقف غالبية الرعية املسيحية يف املنطقة«. يتحفظ أحد 
أبناء البلدة عن مواقف رجال الدين، ويقول: »كانت مواقف بعضهم 
أفضل حااًل يف بداية األزمة«. ويوضح: »يف حفل تأبني ثالثة شهداء 
املصاحلة.  بطلب  جتاهر  أن  ميكنك  ال  واحد...  وقت  يف  سقطوا 
مع  بل  اجلار،  احلصن  ابن  مع  ليست  اآلن  تطلبها  اليت  املصاحلة 
الشيشانيني املقيمني ُهناك... وباعرتاف أبناء احلصن أنفسهم«. 
ويربر مدير مدرسة سابق من مرمريتا تأخر اجليش يف حسم املعارك 
العسكرية يف احلصن وختليص أبناء الوادي من معاناتهم، بالقول 
جيب  األمر  وهذا  للدولة.  بالنسبة  أولويتها  دمشق  »حلماية  إن 
التواصل االجتماعي  تقديره«، رافضًا بعض الدعوات عرب شبكات 
إىل محاية دولية للمسيحيني... وهي دعوات جيد أصحابها مربرًا 
هلا كلما شخصوا بأنظارهم صوب القلعة اليت تبدو أشبه ما تكون 

بوحش متأهب لالنقضاض على فريسته اجلميلة.
غابت السياحة وحضر القناص

جتارة العقارات من األعمال اليت ازدهرت يف الوادي بعد األزمة، 
إذ استغل البعض موجة الغالء احلاصلة لرفع اإلجيارات. فيما تأذت 
السياحة، وتستمر يف الرتاجع بعد كل حادث حيصل يف املنطقة. 
يقول أحد السكان: »كان من املمكن رؤية 2000 شخص يف منطقة 
الكافترييات قرب حاجز الفاروق مساء، إال أن العدد تناقص بعد 
حصول جمزرة 16 آب«. اجملزرة املذكورة حتفر عميقًا يف نفوس 
أهل الوادي عند احلديث عنها. يذّكر الرجل بأول شخص خطف يف 
الوادي، وكان خوريًا من حارة السرايا، قبل أن حيمل أبناء الوادي 
السالح، مربرًا للشباب املسيحي انضمامهم إىل »الدفاع الوطين«.

اخلروج من الوادي يشابه الدخول بذات احلذر والرتقب. برودة اجلو 
اخلريفي تشي بسكينة وهدوء خيفيان وراءهما الكثري. تزداد سرعة 
السيارة عند الشوارع املكشوفة للقّناص. ميكن أن ترّكز النظر على 
التصويب  القّناص عن  الذي يشغل  »ما  القريبة متسائاًل:  القلعة 
اآلن؟«، أو لعّلك تشكر اسرتاحة غداء تشغل مسلحي القلعة عن أداء 

مهماتهم، فتطيل أعمار املارين على الطريق يف هذا التوقيت.

تتمة املنشور الصفحة 15

وادي  النصارى..
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وشحنت نورك من ضياء األجنِم

مسلِم صحوة  األنوار  وكأمنا 

املعتِم البهيم  الليل  بازالة 

املنعِم التليد  اجملد  دّرة  يا 

مللهِم للقلوب  طب  فكأنه 

ويرمتي الغفري  اجلمع  هلا  يهرع 

االمام احلسني )ع(

القنصل اللبناني العام جورج البيطار غامن  دبلوماسي رفيع املستوى  

منذ تسلم سعادة القنصل اللبناني العام يف سيدني االستاذ احملامي جورج البيطار غامن مهامه 
يف القنصلية اللبنانية وسعادته حركة دائمة تنم عن وطنية صادقة وصحيحة من خالل تعاونه 
التام مع سعادة السفري الدكتور جان دنيال خاصة واجلالية اللبنانية والعربية حيث يقدم مجيع 
اخلدمات املتعلقة باختصاصه القنصلي دون ابطاء وعلى اكمل وجه ،ويليب دعوات ابناء اجلالية 
ابو احلسن واالستاذ ميشال  الدكتور لطيف  دون متّييز مما ذكرنا بسعادة السفراء السابقني 
بيطار والقنصل العام سليمان الراسي والقنصل العام الدكتور غطاس حكيم الذين محلوا مشعل 
لبنان فخرالدين املعين املقاوم والقوا ما القوه من اجلهلة ومن االعالم املتصهني ولسان حاهلم 
يقول )يا جبل ما يهزك ريح (واي ريح ،ريح الصهاينة ولبنان الهله وملن صنعوه وضحوا من 

اجل ان تبقى راية احلرية عالية .
وسعادة القنصل العام لدى سيدني االستاذ اخللوق والعزيز جورج البيطار غامن ميثل لبنان يف 
والية نيوساوث ويلز على خري ما يرام دون السماح الحد من )املدعني والطارئني (بالتدخل يف 
شؤون القنصلية.. حتية لسعادة االستاذ جورج البيطار غامن وان شاء اهلل نراه سفريًا بل وزيرًا 

للخارجية الن سعادته يستحق ذلك.

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

سعادة القنصل العام جوج اليطار غانم يتوسط النائبة والوزيرة باربره عبود بريي و الزميل اكرم املغوّش 

اعداد:  أكرم املغوّش

يزداد سرورنا عندما نرى ابناء وبنات اجلالية 
العربية يتسابقون اىل حتصيل العلوم يف هذه 
الديار االسرتالية العظيمة ويتفاعلون معها دون 

ان ينسوا اوطانهم االم.
ومن صبايا اجلالية املتفوقات الشابة احلسناء 
كريستينا معتوق كرمية رجل االعمال جورج معتوق 

والسيدة االجتماعية دوللي جعاره معتوق.
فيها  وترعرعت  كريستينا يف سيدني  ولدت 
)UTS( جامعة  يف  دراستها  تتابع  زالت  وما 
االعمال  ادارة  ايضًا  وتدرس  احلقوق  كلية  يف 
واحملاسبة كما ان شقيقها كريستوفر متخصص 
يف ادارة االعمال وجورج يتابع دراسته اجلامعية 
بتفوق.  دراستهما  يتابعان  وجيمس  وتيادوره 
وتعود كريستينا جبذورها اىل بلدة كفرحلدا يف 
اليت  اليت  الوديعة  البلدة  تلك  البرتون  منطقة 
اشتهرت بالعلم والثقافة وحمبة الوطن والناس 
حيث زارتها ومتتعت بلقاء االهل ومجال الطبيعة 
العربية  اللغة  لبنان املقاوم وهي تتقن  وروعة 

اىل جانب االنكليزية.
االحباء  الهلي  الشكر  كل  كريستينا  تقول 
واالعزاء على ما قدموه ويقدمونه لي والخوتي 
الصبح  يساعدني  ان  اهلل  من  امتنى  الغوالي 
واحملرومني  املضطهدين  عن  ارافع  حمامية 
حقوقهم وارفع اسم وطننا الغالي لبنان وبالدنا 

اجلامعية احلسناء كريستينا معتوق
العلم واالخالق منارة نهتدي بها 

وجــــه
االســـبوع

العربية واسرتاليا احلبيبة بالد التعددية احلضارية 
والثقافية كما امتنى على ابناء وبنات اجلالية ان 
يتسابقوا على حتصيل العلوم ليأخذوا املناصب 
الالئقة بهم علميًا وثقافيًا ووطنيًا وان يبتعدوا 
وان  عمياء  سياسات  من  يفرقهم  ما  كل  عن 
يعتصموا باحملبة اليت تدعو اليها مجيع االديان 
الشاعر  اردد مع  ان  الن اهلل حمبة ويطيب لي 

العربي منصور النمريي :
خلقت اجلمال لنا فتنة

                وقلت لنا يا عباد اتقون 
وانت مجيل حتب اجلمال 

                 فكيف عبادك ال يعشقون 
احلسناء كريستينا معتوق صبية فائقة اجلمال، 
الوطن  وحب  واالخالق  والرتبية  الفكر  مجال 
سيكون  القيم  هذه  على  وتربت  نشأت  والنها 
اليت  الالمعة  احملامية  وستكون  حليفها  النجاح 
عاليًا يف مساء اسرتاليا  ترفع بريق املتفوقات 
والثقافات وهي  واملتعددة احلضارات  العظيمة 
نهتدي  منارة  واالخالق  العلم  ان  على  تؤكد: 

بها.

رزق املناضل القومي املعروف االخ العزيز مفيد 
عبد اخلالق وعقيلته العزيزه  رانيا ابو مسرا مولوده 
امسياها إنانا تيمنًا بامللكة السورية التارخيية وهي 
املولودة الثانية بعد شقيقها الغالي زين الدين 
بامللكة  للتهنئة  واالقارب  االصدقاء  توافد  حيث 
إنانا اليت اضافت فرحًا وسرورًا لوالديها وخاصة 
االهل  اتصل  كما  الدين  زين  احلبيب  لشقيقها 
وجرمانا  اللبناني  اجلبل  مهنئني من جمدلبعنا يف 

واجلبل العربي يف سوريه .
ابو  االعزاء  من  يتقدم  املّغوش  اكرم  الزميل 
زين الدين وام زين الدين باطيب التهاني والف 

مربوك 

من ابناء احلياة 
إنانا مفيد عبد اخلالق 

االخت  وعقيلته  نادر  عزت  العزيز  االخ  رزق 
العزيزه دارين زين الدين مولودًا امسياه شادي 
حيث  يامسني  الغاليه  شقيقته  بعد  الثاني  وهو 
وخاصة  وكبرية  التوصف  االهل  فرحة  كانت 
وزوجها  وخالتهم  ويامسني  عامر  االحباء  االجنال 
واجناهلما واالهل يف بلدتي الغارية وقنوات يف 
جبل سلطان باشا االطرش الذين اتصلوا مهنئني 
حفظه  شادي  الغالي  بقدوم  وعقيلته  بابوشادي 

اهلل مع شقيقه عامر وشقيقته يامسني .
التهاني  باطيب  يتقدم  املغّوش  اكرم  الزميل 

من االعزاء عزت ودارين والف مربوك .

الف مربوك.. شادي عزت نادر 

واخذت من بدر السماء بشاشًة

شاهٌب بوجهك  برق  فكأمنا 

والشمس تنشر ضوءها مرتامية

متصاعدا جنمك  تألق  حتى 

متضّوعًا حديثكم  مسك  فيطيب 

فتشّع منك على اخلشوع مساحٌة

للظاملني  رعدا  واقصفي  اشهدي  كربالء 
وبّددي..

يف  احلسني  يف  الكرامة  جرح  وامحلي 
احلسني وغّردي..

وان أصابك اجلرُح املهول ضراوًة..
فقد نطق احلق يف ساللة أمحِد..

من السبط املسربل بالدما برز اهلدى..
وتعملق ضوء النبوة هالًة حتى بدا..

ومحلت سيفك يا حسني للفيالق مرعدا..

خابت مجوع الوافدين حلربك يوم الردى..
ووقفت  صامٌد  الشريعة  يف  شهٌم  فاحلر 

بني االسّنة واجلحافل منجدا..
ما هابك يا ابن علّي مجوعهم حتى غدوت 

يف اجلنان خمّلدا..
كربالء يا دماء الطهر تغمر صدر االنبياء..

يا صوامع التقوى يف عّز واباء..
يا ذارفات الدمع باملوج واالنواء..

يا ثورة االرض التقت بثورة السماء..
يا ثورة الفكر تنضح بالعطاء..

بالكذب  احلقد  ضغائن  تفجرت  فيها 
والدهاِء..

دموية حاكها ابن هنٍد يثأر لبدٍر..
كان علّي ليثها مع سيد البطحاِء..

يا قوافل الطيب يف اجلزيرة اندبي وتعقلي 
يا جزيرة واعجيب..

وارشفي كاسات مّرك للحقيقة واعتيب..

وعلى حّر الرمال قطرات دمعك اسكيب..
ما عاد اللوم ينفع ما مضى..

ترك احلسني مقام جده وقضى ..
وغري احلسني يف الوالية جّربي..

عاٌر وألف عاٍر..
مشس احلقيقة حتجيب..

فهل أنا يا عروبيت أجنيب..
أما آن ان تروي احلقيقة وتكتيب..

مقاالت  من  احلنيف  الدين  وتطهري 
الغيب..

والغش من املعارف واملكاتب اسحيب..
عرى  فيا  خصام..  كفى  عراك..  كفى 

اجلزيرة صوتك رّددي..
ظلما ُقتل احلسني بن النيب.

1 )الدولة املسخرة(  
وعندما سقطت القيادة، بالكاد مسعت القاعدة، 
أي مل تلتفت ومل تتأّثر، ويف الواقع إّن ما كان 
هو نتيجة حتمّية النفصال فظيع بني القيادة وبني 
القاعدة، وقولوا إّن األمر ال يعدو أن يكون قبيلة، 
اإلتفاقات  يعقدون  القبيلة  فكبار  دولة،  بإهاب 
القبيلة  أبناء  هم  يعلم  من  وآخر  والصفقات، 
الطّيبني، ولكن إذا كان نظام القبيلة مأساة، فإن 

نظامها، بإهاب دولة، هو حتمًا عني املسخرة. 
**

2 )من جناح كريم(  
الوطين  التحّرر  يف  دورًا  الدين  لعب  »لقد 
والدعوة إىل املساواة، وطلب العدالة االجتماعية، 
للظلم،  تصّدوا  الذين  هم  أنفسهم  فالفقهاء 
السلطان  على  الكافر  العادل  السلطان  بتفضيل 
امُللك  مببدأ:  بّشروا  الذين  وهم  املسلم،  اجلائر 
كّله  هذا  الظلم،  مع  يبقى  وال  الكفر،  مع  يبقى 
تراث ديين، ال جيب التفريط به، وهو على فكرة، 

موروث شيعي وسين«. 
**

3 )مع كيلو! وغليون!(  
األمريكية،  املتحدة  الواليات  »فور وصوله اىل 
التقى أمحد اجلربا، رئيس االئتالف الوطين السوري 
املعارض، باألمري سعود الفيصل، وزير اخلارجية 
وكان  نيويورك،  يف  إقامته  مقّر  يف  السعودي، 
الوطين،  االئتالف  من  رمسًيا  وفًدا  يرتأس  اجلربا 
اجلربا  وأّكد  غليون.  وبرهان  كيلو،  ميشيل  ضم 
ضرورة نزع سالح النظام )السوري( الكيميائي«. 
ولفت إىل إن إجناز تلك اخلطوات، بوضعها حتت 
الوضع  ملعاجلة  مقدمة  سيكون  السابع،  الفصل 
وغليون(  وكيلو  هو  )أي  وشكروا   ... السوري 

السعودية على مواقفها الداعمة لسوريا«!. 
**

4 )إسرائيل الكربى(  
السوري  الكيمياوي  إن  قوله:  أوباما  وجّدد 
يهّدد األمن القومي األمريكي، وقوله هذا )وخّلينا 
يتعّلق  ما  كّل  ويف  فأمريكا،  صحيح،  نعرتف( 

بفلسطني، هي عني إسرائيل الكربى. 
**

5 )Obomber(
مسرت أوبومبا )اإلرهابي أوباما( حائز جائزة نوبل 

للسالم!. )بتصّرف(. 
Shawki1@optusnet.com.au 

مع كيلو وغليون
شوقي مسلماني 



Page 33صفحة 33     

تســلية

Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 

Q

G

∫

Ω

ä

h

S¢

•

h

G

∫

G

∫

I

∫

¥

ä

S¢

Ω

Ω

Ü

h

∫

G

h

h

R

G

ì

G

h

G

G

∑

∫

´

Ω

ç

G

Q

¿

…

∫

Q

…

ì

Q

i

Ω

I

Ω

Ω

ì

ì

Ü

Ω

T¢

ä

∫

G

R

G

Ü

G

…

´

…

Q

ñ

´

¿

∑

´

…

…

h

…

G

G

G

…

…

Q

´

O

S¢

…

¿

A

ä

∫

¿

I

Ω

∑

G

Ü

I

…

Ω

h

Ω

h

¿

G

∑

h

∫

h

±

O

g`

Q

Ω

G

¿

ä

O

O

Ω

∫

8 5 3 1
6 7 3 2 5 8

4 2 6
3 1 9 4

9 6 5
2 5 8 7

8 3 1 7 6 4
6 8 1 5 9

4 9

8 3
6

1 9 8 7
1 7 8
7 1 6

4 7 9 1
4 3

2 3 1
4 2

Jù°`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````∏«á 8118 GEYóGO:fÑ«πGdóGYƒ¥

∫ • ∫ G ¥ G ä ∫ h g` Ω

¥ O … Q ì … Q ∫ G

´ h ì … G h Q

O G h ê Ω ∫ ∑ …

… ∫ ê O G h ∫ Ω

´ S¢ h Ü Ω G Ü ∫ h

S¢ ¿ h ä … ∑ T¢ G O ¿

∫ O G ∫ ´ ∫ G ê

Ω ´ ¿ G Ω ì Ü

∫ … Ü h Ω ∫ ê G

¿ G ¿ Ü O ¿ Ü G ê Q

Ω … O ¥ ∫ G G ∫ ì … I

Gdæói

MÉQHƒgº
j≤ô´

HôGg«ø
GEd¡ÉΩ

Gd©ªô

GCf¡ÉQU°¨«ôI

eàû°ÉH¡É¿
WÉbá

eôJØ™
eæÉU¢

YÉU°ªáYôH«á
MªÉΩHôq…

GdóhGA
HëƒRJæÉ

d£«∞

jÑù°§

GCU°ÉH™
Gd©à«≥

G’Ca©≈

W∏«≥

Y£«qá
Gdù°≤»

eƒä

Mô±Y£∞
S°∏£É¿

côjº

hGdó

eƒbó
YÉU°ªáYôH«á

ZõG∫

cÓC

hOhO
T°ójó

eÉChi
a≤ôI

bôe«ó

d∏àªæ»

GdÑëqÉQ

@GCa≤«Ék:
1```f«µƒ∫c«óeÉ¿.2```YÉQjÉ```L∏ƒ∫.3```j¶ø```
a«ôhR.4```eÉÜ```GCdº.5```Mπ```QGC….6```dªÉ```aπ.7```
Gf»```cƒÜ.8```hHπ```jæå.9```hfóS°ƒQ```J».01```
H∏Ñπ```Hôd«ø.11```Ló```YÑƒO```S°æá.

@YªƒOjÉk:
1```f©«ºMÓh….2```jÉXÉdªæ»```Hó.3```côfÖ```
GCj∏ƒ∫.4```h…```fÑ™.5```’±```OdÖ.6```..........7```
jéô```hHó.8```Odƒ```QQ.9```eƒRGQ```c»```dù¢.01```G∫
```’aƒfà«ø.11```Lª«πHã«æá.

JªƒR

1 5 6 2 7 3 8 4 9
9 2 7 6 4 8 5 3 1
3 4 8 1 9 5 2 7 6
6 3 2 8 1 4 7 9 5
8 7 1 3 5 9 4 6 2
5 9 4 7 2 6 3 1 8
2 1 9 4 8 7 6 5 3
7 6 5 9 3 2 1 8 4
4 8 3 5 6 1 9 2 7

4 9 2 6 7 5 1 3 8
3 8 5 4 1 9 2 7 6
6 1 7 2 8 3 4 9 5
2 5 3 9 6 4 8 1 7
1 7 6 5 2 8 3 4 9
8 4 9 1 3 7 6 5 2
5 6 8 3 9 1 7 2 4
9 2 1 7 4 6 5 8 3
7 3 4 8 5 2 9 6 1

U°ƒQIhS°¡º S°ƒOhcƒ)eù°àƒiU°©Ö( S°ƒOhcƒ)eù°àƒihS°§( Gdµ∏ªÉäGŸà≤ÉW©á

Gdµ∏ªáGd†°ÉF©á

S°ƒOhcƒ)eù°àƒihS°§(

ObáGŸÓM¶á

U°ƒQIhS°¡º

[eæ¶ªáGd©ªπ
Gdóhd«á:
GEMóieæ¶ªÉäG’eº
GdªàëóI.e≤ôgÉ
Læ«∞.JÉCS°ù°â
9191HÉS°ºeµàÖ
Gd©ªπGdóhd».J¡ó±
Gd≈fû°ôGd©óGdá
G’LàªÉY«áhJëù°«ø
GMƒG∫Gd©ªÉ∫hQa™
eù°àƒie©«û°à¡º.
LÉFõIfƒHπd∏ù°ÓΩ
9691.

@@@
[eæ¶ªáGdƒMóI
G’Caôj≤«á:
JÉCS°ù°âa»eƒDJªô
GOjù¢GHÉHÉ3691.
eôcõgÉGCOjù¢GHÉHÉ.
e¡ªà¡ÉGfªÉAQhì
Gdà†°ÉeøH«øOh∫
Gaôj≤«ÉHàƒS°«™
Gdà©Éh¿Gdù°«ÉS°»
hG’bàü°ÉO…
hGdã≤Éa».

S°ƒOhcƒ)eù°àƒiU°©Ö(

Gdµ∏ªáGd†°ÉF©á

Hƒ∫
gôeÉ¿
eƒdô
YÉdº
a»

Gdµ«ª«ÉA
Gdë«ƒjá
GNàô´

eÑ«ó
Gdëû°ôGä

OOä
MÉR
fƒHπ
YÉΩ
KªÉf«á

hGQH©«ø
eƒfÉcƒ
GeÉQI
eù°à≤∏á

Y∏≈

GdªàƒS°§

eôcõ

S°«ÉM»

Ohd»

Gdµ∏ªáGd†°ÉF©áeøS°àáMôh±:YÉU°ªáGChQhH«á

–àƒ…cπT°ÑµáeøGdû°ÑµàÚY∏≈9eôH©ÉäcÑÒI)3*3(,cπeôH™eæ¡Ée≤ù°qºGE¤9NÉfÉäU°¨ÒI.gó±gò√
Gd∏©ÑáeπAGÿÉfÉäHÉ’CQbÉΩGdÓReáeø1GE¤,9T°ô•YóΩJµôGQGdôbºGCcÌeøeôIhGMóI‘cπeôH™cÑÒh‘cπN§
GCa≤»hYªƒO….

HÚGdôS°ªÚGCYÓ√Nªù°áaƒGQ¥..eÉg»?

e©∏ƒeÉä

M∏ƒ∫Gd©óOGdù°ÉH≥

Gdªù°à≤Ñπ```G’CQH©ÉA9Jû°ôjøG’Ch∫3102```4PhGdëéá4341g``AL - MUSTAQBAL - Wednesday 9 October 2013

Gdµ∏ªÉäGŸà≤ÉW©á

60111 9 8

8

9

01

11

1

2

3

4

1234

6

5

5

7

7

@GCa≤«Ék:
1```eªãπdÑæÉf»U°ÉMÖ
Gdü°ƒQI.
2```aôGQ```OhdáGChQhH«á.
3```j¡éº```OhdáYôH«á```T°¡º
hT°ôj∞.
4```eójæáS°©ƒOjá.
5```dªù°â.
6```hU°πGEd≈GdªµÉ¿```
d∏àØù°«ô.
7```eójæáf«é«ôjá```d∏àòeô.
8```bô´GdéôS¢```fëπ.
9```OhdáGBS°«ƒjá```N«πdƒf¬
H«øG’CMªôhG’CS°ƒO.
01```e£ôÜcƒjà».
11```QGbü°áheªã∏áeü°ôjá```
YÑ«ó.

@YªƒOjÉk:
1```hRjôdÑæÉf»S°ÉH≥.
2```jù°µøGdªÉA```fù°ÑáGEd≈
OhdáGBS°«ƒjá.
3```YÉF∏áQF«ù¢f«µÉQGZƒ…
S°ÉH≥```j≤«ºHÉdªµÉ¿.
4```Mô±Lô```G’S°ºG’Ch∫
dªªã∏áGCe«ôc«á.
5```GMü°πHÉ’Ceô.
6```V°ôÜHÉdù°ƒ•```S°ƒGJô
HÉd©Ée«á.
7```f¡ôaôfù°»```eøG’CbÉQÜ.
8```f©ºHÉ’CLæÑ«á```eÉQcá
S°«ÉQGä.
9```jØÉU°π```Gdù°ÉCΩ.
01```b£™```eæ£≤áLÑ∏«áa»
aôfù°ÉY∏≈MóhOGj£Éd«É.
11```Jù°©ƒ¿HÉ’CLæÑ«á```eø
GCS°ªÉAGdù°«∞.



Page 34صفحة 34     

منوعات

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
* نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Saturday 12 October 2013  2013 االول  تشرين   12 السبت 

 طبيب األمرية ديانا: فيلم »ديانا« 
يشوه عالقتنا العاطفية

الربيطاني  القلب  طبيب  انتقد 
الباكستاني حسنات خان، الذي كان 
الراحلة  باألمرية  عاطفية  عالقة  على 
يتناول  الذي  األخري  الفيلم  ديانا، 
يعرض  أنه  مؤكدًا  املسألة  هذه 

صورة سيئة وغري حقيقية عنها.
وقال الطبيب )54 عامًا( يف تصرحيات 
جلريدة »صن اون صنداي« أن فقط 
طبيعة  يعرفون  املقربني  األصدقاء 
العالقة بينهما مؤكدًا أن االفرتاضات 
أن  خبصوص  الفيلم  يطرحها  اليت 
ليست  العالقة  ضد  كانوا  أقاربه 

سوى »قمامة«.

»كانت ديانا تروق لوالدي وجدتي وأقاربي  وصرح حسنات خان 
ومل يعارضوا أبدًا هذه العالقة، كانوا راضني عنا والقرارات اليت 

اختذناها«.

وأضاف الطبيب »هذا األمر يعين أن هذا الفيلم ليس سوى تشويهًا 
لعالقتنا أنا وديانا بالعائلة«.

جلائزة  رشح  الذي  هريشبيجل  أوليفر  إخراج  من  »ديانا«  وفيلم 
وبطولة  جيفريز  ستيفني  وسيناريو  »الغرق«  فيلم  عن  األوسكار 

ناعومي واتس ويتناول آخر عامني يف عمر الفنانة.
وتبدأ أحداث الفيلم حينما سافرت ديانا إىل باكستان للتعرف على 

عائلة خان، الذي كان حينها الرجل الذي ترغب يف الزواج منه.

وتوفيت أمرية ويلز »الليدي دي« إىل جانب صديقها من أصول 
حادثة  يف   1997 )أغسطس(   31 آب  يف  الفايد  دودي  مصرية 
مرورية بأحد أنفاق العاصمة الفرنسية باريس، فيما كانا يتعرضان 

ملطاردة من جانب عدد من مصوري املشاهري. 

 طالب حيتجون عراة فى اجملر بعد 
حظر التنانري القصرية باجلامعة

ذكرت صحيفة »اإلندبندنت« الربيطانية أن طالب إحدى اجلامعات 
فقط،  الداخلية  املالبس  مرتدين  احملاضرات  حضروا  قد  باجملر، 
والتى  اجلامعة،  فرضتها  التى  اجلديدة  الزى  قواعد  على  احتجاجا 
األكمام  عارية  والفساتني  القصري  للتنانري  الفتيات  ارتداء  حتظر 

»الكت«.

أستاذ جامعى فى جامعة كابوسفار فى  وحضر 10 طالب ومعهم 
جنوب غرب اجملر احملاضرات أمس اخلميس، وهم ال يرتدون سوى 
شىء  أى  ارتداء  دون  احلاالت  بعض  وفى  الداخلية،  السراويل 
على  احتجاجا  أجسادهم،  تغطية  فى  الدراسية  الكتب  مستخدمني 

القواعد اجلديدة الصارمة.

وجاء االحتجاج العارى ردا على خطاب كتبه عميد اجلامعة للطالب 
السوادء  للبدل  الرجال  ارتداء  يعنى  حمافظة،  زى  قواعد  يفرض 
الطويلة  التنانري  أو  والسراويل  والبلوزات  والسرتات  واألحذية، 
للنساء، على أن يبدأ تطبيق تلك القواعد بدءا من األول من أكتوبر، 
غري  واإلكسسوارات  واألزياء  الثقيل  املكياج  حظر  أيضا  وتشمل 

الالئقة واألظافر الطويلة والشعر األشعث.

الصيف  أيام  خالل  به  مسموحا  األخف  املالبس  ارتداء  يزال  وال 
احلارة، حيث تصل درجات احلرارة فى اجملر إىل 30 درجة مئوية، 

مما أعطى للطالب فكرة االحتجاج.

لوس آجنليس - أ ف ب - 
كشفت النجمة األمريكية 
)اجلمعة(  أمس  مادونا 
لالغتصاب  تعرضت  أنها 
سكني  تهديد  حتت 
يف  األوىل  أعوامها  يف 
تطري  أن  قبل  نيويورك، 
للبوب  كملكة  شهرتها 

األمريكي.
ونشرت مادونا مقااًل يف 

جملة »هاربرز بازار« األمريكية شرحت فيه أن مدينة نيويورك مل 
تستقبلها »بأذرع مفتوحة« عندما وصلتها آتية من ميتشيغن.

نيويورك  إقاميت يف  من  األول  العام  »يف  املقال  هذا  وجاء يف 
تعرضت حلادثة سطو حتت تهديد مسدس، وتعرضت لالغتصاب 
على سطح مبنى حتت تهديد سكني، وسرق منزلي ثالث مرات، ال 

اعرف ملاذا، مل يكن لدي شيء ذو قيمة«.

وروت يف مقاهلا بعد ذلك خطواتها األوىل يف عامل البوب، وبداية 
طريق النجومية، وعالقتها مع الدين والقيم السائدة يف اجملتمع، 

وعن زجياتها وأوالدها األربعة. 

 مادونا: تعرضت لالغتصاب حتت 
تهديد السكني 

 أب عربي يسقي ابنه الرضيع اخلمر!
يف  اجلزائري  األمن  حيقق 
بوالية  البيضاء  عني  مدينة 
العاصمة  شرقي  البواقي  أم 
فريدة  حادثة  يف  اجلزائرية 
من نوعها؛ إذ تقدمت سيدة، 
بعد  زوجها  ضد  بشكوى 
ابنهما  يسقي  أنه  اكتشافها 
احتسائه  الرضيع مخرا، خالل 

اخلمر يف املنزل.
وقالت األم إنها الحظت على رضيعها البالغ عامني من العمر دخوله 

يف حالة من اهلذيان.
ونقل الرضيع إىل مستشفى املدينة وقام الفريق الطيب باإلسراع 
يف العناية الطبية القصوى له؛ ملا للخمر من آثار شديدة على الكبد 
واملخ واألعصاب واليت من املمكن أن حتوله إىل مدمن وتعقد حياته 

إن جنا.

 يف بوليفيا.. السماء متطر مليون 
دوالر

من  خمّدرات  مهربو  ألقى 
دوالر  مبليون  باراغواي 
مليون   3.6 )حوالي  أمريكي 
لشركاء  طائرة،  من  درهم( 
هلم يف بوليفيا، لكن الشرطة 
"اهلدية"  انتظار  يف  كانت 

الطائرة.

وقالت  بوليفية  حملية  عصابة  وأوقفت  الكيس  صادرت  الشرطة 
اإلذاعة السويسرية اليوم اخلميس، إن الشرطة يف مقاطعة سانتا 
كروز شرقي بوليفيا، اتصلت مبعلومات تفيد بتحليق طائرة صغرية 
مكافحة  شرطة  حضرت  وبسرعة  منخفض،  ارتفاع  على  مشبوهة 
املخدرات للمنطقة ليتزامن حضورها مع إلقاء الطائرة بكيس أبيض 

يف منطقة شيكيتانيا، احلدودية مع كل من الربازيل والباراغواي.

الشرطة يف املوعد والشركاء يف الفّخ
ونقلت اإلذاعة السويسرية عن الشرطة: "بعد حتليقهم فرتة طويلة 
باألمان،  مّرة على مسافة منخفضة جدًا،وبعد شعورهم  وأكثر من 
ألقى ركاب الطائرة كيسًا يضَم 26 حزمة مالية، ألوراق نقدية من 
فئة 20 و100 دوالر"، وجنحت الشرطة يف نصب كمني للشركاء على 

األرض، الذين قدموا للبحث عن الكنز الذي هبط من السماء.
كما جنحت الشرطة يف مصادرة سيارات ورشاشات وأسلحة وأجهزة 

اتصاالت كانت حبوزة املتهمني املوقوفني.

يذكر أن بوليفيا حتتل املرتبة الثالثة بني الدول املنتجة للكوكايني 
إىل  أساسًا  البوليفية  املخدرات  وتصّدر  وكولومبيا،  بريو  خلف 

الربازيل وإىل أوروبا. 

 دليل الصيين يف اخلارج.. ال 
تنكش أنفك

السلطات  أصدرت 
دلياًل  الصينية 
الصينيني  للسياح 
ترشدهم إىل قواعد 
أثناء  السلوك 
ورحالتهم  زياراتهم 
إىل اخلارج، مبا يف 
ذلك عدم التبول يف 

املسابح العامة.

وجاءت هذه اإلرشادات من السلطات الصينية يف أعقاب الزيادة 
يف أعداد السياح الصينيني، الذين طوروا "سلوكًا غري حضاري" 
وصفه نائب رئيس الوزراء الصيين وانغ يانغ يف مايو املاضي بأنه 

"يلحق الضرر بصورة الشعب الصيين".

وجاء الدليل الصادر عن إدارة السياحة الوطنية حول السلوكيات 
احملببة واحلسنة يف 64 صفحة حتت عنوان "املرشد إىل السياحة 
املتحضرة"، ويتضمن رسومًا توضيحية تهدف إىل إعطاء صورة عن 

التصرفات احلسنة للسياح.

االمتناع  اخلارج،  إىل  الصينيني  للسياح  املوجهة  التعليمات  ومن 
عن "نكش األنف" يف األماكن العامة وعدم ترك أثار األقدام على 
مقاعد املراحيض العامة وعدم سرقة سرتة النجاة من الطائرة، كما 
أسنانهم  ينظفوا  وأال  األنف  شعر  يشذبوا  أن  السياح  من  يطلب 

بأصابعهم.
ارتفعت أعداد السياح الصينيني إىل اخلارج نتيجة حتسن أوضاعهم 

املادية
وكانت امرأة صينية طلبت من ابنها أن يتبول يف قنينة ماء يف 
مطعم مزدحم يف هونغ كونغ يف فرباير املاضي، األمر الذي أثار 

غضبًا عارمًا على صفحات اإلنرتنت.

وحيدد الدليل سلوك الصينيني يف دول بعينها، مثاًل على السائح 
املتجه إىل أملانيا أن يطقطق أصابعه للكالب فقط وليس للناس.

ومن التعليمات أيضًا: "ال تستخدموا املراحيض العامة لوقت طويل"، 
و"ال تشربوا الشوربة من الزبدية مباشرة أو تصدروا أصواتًا أثناء 
تناول النودلز"، و"إذا زرمت اليابان، ال تلمسوا مالبسكم أو شعركم 
أثناء تناول الطعام"، وإذا زرمت إسبانيا، على املرأة أن ترتدي احللق 
يف األماكن العامة وإال فإنه سينظر إىل املرأة السائحة بوصفها 

عارية".
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ALL Australian victims of 
terrorism overseas since 
the September 11 at-
tacks will be able to make 
claims for compensation 
within a fortnight. 
Prime Minister Tony 
Abbott on Wednesday 
wrapped up his trip to 
Indonesia for the APEC 
summit by visiting the 
site of the Bali bombings 
in Kuta, where he made 
the announcement.
He laid a wreath at the 
memorial, which marks 
the spot where 202 peo-
ple - including 88 Austra-
lians - were killed in twin 
bomb attacks in the popu-
lar nightclub district.
Standing alongside Peter 
Hughes, who was injured 
in the Bali blast, Mr Ab-
bott said from October 
21 all Australian victims 
of terrorism could make 
claims for up to $75,000 
compensation.
“They were targeted be-
cause they were citizens 
of a country where people 
are free to choose their 
own way of life,” Mr Ab-
bott said in a statement.
“They suffered because 
they are Australian.” 
This includes all victims 

Abbott fulfils pledge for 
terrorism compo

caught up in the attacks 
in New York, Bali, Jakarta, 
London, Egypt, Mumbai 
and most recently Nai-
robi.
The scheme is expected 
to benefit about 300 indi-
viduals and their families, 
and will cost around $30 
million.
The payments won’t re-
place existing benefits 
available to victims, and 
will be administered by 
the Department of Human 
Services.
Mr Abbott said he recog-
nised $75,000 wasn’t a 
“lavish amount”, but was 
still an acknowledgment 
of the pain and suffering 
the victims endured.
The Gillard government 
introduced the victims 
of overseas terrorism 
compensation scheme in 
2012, but it was not retro-
spective.
This latest announcement 
fulfils a long-standing 
election promise from Mr 
Abbott, who as opposition 
leader argued that vic-
tims of terrorism abroad 
should receive the same 
compensation as victims 
of crimes committed in 
Australia.

LABOR leadership candi-
date Anthony Albanese is 
self-funding his campaign 
for the party’s top job 
while opponent Bill Short-
en is being bankrolled by 
trade unions. 
Asked if Left-faction 
unions were backing his 
bid to become leader, Mr 
Albanese told ABC radio 
on Wednesday: “No. I am 
myself at the moment.
“There is some funding 
coming in from the na-
tional office. There’s been 
a budget set, I’ve tried to 
stick to that.”
Mr Shorten, a former Aus-
tralian Workers Union 
national secretary, said 
“some unions” had helped 
pay his campaign costs.
Both men have embarked 
on a nationwide campaign 
to become the ALP’s par-
liamentary leader, travers-
ing the country to meet 

rank-and-file members 
who for the first time are 
having a say in the elec-
tion of party leader.
The votes of some 44,000 
members, due by Friday, 
will be weighted against a 
caucus vote on Thursday.
Both Mr Albanese and 
Mr Shorten will attend a 
sold-out business fund-
raiser event in Sydney on 
Wednesday, with profits 
going towards the leader-
ship campaign costs.
The new Labor leader will 
be named on Sunday.
If successful, Mr Albanese 
said he would lead a “con-
structive” opposition, cit-
ing his positive record in 
parliament.
“What we need to do is 
support measures where 
they are positive ... but we 
need to also be prepared 
to put forward our alterna-
tive plan.”

NSW Opposition leader 
John Robertson says the 
prospect of a meeting 
with the man who later of-
fered him a multi-million 
dollar bribe was raised 
by the son of disgraced 
former MP Eddie Obeid. 
Mr Robertson has come 
under pressure after he 
revealed over the week-
end that he rejected 
the $3 million bribe by 
murdered debt collec-
tor Michael McGurk as a 
sweetener to sell Unions 
NSW’s holiday property 
Currawong, north of Syd-
ney, to him for $30 mil-
lion.
Mr Robertson, who was 
at the time the union’s 
secretary, has been criti-
cised for failing to report 
the bribe attempt to po-
lice.
When the property later 
came under scrutiny by 
the Independent Com-
mission Against the Cor-
ruption (ICAC) which 
found former NSW lands 
minister Tony Kelly act-
ed corruptly in buying 
the property in 2011, Mr 
Robertson also did not 
raise the issue.
Questioned on Macqua-

Obeid link in Robertson 
bribe scandal 

rie Radio on Wednesday 
whether Mr Obeid’s son 
Moses had suggested 
he should meet with Mr 
McGurk, Mr Robertson 
said “he raised that with 
me”.
Mr McGurk was part of a 
group that was putting in 
a bid for the property, Mr 
Robertson said.
“I said, ‘mate, I’m meeting 
with everyone who wants 
to meet with me who’s 
in the formal process to 
purchase Currawong’.”
Mr Robertson said he felt 
he dealt with the matter 
appropriately by flatly re-
jecting it and sending Mr 
McGurk packing.
“If I found myself in 
those circumstances 
again I would obviously 
go straight to the appro-
priate authorities as an 
elected member of parlia-
ment,” he said.
Mr Robertson reiterated 
that he had done nothing 
wrong nor had he any-
thing to hide.
“I’m amazed that telling 
the world that you re-
jected a bribe leads to all 
this reporting and all this 
speculation about moti-
vation.”

Labor leadership candidate Anthony Albanese 

THE federal government 
will push ahead with plans 
to repeal the carbon tax as 
Environment Minister Greg 
Hunt defends a timetable 
for the coalition's election 
promise. 
Prime Minister Tony Ab-
bott says his government 
is committed to scrapping 
the tariff - introduced by 
the former Labor admin-
istration - in favour of a 
direct action plan, by June 
30, 2014.
«That's our goal, that's our 
intention. We'll just keep 
going until it's done,» Mr 
Hunt told ABC Radio on 
Wednesday when asked 
of his commitment to the 

time frame.
But the government faces 
upper house opposition 
to its planned legislation, 
with The Greens and some 
Labor senators indicating 
they will block the move.
«The only people who can 
stand in the way of repeal 
of the carbon tax by July 
1, are the members of the 
ALP,» Mr Hunt said.
The government is more 
likely to find upper house 
support for its carbon 
legislation after newly-
elected senators take up 
their positions from July 
1, 2014.
Asked of the government's 
willingness to reach a dou-

ble dissolution on the mat-
ter, the minister was non-
committal.
«I'm not going to coun-
tenance that but what we 
have said is we will keep 
going until the carbon tax 
is repealed. We're not tak-
ing anything off the table.»
Mr Hunt will on Wednes-
day address the Australian 
Sustainability Conference 
in Melbourne, delivering 
a speech: Turning Vision 
Into Action.
Before making the ad-
dress, Mr Hunt told ABC 
Radio there would be «no 
change in our time frame, 
no change in our commit-
ment».

Govt commited to scrap carbon tax: Hunt
AUSTRALIA’S unemploy-
ment rate is due to rise in 
2014 as the Internation-
al Monetary Fund (IMF) 
downgrades growth pros-
pects for the nation. 
Treasurer Joe Hockey on 
Wednesday confirmed fig-
ures released overnight in 
the IMF’s World Economic 
Outlook, outlining future 
risks for Australia and the 
global economy.
“The IMF has downgrad-
ed their expected growth 
rates for the Australian 
economy by 0.5 percent-
age points for both 2013 
and 2014,” Mr Hockey 
said in a statement.
That puts forecast growth 
at 2.5 per cent for the 2013 

calendar year, down from 
the three per cent predict-
ed in April.
For calendar 2014, the IMF 
sees Australian growth at 
2.8 per cent, rather than 
3.3 per cent.
“Worryingly, the IMF fore-
casts Australia’s unem-
ployment rate to rise from 
5.6 per cent in 2013 to 6.0 
per cent in 2014,” the trea-

surer said.
“The downside risks docu-
mented in the World Eco-
nomic Outlook confirms 
significant risks to the 
Australian budget that will 
need to be appropriately 
managed by the coalition 
government.”
The IMF report also down-
grades growth around the 
globe, including for Aus-
tralia’s major trading part-
ner China.
The world economy is now 
expected to grow at 2.9 per 
cent in 2013, down from 
3.1 per cent in the IMF’s 
July Update.
The forecast for 2014 has 
been downgraded to 3.6 
per cent from 3.8 per cent.

Unemployment up as growth slows: Hockey 

Treasurer Joe Hockey 

Albo footing bill for his leadership bid 
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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 Eng-
lish.
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

Move to the beat of world music at Food ‘n’ Groove
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ANTHONY Albanese is 
coy about his prospects 
of victory in the historic 
federal Labor leadership 
ballot. 
The result will be known 
on Sunday, following a 
vote of the Labor caucus 
and the party’s rank-and-
file.
Asked if he can win, Mr 
Albanese has told ABC 
radio on Tuesday: “It’s up 
to the rank and file and 
caucus members”.
Whatever the result he 
says it’s been a good ex-
ercise for the party.
“The Labor Party has con-
ducted itself in a mature 
way,” the former deputy 
prime minister said.
“We’ve engaged and ener-
gised our membership.”
The other contender, Bill 
Shorten, says he’s had 43 
speaking engagements 

across the nation as part 
of his bid.
The former AWU nation-
al secretary said “some 
unions” had helped pay 
for his campaign, includ-
ing mail outs, tele-confer-
ences and meetings with 
groups of between 10 and 
1000 people.
“During the campaign I’ve 
taken the opportunity to 
talk about some of the 
ideas that will appeal to 
people about Labor,” the 
former education minister 
said, before giving an idea 
of his leadership style in 
opposition.
“I’m not sure that just be-
ing relentlessly negative 
is the right way for Aus-
tralian politics.
“I think Australians are 
hungry for a positive 
agenda.”
Mr Albanese later defend-
ed Labor’s interim oppo-
sition presence, denying 
that without an elected 
leader the party was not 
properly scrutinising the 
government.
“I’m continuing to do my 
job as are the members of 
the opposition,” he told 
ABC TV.
Mr Albanese pointed to a 
lack of media interest in 
Labor and cursory cover-
age of the coalition gov-
ernment’s “mishaps”.
“They have had a series 
of mishaps, not just the 
issues around the num-
ber of weddings they all 
seem to go to at taxpay-
ers expense, but a range 
of other issues,” he said.
Mr Albanese cited the 
Daily Telegraph’s small 
mention of the travel ex-
penses furore engulfing 
senior coalition MPs and 
The Australian’s front-
page coverage of infra-
structure projects already 
budgeted by the previous 
Labor government.
“Funnily enough Labor’s 
not getting as much 
prominence in the media 
as we should.”

Albanese coy on victory 
prospects 

ASYLUM seekers who live 
in the community and are 
charged with a crime are 
having their visas can-
celled or being returned 
to immigration detention 
centres. 
Immigration Minister Scott 
Morrison said the crack-
down came after a rise in 
the number of serious of-
fences allegedly commit-
ted by asylum seekers on 
bridging visas or in com-
munity detention.
“Warnings from the co-
alition about risks to the 
community and the need 
for tighter controls were 
not only ignored, they were 
mocked,” the minister said 
on Monday.
The federal government 
has revoked 14 bridg-
ing visas due to criminal 
charges, including 10 can-
cellations since the federal 
election, Mr Morrison said 
on Monday.
There are more than 
21,300 people in Australia 
on bridging visas.
Another 14 people have 
had their community de-
tention arrangements re-
voked because of criminal 
charges.
At the end of August, there 
were 2739 people in com-
munity detention, which 

Morrison pledges crack 
down on refugees 

is different to immigration 
detention.
Community detention in-
volves reporting regularly 
to officials, living at a des-
ignated address and not 
doing any paid work.
The charges laid against 
the 28 people include as-
sault, acts of indecency, 
stalking, indecent assault 
on a minor, people smug-
gling, rape and drink driv-
ing.
The government was also 
providing police with the 
addresses of asylum seek-
ers in community detention 
and developing mandatory 
behavioural protocols.
“Setting some clear stan-
dards and taking strong 
action to revoke the privi-
leges of those who vio-
late those standards is 
an important early step in 
restoring integrity to the 
bridging visa and commu-
nity detention programs,” 
he said in a statement.
“While there is no sugges-
tion that the incidence of 
charges is disproportion-
ate for illegal boat arrivals 
released into the commu-
nity, I have a zero toler-
ance attitude for those who 
violate the trust given by 
granting them permission 
to live in the community.”

Anthony Albanese is coy about 
his prospects of victory in the 
federal Labor leadership ballot

TONY Abbott has apolo-
gised to Malaysia for the 
Coalition’s attacks on the 
people smuggling deal 
the country signed with 
the Gillard Government, 
claiming it was a victim of 
the hard politics played in 
Australia. 
The Prime Minister admit-
ted on tuesday that the 
issue was raised with the 
Malaysian Prime Minister 
Najib Razak (on monday) 
during a bilateral meet-
ing between the two at the 
APEC summit in Bali.
But he said he made the 
point that Australia played 
its politics hard and that 
Malaysia had got caught in 
the middle of it.
“We did talk about the 
people smuggling issue . 
. . in all candour I said to 
Prime Minister Najib that 
it was rather unfortunate 
that Malaysia had got 
caught up with a rather in-
tense party political issue 
in Australia,” Mr Abbott 
said at a press conference 
this morning.
“Our criticism was never 
of Malaysia, it was of the 
former government.
“In my own way I offered 
an apology as I appreci-

ated it was a difficult situa-
tion for Malaysia.’’
Mr Abbott said he believed 
Mr Najib understood the 
rancour of Australian poli-
tics and told the Malaysian 
leader that he believed Ma-
laysia had only been try-
ing to help out a friend and 
paid the price for it, with 
the deal eventually being 
struck down by the High 
Court.
“I don’t propose as a gen-
eral rule to put words in 
the mouths of my counter-
parts, I’ve told you I offered 
an act of contrition if you 
like to PM Najib for the way 
Malaysia got caught up in 
what was very intense and 
what was sometimes ran-
corous debate in Austra-
lia,” Mr Abbott said.
“He knows we play our 
politics very hard in our 
country and I think he un-
derstood we had a very 
good discussion and I am 
confident our friendship 
with Malaysia is strong 
and will continue to get 
stronger.”
The people smuggling is-
sue was on the agenda 
for Mr Abbott’s next meet-
ing this morning with PNG 
leader Peter O’Neill.

Australian Prime Minister Tony Abbott, left, shakes hand with Malaysian Prime 
Minister Najib Razak during a bilateral meeting on the sidelines of the APEC sum-
mit in Bali, Indonesia. Picture: AP Photo/Firdia Lisnawati Source: AP

Tony Abbott says sorry to 
Malaysia at APEC in Bali over 
failed refugee swap deal

Tony Abbott meets for bilateral talks this morning with PNG Prime Minister Pe-
ter O’Neill on the sidelines of APEC in Bali. Picture: Ray Strange Source: News 
Limited
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Prime Minister Tony Ab-
bott says he is entitled to 
bill taxpayers more than 
$1000 in travel and accom-
modation costs to compete 
in the Port Macquarie Iron-
man, as he also attended 
other community events 
in the marginal electorate 
during the 2011 visit.
The revelation adds to the 
expenses controversy, 
days after Mr Abbott re-
funded taxpayers for at-
tending the weddings of 
former Coalition MPs So-
phie Mirabella and Peter 
Slipper.
Mr Abbott, who vowed to 
lead a government that 
would “live within its 
means”, also confirmed 
claiming travel allowances 
to cycle in the Pollie Pedal 
charity fund-raiser, say-
ing it was a ‘’serious act of 
community engagement’’ 
rather than a ‘’frolic’’.
An examination of par-
liamentary entitlements 
shows Mr Abbott, who was 
opposition leader at the 
time, claimed $941 for re-
turn flights from Sydney to 
Port Macquarie and $349 
for an overnight stay in 
Port Macquarie in Novem-
ber 2011.
Mr Abbott’s parliamentary 
expenses report describes 
the overnight stay as “offi-
cial business”.
Speaking at the APEC 
Summit in Bali on Tues-
day, Mr Abbott said that he 
believed all his claims had 
been within entitlement.
‘’Let’s not forget that Port 
Macquarie was a marginal 
seat effectively and I want 
to assure you that I don’t 
go to marginal seats sim-
ply for sporting events, al-
though the sporting event 
in question was a commu-
nity event,’’ he said.
‘’I think you’ll find there 
were quite a few other com-
munity events involved in 
those visits.’’
The Port Macquarie Iron-
man is promoted as ‘’one 
of the Asia-Pacific region’s 
leading and most enduring 
triathlon events’’.

Tony Abbott defends claiming travel ex-
penses for Ironman event 

Mr Abbott said the Pollie 
Pedal event took him ‘’to 
towns, communities, some-
times hamlets that rarely 
see a politician’’ and he 
would continue to partici-
pate as Prime Minister.
‘’It is a perfectly legitimate 
thing for a member of Par-
liament to do. Yes, to the 
extent it involves being 
away from home, I will claim 
travel allowance,’’ he said.
‘’Ask yourself the question 
– is this a frolic or is this 
a very serious act of com-
munity engagement?’’
Shadow Attorney-General 
Mark Dreyfus says the 
Department of Finance 
should investigate politi-
cians’ entitlements across 
the Parliament, in the wake 
of the expenses scandals.
“There seems to be a pat-
tern of behaviour by Coali-
tion MPs that may warrant 
further investigation,” Mr 
Dreyfus told Fairfax Media.
“Coalition MPs, including 
the Prime Minister, don’t 
understand that a private 
wedding is not official 
business.
“And I think most Austra-
lians would have a lot of 
difficulty with the idea that 
a private wedding was of-
ficial business.”
But Mr Dreyfus did not 
agree with the Greens’ 
suggestion to appoint an 
independent National In-
tegrity Commissioner to 
oversee entitlements and 
parliamentary corruption.
“I’m not convinced that 
there is a need for yet an-
other integrity officer,” he 
said. “The Auditor General 
is already able to look at 
entitlement claims.”
It was now up to the Ab-
bott government to “come 
up with a proposal” to ex-
amine the abuse of entitle-
ments, Mr Dreyfus said.
Mr Abbott and other Pollie 
Pedal riders cycled from 
Adelaide to Geelong dur-
ing the eight-day event in 
late April and early May 
this year.
He fronted the media to 
speak about the issues 
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of the day, attended com-
munity forums and visited 
local businesses along the 
way.
Mr Abbott recently said 
the Pollie Pedal event had 
raised more than $3 mil-
lion for charity since it was 
started in 1998, includ-
ing this year’s earnings of 
$750,000 for Carers Aus-
tralia and $140,000 for the 
Manly Women’s Shelter. 
He said he met dedicated 
carers and spoke of the 
importance of the Na-
tional Disability Insurance 
Scheme.
The Prime Minister dis-
missed calls for reform of 
the entitlements system, 
saying: ‘’It doesn’t matter 
what the rules are. There is 
always going to be an ar-
gument at the margins.’’
Last week Mr Abbott re-
paid $1095 for attending 
Mrs Mirabella’s wedding in 
2006 and $609 for Mr Slip-
per’s event the same year.
Mr Abbott had previ-
ously used the elevation 
of Mr Slipper to the role 
of Speaker to attack then 
prime minister Julia Gil-
lard’s ethics – even invok-
ing the spectre of misuse 
of entitlements.
In October 2012 Mr Ab-
bott accused Ms Gillard 
of cooking up a “squalid 
deal” that “involved plac-
ing in the chair of this Par-
liament someone whom 
her own government was 
investigating for misuse of 
entitlements”.
Fairfax Media revealed a 
week ago that taxpayers 
met the costs for Attorney-
General George Brandis 
and Agriculture Minister 
Barnaby Joyce to attend 
shock jock Michael Smith’s 
wedding.
Fairfax also revealed that 
Coalition MPs Julie Bish-
op, Teresa Gambaro and 
Mr Joyce together claimed 
more than $12,000 in 
“overseas study” pay-
ments to return from an In-
dian wedding they attend-
ed at guests of billionaire 
Gina Rinehart.

FORMER trade minister 
Richard Marles believes a 
free trade agreement with 
China can be finalised 
within months but warns 
the Abbott government 
could face internal oppo-
sition from the Nationals. 
Prime Minister Tony Ab-
bott has declared he 
wants to overcome years 
of stalemate to secure an 
agreement with Beijing 
within a year.
Mr Marles says free trade 
with China is important to 
Australia’s future because 
it could mean hundreds of 
thousands of local jobs.
“It certainly could be done 
in what I believe a matter 
of months,” he told Sky 
News on Wednesday.
However, he warns Mr 
Abbott may face hurdles 
to the deal from within his 
government.
The coalition will struggle 
to conclude the agree-
ment while holding a po-
sition of “increasing rigid-
ity” on foreign investment 
by lowering the threshold 
that requires a review on 
investments.
“That’s patently ridicu-
lous,” Mr Marles said.
“It’s ultimately about pan-
dering to the xenophobic 
elements within the coali-
tion, particularly the Na-
tional Party.”
Mr Abbott would need to 
“stand up to people in the 
National Party” and allow 
a mature attitude towards 
foreign investment.
China has made no secret 
in FTA negotiations it’s 
after greater investment 
flexibility, Mr Marles said.
“If you were China, would 
you want to be doing a 
free trade agreement with 
a country which in its 
public policy is display-
ing xenophobia towards 
you?

PM must 
stand up to 
Nats on Chi-
na: Labor 

The Abbott government 
has imperilled its fu-
ture relationship with 
key crossbench senator 
John Madigan - whose 
vote it may need to pass 
legislation - by its han-
dling of the West Papua 
protest in Bali.
The Democratic Labour 
Party senator, a support-
er of West Papuan rights, 
was furious over a story 
on News Ltd websites on 
Monday claiming he had 
warned Prime Minister 
Tony Abbott of a planned 
Papuan protest at Aus-
tralia’s consulate in Bali.
He believed the Prime 
Minister’s office was the 
source of the story and 
that its intention was to 
discredit him by making 
him appear too closely 
involved with the West 
Papuan rights move-
ment.
‘’The ALP never pulled a 
stunt like this in the two 
years and three months 
I’ve been in the Sen-
ate,’’ he said. ‘’I tell you, 
they’re not off to a good 
start with me.’’
Asked whether it would 
tarnish his future deal-
ings with the Abbott gov-
ernment, he said: ‘’Well it 
doesn’t bode well, does 
it? How would you feel?
‘’From now on, anything 
they say to me is going 
to be viewed with highest 

Papua ‘stunt’ angers 
senator

Senator John Madigan. Photo: Jason South

suspicion. Nothing will 
be taken at face value.’’
Senator Madigan’s vote 
could be crucial for the 
Abbott government to 
pass key legislation 
through the Senate in-
cluding scrapping the 
carbon and mining tax-
es.
Senator Madigan was 
also angry at the govern-
ment’s handling of an in-
cident in which three Pap-
uan men scaled the wall 
of the Australian consul-
ate in Bali early Sunday 
morning to demand Aus-
tralia back greater politi-
cal freedoms.
He said that he called 
Mr Abbott only after the 
news had broken about 
the three men entering 
the consulate grounds, 
once at 7.54am Mel-
bourne/Sydney time and 
again at 10.20am.
Mr Abbott called him 
back at 2.34pm and left a 
message for Senator Ma-
digan saying the Austra-
lian government did not 
support such ‘’grand-
standing’’ over the West 
Papua issue and that 
Australia absolutely sup-
ported Indonesian sover-
eignty over the province.
Mr Abbott’s spokesman 
did not dispute the time 
of those calls but de-
clined to comment fur-
ther.
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آدي سركيس يهنئ
يتقدم العضو 
املستقل يف 

مجلس بلدية 
هولرويد

آدي سركيس
بأحر التهاني من 
الجالية العربية 

عامة واالسالمية 
Eddy Sarkis
 Independent

Councillor Of Holroyd

خاصة بمناسبة عيد األضحى املبارك 
متمنيا للجميع عيدا سعيدا.

عيد أضحى مبارك

يتقدم
أصحاب 
محالت

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

من الجالية العربية عامة واالسالمية 
خاصة بأحر وأصدق التهاني بمناسبة 

عيد األضحى املبارك..
أعاده اهلل على الجميع بالخري واليمن 

والربكات..
عيد أضحى مبارك

للتجهيزات املنزلية

حــلويـات إبـراهـيم
فـي روكـدايل تـهنئ

لدينا مجيع أنواع احللويات.. 
بقالوة.. بييت فور.. معمول 

على أنواعه..شوكواله..
قشطة.. كنافة..حالوة 

اجلبنة.. بوظة وغريها الكثري جلسة رائعة مع 
نتقدم بأحر التهاني من اجلالية العربية واالسالمية مبناسبة عيد فنجان قهوة

األضحى املبارك، أعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات والسالم
Shop 4/ 412 Princes Hwy,  Rockdale, 2216 -  Tel; 02 9597 2071 - Fax; 02 9597 2044

Web; www.ibrahimpastry.com.au

أضحى مبارك 
على اجلميع

اعالنات
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 بأحّر التهاني من اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة مبناسبة عيد 
االضحى املبارك، عيد الضحية وعمل اخلري، اعاد اهلل هذه املناسبة على 

اجلميع باخلري والربكات وعلى اوطاننا باألمن والسالم..
عيد أضحى مبارك

يتقدم سعادة النائب يف برملان 
فيكتوريا عن املنطقة الغربية 

مللبورن

االسـتاذ خليل عـيده

تــــهنئة

Cr Brian Robson
Mayor of Canterbury

Eid Al Adha is 
a time        of   
sacrifice,       pray 
and charity. 
I wish  all 
Muslims in 
Australia all the 
best on this very 
special occasion. 

Adha Mubarak
 عيد االضحى هو  عيد الصالة والتضحية وعمل الخري.
أتمنى لجميع مسلمي اسرتاليا كل الخري والسعادة يف 

هذا العيد السعيد.
عيد أضحى مبارك

Mayor’s Messageيتقدم
أصحاب 
محالت

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

من الجالية العربية عامة واالسالمية 
خاصة بأحر وأصدق التهاني بمناسبة 

عيد األضحى املبارك..
جعله اهلل عيد خري وبركات وسالم 

على الجميع..
وكل عام وأنتم بخري

للتجهيزات املنزلية



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

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

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

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

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

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

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات 
العربية ترضي جميع أفراد العائلة

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  لالتصال: قيصر  

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
الدوائر االسرتالية

مع
ABN & ASIC 

جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات 
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر 

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن

$ 600

اآلن بـ 

450$ فقط

office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW
Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au

نقدم لكم اكثر من 230 قناة 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 املكتب: 788 922 1300

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم
حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية

تتأثر  ال  تقطـّع  او  انقطاع  دون  صافية  نقية  شاشة  يعطيكم  الجديد  الجهاز 

بتغريات االنرتنت
فمثاًل  البلدان  حسب  مجموعات  يف  متسلسلة  القنوات 

القنوات اللبنانية تأتي متتابعة )وراء بعضها البعض(
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة 

التي تريدون مشاهدتها

تضع العالم بني يديكم
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