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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

اللواء ابرهيم: سيتم اطالق خمطويف أعزاز دفعة واحدة

عون من بكركي: اذا توحد املسيحيون تتحقق وحدة لبنانية
تكتل  رئيس  دعا 
العماد  واالصالح  التغيري 
»توظيف  اىل  عون  ميشال 
امكاناتنا خللق جو من  كل 

التفاهم ينقذ لبنان«.
بعد  جاء  عون  كالم 
املاروني  البطريرك  لقائه 
بشارة  مار  الكاردينال 
بطرس الراعي امس االول 
يف الصرح البطريركي يف 
بكركي، حيث مت البحث يف 
عدد من املواضيع الداخلية 
املنطقة  يف  والوضع 
الساحة  على  وتداعياته 

اللبنانية.
عون  اكد  اللقاء  بعد 
الغبطة  »زيارة صاحب  ان 
فسيدنا  جدا،  طبيعي  امر 
يهتم كثريا مبسألة الوضع 
حاليا،  املقلق  اللبناني 
لآلراء  تبادل  هناك  وكان 

الوضع  رؤية  وتوافق حول 
وحول ما جيب ان نبذله من 

جهود لتحسينه«.
»ضرورة  على  وشدد 

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

 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  
خللق  امكاناتنا  كل  توظيف 
جو من التفاهم ينقذ لبنان 
من هذه املواقف السلبية«، 

التتمة صفحة  31

NOW HALAL Detail Page 21

شـقة لـاليـجار
شقة )GrannyFlat يف غيلفورد..
واسعة، جديدة، ومنفصلة عن املنزل

لالتصال: 0451102032

أعلن السيناتور هاري ريد 
الدميقراطية  األغلبية  زعيم 
الشيوخ  جملس  يف 
والسيناتور  األمريكي، 
زعيم  مكونل  ميتش 
اجمللس،  يف  اجلمهوريني 
إىل  احلزبني  توصل  عن 
لرفع  االول  أمس  التتمة صفحة  31اتفاق 

اتفاق »منقذ« الستئناف أنشطة 
احلكومة األمريكية ورفع سقف الديون

األمريكي  االقرتاض  سقف 
األنشطة  واستئناف 

احلكومية املتوقفة.
السيناتور  وقال 
اجلمهوري تيد كروز إنه ال 
يعتزم تعطيل نظر اجمللس 
من  الذي  االتفاق  يف 

مقتل جامع جامع يف دير الزور

الفروف: األزمة السورية رّسخت عدم استخدام القوة
أعلن التلفزيون السوري 
االستخبارات  رئيس  مقتل 
الزور  دير  يف  العسكرية 
جامع  جامع  الركن  اللواء 
يف  ملهامه  تأديته  »اثناء 

بعد  وذلك  الزور«،  دير 
ساعات من انتشار معلومات 

صحافية عن مقتله.  
هيئة  مراسل  ونقل 

التتمة صفحة  31

اجليش السوري يتقدم يف ريفي دمشق وحلب اجلنوبيني

مجيل من موسكو: توافق دولي على 
عقد مؤمتر جنيف 2

رئيس  نائب  كشف 
قدري  السوري  الوزراء 
مجيل من موسكو إّن مؤمتر 
سورية  بشأن   »2 »جنيف 
و24   23 يومي  سيعقد 

الثاني/نوفمرب،  تشرين 
معتربًا أّن أي موعد للمؤمتر 
األمور  ألن  واقعي،  هو 
وصلت إىل طريق مسدود 

التتمة صفحة  31

تـــهنئة
نتقدم بأسمى واحر التهاني من الجالية 

االسالمية بمناسبة عيد األضحى املبارك، أعاده 
اهلل على الجميع بالخري واليمن والربكات

»الهريالد« البطريرك الراعي والعماد عون يف حديث ودي يف بكركي
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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 19  October 2013  2013 االول  تشرين   19 السبت 



Page 3صفحة 3     

لبنانيات

Saturday 19 October 2013  2013 االول  تشرين   19 السبت 

االضحى  عيد  خطب  ركزت 
املقلقة  االوضاع  على  املبارك 
اليت يعيشها اللبنانيون، وحذرت 
من الفتنة واستمرار االنقسام. 
ودعت اىل االسراع يف تشكيل 

احلكومة.
الشيخ  اجلمهورية  مفيت  وقال 
خطبة  يف  قباني  رشيد  حممد 
مسجد  من  القاها  اليت  العيد 
يف  األعياد  إن  االمني:  حممد 
اليت  العصيبة  الظروف  مثل 
لنا  فرص  هي  اليوم،  نعيشها 
قوال  وحدتنا  إىل  فيها  لنعود 
وعمال، ال بالشعارات والبيانات 
اللبنانيني  فنحن  والتصرحيات. 
ساستنا،  أداء  إال  يفرقنا  ال 
الذين يلوذ بعضهم يف أدائهم 
وبعضهم  الغرب،  يف  مبعسكر 
ولتعلموا  الشرق،  يف  مبعسكر 
أيها اإلخوة، أن كال املعسكرين 
يبحث عن مصاحله يف أوطاننا، 
قليل  يف  مصاحلنا  يهمه  وال 
الذي  بالقدر  إال  كثري،  وال يف 
ومراده  لسياساته  فيه  خيضعنا 
أوطانا  أصبحنا  حتى  فينا، 
منهوبة، يطمع فيها ويف ثروتها 
ويف موقعها اجلغرايف كل طاغية 

وفرعون ومستعمر جديد.
ساستنا  أغرقنا  لقد  وقال: 
مشاريعهم  يف  لألسف 
تناسوا  حتى  وطموحاتهم، 
مواطنيهم،  جتاه  مسؤولياتهم 
منذ  استطاعوا  ما  الذين  وهم 
العام  يف  الفتنة  حروب  انتهاء 
دولة  بناء  يستكملوا  أن   1990
خريا  بها  إستبشرنا  حقيقية، 
بنا  فإذا  الطائف،  اتفاق  بعد 
بأكثرهم قد جتاوزوا يف أدائهم 
كل احملرمات، وراحوا يشاركون 
ولو  بأيديهم  الدولة  هدم  يف 
العمل  فجمدوا  قصد،  غري  عن 
بالدميوقراطية اليت يتغنون بها، 
بتعطيل االنتخابات النيابية نتيجة 
القسري  وبالتمديد  نزاعاتهم، 
للمجلس النيابي، وبعد التمديد 
بنسف  اجمللس  عمل  عطلوا 
ذلك  وفوق  ونصابها.  جلساته 
تصريف  حبكومة  البالد  أغرقوا 
تشكيل  يؤخرون  وهم  األعمال، 
الدولة  بشؤون  تقوم  حكومة 
واملواطنني، ثم يبتز كل فريق 
الشروط  بفرض  اآلخر  منهم 
والشروط املضادة يف تشكيل 
سياسة  أصبحت  حتى  احلكومة، 
البلد بني أيديهم لعبة سياسية 

الطيبون  واللبنانيون  حقا، 
ساستهم  سباق  على  يتفرجون 
يف تلك اللعبة، ويفجعون بهم. 
ثم تراهم بنزاعاتهم يستنزفون 
الوطن واملواطن، املواطن الذي 
أصبح ما عليه إال أن خيتار بني 
أجل لقمة  اهلجرة من وطنه من 
كما  املوت،  خطر  حتت  العيش 
وقع ألبنائنا يف عكار أحسن اهلل 
خيتار  أن  أو  بأبنائهم،  عزاءهم 
فيه  ليموت  وطنه  يف  البقاء 
لسياسات  ضحية  وجوعا  فقرا 
حتى  املتنازعني،  األفرقاء 
صارت شعارات الوفاق والنفاق 
يف  الساسة  معظم  عند  واحدة 
بعد ذلك  لبنان، وتراهم  وطننا 
نبين  أن  نريد  حنن  يقولون: 
الوطن  على  حسرة  فيا  وطنا، 

والبالد والعباد.
اللبنانيني  مجهور  أما  وتابع: 
الطيبني فنقول هلم: لقد أسكنوا 
فبعضكم  قلوبكم،  املخاوف يف 
أغمض عينا لينظر بواحدة فأخفق 
وبعضكم  احلق،  إصابة  يف 
على  الغري  صراعات  يف  خاض 
أال  النزاع.  ففاقم  الوطن  أرض 
إىل  اللبنانيون  أيها  فعودوا 
فوات  قبل  واحتدوا  رشدكم، 
األوان، فالنريان يتعاىل هليبها 
وطنكم،  أبواب  على  ودخانها 
لبعضكم  أصالتكم  إىل  عودوا 
ليعود لكم وطنكم لبنان، عودوا 
ختسروه،  أن  قبل  وطنكم  إىل 
وقوتكم  قوتكم،  إىل  عودوا 
ال  أنه  واعلموا  وحدتكم،  يف 
الصهيوني  العدو  إال  لكم  عدو 
فلسطني  يف  ألرضكم  احملتل 
وحده  فهو  وسوريا،  ولبنان 
دولته  أجل  من  بكم  املرتبص 
الصهيونية الكربى، اليت يسعى 
إلقامتها على األرض العربية من 
تفتيت  بعد  النيل،  إىل  الفرات 
يف  وتقسيمها  العرب  بالد 
اجلديد،  األوسط  الشرق  خريطة 
هذا  عن  وجهتكم  تضيعوا  فال 
العدو الصهيوني، وال عن شرق 
ما  يف  بالتنازع  اجلديد  أوسطه 

بينكم.
اجلمهورية  مفيت  تلقى  وقد 
االضحى  بعيد  تهنئة  اتصاالت 
اجلمهورية  رئيس  من  املبارك، 
العماد ميشال سليمان، رئيس 
جملس النواب نبيه بري، رئيس 
النائب  التغيري واالصالح  تكتل 
البطريرك  عون،  ميشال  العماد 

خطب عيد االضحى املبارك حتذر من الفنت وتدعو السياسيني اىل التالقي

Printed by: New Age Printing Pty Ltd22ززز Clyde Street Rydalmere NSW 2116

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مكتب ملبورن: كميل مسعود
مدير التحرير: سامي مظلوم

Contact Info 
Tel:(02) 8764 8186   Fax:(02) 8764 8062

املاروني الكاردينال مار بشارة 
رئيس  نائب  الراعي،  بطرس 
الشيعي  االسالمي  اجمللس 
االعلى الشيخ عبد االمري قبالن، 
املوحدين  طائفة  عقل  شيخ 
مفيت  حسن،  نعيم  الدروز 
طرابلس والشمال الشيخ مالك 
العماد  اجليش  قائد  الشعار، 
ونواب  ووزراء  قهوجي  جان 
وشخصيات  وسابقني  حاليني 

سياسية ودينية واجتماعية.
قبالن

اجمللس  رئيس  نائب  وأدى 
األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
قبالن  األمري  عبد  الشيخ  اإلمام 
املبارك  األضحى  عيد  صالة 
يف  الوطنية  الوحدة  قاعة  يف 
الشيعي  مقر اجمللس اإلسالمي 
األعلى، وألقى خطبة العيد اليت 
اخلري  عيد  بالقول:  استهلها 
والكرامة،  والسؤدد  والسعادة 
على  السرور  ادخال  فيه  عيد 
قلوب  وعلى  املؤمنني  قلوب 
امجعني،  والناس  املسلمني 
منى  يف  اليوم  هذا  احلجاج 
يرمون ويضحون، فاحلج شعرية 
خصها  اليت  اهلل  شعائر  من 
حمط  وجعلها  باملؤمنني،  اهلل 
اىل  حتول  ونقطة  اخللق  انظار 
هذا  والوالية،  والرعاية  اهلداية 
انيق  ووضعه  عميق  سره  احلج 
وتوجهه يليق باخللق نتفرغ فيه 
لطاعة  باالجتهاد  وجند  للعبادة 
وبهدوء  باطمئنان  ونعمل  اهلل 
االمياني  املوقف  فهذا  وادب، 
يف مكة وعرفة ومنى خصه اهلل 
انطالق  نقطة  وجعله  باملسلمني 
ترتفع  السماء،  اىل  االرض  من 
نقف  ربنا،  وبني  بيننا  احلواجز 
يف  عاملني  باحرامنا  متلبسني 
متعبدين  احلق  احقاق  سبيل 
قدوة،  وجعلنا  به  اهلل  امرنا  مبا 
هذه االيام املباركة تضعنا امام 
الفرص  باغتنام  مسؤولياتنا 
اهلل  فنخاطب  حواجز،  ال  حيث 
مؤمن  وقلب  صادق  بلسان 
سبحانه  واهلل  خملص  وبعمل 
دعاء  ليحفظوا  مالئكته  ينشر 
اماله  ليحقق  املؤمن،  االنسان 
وجيعله يف دار قدسه مع انبيائه 
االنسان  ان  جنته،  رحاب  يف 
افضل املخلوقات والدين افضل 
االعمال والتمسك بالقرآن الذي 
انزل على النيب فيه جناة وفيه 
خشبة خالص، فعلينا ان نتوجه 
نبتعد  والصحيح  السليم  التوجه 
والنفاق  والزلل  االخطاء  عن 
حنب  ان  وعلينا  والشقاق، 
وال  باالخرين  ونعرتف  بعضنا 
ان  علينا  وقساة،  غالظا  نكون 
واملعروف  اخلري  اهل  نكون من 
والرب والصلة والتودد، اسالمنا 
سينقسم  كان  وان  واحد 
واحدة  فرقة   73 اىل  املسلمون 
النار،  يف  واالخرون  ناجية 
البدع  اهل  نشاهد  اليوم  وحنن 
احنراف  يف  الضالل  واهل  كثر 
الناس،  لكل  فنقول  مستمر 
الصادق  به  جاء  الذي  اسالمنا 
االمني اتبعوه وال تكونوا قساة 
بالرمحة  نوصيكم  اشداء  غالظا 

وباللني.
يف  للمتقاتلني  نقول  وتابع: 
سوريا كفى قتاال، فكفى سوريا 

وظلما  وبغيا  وتكفريا  ارهابا 
البحرين  حكام  وعلى  للناس، 
ان يعدلوا ويتقربوا اىل الناس 
ويبتعدوا  رمحة  اداة  ويكونوا 
عن العنف والشقاق، فالدنيا ال 
تدوم وستفنى وتتغري وتتقلب، 
فعلينا ان نكون مع الناس يف 
نقول  ومرمحة،  وخري  سالمة 
ولبنان  مصر  يف  الناس  لكل 
والعراق، ملاذا القتل واالعتداء 
والظلم، فالدنيا دوالب يوم لك 
ويوم  تساء  ويوم  عليك  ويوم 
عيد  العيد  فهذا  عليكم  تسر 
ان  وعلينا  والصلة،  التضحية 
الذين حيملون  ائمتنا  نتعلم من 
املسؤولية  ويتحملون  االعانات 
اجلميع  نطالب  لذلك  بانفسهم، 
ان يعودوا اىل عقوهلم ودينهم 
واىل الطريق الصحيح، ونطالب 
من قاعة الوحدة الوطنية الدولة 
فئات  كل  جترد  ان  اللبنانية 
الشعب السالح وال تعطي رخصا 
الن  شديدة  صارمة  وتكون 
االرض حتمى بالعمل الصاحل وال 
والتفجري،  واملسدس  بالبندقية 
وهل  والتفجري  االرهاب  فلماذا 
يوصل اىل نتيجة. ان السيارة 
يف املعمورة كانت ستقتل الطفل 
يطلب  الذي  والتاجر  والعجوز 
للداعمني  ولنقول  بيمينه  رزقه 
ان  وجاههم،  مباهلم  لالرهاب 
وعلى  ظامل  لكل  باملرصاد  اهلل 
فلماذا  الدوائر،  تدور  الباغي 
علينا  البوصلة،  خبالف  نتحرك 
ان نستقيم يف سلوكنا وحياتنا 
الضاحية  خرجت  وحتركاتنا، هل 
الضاحية  فهذه  املعروف  عن 
كل  نطالبكم  البشر،  خزان  هي 
ويعمل  املسؤولية  يتحمل  من 
ملرضاة اهلل ان يتقي اهلل الذي 
دعانا اىل االمر باملعروف واخلري 
الغيظ،  وكظم  واحللم  والصرب 
وهي  عدونا  هي  واسرائيل 
وضرب  القدس  لتهويد  تعمل 
اهلل  مع  فكونوا  املقدسات، 
ليكون اهلل معكم وان ينصركم 

اهلل فال غالب لكم.
شيخ العقل

وأم شيخ عقل طائفة املوحدين 
حسن  نعيم  الشيخ  الدروز 
االضحى  عيد  صبيحة  املصلني 
املبارك، يف مقام االمري عبداهلل 
التنوخي يف عبيه، والقى خطبة 
لتقف  مناسبة  العيد  فيها:  جاء 
الناس مجاعة سائلة اهلل رضوانه 
أولي  سائلة  وأيضا  ورمحته، 
وأمنها  األمة  أحوال  عن  األمر 
للوطن  أمان  وأي  وسالمتها. 
يف خضم األخطار الكربى، واين 
سبيل  يف  التضحية  ملكة  هي 
اجلماعة ومصلحتها؟ واملرتبعون 
تأخذهم  املسؤولية  مواقع  يف 
واالنقسامات  النزاعات 
املبنية  الفئوية  واالصطفافات 
على املصاحل ناهيك عن األطماع 
األنانية  والطموحات  الشخصية 
لعالقات  االرتهان  نقل  مل  ان 
املصائب  هذه  وكل  خارجية، 
يقوم عليها دليل واضح هو العقم 
املؤسسات  قلب  يف  السائد 
نيابيا،  جملس  فال  الدستورية. 
جلان  وال  جامعة،  حكومة  وال 
بل  انتخابات،  وال  اشرتاعية، 
وتبادل شروط  وخصام  تعطيل 

ال  والتمزق  الصدع  مواقع  من 
على  باجملتمع  الرأفة  باب  من 
السياسية  املسؤولية  قاعدة 
هل  اإلنسانية.  أو  واملدنية  بل 
بهذا العبث املخيف نواجه أزمات 
كربى، تضاف إىل كارثة التقاتل 
الدائر فوق جرف اهلاوية؟ وهل 
بهذه االجراءات اهلامشية نتصدى 
باجتاه  الكبري  النزوح  ملشكلة 
لبنان، الذي يطرح ملفات هائلة 
اللبناني  العمق  يف  بتأثرياتها 
األمين  ثم  اإلنساني  أوال  منها 
واالقتصادي  والدميوغرايف 

وغريها؟
وسأل: هل بهذا الفراغ اإلداري 
يف حجر الزاوية للمالية العامة، 
إلصدار  املديد  الغياب  أعين 
لكافة  املنظمة  الدولة  موازنة 
مشكلة  تعاجل  املالية،  شؤونها 
لبنان،  يف  املتمادي  الفقر 
اىل  بأبنائه  يدفع  فقر  وهو 
خوض أخطار رهيبة خالفا للطرق 
الشرعية من أجل لقمة عيش يف 
واضحة  رؤية  وال  مستقر؟  بلد 
مللف النفط والغاز. اننا حنذر من 
هذا الشلل الضارب يف شرايني 
الدولة وندعو اىل اصالحه قبل 
وصوله إىل قمة هرم املسؤولية 
اجلمهورية.  محاية  اىل  وندعو 
ونكاد أن خنجل من أنفسنا حني 
الدعوة  العالي  بالصوت  نكرر 
والتواصل فوق كل  احلوار  إىل 
التباينات، من أجل احملافظة ولو 
على احلد األدنى من األمل، مع 
البناء  احلوار  سبيل  بأن  يقيننا 
الثقة  بعض  باستعادة  كفيل 
بأن قيامة وطننا التائه ممكنة.

أضاف: إنها ليست املرة األوىل 
البلد  هذا  يقع  لبنان  تاريخ  يف 
صراع  ضحية  املظلوم  اجلميل 
أمم أكرب من كل جمموعه البشري 
املتنوعة.  ألوانه  أطياف  بكل 
اليت  األوىل  املرة  هي  وليست 
تواجه فيها شرائح وطنية اللعبة 
املصاحل  أولوية  على  القائمة 
يدعونا  هذا  املتنازعة.  للدول 
التاريخ،  بعرب  التذكري  إىل 
وبضرورة  الوطنية،  وبالثوابت 
وسط  اخلالص  خبشبة  التمسك 
هذا البحر املتالطم الذي ال يرحم 
وخالصتها  ونشاهد.  نرى  كما 
موقع  يف  من  كل  حيسب  أن 
للمصلحة  حسابا  املسؤولية 
الوطنية العليا من باب احملافظة 
على هذه الصيغة، صيغة التنوع 
والتعددية والتالقي بني اجلميع 
اليت خولت أبناء هذا البلد العيش 
حبرية إىل احلد الذي باتت فيه 
الدولة أضعف األطراف. إنه ألمر 
مؤسف أن يقال هذا القول وله 
وندعو  احلقيقة.  من  القدر  هذا 
الدولة  بأجهزة  الثقة  إيالء  اىل 
ومؤسساتها األمنية والعسكرية، 
مهامها  لتسهيل  واحتضانها 
األمن وضبط  اجلسام يف حفظ 
اإلشكاالت  ومعاجلة  األوضاع 
وتأمني السلم األهلي، دون أن 
نغفل حلظة عن احلدود اجلنوبية 
العدو  من  الدائم  اخلطر  حيث 

اإلسرائيلي.
املفيت الشعار

وألقى مفيت طرابلس والشمال 
الشعار  مالك  الشيخ  الدكتور 
من  املبارك  األضحى  عيد  خطبة 

املنصوري  اجلامع  منرب  على 
وزير  ممثل  حضور  يف  الكبري، 
املال يف حكومة تصريف األعمال 
الصفدي،  أمحد  الصفدي  حممد 
مستشار  اجلسر،  مسري  النائب 
لشؤون  احلريري  سعد  الرئيس 
كبارة،  الغين  عبد  الشمال 
الشرعي  اجمللس  رئيس  نائب 
اإلسالمي األعلى الوزير السابق 
العام  املدير  مسقاوي،  عمر 
الداخلي  األمن  لقوى  السابق 
اللواء أشرف ريفي، قائد سرية 
بسام  العميد  طرابلس  درك 
بلدية طرابلس  األيوبي، رئيس 
األمني  الغزال،  نادر  الدكتور 
اللبنانية  الغرف  إلحتاد  العام 
السابق  دبوسي،املفيت  توفيق 
وحشد  الصابوجني  طه  الشيخ 

من رجال الدين واملصلني.
وقال املفيت الشعار لقد كثرت 
اللبناني وتعددت  نكبات شعبنا 
هذا  مشاكله،  وتنوعت  مصائبه 
إستهدف  الذي  الصابر  الشعب 
اإلسرائيلي  العدو  من  مرارا 
إليه  صدرت  والذي  الغاشم 
اإلقليمية  املصائب  من  كثري 
األزمات  من  وكثري  والدولية 
هذا  اجملاورة،  احلروب  وشظايا 
دائما  يسوده  الصامد  الشعب 
إليه  تصدر  اليت  النكبات  تلكم 
ولكنه  ولئيم،  طامع  كل  من 
ويسوبه  العيش  مبرارة  يشعر 
من  كثريا  جيد  عندما  كثريا 
بعض  بنتيجة  هو  إمنا  الويالت 
أحزابه،  من  وبعض  أبنائه  من 

أقلقوا مضاجعه.
البلد  هذا  تساءل  أضاف: 
الصابر، كم ميكن له أن يستمر 
بعد اآلن يف التحمل وأن يصرب 
؟ لقد عانى من أطماع اجلوار ومل 
من  يتحمل  أن  أبدا  قادرا  يعد 
والفرقاء،  األحزاب  بعض  عنت 
وتعنت سياسي  عسكري  تعنت 
وهيمنة وغطرسة ثم إستباحة يف 
كثري من مناطقه ثم دعم مطلق 
خارج  لكل  والذخرية  بالسالح 
للطرقات،  قطع  القانون،  عن 
إرهاب للدولة ورجاالتها،إرهاب 
بكالم ناب مل تعهده املنتديات 
وتهديد  والثقافية،  السياسية 
ووعيد، وتارة صواريخ حتمل من 
الشعارات والشظايا احملرقة ما 
ال يزيدنا إاّل متسكا بثوابت الوطن 
الوطنية  والوحدة  األساسية 
والسعي املشرتك واحلرص على 
الكيان  عن  والزود  املؤسسات 

وعن الوطن .
لنقول  ذلك  نستذكر  وتابع: 
الدين  الوطن ويف  إلخواننا يف 
كلمة  إىل  ندعوهم  عندما  بأننا 
نقدم  أن  بذلك  نعين  إمنا  سواء 
على  الوطن  مصلحة  وإياهم 
إن  واملذهب،  احلزب  مصلحة 
إليها  ندعو  اليت  سواء  كلمة 
أن  وضوح  بكل  تعين  اليوم 
أي  قبل  عندنا  الوطن  يكون 
أم  كانت  عربية  خارجية  عالقة 
حيتاج  لبنان  ألن  عربية،  غري 
من أبنائه أن يقدموا إليه شيئا 
واحدا، أن يكون والؤهم للوطن 
ملطلق  والؤهم  يكون  أن  قبل 

دولة أخرى.
وقال: إن لبنان يريد من أبنائه 
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اسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

املتحدة  لألمم  العام  األمني  حض 
بان كي - مون الزعماء اللبنانيني 
على »تقوية« املؤسسات الوطنية 
والتصرف »بطريقة حتمي لبنان من 
أثر األزمة السورية«، مضيفًا يف 
القرار  تنفيذ  له عن  تقرير  أحدث 
تأليف  احلرج«  »من  أنه   ،1559
التحديات  ملواجهة  جديدة  حكومة 

اليت تواجهها البالد.
الرئيس  بـ«جهود  أشاد  وإذ 
على  للحفاظ  سليمان  ميشال 
دعا  بالنفس«،  النأي  سياسة 
اجلميع اىل »احملافظة على مبادىء 
بيان بعبدا«. وأبدى »قلقًا عميقًا« 
من مشاركة »حزب اهلل« الصرحية 
حض  سوريا،  داخل  القتال  يف 
احلكومة واجليش على اختاذ »كل 
هذا  ملنع  الضرورية«  اإلجراءات 
وبناء  األسلحة  حيازة  من  احلزب 
قدرات شبه عسكرية خارج سلطة 
الدولة، علمًا أن »الطريقة الفضلى 
للتعامل مع نزع أسلحة امليليشيات 
يف لبنان، وحتديدًا حزب اهلل، هي 
عرب عملية سياسية عابرة لألحزاب 

بقيادة لبنانية«.
وطالب الدول اإلقليمية اليت لديها 
بتشجيعه  باحلزب  وثيقة  صالت 
على التحول »حزبًا سياسيًا صرفًا 

وجتريده من السالح«.
وكذلك حض على تنفيذ القرارات 
وحتديدًا  الوطين،  للحوار  السابقة 
القواعد  بتفكيك  املتصلة  تلك 
الشعبية  لـ«اجلبهة  العسكرية 
القيادة   – فلسطني  لتحرير 
العامة« و«فتح اإلنتفاضة«، الفتًا 
ينبغي  السورية  »األزمة  أن  اىل 
أال تستخدم كذريعة لتجاهل هذه 
تكون  أن  جيب  بل  املسؤوليات، 

حافزًا« للقيام بهذه املهمة.
وجاء يف خالصات التقرير النصف 
من  املؤلف  عشر  الثامن  السنوي 
والذي  صفحة   11 يف  فقرة   53
يعده املوفد اخلاص لألمم املتحدة 
أن  الرسن  رود  تريي  لبنان  اىل 
من  خائبًا  يزال  »ال  العام  األمني 
التقدم  من  املزيد  اىل  اإلفتقار 
املتبقية  البنود  تنفيذ  اجتاه  يف 
من القرار 1559«، مشريًا اىل أن 
حتديات  مواجهة  يواصل  »لبنان 
داخليًا  وأمنه،  الستقراره  خطرة 
وعلى طول حدوده مع سوريا، مبا 
يف ذلك من تهريب األسلحة ومن 
التدفق اإلضايف لالجئني«. وقال 
إنه »قلق من أن اجلمود املتواصل 
أن  ميكن   1559 القرار  تنفيذ  يف 
املنفذة  البنود  تبديد  اىل  يقود 
أصاًل واملساهمة يف زيادة التدهور 
أن  واعترب  لبنان«.  استقرار  يف 
»العنف يف أجزاء من لبنان خالل 
فرتة اعداد التقرير، مبا يف ذلك 
يف  الكبرية  اإلرهابية  التفجريات 

الضوء  يسلط  وطرابلس،  بريوت 
الوحدة  جتديد  ضرورة  على  أكثر 
السياسي  الطيف  عرب  والتصميم 
احلرب«،  اىل  اإلنزالق  لتاليف 
مؤكدًا أنه »ينبغي أال تكون هناك 
عودة اىل اإلفالت من العقاب يف 
ينبغي  املسؤولني  وأولئك  لبنان 

جلبهم اىل العدالة«.
وأسف بان ألن »اإلتفاق مل يكن 
ممكنًا على قانون انتخابي جديد« 
»من  أنه  مضيفًا  النواب،  جمللس 
لبنان،  الثقة واإلستقرار يف  أجل 
وكي يستمر التقليد الدميوقراطي 
العريق فيه، ال بد أن تعاود األحزاب 
السياسية اجلهود للتوافق ترتيبات 
اىل  ولفت  النيابية«.  لإلنتخابات 
اليت  التحديات  مع  »للتعامل  أنه 
لبنان  أن  البديهي  من  يواجهها، 
حيتاج اىل حكومة متمكنة«، مذكرًا 
بأن »اإلمجاع املبدئي بني األحزاب 
السياسية يف شأن اختيار رئيس 
وجه  سالم  متام  املكلف  الوزراء 
اشارة اجيابية اىل الشعب اللبناني 
زعماء  وشجع  الدولي«.  واجملتمع 
لبنان على »امتام تشكيل احلكومة 
من دون املزيد من التأخري«، علمًا 
أنه »من املهم أن حيظى الرئيس 
والوزراء يف حكومة تصريف األعمال 
بالدعم خالل سعيهم اىل التعامل 
الضاغطة،  املواضيع  أكثر  مع 
وحتديدًا ما يتعلق بالقضايا األمنية 
أنه »من احلرج  واإلنسانية«، كما 
أن يقوي زعماء لبنان املؤسسات 
الوطنية وثقة كل اجملموعات بأنهم 
لبنان  حتمي  بطريقة  سيتصرفون 
وشدد  السورية«.  األزمة  أثر  من 
للحكومة  امللح  »التأليف  أن  على 
األزمة  سياق  يف  بالتحديد  حرج 
وشعبه  لبنان  وألن  اإلنسانية« 
على  التقدير  أعلى  »يستحقون 
الباب  فيها  أبقوا  اليت  الطريقة 
غالبية  ويف  للسوريني  مفتوحًا 
الفلسطينيني  لالجئني  احلاالت 
العنف  من  الفارين  الفلسطينيني 
بالنداء  ذكر  وإذ  سوريا«.  يف 
املتحدة  األمم  أطلقته  الذي 
واحلكومة اللبنانية ضمن خطة الرد 
اإلقليمية يف 7 حزيران املاضي، 
دعا كل احلكومات والصناديق اىل 
دون  من  سخية  مساعدة  »توفري 

ابطاء«.
املتحدة  لألمم  العام  األمني  وعرب 
التقارير  من  العميق  »قلقه  عن 
لبنان  داخل  التوترات  متادي  عن 
لألزمة  املستمر  األثر  سياق  يف 
والديناميات  األمن  على  السورية 
منددًا  البالد«،  يف  السياسية 
مقتل  عن  أفيد  اليت  بـ«احلوادث 
تلك  أو  فيها،  مدنيني  جرح  أو 
اجلانب  للخطر  عرضت  اليت 
السلطات  أعمال  بسبب  اللبناني 

بان كي مون طالب السلطات اللبنانية باختاذ »كل 
اإلجراءات الضرورية« لنزع سالح »حزب اهلل«

لرئيس  السياسي  املعاون  حدد 
)نبيه  اللبناني  النيابي  اجمللس 
حكومة  يف  الصحة  وزير  بري( 
حسن  علي  األعمال  تصريف 
من  »أمل«  حركة  موقف  خليل 
ملف النفط، مؤكدًا انه »من أهم 
القضايا الوطنية اليت حتتاج لعقد 

جلسة للحكومة«.
»املؤسسة  لـ  خليل  وقال 
إطار  ويف  لإلرسال«   اللبنانية 
الطاقة  وزير  مع  القائم  السجال 
جربان باسيل: »سنكون مبواجهة 
أي حديث لعرقلة مسار استخراج 
على  مشددًا  لبنان«،  النفط يف 
»أننا كنا حريصني على إمتام كل 
حول  عليها  ُعمل  اليت  املراسيم 
النفط، وكان مت تقسيم املنطقة 
 10 إىل  اخلالصة  االقتصادية 
بلوكات، ويف أي دولة كبرية كل 
هذه املنطقة ُتلّزم دفعة واحدة، 
وهيئة إدارة قطاع النفط اجتمعت 
اليت  البلوكات  موضوع  لبحث 
واختارت  للتلزيم  طرحها  سيتم 
بلوكات   5 باسيل  الوزير  مع 
رؤيتنا  حنن  لكن  الحقًا،  للتلزيم 
علميًا أن من غري الصحيح القول 
إنه ال جيب طرح كل البلوكات مع 
بعضها للتلزيم، فمجلس الوزراء 
يقرر كم عدد البلوكات اليت جيب 

تلزميها«.
البلوكات  طرح  »نريد  وقال: 
الـ10 للتلزيم مع بعضها بعضًا«، 
مشريًا إىل أن »البلوكات رقم 8 
و9 و10 على احلدود مع إسرائيل 
سبب  وهذا  تلزميها  جيب  وقلنا 
البلوكات  تلزيم  لطرحنا  إضايف 
هناك  ألن  بعضها،  مع  الـ10 
جزءًا  إسرائيل  أن تسحب  إمكان 
وأضاف:  اللبناني«.  الغاز  من 
يطرح  من  أن  أبدًا  نقل  »مل 
تلزيم 5 بلوكات خائن وال يقدر 
إننا  قلنا  بل  الوطنية،  املصلحة 
مع تلزيم البلوكات الـ10، ولكن 
صدر كالم أن من يطالب بتلزيم 
املصلحة  يعمل ضد  بلوكات   10
الوطنية ولذلك جاء ردنا«.وقال 
بأنه  باسيل  نتهم  »ال  خليل: 
يعمل وفق توجهات خارجية مبلف 
النفط، فقد يكون هناك ضغوط 
لباسيل«،  اتهامًا  نوّجه  ال  لكن 
مشددًا يف املقابل على »أننا ال 
نقبل التخوين من أحد وحنن من 
مع  احلدود  عن  ودافعنا  قاومنا 

كل اللبنانيني«.
بالقول:  باسيل  للوزير  وتوّجه 
تلزيم  مبوضوع  خمطئ  »أنت 
حكومة  ورئيس  النفط  بلوكات 
ميقاتي  حنيب  األعمال  تصريف 
خمطئ برفض عقد جلسة للحكومة 

املتعلقني  املرسومني  إلقرار 
االقتصادية  املنطقة  بتقسيم 

ومنوذج عقد االستكشاف«.
أحد  ال  »أن  خليل  حسن  وأعلن 
النفط،  من  حصة  أخذ  يستطيع 
فال حنن وال العونيون سيتمكنون 
من  العمولة  أو  األموال  أخذ  من 
هذا  خارج  وحنن  النفط  موضوع 
أن  وكشف  كليًا«.  املوضوع 
سبكرتوم  شركة  يف  »مديرًا 
الطاقة  وزارة  من  إنذارًا  تلقى 
ألنه أعطى رأيًا تقنيًا عن موضوع 
الصحف«، موضحًا  النفط إلحدى 
لبنان  على  عزيزة  »البرتون  أن 
غريها  جند  أال  جيوز  ال  ولكن 
النفط  عن  بالتنقيب  منها  للبدء 
يتم  »أن  خليل  الرب«.وأيد  يف 
الرئيس  بني  مباشرة  التفاوض 
متام  احلكومة  تشكيل  املكلف 
»التغيري  تكتل  ورئيس  سالم 
واإلصالح« ميشال عون لتسريع 

تشكيل احلكومة«.
»التنمية  كتلة  عضو  وشدد 
يرأسها  اليت  النيابية  والتحرير« 
على  خريس،  علي  النائب  بري 
حيملها  وزارية  حقيبة  »أي  أن 
ليست  احلكومة  يف  وزير  أي 
انتمى  سياسي  تيار  ألي  ملكًا 
هي  مذهب،  أو  طائفة  أي  أو 
وأطيافه  أبنائه  بكل  للبنان  ملك 
وتعود  واملذهبية،  السياسية 
بالنفع متكاملة مع باقي الوزارات 
ومؤسساتها«،  الدولة  خلزينة 
الكيد  عن  »االبتعاد  إىل  داعيًا 
السياسي وااللتزام مببدأ الوحدة 
البلد  لصاحل  والعمل  الوطنية 
اقتصادية  أزمة  يعاني  الذي 
السياسية  األزمات  إىل  تضاف 

واألمنية وغريها«.
»القوات  كتلة  عضو  وأكد 
كريوز  ايلي  النيابية  اللبنانية« 
سترييدا  والنائب  زيارته  بعد 
البطريرك املاروني بشارة  جعجع 
الراعي، »ضرورة تشكيل حكومة 
أن  طاملا  وقت،  بأسرع  حيادية 
فشلها  أثبتت  الوحدة  حكومة 
متعثرة  وهي  املاضي،  يف 
اليوم ومتعذرة«، الفتًا إىل »أن 
دستوري  حق  التأليف  صالحية 
والرئيس  اجلمهورية  لرئيس 
املكلف بعيدًا من الشروط ومنطق 

احملاصصة«.
أمام  شدد  الوفد  إن  وقال 
يف  التمادي  أن  »على  الراعي 
الدولة  يقود  احلكومي  الفراغ 
إىل االضمحالل واالنهيار ويفاقم 
خمتلف  على  واهلواجس  األزمات 
والسياسية  الدستورية  الصعد 

واألمنية واالقتصادية«.

معاون بري حيدد موقف »أمل« 
من ملف النفط: باسيل خمطئ يف 

األخرية التلزيم وميقاتي يف اجللسة هذه  مطالبًا  السورية«، 
وسالمة  لبنان  سيادة  بـ«احرتام 
 .»1559 للقرار  وفقًا  أراضيه، 
من  العميق  »القلق  أبدى  وكذلك 
املشاركة األكثر صراحة حلزب اهلل 
مطالبًا  سوريا«،  يف  القتال  يف 
بالتصرف  املنطقة  يف  »اجلميع 
خفض  على  والعمل  مبسؤولية 
حدة التصرحيات وتهدئة التوترات 
أنه  على  مشددًا  املنطقة«،  يف 
األسلحة  نقل  بثبات  »يعارض 
سوريا  اىل  لبنان  من  واملقاتلني 

ألي من األطراف فيها«.
احلازم  »التمسك  على  وشجع 
ببيان بعبدا«، داعيًا مجيع الزعماء 
اىل  اللبنانية  واألحزاب  اللبنانيني 
جتديد التزامهم اياه وابقاء لبنان 
أن  وأضاف  احلرب«.  من  ساملًا 
لديه »قلقًا متساويًا من التهديدات 
اليت يطلقها العبون خارجيون لنقل 
قتاهلم اىل لبنان ردًا على تورط 
حزب اهلل يف سوريا والدعوات من 
داخل لبنان لالخنراط يف اجلهاد يف 
سوريا« ألن ذلك »يشكل أخطارًا 
واإلستقرار  األمن  على  حقيقية 
بـ«جهود  وأشاد  الوطنيني«. 
للحفاظ  سليمان  ميشال  الرئيس 
بالنفس«،  النأي  سياسة  على 
على  »احملافظة  اىل  اجلميع  داعيًا 

مبادىء بيان بعبدا«.
»اإلنتشار  أن  من  بان  وحذر 
سيطرة  خارج  لألسلحة  الواسع 
استمرار  على  معطوفًا  الدولة، 
املدججة  امليليشيات  وجود 
املواطنني  أمن  يقوض  بالسالح، 
»احتفاظ  أن  مضيفًا  اللبنانيني«، 
بقدرات عسكرية كبرية  حزب اهلل 
مبعث قلق  يزال  )...( ال  معقدة 
بالغ، وال سيما ألن ذلك يوجد جوًا 
من الرتهيب وميثل حتديًا رئيسيًا 
لسالمة املدنيني اللبنانيني واحتكار 
وهو  القوة«،  استخدام  احلكومة 
لإلستقرار  تهديدًا  »يشكل  أيضًا 

والسلم اإلقليميني«.
والقوات  اللبنانية  احلكومة  وحض 
املسلحة اللبنانية على »اختاذ كل 
اإلجراءات الضرورية ملنع حزب اهلل 
قدرات  وبناء  األسلحة  حيازة  من 
شبه عسكرية خارج سلطة الدولة، 
يف انتهاك للقرار 1559«، مطالبًا 
لديها  اليت  اإلقليمية  »الدول 
صالت وثيقة حبزب اهلل بتشجيعه 
اىل  املسلحة  اجلماعة  حتويل  على 
حزب سياسي صرف وجتريده من 

السالح«.
»الطريقة  أنه  يعتقد  أنه  وكرر 
أسلحة  نزع  مع  للتعامل  الفضلى 
وحتديدًا  لبنان،  يف  امليليشيات 
حزب اهلل، هي عرب عملية سياسية 

لبنانية«،  بقيادة  لألحزاب  عابرة 
معاودة  احليوي  »من  أنه  مضيفًا 
الرئيس  بقيادة  الوطين  احلوار 
سليمان، مبا يف ذلك على مسودة 
اليت  الوطين  الدفاع  اسرتاتيجية 
يف  األخرية  اجللسة  يف  قدمت 
وكذلك حض كل   .»2012 أيلول 
وتنفيذ  »احرتام  على  األطراف 
القرارات السابقة للحوار الوطين، 
وحتديدًا تلك املتصلة بنزع أسلحة 
وتفكيك  اللبنانية  غري  اجلماعات 
القواعد العسكرية للجبهة الشعبية 
القيادة العامة  لتحرير فلسطني – 
اىل  الفتًا  اإلنتفاضة«،  وفتح 
أال  ينبغي  السورية  »األزمة  أن 
هذه  لتجاهل  كذريعة  تستخدم 
تكون  أن  جيب  بل  املسؤوليات، 

حافزًا« للقيام بهذه املهمة.
وأسف لـ«غياب أي تقدم يف تعليم 
سوريا«،  مع  وترسيمها  احلدود 
»اإلدارة  بأن  اعتقاده  عن  معربًا 
ستساهم  املتكاملة  احلدودية 
يف  البعيد  املدى  على  جوهريًا 
احلدود  على  األفضل  السيطرة 
منع  على  وتساعد  للبنان  الدولية 
لألسلحة  القانونية  غري  النقليات 
باستمرار  وندد  اإلجتاهني«.  يف 
لسيادة  اإلسرائيلية  اإلنتهاكات 
لبنان وسالمة أراضيه، وخصوصًا 
يف  اإلسرائيلية  اجلوية  الطلعات 
اسرائيل  وطالب  لبنان.  أجواء 
بـ«اإلنسحاب من الشطر الشمالي 
لبلدة الغجر واملنطقة احملاذية هلا 

مشال اخلط األزرق«.
عرب  األمنية  »األحداث  إن  وقال 
التفجريات  ذلك  يف  مبا  لبنان، 
أكثر  الضوء  تسلط  اإلرهابية، 
احمللية  األجواء  هشاشة  على 
اىل  اللبنانية  السلطات  وحاجة 
اإلستخدام  ملنع  اجلهود  تكثيف 
يف  لألسلحة  القانوني  غري 
البالد، وفرض القانون والنظام، 
اىل  العودة  دون  واحليلولة 
أن  علمًا  العقاب«،  من  اإلفالت 
احلاحًا  أكثر  تبقى  اجلهود  »هذه 
نظرًا اىل الغموض السياسي يف 
لألزمة  املتواصلة  واآلثار  لبنان 
بالقوات  أشاد  وإذ  السورية«. 
األمن  وقوى  اللبنانية  املسلحة 
الداخلي، أكد أنه »من الضروري 
واحرتام  التعاون  روح  إشاعة 
واألمن  املشرتك  العيش  مبادىء 
احملافظة  جيب  كما  لبنان،  يف 
دون  من  الداخلي  السلم  على 
املسلحة«.  اجلماعات  من  ترهيب 
جمموعة  ألن  »تشجعه  وأبدى 
الدعم الدولية للبنان )...( أكدت 
الوحدة الدولية يف دعم استقرار 

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

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

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية 
سفري  معراب،  يف  جعجع،  مسري 
أذربيجان ماهر علييف، يف حضور 
اخلارجية  العالقات  جهاز  رئيس 

يف احلزب بيار بو عاصي.
األوضاع  اجملتمعون  حبث  وقد 
لبنان  يف  العامة  السياسية 
العالقات  اىل  باإلضافة  واملنطقة 

الثنائية بني البلدين.
ممثاًل  الثالثاء  رعى  جعجع  وكان 
سعد  أنطوان  القوات  عام  بأمني 
اوروبا  ملقاطعة  السنوي  املؤمتر 

يف القوات لسنة ٢٠١٣.
الوطين  بالنشيد  املؤمتر  افتتح 
ترحيب  وبكلمة  القوات  ونشيد 
ألقاها رئيس مكتب فرنسا زاهي 

هليط.
رئيس  الكالم  استهل  بداية 
احلي  عبد  ايلي  أوروبا  مقاطعة 
على  حققت  اليت  اإلجنازات  عن 
والنشاطات  املستويات،  خمتلف 
اليت جرت خالل السنة املنصرمة، 
واجهتهم  اليت  الصعوبات  ذاكرا 
مستعرضا  معاجلتها،  وكيفية 
أوروبا ودورها  القوات يف  رؤية 
يف حزب القوات اللبنانية، عارضا 
هيكلية املقاطعةشددا على توزيع 
العمل  والتكامل يف  املسؤوليات 
املكاتب  ممثلي  مهنأ  احلزبي، 
أوروبا  بلدان  كل  يف  القواتية 
عملية  تفعيل  يف  جهودهم  على 

اإلنتسابات إىل احلزب.
سنة  عمل  خطة  بشرح  وختم 
التنظيمي  املستوى  على   ٢٠١4
تفعيل  استكمال  مستوى  وعلى 

جعجع التقى سفري اذربيجان ورعى مؤمتر القوات بأوروبا
اإلنتساب  وضرورة  اإلنتسابات 
الدميوقراطية  حتقيق  أردنا  إذا 
والتحضري  الفاعلة  واملشاركة 
مقاطعة  يف  احلزبية  لالنتخابات 

أوروبا.
اإلنتشار  قطاع  رئيس  ألقى  ثم 
ختللها  حماضرة  بارد  أنطوان 
عرض لفيلم توجيهي عن القوات 
اجملتمع  يف  ودورها  اللبنانية 

اللبناني.
وحاضر بارد عن فلسفة اإلنتساب 
معنى  ناحية  من  احلزب  إىل 
واملشاركة  واإللتزام  اإلنتساب 
يف  املشاركة  وكيفية  احلزبية، 

بناء األوطان من خالل األحزاب.
وختم بإعطاء فكرة واضحة مفصلة 
عن كيفية سري عملية اإلنتسابات 

يف بالد اإلنتشار.
أما الدكتور فادي سعد فتحدث عن 
النضالي  ودورها  القوات  تاريخ 
الوضع  وعن  لبنان،  بناء  يف 
اليت  واألزمة  للحزب،  السياسي 
األوسط.  الشرق  منطقة  تعيشها 
وأعلن عن تصنيف مستوى اهليئة 
اللبنانية  القوات  يف  اإلدارية 
حبسب مواصفات املنظمة العاملية 
بأن  أعلن  كما   ،)ISO(للتصنيف
تستخدم  سوف  قريبا  القوات 
أو   )e-tree( اإللكرتوني  النظام 
اإللكرتونية  بالشجرة  يسمى  ما 
القيادة  بني  التواصل  لتعزيز 
والقاعدة، وعن البطاقة املمغنطة 

للقوات اللبنانية.

مداخلة جعجع

جمعية أبناء الضنية الخريية تهنئ
تتقدم جمعية 
أبناء الضنية 

الخريية 
بأحر التهاني 
من الجالية 

العربية عامة 
واالسالمية 

خاصة بحلول 
عيد األضحى املبارك عيد الصالة والتضحية 

وعمل الخري
جعل اهلل هذه املناسبة املباركة مناسبة خري 
ووئام وسالم يف بالدنا العربية واسرتاليا 

والعالم..
عيد اضحى مبارك على الجميع

أوفياء ويقدموا  معه  يكونوا  أن 
ورخيص  غال  كل  أجله  من 
باألمن  أبنائه  مجيع  ينعم  حتى 
مميز  وطن  لبنان  واإلستقرار، 
وتنوعه  وتعدده  وشعبه  بأبنائه 
الثقايف واحلضاري، فيجب علينا 
وجيوز  الثوابت،  على  نتفق  أن 
لنا أن خنتلف يف الوسائل اليت 
وإستقراره،  هيبته  للبلد  حتفظ 
ومتاسكنا  الوطنية  ووحدتنا 
وتالمحنا هو أعظم سالح مقاومة 
إسرائيل  املغتصب  العدو  ضد 
أمام  سدا  يشكل  الذي  وهو 
كل الطامعني يف مياهه ونفطه 

وغازه وثرواته وترابه.
يف  إخواننا  ندعو  إننا  وتابع: 
أن  الدين  يف  وإخواننا  الوطن 
قلوبهم  ويفتحوا  أيديهم  ميدوا 
القوة  وهن  من  ينسلخوا  وأن 
العسكرية واهليمنة اليت قاومها 
التاريخ  لنقرأ  الوطن،  أبناء 
سوية ونبين بعد ذلك مستقبلنا 
خيارنا  فالوحدة  اآلمن،  املشرق 
واحلوار سبيلنا والقيم والضوابط 
ورباطة اجلأش والدفع باليت هي 
عليه  جبلنا  الذي  طبعنا  أحسن، 
من  أقوى  عندنا  الكلمة  وقوة 
متجذرة  وطرابلس  سالح،  كل 
العروبة  مدينة  هي  تارخينا  يف 
املشرتك،  والعيش  والسالم 
على  الصابرة  املدينة  هذه 
لباس  تارة  وإلباسها  احلرمان 
تنعت  وتارة  واإلرهاب  التطرف 
زورا بأنها مأوى القاعدة، هذه 
أروع  ضربت  الصابرة  املدينة 
األمثلة يف أخالقها ورباطة جأشها 
عقب ما أصابها من التفجريات 
التقوى  مسجدي  أمام  اآلمثة 
والسالم وكانت جراحها، وكانت 
علمائها  مواقف  كل  يف  تعلن 
وقياداتها  ونوابها  وسياسييها 
تعلن  وكانت  املدني  وجمتمعها 
الدولة  تنتظر  أنها  موقفا  دائما 
وجودها  ولتثبت  يدها  لتضع 
ويعم األمن واإلستقرار ولتكون 
الكلمة األوىل للدولة وألجهزتها 
املدنية  ومؤسساتها  األمنية 
لبنان  قلب  هي  فطرابلس 
النابض هذه املدينة اليت حاول 
مستنقع  إىل  جيرها  أن  الكثري 
الفتنة، ولكنها عصية وستبقى 

عصية على كل احملاوالت.
املواقف  كل  إىل  حتية  أضاف: 
املدينة  علماء  من  صدرت  اليت 
وجمتمعها  وقادتها  وساستها 
مدعوة  املدينة  هذه  املدني، 

أكثر  ترتقى  أن  إىل  اليوم 
يف  املثل  تضرب  وأن  وأكثر 
السياسية  قيادتها  توحيد 
املدني،  وجمتمعها  والدينية 
وموسعة  موحدة  قيادة  نريد 
يشعر فيها مجيع أبناء طرابلس 
وأن  ومشاركتهم  حبضورهم 
املسلمني  القيادة  هذه  تضم 
مكونات  وسائر  واملسيحيني 
والشمالي،  الطرابلسي  جمتمعنا 
واملدينة مدعوة اليوم أن تلتزم 
رباطة اجلأش أكثر فأكثر لتنتظر 
القضايا  كل  يف  القضاء  كلمة 
ويف كل التفجريات وخاصة بعد 
توقيف من هلم عالقة، ال أقول 
فحسب  األخرية  التفجريات  عن 
وإمنا بكل تفجري حدث على أرض 
طرابلس والشمال، وأنا هنا أعلن 
أن إدانة القضاء ملطلق متهم ال 
يعين على اإلطالق إدانة ملذهب 
وال إدانة ملنطقة، فليس أحد من 
العلويني مستهدفا عندنا إال من 
تثبت عليه إدانة القضاء، وحتى 
تكون  لن  حمسن  جبل  منطقة 
بأن  ثقة  على  وإني  مستهدفة 
العلويني عموما وأهل جبل حمسن 
من  براءتهم  خصوصا سيعلنون 
وسنعلم  إدانته  تثبت  من  كل 
وثقافتنا  أخالقنا  هي  ما  العامل 
اإلختالف  من  فحذار  وتربيتنا، 
يف ما بينكم أيها الطرابلسيون، 
فاملتفق عله يزيد على التسعني 
خنتلف  الذي  بينما  املئة  يف 
عليه يف إطار الوسائل والتعبري 
باملئة،  العشرة  عن  يقل 
ووحدوا  بينكم  ما  يف  تقاربوا 
قيادتكم، ووسعوها ليشعر كل 
أنهم  والشمال  طرابلس  أبناء 
حاضرون فيها وأنهم مشاركون 
بها، وأقول كثرية هي القضايا 
اليت يقع فيها اخلالف حتى بني 
العلماء وليس بني السياسيني 

فقط.
املفيت سوسان

بعيد  صيدا  مدينة  وإحتفلت 
األضحى املبارك فأقيمت صالة 
األضحى  خطب  والقيت  العيد 
هذه  معاني  على  ركزت  اليت 
اهمية  على  وشددت  املناسبة، 
والوطنية  بالوحدة  التمسك 
والعيش والواحد بني اللبنانيني 
هذا  وخالص  إلستقرار  سبياًل 

الوطن.
واقضيتها  صيدا  مفيت  وأدى 
صالة  سوسان  سليم  الشيخ 
بهاء  احلاج  مسجد  يف  العيد 
صيدا،  يف  احلريري  الدين 

فؤاد  الرئيس  مبشاركة 
السنيورة ومدير مكتب الرئيس 
احلريري  نادر  احلريري  سعد 
يف  املستقبل  تيار  عام  وامني 
احلريري،واملسؤول  امحد  لبنان 
السياسي للجماعة االسالمية يف 
اجلنوب بسام محود،عضو حركة 
التجدد الدميقراطي وفيق زنتوت 
الصلح  املوىل  عبد  والسفري 

وحشد كبري من ابناء املدينة.
خطبة  سوسان  املفيت  والقى 
العيد وجاء فيها: يف صبيحة هذا 
اليوم املبارك نؤكد ان األوطان 
ال تبنى اال ببناء مؤسساتها ويف 
مقدمتها تأليف احلكومة الوطنية 
شؤون  إدارة  على  القادرة 
وبثلث  بقرار  تعطل  فال  البلد، 
بشروط  وال  برغبات  وال  ضامن 
بواجبها  تقوم  مزاج.حكومة  او 
وما  املواطنني  جتاه  الوطين 
اقتصادية  مشاكل  من  يعانوه 
تصيب  وبطالة  مالية  وازمات 
الشباب يف أحالمهم، فيهاجرون 
يف رحالت املوت والضياع حبثا 
واملستقبل.  العيش  لقمة  عن 
ينمو  وال  يعيش  ال  وطن  هذا 
بالوحدة  بل  املذهبية  بالطائفية 
يف  املشرتك  والعيش  الوطنية 

ظل الدستور واتفاق الطائف.
ادعو  املبارك  اليوم  هذا  يف 
تعزيز  اىل  الفلسطينيني  اخوتنا 
الكلمة  ووحدة  املخيمات  امن 
للتوجه  الناصحة  الصادقة 
اسرائيل  عدونا  ملقاومة  مجيعا 
يؤدي  ما  كل  عن  واالبتعاد 
والشقاق،  واخلالف  النزاع  اىل 
اليت يعيشونها  فيكفي املعاناة 

انسانيا واجتماعيا.
املبارك  اليوم  هذا  صبيحة  يف 
الصمود  قلعة  صيدا  تؤكد 
وعاصمة اجلنوب املقاومة ومدينة 
والشهداء  واألوفياء  الشرفاء 
املذهبية  الفنت  ترفض  انها 
وحدة  على  وتؤكد  والطائفية 
ارضه  العربي يف  القوي  لبنان 
وشعبه ومؤسساته وستظل على 
ثوابتها الوطنية متمسكة بالقوى 
اللبناني يف  وباجليش  الشرعية 
رافضة  واالستقرار  األمن  حفظ 
قانوني  او  امن غري شرعي  اي 
نطالب  الدولة.  عن  بديل  فال 
وحنن  الظلم  ورفض  بالعدالة 
نستحضر قضية املوقوفني يف 
امانة  بكل  لنقول  عربا  احداث 
وصدق: ليحاكم املرتكب وليربأ 
الربيء ويطلق سراحه.. فال جيوز 

ان يبقى امللف عالقًا..

خطب عيد االضحى ركزت
يـتتمة املنشور ص 3

عرب  مرئية  حية  مداخلة  وكانت 
skype خالل املؤمتر لرئيس احلزب 
الدكتور مسري جعجع موجها كلمة 
إياهم  ومهنئا  مشجعا  للمؤمترين، 
على جهودهم، وقال: إن التزامهم 
احلزبي الثابت والصادق، إمنا هو 
وإميان  عقالني  فكر  على  مبين 
خملص بالعقيدة، طالبا من اجلميع 
أن يتابعوا ويكملوا نشاطهم لنبين 
مجيعنا الوطن كما نبتغيه، متحدثا 
يف  العام  السياسي  الوضع  عن 
االسرتاتيجية  والتطورات  لبنان 

يف املنطقة.
فيها  أجاب  مناقشة  وكانت 
يف  احلاضرين  أسئلة  على  جعجع 

املؤمتر.
تويين  مسري  الصحايف  تكلم  ثم 
األوسط  الشرق  يف  جيري  عما 
هناك،  السياسية  والتطورات 
مبا  الفرنسية  احلكومة  تأثري  وعن 

جيري يف لبنان واملنطقة.
بعد احملاضرات، توزع املشاركون 
على  مشرتكة  عمل  ورشات  يف 
للخروج  أوروبا  بلدان  صعيد 
املستويات  كل  على  مبقرتحات 
إىل  لرفعها  نشاطات...  مالية، 

مقاطعة أوروبا.
شهادات  توزيع  مت  اخلتام،  ويف 
تقدير وشكر لبعض الرفاق الذين 
حققوا إجنازات على صعيد القوات 

يف أوروبا.
بعد املؤمتر، توجه اجلميع إىل مأدبة 
القواتيون  فيها  شارك  عشاء 
اجملتمعون إضافة إىل ممثلني عن 

١4 آذار يف فرنسا.
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لبنانيات

الرمسي  لبنان  االثنني  ودع 
األغنية  عمالق  والفين  والشعيب 
وديع  الكبري  الراحل  والرتاث 
يف  مهيب  مأمت  يف  الصايف 
املارونية،  جرجس  مار  كاتدرائية 
سجي  حيث  بريوت،  وسط  يف 
ولف  األزهار،  أكاليل  به  حتيط 
ورفعت  اللبناني،  بالعلم  نعشه 
مراسم  ترأس  حيث  له  صورة 
وصالة اجلناز البطريرك املاروني 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
املطران  نائباه  وعاونه  الراعي 
حنا  واملطران  صياح  بولس 
عون  ميشال  واملطران  علوان 

واملونسنيور جوزف فرهج.
اجلمهورية  رئيس  ممثل  وحضر 
وزير  سليمان  ميشال  العماد 
الثقافة يف حكومة تصريف األعمال 
رئيس جملس  ليون، ممثل  غابي 
النواب األستاذ نبيه بري النائب 
الرئيس  ممثل  موسى،  ميشال 
يف  اإلعالم  وزير  ميقاتي  جنيب 
وليد  األعمال  تصريف  حكومة 
املكلف  الرئيس  ممثل  الداعوق، 
متام سالم حممد املشنوق، ممثلة 
النائبة  احلريري  سعد  الرئيس 
يف  العدل  وزير  احلريري،  بهية 
شكيب  األعمال  تصريف  حكومة 
يف  اخلارجية  وزير  قرطباوي، 
عدنان  األعمال  تصريف  حكومة 
الداخلية  وزير  ممثل  منصور، 
تصريف  حكومة  يف  والبلديات 
احملافظ  شربل  مروان  األعمال 
وزير  ممثل  قالوش،  ناصيف 
الدفاع الوطين يف حكومة تصريف 
األعمال فايز غصن وقائد اجليش 
العماد جان قهوجي العقيد جورج 
تكتل  رئيس  ممثل  غياض، 
»التغيري واالصالح« النائب العماد 
ابي  النائب سيمون  ميشال عون 
رميا، النواب: روبري غامن، مروان 
محاده، أالن عون، ابراهيم كنعان 
وحممد احلجار، النائب أنطوان أبو 
خاطر ممثال رئيس حزب »القوات 
النواب  جعجع،  مسري  اللبنانية« 
بشاره  معوض،  نايلة  السابقون: 
نقيب  دكاش،  وبيار  مرهج 
نقيب  بعلبكي،  حممد  الصحافة 

احملررين الياس عون.
العام  املدير  ممثل  أيضا  وحضر 
العميد  الداخلي  األمن  لقوى 
نبيل  العميد  بصبوص  ابراهيم 
عقيقي، ممثل املدير العام لألمن 
العام اللواء عباس ابراهيم املقدم 
عماد دمشقية، ممثل املدير العام 
قرعة  جورج  اللواء  الدولة  ألمن 
غصن،  ادمون  الركن  العقيد 
نقيب الفنانني احملرتفني احسان 
رفيق  النقابة،  واعضاء  صادق 
ديرهاروتيان،  نيشان  شالال، 
الرومي،  ماجدة  الفنانون: 
مارسيل خليفة، الياس الرحباني، 
طربيه،  وفاء  يونس،  هيام 
فرنيين،  إلسي  مارينا،  مارسيل 
احلالني،  عاصي  توفيق،  وليد 
الرحباني،  غسان  األسطا،  نقوال 
عبد الكريم الشعار، نادر خوري، 
األندري،  جهاد  عبيد،  سيمون 
جهاد األطرش، ويورغو شلهوب، 
أفراد عائلة الفقيد زوجته وابناؤه 
وشقيقاته  واشقاؤه  وابنتاه 
وحشد من الشخصيات السياسية 
واإلعالمية  والدينية  واإلجتماعية 

والفنية.
خدمت الدفن جوقة الكسليك، وتال 
رسالة بولس إىل أهل تسالونيكي 

الفنان إحسان الصادق.
وبعد تالوة اإلجنيل املقدس، ألقى 

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 
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صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

»هللويا!  بعنوان:  عظة  الراعي 
يعزف لك قليب وال يسكت، أيها 
الرب إهلي. ولألبد أمحدك« )مز30: 
13(، وجاء فيها: »من عمر سنتني، 
وعلى مدى تسعني سنة، ووديع 
وصايف  القلب،  وديع  الصايف، 
الصوت، يعزف ويغين هلل وللبنان 
بإميان وحب وشغف. على املنابر 
غنى  الفن،  واملسارح يف قصور 
بعوده،  وعزف  الذهبية  حبنجرته 
وعلى مذابح الكنائس رتل وصلى 
بقلبه وإميانه. واليوم، وقد صمت 
العود،  أوتار  وتقطعت  الصوت، 
املالئكة  أجواق  إىل  ينضم  فإنه 
والقديسني يف ليتورجيا السماء، 
الطرب،  بقديس  امللقب  هو 
والثالوث،  الواحد  هلل،  وينشد 
يعزف  هللويا!  الثالثني:  املزمور 
الرب  أيها  لك قليب وال يسكت، 
)مز30:  أمحدك  ولألبد  إهلي. 

.»)13
الصايف  وديع  »ألن  أضاف: 
به،  ومتاهى  بلبنان  امسه  اقرتن 
الفنانني  أحد  فيه  قال  ما  على 
اللبنانيني، حتى بتنا نشعر عندما 
نفسه  لبنان  نسمع  أننا  نسمعه 
الفن  للبنان  شهد  وألنه  يغين، 
واجلمال،  واحلضارة  والثقافة 
وألنه علم فارق من أعالم لبنان، 
إميان  رجل  الصايف  وديع  وألن 
كنت  وألني  وتصوف،  وصالة 
على موعد لزيارته يف هذا اليوم 
بالذات، كما وعدت جنله األصغر 
أن  أردت  أسبوع،  من  أقل  منذ 
العزيزة  أسرته  ومع  معكم  أكون 
يف وداعه األخري باألسى والصالة 
والكلمة، وفاء حملبته وصداقته، 
الثمينة،  الوطنية  لقيمته  وإكراما 
وقد قيل عنه عند بلوغ نبأ وفاته: 
رمبا يلزمنا ستة آالف سنة الحقة 

ليأتي وديع صايف آخر«.
الصايف،  »وديع  وتابع: 
واملوسيقى  الفن  يف  الدكتور 
نيحا  ابن  هو  والتلحني،  والغناء 
أجنبته.  اليت  العزيزة  الشوفية 
الطاهر  جثمانه  حتتضن  واليوم، 
رجاء  على  الطيبة  تربتها  يف 
آل  عائلة  سليل  وهو  القيامة، 
ولد يف  اليت  الكرمية،  فرنسيس 
إعالن  مع  بالتزامن  حبها،  دفء 
واستقالله،  الكبري  لبنان  دولة 
فأرسلته سفريا للبنان يف شرق 
العامل وغربه، وأبرز بفنه ثقافته 
مجاله  فيهما  غنى  وحضارته. 
وأعلنه  وإنسانه،  وجباله  بأرضه 
وديع  وهكذا  مسا«.  »قطعة 
عمره  الذي  لبنان،  ابن  الصايف 
من عمره، يرتكه لنا إرثا يوصينا 
وتألقه،  بهائه  وإعادة  حبمايته 
مبئويته  لالحتفال  نستعد  فيما 
األوىل يف غضون سبع سنوات. 
من  وديع،  العزيز  أيها  فأعنا، 
مسائك، لكي نكون على مستوى 
هذا االستحقاق الوطين التارخيي. 
يف  يساهمون  للذين  فطوبى 

حتقيقه ويشاركون«.
املرحوم  بيت  »يف  وأردف: 
وديع  تربى  فرنسيس  بشاره 
والقيم  والصالة  اإلميان  على 
هو  الوضيع.  والعيش  األخالقية 
ومخس  شقيقني  بني  الثاني 
شقيقات، مل يبق منهم على قيد 
احلياة سوى شقيق وشقيقة، هما 
املتقاعد،  العميد  إيليا  العزيزان 
مجيعا  ولعائالتهم  فلهم  وهناء. 
تعازينا احلارة. حافظ وديع على 
وأخالق.  قيم  من  عليه  تربى  ما 
وجعلها األساس الذي بنى عليه 

وداع رمسي وشعيب مهيب للفنان الراحل وديع الصايف يف كاتدرائية مار جرجس
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حياته  شريكة  مع  الزوجية  حياته 
أخلص  اليت  ملفينا  السيدة 
ربيا  ومعا  والوفاء.  احلب  هلا 
األربعة  األوالد  واحلنان  باحلزم 
واالبنتني، وفرحا بهم وبالعائالت 
األحباء  وباألحفاد  أسسوها،  اليت 
على قلبيهما. إننا ندرك معكم، يا 
يرتكه  الذي  الفراغ  عمق  أحباءه، 
البليغ  واجلرح  بغيابه،  البيت  يف 
لكن  القلوب،  يف  حيفره  الذي 
احملبني،  وتعازي  اإلهلي  العزاء 
تعدادهم،  وأصعب  أكثرهم  وما 
ليقينكم  فرح،  إىل  حزنكم  حتول 
أنه ينعم باملشاهدة السعيدة يف 

جمد السماء«.
أيها  قليب،  لك  »يعزف  أضاف: 
)مز30:  يسكت  وال  إهلي،  الرب 
وديع  قلب  عزف  لقد   ،)13
الصايف هلل وللبنان، غناء وعزفا 
انطالقته  كانت  ورقصا.  وتلحينا 
بعمر  وهو   ،1938 سنة  الفنية 
باملرتبة  فاز  عندما  سنة،   17
من  وعزفا،  وغناء  حلنا  األوىل 
نظمتها  مباراة  يف  أربعني  بني 
غنى  آنذاك.  اللبنانية  اإلذاعة 
ومطرب  موسيقار  شبهه  بصوت 
كبري »حبديقة جند فيها كل أنواع 
اخلالقة  الفنية  موهبته  الزهور«. 
»باملدرسة  مسي  ما  ابتكرت 
الشرقية«  لألغنية  الصافية 
يف  اللبنانية  األغنية  أبرزت  اليت 
من  مواضيعها  وغرفت  هويتها، 
شعبه  وحضارة  لبنان  مجاالت 

وحياة عائلته والتقاليد«.
وقال: »عزف قلبه حتت كل مساء، 
وخصوصا  العربية  العواصم  يف 
يف مصر، كما ويف العامل الغربي: 
ولندن.  وباريس  الربازيل  يف 
فأكرموه بثالث جنسيات: مصرية 
وقدروا  وفرنسية،  وبرازيلية 
عطاءاته بأومسة االستحقاق، لكن 
اللبنانية،  جبنسيته  كان  افتخاره 
الرفيعة  اخلمسة  وباألومسة 
رؤساء  مخسة  بها  كرمه  اليت 
رأى  لقد  اللبنانية.  للجمهورية 
الغناء  يف  »مدرسة  اجلميع  فيه 
والتلحني، وعلما من أعالم لبنان 
والعامل العربي«. ويقر كل ذلك 
حضور ممثلني رمسيني عن فخامة 
رئيسي  وعن  اجلمهورية،  رئيس 
وجملس  النواب  جملس  من  كل 
الثقافة  وزارة  إن  الوزراء. 
ونقابة الفنانني احملرتفني اللتني 
تنعيانه مع األهل، حتفظان له كل 
الفين  اإلرث  وتثمنان  التقدير، 
خلدمة  تفعيله  ستتعهدان  الذي 

األجيال«.
الكثري  مع  قلبه  »عزف  وأردف: 
للعديد  فغنى  العازفني،  من 
ألسعد  سيما  وال  الشعراء،  من 

وللعديد  كرم  ومارون  السبعلي 
األخوان  من امللحنني، وأشهرهم 
وحممد  ناصيف  وزكي  رحباني 
األطرش،  وفريد  الوهاب  عبد 
آالف  من  الكثري  بنفسه  وحلن 
أهل  فأمجع  والقصائد.  األغاني 
الفن على القول فيه: إنه املعلم 
الكبري والعالمة الفارقة يف الفن 

والثقافة واإلنسانية«.
مخسة  يف  قلبه  »عزف  وتابع: 
عشر مهرجانا غنائيا على املستوى 
ثالثة  ويف  الدولي،   - اللبناني 
أفالم سينمائية، ويف العديد من 
احلفالت الغنائية والفنية يف لبنان 
واخلارج. ووديع الصايف هو هو، 
رجل متواضع وديع، حمب جلميع 
ومتييز،  حدود  دون  من  الناس 
بقديس  فلقبوه  فقري،  متجرد، 

الفن وشهيده«.
عزف قلبه هلل. فبدأ منذ الثمانينات 
بنتيجة  الروحية،  األحلان  بتأليف 
لبنان،  يف  احلرب  من  معاناته 
على  ويالت  من  خلفت  ومما 
وزاد  وبناته.  وأبنائه  الوطن 
مع  الصافية  العالقة  بأن  اقتناعا 
أعمال  كل  تتوج  اليت  هي  اهلل 
اإلنسان. لقد عزف قلبه للسيدة 

الصايف .. ظاهرة فنية ال تتكرر

وللقديس  اإلله،  والدة  العذراء 
شربل والقديسة رفقا والقديس 
تقوى  معلم  وأضحى  اهلل.  نعمة 
أيها  قليب،  لك  »يعزف  وصالة. 
الرب إهلي، وال يسكت« )مز30: 

.»)13
الصايف،  وديع  »هو  واضاف: 
قبل أمس السبت اسرتاح من عمل 
األحد،  أمس  يوم  ويف  األرض. 
ليتورجية  عن  غاب  الرب،  يوم 
لينضم  الكنائس،  يف  األرض 
إىل ليتورجيا السماء يف الكنيسة 
اليت  احلمل،  عرش  حول  املمجدة 
شهدها يوحنا احلبيب يف رؤياه. 
»ال يسكت« قلبه عن العزف هلل 
الواحد والثالوث، وعن »محده إىل 
األبد«. لقد تذوق وديع الصايف 
الذي  الذهيب  الشجي  بصوته 
جعله »عمالق الغناء«، كما مساه 
زمالؤه يف الفن، مجال األصوات 
فبصالته  السماء.  يف  املالئكية 
التقية يف ليتورجية األرض أيام 
األحد، ومبحبة قلبه وحالوة لسانه 
الصافية،  اإلنسانية  ومبشاعره 
وجه  على  كمسافر  يستبق،  كان 
السماء،  ليتورجيا  جمد  الدنيا، 
نسمعه  كنا  وكم  إليها.  ويتوق 
اجلماعة  وسط  بعفوية  يصرخ 

املصلية: هللويا!«.
»هللويا!«  هتاف  »على  وختم: 
أيها  السماء،  جمد  إىل  أدخل 
أيها  الصايف،  وديع  العزيز 
لدى  واشفع  بامتياز.  اللبناني 
»أعطي  الذي  لبنان  أجل  اهلل من 
)أشعيا  اإلهلية«  للحكمة  جمده 
35: 2(، لكي يدرك املسؤولون 
وبناته،  أبنائه  وكل  وطننا  يف 
املقدس،  الكتاب  يف  لبنان  أن 
منه  أخذ  وقد  اهلل،  على  موقوف 
للذين  أهلمها  اليت  مجاالته  صور 
لنا عرب  تركته  لبنان هذا  كتبوه. 
لؤلؤة مثينة توجب علينا  أغنياتك 
احملافظة عليها. أما حنن فنرافقك 
بوافر  اهلل  ليستقبلك  بالصالة 
حبنان  العذراء  والسيدة  رمحته، 
لعائلتك  العزاء  وكان  أمومتها، 
مع  تنشد  وأنت  حمبيك.  ومجيع 
األجواق السماوية أمام عرش اهلل: 
»هللويا! التسبيح واجملد واحلكمة 

والشكر والكرامة والقدرة والقوة 
آمني  الدهور!  دهر  إىل  إلهلنا 

)رؤيا 7: 12(«.
رئيس  باسم  ليون  منحه  بعدها، 
اإلستحقاق  وسام  اجلمهورية 
الدرجة  من  املذهب  اللبناني 
الفقيد  »أيها  وقال:  األوىل، 
الغالي تقديرا لعطاءاتك من أجل 
اجلمهورية  رئيس  قرر  لبنان، 
منحك  سليمان  ميشال  العماد 
من  اللبناني  االستحقاق  وسام 
الدرجة األوىل املذهبة كي يضاف 
اىل وسام األرز الوطين من رتبة 
استحققته،  الذي  اكرب  ضابط 
نعشك  على  اضعه  ان  وشرفين 
من  أتقدم  وأن  وداعك،  يوم 

عائلتك بآحر التعازي«.
الراحل  شقيق  ألقى  جهته،  من 
فرنسيس  ايليا  املتقاعد  العميد 
كلمة العائلة، وقال فيها: »لقد 
تركنا وديع باجلسد، ولكن روحه 
السماء  إىل  انطلق  معنا.  باقية 
ليغين ويطرب العامل اآلخر، ويدعو 
من فوق يف صالته وصومه إىل 
أن حيفظ اهلل لبنان، وهذا الشرق 
ليبقى قطعة مساء. وسيبقى يف 
والرتاث.  الوطن  فنان  قلوبنا 
عطر  ببصمة  حياتنا  لون  فلقد 

ومشوخ لن تزيدنا إال إشراقا«.
وشكر »كل احملبني من سياسيني 
وفكرية،  وفنية  رمسية  وهيئات 
وداع  يف  العائلة  شاركوا  الذي 

الفنان وديع الصايف«.
وصالة  مراسم  انتهاء  وبعد 
األكف  على  اجلثمان  اجلناز، محل 
وقع  على  الكنيسة  خارج  اىل 
له  وأدي  والتصفيق،  الزغاريد 
ثم  املوت.  ونشيد  التعظيم  حلن 
حبابنا  »طلوا  موسيقى  عزفت 
املوكب  سار  وبعدها،  طلوا«. 
انطلق  ثم  األقدام.  على  مشيا 
نيحا  اىل  والنصف  الرابعة  قرابة 
سيدفن  حيث  رأسه،  مسقط 
جثمان الراحل يف مدافن العائلة.
إىل  املوكب  وصول  ولدى 
الدامور، كان يف استقباله حشود 
والورود،  األرز  نثرت  شعبية، 
ملوحة باألعالم اللبنانية يف وداع 

العمالق وديع الصايف.  
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جناة املعمورة من كارثة عشية األضحى َمن حيّرك الفتنة يف طرابلس والضاحية؟
ضبط  من  األخطر  يكون  قد 
الضاحية  يف  املفخخة  السيارة 
وجتنيب  وتعطيلها  اجلنوبية 
بعد  جديدة  كارثة  املنطقة 
تفجريي بئر العبد والرويس يف 
املنطقة نفسها سابقًا، ربط هذا 
بتوقيف  اجلديد  االرهابي  التطور 
جمموعة من املتهمني الرئيسيني 
بتفجريي طرابلس قبل أيام، مما 
اخرى  مرة  للبالد  اريد  انه  يعين 
عيد  عشية  فتنة  اىل  االنزالق 

االضحى حتديدا.
االستنتاجات  وسواء صّحت هذه 
االولية ام مل تصح، فان تزامن 
املفخخة  السيارة  كشف  حادث 
واالجراءات  التحقيقات  تقدم  مع 
ملف  يف  اجلارية  القضائية 
خماوف  أثار  طرابلس  تفجريي 
واسعة مما سبق لبعض اجلهات 
حذر  ان  االمين  بالوضع  املعنية 
منه وهو دخول »طوابري خامسة« 
على اخلط واعادة لبنان اىل متاهة 
من  املخاوف  وتعميم  الرتهيب 
مرحلة حمفوفة باخطار التفجريات 
العام  املناخ  ودفع  االجرامية 
مذهبية  احتقانات  حنو  تكرارًا 

سافرة.
 ومل ختف مصادر معنية يف هذا 
االحياءات  من  ختوفها  السياق 
اليت اشاعتها هذه التطورات من 
اوجه  ارتباطها بنقل بعض  حيث 
الساحة  اىل  سوريا  يف  الصراع 
اللبنانية، مشرية يف هذا االطار 
ألسنة  على  تردد  كالما  ان  اىل 
عن  االخرية  الفرتة  يف  البعض 
بني  القلمون  ملعركة  التهيئة 
السوري واملعارضة وان  النظام 
لبنان لن يسلم من شظايا هذه 
املعركة سواء بامتدادها احملتمل 
مع  الشرقية  احلدود  داخل  اىل 
سوريا أم مبعاودة االستهدافات 

والتفجريات يف مناطق لبنانية.
كشف  شكل  حال،  أي  يف 
االثنني  مساء  املفخخة  السيارة 
األخطر  التحدي  الضاحية  يف 
بدء  منذ  االمنية  والقوى  للجيش 
قبل  فيها  االمنية  اخلطة  تنفيذ 
من  اذ متكن جمهولون  اسبوعني 
اخرتاق احلواجز االمنية والعسكرية 
الدفع  رباعية  سيارة  وتوقيف 
منطقة  يف  باملتفجرات  وحمشوة 
عند  التجارية  باحملال  مكتظة 
لكن  واملعمورة،  املرجية  تقاطع 
خمابرات اجليش متكنت من رصدها 
قبل  تفكيكها  اىل  واملسارعة 
حصول الكارثة. وعلم من مصادر 
أمنية ان السيارة فخخت حبمولة 
من املواد الشديدة االنفجار تزيد 
على املئة كيلوغرام وان احلمولة 
الداخلية  اجلوانب  على  وزعت 
السيارة.  وصندوق  االبواب  من 
هي  السيارة  ان  اجليش  وأفاد 
من نوع جيب »غراند شريوكي« 
حملة  يف  مركونة  وكانت  كحلية 
طوقًا  اجليش  وفرض  املعمورة، 
أمنيًا حول املكان واستدعي عدد 
من اخلرباء العسكريني املختصني 
توّلوا تفكيك املواد املتفجرة اليت 
كانت حتويها ثم سحبت السيارة 

من املكان.
طرابلس

اجلارية  التحقيقات  شأن  أما يف 
فأحال  طرابلس،  تفجريي  يف 
احملكمة  لدى  احلكومة  مفوض 
العسكرية صقر صقر املوقوفني 
الثالثة اجلدد يف امللف يوسف عبد 
الرمحن دياب وانس محزة وحسن 
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رحلة بحرية فنية رائعة...احجزوا أماكنكم

جعفر اىل اربعة آخرين فارين من 
وجه العدالة على قاضي التحقيق 
العسكري االول رياض ابو غيدا 
املقبل  اجلمعة  جلسة  عني  الذي 

الستجواب املوقوفني الثالثة.
الوزراء  رئيس  ان  ولوحظ 
املستقيل جنيب ميقاتي هنأ شعبة 
املعلومات بـ«االجناز املهم« الذي 
حققته يف توقيف احد املتهمني، 
مشددًا على متابعة اخلطة االمنية 
العام  يف طرابلس. لكن االمني 
الدميوقراطي«  العربي  لـ«احلزب 
رفعت عيد مل خيف نربة التهديد 
باللجوء اىل الشارع مع انه قال ان 
حزبه يرتضي حكم القضاء. وحذر 
من انه »اذا شارك حزب اهلل يف 
حربًا  فليتوقعوا  القلمون  معركة 
على كل االراضي اللبنانية«، كما 
هدد برفع صور الرئيس السوري 

بشار االسد يف كل طرابلس.
وعلم ان اللقاء الذي مجع رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان ووزير 
ختلله  شربل  مروان  الداخلية 
اجلهود  اليه  آلت  ما  يف  تشاور 
طرابلس  يف  امنية  خطة  لتنفيذ 
الضاحية  يف  جرى  ما  غرار  على 
تلقى  والحقًا،  لبريوت.  اجلنوبية 
عن  تقريرا  سليمان  الرئيس 
يف  املفخخة  السيارة  كشف 
االمنية  االجهزة  ومتكن  الضاحية 
ان  تردد  فيما  تفكيكها،  من 

سيارة ثانية مفخخة ضبطت.
»تيار  يف  مصدر  وقال 
معطيات  كشف  ان  املستقبل« 
»تطورا  ميثل  طرابلس  تفجريّي 
جلهة  املؤكد  ويؤكد  جدا  كبريًا 
وقوف النظام السوري وراء هذه 
اجلرائم«، مضيفا ان التيار و14 
آذار سيقومان بتحرك واسع بعد 
هذه  متابعة  اجل  من  االضحى 
»القضية اخلطرية وانكشاف دور 
النظام السوري االجرامي فيها«.
على صعيد آخر، علم ان احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان حتقق يف 
احد  هلا  تعّرض  اليت  التهديدات 
هلا  التابعني  اللبنانيني  القضاة 
استقالته،  لتقديم  عليه  للضغط 
وهي ستتحرك بعد اجراء التحقيق 
اجلهة  على  دعوى  القامة  الالزم 
اليت اطلقت التهديدات على غرار 
ما فعلته احملكمة مع التهديدات 
االدعاء  شهود  هلا  تعّرض  اليت 
يف قضية اغتيال الرئيس رفيق 
ذلك  ويأتي  ورفاقه.  احلريري 

مذكرة  االثنني  أصدرت  فيما 
حسن  حق  يف  غيابية  توقيف 
باملشاركة  املتهم  مرعي  حبيب 

يف جرمية اغتيال احلريري.
حكومة

على الصعيد السياسي، علم ان 
عطلة  بعد  ستنشط  االتصاالت 
من  املواقف  لبلورة  االضحى 
وفيما  جديدة.  حكومة  تشكيل 
املواقف  ملعرفة  ترقب  ساد 
املكلف  الرئيس  سيتخذها  اليت 
متام سالم بعد العطلة يف ضوء 
التلميحات اليت صدرت عنه بعد 
فهم  سليمان،  الرئيس  لقائه 
يقدم  لن  سالم  الرئيس  ان 
لكنه  دراماتيكية،  مواقف  على 
سيشدد على اهمية تفادي االزمة 
املتمادية مثلما اشار يف معايدته 
قال:  عندما  باالضحى  اللبنانيني 
محاية  اىل  اجلميع  أدعو  »انين 
وصون  الثمني،  الوطين  نسيجنا 
الربملاني  السياسي  النظام 
ارتضيناه  الذي  الدميوقراطي 
ألنفسنا وثبتنا آلياته يف دستور 

الطائف«.
لقاء  كان  اذا  ما  يعرف  ومل 
سيعقد يف باريس بني الرئيس 
احلزب  ورئيس  احلريري  سعد 
التقدمي االشرتاكي النائب وليد 
جنبالط، نظرا اىل تزامن وجودهما 
وخضع  الفرنسية.  العاصمة  يف 
جراحية  لعملية  االثنني  احلريري 
حديد  قضيب  لنزع  ساقه  يف 
كما  لكسر.  تعرضه  بعد  له  زرع 
لعالج  بدوره  خيضع  جنبالط  ان 

مستشفيات  احد  يف  الظهر  يف 
من  اي  يؤكد  مل  واذ  باريس. 
للقاء  موعد  اي  حتديد  اجلانبني 
معلومات  تستبعد  مل  بينهما 

امكان حصوله.
السنيورة

جرى  اتصاال  ان  علم  ذلك،  اىل 
»املستقبل«  كتلة  رئيس  بني 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  النيابية 
نبيه  النواب  جملس  ورئيس 
بعد  اللقاء  على  واتفقا  بري 
البحث  الستكمال  االضحى  عطلة 

السياسي اجلاري بينهما.
السفري  السنيورة  واستقبل 
آبادي  ركن  غضنفر  االيراني 
بطلب من األخري الذي محل اليه 
رسالة  عن  جوابية  شكر  رسالة 
سبق له ان بعث بها اىل الرئيس 
االيراني حسن روحاني مهنئًا إياه 
هامش  على  وجرى  الفطر.  بعيد 
الزيارة عرض للتطورات، فأوضح 
العالقات  مستجدات  آبادي  ركن 
بني طهران وواشنطن، وأكد ان 
ايران مل تتنازل عن مواقفها ومل 
املنطقة  ان  اىل  مشريًا  ترتاجع، 
مرحلة  يف  دخلت  ايران  ومعها 
جديدة. ويف ما يتعلق بلبنان أكد 
على  بالده  انفتاح  آبادي  ركن 
مجيع االطراف واستعدادها لبذل 
كل اجلهود ملساعدة لبنان. وأبلغ 
السنيورة السفري االيراني اميانه 
بعالقات حسن اجلوار على قاعدة 
التدخل  وعدم  املتبادل  االحرتام 
من  لكل  الداخلية  الشؤون  يف 

البلدين.

زحمة سري خانقة يف منطقة الرميلة على طريق الجنوب مساء أمس االول عشية عيد األضحى )أحمد منتش (

العامة  األمانة  من  وفد  جال 
آذار  من  عشر  الرابع  لقوى 
يف  السياسية  القيادات  على 
طرابلس للتضامن معها ال سيما 
وتقديم  املسجدين  تفجري  بعد 
منسق  مبشاركة  بالعيد،  التهاني 
فارس  الدكتور  العامة  األمانة 
سعادة  سامر  والنواب  سعيد 
ونقوال  كرم  فادي  والدكتور 
السياسي  املكتب  وعضو  غصن 
لتيار املستقبل الدكتور مصطفى 
السياسي  واملستشار  علوش 
وهبة  اللبنانية  القوات  حلزب 
قاطيشا وإدي أبي اللمع ويوسف 
وراشد  وإيلي حمفوض  الدويهي 
من  وأعضاء  حليب  وروبري  الفايد 

األمانة.
دارة  بزيارة  اجلولة  استهلت 
العام  مدير  ثم  ومن  علوش 
الداخلي  األمن  لقوى  السابق 
اللواء أشرف ريفي، النائب مسري 
ونوس  بدر  والنائبني  اجلسر، 
اللواء  ودارة  حبيب،  وخضر 

الشهيد وسام احلسن.
الوفد  إستقباله  بعد  ريفي  وقال 
وفد  بزيارة  نتشرف  دارته:  يف 
ومدينتنا  دارتنا  اىل  آذار   14
بالعيد والوقوف  التهاني  لتقديم 

جبانب أهلنا والتضامن معهم .
إستهدفت  طرابلس  أضاف: 
إرهابيني  وتفجريين  كبري  جبرح 
وبتشويه صورتها منذ الثمانينات 
إبتداء من جمزرة التبانة وإعتقال 
كل الناشطني يف املدينة على يد 
النظام السوري وصوال اىل يومنا 

هذا.
طرابلس  مفيت  الوفد  زار  ثم 
الشعار  مالك  الدكتور  والشمال 
كلمة  سعيد  وألقى  منزله،  يف 
قال فيها: يف هذه املدينة بكل 
والطائفية  السياسية  تالوينها 
مع  للتضامن  طرابلس  اىل  جئنا 
هذه  مصاب  بأن  والقول  أهلها 
وصفتوها  اليت  الصابرة  املدينة 
بالصابرة امس يف خطبتكم، هو 
ومن  اللبنانيني،  مجيع  تضامن 
الطائفة  هذه  تعيش  أن  يريد 
هواجسها مبعزل عن االخرى، حنن 
بأننا مجيعنا  بالقول  نتصدى هلم 
معنيون بكل ما حيدث يف لبنان، 
حيدث  طرابلس  يف  حيدث  وما 
وجونيه  وجبيل  بريوت  أيضا يف 
وزحلة ويف كل مدينة. وحنن هنا 
الوطين  التضامن  هذا  أجل  من 
أي طائفة مبعزل  تعيش  ال  حتى 

عن األخرى.
من جهته قال سعادة: من األكيد 
أن نكهة العيد يف طرابلس بوجود 
بغيابه  العيد  نكهة  غري  مفتيها 

وفد أمانة 1٤ آذار جال يف عاصمة الشمال:
طرابلس ستبقى حتتضن كل فئاتها واجملرم سيحاَكم

عنها، فأهال وسهال بك بني أهلك. 
وعندما نأتي اىل منزلك نكون قد 
طرابلسي  كل  خاللك  من  زرنا 
وكل  واإلعتدال،  للسالم  حمب 
طرابلسي مؤمن بالعيش املشرتك 
وكرامة  بسيادة  ومؤمن  اللبناني 
نتوجه  بذلك  الوطن، فنكون  هذا 
إليه واىل كل فئة من اللبنانيني. 
فأنت على مر مواقفك اليت أشار 
إليها الدكتور فارس سعيد، كنت 
وقدوة  اإلنفتاح،  بهذا  لنا  قدوة 
الوطن  هذا  كرامة  عن  بالدفاع 

وكرامة هذه املدينة.
ال  بالتأكيد  فقال:  علوش  أما 
آذار،   14 ب  نرحب  أن  ميكننا 
آذار   14 بيت  هي  طرابلس  ألن 
وطرابلس  طرابلس،  قلب  وهي 
عندما  وأنا  آذار.   14 قلب  هي 
عن  أتكلم  ال  آذار   14 عن  اتكلم 
ولكن  فقط،  السياسي  املكتب 
والوطين  اإلنساني  احملتوى  عن 
من  إنتقلت  اليت  آذار  يف14 
منطق العيش املشرتك اىل منطق 
كل  أن  منطق  اىل  املواطنة، 
مواطن خرج عن نطاق الطائفية. 

املفيت الشعار
ورحب الشعار بالوفد وقال: هذا 
التنوع والتعدد يف لبنان هبة من 
الثقافات  فيه  تلتقي  تعاىل  اهلل 
فيه  وتلتقي  واحلضارات 
لن  ولبنان  البشرية،  الطموحات 
جيد العامل عنه بديال وخصوصا يف 
حميطنا العربي والشرق أوسطي. 
هذه  أن  اىل  اإلشارة  من  بد  ال 
املسؤولية الكبرية مبقدار ما يعرب 
يف مواقفنا عن ثقافتنا وأخالقنا 
وتربيتنا وقيمنا مبقدار ما نستطيع 
ندرك  حنن  اآلخر.  حنتضن  أن 
يقوم  اآلخرين  سالح  أن  ونعي 
على التحدي ويقوم على أساليب 
متعددة. وبالرغم من أنهم ميلكون 
سالح التفجري، إال أننا منلك سالحا 
أمضى وأقوى وهو رباطة اجلأش 
وحسن إختيار الكلمة بشعار واحد. 
وحنن سنحسن اىل كل من أساء 
إلينا. ليعلم اللبنانيون مجيعا أننا 
بناة الوطن وإننا متحضرون وأن 
والتحصني  جدي.  فينا  الرقي 
يكون  ال  الوطن  عن  والدفاع 
بأعصاب  يكون  إمنا  بالرعونة، 
واحلرص  جأش  ورباطة  فوالذية 
أمحل  وأنا  الوطنية.  الوحدة  على 
هما كبريا جدا يف كيفية أن نكون 
الذين  كل  ألن  للجميع،  أصحابا 
يتصرفون بنشاز سيدركون يوما 
لبنانيون وسيشهد  أننا مواطنون 
وسيدركون  إرادتنا  على  التاريخ 
تدمري  معاول  كانوا  بأنهم  هم 

وسيشهد التاريخ على إرادتنا.
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أعلنت السعودية أمس االول 
احلج،  موسم  جناح  اخلميس 
احلجاج  آالف  مئات  غادر  فيما 
احلرام  اهلل  بيت  املتعجلني 
بينما  أمس،  املكرمة  مكة  يف 
احلجاج  من  اآلالف  مئات  يودع 
املقدسة  املشاعر  املتأخرين 
ليطوفوا  )اجلمعة(  اليوم 
طواف الوداع خمتتمني رحلتهم 

املقدسة.
املكرمة  مكة  أمري  وقال 
رئيس جلنة احلج املركزية خالد 
الفيصل بن عبدالعزيز يف مؤمتر 
االول يف  أمس  عقده  صحايف 
العام  هذا  شهدنا  »كما  منى: 
األوامر  أن  وضوح  وبكل  نرى 
والتوجيهات اليت أصدرها خادم 
وتابعها  الشريفني  احلرمني 
باإلشراف  وقام  العهد،  ولي 
تنفيذها بكل حزم وقدرة  على 
رئيس  الداخلية  وزير  واقتدار 
جلنة احلج العليا األمري حممد بن 
نايف بن عبدالعزيز كانت سببًا 
مبينًا  احلج«،  موسم  جناح  يف 
والناجحة  املرضية  النتائج  أن 
العام  هذا  يف  حتققت  اليت 
نشكر  أن  مجيعًا  منا  تستحق 
مجيع  يف  ميدانيًا  القائمني 
مكة  ومدينة  املقدسة  املشاعر 
احلكومية،  األجهزة  من  املكرمة 
واملؤسسات األهلية من األفراد 
وأعمال  إدارة  يتولون  الذين 
هذه اخلدمات على أرض الواقع 

يف املشاعر املقدسة.
أعلن  متصل،  سياق  ويف 
عبداهلل  الدكتور  الصحة  وزير 
العام  هذا  حج  سالمة  الربيعة 
الوبائية  األمراض  من  وخلوه 
بيت  حجاج  وأن  احملجرية،  أو 
بالصحة  يتمتعون  احلرام  اهلل 
»إن  وقال:  والعافية، 
ملوسم  الصحية  اخلطة  جناح 
لالحرتازات  نتيجة  جاء  احلج 
واإلجراءات اليت اختذتها وزارة 
نتائج  إىل  واستنادًا  الصحة. 
امليدانية،  االستقصاءات 
تقارير  على  االطالع  وبعد 
وما  الصحية،  الوزارة  جلان 
والتقارير  اإلحصاءات  أوضحته 
واملؤشرات من سالمة حج هذا 
تفٍش  أي  تسجيل  وعدم  العام 
احملجرية  أو  الوبائية  لألمراض 

بني احلجاج«.
صحايف  مؤمتر  يف  وأضاف 
الصحة  وزارة  أن  االول  أمس 
االحرتازات  من  جمموعة  اختذت 
يف  واإلجراءات  واالستعدادات 
موسم احلج هلذا العام 1434هـ، 
التأهب  درجة  رفع  أبرزها 
الطوارئ  جتاه  واالستعداد 
جبميع  املتعلقة  واملستجدات 
فايروس  وخباصة  األمراض 
إجراءات  وتعزيز  كورونا، 
والوقائية  الوبائية  املراقبة 
من  وغريه  الفايروس  هذا  من 
األمراض، وتطبيق االشرتاطات 

أكثر من مليون حاج متعجل غادروا مكة املكرمة أمس االول
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العام  هذا  حج  ملوسم  الصحية 
القادمني،  احلجاج  مجيع  على 
اخلاصة  اإلجراءات  فيها  مبا 
وتكثيف  كورونا  بفايروس 
أعمال املراقبة الوبائية املبكرة 
برًا وحبرًا وجوًا وذلك عرب مراكز 

املراقبة الصحية.
احلرام  اهلل  بيت  ورمى حجاج 
أيام  ثاني  يف  االول  أمس 
الثالث،  اجلمرات  التشريق 
الصغرى  باجلمرة  مبتدئني 
العقبة  مجرة  ثم  فالوسطى 
احلجاج  توجه  وبعدها  الكربى. 
املتعجلون إىل بيت اهلل احلرام 
حيث  الوداع،  طواف  ألداء 
على  احلجيج  مجوع  تدفقت 
من  ومتكنوا  اجلمرات،  منشأة 
وقت  ويف  تامة،  براحة  الرمي 
اجلديد  التنظيم  بفضل  يسري 
والتطوير  اجلمرات،  ملنطقة 

الذي شهدته منشأة اجلمرات.
وُيغادر حجاج بيت اهلل احلرام 
التشريق،  أيام  ثالث  اليوم، 
املشاعر املقدسة بعد أن يؤدي 
يف  املناسك  منهم  املتأخرون 
ذلك  يف  ويرمون  تامة،  راحة 
كما  الثالث،  اجلمرات  اليوم 
والـ12  الـ11  يومي  رموها يف 
الصغرى  باجلمرة  مبتدئني 
العقبة،  مجرة  ثم  فالوسطى 
اهلل  بيت  إىل  بعدها  يتوجهون 
احلرام ألداء طواف الوداع، ومن 

ثم يغادرون إىل أوطانهم.

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

ايرانيون  حمللون  حتدث 
أمس االول اخلميس عن »عهد 
يف  جديد«  و«ربيع  جديد« 
أجريت  اليت  جنيف  حمادثات 
ايران  بني  واالربعاء  الثلثاء 
وجمموعة 5 + 1 للدول اخلمس 
جملس  يف  العضوية  الدائمة 
واعتربوا  املانيا،  اىل  االمن، 
لدى  احلوار  ارادة  اثبتت  انها 
يف  صارمة  ظلت  اليت  طهران 
استخدام  يف  »حقوقها«  شأن 

الطاقة النووية.
وقدمت طهران يف احملادثات 
اليت ستليها جولة جديدة الشهر 
إىل  »يهدف  اقرتاحًا  املقبل، 
منذ  القائمة«  الشكوك  تبديد 
فرتة طويلة يف طبيعة برناجمها 
النووي. ويف حني انها مل تعلن 
يف  مشاركون  قال  تفاصيله، 
احملادثات إنه »مساهمة مهمة« 

تناقش بعناية.
خالل  اخرتاق  يتحقق  ومل 
غالبية  لكن  احملادثات،  يومي 
اىل  ارتياحها  أبدت  املشاركني 
سادتها،  اليت  اجلديدة  االجواء 
انفتاحًا خالل  إظهار طهران  مع 
االجتماع االول يعقد منذ نيسان 
لواقع  اختبارا  يعترب  والذي 
اعلنه  الذي  السياسي  التغيري 
حسن  اجلديد  االيراني  الرئيس 

روحاني.
االبيض  البيت  ووصف 
جدية  األكثر  بأنها  احملادثات 
حتدث  بعدما  اطالقًا،  وصراحة 
ديبلوماسيون غربيون عن تلميح 
للحد  استعدادها  إىل  طهران 
النووية  نشاطاتها  من  تدرجيًا 
ختفيف  يتيح  مبا  احلساسة، 

العقوبات املفروضة عليها.
اال أن مسؤواًل كبريًا يف اإلدارة 
أبلغ الصحافيني بعد  األمريكية 
اختتام احملادثات إنه مل حيصل 
نقاط  من  كثريا  وأن  انفراج، 

اخلالف ال يزال قائمًا.
ديبلوماسيون  أفاد  كذلك، 

يف  شاركوا  آخرون  غربيون 
احملادثات أنه مل حيدث تضييق 
طهران  بني  اخلالفات  هلوة 

واجملموعة.

تفاؤل إيراني بـ »عهد جديد« يف حمادثات جنيف / واشنطن 
تشيد باجلدية وال تقلّل نقاط اخلالف

الشورى  جملس  عضو  كشف 
حسن  حممد  املال  طالبان  حلركة 
رمحاني عن رفض معظم قيادات 
لتنظيم  أفغانستان  يف  احلركة 
بالده  يف  املوجود  »القاعدة« 
السوفياتي  االحتاد  اجتياح  منذ 
لألراضي األفغانية يف مثانينات 

القرن املاضي.
املستشار  رمحاني  واتهم 
طالبان يف  حركة  لقائد  اخلاص 
»احلياة«  للزميلة  تصرحيات 
إيران  دواًل إقليمية وأخرى مثل 
بإفشال حماوالت السالم والصلح 
يف  املتنازعة  األطراف  بني 
تأديته  خالل  وقال  أفغانستان، 
فريضة احلج لـ«احلياة«: »معظم 
قيادات طالبان ليست هلا عالقة 
هم  أصاًل،  القاعدة  بتنظيم 
وسياساتها،  القاعدة  يرفضون 
إيران  مثل  الدول  بعض  ولكن 
يف  والسالم  الصلح  تريد  ال 
يشوهون  لذلك  أفغانستان، 
حركة طالبان ويّدعون أن للحركة 
التزام  بالتنظيم«.وأكد  عالقة 
مع  اتفاق  بأي  طالبان  حركة 
تكون  أن  شرط  بالده،  حكومة 
السعودية طرفًا يف املفاوضات، 
مشريًا إىل ضمانة التزام احلركة 
احلرمني  خادم  يراها  بنود  ألي 
له  عبداهلل  »امللك  الشريفني، 
تأثري  وله  عاليني،  وقدر  مقام 
وخصوصًا  أمجع  العامل  يف 
الشعوب اإلسالمية ملا حيمله من 
ونتمنى  نريد  حنن  طيبة،  مسعة 
وحكمه،  عمره  يف  اهلل  ميد  أن 

السعودية هلا أثر فعال يف خدمة 
املسلمني«.

حركة  يف  القيادات  وعن 
متيل  ال  اليت  املقاتلة  طالبان 
وجود  رمحاني  أكد  احلوار،  إىل 
قلة من قيادات احلركة ال يرون 
األفغانية،  احلكومة  مع  احلوار 
إىل  »مييل  أنه  إىل  مشريًا 
القيادات  أكثرية  وأن  احلوار، 
مييلون إىل ذلك، فلذلك سرتجح 
شك،  دون  من  األكثرية  كفة 
يف  للحركة  السياسي  واملكتب 
العاصمة القطرية الدوحة يسهم 
وصنع  للتصاحل  إجيابي  أثر  يف 

السالم يف أفغانستان«.
الثالث  الرجل  حج  ويأتي 
واملهم يف حركة طالبان متهيدًا 
املتوقعة  املفاوضات  من  جلولة 
يف السعودية، بعد أن قدمت له 
حكومة خادم احلرمني الشريفني 
دعوة ألداء مناسك احلج، وترجح 
التوقعات أنها ستبدأ يف كانون 
وميثل  املقبل،  )ديسمرب(  األول 
املال حممد رمحاني املال عمر يف 
املفاوضات الثنائية اليت ترعاها 

السعودية.
حركة  قادة  من  وكغريه 
جملس  عضو  رفض  طالبان، 
حممد  طالبان  حلركة  الشورى 
حسن روحاني تصويره بالكامريا، 
بالكامريا،  يظهر  ال  عمر  »املال 
وأنا كذلك«، رافضًا الكشف عن 
معلومات حول مفاوضات حمتملة 
يف  بالده  وحكومة  طالبان  بني 

مكة املكرمة. 

رمحاني: »طالبان« ترفض »القاعدة«.. 
وإيران حتاول إفشال السالم

أما إسرائيل، فجددت دعوتها 
عن  العقوبات  رفع  عدم  اىل 
إيران إىل أن تثبت أنها تفكك 

برناجمها النووي

هيئة التضامن مع سوريا تتشرف بدعوتكم لحضور حفل 
خريي تضامنا مع سوريا التي تتعرض اىل حرب كونية.
حضوركم مساهمة انسانية ووطنية يؤكد دعمكم  

للمشاريع الخريية االنسانية 
يف وطننا العربي   
للحجز يرجى االتصال

بالسيد حسني الديراني: 0404862644
السيد جعفر البعلبكي: 0405190325

السيد شوقي مسلماني: 0410635127
شكرا لحضوركم ودعمكم سلفا.

التاريخ: االحد 20-10-2013 الساعة7.30 مساء
2Seaforth st Bexley  :املكان

Ainslee lodge

هيئة التضامن مع سوريا
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سياسيات

املالكي يلتقي أوباما بداية الشهر املقبل للبحث 
يف تسليح اجليش واألزمة السورية
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األضحى  عيد  أيام  ثالث  يف 
لتحصد  العنف  أعمال  عادت 
مل  الذين  العراقيني  من  املزيد 
يصدقوا اهلدوء الذي عم البالد 
خالل اليومني املاضيني. وقتل 
اخلمسني  حواىل  االول  أمس 
سيارات  سبع  بتفجري  شخصًا 
وسيارتني  بغداد  يف  مفخخة 

أخريني يف املوصل.
يستعد  آخر،  صعيد  على 
املالكي  نوري  الوزراء  رئيس 
املتحدة  الواليات  إىل  للتوجه 
األمريكية يف زيارة رمسية قال 
على  سرتكز  إنها  منه  مقربون 
سابق  اتفاق  تنفيذ  يف  البحث 
لتسليح اجليش وتبديد الشكوك 
بعبور  العراق  بسماح  األمريكية 
األسلحة اإليرانية إىل سورية عرب 

أجوائه.
وتأتي الزيارة على وقع تصاعد 
أدى  العنف  أعمال  يف  مستمر 
منذ مطلع العام إىل قتل وجرح 
آالف العراقيني، ووسط تعقيد 
واالنفراج  السورية،  األزمة  يف 
اإليرانية  العالقات  يف  النسيب 

األمريكية.
مئة  من  أكثر  وجرح  وقتل 
عراقي على األقل، يف هجومني 
بسيارات مفخخة، األول يف بلدة 
تسكنها غالبية من طائفة الشبك 
بسبع  والثاني  املوصل،  يف 
أحياء  طاول  مفخخة  سيارات 

كتلة  ومحلت  بغداد.  يف  عدة 
»متحدون« اليت يتزعمها رئيس 
الربملان أسامة النجيفي احلكومة 
وقوات األمن املسؤولية كاملة.

أعلن  األبيض  البيت  وكان 
باراك  الرئيس  أن  األربعاء 
يف  املالكي  سيستقبل  أوباما 
)نوفمرب(  الثاني  تشرين  أول 

املقبل.
»حزب  يف  القيادي  وقال 
الدعوة« بزعامة املالكي، النائب 
عبد اهلادي احلساني يف تصريح 
اليت  امللفات  اهم  »من  أن  له 
الوزراء  رئيس  سيناقشها 
أسلحة  العراقية  القوات  تزويد 
حديثة وتقنيات متطورة حملاربة 
واشنطن  وتذكري  اإلرهاب، 
يف   ، العراق  جتاه  بالتزاماتها 
بني  االسرتاتيجي  االتفاق  إطار 

البلدين«.
وأوضح أن »العراق يف حاجة إىل 
لضبط  متطورة  دفاعية  منظومة 
وأعتقد  عاجلة،  وبصورة  األمن، 
سيناقش  الوزراء  رئيس  بأن 

ذلك بصراحة مع واشنطن«.
وأشار إىل أن القضايا اإلقليمية، 
ومنها األزمة السورية وتطورات 
ستكون  املنطقة  يف  األحداث 

ضمن جدول أعمال الزيارة.
مقربة  سياسية  مصادر  لكن 
االول  امس  أبلغت  احلكومة  من 
طرح  سيحاول  املالكي  أن 

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

واشنطن  بني  »وسيطًا«  نفسه 
باألزمة  يتعلق  ما  يف  وطهران 

السورية.
اقرتاب  أن  املصادر  وأكدت 
املفرتض  العراقية  االنتخابات 
املقبل،  العام  منتصف  إجراؤها 
الذي  املالكي  ائتالف  وموقع 
احمللية،  االنتخابات  يف  تراجع 
اإليراني  االنفتاح  إىل  باإلضافة 
كلها  املتحدة،  الواليات  على 
قضايا سيحاول املالكي طرحها 
رئيسيًا  العبًا  نفسه  وتصوير 
واليته  لتجديد  متهيدًا  فيها، 

للمرة الثالثة.
أن  إىل  املصادر  وأشارت 
عن  نقلوا  عراقيني  سياسيني 
قوهلم  أمريكيني  مسؤولني 
ضد  ليس  األبيض  البيت  إن 
استبدال املالكي يف االنتخابات 

املقبلة.
الطروحات  أن  إىل  ولفتت 
األزمة  حول  األخرية  العراقية 
السورية، واملبادرة اليت أعلنتها 
لعرض  مدخاًل  ستكون  بغداد 
بوابة  باعتبارها  احلكومة،  موقف 
األزمة  من  جزءًا  وليست  للحوار 

السورية.
الشكوك  تبديد  إن  وقالت 
تورط  من  والغربية  األمريكية 
العراق يف تسهيل عمليات نقل 
سورية  عرب  اإليرانية  األسلحة 

سيكون من أهداف الزيارة.

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

مصر: تظاهرات جديدة لـ »اإلخوان« 
والسيسي يتعهد التزام خريطة الطريق

»اإلخوان  مجاعة  تستأنف 
املسلمني« يف مصر تظاهراتها 
»مجعة كشف  اليوم حتت شعار 
خالل  هدنة  بعد  احلساب«، 
عطلة  من  األوىل  األربعة  األيام 
عيد األضحى، فيما رفض وزير 
عبدالفتاح  أول  الفريق  الدفاع 
السيسي تعديل خريطة الطريق 
الرئيس  اليت أعلنها عقب عزل 
السابق حممد مرسي مطلع متوز 
يطيح  ما  املاضي،  )يوليو( 
مبشاورات حلل األزمة السياسية 
فيها  »اإلخوان«  مجاعة  تتمسك 
وتصر  الطريق  خريطة  برفض 
على إبعاد اجليش عن املشهد.

لقاء  خالل  السيسي  وحرص 
مع مشايخ  االربعاء  عقده مساء 
مطروح  مرسى  حمافظة  قبائل 
احلدودية غرب البالد على تأكيد 
حريصة  املسلحة  »القوات  أن 
املستقبل  خريطة  تنفيذ  على 
بالتعاون  عنها  اإلعالن  مت  كما 
والقوى  الدولة  مؤسسات  مع 

الوطنية«.
وشكا »حرب إشاعات وأكاذيب«، 
بناء  »االستمرار يف  تعهد  لكنه 
نلتفت  وال  ومؤسساتها  مصر 
ثقتنا  إضعاف  إىل من حياولون 
قضيتنا«.  وبعدالة  بأنفسنا 
ووعد بـ »محاية إرادة املصريني 
باملهام  والوفاء  وصونها 
واملسؤوليات اليت كلف الشعب 
أمن  عن  والدفاع  بها  اجليش 

الوطن واستقراره«.
أمس  »اإلخوان«  مجاعة  وحتدت 

االول احلكم املوقت الذي يتجه 
إىل استصدار قانون جديد يقيد 
بدا  االعتصام  وحيظر  التظاهر 
أنه موجه باألساس إىل مؤيدي 
وجهت  إذ  املعزول،  الرئيس 
دعوة جديدة إىل االحتشاد اليوم 
يف تظاهرات حتمل شعار »مجعة 

كشف احلساب«.
الشرعية«  دعم  »حتالف  وقال 
يف  »اإلخوان«  تقوده  الذي 
بيان: »أكثر من مئة يوم متر على 
حصادًا  خالهلا  حصدنا  االنقالب 
األصعدة...  مجيع  على  مرًا 
فسيستمرئه  االنقالب  مّر  وإذا 
جاءت  فإذا  للجيش،  قائد  أي 
أو  التشريعية  االنتخابات  نتائج 
الرئاسية على غري هواه فال مانع 
من تكرار التجربة، فإرادته أكرب 

من إرادة الشعب«.
لتجمع  نقاطًا  التحالف  وأعلن 
من  خروجهم  بعد  املتظاهرين 
مسريات يف املساجد يف ميدان 
اجلديدة  مصر  يف  روكسي 
وكورنيش املعادي يف القاهرة 
حمافظة  يف  احملطة  وميدان 
اجليزة. لكن ال يتوقع أن تسمح 
والشرطة  اجليش  قوات  هلم 

بالوصول إىل امليادين.

القوى  إىل  االول  أمس  وانضم 
»تنظيم  لقانون  الرافضة 
إصداره  املزمع  التظاهرات« 
حزب  رئيس  رئاسي،  مبرسوم 
اإلسالمي  القوية«  »مصر 
الذي  الفتوح  أبو  عبداملنعم 

التظاهر  منع  »قانون  أن  اعترب 
إصداره  املزمع  واالعتصام 
مرتدد  كل  أمام  اال  حيسم 
قمعية  سلطة  نواجه  بأننا 
وتستهني  ليست هلا مشروعية 
وكرامتهم  املصريني  حبريات 

وحقوقهم«.
واعتربت »حركة شباب 6 إبريل« 
إقراره  املزمع  القانون  أن 
وإهدارًا  للحريات  »قمعًا  يعد 
وحرمانًا  الثورة  ملكتسبات 
االعتصام،  حق  من  للمصريني 
أن  أصدروه(  )من  متناسني 
ذلك احلق هو الذي أسقط كل 

الديكتاتوريات«.
لوزارة  احلق  إعطاء  واستنكرت 
الداخلية مبنع أي تظاهرة، مشددة 
على أنها »لن تعرتف مبثل هذا 
خمالف  قانون  بأي  وال  القانون 
الثورة،  مكتسبات  من  ينتقص 
ولن تقف مكتوفة األيدي حيال 
هذا القانون وستقاومه بالطرق 

املشروعة السلمية«.
أمين  مصدر  أعلن  سيناء،  ويف 
تقوم  اليت  اجليش  قوات  أن 
العريش  جنوب  حاليًا حبملة يف 
االول( من  )أمس  »متّكنت فجر 
حتاول  مسلحة  جمموعة  رصد 
اهلجوم على قوات هناك وقتلت 

ستة من أعضائها«.
وأوضح أن »اشتباكًا وقع بني 
اجليش قرب  وقوات  املسلحني 
كمني أبو سكر جنوب العريش، 
املسلحني  مقتل  عن  أسفر  ما 

الستة«.
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اسرتاليات

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني(

رئيسا  شورتن  بيل  أضحى 
تغلبه  بعد  العمالية  للمعارضة 
على منافسه أنطوتي ألبانيز يف 
تصويت زعامة حزب العمال الذي 
مت على مرحلتني إحداها ألصوات 
واألخرى  العمال،  حزب  أعضاء 
الربملانية  الكتلة  ألصوات 

العمالية.
بليربسك  تانيا  اختيار  مت  كما 

نائبة له
وتسببت الكتلة الربملانية العمالية 
بشكل كبري يف فوز شورتن بعد 
 % 63.95 اجتذاب  أن جنح يف 

من أصواتها.
ألبانيز  اليساري  منافسه  أما 
األسبق  الوزراء  رئيس  نائب 
فلم يشفع له فوزه على مستوى 
حقق  حيث  العمال  حزب  قاعدة 
الكبرية  خسارته  لكن   ،%  60
الربملانية  الكتلة  أصوات  يف 
ضيعت عليه الفوز برئاسة حزب 

العمال.
فوز  النهائية  النتيجة  وجاءت 
 ،%  52.02 بنسبة  شورتن 
االنتخابي  النظام  ينص  حيث 
اجلديد الذي وضعه زعيم احلزب 
تقسيم  على  راد  كيفن  السابق 
بالتساوي  التصويت  نسبة 
للحزب  الربملانية  الكتلة  بني 
حبيث  العاديني  األعضاء  وبني 
يستحوذ كل منهما على 50 % 

شورتن زعيما حلزب العمال 
وبليربسك نائبة له

من  بدال  األصوات،  أمجالي  من 
مينح  كان  الذي  القديم  النظام 
الكاملة  احلصة  الربملانية  للكتلة 

من األصوات.
أن  إال  فوزه  من  وبالرغم 
شعبيته  بنقص  اعرتف  شورتن 
حلزب  الشعبية  القاعدة  لدى 
هذا  أن  أعرف   « قائال:  العمال 
ينبغي  أنه  لي  أوضح  االقرتاع 
األشياء.. من  الكثري  تعلم  علي 
لقد استمتعت بالدعم القوي من 
وبالطبع  الربملانية  الكتلة  أعضاء 
أعضاء  من  األشخاص  آالف  من 
احلزب ولكن ال يزال علي تعلم 
الكثري، وأتطلع للعمل مع ألبانيز 

لفهم بعض هذه الدروس«.
دعمه  عن  شورتن  وأعرب 
الستمرار ضريبة الكربون، مؤكدا 
مشروع  ضد  سيصوت  حزبه  أن 
االئتالف  به  سيتقدم  قانون 

إللغاء الضريبة.
مواتية  الفرصة  أن  إىل  وأشار 
حلزب العمال الستعادة ثقة مئات 
اآلالف من األسرتاليني، الذين مل 
يصوتوا للحزب يف آخر نسختني 

من االنتخابات الفيدرالية.
متقبال  عالية،   رياضية  وبروح 
ألبانيز  اهلزمية بصدر رحب، هنأ 
كما   « قائال:  شورتن  منافسه 
قلت لكم أثناء احلملة االنتخابية، 
عماليا  زعيما  سيضحى  شورتن 
عظيما، وله كامل والئي يف هذا 

املنصب«.
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الفيدرالية  اخلزانة  وزير  يعتزم 
جو هوكي اصدار مراجعة موازنة 
منتصف العام قبل عيد امليالد 
كما  الثاني  كانون  يف  وليس 

املح سابقا.
ففي خطاب ألقاه يف نيويورك، 
اخلطط  اهلوكي  السيد  وضع 
اجلديدة،  االئتالفية  احلكومة 
االقتصاد  ان  من  حذر  لكنه 
منو  وترية  يف  مستمرا  يبدو  

فرعية لبعض الوقت.
للجمعية  هوكي  السيد  وصرح 
يوم  األمريكية  االسرتالية 
أسرتاليا(  )بالتوقيت  االربعاء 
إىل  حاجة  هناك  »ان  قائال 
اهليكلي  اإلصالح  من  مزيد 
واملمكنة  الكامنة  القدرة  لرفع 

القتصادنا«.
السنوات  يف  الفشل  وكان 
اإلصالح  الحتضان  األخرية 
اإلنتاجية  يف  تدهورا  شهد  قد 
مثبط  مؤقت  تأثري  له  كان 
كان متوقعا جراء احنسار طفرة 

االستثمار يف جمال التعدين .
واعلن وزير اخلزانة ان احلكومة 
اىل  املوازنة  اعادة  على  عازمة 
خالل  من  ولكن  الفائض، 
يعرتف  واقعي  زمين  جدول 
بشكل صحيح بالوضع احلقيقي 

للموازنة..
عن  التخلي  »سيتم  وقال 
نفقات غري قابلة للتسليم كما 
سيكون هناك إجراء تقييم أكثر 
اخلارجية  العوامل  ألثر  واقعيًة 

على املوازنة«.
يقول  هوكي  السيد  واضاف 
هذه  كل  من  االوىل  »اجلولة 

هوكي يتحدث عن موازنة نصف سنوية قبل 
عيد امليالد

لدينا  تغذي  سوف  القرارات 
واملالية  االقتصادية  التوقعات 
واليت  العام،  منتصف  يف 
عيد  قبل  عنها  اإلفراج  أتوقع 

امليالد«.
وواحدة من أوىل مهماته عندما 
عقد  اجلديد  الربملان  يستأنف 
الثاني/  تشرين  يف  جلساته 
زيادة  لتشريع  ستكون  نوفمرب 
سقف  يف  دوالر  مليار   300
الذي  املستوى  وهو  الديون 
سيتم التوصل اليه حبلول عيد 

امليالد.
عن  اخلزانة  وزير  وكشف 
للديون  املتوقع  االرتفاع  ان 
كان  السابقة  العمالية  للحكومة 
العام  يف  دوالر  مليار   370

املالي 16/2015.
قائال  اهلوكي  السيد  وتابع 
حدود  زاد  العمال  حزب  ان 
هذا  ومثل  مرات  أربع  الديون 
اليقني  عدم  حالة  »يزيد  النهج 

فقط«.
حتديد  ان  نعتقد  »حنن  وقال 
عند  يكون  ان  جيب  الديون 
مساحة  يوفر  الذي  املستوى 
خالية كافية الستيعاب األحداث 
لتوفري  أيضا  ولكن  احملتملة، 
االنضباط إلدارة املوازنة، وعند 
حتديد ذلك جيب االلتزام حبدود 
حكيمة  إدارة  خالل  من  الديون 

ملالية البلد«.
بتأليف  قريبا  احلكومة  وستقوم 
مفوضية وطنية ملراجعة وتدقيق 
احلسابات لضمان تلقي دافعي 
مقابل  كاملة  خدمات  الضرائب 

امواهلم.

بيل شورتن ونائبته تانيا بليربسك

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني( 

رمبا يكون األسرتاليون الشعب 
األكثر ثراء يف العامل ولكن حبثا 
جديدا كشف أن عدد األشخاص 
الفقر  خط  حتت  يقبعون  الذين 

يف أسرتاليا يف تزايد مستمر.
 Credit Suisse تقرير  وكان 
 2013 عام  العامل  يف  للثروات 
قد  قليلة  أيام  منذ  الصادر 
 « املنتصف  »ثروة  أن  كشف 
عند  تقف  لألسرتاليني  بالنسبة 
وثروة  دوالر،   233504 حاجز 
املنتصف هي النقطة املتوسطة 

بني األكثر ثراء واألكثر فقرا.
مؤسسة  أصدرته  آخر  حبثا  لكن 
UnitingCare أمس السبت رسم 
أن  كشف  إذ  مغايرة،  صورة 
الفقر يف أسرتاليا تزايد  معدل 
 2001-2000 املالية  السنة  منذ 

من 10.2 % إىل 11.8 %.
عدد  أن  البحث  وكشف 
يعيشون  الذين  األسرتاليني 
حتت خط الفقر يبلغ 2.6 مليون، 
ربعهم من األبناء املعتمدين على 
 25 عمر  وحتت  أمورهم،  أولياء 
سن  حتت  مليون  ونصف  عاما، 

15 سنة.
كما أوضح البحث أن نسبة الفقر 
بني عائالت األمهات العزباوات 

بلغت 20 %.
معاناة  البحث  أوضح  كما 
وظيفة،  عن  الباحثني  العاطلني 
بلغ  الفقر  معدل  أن  وجد  حيث 
70 % يف العائالت اليت تضم 

أشخاصا عاطلني.
وقالت هيئة اخلدمات اجملتمعية 
بدل  ضآلة  تظهر  النتائج  إن 
»نيو  اسم  حيمل  الذي  البطالة 

ستارت«، وطالبت بزيادته.

دراسة: 2.6 مليون أسرتالي 
حتت خط الفقر

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني( 

املنافسة  صدارة  أسرتاليا  احتلت 
واليابان  وفنلندا  الدامنرك  مع 
يف قائمة البالد األقل معاناة من 
ملؤشر  وفقا   2013 عام  الرشوة 
منظمة  نشرته  الذي  الفساد 
الشفافية الدولية، حيث قال 1 % 
املشاركني  األسرتاليني  من  فقط 
يف االستطالع إنهم دفعوا رشاوى 

مقابل خدمات.
وتبدو الثقافة األسرتالية املقاومة 
رئيسيا يف مسعة  سببا  للرشاوى 
على  الطيبة  األسرتالي  املواطن 
مستوى العامل، ورغم ظهور قضايا 
فساد عامة من آن إىل آخر إال أن 
متثل  وال  استثناءات  جمرد  هذه 

قاعدة.
ورغم ذلك مل خيل التاريخ األسرتالي 

مثل  شهرية  رشوة  وقائع  من 
منذ  القمح  مقابل  النفط  فضيحة 
سنوات، وحاليا تدور أقاويل حول 
التعامالت الدولية لشركة التشييد 
 Leighton Holdings األسرتالية 
التابعة  »سيكورنسي«  ومؤسسة 

للبنك املركزي األسرتالي.
ديفيد  د.  وصف  جانبه،  من 
شوكني من جامعة سيدني فضيحة 
بأنها  األسرتالي  املركزي  البنك 
ليس  أسرتاليا  تاريخ  يف  األسوأ 
املرتبط  األموال  حجم  بسبب 
فشل  بسبب  ولكن  بالفضيحة، 
أداء  احرتاما يف  املؤسسات  أكثر 

مسؤوليتها أمام الشعب.
عن  التغاضي  أن  املؤكد  ومن 
يف  يتسبب  قد  الفساد  إدراك 
املتوسط  املدي  على  تفشيه 

واملدى البعيد.

مؤشر الفساد: 1 % من األسرتاليني 
دفعوا رشاوى مقابل خدمات

يف  الصحية  اخلبرية  أفادت 
األوسرتالية  الوطنية  اجلامعة 
األخطار  أن  بانكس،  إميلي 
الصحية للتدخني أسوأ مما كنا 
نعتقد، ألنها تفقد املدخنني حنو 
10 أعوام من متوسط أعمارهم.

وقالت إن اإلقالع عن التدخني 
اخلطر  من  يقلص  عمر  أي  يف 
سن  يف  أقلعت  وكلما  لديك، 
مبكرة كان األمر أفضل. فالذين 
يف  وهم  التدخني  عن  يقلعون 
الثالثينيات  أو  العشرينيات 

يتجنبون الكثري من األخطار.
دراسة  على  بانكس  وأشرفت 

مشلت 200 ألف أوسرتالي تزيد 
أعمارهم على 45 عامًا، وتوصلت 
حنو  يفقدون  املدخنني  أن  إىل 
10 أعوام من متوسط أعمارهم.

الذين  أن  الدراسة  وأوضحت 
سيكارة   25 من  أكثر  يدخنون 
يوميًا، يزيد اخلطر لديهم مبقدار 

4 أضعاف.
األلكرتوني  النهار  موقع  يلفت 
عن  مسؤواًل  ليس  أّنه  إىل 
ويأمل  ترده  اليت  التعليقات 
على  احلفاظ  الكرام  القّراء  من 
يف  واللياقات  األصول  احرتام 

التعبري.

التدخني يفقدك 10 سنوات من عمرك...

معهد   أجراه  شامل  حبث  كشف 
 Brotherhood of St Laurence and
the Melbourne عن زيادة مطردة 
يف  االجتماعي  اإلقصاء  نسبة  يف 
بتأجري  يتعلق  أسوأها  أسرتاليا، 

املساكن احلكومية.
األزمة  تداعيات  أن  إىل  وأشار 
عام  بدأت  اليت  العاملية  املالية 
2008 ال تزال ترتك آثار اجتماعية 

سيئة يف اجملتمع األسرتالي.
وأوضح البحث الذي نشرته »الصن 
اإلقصاء  قياس  أن  هريالد« 
عامال،   30 على  اعتمد  االجتماعي 
والعزلة  والصحة  التعليم  بينها 

والعجز واألمان الشخصي.
 %  5 حنو  أن  إىل  البحث  وأشار 
يندرج   2011 عام  األسرتالني  من 
»مستبعدون  بند  حتت  تصنيفهم 
حنو  تعرض  بينما  عميق«،  بشكل 
العام  ذات  يف  األسرتاليني  ربع 
درجات  من  خمتلفة  نسب  إىل 
باملشاركة  التمتع  اإلقصاء، وعدم 

بشكل كامل يف اجملتمع.
من جهته، قال الباحث فرانسيسكو 
أزبيتارت إن األزمة املالية ال تزال 

اإلقصاء االجتماعي يضرب أسرتاليا

يشعر بآثارها، وتابع: » عندما تنظر 
إىل ارتفاع معدل البطالة من 4 % 
حوالي  إىل   2008 عام  أوائل  يف 
عدم  ثم  2009ـ  منتصف  يف   %6
رجوع املعدل جمددا ملا قبل األزمة 
األزمة ال تزال  أن تداعيات  يفسر 

كائنة وبقوة.
أيضا  ينسحب  ذلك  أن  وتابع 
قطاع  تعرتي  اليت  املشاكل  على 
اإلسكان احلكومي واليت تستهدف 
بشكل خاص الفئات األكثر ضعفا 
يف اجملتمع املعتمدين على الدعوم 
املعتلة  الصحة  وذوي  االجتماعية 
التعليمية  الدرجات  وأصحاب 

املنخفضة.
النساء  أن  البحث  أظهر  كما 
لإلقصاء  للتعرض  عرضة  أكثر 

االجتماعي.
أن حنو  إىل  اإلحصائيات  وأشارت 
عاما   65 يتجاوزون  من  نصف 
طويلة  مشاكل صحية  من  يعانون 
أسرتاليا  سكان  وكذلك  املدى، 
تزايدا  يواجهون  الذين  األصلييني 

يف اإلقصاء االجتماعي.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

يونايتد  باملر  حزب  سيحتفظ 
تشريعات  على  احلكم  حبقه يف 
احلكومة الفيدرالية إللغاء ضريبة 
الكربون لتجنب تقويض جملس 

الشيوخ احلالي.
ويبدو أن هذا احلزب الصغري يف 
من  أربعة  على  السيطرة  صدد 
أصوات نواب االحزاب الصغرية 
 )crossbench( واملستقلني 
اخلمسة اليت حتتاج اليها احلكومة 
على  الشيوخ  جملس  ملوافقة 
يوليو  متوز/   1 بعد  تشريعاتها 

. 2014
الوقت  يف  انه  احلزب  وقال 
كان  إذا  ما  يقول  لن  احلاضر، 
يدعم خطوة احلكومة هذه ام ال.

كاليف  احلزب  مؤسس  وصرح 
بريزبن  يف  للصحفيني  باملر 
»ليس  قائال  االربعاء  يوم 
أي شيء..  حيال  مواقف  لدينا 
نرى  حتى  متاما  حمايدون  حنن 

التشريعات« .
نريد  ال  »حنن  يقول  واضاف 
احلالي  الشيوخ  تقويض جملس 

وعلينا اخذ ذلك باالعتبار«.
وتابع السيد باملر يقول ان من 
أسعار  الناس  يرى  أن  املهم 
إلغاء  مت  إذا  تنخفض  الكهرباء 

هذه الضريبة.
ضمانات  باملر  السيد  ويريد 

خطية يف التشريعات.
وقد رفض السيد باملر االجنرار 
مصرا  النقاش،  من  مزيد  اىل 
ان  ألوانه  السابق  من  أنه  على 
يتخذ حزبه موقفا حيال موضوع 
يف  للنظر  يكون  ال  قد  ما، 

الربملان.
الكربون  »ضريبة  ان  واضاف 
ميكن أن تكون يف جدول اعمال 
حزب  للربملان،  االوىل  اجللسة 
ذلك،  مع  يصوت  قد  العمال 
حتى  مشكلة  تكون  ال  وقد 

بالنسبة لنا«.
تصرحيات  باملر  السيد  وأكد 
ضريبة  إلغاء  أن  له  سابقة 
بأثر  تطبق  أن  ينبغي  الكربون 
من  االول  يف  لتقدميها  رجعي 

متوز/ يوليو 2012 .

باملر يلتزم الصمت على إلغاء ضريبة الكربون
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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 
عشرات  يواجه   - االلكرتوني( 
اآلالف من مرضى داء السكري 
اإلصابة  خطر  أسرتاليا  يف 
بالعمى يف ظل االرتفاع الكبري 
باملرض  اإلصابة  معدالت  يف 
باإلضافة  أسرتاليا،  داخل 
إجراء  يف  املرضى  إهمال  إىل 
جتنبا  الالزمة  العني  فحوصات 

لفقد أبصارهم.
حنو  أن  حديث  تقرير  وكشف 
املصابني  املرضى  من   % 60
بالنوع الثاني من داء السكري 
يصيبهم  سوف  أسرتاليا  يف 
عاما   20 خالل  العني  أمراض 
اإلصابة  اكتشافهم  وقت  من 
نطاق  ميتد  كما  باملرض، 
مرضى  إىل  أيضا  اخلطورة 
املرض  ذلك  من  األول  النوع 

اللعني.
خالل  أن  الدراسة  وكشفت 

املاضية  العشرة  السنوات 
أسرتالي  آالف   10 أصيب 
السكري،  مرض  جراء  بالعمى 
مبرض  ألف   300 أصيب  كما 
الشبكية«  »اعتالل  يسمى 
والذي جيعل من الصعب عليهم 

القراءة ومشاهدة التلفاز.
بداء  املصابني  عدد  أن  يذكر 
السكري يف أسرتاليا يبلغ زهاء 
 700 أن  يعتقد  كما  املليون، 
باملرض  مصابون  آخرين  ألف 

دون أن يدروا.
عيون  على  اخلطور  وتزيد 
التوقعات  من  األسرتاليني 
اليت تشري إىل أن عدد مرضى 
املقبل  العقد  خالل  السكري 
من  حالة  ظل  يف  سيتضاعف، 
يف  للمرضى  الشديد  اإلهمال 
إجراء فحوصات العني الالزمة، 
العني  أمراض  وأن  سيما  ال 
أشهر مضاعفات داء السكري.

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني(

»تلسرتا«  شركة  أثارت   
الكثري  لالتصاالت  األسرتالية 
أنها  تبني  أن  بعد  اجلدل  من 
 10 من  أكثر  مع  تعاقدت 
أسرتاليا  خارج  موظف  آالف 
فيه  تقلص  الذي  الوقت  يف 
داخل  الوظائف  من  العديد 

البالد.
اخلارجية  العمالة  ومتثل 
 26 حنو  اخلارج  يف  للشركة 
العمل  قوة  إمجالي  من   %
وهو  موظف،  ألف   38 البالغة 
ما يشري إىل رغبة تلسرتا يف 
ختفيض التكاليف على حساب 
وأن  سيما  ال  األسرتاليني، 
موظفي الشركة خارج أسرتاليا 
يتقاضون أجورا أقل كثريا من 

األجور داخلها.
أعلنت  قد  تلسرتا  وكانت 
وظيفة،   3157 تقليص  عن 
أعقاب  يف  تأتي  خطوة  وهي 
إعالن تقليص 100 وظيفة يف 
من  كجزء  وفورد«  »هولدن 
إعادة اهليكلة، ولكن كل ذلك 

فجر غضب النقابات.

ومن بني الوظائف اليت أعلنت 
تقليصها  عن  »تلسرتا« 
وظيفة   1100 أسرتاليا  داخل 
العمليات،و605  قسم  يف 
»توجيهات  قسم  يف  وظيفة 
البيزنس«جبانب 1552 وظيفة 

عرب أسرتاليا.
متقاعدة  تلسرتا  أن  يذكر 
تيك«  »تيلي  شركيت  مع 
اللتني  برفورمانس«  و«تيلي 
الفلبني،  يف  مقراهما  يقعا 
من  يقرب  ما  لتوظيف  وذلك 
مدن   10 يف  موظف   8000
شكاوى  جماالت  يف  يف 
الفواتري واستفسارات اجلوال 

واإلنرتنت.
من   CPSU نقابة  وطلبت 
بضرورة  تلسرتا  مساهمي 
الشرطة  إدارة  على  الضغط 
على  االعتماد  عن  للتوقف 

العمالة خارج أسرتاليا.
يأتي ذلك رغم األرباح اهلائلة 
حتى  »تلسرتا«  حتققها  اليت 
يونيو  نهاية  يف  أرباحها  أن 
2013 بلغت 3.9 مليار دوالر، 
بزيادة ملحوظة عن ذات الفرتة 

من العام املاضي.

»تلسرتا« تقلص 
وظائفها داخل أسرتاليا 

وتزيدها خارجها العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
موجات  اهتزت   - االلكرتوني( 
التواصل  ومواقع  األثري 
االجتماعي بغضب جتاه سياسيني 
بدالت  يف  أحقيتهم  يدعون 
وبسبب  خاصة،  لرحالت  انتقال 
الرشاوى  تستخدم  شركات 

للفوز بصفقات قيمة.
سوءا يف  أكثر  ذلك  جيعل  وما 
أن  هو  العادي،  الشخص  عقل 
تلك  يقرتفون  الذين  األشخاص 
سلطة  أصحاب  هم  السلوكيات 
وامتيازات خاصة، فتوني أبوت 
على سبيل املثال كان يستطيع 
تذكرة  قيمة  حتمل  سهولة  بكل 
»حلضور  »واجاراتا  إىل  طريان 
والسؤال  زميلته،  زفاف  حفل 
هو: » ملاذا قام بتكبيد دافعي 
دوالرا   1094 مبلغ  الضرائب 
يستطيع  اليت  الرحلة  أجل  من 

بسهولة حتمل تكاليفها؟«.
يف  فيتزسيمونز  بيرت  وأصاب 
مقاله بصحيفة »سيدني مورننج 
هريالد« احلقيقة عندما كتب عن 
جورج  الفيدرالي  العام  املدعي 
برانديس كلف دافعي الضرائب 
نفقات السفر حلضور حفل زفاف 

مقدم برامج إذاعية.
واملالحظ أن املعارضة العمالية 
بشأن  صياحا  الدنيا  متأل  مل 
مبا  االئتالف،  حكومة  سلوكيات 
شائعة  العادات  تلك  أن  يعين 

يسافر  حيث  كانبريا،  يف 
دافعي  نفقة  على  السياسيون 

الضرائب.
أمام  يتضاءل  هذا  كل  ولكن 
دفع شركة  إىل  أشارت  تقارير 
ماليني   Leighton Holdings
للفوز  كعموالت  الدوالرات 
بصفقة ما، وسط ادعاءات بأن 
كينج  وال  التنفيذي  رئيسها 

وافق على ذلك.
يف  التحقيقات  تتواصل  كما 
الوزيران  بها  قامت  أنشطة 
السابقان بوالية نيو ساوث ويلز 
ماكدونالد،  وأيان  عبيد  ايدي 
حول  تساؤالت  إىل  باإلضافة 
العمالية  املعارضة  قائد  قيام 
جون  ويلز  ساوث  نيو  بوالية 
عن  اإلبالغ  بعدم  روبرتسون 
عرض رشوة 3 مليون دوالر من 
ماكغورك،  مايكل  اإلعمال  رجل 

الذي قتل عام 2009.
اليت  احلاالت  هي  تلك  وبالطبع 
تلك  يف  اإلعالم  عليها  يركز 
يتم  مل  بعضها  أن  إال  الفرتة، 

حسمه.
ملاذا   « السؤال:  يبقى  ولكن 
الذي  ما  ذلك؟  هؤالء  يفعل 
يدفع أشخاص ناجحون إىل كسر 
ميكن  ال  والقوانني،  القواعد 
تفسري ذلك بأن هؤالء جاهلون 
بالقوانني، ألنهم بشكل عام من 

وضعوها«.

ملاذا يكسر أصحاب السلطة 
يف أسرتاليا القوانني؟!

Saturday 19 October 2013  2013 االول  تشرين   19 السبت 

العمى يهدد عيون األسرتاليني
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الدليل التجاري
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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 19 October 2013  2013 االول  تشرين   19 السبت 
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تحقيقات ومــقاالت

Saturday 19  October 2013  2013 االول  تشرين   19 السبت 

كانت  الروسية  االمرباطورية  زمن  يف 
هي  سوريا  أن  تعترب  الثانية  كاترين 
موقع  أهمية  لتؤكد  موسكو  مفتاح 
دمشق اجليوسياسي يف املنطقة. ويف 
مظلة  كانت  السوفياتي  اإلحتاد  زمن 
املصاحل  حتمي  سوريا  فوق  موسكو 
األوسطية.  والتوازنات  السوفياتية 
السوفياتي  اإلحتاد  سقوط  وأما 
حافظ  الراحل  الرئيس  اعتماد  فاستتبع 
على  ارتكزت  وقائية  سياسة  األسد 
يف  األخذ  وعلى  السورية  اإلستقاللية 
اإلعتبار للمتغريات الدولية وعلى إرساء 
اهلل  وحزب  بإيران  اسرتاتيجية  عالقة 
وعلى حماولة إحياء التضامن العربي عرب 
القاهرة  معادلة ثالثية حمورها دمشق – 
الرياض.  لكن مع احملافظني اجلدد   –
ووصول جورج بوش اإلبن إىل الرئاسة 
األمريكية، برز عامل جديد يف السياسة 
األمريكية وهو استخدام اآللة العسكرية 
ألهداف سياسية كما حصل مع اإلحتالل 
هذه  سياق  ويف  للعراق.  األمريكي 
مد  األمريكية  اإلدارة  حاولت  السياسة 
السوري  الداخل  إىل  األمريكي  النفوذ 
اخلارجية  وزير  اليت سعى  الشروط  عرب 
على  فرضها  باول  كولن  األمريكي 
الذي  األسد  بشار  السوري  الرئيس 

رفض هذه الشروط بقوة وعناد.
وحقيقة األمر فشلت السياسة األمريكية 
األحادية يف صياغة مشروعها يف إقامة 
جورج  الرئيس  مع  كبري  أوسط  شرق 
بوش. وكان اخلروج العسكري األمريكي 
من العراق مع الرئيس باراك أوباما تعبريا 
وانكفاء  األمريكي  املشروع  تراجع  عن 
األمريكي  الداخل  مشاكل  معاجلة  حنو 
وحتضريا لإلنسحاب من أفغانستان ومن 
ظاهرة  بروز  لكن  العسكرية.  اخليارات 
»الربيع العربي« دفع جانَبني الستثمار 
مفاجئة:  جاءت  واليت  »الظاهرة«  هذه 
من جهة الواليات املتحدة األمريكية ومن 
فواشنطن  القاعدة.  تنظيم  ثانية  جهة 
املتغريات  خارج  تكون  أن  ميكنها  ال 
وجدت  و«القاعدة«  الطارئة.  البنيوية 
العربي«  »الربيع  موجة  لركوب  مناسبة 
السلمية  اإلحتجاجات  على  للدخول 
املعارضة وأخذها باجتاه العنف وللربط 
البعيد«  »العدو  بني ما تسميه مواجهة 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  املتمثل 
باألنظمة.  املتمثل  القريب«  و«العدو 
يف  أخطأت  األمريكية  احلسابات  لكن 
أن  تبنينَّ  أنه  ذلك  السوري،  املوضوع 
تصورت  مما  أقوى  السوري  النظام 
اإلدارة األمريكية... كما أن التنظيمات 
يف  األبرز  هي  املتطرفة  اإلسالمية 
املعارضة السورية وهي األكثر ارتباطا 
أن  تعترب  وبالتالي  القاعدة  بتنظيم 
النتشار  املثالي  املكان  هي  سوريا 
القاعدة ولإلمساك باهلالل اخلصيب... 
 – األمريكية  التفاهمات  فإن  هنا  ومن 
األساسية  عناوينها  من  كان  الروسية 
على  للتالقي  لواشنطن  موسكو  جذب 
شعار »مواجهة اإلرهاب يف سوريا«، أي 
كانت  اليت  األمريكية  األولوية  سقطت 
وتنحي  النظام  إسقاط  بشعار  تتمثل 
ترتبت  وهكذا  األسد.  بشار  الرئيس 
الروسية   – األمريكية  التفاهمات  على 
نتائج بالغة األهمية منها سقوط اخليار 
 – األوروبي   – األمريكي  العسكري 
الرتكي، ومنها دخول موسكو  اخلليجي – 
وبكني على التعددية القطبية الدولية، 
ومنها رسم خريطة جديدة لنظام دولي 
القطبية،  التعددية  إىل  يرتكز  واقليمي 
إقليمي  كالعب  بايران  اإلعرتاف  ومنها 

 »الراحبون« و«اخلاسرون« يف التفاهمات 
األمريكية – الروسية حول سوريا

امليدانية  األوضاع  صورة  إنقلبت 
االجنازات  وتسابقت  فجأة،  السورية 
اليت حققها اجليش السوري يف معظم 
دمشق  أرياف  يف  وخصوصًا  احملاور 

وحلب ودرعا. فما هو السر؟
اليت  العسكرية  الضربة  إجهاض  بعد 
سوريا  ضّد  أمريكيًا  مقررة  كانت 
دولي  انفتاح  أجواء  من  تبعها  وما 
على  احلسابات  إختلطت  دمشق،  جتاه 
فشعرت  كافة،  السورية  املستويات 
فرصة  آخر  خسرت  أنها  املعارضة 
ملزمة  وصارت  النظام،  لضرب 
للمشاركة يف مؤمتر جنيف اثنني، لكن 
املسلحة وصل  التباين بني صفوفها 
اىل حد النزاع بني »اجليش احلر«  و 

»داعش« و »النصرة«.
اخلالف  أسباب  أّن  املطلعون  يقول 
قضية  إىل  الذاتية  التوجهات  تتعدى 
للمعارضة  الداعم  الدولي  الصراع 

السورية ومسلحيها.
من  املسلحني  أجنحة  بني  بدأ  الصراع 
حتت  عمليا  املصنف  سوريا  مشال 
ريف  إىل  وامتّد  املعارضة،  سيطرة 
يف  املواطنون  شعر  ودرعا.  دمشق 
تلك املناطق أّن األزمة تزداد صعوبة 
قدرة  فيه  ظهرت  الذي  الوقت  يف 
واالستمرار،  الصمود  على  النظام 
»اجليش  وهّدد مسلحون منظمون يف 
بالقتال  االسالمية«  »الكتائب  احلر« 

اىل جانب اجليش النظامي.
و  مواطنني  أّن  عن  مطلعون  يتحدث 
اجليش  إىل  معلومات  قدموا  مسلحني 
ريف  يف  حتديدا  التقدم  يف  ساهمت 
حلب، وهذا ما كان يفتقد اليه اجليش 
يف األشهر املاضية، كما أّن ضباطا يف 
اجليش تعاملوا بالليونة مع »التائبني« 
أو »املسلحني املتعاونني«، وأنتج هذا 
األسلوب يف عدد من املناطق »تسوية 

أوضاع«.
أّن  ثانية  جهة  من  مطلعون  يضيف 
تكتيكات  اعتمد  السوري  اجليش 
كإرسال  املسلحني،  قتال  جديدة يف 
فرق استطالع ترصد كل تفصيل قبل 
بعنصر  والقيام  القتال،  خطة  حتديد 
املشاة  فرق  على  واالعتماد  املباغتة، 
كان  بعدما  صغرية  جمموعات  ضمن 
تركيز السوريني على الطائرات بشكل 

أساسي.
يف  خربة  السوري  اجليش  كسب 
أّن  يعرف  وصار  العصابات،  حرب 
هو  املسلحني  عند  االول  الدفاع  خط 
أصعب خطوط املواجهة، وحني يسقط 
تتهاوى املقرات املتتالية سريعا كما 
حصل يف القصري سابقا وخناصر منذ 

أيام.
يروي مقاتلون يف اجليش أّن سقوط 
ريف  يف  خناصر  عن  املسلحني  خط 
على  السيطرة  اجملموعات  أفقد  حلب 
عشرات القرى احمليطة بسرعة، وفتح 

الطريق باجتاه حلب.
حتقيق  يف  كثريًا  املواطنون  ساهم 
إلجنازاته،  النظامي  السوري  اجليش 
وعملوا على إقناع املسلحني السوريني 
بتسليم أنفسهم كما حصل يف قرية 
املرتاس على أطراف صافيتا مثال بعد 

اشتباكات بسيطة نسبيا.
الضغط  معادلة  ترتسخ  هنا  ومن   
حصول  ملنع  املسلحني  على  االهلي 
ال  احلالة  هذه  لكن  تهجري.  و  دمار 
تنطبق على املناطق اليت يسيطر عليها 

متطرفو »داعش« و«النصرة«.
املتوترة  املناطق  يف  السوريون  حن 
طويلة  معاناة  بعد  االستقرار،  اىل 
من  وتصرفاتهم   الغرباء«  »ظلم  مع 

 سّر تقّدم اجليش السوري وانهيار جبهات املسلحني

عبد الهادي محفوظ

أساسي، ومنها كون احلدث السوري هو 
الروسية   – األمريكية  التفاهمات  وراء 
وما يعنيه ذلك من أن احلل السياسي 
السوري،  النظام  مصلحة   يف  هو 
بني  العالقة  يف  التوترات  بروز  ومنها 
مكونات املعارضة وحتديدا بني اجليش 
املتطرفة  اإلسالمية  والتنظيمات  احلّر 
أن  ومنها  بـ«القاعدة«،  املرتبطة 
الدول  كانت  وقطر  والسعودية  تركيا 
وضعتها  إذ  التفاهمات  من  املتضررة 
وترتيباته.  االقليمي«  »امللعب  خارج 
استدرجت  التفاهمات  هذه  أن  كما 
حتوال يف املوقف األوروبي خيدم فكرة 
»احلل السياسي« واإلنفتاح على النظام 

السوري.
 – األمريكية  التفاهمات  تعين  ماذا 
الروسية؟ ال تعين بالضرورة أن جنيف 
2 سينعقد قريبا وأن توقيته ال زال   –
املواجهات  أن  األرجح  على  افرتاضيا. 
العسكرية هي الغالبة. فاجلهات االقليمية 
املتضررة من التفاهمات ستلقي بثقلها 
يف  منها  أمال  املسلحة  املعارضة  وراء 
الذي  األمريكي  املوقف  على  الضغط 
أن  كما  و«مرتاجعا«.  »رخوا«  تعتربه 
 2  – أن جنيف  السوري سيعترب  النظام 
وال  املسلحة  باملعارضة  قبوال  يعين  ال 
بالصفة التمثيلية هلا. فالنظام السوري 
املزاج  التحّول يف  من  بالطبع  يستفيد 
العام السوري ومن شكوى الناس من 
عليها  يعتد  مل  للمعارضة  ممارسات 
اجلمهور السوري وال تلقى استجابة لديه. 
واألرجح أن حماوالت توحيد املعارضة يف 
ظل رفض »احلل السياسي« من جانب 
اإلسالمية  و«الدولة  النصرة«  »جبهة 
يف العراق والشام«... هذه احملاوالت 
ستبقى حمدودة النتائج. لذا املرتقب يف 
املستقبل القريب واملتوسط أن تسعى 
كل من تركيا والسعودية إىل »مصاحلة« 
لتكون  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع 
الروسية  جزءا من التفاهمات األمريكية – 
للحد من اخلسائر وخصوصا أنه ال ميكن 
يف  والسعودية  تركيا  من  كل  وضع 
نفس احملور. هناك تالٍق بني الدولتني 
يف املوضوع السوري وكل من حسابات 
املوضوع  يف  افرتاق  وهناك  خمتلفة، 
املصري. تركيا تدعم وصول »االخوان 
والسعودية  السلطة  إىل  املسلمني« 
هلا.  تهديدا  »االخوان«  مشروع  تعترب 
اإلعرتاض  أن  اإلستناج  ذلك  كل  ومن 
التفاهمات  على  السعودي   – الرتكي 
بدوره،  الروسية سيسقط   – األمريكية 
مع  تفاهم  من  للدولتني  بديل  ال  وأنه 
أعطته  الذي  ايران  االقليمي  الالعب 
واشنطن وموسكو مكانا إقليميا مميزا. 
الروسية   – األمريكية  فالتفاهمات 
حتكمها املصاحل ال العواطف. وقد يكون 
تسريع  والسعودية  تركيا  مصلحة  من 
كل  وصول  قبل  للتفاهمات  اإلستجابة 
»تفاهمات«  إىل  من واشنطن وطهران 

حول امللف النووي اإليراني.
يف  تتوفر  احلالية  تها  قونَّ سوريا  أخريا 
عنصرين اثنني: العنصر األول التفاهمات 
الثاني  الروسية، والعنصر  األمريكية – 
املؤسسة العسكرية. وُيضاف إىل هذين 
العنصرين التحالفات وإدارتها العقالنية 
املصري  املوقف  يف  التحوالت  وأيضا 
اليت تقتضي مقاربة واحدة للمتغريات. 
اململكة  تقرأ  أن  يفرتض  ذلك  وكل 
العربية السعودية جيدا املتغريات وأن 
املصرية  التفاهمات  من  جزءا  تكون 
يف  حتما  وذلك  املرتقبة.  السورية   –

صاحلها. 

أو  »للجهاد«،  القادمني  املسلحني 
كما  الغالء  أو  حلب،  كما يف  احلصار 
الذي  الوقت  يف  سوريا،  معظم  يف 
يف  تتدرج  مثال  محص  فيه  كانت 
فرض حياتها الطبيعية، وحتضر ملرحلة 
االعمار كما بدا يف خمططات حمافظها 
ثالثة  باستثناء  طبعا  الربازي،  طالل 
بلدة يف  وأكثر من  املدينة  أحياء يف 
اجليش  بني  احلرب  يعيشون  ريفها 

واملسلحني. 
يقول املطلعون أّن سّر انهيار جبهات 
احلاضنة  البيئة  فقدان  هو  املسلحني 
اتضاح  بعد  املناطق  مبعظم  هلم 
وبقيت  تضعف  مل  فالدولة  الصورة، 
املوظفني  جيوب  إىل  تصل  الرواتب 
أّن  السوريون  وأيقن  الزيادات،  مع 
لصاحل  حمسومة  معركة  أّي  نتيجة 
فيه  فرض  الذي  الوقت  اجليش، يف 
مسلحون قراراتهم بقوة النار ما أّدى 
إىل نفور األهالي »املوعودين حبالوة 
فإذا  الرغيد«...   والعيش  احلرية 

عباس ضاهر
واملصايف  تسرق،  النفطية  باآلبار 
حترق، ونساء تسبى، وُخّوات تفرض، 
الدين...  باسم  حتل  غريبة  وعادات 
تبدل  ومع  سقطت،  الرهانات  حتى 
الصورة اخلارجية من مصر إىل تعاطي 
واإليرانيني  الروس  مع  األمريكيني 
تغرّيت املعطيات، وهناك من قرر يف 
وبات  الدولة.  لكنف  العودة  سوريا 
املشهد السوري اآلن يشبه أول أشهر 

األزمة.  
املاضية  القليلة  األيام  يف  الالفت 
املساحة  طول  على  تقدم  اجليش  أّن 
اجلغرافية، من دير الزور على احلدود 
مع  احلدود  على  درعا  إىل  العراق  مع 
وحلب...  دمشق  ريف  إىل  األردن 
بهذا  تتواىل  املعطيات  استمرت  وإذا 
واقع  امام  سوريا  ستكون  الشكل 
جديد خالل فرتة قريبة جدًا على ذمة 
ال  وقد  أنفسهم،  املطلعون  يقوله  ما 
اثنني  جنيف  مؤمتر  إىل  حينها  حتتاج 

لفرض احلل.

بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، املوقف 
املسلمون  احلجاج  فيه  يقف  الذي 
يأتي عيد  أهم مناسك احلج،  لتأدية 
هو  كما  الكبري«  »العيد  أو  األضحى 
أيضًا  العيد  هذا  وُيعترب  متداول. 
عندما  إبراهيم  النيب  لقصة  ذكرى 
تلبية  إمساعيل  بابنه  التضحية  أراد 
ألمر اهلل، ومن هنا وجدت »األضحية« 
املسلمني  من  العديد  يقوم  حيث 
اليوم  هذا  يف  اهلل  إىل  بالتقرب 
بالتضحية بأحد األنعام، أي املواشي 
األقارب  على  األضحية  حلم  وتوزيع 
توزيع  ولعّل  بيتهم.  وأهل  والفقراء 
األضحية على الفقراء هو أهم ما يف 
هدفه  الفعل  هذا  ألّن  العيد،  هذا 
بعث فرحة العيد لبيوت الفقراء، وما 

أكثرهم اليوم يف لبنان.
من  بكثري  أكرب  األضحى  عيد  فكرة 
هذا  يف  »اللحمة«  الفقراء  إطعام 
هو  كذلك  فيه  يفكر  ومن  اليوم، 
شهر  قدوم  ينتظر  الذي  نفسه 
الفقراء.  يطعم  املبارك كي  رمضان 
املوسوي  شفيق  للسيد  هنا  الكالم 
الذي شدد يف حديث له على ضرورة 
فهم املعنى احلقيقي لعيد االضحى، 
متسائاًل: »هل مساعدة الفقراء جيب 
أن تتّم فقط يف األعياد أو يف شهر 
يف  الفقراء  يفعل  وماذا  رمضان؟ 

باقي االيام؟«
من جهته، أكد مدير العالقات العامة 
شادي  الشيخ  الفتوى  دار  يف 
تكمن  العيد  هذا  أهمية  أّن  املصري 
يف مناسك احلج املفروضة على كل 
وأوضح  أدائها،  على  قادر  مسلم 
يف حديث لـ«النشرة« أّن هذا العيد 
اجلامع للمسلمني يساهم بنشر الفرح 
بني اجلميع وبتقوية الروابط العائلية 

واالهتمام بالفقراء واملساكني.
عيد  فكرة  أّن  إىل  املوسوي  ولفت 
تعين  ال  الفقراء  مبساعدة  االضحى 
إطعامهم فقط. وأضاف: »مساعدتهم 
ال تعين إطعامهم فآخر ما قد يريده 
اهتمامات  لوجود  الطعام  هو  الفقري 
أخرى لديه أصعب من تأمني الطعام 

رعايتهم  أو  مثال  اوالده  تعليم  مثل 
الصحية«. إذًا، ما نفع إطعام الفقري 
من  واحد  يوم  يف  اللحم  من  قطعة 
أو  حول  دون  وحيدا  وتركه  السنة 
نظرية  هذه  السنة؟  ايام  باقي  قوة 
فهمه  من  املتأتية  املوسوي  السيد 
ملعنى عيد األضحى. وأشار املوسوي 
معاني  حيمل  األضحى  عيد  أّن  إىل 
التضحية  هو  املهم  فليس  متعددة 
التضحية  أيضًا  بل  غنمة  أو  خبروف 
بشهوات االنسان وأنانيته، وتغليب 
إنسانيته على أي شيء آخر وهذا أهم 
السيد  ودعا  اخرى.  تضحية  أّي  من 
يف  الفقراء  مساعدة  إىل  املوسوي 
هلم  العمل  تأمني  عرب  االوقات  كل 
املدارس  اقساط  بدفع  ومساعدتهم 
االساسية  واحلاجيات  الكتب  وشراء 
وبث  والتوجيه  اخلري  باجتاه  والعمل 
عيد  معنى  وهذا  احلميدة  االخالق 
املسلمني  جلميع  متوجها  االضحى، 
ايام  كل  الفقراء  ملساعدة  بالدعوة 
على  القادمة  االجيال  وتربية  السنة 

اخلري.
أّن  جهته  من  رأى  املصري  الشيخ 
تقتصر  أن  ال جيب  الفقراء  مساعدة 
على هذا اليوم، ومن أجل هذه الغاية 
مّت إنشاء صندوق الزكاة الذي يساعد 
الفقراء يف شتى اجملاالت وكل أيام 
املسلمني  املصري  ودعا  السنة. 
بوجه املصاعب  واحدا  للوقوف صفا 
عدو  ضد  والوحدة  واملؤامرات، 
والدعاء  اسرائيل،  االوحد  املسلمني 
املنطقة.  يف  االستقرار  اجل  من 
لدى  االكرب  »العيد  أّن  على  وشدد 
احملتلة  القدس  عودة  هو  املسلمني 

اىل احضاننا«.
ليست األعياد هي املناسبات الوحيدة 
اليت توجب على االنسان الوقوف إىل 
جانب أخيه االنسان، فالفقر ليس له 
احملتاجني  ومساعدة  حمددة  روزنامة 
املناسبات  مواعيد  حسب  جتري  ال 
يذكرنا  األضحى  عيد  واالعياد. 
بضرورة النظر اىل الفقراء عسى أن 

نبقى نتذكرهم بقية أيام السنة.

 »رسالة« عيد األضحى.. بني إطعام 
الفقري وتغليب اإلنسانية



Page 14صفحة 14     

مقاالت لبنانية

Saturday 19 October 2013  2013 االول  تشرين   19 السبت 

جهات  اللبنانّيون  يّتهم  ما  غالبًا 
وعلى  لبنان،  على  بالتآمر  خارجية 
وحدة الصف فيه، لكن ويف كثري 
من احملّطات املؤملة يتبّي أّن العديد 
بتنفيذ  متوّرطون  اللبنانّيي  من 
تستهدف  اليت  اإلرهابية  األعمال 
لبنانّيي آخرين، ولو أّن التعليمات 

تكون خارجية يف بعض املّرات.
ذلك،  على  احلديثة  األمثلة  ومن 
أظهرتها  اليت  األّولية  النتائج 
التحقيقات اخلاصة بالتفجريات اليت 
الضاحية  من  كل  أخريًا يف  وقعت 
بغّض  وطرابلس،  لبريوت  اجلنوبية 
النظر عن محالت التشكيك باألجهزة 
الفرقاء  قبل  من  املعنّية،  األمنّية 
سياسيًا  املنقسمي  اللبنانّيي 

انقساما عموديا. 
األّولية  التحقيقات  نتائج  فبحسب 
مصادر  عن  إعالميًا  املنقولة 
إسالمية  جمموعة  إّن  العام،  األمن 
وأشخاصًا  لبنانّيي  تضم  متشّددة 
مرتبطة  أخرى،  عربّية  جنسّيات  من 
معها  وتنّسق  السورية،  باملعارضة 
والتنفيذ  التخطيط  مستوى  على 
للعملّيات األمنّية، هي وراء اإلنفجار 
أوقع  الذي  الرويس  يف  الدموي 
 15 جرحيًا يف   280 قتياًل وحنو   27
شراء  توّلت  وهي  املاضي.  آب 
أحد  يف  معاملها  وتغيري  السيارة، 
قبل  وتفخيخها،  عرسال،  مرائب 

ركنها يف الضاحية.
خصوصًا  تتجه  اإلتهام  وأصابع 
إّنه  قيل  الذي  األطرش  عمر  إىل 
والتحضري  التخطيط  عن  املسؤول 
إىل  إضافة  الضاحية،  لتفجريات 
أمنّية ضد اجليش  التوّرط بعملّيات 
اللبناني يف البقاع، وبعمليات قتل 
وقتل مضاد ضد آل جعفر، قبل أن 

يتّم اغتياله أخريًا.
نتائج  وحبسب  مواز،  خط  وعلى 
إعالميًا  املنقولة  األّولية  التحقيقات 
إّن  املعلومات،  فرع  مصادر  عن 
حمسن،  جبل  من  لبنانية  جمموعة 
احلزب  إىل  أعضاؤها  وينتمي 
يسيطر  الذي  الدميقراطي  العربي 
املنطقة،  تلك  على  وسياسيًا  أمنّيًا 
ويرأسها حيان حيدر، هي وراء إعداد 
تفجريي طربلس، اللذين وقعا يف 
23 آب أمام كل من مسجد السالم 
ومسجد التقوى، واللذين أوقعا 51 

قتياًل وأكثر من 350 جرحيًا.
املنقول  »السيناريو«  وحبسب 
أجهزة  إّن  التحقيق  مصادر  عن 
اليت  هي  السورية  اإلستخبارات 
إىل  املفّخختي  السيارتي  سّلمت 
منطقة  عرب  اللبنانّيي،  املنّفذين 
يتم  أن  قل  احلدودية،  القصري 
نقلهما إىل اهلرمل مع ختّطي حواجز 
»حزب اهلل« يف املنطقة )يف حينه(، 
يف  أخريًا  لتحط  القبيات،  إىل  ثم 
جبل حمسن، وُتنقل بعد يومي إىل 
موقعي التفجري يف قلب طرابلس.

ومّما سبق، ميكن تسجيل املالحظات 
التالية:

اللبنانية  األمنّية  األجهزة  إّن  أّواًل: 
بشكل  تعمل  بأّنها  انطباعًا  تعطي 
منفصل متامًا، حبيث أّن تركيز كل 

معّي  على حمور  يصّب  منها  جهاز 
وعلى جهات سياسّية حمّددة، األمر 
الشعبّية  اإلتهامات  من  يزيد  الذي 
جتريها،  اليت  التحقيقات  ببطالن 
ال  األمر  وهذا  بتسييسها.  أقّله  أو 
احلقيقة،  صاحل  يف  إطالقًا  يصّب 
الدولة  أجهزة  مصداقية  ويضعف 

ككل، وثقة الناس بها.
إذا أقّرينا بصّحة التحقيقات  ثانيًا: 
هذه  من  جهاز  كل  جيريها  اليت 
األّولية  النتائج  وبدّقة  األجهزة، 
أكثر  يّتضح  عنها،  أعلن  اليت 
لبنانية  خاليا  توّرط  مدى  فأكثر 
يف  اللبنانية  األراضي  داخل  تعمل 
الكثري من العملّيات اإلرهابية اليت 
تهّدد السلم األهلي واألمن القومي 
جهات  مع  بالتعاون  ولو  اللبناني، 
أجنبية وخارجية، ومبساعدة من خاليا 

عربّية أخرى ناشطة يف لبنان.
ثالثًا: إّن نتائج التحقيقات األّولية 
أماكن  طالت  اليت  التفجريات  يف 
خمتلفة أخريًا أظهرت عمق اإلنقسام 
ترّدد  وعدم  الداخلي،  املذهيب 
من  اإلنقياد  سهلة  عّدة  جهات 
اخلارج، يف استخدام أقصى عملّيات 
ضد  التفجري  أي  واإلرهاب،  الغدر 
املدنّيي، وصواًل إىل حتقيق مآرب 
هذه اجلهات اخلارجية، بغض النظر 
اإلستخبارات  أجهزة  كانت  إذا  عّما 
السورية أو املعارضة السورية هي 
وراء األوامر العليا بتنفيذ التفجريات 

املتبادلة.
رابعًا: إّن مقتل املتهم عمر األطرش 
ال  ناسفة  بعبوة  أو  موّجه  بصاروخ 
جرود  من  نائية  منطقة  يف  فرق، 
لألجهزة  وجود  ال  حيث  عرسال، 
اللبنانية الرمسية، وال قدرة هلا على 
الوصول إىل هناك بسبب اإلنتشار 
حجم  ُيظهر  الشرعي،  غري  املسّلح 
قدرات بعض اجلهات املتواجدة على 
احلزبّية  سّيما  ال  اللبنانية،  األرض 
نوعّية  املنّظمة منها، جلهة كل من 
حبوزتها،  اليت  والعبوات  األسلحة 
واإلستخبار،  الرصد  على  وقدرتها 
ودّقة تنفيذها للمهّمات األمنّية اليت 

تتلّقى أوامر بشأنها.
بي  املواجهة  وصول  إّن  خامسًا: 
إن  ومعارضيه،  السوري  النظام 
بشكل مباشر يف الداخل السوري، 
لبنانّية  جهات  عرب  بالواسطة  أو 
إىل  ذاك،  أو  اجلانب  هلذا  مؤّيدة 
مرحلة عملّيات التفجري اإلرهابية ضد 
املدنّيي، ُيثبت حجم احلقد املتبادل 
الذي بلغ سقوفًا عالية جدًا. وهذا 
كّليًا،  األمور  بانفالت  ُينذر  األمر 
بذلك.  خارجي  قرار  توّفر  مبجّرد 
األمنّية  األجهزة  جناح  كان  وإذا 
األسابيع  يف  اجلزئي  اللبنانية 
القليلة املاضية قد أفشل خمّططات 
بعض اخلاليا، وأنقذ لبنان من مزيد 
األجواء  فإّن  الدموّية،  املآسي  من 
استمرار  تؤّكد  اليت  احمليطة  العامة 
ظّل  يف  أخرى،  إرهابّية  خاليا  عمل 
على  اإلقليمية  املواجهة  استمرار 
مصراعيها، ال يدفعنا إال إىل مزيد 
املستقبل  حيمله  ما  إزاء  القلق  من 

لنا مجيعًا يف لبنان.

جديد تفجريات الضاحية وطرابلس: 

اللبنانّيون َيقتلون اللبنانّيني!
ناجي س. البستاني

قرب  عن  تتحّدث  اليت  األنباء  بي  ما 
احلسم العسكري يف القلمون السورية 
السوري، واإلتهامات  من قبل اجليش 
»احلزب  من  عناصر  إىل  وجهت  اليت 
الكثري  هناك  الدميقراطي«،  العربي 
من الشائعات اليت تتحدث عن انفجار 
األوضاع األمنية بشكل واسع بعد عطلة 
األوضاع  وأن  سيما  ال  األضحى،  عيد 
باتت متوترة إىل حّد بعيد، واحلديث عن 
القيام بأعمال إنتقامية من جبل حمسن 

مل يعد سرًا.
املعركة  قرب  عن  احلديث  بداية  منذ 
العديد  ختوفت  القلمون،  يف  الكبرية 
إنعكاساتها  من  األمنية  األوساط  من 
على الساحة اللبنانية، إال أن ما حصل 
يف األيام األخرية يطرح أكثر من عالمة 

إستفهام.

معركة القلمون هي األساس
منذ أيام قليلة، يتحضر خمتلف األفرقاء 
معركة  لبدء  السورية  الساحة  على 
عرسال  وجرود  القلمون  جبال  سلسلة 
بشكل فعلي، واليت تعترب من وجهة نظر 
الكثري من األوساط املتابعة مهمة جدًا، 
ال سيما وأن املنطقة من أهم النقاط اليت 
يدخل من خالهلا السالح واملسلحون إىل 
األراضي السورية. ويف هذا السياق، 
هذه  بي  مطلعة  لبنانية  مصادر  تربط 
املشتبه  اغتيال  عملية  وبي  املعركة 
فيه يف تفجريي الضاحية عمر األطرش 
الواقعة بي جرود  يف منطقة نعمات، 
عرسال والقصري، بعد خروجه من مقر 
يقاتلون  الذين  اللبنانيي  للمسلحي 

يف سوريا.
عملية  أن  إىل  املصادر  هذه  وتشري 
تعدد  من  بالرغم  األطرش،  اغتيال 
نفذتها،  اليت  اجلهة  حول  الروايات 
الداعمة  اجلهات  مصلحة  يف  تصب 
للرجل  أن  خصوصًا  السوري،  للنظام 
تهريب  عمليات  يف  أساسيًا  دورًا 
إىل  لبنان  من  واملسلحي  السالح 
قد  قتله  أن  إىل  وتلفت  سوريا، 
يكون من أجل تدارك تداعيات العملية 
العسكرية يف القلمون لبنانيًا، خصوصًا 
على بلدة عرسال وجرودها اليت قد ال 
تكون بعيدة عن هذا األمر، ال سيما بعد 
أن حتولت منذ أشهر طويلة إىل منطقة 
املعارضة  مسلحي  إىل  بالنسبة  آمنة 

السورية.
املصادر  تستبعد  مل  ثانية،  جهة  من 
العملية  تداعيات  وصول  نفسها 
حيث  طرابلس،  مدينة  إىل  العسكرية 
تشري إىل أن معظم املقاتلي اللبنانيي 
يف القلمون هم من أبناء املدينة، وتعترب 
أن سعي بعض اجملموعات إىل اإلنتقام 
هلم، عرب إشعال حماور القتال التقليدية 
بي جبل حمسن وباب التبانة، لن يكون 
األمر  هذا  أن  سيما  ال  مستغربًا،  أمرًا 
اليت  املعارك  خالل  السابق  حصل يف 
الساحة  على  باإلسرتاتيجية  وصفت 

السورية.

إىل ما بعد عيد األضحى
على صعيد متصل، ال تفصل مصادر 
الدميقراطي«  العربي  »احلزب  يف 
أبناء  بعض  إىل  توجه  اليت  اإلتهامات 
تفجريي  وراء  بالوقوف  حمسن  جبل 
طرابلس اإلرهابيي عن هذا املوضوع، 
حيث تشري إىل أن من الواضح أن هناك 
من يريد أن يشعل عاصمة الشمال من 

أجل تفادي املعركة يف جبل القلمون، 
وتعترب أن من قام بتسريب التحقيقات 
يدرك  دياب  يوسف  املوقوف  مع 
األمر،  هذا  على  املرتتبة  النتائج  جيدًا 
خصوصًا أن اإلحتقان بي منطقة جبل 
حمسن وباب التبانة يعود إىل سنوات 

طويلة إىل الوراء.
ويف هذا اإلطار، تشري املصادر نفسها 
بدأت  املدينة  يف  التسريبات  أن  إىل 
دياب،  توقيف  على  قليل  وقت  بعد 
على  القنص  عمليات  بدأت  حي  يف 
املسلحة  اجملموعات  قبل  من  اجلبل 
سريعًا، وتسأل: »هل كانت اجملموعات 
املسلحة تعلم بنتيجة التحقيقات أم أن 
املطلوب منها كان تغطية عملية دخول 
األمن  املعلومات يف قوى  دورية فرع 

الداخلي إىل جبل حمسن؟«
»العربي  مصادر  نظر  وجهة  من 
الدميقراطي«، التسريبات اإلعالمية اليت 
حصلت أخطر من التفجريين اإلرهابيي، 
حيث أن اهلدف منهما واضح جدًا، وهو 
جبل حمسن  على  التبانة  أبناء  حتريض 

 ما بني معركة القلمون وأحداث طرابلس..

هل ينفجر الوضع بعد العيد؟
ماهر الخطيب

املفتوحة،  باملعركة  البدء  أجل  من 
وتستغرب صمت املسؤولي الرمسيي 
عن هذه »اجلرمية«، وتعترب أن املطلوب 
على ما يبدو الوصول إىل فتنة سنية 
علوية بعد فشل خمطط الفتنة السنية 
رئيس  إىل  اإلتهام  توجيه  عرب  السنية 
جملس قيادة حركة »التوحيد اإلسالمي« 

الشيخ هاشم منقارة.
من ناحية أخرى، تتخوف مصادر مطلعة 
من الشائعات اليت تتحدث عن حصول 
معركة يف املدينة بعد نهاية عطلة عيد 
هذا  نتائج  أن  إىل  وتشري  األضحى، 
التحريض  أن  خصوصًا  كارثية،  األمر 
أن  إىل  باإلضافة  جدًا،  كبري  القائم 
أن  املتوقع  من  القلمون  جبال  معركة 

تتصاعد يف هذا الوقت.
على  الفيحاء  تكون  قد  احملصلة،  يف 
من  اإلنتهاء  بعد  كبرية  أزمة  مع  موعد 
اخلطة  وأن  سيما  ال  األضحى،  عيد 
األمنية اليت يتم احلديث عنها مل تنجح 
يف معاجلة مشاكل أقل خطرًا من ما يتم 

احلديث عنه حاليًا.
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مباذا يفكر من يفّجر جسده بأشخاص يعتربهم أعداء؟ 
ما هو املشهد األخري أمام عينيه، وما هي آخر فكرة 
قلبه؟  اإلحساس يف  وما طبيعة  طرأت على عقله 
أسئلة كثرية واإلجابات قليلة. يسأل املقتول ملاذا 
القاتل ألي هدف يضحي  وُيسأل  الضحية؟  »أنا« 
بأغلى وأمثن ما ميلك، أشالء روحه وشظايا جسده.. 
هم متشّددون ومتطرفون وإرهابيون وأصوليون، 
إنسان حيمل  نعوت كثرية صارت تطلق على كل 
راية سوداء، أو يرخي حليته ويقّصر ثوبه ويصرخ 
مكربًا يف ساحات الوغى. املنطقة متر مبرحلة خطرة، 
انتشرت فيها العمليات االنتحارية، واتسعت رقعة 
الفوضى وتعاظم نفوذ تنظيم »القاعدة«. هي لعبة 
أصبح املوت فيها أسهل الطرق إىل الغاية بوسائل 

كلُّ يراها مناسبة.
حني وصلت إىل ريف دمشق، أعلمت اجملموعة اليت 
كنت معها أني صحايف أريد أن أكتب بعض التقارير 
شابان  اصطحبين  عصرًا  السورية.  املعارضة  عن 
إىل أحد املنازل، كان هناك أشخاص كثر يدخلون 
وخيرجون. كان هذا املنزل أحد غرف العمليات كما 
بدا لي. مل يكرتث أحد بوجودي، جلست حنو ساعة 
جسده  اللحية،  كثيف  رجل  كان  ساعة،  ونصف 
بي  رحب  املقاتلني،  على  املهمات  يوزع  ممتلئ، 
حني وصلت، وكان يرحب بي بني الوقت واآلخر 
حني تتاح له الفرصة، وال يسألين شيئًا... بعدها 

ذهبت إىل املكان الذي كان مقررًا أن أبيت فيه.
عند الساعة اخلامسة فجرًا، أتى هذا الرجل، طلب 
سرت  ملاذا  سألين  الطريق،  يف  اصطحابه.  مين 
أنا  له  قلت  هنا،  إىل  وأتيت  الشاسعة  املسافات 
صحايف، وأسعى إىل تعريف الناس مبا جيري. كان 
على  يكونون  ما  غالبًا  الصحافيني  إن  قال  حذرًا، 
عالقة بأجهزة استخباراتية، فما الذي يثبت لي أنك 
أن  وإما  بي،  تثق  أن  إما  له  قلت  كذلك؟  لست 
أعود من حيث أتيت، كما أني وللمرة األوىل آتي 
جغرافيتها،  عن  شيئًا  أعرف  وال  الديار  هذه  إىل 
كما أنكم تستطيعون أن تضعوا عصابة على عييّن 
وتأخذوا احتياطاتكم، أنا ال أريد أن أعرف أسراركم 
ورؤيتكم  تفكريكم  أسرار  معرفة  أريد  العسكرية، 
هي  وما  تقاتلون؟  ملاذا  أفهم  أن  أريد  للصراع، 
دارس  أني  أخربته  لسورية؟  املستقبلية  نظرتكم 
سألين  بعلومها،  اطالع  وعلى  اإلسالمية  للشريعة 
بعض األسئلة يف علوم الشريعة، فأجبته. وصلنا 
دمشق.  ريف  بساتني  يف  املعسكرات  أحد  إىل 
أدركت حينها أني وسط إحدى الكتائب اإلسالمية، 
إحدى جمموعات  مع  أكون  أن  ببالي  لكن مل خيطر 
سرية  عن  العامل  يتحدث  اليت  النصرة«  »جبهة 

عاملها ووحشيته.

أبو مالك يف بالد الشام
النصرة،  جبهة  أمراء  أحد  أنه  مالك  أبو  لي  اعرتف 
بالتعرف إىل هؤالء  الشام. كنت شغوفًا  يف بالد 
كان  نفسه  الوقت  يف  لكن  كثب،  عن  الناس 
مصورة  مقابلة  منه  طلبت  رهيب.  قلق  يساورني 
على  نظهر  ال  حنن  قال  أمنية،  ألسباب  فرفض 
اإلعالم... فقلت، ال بأس، نتحاور إذن، أريد أن 
أفهم كيف تفكرون، أريد أن أناقشك بشكل واضح 
وصريح، لكن جيب أن تعطيين األمان فما أنا سوى 
لك  وقال  مالك  أبو  فضحك  بينكم...  أعزل  رجل 
قد  له  قلت  بينهم،  ما  أذلة يف  فاملسلمون  هذا 
وأمتنى  بأس،  ال  قال  احلوارات،  هذه  يومًا  أنشر 
أن تنقلها بأمانة وصدق... ناقشت أبا مالك على 
أحيان كثرية من  مدار أسبوع، اقرتب احلديث يف 
املواضيع احلساسة وكاد يتجاوز اخلطوط احلمر... 

وهذه أبرز حماور النقاش:
عامل »القاعدة«

كيف يتحّول العنصر إىل مكّفر لكل مغاير ومن ثم 
بني  اخلالفات  أبرز  هي  ما  اهلل؟.  باسم  قاتل  إىل 

القاعدة والتيارات اإلسالمية؟
هل القاعدة فكر واحد أم أجنحة وما أبرز اخلالفات 

بني فصائلها؟
وكيف يتورط هؤالء بلعبة أمم ال يدركون أبعادها؟

عماد فكر السلفية اجلهادية أو القاعدة كما يقول 
بها سيد  نادى  اليت  احلاكمية  فكرة  هو  مالك  أبو 
اإلنسان  هدف  املودودي.  األعلى  وأبو  قطب 
من  املسلمني  بالد  حترير  إىل  يسعى  أن  املسلم 
املستعمرين وإقامة شرع اهلل وإرسائه يف األرض. 
قال تعاىل: »إن احلكم إال هلل«، فأي تشريع آخر 
هو تشريع باطل، أما السبيل إلقامة شرع اهلل يف 

»جماهدو« سورية... أحالم الوصول إىل السلطة عرب تكفري اآلخرين وقتلهم
عمر كايد

وقد  والقتال  اجلهاد  مالك  أبو  برأي  فهو  األرض 
اجلهاد وسيلة  تتبنى  ألنها  جهادية  مسيت سلفية 
للتغيري، فكل من يؤمن بهذه الفكرة يصبح أخًا لنا 

يف الدين.
يعترب  حيث  والرباء  الوالء  فهو  الثاني  الركن  أما 
هو  الفكر  هدا  يعتنق  من  أن كل  القاعدة  عناصر 
من  وكل  ونصرته،  مواالته  من  بد  وال  مسلم  أخ 
وجيب  ومرتد،  كافر  فهو  االعتقادات  هذه  خيالف 

الرباء منه.
سألته، عفوًا أبا مالك، لكن كيف دخلت أنت إىل 
اصطحبه  له  صديقًا  أن  أخربني  »القاعدة«؟  عامل 
األردن،  أبا حممد يف  يدعى  إىل شيخ  عدة  مرات 
اإلنسان  وجود  غاية  بأن  بأقواله  اقتنع  وبعدها 
السماوية  الرسالة  هذه  تطبيق  هي  األرض  على 
اهلل يف  إلقامة شرع  اإلخوة  إىل هؤالء  واالنضمام 

األرض.

ما هي األهداف اليت تسعون إليها؟
إقامة  هو  األساسي  اهلدف  إن  مالك،  أبو  قال 
من  ختتلف  األولويات  لكن  األرض،  اهلل يف  شرع 
مكان إىل آخر قبل الوصول إىل هذا اهلدف. فقد 
يكون اهلدف طرد املستعمر كما بدأ يف الثمانينات 
يكون  وقد  العرب،  املقاتلني  مع  أفغانستان  يف 
األمر  بدأ  كما  األجنبية  املصاحل  استهداف  اهلدف 
يف اليمن إبان التسعينات من تفجري للمدمرة كول 
عام 2000 وتفجري ناقلة فرنسية عام 2002 إضافة 
يف  وأسرتاليني  بريطانيني  سياح  استهداف  إىل 
السيطرة  هو  اهلدف  يكون  وقد   ،1998 عام  أبني 
على بعض املناطق، إلجياد قاعدة لالنطالق وأماكن 
للتدريب والتجنيد، كما هي احلال يف أفغانستان 

مع طالبان والقاعديني العرب.

اجلميع كّفار؟
واليساريون  والبوذيون  والنصارى  اليهود 
أبي  برأي  كافرون  هم  والقوميون  والعلمانيون 
مالك وال نقاش يف ذلك. أما بالنسبة إىل الطوائف 
ما  ويف  الدروز،  وكذا  كفرة  فالشيعة  اإلسالمية 
العملية  يف  يشارك  من  كل  فإن  بالسنة،  يتعلق 
الدميوقراطية والتشريعات املدنية هو كافر، وكل 
من ينتخب نواب األمة هو كافر، وكل من ال يكّفر 
من ينتخب هو كافر، ودليله على ذلك: قول اهلل 
هم  فأولئك  اهلل  أنزل  مبا  حيكم  مل  ومن  تعاىل: 

الكافرون.
فإن  النظرية،  هذه  أمام  مالك،  أبا  يا  له  فقلت 
يبقى  وال  كافر.  هو  لفكركم  خمالف  هو  من  كل 
أحد مؤمنًا على ظهر األرض سواكم والرسول صلى 
اهلل عليه وسلم حدثنا أنه سيكاثر بأمته األمم يوم 
القيامة، فقال أبو مالك: سيأتي يوم يعود فيه كل 
اخلالفة  تعود  حني  الصحيح،  اإلسالم  إىل  الناس 

إىل األرض.
ضوابط  حول  معه  قلياًل  النقاش  يف  استطردت 
التكفري... وبصراحة بدأ القلق يتسلل إىل داخلي 
نهاية  يف  بالتكفري  حكم  علي  يصدر  أن  خشية 
املطاف... فبالطبع لن يتوافق كالمي مع كالمه... 
»أن  بـ  مالك  أبي  من  ميثاقًا  وأخذت  عدت  هنا 
يفسح صدره لي، حتى لو وقعت يف الكفر، فما 
أنا سوى طالب علم أسعى إىل معرفة املزيد عن 
حتزن  ال  وقال  مالك،  أبو  فضحك  ديين«.  حقائق 
أيها الصحايف، فديننا يدعو الناس إىل اهلل باليت 
هي أحسن... فقلت باليت هي أحسن! فماذا تقول 
مواقع  بها  تضج  اليت  الشنيعة  القتل  صور  عن 
وأكل  للرؤوس  قطع  من  االجتماعي،  التواصل 
للقلوب... فقال هذا استثناء وتصرفات شاذة وال 
يتفق عليها كل تيارات »القاعدة«، وسأفصل لك 
احلديث يف ما بعد. قلت له سنناقش هده النقطة 
بالتفصيل لكن بعد أن أنتهي من موضوع التكفري، 
ألنه موضوع خطري، وعليه تبنى الكثري من األحكام 

والسلوكات الغريبة.
قلت له لنضع أواًل بعض الضوابط قبل اخلوض يف 
املوضوع، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: من 
كّفر مؤمنا فقد كفر. ويف هذا حتذير كبري للرتّيث 
املعلومات  إن  له  وقلت  إنسان.  أي  تكفري  قبل 
اليت استقيتها من دراسيت للشريعة اإلسالمية يف 
األزهر تقول إن كلمة الكفر اليت وردت يف القرآن 
من  اخلروج  مبعظمها  تعين  ال  الشريفة  واألحاديث 

امللة، بل هناك كفر دون كفر.
فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ال يزني 

الزاني حني يزني وهو مؤمن... فالزنا بالطبع ليس 
خمرجًا لإلنسان من الدين بل هو معصية فاملقصود 
ليس مبؤمن أي ليس مكتمل اإلميان... وقال رسول 
وبينكم  بيننا  العهد  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
الصالة فمن تركها فقد كفر، وقال من حلف بغري 
اهلل فقد أشرك، فهذا كله كما يقول علماء الشريعة 
الكبار كفر دون كفر وال خيرج من امللة. فالبخاري 
باب كفر دون  الصحيح:  مباحث كتاب  أحد  عنون 
كفر. وهذا الكفر يسمى كفر املعصية وليس كفر 
العقيدة وال خيرج من امللة، بل مسي كفرًا لرتهيب 
اإلنسان املؤمن وختويفه حتى ال يتجاوز ويقع يف 
كفر العقيدة، ألن هذه املعاصي إن مل يتنبه إليها 

اإلنسان فقد تصل به إىل الكفر األكرب.
قلت له: إن علماء التفسري قالوا إن الكفر الذي 
ورد يف اآلية: »ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك 
كفرًا  وليس  كفر  دون  كفر  هو  الكافرون«،  هم 
مبا  حيكم  مل  ومن  قال  اهلل  ألن  امللة.  من  خمرجًا 
أبو  فقاطعين  الفاسقون.  هم  فأولئك  اهلل  أنزل 
الشرع  أن  يعتقد  كان  إن  لكن  لي،  وقال  مالك، 
املدني هو أفضل من شرع اهلل فهذا كفر صريح، 
قلت له سأسلم لك بهذا، ولكن كيف تعرف حقيقة 
اعتقاده، طاملا أن االعتقاد هو قناعة موجودة يف 
العقل والقلب، كيف ستكشف عن قلبه. وقلت له 
حتى لو كان األمر كما تقول فهو موضوع خاليف، 
وال جيوز أن تكفر إنسانًا إال إذا خالف أمرًا قطعي 
الثبوت والداللة. إضافة إىل ذلك، فالرسول يقول 
»من قال ال إله إال اهلل دخل اجلنة« أال تكفي كلمة 
التوحيد للعصمة من الكفر، خصوصًا أن الكثري من 
الشريعة  فكر  على  مطلعني  وليسوا  عوام  الناس 

وتفاصيلها.
فليس  اهلل  إقامة شرع  طريقة  إىل  بالنسبة  ثانيًا: 
باعتقادي أن الطريق األسلم هو العنف، فالرسول 
صلى اهلل عليه وسلم مكث ثالث سنوات يف مكة 
يدعو إىل اهلل سرًا، ومل يقاتل قريشًا إال بعد أن 
ال  فالعنف  بالقتال،  وبادروه  املدينة  إىل  ذهب 
معادية  بيئة  يصنع  فإنه  كذلك  العنف،  إال  يوّلد 
لإلسالم ويسُم املسلمني باإلرهاب والناس خيشون 
منهم، ويرتتب على ذلك مفسدة أكرب من املصلحة. 
القتال مشروع يف اإلسالم للدفاع عن النفس وطرد 
شرع  إقامة  أما  الدكتاتوريات،  وحماربة  املستعمر 
وإقناع  واالنتخابات  والتعليم  بالدعوة  فتكون  اهلل 
الرجل، وقام من  الناس وباألطر السلمية، ضحك 
بيده  أمسك حجرًا  األشجار،  وبدأ يسري بني  مكانه 
ورماه يف بركة ماء أمامنا، قال بنربة حادة استيقظ 
من أحالمك أيها الصحايف، هل تظن أنه سيسمح 
لإلسالميني إذا اخنرطوا بالعملية السلمية بالتغيري 
بادَيني  مثالني  وإليك  السلطة،  إىل  وصلوا  إن 
أمامك يف اجلزائر بداية التسعينات واآلن يف مصر. 
هم فقط يسمحون لإلسالميني بالدخول إىل العملية 
االنتخابية الستيعابهم، ولكن حني خيرج األمر من 
يدهم ينقضون عليهم وينكلون بهم ويضعونهم يف 
السجون، والعامل كله متآمر معهم. التغيري ال يتم 

إال إذا كان معك قوة، فاحلق حيمى بالسيف.

»الدولة االسالمية«
أبو مالك إىل املكان  يف اليوم التالي: اصطحبين 
عينه، بعض املقاتلني يتدربون ويلبسون عصابات 
سوداء، أشار أبو مالك إىل أحد الشباب، وقال هذا 
الشاب انشق عن جيش النظام السوري وأشار إىل 
آخر فقال هذا قاتل يف العراق وذاك يف أفغانستان، 
وكل هؤالء القوم تركوا الدنيا وما فيها ومجعهم 
هدف واحد وهو إعالء كلمة اهلل يف األرض. ذهبنا 
إىل كتيبة أخرى متحالفة معهم لكنها تابعة للدولة 
أمري  إىل  وصلت  والشام،  العراق  يف  اإلسالمية 
اجملموعة ويدعى أبو القعقاع، أثناء احلوار معه أخرج 
لي الرجل هاتفه وطلب مين أن أشاهد فيلمًا يذبح 
قتلته  متى  له  قلت  كما وصفه،  الكفار  أحد  فيه 
قال منذ ثالثة أيام. قلت له مَل قتلته؟، قال هو 
كافر نصريي، قلت له هل قاتلكم، هل قتل أحدًا 
منكم، قال ال، ولكنه مؤيد للنظام. قلت وهل جيوز 
قتل اإلنسان إن كان مؤيدًا للنظام ومل يقاتلكم، 
قال يكفي أنه نصريي، قلت له، وهل جيوز قتل 
أي إنسان ألنه فقط خيتلف معكم يف الدين أو يف 
الرأي، قال لي كل من يناصر هذا النظام وكل من 
هو علوي وشيعي ونصراني هو كافر وجيب قتله. 
فقلت له يا رجل: هل ميكنين النقاش معك بهدوء 
لبعض من الوقت، فقال لي نعم. قلت أنت أمري 

هذه اجملموعة وأفتيت بقتل إنسان منذ أيام... أال 
تعرف أن الفتوى حتتاج إىل أن يكون اإلنسان عاملًا 
بأمور الدين؟ قال وأنا كذلك، قلت له: لكي ينتقل 
اإلنسان من طور التقليد جيب أن يتقن عددًا من 
العلوم اإلسالمية وإتقان هذه العلوم ال جتعل منه 
مقلدًا،  يعد  مل  أنه  فقط  تعين  بل  جمتهدًا  إنسانًا 
فلالجتهاد شروطه، وهي مرتبة ال يصل إليها إال 
من أفنى عمره يف قراءة علوم الشريعة ودراستها. 
والعقيدة  احلديث  نعم:  قال  العلوم،  هذه  أتعرف 
علم  ألن  الفقه  أصول  بل  ال،  له  قلت  والفقه. 
من  اليت  واآلليات  الضوابط  إىل  يرشدنا  األصول 
خالهلا، وبناء عليها تستنبط وتستخرج األحكام من 
اللغة العربية، ألن  القرآن والسنة، وثاني العلوم 
القرآن نزل باللغة العربية، وهناك آيات خيرج فيها 
املعنى احلقيقي إىل املعنى اجملازي، وخيرج األمر 
إىل معنى االستفهام أو التهكم وهكذا، أما ثالث 
هذه العلوم فهو علم أصول احلديث، حتى نتّيقن 

من سالمة النقل وصحة املنت.
العلوم  هذه  درست  هل  القعقاع  أبا  يا  له  قلت 
فقال: نعم... فقلت له مثة حبث أساسي يف علم 
أصول الفقه وامسه القياس أما عماد القياس فهو 
العلة... فهل لك أن تفّرق لي بني العلة والسبب: 
لكنه مل  بينهما  الفرق  أن يشرح لي  الرجل  حاول 
يصب، وأوحيت له أن رأيه كان صحيحًا خشية أن 
يستاء مين، ويظن أني أسعى إلحراجه أمام كتيبته، 
املقطوع  احلديث  بني  الفرق  عن  سألته  ذلك  بعد 
واملنقطع يف علم أصول احلديث، فما درى شيئًا، 
وسألته بعض األسئلة يف اللغة العربية فتبني لي 
أن ال دراية له مبسائل بسيطة يف اللغة العربية... 
يف هذه اللحظات كنت أنظر إىل أبي مالك، متنيت 
لو أني قابلت أبا القعقاع قبل أيام ثالثة قبل أن 
أنقد  أن  باستطاعيت  كان  أنه  خلت  الرجل،  يقتل 
شرعية  مدرسة  أي  القعقاع يف  أبا  سألت  حياته. 
أنه درس على  فأخربني  الشرعية،  العلوم  درست 
أيدي العلماء ومل يدرس يف أي مدرسة أو جامعة، 
بدأت أشعر أن أبا القعقاع بدأ ينزعج من وجودي، 

فاستأذنتهم وعدنا أدراجنا.
يف الطريق، قلت ألبي مالك مستغربًا، يا أبا مالك 
الطريقة،  بهذه  القتل  أحكام  إصدار  يصح  هل 
فأخربني أن اإلفراط يف قتل املخالفني هي إحدى 
النصرة  جمموعات  بني  األساسية  اخلالفية  النقاط 
أنفسهم وبيننا وبني الدولة اإلسالمية يف العراق 
والشام... قلت له يا رجل، إنه قتل، وإلغاء حلياة 
الدين،  اليت حّذر منها  القضايا  أخطر  إنسان ومن 
مل  أنه  كما  واملسلمني...  اإلسالم  إىل  وتسيء 
يثبت أن الرجل الذي قتله أبو القعقاع كان يقاتل 
ضدكم. انتقلت إىل موضوع قتل املدنيني، وسألته 
هل جيوز قتل املدنيني بالتفجريات، قال أبو مالك 

سأجيبك عن هذا السؤال يوم غد.
عشرة،  احلادية  الساعة  ويف  التالي  اليوم  مساء 
جهاز  فتح  منزله،  إىل  مالك  أبو  اصطحبين 
املصورة  املقاطع  من  عددًا  أراني  الكومبيوتر، 
املنشورة على مواقعهم، تشري إىل تعطيل اجلبهة 
املدنيني.  بعض  وجود  بسبب  العمليات  لبعض 
أخربني أنهم ال يقتلون شيخًا أو طفاًل أو امرأة أو 
أي مدني إذا مل يكن هناك ضرورة. قلت له: هل 
قال:  بذلك،  يعتقدون  النصرة  جبهة  عناصر  كل 
اليت  العناصر والكتائب  لألسف ال، فهناك بعض 
والشام تفيت جبواز  العراق  تقرتب من فكر دولة 
قتل املدنيني أثناء تنفيذ العمليات، لكن هؤالء قّلة 
يف جبهة النصرة، ومعظمهم انضم يف ما بعد إىل 
دولة العراق. قلت له: ماذا تقول عن التفجريات 
يف قلب العاصمة دمشق؟. اتهم أبو مالك النظام 
بالوقوف وراء معظم هذه العمليات، لكنه مل ينف 
أن تكون بعض اجملموعات التابعة للنصرة أو لدولة 
العراق والشام هي من تنفذ هذه العمليات، وهلم 
اجتهاداتهم كما قلت لك، وسأفصلها يف ما بعد 
حني نتحدث عن اخلالفات بني أجنحة القاعدة. قلت 
له هل يعين أن مثة تيارات داخل القاعدة، فقال 
لي بالتأكيد... وهنا أثارني املوضوع وطلبت منه 
أن يشرح لي جزءًا من هذه اخلالفات ال سيما بينهم 

وبني الدولة اإلسالمية يف العراق والشام.

تيارات القاعدة وأجنحتها
1- أكد لي أبو مالك أن كال التنظيمني جبهة النصرة 
ويتبع  القاعدة  فكر  حيمل  والشام  العراق  ودولة 
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رياضــة

Saturday 19 October 2013  2013 االول  تشرين   19 السبت 

إىل  والروسي  وأوروبا،  العامل  بطل  اإلسباني،  املنتخبان  حيتاج 
 ،»2014 الربازيل  »مونديال  إىل  املتأهلني  بركب  للحاق  التعادل 
فيما يبدو الفوز ضرورة ملحة إلنكلرتا والبوسنة حلجز بطاقتيهما اىل 
العرس العاملي، اليوم، يف اجلولة العاشرة األخرية من التصفيات 

األوروبية.
وحجزت مخسة منتخبات بطاقاتها عن القارة العجوز حتى اآلن هي 
)الثالثة(،  واملانيا  )الثانية(،  وإيطاليا  االوىل(،  )اجملموعة  بلجيكا 
وهولندا )الرابعة(، وسويسرا )اخلامسة(، وتبقى البطاقات األربع 
املباشرة االخرية عن اوروبا معلقة بني مثانية منتخبات هي روسيا 
وإنكلرتا  )السابعة(،  واليونان  والبوسنة  )السادسة(،  والربتغال 

واوكرانيا )الثامنة(، وإسبانيا وفرنسا )التاسعة(.
البطاقات املباشرة  ولن تقتصر املنافسة يف اجلولة األخرية على 
فقط بل ستشتد املنافسة على املركز الثاني املؤهل اىل امللحق 
صاحبة  منتخبات  مثانية  افضل  غماره  ختوض  والذي  االوروبي 
الوصافة بني اجملموعات التسع من التصفيات على ان يتأهل أربعة 

منها اىل الربازيل بعد دور فاصل من مباراتني )ذهابًا وايابًا(.
وفرض االحتاد الدولي معيارًا لتحديد املنتخبات صاحبة أفضل مركز 
ثاٍن يف التصـــــفيات األوروبية، حيث الفـــــصل بينها يف نتائـــــج 
املنتخبات اخلمسة االوىل يف اجملموعات من االوىل اىل الثامنــــة 
لكونها تــــضم ســــت منتخــــبات، فيما تؤخذ بعني االعتبار نتائج 
مجــــيع مباريات اجملمـــــوعة التاســــعة النــــها تضم مخسة منتخبات 

فقط.
وحده املنتخب السويدي )الثالثة(، ضمن التأهل اىل امللحق بصفة 
رمسية، فيما مل حيدد مصري باقي اجملموعات ألن آمال املنتخبات 
الوصيفة ال تزال قائمة على البطاقة املباشرة خاصة يف اجملموعات 

من السادسة اىل التاسعة.
وستكون املنافسة حامية ورباعية يف اجملموعة الثانية بني بلغاريا 
بني  الرابعة  اجملموعة  يف  وثالثية  وارمينيا،  وتشيكيا  والدمنارك 
تركيا ورومانيا واجملر، وثنائية يف اجملموعة اخلامسة بني ايسلندا 

وسلوفينيا.
البطاقات الـ 4 املباشرة

اىل  التأهل  كبرية يف  والروسي  اإلسباني  املنتخبني  حظوظ  تبدو 
على  االول  سهلني،  اختيارين  خيوضان  لكونهما  الـ«مونديال« 
ارضه امام جورجيا الرابعة قبل األخرية يف الباسييت، والثاني امام 

مضيفته اذربيجان الرابعة يف باكو.
الالزمة  االسلحة  اإلسباني  املنتخب  ميلك  التاسعة،  اجملموعة  يف 
لتحقيق فوزه الرابع على التوالي والسادس يف التصفيات واحلفاظ 
على سجله خاليًا من اخلسارة، فضال عن عاملي االرض واجلمهور 
وتواضع املنتخب اجلورجي الذي مل يذق طعم االنتصار منذ تغلبه 
بأربع خسائر  بعدها  ُمين  االوىل، حيث  اجلولة  بيالروسيا يف  على 

وتعادل مرتني.
اهداف على مطاردتها  وثالثة  نقاط  بفارق ثالث  إسبانيا  وتتفوق 

املباشرة فرنسا اليت تستضيف فنلندا يف باريس.
وحتتاج فرنسا، اليت ضمنت خوض امللحق على االقل، اىل حتقيق 
فوز كبري على ضيفتها فنلندا وخسارة ابطال العامل امام جورجيا 

وهو ما يبدو مستحياًل.
ويف السادسة، لن جيد املنتخب الروسي بقيادة مدربه اإليطالي 
باكو  من  الثالث  بالنقاط  العودة  كبرية يف  كابيلو صعوبة  فابيو 
تارخيه  يف  الثالثة  للمرة  العاملي  العرس  اىل  التأهل  وبالتالي 
واألوىل منذ »مونديال 2002« يف كوريا اجلنوبية واليابان عندما 
خرج من الدور االول على غرار مشاركته االوىل يف العام 1994 بعد 

تفكك االحتاد السوفياتي.
وكانت روسيا ضمنت تأهلها نظريًا بفوزها الكبري على لوكسمبورغ 

)4 ـ صفر(، وتعثر الربتغال امام إسرائيل )1 ـ 1(.
وتتصّدر روسيا الرتتيب برصيد 21 نقطة بفارق ثالث نقاط امام 

الربتغال اليت تستضيف لوكسمبورغ يف اختبار سهل.
وتتجه االنظار اىل عاصمة الضباب لندن واليت ستكون مسرحًا لقمة 

نارية يف اجملموعة الثامنة بني إنكلرتا وبولندا.
امام  واحدة  نقطة  بفارق  نقطة   19 مع  اجملموعة  إنكلرتا  وتتصدر 
ختوض  واليت  املباشرة  البطاقة  على  الوحيدة  منافستها  اوكرانيا 
اختبارًا سهاًل امام مضيفتها سان مارينو صاحبة املركز األخري من 

دون رصيد.
هودجسون مصريه  روي  مدربه  بقيادة  اإلنكليزي  املنتخب  وميلك 
بني يديه وهو يدرك جيدًا أن الفوز وحده سيكون جواز سفره اىل 
الربازيل وبالتالي سيعول على عاملي االرض واجلمهور ومعنوياته 
العالية لكسب النقاط الثالث امام بولندا اليت فقدت اآلمال حتى 

يف خوض امللحق.
مباراة  مولدافيا يف  مع  مونتينيغرو  تلعب  نفسها،  اجملموعة  ويف 

هامشية.
إنكلرتا لكونها  البوسنة يف اجملموعة السابعة عن  وال ختتلف حال 

حتتاج بدورها اىل الفوز لبلوغ العرس القاري.
ويبدو املنتخب البوسين على عتبة حتقيق إجناز املشاركة يف بطولة 
ليتوانيا  على  ضيفًا  حيل  عندما  تارخيه،  يف  االوىل  للمرة  كبرية 

الرابعة.
صدارة  يف  شريكتها  اليونان  مع  قوية  منافسة  البوسنة  وتواجه 

اجملموعة )22 نقطة(، واليت تستقبل ليشتنشتاين املتواضعة، علمًا 
بأن املنتخب البوسين ميلك افضلية كبرية يف فارق االهداف )+23 

مقابل +6 لليونان(.
وتأمل البوسنة أن تتجنب هذه املرة خوض امللحق الذي شكل عقدة 
هلا يف تصفيات »مونديال 2010« وبطولة اوروبا 2012 حني انتهى 

مشوارها على يد الربتغال يف املناسبتني.
امللحق

ستبلغ اإلثارة ذروتها يف اجملموعة الثانية بني بلغاريا والدمنارك 
صاحبيت املركز الثاني برصيد 13 نقطة لكل منهما وتشيكيا وارمينيا 

صاحبيت املركز الثالث برصيد 12 نقطة لكل منهما.
وتلعب بلغاريا، اليت ُمنيت خبسارة مفاجئة امام ارمينيا )1ـ  2(، يف 
اجلولة املاضية، مع تشيكيا، فيما تلعب الدمنارك مع ضيفتها مالطا، 

فيما حتّل أرمينيا ضيفة على إيطاليا صاحبة بطاقة اجملموعة.
اىل سهولة  بالنظر  امللحق  بطاقة  حجز  اىل  أقرب  الدمنارك  وتبدو 
مهمتها أمام مالطا صاحبة املركز األخري، وصعوبة مباريات منافسيها 

على الدور الفاصل.
على  واجملر  ورومــــــانيا  تركيا  تتنافس  الرابعة،  اجملموعة  ويف 
الثاني  املركز  والثانية  األوىل  تتقاسم  حيث  امللحق،  بطـــــاقة 

برصيــــد 16 نقطة مقابل 14 نقطة للثالثة.
وتنتظر تركيا مباراة قوية يف اسطنبول أمام ضيفتها هولندا اليت 
ضمنت تأهلها اىل الـ«مونديال«، فيما ختوض رومانيا مباراة سهلة 

اىل  بالنسبة  نفسه  واألمر  بوخارست،  يف  إستونيا  ضيفتها  أمام 
اجملر امام اندورا يف بودابست.

ويف اجملموعة اخلامسة، تسعى ايسلندا اىل حجز بطاقتها اىل امللحق 
من اوسلو عندما حتّل ضيفة على النروج.

وحتتل ايسلندا املركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة 
بدورها  اليت حتل  امللحق سلوفينيا  بطاقة  على  منافســـــتها  أمام 
ضيفــــــة على سويسرا املتصـــــدرة والتـــــي حجزت بطاقتــــها اىل 

العرس العاملي يـــوم اجلمعة الفــــائت.
وهنا الربنامج )املباريات بتوقيت بريوت(:

] اجملموعة األوىل:
ـ صربيا * مقدونيا )21.30(.

ـ بلجيكا * ويلز )22.00(.
ـ اسكتلندا * كرواتيا )22.00(.

] اجملموعة الثانية:
ـ بلغاريا * تشيكيا )21.15(.
ـ الدمنارك * مالطا )21.15(.
ـ إيطاليا * أرمينيا )21.45(.

] اجملموعة الثالثة:
ـ جزر فارو * النمسا )21.45(.

ـ أيرلندا * كازاخستان )21.45(.
ـ السويد * أملانيا )21.45(.

] اجملموعة الرابعة:
ـ اجملر * أندورا )21.00(.

ـ رومانيا * إستونيا )21.00(.
ـ تركيا * هولندا )21.00(.

] اجملموعة اخلامسة:
ـ قربص * ألبانيا )19.00(.

ـ النروج * أيسلندا )21.00(.
ـ سويسرا * سلوفينيا )21.00(.

] اجملموعة السادسة:
ـ أذربيجان * روسيا )20.00(.

ـ إسرائيل * أيرلندا الشمالية )20.00(.
ـ الربتغال * لوكسمبورغ )20.00(.

] اجملموعة السابعة:
ـ اليونان * ليشتنشتاين )20.00(.

ـ ليتوانيا * البوسنة )20.00(.

ـ التفيا * سلوفاكيا )21.10(.
] اجملموعة الثامنة:

ـ إنكلرتا * بولندا )22.00(.
ـ مونتينيغرو * مولودوفا )22.00(.
ـ سان مارينو * أوكرانيا )22.00(.

] اجملموعة التاسعة:
ـ فرنسا * فنلندا )22.00(.

ـ إسبانيا * جورجيا )22.00(.

أوروبا: إسبانيا وإنكلرتا والبوسنة األقرب إىل البطاقات الـ3 املباشرة

قائد إنكلرتا جريارد يجري أمام زمالئه خالل التدرب االثنني 
)رويرتز(

تبدو االوروغواي مرغمة منطقيًا للمرة الرابعة على التوالي 
الـ«مونديال«،  نهائيات  اىل  املؤهل  امللحق  خوض  على 
الـ16  اجلولة  االرجنتني يف  على  الفوز  حققت  ولو  حتى 

األخرية من تصفيات امريكا اجلنوبية.
اىل  مباشرة  االوىل  االربعة  املراكز  أصحاب  ويتأهل 
التواجد يف  االرجنتني وكولومبيا  النهائيات وقد ضمنت 
العرس الكروي يف حني تبدو اإلكوادور الثالثة وتشيلي 
املنتخبني  بان  خصوصًا  بهما،  للحاق  مرشحتني  الرابعة 
األخريين يتقدمان على االوروغواي اخلامسة بفارق ثالث 

نقاط قبل انطالق مباريات اجلولة األخرية.
وكانت االوروغواي خاضت امللحق للتأهل اىل »مونديال 
امام  خسرت  حيث  واليابان،  اجلنوبية  كوريا  2002« يف 
اسرتاليا ذهابًا )صفرـ  1(، ثم فازت عليها )3ـ  1(، ايابًا. 
امللحق  يف  جمددًا  املنتخبان  التقى  سنوات،  اربع  وبعد 
كانت  املرة  وهذه   »2006 املانيا  »مونديال  اىل  املؤهل 
الغلبة السرتاليا بركالت الرتجيح )4 ـ 2(، بعد ان تبادال 

الفوز )1 ـ صفر(، ذهابًا وايابًا.
ختطي  يف  االوروغواي  جنحت  سنوات،  اربع  وقبل 
جمموع  يف   ،)1 ـ   2( الـ«كونكاكاف«  رابعة  كوستاريكا 
املباراتني لبلوغ »مونديال جنوب افريقيا 2010«. اما اآلن 

فإن االوروغواي مرشحة ملواجهة االردن خامس آسيا.

واعترب مدرب منتخب االوروغواي اوسكار واشنطن تاباريز بأن ال عيب 
على اإلطالق بلوغ نهائيات »مونديال الربازيل« عرب امللحق اذا توجب 
بلوغ  بأن  الرأي  اشاطر  »ال  الصدد  هذا  يف  وقال  ذلك  فريقه  على 

املونديال عرب امللحق هو امر سيئ«.
بهذه  سنوات  اربع  قبل  افريقيا  جنوب  مونديال  بلغنا  »لقد  وتابع: 

الطريقة ومل نتأهل من الشباك او الباب اخللفي بنظري«.
وحتى يف حال فوز االوروغواي على االرجنتني يف مونتيفيديو اليوم، 

أمريكا اجلنوبية: األوروغواي تبدو مقتنعة بامللحق

جانب من تدريب املنتخب الكولومبي يف أسونسيون )أ ف ب(

وانتهاء املواجهة بني اإلكوادور وتشيلي بفوز أحدهما، فإن اغلب الظن 
بان االوروغواي ستتخلف عن احدهما بفارق االهداف، ألن كتيبة لويس 
أهداف  بفارق ستة  اإلكوادور  عن  تتخلف  كافاني  وإدينسون  سواريز 

وعن تشيلي بفارق أربعة أهداف.
وستكون االوروغواي يف حاجة إىل الفوز على االرجنتني )3 ـ صفر(، 
ويف الوقت نفسه ان ختسر اإلكوادور )صفر ـ 3(، امام تشيلي كي 

تتأهل االوروغواي مباشرة.
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االحد  يوم  هيئة سيدني   - احلر  الوطين  التيار  أقام 
املاضي يف 13 - 10 - 2013 قداسا اهليا لراحة أنفس 
باشراف  اللبناني  اجليش  وشهداء  تشرين   13 شهداء 
منسق التيار يف سيدني طوني طوق وذلك يف كاتدرائية 

سيدة لبنان املارونية يف هارس بارك - سيدني.
انطوان  املطران  سيادة  االهلية  بالذبيحة  احتفل 
العام  النائب  وعاونه  االحرتام  السامي  طربيه  شربل 
يف املطرانية املونسنيور مرسيلينو يوسف واالب بيار 
خوري واالب انطون بو أنطون وقرأ الرسالة باالنكليزية 
منصور  كلودين  وبالعربية  مرعب  جوني  التيار  عضو 

جرمانوس.
حضر القداس، اضافة اىل مجيع اعضاء هيئة سيدني، 
الوطين احلر يف اسرتاليا روبري خبعازي  التيار  رئيس 
كانبريا  يف  التيار  منسق  الفيدرالي  الرئيس  ونائب 

شهدا  نهاد  الفيدرالية  اللجنة  عام  وامني  عون  خنلة 
وحشد كبري من ابناء اجلالية تقدمه سعادة قنصل لبنان 
وعضو  غامن  البيطار  جورج  االستاذ  سيدني  العام يف 
بلدية هولرويد االستاذ آدي سركيس ورئيس التجمع 
املسيحي والي وهبه وامني سر الرابطة املارونية غسان 
ايلي  والسيد  البايع  جان  املردة  تيار  العويط ومنسق 
تنوري من احلزب السوري القومي االجتماعي ورؤساء 
جمالس ومجعيات خريية ورؤساء حترير صحف التلغراف 
املسموع  االعالم  ومن  واهلريالد  واملستقبل  واالنوار 
عن  حوراني  سوزان  والزميلة  بشارة  بطرس  الزميل 
اذاعة صوت الغد والزميلة اهلام حافظ عن اذاعة تو ام 

اي واصدقاء ومناصري التيار.
وقد القى سيادة املطران طربيه عظة قيمة باملناسبة 
املسيحية  وخاصة  الوطنية  املصاحلة  على  فيها  شدد 

املسيحية.
)النص الكامل للعظة على الصفحة 30(

ترأسه املطران انطوان شربل طربيه 
التيار الوطين احلر - سيدني يقيم قداسا مبناسبة 13 تشرين

من اليمني: بخعازي، عون وهبه، القنصل العام غانم، البايع وطوق وحضورسيادة املطران طربيه يرتأس الذبيحة االلهية يعاونه املونسنيور يوسف واالبوان خوري وبو انطون

طوني طوق، جان البايع، القنصل العام جورج البيطار غانم، نسيب الهاشم، والي وهبه وحضور املنسق العام روبري بخعازي ونائبه منسق تيار كانبريا نخلة عون،  والي وهبه، الزميالن مخايل وقزي وحضور

فرج حرب وحضورمارون بو رزق وحضورالياس بو ملحم، الزميالن بطرس بشارة وحضور

الزميل بادرو حجي وحضور

اعداد وتصوير 
أراكس



Page 18صفحة 18      Saturday 19 October 2013  2013 االول  تشرين   19 السبت 

مناسبات

القداس  اللبنانية" يف سدني أوسرتاليا  أقام حزب "القوات   
عنوان  حتت  اللبنانية  املقاومة  شهداء  أنفس  لراحة  السنوي 
ظهر  بعد  االهلية  الذبيحة  وترأس  للبنان"،  ذخائر  "أجسادهم 
يوم االحد املاضي املطران انطوان طربيه يف كنيسة مار شربل 
يف سيدني، يعاونه النائب االبرشي اخلوري مارسيلينو يوسف، 
املونسينيور  سليمان،  يوسف  االب  شربل  مار  دير  رئيس 
مار  دير  ورهبان  كهنة  موسى،  مارون  االب  عمانوئيل صقر، 
غامن،  بيطار  جورج  العام  اللبناني  القنصل  حضور  شربل، يف 
رئيس  الدويهي،  ميشال  العامل  يف  الثقافية  اجلامعة  رئيس 
الرابطة املارونية توفيق كريوز، رئيس التجمع املسيحي والي 
واملستقبل  واالحرار  الكتائب  وتيارات  أحزاب  ممثلي  وهبه، 
أنور   : اإلعالميني  الدميوقراطي،  واليسار  االستقالل  وحركة 
حرب وعقيلته، سايد خمائيل، طوني قزي، جوزيف خوري، جان 
الدهييب  رفيق  نيوز  فرح  موقع  عن  حوراني،  سوزان  طربيه، 
رئيس  اىل  إضافة  اهلريالد  جريدة  عن  رزق  ابو  وانطونيوس 
مكتب  ورئيس  عبيد  طوني  "القوات"  يف  اوسرتاليا  مقاطعة 
سيدني شربل فخري وحشد من كوادر وأنصار القوات، ومئة 

عائلة من ذوي الشهداء.
بعد االجنيل املقدس ألقى املطران طربيه عظة قال فيها:"نلتقي 
يف كنيسة القديس شربل لالحتفال بالذبيحة اإلهلية والصالة 
اللبنانية  واملقاومة  اللبنانية"  "القوات  شهداء  نفوس  لراحة 

احلقيقية الذين سقطوا ليحيا لبنان".
وعن معاني الشهادة وأهمية ان يبذل اإلنسان نفسه من أجل 
القضايا السامية، اعترب "أن دماء الشهداء األبطال مل تذهب 
"أهمية  على  مشددا  قضيتنا"،  هي  الشهداء  فقضية  هدرا، 

املصاحلة بني املسيحيني واللبنانيني مجيعا".
الدير ختللته  للشهيد يف صالة  تكرميي  احتفال  القداس  وتال 
عرض  ومت  عبيد  طوني  املقاطعة  رئيس  ألقاها  القوات  كلمة 

طربيه ترأس قداس شهداء املقاومة اللبنانية يف سيدني
عبيد: ما زال لبنان مركبا يطوف على رغم الثقوب فيه والفضل يف ذلك للشهداء

شريط وثائقي عن معنى وأهمية الشهادة واألسباب اليت ادت 
اىل استشهاد من استشهدوا ، وختامًا قدم مسوؤلو القوات يف 

سدني الشموع ألهالي الشهداء املوجودين يف سدني. 

كلمة القوات
ثم ألقى عبيد كلمة "القوات" يف اوسرتاليا، وقال: "قد يقول 
قائل، ماذا ميكن أن يقال يف احتفال تكريم الشهداء؟ صحيح 
أننا رفاقهم، ولكنهم قد جتاوزونا مبسافات بعيدة يف التجرد 
أننا  صحيح  ودماء.  وعرقا  دمعا  األرض  زارعني  والتضحية، 
بني  وشرفنا  إمسنا  يرفع  ما  على  أقدموا  قد  ولكنهم  أهلهم، 
الناس وأمام اهلل اىل مراتب سامية، وبيضوا حللنا بدمائهم كما 

بدم احلمل. لذلك ال يسعنا إال الصمت".
أضاف: "ان ذكراهم تتخمر فينا لتصبح أطيب وأجود كلما مرت 
السنوات. عندما نقرأ أمساءهم حنس وكأننا نتلو املسبحة، الن 
لكل إسم من أمسائهم رنة صالة يرضى عنها اهلل، لكل إسم من 
أمسائهم يفتح باب تلو باب لتهطل النعم على لبنان، هل عرفنا 
اآلن ملاذا يصمد لبنان رغم كل العواصف؟ كم مرة مسعنا تعبري 
"لبنان على حافة اهلاوية" أو "املركب يغرق باجلميع"، ولكن 
وال مرة سقط البلد يف اهلاوية، وما زال لبنان مركبا يطوف 
على رغم الثقوب فيه، والفضل يف ذلك للشهداء والقديسني 
الذين يشفعون له أمام اهلل. فهم وحدهم مع القديسني منبع 

النعم على الوطن".
واعترب أن "السياسيني املرتهنني املرتشني املرتبطني مبا هو 
عامل على هدم لبنان، غري قادرين على محاية وطن، هم الذين 
تقدموا يف مسريتهم حتى اكتشفوا حقيقة اهلل وأصبحوا متعالني 
حتى  ووطنهم  لشعبهم  صادقني  منذرين  أرضيات،  كل  عن 
وحدهم  بالدماء  األرض  عندما تضرجت كل  منهم  املوت  ضجر 

من يشفع".

وقال: "حنن يف القوات اللبنانية، حنب الوطن حتى الشهادة، 
حنب اجملتمع حتى بذل الذات ولكن كل هذا مبكان والشهداء 
عندنا مبكان. ال حب عندنا يعلو على حبنا هلم. يا ليتين أستطيع 
أقدامهم.  أقبل  لكي  أمامهم  وأجثو  فردا،  فردا  أحضنهم  ان 
"من  نقول:  العامل  وكل  واوسرتاليا  لبنان  يف  وللقواتيني 
الشهادة استمدت القوات بدايتها ومربر وجودها. وبالشهادة 
الشهادة  دون  ومن  وضمانتها،  إستمرارها  سيكون  وحدها 

مقتلها ونهايتها"
لبنان.  مذبح  على  قرابني  شهداءنا  رب  يا  "إقبل  وتابع: 
بشفاعتهم، إحم لبنان احلرية الذي استشهدوا من أجله وأعطنا 
حنن رفاقهم قوة اإلرادة لكي ال نتعب، أنر عقولنا، ثبت خطانا، 
لكي نبقى أوفياء هلم وللقضية وللبنان، فال يغرينا منصب وال 
خط  عن  حنيد  وال  سلطة.  أو  مكسب  ألجل  التنازل  نستسهل 

رمسوه لنا بالتجرد واجملانية والتضحية".
وختم طالبا من الرب "أن حيمي الدكتور مسري جعجع والشعوب 

املشرقية املتأملة، السيما أبناء الكنيسة ".
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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 19 October 2013  2013 االول  تشرين   19 السبت 

يتقدم صاحب حمالت

حممد وجيه هوشر

بأحر التهاني من اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة مبناسبة حلول 
عيد االضحى املبارك، أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات 

وعلى اوطاننا العربية والعامل باألمن واالستقرار والسالم.
عيد اضحى مبارك
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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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ONLY AVAILABLE IN STORE AT
HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN

Ends 20/10/13
Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

SHOP with CONFIDENCE.

26
27

43
_A

UB

*1. Discounts are off the normal ticketed prices.

Shop online or mobile: harveynorman.com.au Pick up in store or have it delivered.

HARVEY NORMAN @
DOMAYNE AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 8748 4200 Located on ground level
(Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)

NOW’S THE
TIME TO

UPDATE YOUR
APPLIANCES!

HURRY, LIMITED TIME ONLY!
DON’TMISS OUT!

EX-DISPLAY MODELS,
CUSTOMER-CANCELLED ORDERS,

OVERSTOCKS, SCRATCHES &
DENTS, CLEARANCE LINES!

UP
TO70%

OFF
*1

KITCHEN APPLIANCE CENTRE
2 DAY ONLY CLEARANCE THIS

SATURDAY & SUNDAY
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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 19 October 2013  2013 االول  تشرين   19 السبت 
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اخوتي واخواتي االحباء،

مسريتنا  نتابع  املبارك،  األحد  هذا  يف 
املقدسة  األزمنة  عرب  والليتورجية  الطقسية 
زمن  يف  اخلامس  األحد  بإجنيل  متأملني 
مع  واإلنتظار  الرجاء  جمددين  الصليب، 
العذارى احلكيمات جمليء الرب الذي يعطينا 
الفرح والسالم ويقدس حياتنا ويعطي معنى 
امانتنا  مبقدار  وعملنا  وتضحياتنا  لسهرنا 
والعدل  للحق  وشهادتنا  املسيحية  لدعوتنا 

والسالم.   
اإلهلية  بالذبيحة  لإلحتفال  اليوم  نلتقي 
وشهدائنا  موتانا  نفوس  لراحة  والصالة 
نبقى  الشرف كي  الذين سقطوا يف ساحة 

حنن وحييا لبنان! 
يبخلوا  ومل  بشجاعة  ذواتهم  قدموا  لقد 
بدمائهم الذكية من اجل خدمة قضية آمنوا 
بها، وال زالت حتى اليوم أمانة يف أعناقنا، 
خالل  من  تتجلى  السامية  القضية  وهذه 

أهداف ثالثة:

أواًل: صون الكنيسة واإلميان،

ثانيًا: الدفاع عن احلرية والسيادة،

وثالثًا: حتقيق املصاحلة.

نعلم أيها األحباء، من خالل متابعتنا ملا جيري 
على أرض لبنان ويف منطقة الشرق األوسط 
ميناء  إىل  بعد  تصل  مل  القضية  هذه  أن 

األمان ومل حتقق بعد أهدافها املرجوة، 
فاإلميان يف حمنة وتراجع، 

يف  الدينية  واحلرية  ضيق،  يف  واحلرية 
منطقة الشرق األوسط تعاني ما تعانيه من 

اضطهادات، 
واملصاحلة، رغم أنها أولوية ما زال أمامها 

طريق طويل وشاق.
تضحياُت  تذهب  بأن  نقبل  أن  جيوز  فهل 
ما  اكمال  إىل  نسعى  وال  ُسدى  ابطالنا 
استشهدوا من أجله حتقيقًا هلذه األهداف؟ 
هل جيوز أن خنتصر لقاءنا السنوي بالذكرى 
كالعذارى  نسعى  وال  والقداس  والصالة 
وحتقيق  املسيح  نور  معاينة  إىل  احلكيمات 
التوبة  حنو  متجددة  حكيمة  نوعية  نقلة 
واملصاحلة بني اإلخوة وأبناء اإلميان الواحد 

والوطن الواحد؟
أال جيب أن حُترَِّك ذكراهم يف قلوبنا اليوم 
يوم  الربيء  األول  حبنا  إىل  للعودة  حنينًا 
نشأت قضيتنا اإلنسانية املسيحية باإلنفتاح 
الديانات، وبالدفاع ثانيًا عن  أواًل على كل 
الدور والوجود املسيحيني يف لبنان والشرق 

االوسط؟
التزمنا بصدق وأمانة يف احلفاظ على  فإذا 
ما ميليه علينا ربنا يسوع، واتعظنا من مثل 
العذارى احلكيمات، نستطيع حينئذ أن خندم 
الكامل  النجاح  حتقيق  إىل  وصواًل  قضيتنا 
هلا. فما مل يستطع ان حيققه شهداؤنا يف 
حياتهم علنا حنققه حنن هلم وبامسهم، بعد 

استشهادهم!
فلنتوقف متأملني بأهداف قضيتنا السامية:

عظة سيادة املطران أنطوان-شربل طربيه
األحد اخلامس من زمن الصليب - 13 تشرين األول 2013

القيت يف القداسني لراحة أنفس شهداء التيار الوطين احلر )يف كنيسة سيدة لبنان( 
والقوات اللبنانية )يف كنيسة مار شربل(

أواًل: صون اإلميان
ال خيفى على احد منا أن صون اإلميان هو من 
صون احلقيقة اليت يرتكز عليها. فال ميكن 
أن نصون اإلميان وننمو به من دون معرفة 
إمياننا  معرفة  يف  جتددنا  ومتى  مضمونه. 
تامل  الذي  اهلل،  ابن  املسيح  يسوع  بالرب 
ومات وقام من أجل خالصنا، حينها سنفهم 
النيب:  آشعيا  يقول  الشهادة.  إىل  دعوتنا 

»إذا مل تؤمنوا لن تفهموا« )أش 9/7(.
اهلل  لسر  فهمنا  منطلق  هو  يسوع  املسيح 
يرتسخ  اليت  والصخرة  والوجود،  واإلنسان 
عليها امياننا والكلمة احلق اليت تعطي لقضيتنا 
معناها. فإذا غاب املسيح من صلب قضيتنا 
وأفق رجائنا غاب معه حكمًا املعنى العميق 
حلياتنا واالساس لوجودنا، وسبب مقاومتنا 
العذارى  مع  حصل  ما  وهذا  واستشهادنا. 
حقيقة  وتناسنَي  أهملَن  اللواتي  اجلاهالت 
جميء العريس من افق حياتهن. ولكنه عندما 
أتى بالفعل ويف ساعة مل ينتظرنها فشلن 
يف اإلنضمام إىل فرحة عرسه وأغلق الباب.

البابا فرنسيس يف رسالته  ويقول قداسة 
»نور اإلميان«:

»إن اإلميان بال حقيقة، ال خُيّلص، وال جيعل 
خطواتنا ثابتة. بل يبقى جمرد خرافة مجيلة، 
أمًرا يفرحنا  السعادة،  لرغباتنا يف  انعكاًسا 
مبقدار حاجتنا يف أن خندع أنفسنا أو ينحصر 
يف جمرد شعور طيب، يعزي ويدفئ، ولكنه 
ولتقلبات  أمزجتنا،  يبقى موضوًعا لرتددات 
مسرية  دعم  عن  عاجًزا  ثم  ومن  التاريخ، 

دائمة يف احلياة« )24(.
صخرة  على  إذن  إمياننا  ولنرسخ  فلنجدد 
الوطن  وحقيقة  والكنيسة  املسيح  حقيقة 
لئال تتحول قضيتنا إىل »جمرد شعور طيب« 
»ترددات  مقياس  على  للتغيري  معرض 

أمزجتنا وتقلبات التاريخ«!
حقيقة  صخرة  على  اإلميان  يف  رسوخنا  إن 
الثاني  اهلدف  لتحقيق  سيؤهلنا  املسيح 

لقضيتنا، أي الدفاع عن احلرية.

ثانيًا: الدفاع عن احلرية
احلرية هي عطية سامية من عند اهلل وحريتنا 
هي بالنسبة لنا »مسرية حياة ثابتة ودائمة«. 
مل نعتد يومًا على العيش يف الذل والعبودية 
أو ديين.  أي نظام سياسي  وال حتت حكم 
لقد سقط شهداؤنا دفاعًا عن احلرية وصونًا 
هلا. فحريتنا كنز مثني، ال بل هي أمثن كنز 
يسوع  املسيح  من  باستمرار  نستمّده  لنا. 
الذي مبوته وقيامته »قد حررنا حتريرًا« )غال 
حنافظ  بأن  ضمريي  واجب  فعلينا   .)1/5
»فحيث يكون  بأمانة وحكمة ويقظة.  عليها 

ة« )2قور 17/3( روح الرّب تكون احلريَّ
ونصمد  ونتوحد  نتنبه  أن  علينا  لذلك جيب 
نري  حتت  جديد  من  نسقط  لئال  ونناضل 
واخلالفات.  لالنقسامات  فريسة  العبودية 

قال ربنا:
يرتكب  َمْن  حُيرِّركم…  واحلّق  احلقَّ  ''تعرفون 
اخلطيئة يكون عبدًا، والعبد ال يقيم يف البيت 
لألبد، بل اإلبن يقيم لألبد، فإذا َحرَّركم اإلبن 

) يو 8 /36-32(. صرمت أحرارًا حقًا'' 
قد يطلب منا ضمرينا احلّر أن نتنازل أحيانًا 
أو  األخوة  مصلحة  سبيل  يف  حقوقنا  عن 
بل  تنا،  حلريَّ حدًا  يعترب  ال  هذا  إنَّ  الوطن. 
طريقًا ملمارستها بنوع أمسى. واملؤمنون إذا 
ليخدموا  السابقة  عبوديتهم  من  روا  حَترَّ ما 
ة عبيَد بعضهم  اهلل ''عليهم أن يصريوا باحملبَّ
الروح  ههم  يوجِّ كما   ،)13/5 )غال  البعض'' 

القدس.
النبّوة  إىل  والدعوة  اإلجنيلية  ة  احملبَّ هذه 
هة إىل مجيع الناس، تفرضان  اإلهلية املوجَّ
الكائن  حقوق  إحرتام  وجازمًا  مباشرًا  فرضًا 
ة  البشري باحلياة والكرامة. ال فارق بني حمبَّ
بينهما  التعارض  العدل،  وإرادة  القريب 
ل  ُيكمِّ بل  ال  معًا،  والعدل  ة  للمحبَّ تشويه 
دون  باحلؤول  العدالة،  معنى  الرمحة  معنى 

إنغالقها يف دائرة الثأر.
التعبري املباشر  األخوية هي  إن هذه احملبة 
فال  املسيحية.  اهلوية  لطبيعة  واملنظور 
دون  من  وال حمبة  دون حمبة  من  مسيحية 
اإللتزام  ضرورة  إىل  نصل  وهنا  مصاحلة. 
وهو  اال  لقضيتنا،  الثالث  اهلدف  بتحقيق 

حتقيق املصاحلة فيما بيننا.

ثالثًا: حتقيق املصاحلة
مثنًا  دماَءهم  اليت دفع شهداؤنا  حريتنا  إن 
املصاحلة  باكتمال  إال  فعاًل  تكتمل  ال  هلا 
تتكلل  أن  وأمتنى  أرجو  وكم  بيننا.  فيما 
مصاحلتنا املرجوة يف أبرشيتنا املارونية يف 
اإلحتفال  توحيد  خالل  من  أقّله  اوسرتاليا، 
بالقداس اإلهلي السنوي على نية شهدائنا 
ال  السماء  يف  شهداءنا  بأن  علمًا  االبرار، 

احزاب. وينتظرون بأن نتعاىل  ينتمون إىل 
باحملبة  جمتمعني  هلم  ونصلي  اجلراح  فوق 
بعد  جيوز  فال  والرجاء.  باإلميان  وموحدين 
على  وقربانه  املسيح  نقّسم جسد  أن  اآلن 
عدد انقساماتنا السياسية وتياراتنا احلزبية. 
للتوصل  سأسعى  ما  وهذا  ارجوه  ما  هذا 
إليه بالتعاون معكم للسنة املقبلة إن شاء 
اهلل. وأصلي معكم راجيًا أن تسهم الزيارة 
يف  البرشيتنا  بها  سيقوم  اليت  الراعوية 
مار  الكاردينال  البطريرك  غبطة  أوسرتاليا 
بشارة بطرس الراعي يف القسم الثاني من 
الثاني سنة 2014 يف حتقيق  شهر تشرين 

هذه املصاحلة االخوية املرجوة.
أصبحت  احلاجة  بأن  منا  أحد  على  خيفى  ال 
ماسة للتفاهم املسيحي املسيحي يف لبنان 
كمقدمة للتفاهم الوطين والشامل. وإني أردد 
أنه ال قيام للدولة وال رجاء لنا بلبنان جديد 
إال بإستعادة القرار املسيحي يف لبنان. هذا 
القرار يؤسس لقرار لبناني مشرتك بني كل 
أبناء الوطن اللبناني على إختالف مذاهبهم. 
مضى  مما  أكثر  يدعونا  اليوم  والواقع 
مؤسساتنا  ألن  معًا  والعمل  املصاحلة  إىل 
وصيغتنا  اهلاوية  شفري  على  الدستورية 
اللبنانية اليت متّيز بها وطن الرسالة أصبحت 
على احملك. واملؤسف أننا نعرف الطريق إىل 
ونصلي  باهلل  نؤمن  كلنا  نسلكه.  وال  احلل 
له ولكننا نعرض عن إهلاماته ووصاياه وال 
واملصاحلة  التالقي  إىل  يدعونا  بها.  نعمل 
وحنن نعاند على اخلصام والتفرقة! يدعونا 
التسلح  إىل  نسارع  حنن  بينما  خمافته  إىل 
اخلري  إىل  يلهمنا  البعض!  بعضنا  من  خوفًا 
وحنن نقاوم إهلاماته طمعًا مبكاسب وكراسي 

أو خوفًا من فقدانها!
أإىل  احلال؟  هذه  على  سنبقى  متى  إىل   
الفرص  كل  ستضيع  فيه  الذي  الوقت 
وراء  خارجًا  كلنا  ونصبح  اآلن،  لنا  املتاحة 
االبواب املغلقة يف وجهنا، بدل اإلستعداد 
منذ اآلن بروح املصاحلة والتعاون فيما بيننا 
لدخول فرحة العرس مع العريس السماوي 

يسوع املسيح؟

إخوتي وأخواتي االحباء،
ومل  سدى  يذهب  مل  االبطال  شهداِئنا  دُم 
يهدر عبثًا. قضية شهدائنا هي قضيتنا. وال 
أظن أن أحدًا منا سيبخل بدمائه يومًا للدفاع 

عن إميانه وحريته وأرضه وإخوته ووطنه.
إن الفرصة متاحة لنا اليوم لنجمع، مبجانية 
الوافر  احملبة  زيت  األبطال،  وسخاء  االحرار 
ومصابيح يقظتنا مشتعلة، لكي نواجه جبرأة 
مع  ونستقبل  الكاذب،  العدو  حيل  وحكمة 
اآلتي  املسيح  ضمري  وراحة  بفرح  شهدائنا 

ملالقاتنا باجملد والكرامة.
رحم اهلل شهداءنا الذين ضحوا بنفوسهم يف 
سبيل من أحبوا، وأعطى القادة السياسيني 
احلكمة للعمل من أجل لبنان وصون احلرية 

والسيادة والكرامة فيه. 
سهر  حالة  عائشني  باهلل  امياننا  ولنجدد 
الرب، متنبهني إىل جتلياته  وإنتظار جمليء 
تارخينا  يف  ارادته  حمققني  حياتنا،  يف 

الشخصي واجلماعي.
محى اهلل لبنان ومحى اوسرتاليا. آمني.
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Melbourneملبورن

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 19 October 2013  2013 االول  تشرين   19 السبت 

LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

HUME HWY 
SOMERTON

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

 لـصاحـبها سـام يـونان

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305

على استعداد الستقبال مناسباتكم
 زواج - خطوبة - أعياد ميالد - عمادات وغريها

أسعارنا تناسب اجلميع.. هدايا قيمة 
للعرسان العرب من 500 اىل 2000 دوالر

العنوان:
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Melbourneملبورن

 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

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 19 October 2013  2013 االول  تشرين   19 السبت 

 ورقة الـ100 دوالر اجلديدة تطرح للتداول خبصائص أمنية 

مميزة و لن »تطرد« القدمية
يبدأ يف الواليات املتحدة األمريكية اليوم الثالثاء 8 أكتوبر/
تشرين األول، تداول أوراق مالية جديدة من فئة 100 دوالر، 
وذلك بعد 3 سنوات من التأخري، بسبب اكتشاف عيوب يف 

طباعة هذه الفئة يف وقت سابق من عام 2010.
باستخدام  األمريكي،  الفيدرالي  االحتياطي  وقام جملس   
النقدية  األوراق  صناعة  يف  وأفضل  جديدة  تكنولوجيا 
اجلديدة لزيادة تأمينها ومحايتها من التزوير، وتعترب ورقة 
100 دوالر اجلديدة الفئة األحدث من العملة األمريكية اليت 
يعاد تصميمها مبيزات أمنية معززة، وتتميز الورقة اجلديدة 
للواليات  السابق  الرئيس  صورة  كسابقتها  حتمل  اليت 
ثالثي  أزرق  بشريط  تتميز  فرانكلني"،  "بنيامني  املتحدة 
دوالر   100 رقم  كم حتمل  منتصفها،  من  بالقرب  األبعاد 
باخلط العريض، وصورة جلرس داخل حمربة حناسية اللون 
على اجلهة األمامية من الورقة، يتغري لون صورة اجلرس 
من حناسي إىل أخضر اعتمادا على زاوية الورقة، وكان من 
املفرتض أن يتم طرح هذه األوراق للتداول يف األسواق 
يف فرباير/شباط عام 2010، ولكن يف بداية شهر أكتوبر/

االحتياطي  جملس  أعلن  العام،  ذلك  من  األول  تشرين 
مطبعية  عيوب  الكتشاف  إصدارها،  تأجيل  عن  الفدرالي 
ذلك  اليت متت طباعتها يف  املالية  األوراق  ثلث  يف حنو 

الوقت.
األسواق  يف  للتداول  تطرح  جديدة  دوالر   100 ورقة 

خبصائص أمنية مميزة
وكان موعد طرح الواليات األمريكية املتحدة لورقة املئة 
البنك  أعلنه  ملا  وفقًا  وذلك  التداول،  اجلديدة يف  دوالر 
عن  املاضي  نيسان  يف  )الفيدرالي(  األمريكي  املركزي 
تداول ورقة نقدية جديدة من فئة املئة دوالر يف 8 تشرين 
األول من العام اجلاري، مع العلم أن الطرح تأخر أكثر من 
سنتني ونصف سنة، كون السلطات األمريكية كشفت يف 
ربيع 2010 عن مشروع إلصدار هذه الورقة النقدية اجلديدة 
أن  على  تزويرها،  الصعب  من  جيعل  بشكل  أعدت  اليت 
تطرح يف التداول شباط 2011، إال إنتاجها اصطدم ببعض 

العيوب وخصوصًا مشكلة جتعد الورقة عند الطبع.
األمريكية  النقدية  األوراق  اكرب  دوالر،  املئة  وستبقى 
)اليت  اليوم  تستخدم  واليت   ،1969 عام  منذ  املتداولة 
أصبحت قدمية( صاحلة بعد الثامن من تشرين األول، ويعترب 
تداوهلا  األوراق جيري  ثلثي هذه  أن  الفدرالي  االحتياطي 
خارج الواليات املتحدة. وستبقى صورة بنجامني فرنكلني 
عماًل  اجلديدة  الورقة  على  املتحدة  الواليات  مؤسسي  أحد 
 بالقواعد العامة للعملة األمريكية املتداولة املعتمدة يف 1928.
االنرتنت  على  احلكومي  األمريكية  العملة  موقع  وينشر 
»ورقة  أن  اجلديدة، ورد فيه  العملة  كتيب توضيح حول 
املئة دوالر املعاد تصميمها تشتمل على ميزتني أمنيتني 
يف  واجلرس  األبعاد  ثالثي  األمين  الشريط  متطورتني؛ 
احملربة. كما تتضمن ميزات أمنية شديدة الفاعلية تستخدم 
هيئة  على  املائية  العالمة  مثل  أخرى،  أمريكية  فئات  يف 

صورة واخليط األمين.
األوراق  استبدال  الضروري  من  يكون  »لن  أنه  بني  كما 
األمريكية  العملة  أوراق  مجيع  وتبقى  باجلديدة،  القدمية 

قانونية، بغض النظر عن وقت إصدارها«.
ومن اجلدير ذكره أنه متت إعادة تصميم العمالت الورقية 
األمريكية بإدخال سلسلة جديدة من وسائل منع التزييف، 
 وذلك يف أول تغيري جذري يف تصميم العملة منذ 67 عامًا.
 100 فئة  النقدية  بالورقة  اجلديدة  العملة  بدأ صدور  وقد 
 50 فئة  النقدية  الورقة  أعقبها  ثم   ،1669 عام  دوالر يف 
دوالرًا يف عام 1997، ثم فئة 20 دوالرًا يف عام 1998 وفئة 

10 دوالرات و5 دوالرات يف عام 2000.
عندما  التصميم  إعادة  عمليات  من  الثانية  اجلولة  وبدأت 
استحدثت احلكومة األمريكية فئة العشرين دوالرًا اليت أعيد 
تصميمها ثانية يف عام 2003، كما مت إصدار فئة اخلمسني 
دوالرًا املعاد تصميمها يف 28 أيلول 2004، ومت إصدار فئة 
العشرة دوالرات املعاد تصميمها يف 2 آذار 2006 متضمنة 

ثالث ميزات أمنية سهلة االستخدام.
كما مت إصدار فئة اخلمس دوالرات املعاد تصميمها يف 
13 آذار 2008، وتسهل امليزات األمنية املعززة من التحقق 
من  نسخها  وتصعب  اجلديدة  دوالرات  اخلمسة  ورقة  من 

املزورين احملتملني.
وسوف تستمر أوراق الدوالر والدوالرين يف التداول لكن 

مل تتم إعادة تصميمها.

التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام 
اجملتمع الدولي

تدعو جلنة ملكة مجال االغرتاب اللبناني لعام 2014
فيكتوريا  فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – 

فتيات اجلالية اللبنانية من عمر 18 - 25 سنة  
للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف 

ملبورن اسرتاليا لعام 2014
 حيث ستتوج ملكة العام 2014 مع وصيفة أوىل وثانية
 يف مهرجان مجالي وفين بامتياز، يف شهرأيار2014 

هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات النهائية مللكة 
مجال االغرتاب

 2014 الذي سيقام يف لبنان – 
 برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية 

ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل 15 شباط 2014  

إيف  على األرقام التالية: غولدا 0447176293 –  
0433773766 جيسيكا 0422863747 – كوزات 0401969915

أمانة االعالم: إبراهيم شربل
2013/10/16

جلنة ملكة مجال االغرتاب اللبناني 
لعام 2014  فرع من اجلامعة اللبنانية 

الثقافية يف العامل – فيكتوريا
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

ëÏmÏm@Úèé˚fl
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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

@IPS@@Â‹»m
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ÊäÏj‹fl
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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 19  October 2013  2013 االول  تشرين   19 السبت 

الطائرة  لكرة   - الرياضي  األرز  نادي  يدعو 
دورة  ملشاهدة  اللبنانية  اجلالية  أبناء  مجيع 
لبنان  استقالل  لكأس  جربان  خليل  جربان 
لبنان  استقالل  عيد  الطائرة ومبناسبة  بكرة 
 ،2013/12/1 فيه  الواقع  األحد  نهار  وذلك 
من الساعة 12 ظهرًا وحتى السادسة مساًء 

على العنوان التالي:
 Darebin Community Sports Stadium 857

 Plenty Rd, Reservoir
فعلى الراغبني االنضمام والعمل والتدريب 
مع فريق اجلامعة االتصال باملسؤول طوني 
بأمني  أو   0403134586 الرقم:  على  عبدو 
السر جو االسطا على الرقم: 0411360445
 الدعوة عامة

باملناسبة تتقدم اللجنة التنفيذية يف اجلامعة 
اللبنانية الثقافية يف العامل - فيكتوريا من 
 73  –  The TOWN MEATERY مؤسسة 

 Moreland Road Coburg
لصاحبها السيد جهاد مسعان بالشكر اجلزيل 
من  الرياضية  الدورة  تكاليف  بكامل  لتربعه 
كلفة امللعب  كؤوس –  ميداليات –  ثياب – 
جربان  خليل  جربان  بدورة  يتعلق  ما  وبكل 

لكأس استقالل لبنان بكرة الطائرة.
أمانة االعالم: إبراهيم شربل
2013/10/15

نادي األرز الرياضي - لكرة الطائرة

 فرع من اجلامعة اللبنانية 
الثقافية يف العامل - 

فيكتوريا

 جنمة كرة القدم االمريكية 
تتزوج من زميلتها

وامباش  آبي  االمريكية  القدم  كرة  تزوجت جنمة 
ساره  طويلة  لفرتة  وصديقتها  زميلتها  من 
هوفمان، وشكرت العبة اهلجوم، أمس، مجهورها 

على "تويرت" لدعمها.
وانا  "نريد ساره  املدونة:  وكتبت وامباش على 
ان  ميكننا  ال  ودعمهم.  حلبهم  العامل  كل  أشكر 

نكون اكثر سعادة، يا له من اسبوع".

باخبار  املتخصص  زي"  ام  "تي  موقع  وحبسب 
املشاهري، حصل الزواج السبت املاضي يف هاواي 

حبضور عدد كبري من الالعبات االمريكيات.
القياسي  الرقم  عاما(   33( وامباش  وحتمل 
العاملي لعدد االهداف الدولية )160( لدى الرجال 

والسيدات معًا.
يف  العامل  يف  العبة  افضل  وامباش  واختريت 
االلعاب  اىل ذهبية  بالدها  قادت  ان  بعد   2012

االوملبية يف لندن.
عاما(   29( هوفمان  جانب  اىل  وامباش  ولعبت 
فريدوم  وواشنطن  فالش  نيويورك  وسرتن  مع 

وماجيك جاك.



Page 27صفحة 27     

ملبورن

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
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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
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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*
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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 19 October 2013  2013 االول  تشرين   19 السبت 
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ملبورن - مؤنمر صحفي

Saturday 19 October 2013  2013 االول  تشرين   19 السبت 

كتب كميل مسعود

ايلي  للزميل  سؤال  ويف 
وما  الزيارة  عن  نداف 
اىل  له  االوىل  كانت  اذا 
االباتي  قال  اسرتاليا 
الزيارة  انها  رعيدي: 
االوىل اليت اقوم بها اىل 
عشر  منذ مخسة  اسرتاليا 
جنحت  الرهبنة  وان  عاما 
واحلمد هلل جناحا كبريا يف 
اثبات وجودها يف املغرتب 

املضياف اسرتاليا.
والدليل على ذلك ما لدير 
مار شربل يف ملبورن من 
واحرتام  وتقدير  مكانة 
اجلالية  ابناء  نفوس  يف 
املشرقية  املسيحية 
خاصة  واللبنانية  عامة 
يكنه  الذي  االحرتام  وهو 
اختالف  على  اللبنانيون 
هلذا  الدينية  طوائفهم 

الدير ورهبانه.
الزيارة  بعد  انطباعه  وعن 
انا  رعيدي  االباتي  قال 
مع  للرهبان  كثريا  مرتاح 
طقشي  م  املونسنيور 
يف خدمة الرعية فالرهبنة 
وعدم  جترد  حياة  تعيش 
املراكز  وراء  الركض 
مع  االنطونيون  والرهبان 
مساعدون  فهم  الرعية 
بعيدين  معرقلني،  وغري 
واملصاحل  الغايات  عن 
منذ  همنا  الن  الفردية 
البدء هو االسهام بالعمل 
الروحي والوطين والذاتي 
يف بالد االغرتاب وهدفنا 
االول واالخري يف رسالتنا 

الرئيس العام للرهبنة االنطونية املارونية االباتي داوود رعيدي يف مؤمتر صحفي يف دير مارشربل ملبورن:
لبنان املسيحي مدرسة للحرية والتسامح واالنفتاح وللرهبنة االنطونية دور روحي وتربوي وتعليمي وارشادي
على مجيع اللبنانيني ان ال ينسوا وطنهم االول لبنان وان حيافظوا على البلد الذي استضافهم اسرتاليا

الرهبانية العمل سوية مع 
خالص  اجل  من  اجلميع 

النفوس.
يف  املسيحي  الدور  وعن 
الظروف الراهنة يف لبنان 
ان  رعيدي  االباتي  قال 
للمسيحيني يف لبنان دورا 
هلم  كان  مما  اكرب  كبريا 
اعين  ال  وانا  السابق  يف 
العسكري  بالدور  اطالقا 
الننا كرهبنة عملنا هو يف 
املفهوم الدنيوي وكل ما 
املسيحيني  ان  هو  اعنيه 
يف لبنان كانوا وال يزالون 
االشعاع  مشاعل  محلة 
وهم  واحلضاري  الثقايف 
حقوق  عن  املدافعون 
االنسان. فلبنان املسيحي 
جامعة  يزال  وال  كان 
ولبنان  االوسط  الشرق 
مدرسة  كان  املسيحي 
للحرية واالعالم والتسامح 
بني  واحلوار  واالنفتاح 
مجيع احلضارات واالديان 
الشرق  اوضاع  وان 
حنو  املنزلق  االوسط 
يف  يستدعي  التطرف 
يلعب  ان  احلاضر  الوقت 
الدور  هذا  املسيحيون 
وابدعوا  به  عرفوا  الذي 

يف ادائه.
للزميل  سؤال  على  وردا 
دور  عن  مسعود  كميل 
يف  االنطونية  الرهبنة 
لبنان اجاب االباتي رعيدي 
دور  أخلص  ان  استطيع 
الرهبنة بانها جزء رئيسي 

يزور اسرتاليا الرئيس العام للرهبنة االنطونية املارونية 
قدس االباتي داوود رعيدي وهي زيارة راعوية بدأها 
اىل دير مار شربل يف منطقة كوبرغ - ملبورن  التابع 

للرهبنة االنطونية.
وكان قد بدأ زيارته ملدينة ملبورن يوم االحد الواقع يف 

التاسع والعشرين من شهر ايلول 2013.
وصباح يوم الخميس يف الثالث من تشرين االول وبناء 
على موعد سابق باستقبال ممثلي الصحافة اللبنانية يف 
الهريالد  الزمالء كميل مسعود عن جريدية  اسرتاليا، 
العربية وايلي نداف عن جريدة التلغراف وبول خياط 

تم اللقاء بحضور االب االنطوني شارل حتي.
له  متمنني  رعيدي  باالباتي  الزمالء  ترحيب  وبعد 
االجالء  االباء  بضيافة  اسرتاليا  ربوع  يف  طبية  اقامة 
يف دير مار شربل رئيس الدير االب االنطوني ادمون 
اندراوس وشارل حتي وهوفيك بوداكيان عن رهبنته 

الكريمة.
االباتي رعيدي رحب بممثلي الصحافة  اللبنانية متمنيا 
يقوم  الذي  االعالمي  عملهم  والنجاح يف  التوفيق  لهم 
وتوعية  والعربية  اللبنانية  الجالية  اخبار  تغطية  على 

الشعب  مكونات  من 
اللبناني على اختالف فئاته 
وطبقاته ويشبه دور افراد 
العائلة يف البيت الواحد. 
افراد  من  فرد  فلكل 
اخلاص  دوره  العائلة 
يقوم  الذي  واملستقل 
الفرد  ينجح  وعندما  به 
املنوط  الدور  اداء  يف 
اليه  املوكلة  واملهمة  به 
يشعر بالسعادة واالرتياح 
كامال  بدوره  قام  النه 
دون االلتفاف او التدخل 

يف ادوار اآلخرين.
الذي  الدور  فان  وهكذا 
االنطونية  الرهبنة  تلعبه 
وتربوي  روحي  دور  هو 
وان  وارشادي  وتعليمي 
الرهبنة تقوم بدورها خري 
قيام بصمت دون السعي 
اىل الظهور العلين بعيدين 
االعالمية  البهرجة  عن 
اليت  ال تتالءم مع مبادئ 
تشعر  هنا  ومن  الرهبنة 
النها  بالسعادة  الرهبنة 
جنحت بربكة اهلل يف تأدية 
مؤسساتها  عرب  دورها 
وهذا  والتعليمية  الدينية 
الدرجة  يف  يهمنا  ما  كل 
ثانية  جهة  ومن  االوىل 
فان رهبنتنا تقوم بدورها 
وعملها الرسولي يف مجيع 
دون  اللبنانية  املناطق 
يف  ثابتون  وحنن  متييز 
او  ختاذل  دون  مواقفنا  
مستمرون  واننا  انكفاء  
حيث حنن الن ما يرضينا 

وعظمة  لبناني  اصل  من  املتحدرة  الصاعدة  االجيال 
الحضارة التي ينتمون اليها والتي يجب على اللبنانيني 

االباتي داوود رعيدي

التمسك بها ونقلها اىل االبناء واالحفاد النها متجذرة 
يف نفوس اللبنانيني يف بالد االنتشار.

االباتي داوود رعيدي والزميل كميل مسعود

بواجبنا   نقوم  اننا  هو 
النابع من امياننا وهو حمبة 
اهلل والعمل على نشر جو 
بني  وااللفة  التمايز  من 
فامياننا  الوطن،  مكونات 
يأخذ  الصاحل  كالسامري 
املبادرة للعالج وال ينتظر 

الفرج من اآلخرين.
روح  على  يدل  وبتعبري 
بها  يتحلى  اليت  الفكاهة 

اسلوب االباتي رعيدي يف 
الكالم واملناقشة قال يف 
هذا اجملال وبلهجة لبنانية 
ما  حمل  منروح  ما  »حننا 
مبعنى  بس«  هربة  يف 
عملنا  يف  مستمرون  اننا 
الرسولي دون تراجع مهما 
واحلواجز  الصعاب  كانت 

والعراقيل.
الرهبنة  مؤسسات  وحول 

اننا  االباتي رعيدي   قال 
منلك اربعني ديرا ومؤسسة 
وعدد رهباننا 170 راهبا.

االباتي  وجه  اخلتام  ويف 
فيها  قال  كلمة  رعيدي 
امتنى على مجيع اللبنانيني 
ان ال ينسوا وطنهم االول 
على  حيافظوا  وان  لبنان 
استضافهم  الذي  البلد 

اسرتاليا.

الصحافة مع االباتي رعيدي واالبوان حتي وبوداكيان
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التنظيم  الفارق على صعيد  الظواهري... لكن  أمين 
هو أن عناصر النصرة مبعظمهم سوريون، وهم أكثر 
والسبب  والشام،  العراق  دولة  من  وتنظيمًا  قوة 
على  وهم  عدة،  بأشهر  قبلهم  وجدوا  لكونهم  يعود 
أنهم  كما  السورية،  والبلدات  باملناطق  جيدة  دراية 
العراق  دولة  تفعل  كما  عشوائي  بشكل  يقتلون  ال 
والشام، وليس هناك من مانع شرعي بالتحالف مع 
بقية كتائب املعارضة، بعكس دولة العراق والشام 
مع  العمليات املشرتكة  تنفذ بعض  وإن كانت  اليت 
بعض كتائب املعارضة، لكنها ال جتيز التحالف معها 

ألنهم كفرة، وال تتحالف سوى مع جبهة النصرة.
2-أما ثاني اخلالفات بيننا وبني دولة العراق والشام، 
عن  اإلعالن  تستعجل  والشام  العراق  دولة  أن  فهو 
والتمكني،  االستقرار  حيدث  ومّلا  اإلسالمية  الدولة 
الشريعة  فرض  إىل  تسعى  الدولة  تعلن  أن  وبعد 
وتسوي  املقامات  فتهدم  عنيف،  بشكل  اإلسالمية 
القبور باألرض، ومتنع التدخني، وتقيم احلدود حتى 
على الفتيان الصغار، وتغلق احملال حني يأتي موعد 
وتنّكل  برمضان،  يفطر  من  كّل  وتضرب  الصالة، 

باملخالفني، األمر الذي يفقدهم احلاضنة الشعبية.
هي  واألولوية  أولويات،  هناك  أن  فنرى  حنن،  أما 
إسقاط النظام حتى تستقر لنا األمور، وبعدها نعلن 

قيام الدولة اإلسالمية.
3- دولة العراق والشام تستهدف بشكل كبري أبناء 
الطوائف األخرى، فتقتل كل من هو مسيحي أو درزي 
هو  من  السنة  من  تقتل  كما  شيعي،  أو  علوي  أو 
خمالف هلا، فقد قتلت أحد املشايخ البارزين يف ريف 
اليت  التصرفات  هذه  تصرفاتهم.  ينتقد  ألنه  حلب، 
نشهدها يف بالد الشام ومن قبل يف بالد الرافدين، 
دفعت الشيخ أسامة بن الدن ومن بعده الظواهري 
لسلوكات  كبرية  انتقادات  محلت  رسالة  توجيه  إىل 
دولة العراق اإلسالمية بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، 
بالدين، إن مل  ودعت إىل عدم قتل املخالفني هلم 

يبادروا إىل قتاهلم.
قتل  عندها يف  مشكلة  ال  والشام  العراق  دولة   -4
من  كانوا  لو  حتى  العمليات،  تنفيذ  أثناء  املدنيني 
السنة، وحتى لو كانت فوائد العملية ليست كبرية، 
أما  اجلهاد.  يعّطلون  ال  املدنيني  إن  يقولون  فهم 
العملية  تنفيذ  جواز  عدم  ترى  كتائبنا  فمعظم  حنن 
إن كان سيقتل بها مدنيون، كما بّينت لك من خالل 
أن  يرى  والبعض  عليك،  عرضتها  اليت  الفيديوات 
العملية  كانت  فإن  العملية،  حجم  على  يتوقف  األمر 
كبرية، وعدد املدنيني الذين سيقتلون قلة فال بأس، 
ألن املنفعة أكرب من املفسدة. وكذلك األمر بالنسبة 
إىل التفجريات، فإن كان عدد الذين سيقتلون من 
من  مانع  فال  »املؤمنني«،  عدد  من  أكرب  »الكفرة« 

تنفيذ العملية.
5- دولة العراق والشام تسري على قاعدة: )واعتدوا 
عليهم مبثل ما اعتدوا عليكم( فتفيت بتهديم كنائس 
يهدم  النظام  ألن  الشيعة  وحسينيات  املسيحيني 
مساجد السنة، وترّبر الذبح ألن النظام يذبح، وتفيت 
يفعل  النظام  ألن  ونسائهم،  خمالفيهم  أوالد  بقتل 
ذلك، ولعلها قد جتيز استخدام الكيماوي ألن النظام 
برأيهم استخدمه أكثر من مرة... قلت له وأنتم ماذا 
قال: هناك بعض اجملموعات حتمل هذه  تعتقدون؟ 
األفكار... قلت له: لكن الكثري من العلماء فسروا هذه 
اآلية خبالف ما تفسرونه. فاملقصود بـ »اعتدوا« هو 
رد االعتداء، ألنه من احملال أن يأمر اهلل باالعتداء... 
ورد االعتداء ال يكون إال وفق احلدود اليت نّص عليها 
الشرع، فالشرع أوصى أن ال نقتل شيخًا وال طفاًل 
وال امرأة، وأوصى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أن ال حيد اإلنسان شفرته أمام ذبيحته فكيف إذا كان 
إن  لقتله  الطرق  أيسر  عن  تبحث  أن  فيجب  بشرًا، 
قاتلك طبعًا. لكن ما نشاهده من أفالم عرب اليوتيوب 
تظهر وحشية كربى تنّفر الناس منكم ومن اإلسالم... 
قال هذا موضوع خاليف بيننا، لكن حني ترى بعينيك 
الطريقة اليت يقتل بها بعض اجملاهدين، وما يلحق 

جبسده من تشويه، سيكون رأيك خمالفًا.
سألته عن رأيه باإلخوان املسلمني، فقال هؤالء إخوان 
الشياطني، فهم يتعاونون مع الكفرة واألمريكيني، 
وإن  سلطة.  طالب  وهم  صادقني،  غري  أنهم  كما 
أتيح هلم اجملال ليتحالفوا مع النظام ويعطيهم بعض 
حكموا  املسلمون  اإلخوان  معه.  لتحالفوا  املكاسب 
مصر، فماذا قدموا لنا، ال شيء. وهل ألغوا املعاهدة 
ألنهم  يفعلوا  ولن  يفعلوا  مل  بالطبع  إسرائيل،  مع 

عمالء هلا.
التغيري برأينا جيب أن يتم بشكل جذري وثوري، وكل 
من يدخل يف تشريعات الكفرة فهو كافر، واإلخوان 
الدميوقراطية،  العملية  إىل  الدخول  على  وافقوا 

وساهموا يف املشاركة بنظام ال يقيم شرع اهلل.
بيادق يف لعبة األمم؟

فكرت كثريًا يف هؤالء الشباب، كنت على يقني أن 
فكرهم ال خيدم إال أعداءهم، وأن تصرفاتهم تشّوه 
صورة اإلسالم واملسلمني... وقد حاولت يف اليوم 

التالي أن أنقل وجهة نظري هذه ألبي مالك.
ب أبو مالك عن تساؤالتي فقد مات. ِ مل جيجُ

أتاني أبو مالك عند الفجر، صعدنا إىل سطح املنزل، 
كنت  فورًا،  النقاش  يف  دخلت  بدرًا...  القمر  كان 
له  قلت  املوازين.  بعض  سيقلب  كالمي  أن  أظن 
إىل  تدرون  ال  حيث  من  حتّولتم  تكونوا  أن  أخشى 
أداة يف يد الدول الكربى، وحتركاتكم وجهادكم ال 
ختدم يف نهاية املطاف إال األمريكيني، كما حدث يف 
أفغانستان. ضحك الرجل، وقال هل تقول هذا الكالم 
نظر  اتِق اهلل،  يا رجل  له ال!، فقال:  مازحًا، فقلت 
رأيتهم  الذين  الشباب  إن  إىل جبل قاسيون، وقال 

حيملون داخل قلوبهم إميانًا أرسخ من هذه اجلبال.
قلت له ال أشك يف ذلك، وما قصدت التشكيك يف 

إميانكم، وسأوضح لك وجهة نظري، قال تفضل:
بل  مالك،  أبا  يا  يكفي  ال  وحده  اإلخالص  له  قلت 
الدول  أن تكونوا على دراية واطالع حبسابات  جيب 
يّسر  ملاذا  سؤااًل:  أسألك  أن  أريد  وهنا  الكربى... 
لكم الغرب طريق الدخول إىل سورية؟ قال: الغرب 
الوعرة وسرنا  احلدود  بل حنن قطعنا  لنا،  ييّسر  مل 
وكدنا  إخواننا،  إىل  وصلنا  حتى  الطويلة  املسافات 
الذين قبض  نقتل مرات، وحدثين عن بعض رفاقه 
عليهم اجليش األردني على احلدود... سألته: ملاذا 
تركتم بالدكم؟ قال: أتينا لننصر إخواننا املستضعفني 
يدخل  أن  ميكن  ال  رجل،  يا  له  فقلت  سورية.  يف 
اآلالف من املقاتلني عرب احلدود الرتكية لو مل يكن 
هناك ضوء أخضر من الدول الكربى أمريكا وبريطانيا 
وفرنسا، كما حصل سابقًا مع املقاتلني العرب الذين 
قصدوا أفغانستان للقتال ضد الروس. قلت له أريد 
الكربى سهلت  الدول  به:  أقول لك شيئًا وفّكر  أن 
يف  منكم  لتتخلص  سورية،  إىل  الدخول  مهمة  لكم 
البالد اليت تنتشرون بها، ال سيما بعد مقتل السفري 
للدول  اآلخر  اهلدف  أن  كما  ليبيا،  يف  األمريكي 
الكربى هو إقامة توازن عسكري مع النظام السوري 
إىل  سيؤدي  التوازن  هذا  إقامة  ألن  األرض،  على 
إطالة احلرب يف بالد الشام، وبالتالي تدمري سورية 
اإلسرائيلي   - العربي  الصراع  معادلة  من  وإخراجها 
غري  السورية  فاملعارضة  أهلية.  حرب  وإنهاكها يف 
النظام، وليس هناك  الصمود يف وجه  قادرة على 

من سبيل سوى االستعانة بـ »القاعدة«.
يريد الغرب أيضًا أن يسبغ على احلرب الدائرة البعد 
الشيعة  من  النظام  حلفاء  أن  سيما  ال  الطائفي، 
اهلدف  أما  السنة.  من  معارضيه  وأن  والعلويني 
أي  فإن  منكم،  قدر  أكرب  على  القضاء  فهو  الرابع، 
تسوية ستربم يف نهاية املطاف ستكون على حسابكم 
وستدفعون أنتم الثمن، ألن الطروحات اليت تتقدمون 
بها ال يوافق عليها أحد، حتى اإلسالميني كاإلخوان 

املسلمني فما بالك بالعلمانيني.
قلت له يف النهاية أخشى يا أبا مالك أن يكون هدف 
األمريكيني هو تدمري سورية وإشاعة الفوضى حتى 
لو سقط النظام، فأنتم بالطبع ستوّجهون بندقيتكم 
إىل اجليش احلر واألكراد والكتائب األخرى إن سقط 
الثائرين إىل  السوريني  الذي سيدفع  األمر  النظام، 
االستجارة بالغرب إلنقاذ البالد والتخلص منكم، وهنا 
على  والربيطانيون  والفرنسيون  األمريكيون  يعود 
االستخباراتية  اللعبة  بزمام  ليمسكوا  أبيض  حصان 
لسورية واملنطقة. وتصبح املقايضات، ثروات البالد 

والسالم مع إسرائيل مقابل االستقرار واألمن.
للنصرة  التابعة  اجملموعات  من  الكثري  أن  أعتقد 
استخباراتيًا، وسرتى  والشام خمرتقة  العراق  ودولة 
يا أبا مالك إن قّيض اهلل لك أن تعيش، أن الدولة 
اإلسالمية حلم ووهم ال ميكن أن تتحقق على أيديكم 
القاعدة وحلفاءها سيتلّقون ضربة  يف سورية، وأن 

قوية وموجعة.
حنن  أما  دنيوية،  حساباتكم  الصحافيون  أنتم  قال 
فنؤمن أن كل ما حيدث هو بتقدير اهلل. قال تعاىل: 
وميكرون  أيضًا:  وقال  اهلل  عند  من  إال  النصر  وما 
وميكر اهلل واهلل خري املاكرين... قلت ما هكذا حتسب 
القضايا، فاهلل قال وأعّدوا هلم ما استطعتم من قوة، 
واإلعداد ليس فقط عسكريًا، بل يكون اإلعداد بالعلم 
والتكنولوجيا وفهم األولويات والتدرج وفهم موازين 

القوى العاملية وحساباتها.
يف اليوم التالي، ودعت أبا مالك... تواصلت معه 

بعدها مرات قليلة جدًا.
استشهد  فيها...  .. كتب  رسالة  أتتين  أيام،  قبل 

أبو مالك.

تتمة املنشور على الصفحة 15

حبرية قاتلة حتول الكائنات جماهدو سوريا«... احالم الوصول...
احلية حلجار

التقط املصور الربيطاني نيك براندت، الشغوف 
باحلياة الربية خصوصا يف إفريقيا، صورا حليوانات 
وطيور يف حميط حبرية قاتلة بشمال تنزانيا، وقد 

حتولت إىل قشور كلسية تشبه احلجارة.
وأشار موقع غيزمودو املتخصص يف التكنولوجيا 
إىل أن هذه الظاهرة النادرة ترجع إىل الرتكيب 
على  حتتوي  فهي  الناترون،  لبحرية  الكيميائي 
نسبة عالية جدا من امللوحة، وتصل درجة احلرارة 
فيها إىل 60 درجة مئوية، لتصبح املياه وصفة 

للقتل لقربها من األمونيا.
ونقل املوقع عن نيك براندت أن هذه املخلوقات 
بالبحرية،  احمليطة  املناطق  يف  تنتشر  املتحجرة 
حيث يصل معدل احلموضة بني 9 و 10.5، وكل 
ما يلمسها من كائنات حية يفقد حياته وحتتفظ 

به البحرية إىل األبد.
وقال براندت إن ال أحد يعرف بالضبط كيف ماتت 
هذه املخلوقات املتحجرة اليت جرفتها األمواج إىل 
اخلط الساحلي للبحرية، ولكن يبدو أن ذلك يرجع 
الطيور  هذه  مشبها  قاسية،  طبيعية  عوامل  إىل 
نظرا  فتحجرت  زجاجي  بلوح  اصطدمت  وكأنها 

الصطدامها مباء البحرية.

أغرب 10 طلبات لتأشرية 
هجرة

العجائب والغرائب ال حدود هلا، فلقد مت اصدار 
يف  يفكرون  الناس  جتعل  قد  أسباب   10 أغرب 
اهلجرة من بلدانهم إىل بلد آخر عن طريق احلصول 
التهرب  على تأشرية، مبا يف ذلك شخص يريد 
من الشرطة وشخص آخر يريد أن يهاجر ليصبح 
. األخري  هلذا  تقدميه  قبل  الكلب  لغذاء   متذوقا 
طريق  عن  واملعلومات  البيانات  هذه  معرفة  مت 
الناس  يساعد  الذي  العاملي  التأشريات  موقع 

اليت تتطلع إىل التقدم بطلبات التأشرية :
أوربا  يريد تأشرية إىل  10. جزاز رجل من بريو 
حتى يتمكن من العمل بوصفه ‘جزاز لصوف الغنم’ 

خالل موسم اجلز .
تأشرية  على  احلصول  امرأة  حاولت  زوميب   .9
تعمل  »أن  أجل  من  املتحدة  اململكة  إىل  اهلجرة 

كزوميب مومسي« .
باإلمكان احلصول  أنه  األقدام :يعتقد  تدليك   .8
على العمل يف الواليات املتحدة عن طريق تدليك 

األقدام .
7. اهلروب من العدالة :رجل أراد احلصول على 
بها  تتواجد  اليت  أسرتاليا  إىل  اهلجرة  تأشرية 
عائلته هروبا من السلطات اليت كانت تبحث عنه 

يف بلده الفلبني 
يرحل  أن  يريد  :رجل  الكالب  طعام  متذوق   .6
للواليات املتحدة لكي يعمل كمتذوق لطعام الكالب 

بعد حصوله على الوظيفة يف جمال ختصصه .
5. سائق الغندول :قرر مالي الذهاب تقديم طلب 
للحصول على تأشرية للذهاب إىل البندقية حتى 
يتمكن من العمل على الغندول بعد رؤيتها على 

شاشة التلفزيون .
4. حمنط :جمرم من املكسيك يريد استخدام خربته 
يف حتنيط جثث املوتى يف أسبانيا ولكن مت رفض 

طلبه.
إىل  االنتقال  روسية  امرأة  طلبت  مومس:   .3

هولندا للعمل يف الدعارة.
2. الفالمنكو :أراد مدرس الرقص الربازيلي الذي 
يسمح به للقدوم إىل اململكة املتحدة حتى يتمكن 

من »جلب الفالمنكو اىل شوارع نورويتش«.
1. صياد مصاصي الدماء :أحد الرجال يف جنوب 
للحصول على تأشرية  افريقيا كان مهتما كثريا 
اإلحتاد األوربي حتى يتمكن من بدء عمله ‘كصياد 

ملصاصي الدماء« يف رومانيا.

 يتجسس على زوجته من 
صندوق السيارة

آخر  رجل  مع  زوجته  الغرية  بط سويسري شديد 
بعد أن اختذ من سيارتها خمبأ للتجسس عليها، 
وقالت الشرطة، السبت، عن احلادث الذي وقع 
الرجل  إن  السويسرية،  غاليا  سان  مقاطعة  يف 
اختبأ يف خزانة احلقائب بسيارة زوجته، حيث رآها 

وهي تنتقل إىل سيارة رجل آخر.
هياج  حبالة  أصيب  الرجل  بأن  الشرطة  وأفادت 
إىل  متوجها  من خمبأه  وخرج  ذلك،  رؤيته  مبجرد 

زوجته والرجل اآلخر.
وقالت الشرطة: »إن الزوج كال ضربات عديدة 
وموجعة لزوجته«، مضيفة أن الطمأنينة الزوجية 
»مل تعرف طريقها للزواج الذي مر عليه 16 عاما 

منذ وقت طويل«.
وذكرت الشرطة أن الرجل كان يعاني فيما يبدو 
الرجل  »قرر  قالت:  إذ  بالغرية،  مؤملا  شعورا 
الطويلة  زوجته  خيانة  على  أدلة  عن  يبحث  أن 

بنفسه«.
الفصل  من  املقاطعة  يف  الشرطة  رجال  ومتكن 
بني الزوجني املتنازعني، كما مت نقل الزوجة اليت 

أصيبت جبروح إىل املستشفى.
األخريات  الزوجات  بيان  يف  الشرطة  وحذرت 
قائلة: »يف حالة وجود موعد غرامي، رمبا يكون 
وفقا«  السيارة،  حقائب  خزانة  داخل  الزوج 

لـ«سكاي نيوز««.

 إنشاء أول مصنع إلجناب 
األطفال يف العامل

ال يزال العمل قائمًا على قدم وساق إلنشاء أول 
طبيبة  إشراف  حتت  العامل،  يف  لألطفال  مصنع 
بتأجري  الفقريات  النساء  حاجة  تستغل  هندية 
املال،  من  مبلغ  مقابل  غربية  لعائالت  أرحامهن 

حبسب صحيفة دايلي ميل الربيطانية
املشروع هو خطوة جريئة من قبل الدكتورة نيانا 
ويضم  حاليًا،  تديره  الذي  املركز  لتطوير  باتل، 
100 من النساء احلوامل تدفع لكل واحدة منهن 
مبلغ 5 آالف يورو، رغم أنها تتقاضى ما يزيد عن 

17 ألف يورو )28 ألف دوالر( مقابل كل طفل.
ويتم بناء العيادة اجلديدة يف مدينة أناند التابعة 
لوالية غوجارات اهلندية، وستزود بشقق خمصصة 
للزوار االجانب، وطابق لألمهات البديالت ومكاتب 
وغرف للتوليد وقسم للتلقيح الصناعي ومطاعم 

وحمالت للهدايا أيضًا.
أكثر  توليد  على  أشرفت  نيانا  الدكتورة  وكانت 
ميسورة،  غربية  عائالت  لصاحل  طفل   600 من 
وكشفت لتلفزيون بي بي سي يف برنامج وثائقي 
اتهامات  وتواجه  بالقتل،  تهديدات  تلقت  أنها 

باستغالل الفقراء بهدف الربح.

املال مقابل األطفال
لشراء  البديالت،  األمهات  إحدى  بابيا  وختطط 
الذي ستحصل عليه من زوجني  املال  منزل من 
أن اشرتت سيارة وبعض  أمريكيني، وسبق هلا 
من  فاسانيت  تدعى  أخرى  متكنت  فيما  األثاث، 
املال  بواسطة  أجنبية  مدرسة  إىل  إبنتها  إرسال 

الذي حصلت عليه من هذا العمل.
وتعاني بعض العائالت األجنبية من مشاكل تتعلق 
المرأة  وسبق  لألطفال،  ثبوتية  أوراق  باستخراج 
كندية أن علقت يف اهلند مدة 4 أشهر قبل أن 

حتصل على االوراق الالزمة.
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 ميدالية جائزة نوبل للسالم ممهورة بأعضاء تناسلية 
األسلحة  حظر  منظمة  تواجه 
تكن على  الكيمياوية مشكلة مل 
للسالم  نوبل  جائزة  مع  بال 
اجلمعة،  اليوم  هلا  منحوها  اليت 
الذهبية،  ميداليتها  مع  وبالذات 
بني  للحياء  خدشًا  األكثر  فهي 
ألن  نوبل،  جوائز  ميداليات  كل 
حمفورًا  رمسًا  وجهيها  أحد  يف 
وأعضاؤهم  متامًا،  عراة  لرجال 
التناسلية بارزة بوضوح، بعكس 

بقية امليداليات.

تصاميم ميداليات نوبل اليت بدأوا بتوزيعها منذ 
وهي  العام،  ذلك  منذ  هي  كما  تزال  ال   1901
أن  بينها  اجلامع  لكن  جائزة،  خمتلفة حسب كل 
يف كل منها حفرًا لرأس ألفريد نوبل، السويدي 
خمرتع الديناميت وصاحب فكرة منحها، مع امسه 

وتاريخ مولده ووفاته.

رمسًا  ميدالية  بكل  الثاني  الوجه  يف  جند  ثم 
حمفورًا، هو أحيانًا المرأة عارية الصدر بشكل غري 
أو لشاب عاٍر ال يظهر منه أي حمظور،  فاضح، 
وحول الرسم حتف دائرية عبارة واحدة بالالتينية 
"العربية.نت"  مجعت  اليت  امليداليات  مجيع  يف 
معلومات مفصلة عنها، إال ميدالية نوبل للسالم، 
فالرسم احملفور فيها فاضح جدًا وصارخ، ولرجال 

فقط وهم عراة متامًا، مع عبارة خمتلفة أيضًا.

العبارة املتكررة يف كل ميداليات جوا-ئز نوبل 
اليت صممها أحد أشهر الفنانني السويديني، وهو 
إريك لندبرغ، الراحل يف 1966 بعمر 93 سنة، هي 
Inventas vitam juvat excoluisse per artes أي ما 
ترمجته "االخرتاعات تغذي احلياة املتزينة بالفنون" 
وهي يف األصل بيت شعري من ملحمة "االلياذة" 

لشاعر اإلغريق األعمى هومريوس.

ميدالية  والكيمياء  للفيزياء  نوبل  وجلائزتي 
تصميمها مشرتك واحد، مع رسم حمفور فيها هو 
اليت  "إيزيس"  بالفرعونية  شبيهة  إغريقية  آلهلة 
يديها  يف  حاملة  الغيوم  من  خترج  كشابة  تبدو 
عارية  وصيفة  جانبها  وإىل  البوق،  يشبه  قرنًا 
أنه  يبدو  وشاحًا  رأسها  عن  ترفع  مثلها  الصدر 

كان يصد عينيها عن حقائق العلوم.

على  احملفور  فالرسم  للطب  نوبل  ميدالية  أما 
وجهها اآلخر هو جلالس يبدو أنه "أسكليبيوس" 
امرأة،  بثديي  بدا  لكنه  اإلغريق،  عند  الطب  إله 
وأمسك  الدفتني،  مفتوح  كتاب  حضنه  وعلى 
وميناه  جانبه،  إىل  تقف  فتاة  خاصرة  بيسراه 
ليمأله  ماء منساب قربه، رمبا  بوعاء حنو  امتدت 
مبا يروي ظمأ الشابة املائلة برأسها حنوه، كأنها 

تعبة من مرض ما، وجزء من صدرها عاٍر أيضًا.

نوبل لألدب،  الرسم احملفور يف ميدالية  كذلك 
خمتلف يف وجهها اآلخر، حيث نرى فتى جيلس 

عاريًا حتت شجرة غار، من دون أن يظهر منه أي 
حمظور، لكنه بدا شبيهًا برسومات ألدونيس، إله 
الفينيقيني الذي عربت أسطورته أرض كنعان إىل 
اليونان فأصبح فيها حبيبًا لآلهلة أفروديت، وهو 
"آهلة  أحد  لسحر  طربًا  ناصتًا  امليدالية  يبدو يف 
"ميوز"  باسم  املعروفات  اإلغريق،  عند  اإلهلام" 
وأشهرهن "نيموسيين" وقد انتصبت أمامه عازفة 

تغين.
والوحيدة اليت ليس فيها تشخيص أو حفر لعري 
بشري هي ميدالية نوبل باالقتصاد، احلقل الذي 
حقول  جمموعة  إىل   1895 يف  نوبل  يضمه  مل 
طلب منح البارزين فيها جائزته الشهرية، لذلك 
أضافوها فيما بعد، واحلفر يف وجهها اآلخر هو 
لنجمة الشمال املشرية إىل مقر األكادميية امللكية 

السويدية للعلوم.

فهي  نوبل،  ألي  واملعنوية  املادية  اجلائزة  أما 
ثالثية: شيك بقيمة 8 ماليني كرونر سويدي، أي 
تقريبًا مليون و200 ألف دوالر، مع شهادة باسم 
من منحوها له ليعلقها على اجلدار، ثم امليدالية 
متدلية  أو  الصدر،  على  كربوش  يضعها  اليت 
حول العنق إذا أراد، وهي جبميع احلاالت حمرجة 
لكل إذا كانت لنوبل السالم فقط، ...أما عبارة 
وتصميم ميدالية نوبل للسالم، وهي الوحيدة اليت 
صممها غوستاف فاجيالند، املعروف بأشهر حناتي 
النروج وتويف يف 1943 بعمر 74 سنة، فمختلفان 
متامًا، فليس فيه أي امرأة، بل احملفور صادم 
وصارخ كما مبجالت اجلنس والتعرية، وهو ميثل 
3 رجال وقفوا عراة متامًا ووضعوا األيادي على 
األكتاف، لإلحياء بالتكاتف الوثيق، لكن بأعضاء 
تناسلية ظاهرة، خاصة العاري إىل اليمني وزميله 
يف الوسط، وهو ما خيدش احلياء بكوكتيل من 

احلساسيات املتنوعة.

 Pro يف ميدالية نوبل للسالم، حفر املصمم عبارة
pace et fraternitate gentium بالالتينية، ومعناها 
"من أجل السالم واألخوة بني الرجال"، رمبا حلث 
ألن  معاركها  ومقاتل يف  للحرب  الرجل كصانع 
عدة  تفسريات  اآلخرين،   مع  السالم  يصنع 
للرسم احملاط بعبارة دائرية يف ميدالية شبيهة 
سنتيمرتات   5 بقطر  أي  األخريات،  مبواصفات 
ووزن 196 غرامًا من ذهب عياره 18 مطلي بعيار 
24 قرياطًا، إال أنها حمرجة أكثر من أي ميدالية.

 رجل ُأجرب على حجز مقعدين يف طائرة 
بسبب بدانته فوجد أنهما يف صفني خمتلفني

ُأجرب رجل بريطاني يف الـ43 من العمر على حجز 
مقعدين يف طائرة بسبب وزنه البالغ 235 كيلو 
صفني  يف  كانا  أنهما  الحقًا  ليكتشف  غرامًا، 

خمتلفني.

بها يف  للمصابني  كبرية  مشكلة  تشكل  البدانة 
حجوزات السفر عرب الطائرات

وقالت صحيفة "ديلي تليغراف" اليوم )اإلثنني( 
إن، لس برايس، اضطر لدفع مثن املقعد اإلضايف 
بسبب  ويلز  جنوب  إىل  أرلندا  من  سفره  أثناء 
ومتلي  الناقلة  الشركة  تنتهجها  اليت  السياسة 
على أي شخص يزيد وزنه على 127 كيلوغرامًا 

حجز مقعد إضايف.
وأضافت أن براين اكتشف أن املقعدين اللذين 
حجزهما بسبب حجمه غري متجاورين ويقعان يف 
موظفي  وأن  الطائرة،  يف   19 و   17 الصفني 
فكرة  أية  لديهم  تكن  مل  اجلوية  اخلطوط  شركة 

عن القواعد املتبعة.
ويلز،  من  وهو  برايس،  إىل  الصحيفة  ونسبت 
املوظفني  جلميع  يشرح  ألن  "اضطر  إنه  قوله 
أسباب حجزه ملقعدين حني وصل إىل املطار ألنه 
واكتشف حني صعد  فكرة،  أية  لديهم  تكن  مل 
إىل الطائرة أن أحد املقعدين كان قريبًا من ممر 
النافذة يف  الطائرة يف الصف 17 واآلخر قرب 

الصف 19".
واضاف برايس أن حادث الطائرة هو "واحد من 
بسبب  يواجهها  اليت  اليومية  اإلحباطات  العديد 
وزنه الذي ازداد بعد حادث تعرض له، وجعله 
الطابق  ميكث يف منزله لفرتة طويلة وينام يف 

األرضي لعدم قدرته على صعود الدرج". 

 مسافر ينسى طفله يف تاكسي ليلحق مبيعاد الطائرة
دبي  مطار  يف  الشرطة  مكتب  إىل  رجل  دخل 
ليستنجد بهم، قائال أنه نسى طفله يف سيارة 
أجرة يف ظل استعجال أفراد األسرة على اللحاق 

برحلتهم.

مدير  صرح  فقد  اليوم  اإلمارات  جلريدة  ووفقا 
اإلدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية اللواء 
ابراهيم املنصوري أنهم انهكموا يف  خبري خليل 
إنزال احلقائب من السيارة وتوجهوا مباشرة إىل 
داخل املبنى إلنهاء إجراءات املغادرة واكتشفوا 
املقعد  نائما يف  الطفل  نسوا  أنهم  الداخل  يف 
اخللفي لسيارة األجرة، مشريا إىل أته فور تلقي 
املطار،  الشرطة يف مكتب  رجال  تواصل  البالغ 
مع اإلدارة العامة للعمليات لتحديد سيارة األجرة 

املعنية من خالل الكامريات، كما حتركت اإلدارة 
العامة للتحريات لتعقب السيارة والتوصل إليها 

يف أسرع وقت.
مع  التنسيق  مت  األجرة  مركبة  رقم  حتديد  وبعد 
إدارة خدمة السيارات التابعة هلا وجرى التعميم 
على مجيع السائقني العاملني يف املنطقة حتى 
توصل فريق العمل إىل السيارة املطلوبة وتبني 
املقعد  نائما يف  أن طفال  أن سائقها مل يدرك 

اخللفي.

وأشار إىل أنه خالل ساعتني فقط عاد السائق 
إىل املطار ومعه الطفل الذي كان ال يزال نائما 
وتسلمه األب والعائلة مبدين امتنانا كبريا لشرطة 

دبي. 

 20 مليون مستخدم ملوقع 
للخيانة الزوجية

اإللكرتوني   AshleyMadison.com موقع  يسعى 
الذي يوفر خدمة املواعدة لألفراد الذين يسعون 
إىل  متزوجني،  أشخاص  مع  عالقات  إقامة  إىل 
توسيع خدمات املوقع لتشمل آسيا، وذلك بعدما 
حقق جناحا باهرا باستقطاب 20 مليون عضو يف 

العامل.

وقال املدير التنفيذي يف الشركة املسؤولة عن 
املوقع نويل بيدرمان إن »الشركة أطلقت املوقع 
من  متكنت  حيث  حزيران/يونيو  يف  اليابان  يف 
فرتة  يف  عضو  مليون  نصف  حوالي  استقطاب 
بني  من  تعترب  اإلنطالقة  جعل  ما  أشهر،  ثالثة 

األجنح لدينا على اإلطالق.«

الشهر  كونغ،  هونغ  يف  املوقع  إطالق  ومت 
إىل  بالنسبة   29 رقم  السوق  ميثل  ما  املاضي، 
املوقع، الذي بدأ عمله منذ 11 عاما، يف كندا، 

حيث حظي لغاية اآلن بـ80 ألف عضو.

حتفظا  أكثر  تعترب  اآلسيوية  البلدان  أن  ورغم 
ال  ثقافيا  املختلفة  القيم  أن  إال  عام،  بشكل 
تقلل من سلوك األشخاص املندفعني إىل اخليانة 

العاطفية.

املوقع  أن  بيدرمان  أوضح  ذاته،  السياق  ويف 
»حياول الرتكيز على سلوك ومنط عاملي يشمل 
األشخاص من مجيع املرجعيات الثقافية.« وأضاف 

أن »اخليانة

 العاطفية تتوفر يف احلمض النووي لدينا. أما 
أنا فأركب هذه املوجة فقط، خصوصًا أن التغري 
فيما  القيادة،  دفة  النساء  يعطي  اإلجتماعي 

الرجال يتبعون.«

ويعتقد بيدرمان أن سلوك اخليانة ميكن أن يساعد 
يف إنقاذ الزواج على املدى الطويل، خصوصًا أنه 

أقل تكلفة من احلصول على الطالق.«

»غالبية  أن  إىل  أشار  متصل،  خط  وعلى 
األشخاص الذين يبحثون عن عالقة عاطفية خارج 
أطر الزواج، يريدون ذلك من أجل أن ال يتخلوا 
ما  وكل  أطفاهلم،  حيبون  وألنهم  عائلتهم،  عن 
يريده هؤالء هو تغيري رتابة العالقة الزوجية، من 
البقاء ضمن  على  تساعدهم  غرامية  عالقة  خالل 

ذلك الزواج«.

اخلدمات  يقدم  املوقع،  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
أن  األعضاء  على  حيث جيب  مادي،  بدل  مقابل 
البعض.  ببعضهم  االتصال  مقابل  املال  يدفعوا 
ويف هونغ كونغ، فإن أسعار اخلدمة تبدأ بقيمة 
45 دوالر كحد أدنى، ما يكفي لبدء احملادثة مع 
املوقع  فيقدم  للنساء،  بالنسبة  أما  سيدة.   20

اخلدمات جمانًا.

 160 اليابان  يف  اإللكرتوني  املوقع  ويستقطب 
ألف امرأة، 68 يف املائة منهن نساء متزوجات، 

وذلك وفقا للشركة األم »أفيد اليف ميديا.«

ليشمل  املوقع  خدمات  بتوسيع  الشركة  وختطط 
حوالي عشرة أسواق يف آسيا، قبل نهاية يونيو/ 
ينطلق  أن  املتوقع  ومن   .2014 العام  حزيران 
املوقع يف مدينة تايوان الصينية الشهر املقبل 

cnn وفقا" لـ ،

 ضفدع ينقذ فأر من الغرق

صورا  الربيطانية  ميل  ديلي  صحيفة  نشرت 
حبرية  أو  بركة  وسط  من  فأرا  انتشل  لضفدع 
صغرية ورفعه فوق ظهره حتى ال يغرق وعرب به 

إىل الرب.

احلياة  مصور  العادية  غري  الصور  تلك  والتقط 
الربية اهلاوي عزام حسني بالقرب من بركة ضحلة 

يف مدينة لكنو مشال اهلند.
بالقرب  الشاطئ  على  واقفًا  وقال حسني كنت 
من الربكة أمام منزلي عندما شاهدت فأرا يتمسك 
حبطام ظننت أنها قطعة خشب طافية ولكن عندما 
اكتشفت  الصور  تلك  والتقطت  بالكامريا  أتيت 

أنه ضفدع.
الذي  الضفدع  ظهر  على  الفأر  صعد  وأضاف 
وسط  ثوان  يف  اختفى  حيث  الرب  إىل  أوصله 
األدغال وكأنه كان غري مصدق أنه ال يزال على 

قيد احلياة ومل يلق حتفه يف قاع الربكة.
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تتــمات

مجيل يكشف ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

اإلقليمية  والقوى  الدولية  القوى  فيهم  مبن  للجميع،  بالنسبة 
واحمللية.

قال قدري مجيل نائب رئيس الوزراء السوري بعد حمادثات 
توافقًا  هناك  إن  الروسية  اخلارجية  وزارة  يف  اخلميس  أجراها 
دوليًا بشأن عقد مؤمتر »جنيف 2« يوم 23 تشرين الثاني/نوفمرب 

القادم.
وقال قدري مجيل بصفته األمني العام حلزب اإلرادة الشعبية 
املعارض بسورية وعضو قيادة اجلبهة الشعبية للتغيري والتحرير 
وصلت  األمور  ألن  واقعي  هو   2 جنيف  ملؤمتر  موعد  أي  »إّن 
الدولية  القوى  فيهم  مبن  للجميع،  بالنسبة  مسدود  طريق  إىل 
والقوى اإلقليمية والقوى احمللية، لذلك كّلما كان أبكر كلما كان 

أحسن«.
وتابع »إن موعد 23 تشرين األول/نوفمرب كما يبدو بات متفقًا 

عليه اليوم بني األمم املتحدة والقوى األساسية«.
وكان مجيل اعترب يف مؤمتر صحفي مبوسكو أن سورية باتت 
قريبة جدًا من جنيف 2، مضيفًا أنه حبث اليوم يف وزارة اخلارجية 
املسؤول  وشدّد  املؤمتر،  النعقاد  احملتملة  املواعيد  الروسية 
السوري على أن مؤمتر جنيف للسالم يبقى الطريق الوحيد لتسوية 

النزاع السوري.
ميدانيا

ريفي  يف  النظام  لقوات  تقدم  سوريا.  يف  للجبهات  حترك 
ملعركة  استعدادت  عن  تقارير  اجلنوبي.  وحلب  اجلنوبي  دمشق 
كى عن تقدم للثوار يف درعا. فماذا حيصل  القلمون. وجنوبًا، حيحُ
على االرض، هل مثة اخرتاقات حقيقية أم استمرار للكر والفر، 

وهل مثة أبعاد سياسية للتحركات احلربية االخرية؟
تسلك االحداث يف سوريا خطني متوازيني. فريق بعثة منظمة 
املواقع  نصف  قرابة  بتفتيش  »قام  الكيميائية  االسلحة  حظر 
»جتهيزات  ودمر   ،«  2014 منتصف  حبلول  ازالتها  املتوجب 
وعرضها،  البالد  طول  على  اجلبهات  فيما  فيها،  أساسية« 
سكون  بعد  جمددا  تسخن  وحلب،  دمشق  ريفي  يف  وخصوصًا 
فرضته التهديدات الغربية أواخر آب املاضي بضربة عسكرية ردا 

على اهلجوم الكيميائي يف الغوطتني.
السوري  النظام  قوات  استعادت  اجلنوبي،  دمشق  ريف  ويف 
مدعومة من عناصر من »حزب اهلل« و«لواء أبو الفضل العباس« 
ذي الغالبية العراقية، بلدة البويضة قرب السيدة زينب جنوب 

دمشق.
وتأتي استعادة البويضة بعد سيطرة القوات السورية اجلمعة 
على بلدتني مهمتني جنوب دمشق، هما احلسينية والذيابية جنوب 
ان  علما  ايام،  اربعة  حنو  استمرت  ضارية  معارك  بعد  دمشق، 
النظام حياول منذ اشهر السيطرة على معاقل ملقاتلي املعارضة 
قرب دمشق. كل ذلك وسط تشديد القوات النظامية حصارها 
قد  أنها  يبدو  واليت  الغربية  الغوطة  يف  الشام  معضمية  على 
تكون اهلدف املقبل للنظام وسط نقص حاد يف الغذاء واملواد 
التموينية يف املنطقة. ويف االيام االخرية، قامت اللجنة الدولية 
للصليب االمحر بالتعاون مع اهلالل االمحر السوري بإجالء 3500 

مدني من املعضمية.
ويف حمافظة حلب، وحتديدًا يف ريفها، تركز القوات النظامية 
لتأمني  املدينة  استعادة  حماولة  السفرية،  على  اجلوية  غاراتها 
تضم  اليت  املواقع  أحد  أنها  يعتقد  اليت  القريبة  الدفاع  معامل 

أسلحة كيميائية للنظام.
وإذ حياصر مقاتلو املعارضة سجن حلب املركزي الواقع على 
املدخل الشمالي للمدينة منذ نيسان يف حماولة للسيطرة عليه، 
اقتحم بعض مقاتلي »جبهة النصرة« السجن االربعاء واشتبكوا 
مع القوات النظامية يف احد مبانيه، قبل أن ترتاجع االشتباكات 

أمس االول.

الفروف: االزمة ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

جامع  إن  مصادر سورية  عن  بي سي«  »بي  الربيطانية  اإلذاعة 
قتل باطالق الرصاص خالل خروجه مع جمموعة دعم لقوات سورية 

كانت تشتبك مع جمموعة معارضة مسلحة.
وقالت مواقع اخبارية ان جامع قتب برصاصة يف الرأس، فيما 

جاء يف مواقع اخبارية اخرى ان عبوة ناسفة استهدفت موكبته.
وتداولت صفحات مؤيدة للنظام السوري على موقع »فاسبوك« 
الرئيس  ونعى  جامع..«.  جامع  املقدام  البطل  »استشهاد  خرب 
عرب  املتقاعد مصطفى محدان  العميد  اجلمهوري  للحرس  السابق 
»فايسبوك«: »الرفيق اللواء جامع جامع العشق العربي يف كل 
اطرافه... انتم السابقون وحنن الالحقون.. بدمنا ستبقى امتنا 

امة واحدة«.
اما يف صفحات املعارضة على املوقع نفسه، فنشر اكثر من 
تنٍب للعملية صادر عن كتائب تابعة لـ«اجليش السوري احلر«، 

بينها »كتائب الرباء« و«كتيبة انصار الصحابة«.
وتقول املعارضة ان جامع هو احد املشاركني بقمع التظاهرات 

واحلراك السلمي يف دير الزور واملنطقة الشرقية.

مدينة  يف  اجلوية  املخابرات  فرع  مدير  منصب  سابقًا  وشغل 
حلب، ثم صار مديرًا لالمن العسكري يف دير الزور.

وجامع هو من قرية زاما التابعة ملدينة جبلة، وكان  رئيس فرع 
االمن واالستطالع يف بريوت، وعرف بدوره االمين ذائع الصيت 

يف مركز »بوريفاج« للمخابرات السورية، على مدى سنوات.
يذكر ان اسم جامع قد ورد كمتشتبه فيه يف التحقيق الدولي 
يف اغتيال الرئيس رفيق احلريري. كما ادرج امسه على الالئحة 
لزعزعة  وسعيه  االرهاب  بدعمه  لالشتباه  السوداء  االمريكية 

استقرار لبنان.
الفروف

يعترب  الروسي سريغي الفروف  اخلارجية  وزير  ثانية  من جهة 
أن الدول متساوية يف احلقوق، ولذلك فإّن فرض آلية اإلجبار 
واملراقبة على اخلطوات اليت تتخذها تتطلب موافقتها، منّوهًا بأّن 
األزمة السورية رسخت املبدأ األساسي للقانون الدولي وهو عدم 

استخدام القوة.
الفروف: بعض الدول من حني آلخر حتاول العثور على حاالت 

استثنائية من أجل استخدام القوة حتقيقا ملصاحلها
الفروف: بعض الدول من حني آلخر حتاول العثور على حاالت 

استثنائية من أجل استخدام القوة حتقيقا ملصاحلها
الوضع يف  أن  الروسي سريغي الفروف  اخلارجية  أعلن وزير 
سورية جعل املبدأ األساسي للقانون الدولي، وهو عدم استعمال 

القوة، قضية مهمة للغاية.
وقال الفروف يف حديث نشر اخلميس يف صحيفة »روسيسكايا 
غازيتا«، أّن القانون الدولي ال ميلك بالفعل آليات اإلجبار على 
يف  توجد  اليت  اآلليات  وهي  املخالفة،  على  والعقاب  التنفيذ 
مبدأ  من  طبيعية  بصورة  ينبثق  هذا  لكن  الوطنية،  القوانني 

املساواة بني الدول ذات السيادة.
فرض  فإّن  ولذلك  احلقوق،  متساوية يف  الدول  أن  وأضاف 
آلية اإلجبار واملراقبة على اخلطوات اليت تتخذها الدول، تتطلب 

موافقتها.
الدول من حني آلخر، حتاول  أن بعض  الروسي  الوزير  وأكّد 
حتقيقا  القوة  استخدام  أجل  من  استثنائية  حاالت  على  العثور 
ملصاحلها. وقال الفروف »كلما ازدادت جهود دولة ما، باألقوال 
أو األفعال، من أجل تقويض مبدأ التخلي عن التهديد بالقوة أو 
استعماهلا كلما قلت فرص متسك غريها من الدول بهذا املبدأ«، 
مؤكدا أن هذا طريق خطر يؤدي إىل تدمري قاعدة اهليكلية الدولية 

املعاصرة.
وقال الوزير الروسي إن أّية دولة حتى األقوى منها ال ميكن 
أن تتطور بشكل طبيعي يف الفوضى اليت ستنشأ حتما يف حال 

استعمال القوة بصورة غري حمدودة.

اتفاق »منقذ« ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

املتوقع أن يوافق عليه جملس النواب الذي يقوده اجلمهوريون 
قبل ساعات من املوعد احملدد.

خفض  يتضمن  ال  حل  ألي  رفضه  قبل  من  أعلن  كروز  كان 
التمويل لربنامج الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس األمريكي 

باراك أوباما.
تزايدت األنباء املتفائلة عن قرب توصل أعضاء جملس الشيوخ 
وإنقاذ  األمريكي  الدين  سقف  رفع  حول  اتفاق  إىل  األمريكي 
الواليات املتحدة من الوقوع يف دائرة العجز عن سداد ديونها 

ألول مرة يف تاريخ الواليات املتحدة.
وشهد يوم األربعاء توترا ومناقشات ساخنة جعلت مجيع الدوائر 
السياسية واالقتصادية وكافة األسواق العاملية ترتقب مبزيد من 
املغلقة جمللس  اجللسات  داخل  املناقشات  نتائج  واحلذر  القلق 
أمس  ارتفاع  على  األمريكية  األسهم  أسواق  وفتحت  الشيوخ. 
ينقذ  سياسي  اتفاق  إىل  التوصل  بقرب  التوقعات  وقع  على 
وأزمات  ركود  خماطر  من  العاملي  واالقتصاد  املتحدة  الواليات 

مالية واضطرابات اقتصادية.
وحذر عدد كبري من االقتصاديني من أن عجز الواليات املتحدة 
عن سداد ديونها سيؤدي إىل ارتفاع أسعار الفائدة على سندات 
التأثريات  إىل  وأشاروا  األجل،  السندات قصرية  خاصة  اخلزانة 
املدمرة على االقتصاد العاملي، خاصة أن معظم الديون األمريكية 
متتلك  اليت  األجنبية  الدول  من  كبري  عدد  وهناك  هي سندات، 

سندات الدين األمريكي.
وحذرت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني من أنها قد تضطر 
إىل ختفيض التصنيف االئتماني للواليات املتحدة من AAA إىل 
أوصلت  اليت  واشنطن  السياسية يف  املشاحنات  بسبب   AA+
اخلزانة  وزارة  النقطة.وأوضحت  هذه  إىل  األمريكية  احلكومة 
عن  ستعجز  اخلميس  االول  امس  صباح  حبلول  أنها  األمريكية 
سداد فواتري الديون وااللتزامات القانونية األخرى اليت تقدر بنحو 
30 مليار دوالر نقدا من الديون غري املسددة البالغة 120 مليار 
دوالر، وأنها سوف تفتقر إىل السيولة املالية للوفاء بالتزاماتها 

وحتتاج إىل االستدانة لسداد ديونها القدمية.
وأوضح بعض اخلرباء أن وزارة اخلزانة ستكون قادرة على دفع 
بعض الفواتري ملدة قصرية بعد اليوم اخلميس، لكن مقدار تلك 

الفرتة ليس واضحا ويقدرها اخلرباء بأسبوع إىل أسبوعني.
وحذر االقتصاديون من طول أمد اخلالفات حول سقف الدين مبا 

يؤدي إىل عواقب وخيمة على االقتصاد األمريكي والعاملي.
وأشار البيت األبيض إىل اجتماع عقده الرئيس أوباما مع وزير 
املالية  االلتزامات  لسداد  مبتكرة  طرق  لبحث  ليو  جاك  اخلزانة 
واستخدام  االحتماالت.  لكل  خطط  ووضع  املتحدة  للواليات 
إجراءات استثنائية لدفع الفواتري يف حال فشل الكونغرس يف 

التوصل التفاق قبل صباح امس االول اخلميس.
وبدا أن زعماء جملس الشيوخ يتسابقون إلمتام صفقة إلعادة 
فتح احلكومة الفيدرالية وجتنب عجز احلكومة األمريكية عن سداد 
ديونها قبل حلول منتصف ليل األربعاء وصباح اخلميس. وأوضح 
املناقشات  أن  الشيوخ  مبجلس  اجلمهوري  احلزب  مساعدي  أحد 
األقلية  وزعيم  ريد  هاري  الشيوخ  األغلبية مبجلس  زعيم  قادها 

ميتش ماكونيل.
وأوضحت تسريبات أمس االول أن قادة جملس الشيوخ من 
اللمسات  أمس  يضعون  كانوا  واجلمهوري  الدميقراطي  احلزبني 
النهائية حول االتفاق الذي تنص بعض بنوده على إعادة فتح 
قرار  مشروع  على  الكونغرس  يوافق  حيث  الفيدرالية،  احلكومة 
ديسمرب  منتصف  حتى  دوالر  مليار   986 مببلغ  احلكومة  لتمويل 
)كانون  يناير   15 حتى  املناقشات  استمرار  مع  األول(  )كانون 

الثاني(.
ورفع سقف الدين األمريكي حتى السابع من فرباير )شباط( 
2014 مع استمرار املفاوضات بني جملسي الشيوخ والنواب حول 
امليزانية وخطط اإلنفاق طويل األجل والقيام بإجراءات إصالحية 
لربامج اإلعانات احلكومية التابعة لربنامج أوباما للرعاية الصحية. 
وتأجيل  احلالي  للوضع  مؤقتا  إنقاذا  النهاية  يف  يعين  ما  وهو 

املعركة إىل وقت الحق.
كان جملس النواب األمريكي قد فشل يف التوصل إىل اتفاق 
مساء الثالثاء، حول اتفاق إلنقاذ احلكومة األمريكية من العجز عن 
سداد ديونها ورفع سقف الدين قبل حلول الساعات األوىل من 
صباح اليوم اخلميس، ووقف النواب اجلمهوريون احملافظون من 
تيار حزب الشاي ضد أي اتفاق يزيد من ديون الواليات املتحدة 
دون أن جيري االتفاق على ختفيض اإلنفاق احلكومي والتفاوض 
للرعاية  أوباما  لربنامج  العالية  التكلفة  لتخفيض  إجراءات  حول 

الصحية.
يذكر أنه من دون موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين 
بتوقيت   04:00( احمللي  بالتوقيت  األربعاء  ليل  منتصف  قبل 
غرينتش(، ستعجز حكومة أكرب اقتصاد يف العامل على اقرتاض أي 
أموال أخرى ألنها ستكون قد وصلت إىل سقف سلطة اقرتاضها 

القانونية عند 7. 16 تريليون دوالر.
وحذر وزير اخلزانة جاكوب ليو من أن الوزارة سيكون لديها 
حبلول امس االول اخلميس حنو 30 مليار دوالر نقدا، وهو مبلغ 
غري كاف للوفاء بااللتزامات اليومية اليت ميكن أن تصل إىل 60 

مليار دوالر.

عون من بكركي ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

وقال: »انا كمسيحي امثل فئة كبرية من املسيحيني، أدعوهم 
اليوم اىل الوحدة ملواجهة هذه االزمة، حتى يف ظل وجود تنافس 
سياسي، هناك قضايا مصريية جيب ان نتساعد على مواجهتها 

يف الظروف احلالية«.
وحدة  اىل  حتما  فانها ستؤدي  الوحدة  »اذا متت هذه  وختم: 
لبنانية جتمع كل ابناء الوطن من خمتلف الطوائف عندها سنصل 

اىل طريق اخلالص«. 
اللواء ابرهيم

وصل املدير العام لـ »األمن العام« اللواء عباس ابرهيم إىل 
بريوت منذ قليل على منت طائرة قطرية خاصة. وأكد لـلزميلة 
»النهار« البريوتية أن ملف خمطويف أعزاز لن يتجزأ وأن اطالق 

املخطوفني اللبنانيني التسعة سيتم دفعة واحدة.
و علم ان وصول املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابرهيم 
بشكل مفاجىء اىل تركيا من بلجيكا يعود اىل حصول الوسيط 
القطري على رد من اجلهة اخلاطفة للزوار اللبنانيني حول طرح 
قدمه اجلانب اللبناني يف اللقاء االخري الذي مجعه مع ممثل عن 
القطري  والوسيط  العموري  مسري  الشمال  عاصفة  لواء  قائد 

اضافة اىل ممثل عن اجلانب الرتكي.
وتضيف املعلومات ان اصرار اخلاطفني على جتزئة امللف حبيث 
يطلق سراح املخطوفني على دفعات جاء بعد رفض اجلانب اللبناني 
تسلم الئحة جديدة بأمساء معتقالت سوريات يف دمشق، واعدًا 
اطالقهن  للمساعدة يف  السورية  احلكومة  مع  اجلهود  كل  ببذل 
نظرًا للبعد االنساني للقضية ولكن من دون ان يدخل تنفيذ هذا 

املطلب ضمن صفقة التبادل االساسية.
عن  رضاه  ابدى  القطري  الوسيط  ان  املعلومات،  وايضا يف 
الرد اللبناني طالبًا من اخلاطفني تسهيل امتام صفقة التبادل، 

وملمحًا اىل قطع املساعدات عن لواء عاصفة الشمال.
هذا  اللبناني  اجلانب  حيصل  ان  يفرتض  انه  علم  ذلك،  اىل 
املساء على الرد النهائي من اخلاطفني وبالتالي بدء التحضريات 
الرتكي  اجلانب  ان  خصوصًا  التبادل،  صفقة  المتام  اللوجستية 
عرض  بعد  لبنان  يف  املخطوفني  الطيارين  صحة  اىل  اطمأن 
الشريط االخري هلما مع تسجيله مالحظات على الطريقة اليت ظهرا 

فيه.
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النجمة احلسناء داليدا رمحة يف سيدني .. تراثنا مجيل 
واالمجل احملافظة عليه 

عندما وفدت النجمة اللبنانية احلسناء داليدا رمحة اىل سيدني واحيت عدة حفالت شاركها يف 
الغناء قريبها املطرب احملبوب يوسف رمحة ..كنت قد اجريت معها مقابلة صحفية حتدثت فيها 

عن مسريتها الفنية واكدت على القول :
ان تراثنا  مجيل واالمجل بان علينا احملافظة عليه عرب الفن الغري مبتذل ..وهذا ما اكد عليه 

ايضًا املطرب يوسف رمحه يف املقابلة اليت اجريتها معه .
ملاذا اعتزلت الغناء داليدا ال ندري، نتمنى عليها كما مجهورها  الذي احبها واحب اغنياتها ان 
تعود اىل ساحتها الفنية الن مكانها مل يأخذه اي فنان او فنانه وهذا ما يردده مجهورها الذي 

حيتفظ بتسجيالتها الصوتيه واملرئيه ويستمع اليها دائمًا.

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

النجمة الحسناء داليدا رحمة تتحدث اىل  الزميل اكرم املغوّش 

مديد  عمر  بعد  الصحيح  العربي  الفن  خسر 
الصايف  وديع  الكبار  عمالقته  احد  ومّشرف 
حيث  اجمليد  بفنه  والعرب  لبنان  اغنى  الذي 
اطرب فيها  الظالل  وارفة  كان شجرة عمالقة 
اجلماهري العربية يف طول العامل وعرضه ودول 

االنتشار .
وعندما وفد اىل اسرتاليا القامة املهرجانات 
املقابالت  من  العديد  اجراء  نصييب  من  كان 
فيها،  حتدث  اليت  معه  الصحفية  واللقاءات 
نيحا  بلدة  ونشأته يف  والدته  عن  اهلل،  رمحه 
وكل  نيحا  كما  بها  يعتز  اليت  املختارة  جارة 
الشوف ولبنان والعرب، وكان ميازحين وحيدثين 
برتكيزه على القاف كثريًا ويتذكر ايام الطفوله 
وهو يلعب مع اقرانه من ابناء بلدته نيحا الذين 
فرحات  آل  وخاصة  له  واهل  اخوة  يعتربهم 
الذين يقيمون يف الواليات املتحدة االمريكية 
حاليًا وهم من كبار رجال االعمال واجلامعيني 
اهل  من  النه  واستضافته  بتكرميه  ويقومون 
البيت ويقول لي يا ابين يا اكرم ارفع رأسك 
أنت من بين معروف الدروز النشامى وهم اهلي 
االعزاء الكرام ولن انسى ما حييت فضل الست 
بك  فؤاد  الشهيد  الزعيم  زوجة  جنبالط  نظرية 
جنبالط  ووالدة القائد واملعلم الكبري الشهيد 
كمال بك جنبالط وجدة الزعيم وليد بك جنبالط 
يوم قدمت لي مبلغًا من املال يف اول حياتي 
ما  واشرتي  العود  على  العزف  ألتعلم  الفنية 

احتاجه مع مصروف.
ويضيف قائاًل: بنو معروف هم محاة الديار 
االمراء  ويتذكر  تارخيهم  فجر  منذ  والثغور 
وال  واجلنبالطيني  واالرسالنيني  املعنيني 
القائد  املظفرة  العربية  الثورات  ابو  ينسى 
العظيم سلطان باشا االطرش ورفاقه امليامني 

االشاوس وهو يردد :
جبلنا بدمو ترابو جبلنا

            نبقى هون وما بنرتك جبلنا
ويصدح  بصوته اجلميل:

ارض البطولة وساحة وساحة الفرسان
               وقفت بوجه الغدر غضبانه

أن  على  فيؤكد  الشيق  حديثه  اىل  ونعود 
اللبنانيني مجيعهم عائلة واحدة من شجرة عربية 
عريقة من احمليط اىل اخلليج وكم كان صادقًا 
هذا العمالق الكبري عندما يغين ويوصي االبطال 

للذود عن الوطن وكرامة الوطن :
خليك يابين عا الوطن سهران 

              وعني البيجيها النوم وعّيها 

وميجد ابطال اجلنوب وشعبه املناضل :
اهلل معك يا شعب صامد يف اجلنوب 

اىل ان يغين للديره والديار يف اغنية حوّرها 
يف املناسبات لتصبح اغية وطنية قومية :

عمر يا معمر العمار    وعمر حارتنا 
وعمرلي شي اوضه ودار 

                     بتعمر ديرتنا
وعمر سورية ولبنان

                ع الغيم بيعلى لبنان
 

شربل  االستاذ  مداعبات  ايضًا  ونستذكر 
بعيين مع فقيدنا املطرب الكبري وديع الصايف 
بعد تقديم احدى احلفالت وخاصة حول اللهجات 
حيث يقول بدالًً من بيي يقول بيا واما فريد 
امجل  تبعك  القاف  وهل  شربل  االستاذ  عليه 
من بيا واما فيقول له فقيدنا انت انسيت انو 
اصلك جمبول بالقاف ونسيت انك من عنا من 
بقصيدة  شربل  عليه  ويرد  ونضحك  الشوف 
ارجتلها بعد ان كان قد قدم الكبري بكلمات وال 
امجل قوطعت مرارًا بالتصفيق فرد عليه مطربنا 

اخلالد مبوال حيا فيه خنوته وادبه وشكره.
اغنيات ال تعد وال حتصى وارث وتراث عظيم 
ال يكفيه جملدات فكيف باالحرى مقال متواضع 
الصايف  وديع  الكبري  مطربنا  غنى  لقد  كهاذا 
لكبار الشعراء من اسعد السبعلي ويونس االبن 

وسواهما واالمجل: لبنان قطعة مسا 
ولعل امجل اللقاءات اليت حدثين عنها كانت 
مع املوسيقار االكرب االمري فريد االطرش وحلنه 

االمجل الغنية فريدة :
عاهلل تعود     عاهلل

الفنان الكبري وديع الصايف شجرة عمالقة وارفة الظالل

يا غايب     يف ديار اهلل
من بعدك أنت يا غالي 

مالي احباب غري اهلل 
ترحل الن  وانت مل  الكبري  الراحل  ايها  حقًا 
بصماتك الفنية خالدة خملدة يف مجيع اعمالك 
فريوز  الكبرية  والسيدة  الرحابنة  مع  الرائعة 
نصري  الكبري   مع  العامرة  املسرية  ورفاق 
اخللود  دار  اىل  سبقك  الذي  الدين  مشس 
والكبرية صباح اطال اهلل يف عمرها وحنن نقول 

رمحك اهلل واسكنك فسيح جنانه .

كتب اكرم املغوّش

الزميل اكرم املغوّش يحاور الفنان الكبري االستاذ وديع الصايف )من االرشيف(

القلوب،  دخل  العرب،  اطرب  لبنان،  غنى 
تغزل بالعيون، اسكت الصمت ليستمع اليه.

وديع الصايف باٍق فينا وسيعيش معنا يف 
هو  خمتلف  واملوال،  واألوف  واحلانه  اغانيه 
يف صوته الصايف احلامل الوداعة اليت كانت 
يف  وتنصت  تلني  اليت  اجلبل  صخور  تغازل 

سكون الشوق امللتهب.
تصرب  ان  العيون  يسأل  الصايف  وديع 
ويسأهلا ان ال تتكرب وادام يللي حببها يرشوا 
الطريق... حتى ال تتغرب ثيابها، يصل يف ذلك 

اىل قمة الرقة يف التعبري.
سكرة  عنده  العمر  كان  الذي  الصايف 
عاطفة، مل يدخر من صوته شيئًا وقدم الكثري 
القليل  نقول  هناء.  ليالينا  جعل  حتى  القليل 
بالطمع وان يطمع  ألن االنسان خملوق جمبول 
االنسان باملزيد من صوت وفن وديع الصايف 
لتجري يف  ينابيع  الوديان  اعماق  من  املتفجر 

قلوب عشاقه فهو ليس بطماع.
النسيان  لكن  جسدًا،  الصايف  وديع  يرحل 
لن يأتي على فنه وستبقى األوف ترفرف يف 
مسائنا وتطري على السنتنا ما دام يف قلوبنا 

نبض.
البيت   باب  سيدق  من  ننتظر  وسنبقى 

عالسكيت.

الصايف وديع كبري شهدتلو الدني
عم يطرب االجيال ع مدار السين

وال شك صيتو واصل لسابع مسا
والكون من صوتو اجلميل بيغتين 

رحم اهلل وديع الصايف الذي زاد من األسى 
نعيش  الذي  الال صفاء  زمن  نفوسنا يف  يف 

فيه.
عباس علي مراد
سدني

وديع الصايف.. 
من سيدق باب البيت 

عالسكيت؟
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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 19 October 2013  2013 االول  تشرين   19 السبت 

املصور عفيف نقفور )أراكس( يعزي
لقد آملين خرب وفاة املرحوم أخيكم العزيز حبادث مؤسف. وأنكم 
قمتم بواجبكم يف سدني وأني اعتذر لعدم وجودي معكم ومبا 
وعائليت  أنا  وحارًا  اليما  حزنًا  أشارككم  اني  مؤخرًا  علمت  أني 
أتقدم لكم بأحر التعازي من األخوة شقيقي املرحوم حنا االعالمي 
غسان وسركيس خنول واألصدقاء واألقارب أوالد عم الفقيد 
وأعمامه وعائالتهم ولكم من بعده طول البقاء والصرب والسلوان 
ذكره  وليبقى  جناته  فسيح  واسكنه  الغالي  الفقيد  اهلل  رحم 

مؤبدًا.

تهنئة بعيد األضحى

يتقدم عفيف نقفور املصور أراكس املعروف يف سدني من اجلالية 
عيد  مبناسبة  األماني  وامسى  التهاني  بأحر  واالسالمية  العربية 
األضحى املبارك راجيًا من اهلل عز وجّل أن يعيده على اجلميع باخلري 
واليمن والربكات وأن يعم السالم على اجلميع يف وطننا احلبيب 

وعلى مجيع البشر يف كل البالد. وكل عام وأنتم خبري

اعداد وتصوير أراكس - لتغطية حفالتكم وأعراسكم وجميع مناسباتكم اعتمدوا اِّـصور أراكس

PH: 0419 247 261  - 02 9682 3269

 نافذة على المجتمع

مطعم وملهى جان شاهني وأمجل السهرات

مطعم وملهى جان شاهني يف بانكستاون ملك السهرات واملناسبات 
حميب  والعائالت  الساهرين  بالرواد  سبت  كل  يغص  العديدة. 
الكيف  اجلو الشرقي اجلميل ورجال األعمال لقضاء أمجل سهرات 
واالنشراح وأمجل املناسبات املختلفة خطوبة عمادات وأعياد ميالد 
وغريها مع املطرب جورج خوري والراقصة اللولبية مسر واالستقبال 
واملازة  الشهية  واللقمة  شاهني  جان  اجلنتلمان  من  البشوش 
الفاخرة واخلدمة السريعة املمتازة من ادارة املطعم الساهرة على 
راحة الساهرين مع الربنامج الفين الرائع واألرغيلة اللذيذة والكاس 

يدق الكاس حتى الصباح.

 النساء الـ10 األعلى أجراً يف العامل
الرئيسة  تصدرت 
املالية  واملديرة 
"أوراكل"  لشركة 
بتقنية  املتخصصة 
سفرا  املعلومات 
أخرى،  مرة  كاتز 
النساء  قائمة 
يف  أجرا  األعلى 
 2012 للعام  العامل 
 25 تضمنت  واليت 
بلغ  حيث  امرأة، 
 43 السنوي  أجرها 

مليون دوالر.

أما املديرة التنفيذية ورئيسة شركة "ياهو" فاحتلت املرتبة الثانية، 
التنفيذية  حيث بلغ راتبها 36 مليون دوالر، فيما احتلت املديرة 
الثالثة  املرتبة  ساندبرغ  شرييل  "فيسبوك"  شركة  يف  للعمليات 

براتب بلغ 26 مليون دوالر.

"أنالي  لشركة  التنفيذية  واملديرة  اإلدارة  رئيسة جملس  وتبوأت 
كابيتال ماجنمانت" ويلنغتون داناهان املرتبة الرابعة براتب بلغ 25 
مليون دوالر، تبعتها الرئيسة واملديرة التنفيذية لشركة "فيكتوريا 
سيكريت" شارين تورني يف املرتبة اخلامسة براتب بلغ 25 مليون 

دوالر.

اإلدارة  جملس  رئيسة  نصيب  من  قكانت  السادسة  املرتبة  أما 
واملديرة التنفيذية لشركة "بلومني براندز" أليزابيث مسيث براتب 
واملديرة  اإلدارة  جملس  رئيسة  وتبعتها  دوالر،  مليون   24 بلغ 
يف  روزينفيلد  أيرين  إنرتناشونال"  "مونديليز  لشركة  التنفيذية 

املرتبة السابعة حيث بلغ راتبها 22 مليون دوالر.

كارول  كومبانيز"  أكس  جي  "تي  لشركة  التنفيذية  املديرة  أما 
دوالر،  مليون   19 بلغ  براتب  الثامنة  املرتبة  فاحتلت  مايرويتز 
باليس  "شيلدرن  لشركة  التنفيذية  واملديرة  الرئيسة  وتبعتها 
ريتايل ستورز" جاين ألفرز باملرتبة التاسعة براتب بلغ 17 مليون 

دوالر.

كو"  باكارد  "هيوليت  لشركة  التنفيذية  واملديرة  الرئيسة  أما 
 15 راتبها  بلغ  حيث  العاشرة  املرتبة  فاحتلت  ويتمان  مارغاريت 

مليون دوالر. 

طباخون حيققون رقما قياسيا ألطول 
سيخ حلم مشوي!

موسكو / حطم سيخ حلم معد للشواء الرقم القياسي كأطول سيخ 
يف العامل الذي بلغ طوله 180 مرت أعده عدد من الطباخني يف مدينة 

كازان الروسية.

وكان املعدون قد استخدموا 200 كيلو جرام من اللحم املخصص 
للشواء، إضافة إىل 500 كيلو من الفحم من أجل شّيه، وقد تعاون 
عدد من األشخاص إلعداد هذا السيخ الذين بلغ عددهم 400 شخص 
بني طباخ ومتطوع ومنسق ومنظم وعرضوه يف معرض "أوراسيا 

اكسبو - 2013" الدولي.

ويف هذا املناسبة، ألقت رئيسة اللجنة املنظمة كلمة أملت فيها أن 
يدخل هذا الرقم موسوعة جينيس الفتة أن ما مييز هذا احلدث هو 
أن اللحم املستعمل هو حالل بالكامل وهي لفتة جديدة مل يسبق 

ألحد أن قام بها من قبل.

وجتدر اإلشارة إىل أن هذه ليست املرة األوىل يعد فيها مثل هذا 
السيخ، فقد قامت روسيا مسبقا بإعداد سيخ للشواء بلغ طوله 157 
مرتًا، كذلك، قامت أوكرانيا وحتديدا مدينة كييف بإعداد مثل هذا 

احلدث، ووصل طول السيخ املعد 150 مرت.

 حاخامات خيطفون أزواجاً لتطليق زوجاتهم!
من  جمموعة  على  القبض  األمريكية  الفيدرالية  السلطات  ألقت 
احلاخامات اليهود، بتهمة تدبري عمليات اختطاف، إلجبار أزواج على 

تطليق زوجاتهم، وفقًا ملا ذكرت مصادر رمسية اخلميس.

وأشارت وثائق القضية إىل أن السلطات شنت محلة مؤخرًا، أدت 
إىل إلقاء القبض على ثالثة حاخامات، تلقوا نقودًا من نساء رغنب 
يف احلصول على الطالق، باإلضافة إىل تلقيهم 20 ألف دوالر من 

عميل متخف مبكتب التحقيقات الفيدرالية.
االختطاف،  بعمليات  للقيام  املال  دفعن  اللواتي  النساء  وتتبع 
اسم  عليها  يطلق  ورقة  وجود  تشرتط  متشددة،  يهودية  لطائفة 
»gets« وردت يف التوراة، للحصول على الطالق وامتامه، وبدونها 
فإن املرأة املنفصلة عن زوجها تعترب زانية، ويعترب أي أوالد تنجبهم 

بعد زوجها »غري شرعيني«، إن مل تستلم الورقة.
وهدفت عمليات االختطاف إىل إجبار األزواج على إعطاء هذه األوراق 
لزوجاتهن، وتضمنت أقوال أحد احلاخامات تعذيب األزواج من خالل 
على  بالستيكية  أكياس  أقوياء« ميكنهم وضع  »رجال  إىل  اللجوء 
رؤوسهم، واستعمال الصعق الكهربائي، وحتى استخدام أساليب 

»الكاراتيه« يف ضربهم.
ويعترب التعامل مع األزواج الرافضني إعطاء هذه الورقة لزوجاتهم 
للجدل منذ قرون طويلة، ويف إسرائيل، حيث  لتطليقهن، حمورًا 
يف  أما  حبسهم،  يتم  الدولة  قوانني  مع  اليهودي  الدين  ميتزج 
الكثري ملثل  تقدم  فال  القانون،  عن  الدين  ينفصل  حيث  أمريكا، 

هذه احلاالت. 

 إقالة مسؤول صيين أراد محاية حذائه خالل 
زيارة ميدانية

صيين  حملي  مسؤول  قيل 
من منصبه بعد نشر صورة 
ظهر  على  يركب  وهو  له 
حذائه  حلماية  السكان  أحد 
ملنطقة  زيارة  خالل  الفاخر 
على  لفيضانات،  تعرضت 
اإلعالم  وسائل  ذكرت  ما 

الصينية.

وانتشرت صورة مدير حملي يف مكتب املباني يف إقليم زجييانغ 
على موقع التواصل االجتماعي "سينا ويبو" املرادف الصيين خلدمة 

"تويرت"، وعّلق عليها الكثري من املستخدمني.
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THE Abbott government 
is close to releasing draft 
laws for the repeal of 
the carbon tax and has 
warned Labor not to block 
attempts to have the leg-
islation quickly clear par-
liament. 
Environment Minister 
Greg Hunt says the draft 
legislation is near comple-
tion and will be released 
“imminently” for consul-
tation.
The government has 
vowed to introduce the fi-
nalised legislation to the 
House of Representatives 
in the first sitting week of 
parliament before the end 
of the year.
It wants the repeal laws 
passed well before June 
30 next year. But this 
could be difficult given 
new Labor leader Bill 
Shorten has indicated the 
opposition won’t support 
any bid to ditch carbon 
pricing.
“It will be up to the new 
leader of the opposition 
and the ALP caucus as 
their first legislative deci-
sion to determine wheth-
er or not they accept the 
outcome of the election,” 
Mr Hunt told reporters in 
Canberra on Monday.
Labor and the Australian 
Greens together have the 
numbers in the Senate to 
stymie any repeal legisla-
tion before a likely more 
compliant upper house 

Carbon tax repeal laws 
near completion 

operates from July 2014.
Mr Hunt said repealing 
the fixed carbon price 
was a question for the 
incoming parliament and 
the government would 
not wait for new senators 
to enter the upper house.
He repeated the govern-
ment’s threat to go to a 
double-dissolution elec-
tion if Labor insisted on 
blocking the legislation 
from going through both 
houses of parliament.
“All options are on the ta-
ble and we will be relent-
less in carrying out our 
commitment to repeal the 
carbon tax,” he said.
“We want to get this done 
now. We don’t want to 
wait until the first of July, 
we don’t want to wait 
to invoke other mecha-
nisms.”
He remained confident 
that “under every cir-
cumstance” the govern-
ment could have the laws 
passed by June 30 next 
year.
Liable companies need 
to report in October their 
emissions for the 2012/13 
year and in February must 
surrender enough permits 
to cover their emissions 
or pay a shortfall charge.
The Abbott government 
wants to repeal the car-
bon pricing mechanism 
before a new compliance 
year begins on July 1, 
2014.

THE Victorian Liberals 
would survive a state by-
election in the key seat 
held by embattled MP 
Geoff Shaw, a new poll 
shows. 
The Frankston MP left 
the Liberal party earlier 
this year and became an 
independent after being 
charged with two dozen 
offences.
Mr Shaw holds the bal-
ance of power in the 
state’s lower house and 
may have to leave parlia-
ment if he is convicted of 
fraud-related offences be-
fore the November 2014 
state election.
A new poll has found the 
Liberals would retain the 
seat if a by-election were 
held before the election.
The Herald Sun/JWS Re-
search poll released on 
Monday found a 2.3 per 

Poll shows Vic Libs strong 
despite Shaw 

cent swing to the Liberals 
among Frankston voters, 
showing the party has 
avoided being damaged 
by Mr Shaw’s alleged 
misuse of taxpayer-fund-
ing entitlements.
The Liberals would there-
fore jump to a two-party 
preferred majority of 54.4 
per cent in the electorate, 
according to the poll of 
535 people.
A total of 64 per cent of 
voters in the electorate, 
however, have an unfa-
vourable view of Mr Shaw, 
the poll found.
Premier Denis Napthine 
has vowed to never let Mr 
Shaw return to the parlia-
mentary Liberal party, no 
matter what the outcome 
is of his legal proceed-
ings.
Mr Shaw will face court 
again on October 21.

PRIME Minister Tony Ab-
bott has flagged a boost 
to allowances and benefits 
for carers, as he recommit-
ted the coalition to rolling 
out the national disability 
insurance scheme. 
Launching Carers Week in 
Canberra on Monday, Mr 
Abbott said the previous 
coalition government had 
a strong record when it 
came to carers and people 
with disabilities.
In its last four budgets the 
Howard government was 
able to give very substan-
tial bonuses to carers, he 
said.
“We were able to do that 
because good economic 
management had provided 
substantial surpluses that 
the government was able 
to distribute in this way.”
The prime minister said he 
hoped to bring the bud-

PM Abbott flags carer ben-
efit boost 

get back to surplus “quite 
soon” in order to provide 
extra payments and allow-
ances.
“The challenge for the new 
coalition government is to 
at least match and, if pos-
sible, to surpass the com-
mitment that our predeces-
sor made to carers and to 
people with disabilities.”
The national disability in-
surance scheme, which is 
due to start in full by 2019, 
had been “one very good 
thing” to come out of the 
previous parliament.
But there was a “very, very 
long way to go” to imple-
ment the scheme.
The trials now underway 
were a good start, Mr Ab-
bott said.
“We will make this work. 
This is too important for 
our country to fail this 
test.”

The troubles surrounding Geoff Shaw have not hurt the Victorian Lib-

erals in the seat of Frankston. 

POLICE are reviewing 
CCTV footage to deter-
mine if a careless smoker 
was responsible for a fire 
that destroyed 47 cars at 
Sydney’s Aquatic Centre 
car park. 
A further 33 cars were 
badly damaged in Sun-
day’s fire, which crews 
from NSW Fire and Res-
cue, the Rural Fire Ser-
vice and State Rail fire 
unit fought in hot and 
windy conditions.
Firefighters say the con-
ditions were horrendous 
with temperatures of 36 
degrees, five per cent hu-
midity and winds gusting 
to 70kph.
“In 42 years, I’ve never 
seen fire moving through 
cars like this,” NSW Fire 
and Rescue Commis-
sioner Greg Mullins told 
reporters on Monday.
“The fire was leaping from 
car to car, being driven 
by the wind. It was quite 

Sydney fire: hunt for butt 
tosser on CCTV 

amazing,” he said.
“It was quite random, 
there was no visibility 
here, thick black smoke, 
towering flames, incred-
ible heat - a really tough 
job for firefighters yester-
day.”
He said it appeared the 
most likely cause of the 
fire was someone dis-
carding a cigarette and 
police were going through 
CCTV footage.
“Days like that, you can-
not afford to throw out a 
cigarette butt - things like 
this can happen,” Mr Mul-
lins said.
“It’s just stupid. If you’re 
a smoker, just put it out. 
Don’t throw it out of win-
dows.”
Firefighters had to check 
every single car to make 
sure no one was inside.
No one was injured, but 
one firefighter was taken 
to hospital suffering heat 
exhaustion.

THE federal government 
says it is close to signing its 
first agreement with a state 
government to implement its 
“one-stop-shop” policy for 
environmental approvals. 
The approach promises 
to maintain environmental 
standards while cutting red 
tape and streamlining ap-
proval processes for busi-
nesses.
The government hopes to 
sign a memorandum of un-
derstanding with each of the 

Govt close to agreement on red tape policy 
“willing states” wanting to 
work cooperatively towards 
a simplified process.
Work already has begun with 
the states in drafting the 
first memorandum and the 
government hopes the first 
one will be signed shortly 
by the prime minister and 
respective premier, howev-
er, specific details were not 
provided.
The government has offered 
to send staff to the states to 
assist with the implementa-

tion of the new approvals 
regime.
The Australian Greens said 
handing environmental ap-
proval powers to the states 
would put “negligent state 
cronies” in charge of pro-
tecting national icons like 
the Great Barrier Reef.
Greens environment 
spokesperson Larissa Wa-
ters said under state and 
territory law, only one set 
of documents were required 
for environmental assess-

ments for both the state and 
federal level.
“The duplication argument 
that Mr Abbott and his big 
business buddies are push-
ing as justification for his 
environmental vandalism is 
a complete furphy,” Senator 
Waters said in a statement.
She said the proposal would 
actually be bad for business, 
because it would create 
varying standards across 
the country that could not be 
enforced at a federal level.
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LABOR’S “happy family” 
is beginning to splinter 
with fierce fights over 
frontbench jobs. 
Tanya Plibersek has been 
elected deputy leader and 
Penny Wong has retained 
the position as Senate 
leader.
New shadow ministers 
are believed to include 
Andrew Leigh from the 
non-aligned faction, 
Doug Cameron and Claire 
Moore from the Left and 
David Feeney, Michelle 
Rowland, Shayne Neu-
mann and Bernie Ripoll 
from the Right.
Former ministers Warren 
Snowdon and Kate Lundy 
are believed to have been 
dumped.
Victorian Senator Jacinta 
Collins, who ranked as 
number four in the Rudd 
Government, has been 
dumped from Labor’s 30-
member frontbench by 
her own Right faction.
But South Australian 
Senator Don Farrell, who 
was defeated at the elec-
tion, appears set to stay 
on the frontbench until 
his term ends in June.
Some MPs also said the 
Left faction was in turmoil 
with defeated leadership 

Tanya Plibersek elected as Bill Shorten’s dep-
uty leader amid fights for frontbench jobs 

contender Anthony Alba-
nese seeking retribution 
against MPs who told him 
they were voting for him 
but double-crossed him 
to vote for Bill Shorten.
Senator Collins shot like 
a bullet in June from 
No.36 to No.4 in rank 
when she was a surprise 
winner of a ballot to be 
Senate deputy and be-
came Minister for Mental 
Health and Ageing.
But it appears she will no 
longer be in the top 30 
and will be knocked off 
as deputy Senate leader 
by former Senate leader 
Stephen Conroy who 
is staging a comeback 
after he quit the front-
bench when Kevin Rudd 
replaced Julia Gillard as 
PM in June.
Senator Collins failed to 
win one of the four Vic-
torian spots for the Right 
or one of the overall 15 
spots for the Right.
Another hopeful, Ed 
Husic from NSW also 
missed out.
Earlier  Mr Shorten said 
women would feature on 
the front bench, in con-
trast to Prime Minister 
Tony Abbott’s decision to 
appoint only one woman 

New Labor Opposition Leader Bill Shorten with his wife Chloe Shorten 
in Parliament House in Canberra. Source: News Limited 

to his cabinet.
“I reject the assumption 
that merit is more locat-
ed in the brains of men 
than women,” he told Sky 
News.
Bill Shorten has won the 
Labor leadership despite 
being backed by just 40 
per cent of grassroots 
members.
The new opposition lead-
er is expected to make 
diversity a key issue as 
Labor seeks to broaden 
its membership base and 
range of candidates and 
develop new policies.
During the campaign for 
the Labor leadership, Mr 
Shorten called on the par-
ty to do more to achieve 
the target of 40 per cent 
female candidates in win-
nable seats and flagged 
the possibility of quotas 
for indigenous candi-
dates.
One of Labor’s first chal-
lenges will be to fight Mr 
Abbott’s carbon price 
repeal legislation, which 
will be the first agenda 
item for the parliament.
“(Mr Abbott) has a man-
date to form a government 
of Australia, but there is 
nothing in Australian de-
mocracy that says that 
Labor has to be a rubber 
stamp for every coalition 
proposition,” Mr Shorten 
told Fairfax Radio.
Environment Minister 
Greg Hunt said it would 
be an “early test” for the 
new Labor leader.
Australian Greens leader 
Christine Milne urged 
Mr Shorten to hold his 
ground on carbon pric-
ing, saying “the writing 
is on the wall” regard-
ing climate change, with 
extreme fires, floods, 
droughts and heatwaves.
“Tony Abbott may have a 
mandate to lead the gov-
ernment of the nation, 
but he doesn’t have one 
to stand by and watch it 
swelter and burn,” she 
said.

Tanya Plibersek has been elected deputy leader. Source: News Limited

TANYA Plibersek’s view 
on refugees and migrants 
is shaped by a deeply per-
sonal experience, but that 
doesn’t mean the deputy 
Labor leader will be soft on 
asylum-seeker policy. 
Former foreign minister 
Bob Carr has warned Labor 
it faces years in opposition 
if it doesn’t match the coali-
tion’s hardline border pro-
tection measures.
He has told his Right faction 
colleagues there should be 
no “daylight” between the 
ALP and the Abbott govern-
ment on asylum seekers.
“If you want to embrace the 
Greens-Left-Fairfax-ABC 
position, you are going to 
go backwards at the next 
election,” he said, accord-
ing to Labor sources quot-
ed by The West Australian.
Ms Plibersek, the daughter 
of Slovenian migrants, says 
her family’s experience has 
given her a degree of com-
passion on the red-hot is-
sue.
“I guess the difference with 
my parents was that they 
waited in refugee camps in 
Austria and Italy and they 
were offered a choice be-
tween Canada and Austra-
lia,” she told ABC radio on 
Tuesday.
A balanced policy approach 
was needed to ensure asy-
lum seekers do not take up 
dangerous travel options.
Allowing asylum seekers 
to get on a boat in Indone-
sia and make a dangerous 
journey to Australia was not 
the next best way to have a 
compassionate approach, 
Ms Plibersek said.
Opposition Leader Bill 
Shorten has flagged a more 
compassionate Labor ap-
proach to the refugee is-
sue.
Former immigration minis-
ter Brendan O’Connor said 
he didn’t want to see the 
vilification of people who 
were genuinely seeking 
asylum.
“We cannot allow people to 
continue to die at sea,” he 
told Sky News.

Plibersek torn on asylum seeker issue 
“I’m very sensitive to the 
difficult issues this pres-
ents. People want to see 
compassion.”

Parliamentary secretary 
Simon Birmingham said 
Senator Carr was offering 
“sage advice” to Labor.

NSW Community Services 
Minister Pru Goward has 
defended caseworker va-
cancy rates, saying she in-
herited worse figures from 
Labor. 
A parliamentary inquiry into 
ministerial propriety heard 
on Monday that a former 
DoCS bureaucrat had im-
plemented a range of sav-
ings measures in response 
to budgetary pressures.
Helen Freeland told the in-
quiry that some regional di-
rectors stopped filling posi-
tions from “time to time” in 
order to meet their salaries 
budget.
But on Tuesday Ms Goward 
defended the current child-
care protection worker va-
cancy rate of 10 per cent.
“It was at some stage al-
most 25 per cent but that 
is not the case today and 
the department is well on 
the way to recruiting the ad-
ditional workers we need,” 
she told Fairfax Radio.
“This is a very tough job, 
the turnover rate fluctu-
ates ... and the department 
has never had the systems 
in place to have a rapid re-

cruitment procedure.”
Ms Goward maintained this 
was changing, saying an 
extra 200 caseworkers had 
been recruited since March.
Currently around 28 per 
cent of children at risk 
of serious harm were be-
ing seen by caseworkers 
across NSW, compared to 
21 per cent under Labor, 
she said.
The inquiry, set up by the 
NSW opposition, is prob-
ing a variety of ministerial 
issues, including whether 
Ms Goward misled parlia-
ment about caseworker 
numbers.
The minister has been under 
siege since August when 
she denied any knowledge 
of an Ernst & Young report, 
which contradicted her 
claims that NSW had more 
than 2060 caseworkers, 
when only 1797 positions 
had actually been filled.
To the ire of the opposi-
tion, Ms Goward was not 
required to front the inquiry 
on Monday after Premier 
Barry O’Farrell said no low-
er house minister needed to 
attend.

Goward defends DoCS following inquiry 

UNIONS have called for a 
strong commitment from the 
federal government to ensure 
the future of Australia’s car 
manufacturing industry in the 
wake of job cuts by Toyota. 
Toyota said on Tuesday it 
would axe 100 jobs at its Mel-
bourne facilities by the end of 
November in the response to 
a fall in export demand.
It will also cut production 
from December and will look 
to slashing the cost of build-
ing each car in Australia by 
$3800 by 2018 to remain vi-
able.
ACTU president Ged Kearney 
says the car industry must re-
main and unions believe it is 
an industry worth supporting.
“It’s always terrible news 
when we hear that jobs are go-
ing to disappear,” Ms Kearney 

told reporters in Adelaide.
“In light of the latest an-
nouncement we would like to 
see a really strong commit-
ment from the federal gov-
ernment that they are keen 
to keep our car industry alive 
and vital.”
Ms Kearney said the ACTU 
remains a strong supporter 
of ongoing assistance to the 
automotive sector, something 
other countries seemed to un-
derstand was necessary.
“The industry assistance that 
is given to it is vital, not only 
to the car industry but the rest 
of our manufacturing sector,” 
she said.
The latest job cuts by Toyota 
follow the 350 the company 
axed last year and Holden’s 
decision to cut 400 jobs ear-
lier this year.

Unions calls for commitment to car sector
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THE federal government 
is under pressure to ex-
plain whether companies 
will still be liable to pay 
for polluting if legislation 
to repeal the carbon tax is 
blocked in parliament. 
Draft laws to scrap the 
carbon tax have been re-
leased, but it’s not clear 
what will happen if the 
scheme isn’t repealed by 
June 30, 2014 as the gov-
ernment wants.
Environment Minster Greg 
Hunt says the bill makes it 
very clear the final compli-
ance year for companies 
to pay the carbon tax will 
be 2013/2014.
The draft legislation states 
the government won’t ex-
tend the scheme beyond 
that date, even if parlia-
ment does not pass the bill 
in time.
“The legislation is de-
signed to deal with ev-
ery circumstance so as it 
takes effect on the 1st of 
July,” he told ABC Radio 
on Wednesday.
Labor and the Greens have 
vowed to oppose the legis-
lation, meaning its chanc-
es of passing the Senate is 
looking doubtful.
The government claims 
other mechanisms asso-
ciated with the scheme, 
such as the auction of car-
bon permits scheduled for 
May, also won’t go ahead 
if the repeal legislation is 
passed.
Draft provisions would 
allow the Clean Energy 
Regulator to provide a re-
fund and cancel the units 
if an auction occurred so 

Government confident of 
carbon tax repeal 

no one was better off or 
worse off, Mr Hunt’s office 
told AAP.
Former climate change 
minister Mark Butler 
said Labor had gone to 
the election also calling 
for the carbon tax to be 
scrapped.
But there had to be a cred-
ible climate change policy 
to replace it, and Labor did 
not believe that was the 
government’s Direct Ac-
tion plan.
“What the Liberal Party 
needs to do, if it wants 
to see this legislation 
through, and seriously 
discuss an emissions 
trading scheme,” Mr But-
ler told ABC Radio on 
Wednesday.
Liberal MP Alex Hawke 
said Labor only decided 
to oppose the carbon tax 
in the dying days of the 
federal election, but the 
coalition had remained 
resolute about scrapping 
the scheme.
The government was open 
to amending the repeal 
legislation, available for 
public consultation until 
November 4, he said.
Labor MP Nick Champion 
said caucus would debate 
its stance on the repeal 
legislation, but it was im-
portant the government 
released details about its 
alternative policy.
“What they’re seeking to 
do is to remove one ele-
ment of Australia’s action 
on climate change and not 
replace it with anything at 
all,” he told Sky News on 
Wednesday.
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THE Palmer United Party 
will reserve judgment on 
coalition government leg-
islation to repeal the car-
bon tax to avoid undermin-
ing the current Senate. 
The minor party looks set 
to control four of the five 
crossbench votes the gov-
ernment needs for Sen-
ate approval after July 1, 
2014.
For the time being, it won’t 
say whether it supports the 
government move.
“We have no positions on 
anything. We are complete-
ly neutral until we see the 
bills,” party founder Clive 
Palmer told reporters in 
Brisbane on Wednesday.
“We don’t want to under-
mine the current Senate 
that’s got to consider it.”
It is important that people 
see electricity prices go 

Palmer tight-lipped on car-
bon tax repeal 

down if the tax is abol-
ished, Mr Palmer said.
He wants guarantees writ-
ten into legislation.
Mr Palmer refused to be 
drawn further into the de-
bate, insisting it was pre-
mature for his party to 
take a stance on an issue it 
might not have to consider 
in parliament.
“The carbon tax could go 
through in the first par-
liament, the Labor party 
might vote with it, it might 
not even be an issue for 
us,” he said.
Mr Palmer reiterated his 
earlier comments that 
repeal of the carbon tax 
should apply retrospec-
tively to its introduction on 
July 1, 2012.
The government plans to 
have the repeal take effect 
from July 1, 2014.

Greg Hunt (L) says legislation to repeal the carbon tax will ensure it 
takes effect by July 1 2014. 

FEDERAL Treasurer Joe 
Hockey intends to release 
the mid-year budget re-
view before Christmas 
and not in January as pre-
viously flagged. 
In a speech in New York, 
Mr Hockey laid out the 
plans for the new coalition 
government, but warned 
the economy looks set re-
main at a sub-trend growth 
pace for some time.
“Further structural reform 
is needed to lift the un-
derlying potential of our 
economy,” he told the 
American Australian As-
sociation on Wednesday 
(Australia time).
Failure in recent years to 
embrace reform had seen 
a deterioration in produc-
tivity “over and above” 
the temporary dampening 
impact that would have 
been expected from a re-
ceding mining investment 
boom.
The government was de-
termined to bring the bud-
get back to surplus, but 
through a realistic time-
table that properly recog-
nised the real state of the 
budget, Mr Hockey said.
“Undeliverable expen-
ditures promised on the 
never-never and taxes to 
be raised with legislation 
that is virtually undraft-
able will be jettisoned,” he 
said.
There will also be a more 

Budget update before 
Christmas:Hockey 

realistic assessment of 
the impact of external fac-
tors on the budget.
“The first round of all 
these decisions will feed 
into our Mid-Year Eco-
nomic and Fiscal Outlook, 
which I expect to release 
before Christmas,” the 
treasurer said.
One of his first tasks 
when the new parliament 
sits in November will be 
to legislate an increase in 
the $300 billion debt cap, 
a level that will be reached 
by Christmas.
The previous Labor gov-
ernment forecast debt 
rising to $370 billion in 
2015/16.
Mr Hockey said Labor in-
creased the debt limit four 
times, and such an ap-
proach “only adds to un-
certainty”.
“We believe the debt limit 
needs to be set at a level 
that provides sufficient 
headroom to accommo-
date likely events, but also 
to provide discipline to 
budgetary management,” 
he said.
Once set, the debt lim-
it must be adhered to 
through prudent manage-
ment of the nation’s fi-
nances.”
The government soon will 
undertake a national com-
mission of audit to ensure 
taxpayers are receiving 
value for money.

LABOR frontbencher Chris 
Bowen has hosed down a 
former cabinet colleague’s 
scathing critique on Kevin 
Rudd, calling for past lead-
ers to be shown respect. 
Nicola Roxon, health min-
ister in Mr Rudd’s first gov-
ernment, used a speech in 
Melbourne on Wednesday 
night to launch an attack 
on the former prime min-
ister.
She described him as a 
“bastard” who always 
would be a destabilising 
influence.
He should leave parliament 
for the good of Labor, Ms 
Roxon said.
Mr Bowen, a key Rudd 
backer in the leadership 
contests against Julia 
Gillard, says it’s up to Mr 
Rudd to decide his future.
“All former Labor leaders 
are deserving of respect,” 
he told ABC radio on 
Thursday.
“The Australian people 
are over the discussion 
about what happened over 
the past six years and in-

terested in a discussion 
about the future.”
Asked if Ms Roxon was 
trashing Labor’s “fine tra-
dition” of showing respect 
to its former leaders, Mr 
Bowen said that was a 
matter for her.
Ms Roxon’s decision to 
wait until after the fed-
eral election to reveal her 
thoughts is proof of La-
bor’s cover-up culture, 
says Liberal MP Kelly 
O’Dwyer.
“They were silent on 
his flaws,” she told Sky 
News.
Labor remained “hugely 
dysfunctional” with efforts 
at unification failing.
Labor backbencher Ed 
Husic rejected Ms Rox-
on’s call for Mr Rudd to 
leave parliament, saying 
the former prime minister 
took “very seriously” his 
responsibility as member 
for the Queensland elec-
torate of Griffith.
“He’s been elected to the 
job, he should do it,” he 
said.

Show Kevin Rudd respect: 
Bowen

FEDERAL parliament will 
sit on November 12 for the 
first time since the elec-
tion. 
Governor-General Quentin 
Bryce will open the 44th 
parliament on November 
12.
The first item of legislative 
business will be laws to 
abolish the carbon tax.
The House of Representa-
tives and Senate will sit for 
three days that week, with 
four days of lower house 
sittings scheduled for the 
following week when Sen-
ate budget estimates hear-

ings will be held.
The two houses will also 
sit for two weeks starting 
December 2.
Leader of the House Chris-
topher Pyne said the coali-
tion government looked 
forward to fulfilling prom-
ises made to the Austra-
lian people.
“We are committed to 
building a stronger econ-
omy, abolishing the car-
bon tax, ending the waste, 
stopping the boats, cutting 
red tape and building the 
infrastructure of the 21st 
century.”

Federal parliament returns on 
November 12
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A FAMILY of four, an ex-
plosives expert and his 
father have been identi-
fied as the six Australians 
killed after a plane crashed 
as it was coming into land 
in bad weather in southern 
Laos. 
Sydney tax agent Gavin 
Rhodes, his wife Phouma-
laysy (Lea), their daughter 
and baby son died after 
the twin-turbo aircraft 
crashed into the Mekong 
River onwednesday after-
noon.
The family were at the 
start of a three week holi-
day in Asia, with Mr Rho-
des posting on his Twitter 
account last week that he 
was ‘’packing for 2 kids 
for 3 weeks away’’.
He said the family were 
due to be in Laos until Oc-
tober 31 before spending 
three days in Bangkok.
‘’Leave early tomorrow. 
Flying thai airlines in cat-
tle class,’’ he posted on 
October 10.
On September 18 Mr Rho-
des, who worked along-
side his family in the Et-
landa taxation firm, posted 
about his excitement about 
going on holidays.

Six Aussies dead as Lao Airlines plane carrying 49 people crashes into Mekong River 

‘’Not long till I am in laos 
for a few weeks and can 
get roadside food there. 
Cant wait,’’ he said.
His last tweet was on 
wednesday of his 17-
month-old son Manfred 
sleeping in their hotel in 
Vientiane.
A  Laotian woman who 
said she was Phoumalay-
sy Rhode’s aunt was vis-
ibly upset as she entered 
the Rhode’s family home 
in Peakhurst in Sydney’s 
south west.
She said Laotian authori-
ties were yet to retrieve 
her niece and Gavin 
Rhode’s bodies from the 
river and wept as she said 
she was supposed to be 
on the holiday with them 
but it was too hot.
“I was very close to her. I 
just talked to my brother 
this morning (Lea’s fa-
ther), they are waiting in a 
temple,” she said.
“They ask me to come. 
Last year we went together 
but it’s too hot so I didn’t 
want to.
“I can’t believe it.”
Lea’s brother Pouwann 
Skoolbunthit said he was 
told of the tragedy at 9pm 

The Rhodes family (from left) Manfred, 17 months, Phoumalaysy 
(Lea), 35, Jadesuda, 3, and Gavin, 39. 

last night and relatives 
told him this morning the 
crash scene was unacces-
sible by family members.
‘’He said he couldn’t get to 
the scene at 4.30am (Lao 
time),” he said.
‘’Nobody left. They had 
two children now all gone. 
It must have been terrify-
ing.’’
He said his sister arrived 
with him in Australia in 
2000 and she had stopped 
working after she was 
married to Gavin.
Mr Skoolbunthit said the 
family had been urged not 
to go to Laos for a holiday 
but failed to explain ex-
actly why.
‘’A lot of people tried to tell 
them not to go,” he said.
“Come for holiday and 
here and then go back 
together and Lea’s family 
together.
He said air travel in his 
home country was rela-
tively safe.
“They safe. It’s common 
but only one plane domes-
tic,” he said.
Several carloads of fam-
ily and friends arrived at 
the home throughout the 
morning.
News Corp Australia spoke 
to Mr Rhodes’ sister this 
morning who asked that 
the family’s privacy be re-
spected.
‘’This is a tough time for 
all of us,’’ she said.
In a statement issued by 
the Rhodes family they 
said they would not be 
providing interview re-
quests over the incident.
‘’The Rhodes Family kind-
ly ask all members of the 
Australian and Foreign 
Press to respect their pri-
vacy at this difficult time,’’ 

the statement read.
‘’We will not be providing 
comment or information. 
Any requests for inter-
views will be declined.’’
Mr Rhodes worked at fam-
ily taxation firm Etlanda 
Taxation.
An emotional staff mem-
ber answered the saying 
they would not be any 
comment.
An employee at the 
Douang Deuane Hotel 
in Vientiane where the 
Rhodes family had been 
staying since October 11 
described them as ‘’very, 
very happy’’.
‘’They were a very, very 
happy family. They had 
very pretty children,’’ the 
employee told News Corp 
Australia.
He said that the family 
were in Laos to holiday 
and visit Mrs Rhodes’s lo-

cal relatives.
The family had stayed at 
the same hotel on at least 
two previous visits to the 
country, the employee 
said.
‘’They come to this hotel 
many, many times,’’ he 
said.
On the Etlanda website 
Mr Rhodes was described 
as being a University of 
Western Sydney graduate 
who started his career 17 
years ago.
He joined the family firm 
five years ago with a fo-
cus on small business 
management and taxation 
planning.
He became a partner in a 
franchise of pizza chain 
Crust on the Gold Coast 
and was looking at pur-
chasing a second fran-
chise.
Michael Creighton, 42, 

and his father Gordon 
Bruce Creighton, 71, from 
the northern NSW town of 
Glen Innes were also killed 
in the crash.
Michael Creighton was the 
Operations Manager for 
Norwegian People’s Aid 
(NPA) - a non-profit Euro-
pean humanitarian organi-
sation - and had been in 
Laos for almost a year, an 
NPA source confirmed.
Michael grew up in Glen 
Innes, the eldest of three 
children, before joining 
the Australian Defence 
Force and later the United 
Nations.
He spent the past 20 years 
working on aid projects 
around the world, includ-
ing in Afghanistan, Iraq, 
Switzerland, Cambodia 
and parts of Africa.
‘’Unfortunately Michael’s 
father who was visit-
ing him was on the same 
plane,” the source said.
‘’So many people worked 
with Michael, the industry 
of explosive removal is 
small family. Many people 
knew him. He was excel-
lent and one of the indus-
try’s top guys.’’
Creighton was married 
to Miss Australia 1999 
and former Tasmanian 
MP Kathryn Hay, the first 
woman of Aboriginal de-
scent to be elected in the 
state, The Examiner re-
ports.
The Tasmanian parlia-
ment was informed of Mr 
Creighton’s death in ques-
tion time today by the Chil-
dren’s Minister Michelle 
O’Byrne, who expressed 
her condolences on behalf 
of the house for Ms Hay. 
Mr Creighton’s fiancee, 
who also lives and works 
in Laos and is believed 
to work for the Austra-
lian government and is 
also from Glenn Innes, is 
in Lao’s capital Vientiane 
where the plane flew out 
from.
NPA has offered Mr 
Creighton’s fiancee sup-
port and she is being as-
sisted by Australian Gov-
ernment consular officials 
in Laos.

Gordon Creighton was on the Lao Airlines plane with his son. 

Michael Creighton and his fiance Melanie Fuller pictured 
on holiday in August. Picture: Facebook

Australian Michael Creighton was also on the ill-fated plane. Pic-
ture: Facebook
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Flavour, favoured by the world

Export Product, Export Quality

Identify by:
1. Indomie logo has English language “Instant Noodles”.

2. Bottom left corner has “EXPORT PRODUCT” label.

Also available in 5 packs! 
Get Indomie from local supermarkets or Asian grocery stores
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الــنكهة املــفضلة عــــامليا

احصلوا على ايندومي من السوبرماكت املحلية ومحالت البقالة والسمانة اآلسيوية
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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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