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Tel: 9709 3322
Mob: 0414 424 275

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

40
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية
السبت  26تشرين االول  - 2013العدد 652

Fax:(02) 87648062

طرابلس بني االشتعال واالستعداد حلزم عسكري
قضية «املطرانني» مع عباس يف قطر وتوافق رمسي على مشاركة لبنان يف «جينيف »2

مروان شربل وقائد اجليش
العماد جان قهوجي وقادة
االجهزة األمنية ،بدا مبثابة
تهيئة التباع منط امين
حازم للغاية يف املدينة
حتقيقًا ألمرين متالزمني:
وقف التسيب والفلتان
املستشري يف الشارع
من جهة واختاذ االجراءات
احلامسة اليت من شأنها
وقف االشتباكات على
احملاور التقليدية بني باب
التبانة وبعل حمسن من
جهة أخرى.
وتشري املعلومات اىل
أن مناقشات االجتماع
األمين شهدت تشديدًا

بعل محسن كما بدا من نافذة منزل متضرر بالرصاص يف باب التبانة
أمس االول( .نعيم عصافريي)
األعمال

تصريف
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جنيب

ميقاتي

ووزير

فورد يف اسطنبول إلقناع املعارضة جبنيف 2 -

تق ّدم للنظام يف الغوطة وأمريكا أبعدت سفنها

أرجأ «االئتالف الوطين
لقوى الثورة واملعارضة
السورية» اجتماعه املقرر
يف اسطنبول يف األول
من تشرين الثاني اىل
التاسع منه حتت وطأة
مكثفة
دولية
ضغوط
القناعه حبضور جنيف – .2
يف غضون ذلك ،يتوقع
ان تسلم دمشق منظمة
حظر االسلحة الكيميائية
خالل الساعات املقبلة
برناجمها لتدمري ترسانتها
الكيميائية ،وهي عملية
يفرتض ان تنتهي ،مبوجب
الصادر
2118
القرار
عن جملس االمن ،حبلول

املعاجل الروحاني MR KALIFA

الداخلية

معالج روحاني ومستبصر أتمتع بأكثر من  30عاما خربة
ورثتُها من عائلة لديها سجل جيد يف مساعدة االشخاص يف
مختلف انحاء العالم يف أفريقيا واململكة املتحدة والواليات
املتحدة وفرنسا واسرتاليا.
اؤمن بقوة ان بامكاني حل مشاكلكم بأسرع وسيلة حتى لو
كنتم قد خذلكم أشخاص آخرون.
اذا كنتم تعانون من أي تأثري ،إنسداد ،مرض غري معروف،
McDonald’s Rockdale
تعاسة ،مشاكل جنسية ،حظ سيئ ،مسائل عملية ،سحر
603 Princes Highway
اسود ،امتحانات ،قضايا قانونية ،زواج غري سعيد ،مشاكل يف
العالقات وغريها الكثري..
 FAMILY VALUE DINNER BOXفالرجاء أن ال ترتددوا يف االتصال بالعالم الروحاني
واملستبصر السيد خليفة  KALIFAلحل مشاكلكم خالل 7
بإدارة :آدي سركيس
ايام.
تحتاج لشهادة رسمية
اتصلوا اآلن على الرقم:
®

™

$19.95

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

0420 884 571
النتيجة مضمونة مئة باملئة

Attain your skills... the EASY way

www.southwestbuilders.com.au

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

pp: 255003 / 09613
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خربة طويلة وصدق يف التعامل
e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

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

على رغم الشكوك اليت
غالبًا ما رافقت تنفيذ
اخلطط األمنية املتعاقبة
يف طرابلس واليت كانت
مرة بعودة
تصطدم يف كل ّ
التسيب املسلح على وقع
االشتباكات بني باب التبانة
وبعل حمسن ،برزت أمس
االول مالمح استعدادات
لتشدد استثنائي يف
استكمال اخلطة األمنية
اليت سبقت ببعض خطوات
التدهور األخري يف املدينة
أدى يف يومه الرابع
والذي ّ
اىل رفع عدد الضحايا اىل
أكثر من مخسة قتلى
وأكثر من  60جرحيًا ناهيك
بتعطيل احلركة واملرافق
واالقتصادية
التجارية
وسجل
وإقفال املدارس.
ّ
ليل أمس االول انفجار
واسع لالشتباكات مبختلف
أنواع األسلحة الصاروخية
والرشاشة ،ولوحظ أن
رد بقوة على
اجليش
ّ
لدى
النريان
مصادر
الفريقني.
وعلم يف هذا السياق
أن االجتماع االمين الذي
انعقد أمس االول يف
قصر بعبدا برئاسة رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان
وحضور رئيس حكومة

حزيران .2014
وأعلنت وزارة اخلارجية
ان
االربعاء
االمريكية
يف
االمريكي
السفري

سوريا روبرت فورد التقى
عددًا من قادة املعارضة
السورية يف اسطنبول
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مؤيدو مرسي يدعون إىل التظاهر يوم حماكمته

مصر :استمرار اخلالفات حول الدستور

ما زالت اخلالفات بشأن
الدستور املصري اجلديد
برغم
مكانها،
تراوح
املاراثونية
االجتماعات
اليت جرت خالل اليومني
املاضيني ،بني رئيس
«جلنة اخلمسني» عمرو
موسى ورئيس اجلمهورية

منصور
عدلي
املؤقت
وجملس الدفاع الوطين،
واليت استتبعت باجتماع آخر
ثنائي بني الديبلوماسي
املصري املخضرم والقائد
العام للقوات املسلحة
الفريق أول عبد الفتاح
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شـقة لـاليـجار
شقة (GrannyFlat
يف غيلفورد..
واسعة ،جديدة،
ومنفصلة عن املنزل
لالتصال:
0403482345

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

MANAGING DIRECTOR

®

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

:

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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Advertisement

االفــتتاح الكــبري
ملـكاتب غـاس فـارس للـهندسة
املـعمارية فـي بـارامـاتا

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

مـسجلون يف نـقابة املـهندسني املـعماريني فـي نـيو سـاوث ويـلز
خــربة طـويلة

صـدق يف املـعاملة

دقـة يف التـسليم

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

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

االفتتاح الكبري
ملحالت
LOUIS
VALENTINO
PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين

لدينا تشكيلة واسعة جداً من البالط االيطالي واالسباني والدهان
والجيربوك وأدوات التلييس ومواد البناء

بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة
أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

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

لالتصال02 9709 3002 :

E: mohamad@wickedwickerhome.com.au

22 ANZAC ST, GREENACRE
مالحظة :مالصق ملبنى
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لبنانيات

اجتماع امين يف قصر بعبدا
رأس رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان يف القصر
اجلمهوري يف بعبدا امس االول،
اجتماعا أمنيا حضره رئيس
حكومة تصريف االعمال جنيب
ميقاتي ووزير الداخلية مروان
شربل وقادة االجهزة االمنية،
مت يف خالله حبث التطورات
يف طرابلس واالجراءات االمنية
الواجب اختاذها لضبط الوضع.
وبعد االجتماع ادىل ميقاتي
باآلتي :بعد احلوادث األخرية
واحلرب العبثية اليت حتصل
يف طرابلس ،واألصداء اليت
تصلنا ،واليت ملستها شخصيا
باألمس يف لقائي مع الفاعليات
الطرابلسية واليت عربت عن
خطورة األوضاع ،وبعد التشاور
مع فخامة الرئيس عقدنا اجتماعا
مع القيادات االمنية ومت االتفاق
على سلسلة من االجراءات
سيتم تطبيقها .ما أود قوله
يف هذا اجملال أنه جيب على
اجلميع التعاون مع األجهزة
األمنية اليت شكرتها باسم مجيع
الطرابلسيني على العمل الذي
تقوم به ،ولكن أردت أن أضع
هذه االجهزة أمام مسؤوليتها
التارخيية ،ألن الوضع ال ميكن
أن يستمر يف مدينة طرابلس
كما هو حاصل اليوم .األجهزة
األمنية تقوم بإجنازات كبرية
على كل األراضي اللبنانية،
وهي اليوم أمام حتد جديد يف
مدينة طرابلس لبسط األمن
ووضع حد لإلستهتار األمين
الذي حيصل سواء على صعيد
النزاع التارخيي بني منطقيت
جبل حمسن وباب التبانة ،أو
يف ما يتعلق مبعاجلة التسيب
األمين الذي حيصل يف مدينة
طرابلس
بالذات.
طرابلس
تشعر اليوم وكأنها خارج
الدولة وبأن كل واحد فاتح
على حسابه كما يقال ،وال سيما
جلهة البناء غري الشرعي الذي
حيصل على األراضي والباحات
العامة .لقد قررنا وضع حد لكل
هذه االنتهاكات بسلسلة من
اإلجراءات.
املواطن الطرابلسي ال خيار
لديه إال الدولة وال يراهن إال
على الدولة ،وقد تابع اجلميع
ردة فعل املواطن الطرابلسي
بعد احلوادث األمنية وتفجريي

طرابلس حيث قال أنا ال أقبل
باي شكل من اشكال أألمن
الذاتي ،وأنا منفتح على اجلميع
ورهاني هو فقط على الدولة.
حتى اليوم رهان املواطن
الطرابلسي هو على القضاء يف
اختاذ القرارات املناسبة يف ما
يتعلق باحلوادث اليت حتصل
والقيام بالتوقيفات املناسبة.
علينا أن نعمل لكي يشعر
املواطن الطرابلسي بأن رهانه
كان رهانا صحيحا وأن الدولة
تقف اىل جانبه وستبقى كذلك
يف كل الظروف .اتوجه من
هنا اىل كل مواطن طرابلسي
يشعر أنه ُمستهدف ويستخدم
كصندوق بريد ،بإستهداف
أمنه وحياته اليومية ،ألقول
ُ
ستتخذ االجراءات السريعة
انه
إلعادة اإلطمئنان اىل نفوس
الطرابلسيني.
أليس سحب السالح من كل
اجملموعات الطرابلسية هو احلل
األنسب والوحيد النهاء هذه
املعارك يف طرابلس؟
 لن احتدث عن اجراء معني،فهذا االمر عسكري وامين حبت،
ولكن أريد ان أوكد أن ما حيكى
عن الغطاء السياسي للمسلحني
او مطالبة السياسيني برفع
الغطاء ووقف تغذية املسلحني
هو تهرب من املسؤولية .حنن
كسياسيني اجتمعنا واكدنا اننا
نضع األجهزة االمنية والقوى
االمنية امام مسؤولياتها وال
غطاء سياسيا ألحد ،واي
شخص خيرق القانون جيب
ان ينال حسابه .وهذا االمر
ستتم حماسبته ايضا باملسار
القضائي ،وبعد التشاور مع
فخامة الرئيس اتفقنا على عقد
اجتماع يف االيام املقبلة يضم
وزير العدل واملدعني التمييزين
واملدعني العسكريني من اجل
متابعة هذا املوضوع.

الدولة ستثبت نفسها

من حيرك املسلحني يف طرابلس؟
ومن الذي ميون عليهم؟
 ليست املسألة مسألة مونةاو ما شابه .املسألة ان الدولة
ستثبت نفسها.
كيف ستتم معاجلة املوضوع
طاملا اقتصرت اخلطة األمنية
على اقامة حواجز امنية عند
مداخل املدينة؟

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق

مدير التحرير :سامي مظلوم

مكتب ملبورن :كميل مسعود
Email:cjmassoud@optusnet.com.au
Contact Info
Tel:(02) 8764 8186 Fax:(02) 8764 8062
 Clyde Street Rydalmere NSW 2116زززPrinted by: New Age Printing Pty Ltd22

 مل يتم تطبيق اخلطة األمنيةبكل تفاصيلها ،والتطبيق يتم
تدرجيا .احلواجز األمنية وضعت
عند مداخل العاصمة التانية
للحؤول دون ادخال سيارات
مفخخة او حتتوي على متفجرات،
لكن اخلطة األمنية ستأخذ
مسلكها الكامل تباعا.
ما الذي سيتغري على االرض يف
مدينة طرابلس خصوصا وان
هذه االجتماعات ليست األوىل
من نوعها؟
 ما مت اقراره ستظهر نتائجهيف االيام املقبلة باذن اهلل.
 ملاذا ال ينعقد جملس الوزراء،على االقل لبحث املوضوع
األمين؟
أجاب :ال ينعقد جملس الوزراء
يف ظل حكومة تصريف اعمال
اال المور طارئة جدا .اما بالنسبة
اىل املواضيع األمنية فيتم
حبثها باجتماعات مع املسؤولني
األمنيني.
هل سيشارك لبنان يف اجتماع
جنيف  2؟
 كما يعلم اجلميع فان قرارناهو النأي بالنفس عما حيصل
يف سوريا ،وكما ذكر فخامة
الرئيس قبل ايام فان كل
اجلهات الدولية قدرت هذا
املوقف ،الذي كان من اصعب
املواقف اليت اختذتها احلكومة
اللبنانية .حنن نأينا بانفسنا
عما حيصل يف سوريا ،اي يف
الداخل السوري ،ولكن االزمة
السورية مل تنأى بنفسها عنا،
وحنن الوم نتحمل الوزر األمرب
من اعباء النازحني ،واي مؤمتر
دولي ينعقد للبحث يف مصري
سوريا ،فان تداعياته وتأثرياته
املباشرة سيتحملها لبنان بالدرجة
األوىل .لقد كنت تشاورت مع
فخامة الرئيس يف هذا املوضوع
سابقا ،وقد فوجئت مبا ورد يف
بعض الصحف يف هذا املوضوع،
وعندما ستصلنا الدعوة سنبحث
فيها وال استبعد ابدا ان يكون
لبنان ممثال وحاضرا يف مؤمتر
جنيف،ألن لبنان قوي وفاعل
بديبلوماسيته ويهمه أن يكون
موجودا للتعبري عن موقفه،
ومتابعة امللف ،ألننا اكثر بلد
يتأثر بتداعيات األزمة السورية،
مع العلم ان موقفنا الدائم هو
ضرورة احلفاظ على وحدة سوريا
وامنها ووقف محام الدم يف
سوريا ،يف موازاة عدم تعاطينا
بالشأن السوري الداخلي.
وكان سبق االجتماع لقاء بني
الرئيسني سليمان وميقاتي
مت يف خالله عرض لألوضاع
السياسية واالمنية الراهنة.
واستقبل الرئيس سليمان
رئيس قلم احملكمة اخلاصة
بلبنان داريل مونديس الذي
اطلعه على عمل احملكمة واملراحل
اليت بلغتها اضافة اىل موضوع
حصة لبنان من متويلها.
وزار بعبدا سفري النروج لدى
لبنان سفاين آس مع وفد،
وتناول اللقاء موضوع الغاز
والنفط واستعداد بالده لتقديم
خربتها ومساعدة لبنان يف هذا
اجملال.

شدد على اهمية اجراء االنتخابات الرئاسية يف موعدها

الراعي :نرفض تبعية لبنان ألي دولة
املاروني
البطريرك
دعا
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي الذي يواصل زيارته اىل
قطر اىل وقف تسليح فريقي
النزاع يف سوريا ،مشددا
على ضرورة إجراء االنتخابات
الرئاسية يف لبنان يف موعدها،
رافضا تبعية لبنان ألي دولة.
فقد التقى الراعي يف قطر
اللبنانية
االحزاب
ممثلي
املسيحية ،ورجال الصحافة
املعتمدين فيها ،وكانت له
سلسلة مواقف ابرزها مطالبته
الدول كافة وقف تسليح فريقي
النزاع يف سوريا ،قائال ال بد من
توقف التحريض والدعم املالي،
داعيا اىل دعم النازحني والعمل
على اعادة السالم يف سوريا
كي يعود النازحون اىل ارضهم
وتعود سوريا اىل السالم.
واشار اىل ان كرامة اللبنانيني

والوالء لوطنهم من املفرتض
ان مينع عليهم االلتزام مع
دول اخرى وان ينظروا اىل
لبنان قبل كل شيء ،وهذه
هي الدميوقراطية اليت نتغنى
بها ،حنن نكون اصدقاء مع
اآلخرين ولكن والءنا جيب ان
يكون للبنان فقط ،مشريا اىل
وجود خالفات يف منطقة الشرق
االوسط يزكيها الشرق والغرب
جيب اال تستمر.
اضاف حنن ضد الفراغ وال حيق
الحد ان يعمل وخيطط للوصول
اىل الفراغ ،ونطالب بانتخاب
رئيس للجمهورية يف ايار ،وحنن
ضد التمديد ونرفضه وهذا هو
موقف رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ايضا.
وبالنسبة اىل وضع املسيحيني
يف منطقة الشرق االوسط قال
ليس هو العدد الذي يعمل

االقلية ،فاملواطنة هي االساس،
واملسيحيون موجودون يف
العامل العربي منذ الف سنة وهم
اصليون واصيلون.
كما التقى الراعي اجلالية
اللبنانية يف السفارة ،واكد
امامها ان قطر ترحب باللبنانيني
وال نية لديها لرتحيل احد سوى
من خيالف القوانني ،وانها
وعدت بتسهيل امورهم وهي
تشجعهم ،وكشف عن لقاء
سيعقد يف وقت قريب بني
السلطات القطرية والسفري
اللبناني يف الدوحة من اجل
تسهيل دور وعمل اللبنانيني
يف قطر والذين بات عددهم
يصل اىل  30الفا بعدما كانوا
عام  2000حواىل مخسة آالف
لبناني.
وختتم الراعي زيارته اىل قطر
مساء امس عائدا اىل بريوت.

بري :عنوان احلالة السياسية التعطيل والالحوار
قال رئيس جملس النواب
نبيه بري ان ال جديد سياسيا،
وعنوان احلالة السياسية التعطيل
والالحوار.
فقد كرمت نقابة احملامني يف
بريوت يف احتفال حاشد يف
فندق فينيسيا الرئيس بري
وكوكبة من احملامني الذين
امضوا  ٥٠عاما يف ممارسة
املهنة.
وحضر االحتفال اىل جانب
الرئيس بري وعقيلته السيدة
رندى بري وممثل رئيس
اجلمهورية وزير العدل شكيب
قرطباوي ،وممثل رئيس احلكومة
املستقيلة وزير االعالم وليد
الداعوق ،ووزير الصحة علي
حسن خليل وعدد من النواب
والوزراء والنواب السابقني،
ورؤساء اهليئات الدستورية
والقانونية والقضائية ونقيب
احملامني يف الشمال ميشال
اخلوري ،وحشد من احملامني.
وبعد النشيد الوطين القى نقيب
احملامني يف بريوت نهاد جرب
الذي اشار اىل ان مثل هذا
التكريم بدأ يف العام ،1957
وهذا التقليد سنوي منذ العام
 ،1992ويتميز هذه السنة
حبضور الرئيس بري مكرما بني
زمالئه املكرمني رغم انشغاله
يف صقل احللول للوطن ،وهو
مل يبتعد يوما عن نقابته.
وحتدث عن دور احملتفى بهم،
مشيدا بدور الرئيس بري
الوطين يف مللمة الشمل من اجل
محاية لبنان.
ثم قلد النقيب جرب املكرمني
ويف مقدمهم الرئيس بري
اومسة يف املناسبة.
كلمة بري
وحتدث الرئيس بري فأستهل
كلمته عن مهنة احملاماة داعيا
نقابة احملامني اىل العمل الصدار
اقرتاح مكمل للخطة يرتكز على
حق املواطن يف السالم واقصد

السالم االهلي وعدم تعريضه
ألي انتكاسة او تهديد.
وقال :ان نقابتكم مدعوة للتأكيد
على ان قوة العدالة ورسوخ
للدولة
االقتصادي
الرخاء
جيب ان يكون مصحوبا دائما
باالهتمام باملواطن العادي.
ان نقابة احملامني جيب ان
تكون معنية بل انها جيب ان
تأخذ حق االدعاء مبواجهة اساءة
استعمال السلطة العامة يف
شقها التنفيذي او التشريعي او
القضائي ويف جماالت السياسية
او االدارة.
ان املشكلة يف لبنان هي يف
اعتبار اجلميع انهم فوق القانون
وان كل مرتكب يقوم ساعة
يتعرض لالتهام او املالحقة
بالوقوف خلف طائفته او مذهبه
او فئته او جهته ،وهكذا يصبح
فوق القانون وفوق الدولة وتكف
الدولة يدها عن مالحقته او انه
يف اسوأ احلاالت يعامل كمعتقل
اكسرتا لديه مجيع االمتيازات
االكل بيوصل سخن وتكنولوجيا
االتصال وغرف بال ابواب ،او
ان الدولة تظهر عجزها عن نشر
امنها الرمسي وجتعل املظلة
السياسية فوق اخلطط االمنية
كالقربة املثقوبة.
اضاف الرئيس بري :ويف
السياسة ،اطمئنكم لن اتكلم
كثريا ألنه ،ال جديد.
عملة هلا وجهان :وجه عنوانه
ال حوار ،ووجه آخر عنوانه
التعطيل.
ايها االخوة ،تركيا تكشف عن
اىل
اسرائيليني
جواسيس
ايران ،ويتكلمون مع بعضهم
البعض.
امريكا تتجسس على بلجيكا
مع
ويتكلمون
وشركاتها،
بعضهم البعض .وتتجسس على
فرنسا ،بتطلع طبيعتهم شوي
ويتكلمون مع بعضهم البعض.
امريكا تتجسس على املانيا حتى

على املستشارة االملانية وعلى
منزهلا ،ويتكلمون مع بعضهم.
روسيا وامريكا جتتمعان يف
ايران وبدأ كالم الصباح مباحا.
الغرب يستدين من الصني،
امريكا يف ذكرى مثل هذه االيام
حتاصر كوبا الشيوعية اقتصاديا
منذ الثورة ،والصني الشيوعية
اقتصاديا،
امريكا
تساعد
ويتكلمون مع بعضهم البعض.
ويف لبنان نتبخرت بأثوابنا الكربى
املذهبية والطائفية والنار تشع
وتعسعس يف اطرافها .وال نرى
ما يدور يف البعيد وال القريب،
وحنن ال نلتقي فقط إال لعدم
التالقي ..ما اعظم هذا البالء.
واىل املشهد العربي ،فإن
شالل الدم النازف سيبقى
هو الطاغي ،وسيبقى العصف
الصغرية
واحلروب
املتفجر
مستمرة لتبديد قوة العرب
وتفكيك نظامهم القطري على
امل ان ينعقد جنيف  2يف الثلث
االخري من الشهر املقبل ويفتح
الطريق للحل السياسي يف
سوريا وحيقق استقرارها ويبقى
لنا ان نصنع سالمنا احلقيقي
جلعل بلدنا امنوذجا للوحدة
واقامة النظام كي يرجع لبنان
يشع على كل املنطقة.
لقاءات عني التينة
وكان الرئيس بري استقبل يف
عني التينة ،السفري الكوبي
رينيه سيبالوبراتس ،وعرض معه
االوضاع والعالقات الثنائية.
ثم استقبل سفري ارمينيا
اشوت كونشاريان وعرض معه
التطورات الراهنة والتعاون بني
لبنان وارمينيا.
واستقبل املدير العام للصندوق
الكوييت للتنمية االقتصادية عبد
الوهاب البدر ،واملدير االقليمي
للدول العربية مروان الغامن،
واملمثل املقيم للصندوق يف
لبنان نواف الدبوس ،وعلي
خليفة.
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لبنانيـات

رفض تعطيل املؤسسات والضغوط احلاصلة على احلقائب

ترو :جنبالط أكثر الساعني للحكومة
أوضح وزير شؤون املهجرين يف
حكومة تصريف األعمال عالء الدين
ترو أن جبهة النضال الوطين
ّ
وعلى رأسها النائب وليد جنبالط
ومنذ تكليف الرئيس متام سالم
هي أكثر الساعني واملخلصني
واملساعدين له لتأليف حكومة
جامعة وقادرة على نقل اخلالفات
من الشارع اىل جملس الوزراء.
ّ
مضللة
وقال :كل اإلتهامات
وعارية من الصحة ،ألننا ال نلتزم
توجهات وضغوطات  14آذار
وال توجهات وضغوطات فريق
 8آذار ،فنحن نريد ان تتشكل
حكومة متوازنة قادرة على نقل
لبنان من حالة اإلنتظار والفوضى
اىل حالة اإلستقرار.
وعن صيغة  ٦-٩-٩ومتاشيها
مع موقف حزب اهلل ،أشاراىل
ان صيغة  ٨-٨-٨تظهر الرئيس
سالم غري حمايد وحمسوب على
مرت
فريق سياسي معينّ  ،وقد ّ
فرتة ستة أشهر دون ان تتشكل
احلكومة ،وبالتالي هل جيوز ترك
البلد بال حكومة او السعي اىل
طرح صيغ جديدة ،وبالتالي
سعيًا اىل توافق فإن صيغة
 ٦-٩-٩طرحت بالتشاور مع
رئيس جملس النواب نبيه بري.
وقال :وفق هذه الصيغة هناك
ّ
معطل بيد هذا الفريق وثلث
ثلث
مماثل بيد اآلخر ،وبالتالي تبقى
الكتلة الوسطية هي اليت ترجح
هذا الفريق أو ذاك .وأكد أن
النائب وليد جنبالط ليس مع
فريق  14آذار وال مع فريق
 8آذار ،بل هو مع مصلحة
جره اىل الفتنة
البلد ويرفض ّ
واإلقتتال وضرب السلم األهلي،
مضيفًا :لكن كل طرف يريدنا ان
نكون معه ،لكننا لن نكون مع
أحد ،فنحن نسعى اىل التواصل
واحلوار برعاية رئيس اجلمهورية،
داعيًا اىل الذهاب اىل احلوار،
قائ ًال :املسؤولية ال تقع علينا
إذا كان كل طرف يضع شروط
ويرفض ان حييد عنها.

وعن عدم عقد اجللسة التشريعية
ترو
لعدم اكتمال النصاب ،رفض ّ
تعطيل املؤسسات أكان جملس
النواب او تشكيل احلكومة،
كما رفض الضغوطات احلاصلة
والتمسك حبقائب معينة ،فالبلد
يف ظل هذه احلالة من التعطيل
الكبري ال ميكن ان يستمر.
وختم :ال مشكلة إذا أخذ فريق
ّ
املعطل وحاول تعطيل
ما الثلث
جملس الوزرا ،فعندها خنفف أقله
التعطيل من خالل نقله من البلد
بشكل عام اىل جملس الوزراء.

اضراب الكهرباء

وحول انقطاع الكهرباء عن املناطق
بسبب اضراب موظفي املؤسسة
قال الوزير ترو يف تصريح إن
اضراب موظفي كهرباء لبنان
على رغم أحقية مطالبه اليت حنن
معها وندعمها لكنهأصبح يلحق
أضرارًا بالغة بكل األمور احلياتية
واملعيشية للمواطنني ،يف حني
ان اجلهد جيب أن يرتكز على
استمرار احلوار واجناحه بني
النقابة ووزارتي املال والطاقة
وادارة مؤسسة كهرباء لبنان
من أجل صون حقوق ومكتسبات
املوظفني والعمال ،بد ً
ال من اللجوء
اىل التعطيل وقطع الطرق الذي
يضر حبياة املواطن العادي من
دون إحلاق أي ضرر باملسؤولني
الذين يتذرعون بأن ال حكومة وال
جملس نيابي يعمالن يف الوقت
احلاضر .لذا نناشد نقابة موظفي
الكهرباء العودة ملزاولة أعماهلم
واصالح األعطال بالتوازي مع
استمرار التحرك النقابي احملق
بطرق أخرى ،وعندها يكون كل
الشعب اللبناني مع حتقيق تلك
املطالب بعيدًا عن املمارسات
التصعيدية خصوصًا ان قطع
الطرق ال يتضرر منه أي
مسؤول ،كما ان عدم اصالح
األعطال والتوقف عن اعمال
الصيانة تصيب املواطن العادي
قبل غريه من املسؤولني.

GRANNY FLATS
Premium Design

your
ONE STOP SHOP
For
Your Granny Flat
Contact
Saeed Mob: 0424695585

جواز سفر ضائع

ُفقد جواز سفر باسم

احمد تحسني ابراهيم

الرجاء ممن يجده او يعرف عنه شيئا
االتصال على الرقم0405185290 :

شربل :خطة طرابلس تنتظر التفاهمات السياسية
أعلن وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل ان خطة طرابلس
تنتظر التفاهمات السياسية.
فقد حاضر الوزير شربل ،يف مركز
عصام فارس للشؤون اللبنانية
يف سن الفيل ،عن األمن الذاتي
الرمسي  ،يف حضور سفراء
وشخصيات فكرية واجتماعية
وحزبية ،واستهلها رئيس الرابطة
السريانية حبيب افرام بكلمة
ترحيبية ،تاله مساعد املدير العام
شارل سابا بكلمة متهيدية سلط
الضوء فيها على أهمية فكرة
تعزيز الشرطة البلدية.
وبدأ الوزير شربل حماضرته بتوجيه
الشكر اىل السفري عبداهلل بو حبيب
وفريق عمله على دعوتهم اللقاء
احملاضرة إسهاما منهم يف تنوير
الرأي العام حول أهمية تفعيل

دور الشرطة البلدية وحراسها
بهدف تعزيز االستقرار وحفظ
االمن والنظام وتوفري شبكة آمان
تعم املناطق كافة .وحيا الرئيس
عصام فارس احلاضر الدائم من
خالل املركز الذي حيمل امسه
وجيسد اهتماماته حباضر لبنان
ومستقبله ،عرب اجلهود اليت بذهلا
ويبذهلا لتحرير وطنه من النزاعات
االقليمية فيه وعليه.
وقال :انطالقا من الواقع املأزوم
الذي ترك تداعياته يف مراحل
خمتلفة من تاريخ لبنان ،وال سيما
على مستوى الصراع العربي -
االسرائيلي وما أفرزه من مشكلة
الجئني ،وعلى مستوى التحوالت
التارخيية الكبرية اليت تشهدها
املنطقة وخباصة على صعيد
الصراع الدائر يف سوريا والذي

محل  ١٤آذار مسؤولية إشعال الفنت يف طرابلس
ّ

فنيش :اجللسة النفطية ال تتعارض وتصريف األعمال

اثار اعالن رئيس حكومة تصريف
األعمال جنيب ميقاتي بعد اإلجتماع
األمين يف بعبدا أمس االول ان
حكومة تصريف االعمال ال تعقد اال
ألمور طارئة ،والوضع االمين يبحث
يف االجتماعات األمنية ،استغراب
قوى  8آذار اليت أسفت مصادر
قيادية فيها إلصرار الرئيس
ميقاتي على االلتفاف على دعوتها
النعقاد احلكومة املستقيلة القرار
مراسيم النفط ،ورأت فيه إذعانًا
لضغوط لدفعه اىل السري مبوجة
التعطيل من تشكيل احلكومة
ومقاطعة جملس النواب.
وزير الدولة لشؤون التنمية
جدد التأكيد
االدارية حممد فنيش ّ
ان املشرع عندما وضع الدستور
مل يلحظ احلال اليت نعيشها اليوم
يف مفهوم تصريف االعمال ومل
يتوقع ان تستمر االزمة طوي ًال
وتبقى احلكومة مستقيلة ،وال
يتمكن الرئيس املكلف خالل 5
او  6اشهر من تأليف احلكومة.
واعترب ان مفهوم تصريف االعمال
باملعنى الضيق هو عدم تعطيل
مصاحل الناس وان ال تعمد احلكومة
املستقيلة اىل القيام بعمل يرتب
على البالد انفاقا والتزامات خارج
اطار احملاسبة واملساءلة.
امامنا اآلن استحقاق استخراج
النفط وتلزيم الشركات ،وان
عدم اقرار املرسومني املتبقيني
يضر باملصلحة العامة ،وسبق
ان اقرت احلكومة املستقيلة
قانون النفط وشكلت هيئة
ادارة املوارد البرتولية واصدرت
جمموعة مراسيم ،هناك ايضًا عدو
طامع على حدودنا بدأ باحلفر
وامامه امكانية كبرية الستخراج
النفط وسرقة ثروتنا واالعتداء
عليها ،كما ان االعالن عن عروض
الشركات مسبقًا وعدم االيفاء
به يف وقته يعرض الثقة بلبنان
والقطاع النفطي اىل االهتزاز
وهذا الخيدم املصلحة الوطنية يف
شيء.
واعترب فنيش ان انعقاد احلكومة
يف جلسة طارئة ال يتعارض مع
مفهوم تصريف االعمال الستكمال
املراسيم لتسيري قطاع النفط
وختفيف الضرر وتفويت الفرصة
على العدو االسرائيلي من
استغالل ثرواتنا ،داعيًا الرئيس
ميقاتي اىل ممارسة صالحياته

والدعوة
مسؤولياته
وحتمل
اىل هذه اجللسة بالتفاهم مع
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان.
وعن حتذير رئيس جملس النواب
نبيه بري من خطورة االستمرار
بسياسة مقاطعة اجمللس وجلساته
التشريعية ،شدد فنيش على
ان من الواضح ان هناك فريقا
سياسيا ال يريد لعجلة املؤسسات
ان تعمل ،ويربط بني الوضع
االقليمي وعالقاته والتصعيد يف
املواقف السياسية واملراهنة على
متغريات يف سوريا ،وهذا الفريق
مل يدع احلكومة املستقيلة تعمل
واليوم ال يسهل تشكيل احلكومة
اجلديدة ويضع شروطًا تعجيزية
وعراقيل ال ميكن حتقيقها،
والتذرع بان اجمللس النيابي
ال ميكنه العمل يف ظل حكومة
مستقيلة كالم مردود وال ينسجم
مع املمارسات السابقة وال العرف
وال الدستور واجمللس هو من
يشرع ورأس السلطة التشريعية
ومصدر التشريع ،واردف :كما
ان التذرع جبدول اعمال كبري ميكن
جتاوزه من خالل حضور اهليئة
العامة للمجلس وتأمني التوافق
على البنود اليت ختدم املصلحة
العامة ،لكن لالسف كلها ذرائع
لتعطيل اجمللس والبلد وإبقائه
رهينة التطورات االقليمية.
من جهة ثانية ابدى فنيش
استغرابه من تضرر البعض من طي
ملف احملررين التسعة من اعزاز
وعودتهم ساملني اىل اهاليهم
النهم كانوا يريدون توظيفه يف
اللعبة الداخلية ويف اطار املصاحل
الضيقة والرخيصة ،وهذا الكالم
يصدم املشاعر وخيلف احلزن عند
االهالي ،وسأل ما هي اجلرمية اليت
قام بها اللواء عباس ابراهيم؟ امل
يلتزم بتعليمات السلطة السياسية
النهاء هذا امللف؟.
محل
وعما جيري يف طرابلس ّ
فنيش فريق  14آذار مسؤولية
اشعال الفنت والصراعات املتنقلة
وتعميم فوضى السالح وحتريك
امللف الطرابلسي يف وجه سالح
املقاومة الشريف ،وعلى ما يبدو
ان هذا السالح الفوضوي صار
عبئًا عليهم وهو استمرار لالداء
الفاشل والسياسات العقيمة
لفريق مل يعد ميلك قراره.

يؤثر سلبا على أوضاع لبنان
االمنية واالقتصادية واالجتماعية
حبيث بات النزوح السوري غري
املسبوق اىل أراضيه عبئا فوق
طاقته أدى يف ظل االنقسام
السياسي اللبناني حول أزمة سوريا
اىل بذل القوى العسكرية واالمنية
قصارى جهودها يف مواجهة
املخاطر للتغلب عليها بالرغم من
حاجاتها امللحة اىل العديد والعتاد
النوعي واحلديث لتعزيز جهوزيتها
وانتشارها مبا يقتضيه حفظ االمن
وجبه التحديات املستمرة ،وآخرها
التفجريات االرهابية اليت طاولت
املدنيني يف الضاحية اجلنوبية
وطرابلس واليت أثارت قلق بعض
املواطنني من تكرار هذه احملاوالت
االجرامية ،فساد اإلعتقاد بضرورة
محاية أنفسهم بأنفسهم ،وهو أمر
مرفوض ويتعارض مع منطق
الدولة اليت عليها حصرا أن تقوم
مبهامها يف محاية املواطنني من
االرهاب الذي يستهدفهم وتوفري
األمن لكل املناطق اللبنانية.
أضاف :إن ما نتج عن هذه
التفجريات من أمن ذاتي ،والذي
محل يف جانب من معانيه مؤشرا
حنو التقسيم شغل بالي كثريا
رغم رفض اللبنانيني له يف زمن
التقسيم ،لكنين كنت مرتاحا
عندما شعرت بأن قناعة راسخة
عند اجلميع مفادها ان ال أحد يريد
االمن الذاتي ،وال أحد ال يريد
االمن اللبناني ،وأن ال بديل من
الدولة كمرجعية حامية للبنانيني
مجيعا ،وهذا يستوجب دعم قواها
األمنية يف عديدها وعتادها،
ويستدعي تطويع عناصر جديدة
لكي تتمكن من مواصلة ضبط
االمن ،اال أن هذا االجراء يستغرق
وقتا لوضعه موضع التنفيذ وال
ميكننا االنتظار مع تنامي التحديات
االمنية ،فكانت فكرة االستعانة
باحتياط وزارة الداخلية عرب
اطالق خطة تفعيل شرطة البلدية
وحراسها لرفع مستوى اجلهوزية
املخاطر
ملواجهة
والتعاون
احملتملة ،وبالتالي السقاط مقولة
االمن الذاتي وتعويم االمن البلدي
أو االمن الذاتي الرمسي األكثر
دراية بشعابه يف املدن والبلدات
والقرى ،وتزامنت هذه اخلطة
مع استدعاء حواىل  1500عنصر
احتياط من قوى االمن الداخلي.
وشدد على أن التدابري اآليلة اىل
تهيئة الشرطة البلدية لتتحمل
مسؤولية االمن يف نطاقها على
أن تؤازرها قوى االمن الداخلي
عند احلاجة ،تتبعها دول متقدمة
لدعم سلطتها بهدف احلفاظ على
السالمة العامة يف كل أحياء املدن
والقرى والبلدات ألن عناصر
شرطة البلدية وحراسها مبقدورهم

القيام بدور هام وفاعل على
صعيد املساعدة يف االمن الوقائي
عرب املراقبة والتنسيق املباشر مع
القوى العسكرية واالمنية.
وأشار اىل أن هناك تكامال بني
القوى االمنية ومهام الشرطة
البلدية اليت ميكن هلا انطالقا من
النصوص القانونية ،أن متد يد
العون للدولة يف هذه الظروف
الصعبة والطارئة اليت ال طاقة هلا
وقدرة على حتملها وحدها دون
مساعدة البلديات.
وتابع :يف هذا السياق باشرت
املديرية العامة لقوى االمن الداخلي
اجراء دورات تنشئة مسلكية ملهام
عناصر شرطة البلديات وحراسها،
كما بدأت املديرية العامة لالدارات
واجملالس احمللية اجناز معامالت
طلبات البلديات لزيادة عديد
العناصر واحلراس ،كما باشرنا
االعداد لربنامج توفري اخلدمات
اخلليوية على غرار اخلط العسكري
اخلاص باجليش هلؤالء العناصر
اتصال
بشبكات
وتزويدهم
ومسدسات
السلكية،
أجهزة
وأجهزة رصد يدوية للكشف على
االجسام املشبوهة.وقال :لقد
توالت االحداث والتحديات األمنية
بشكل يومي منذ أكثر من عامني،
وتلقفت القوى العسكرية واالمنية
كرة النار بشجاعة وبطولة وأثبتت
قدرتها على جتاوز هذه املخاطر،
ألنها تضع مصلحة لبنان فوق كل
االعتبارات الطائفية واملذهبية
واحلزبية والعصبية واحلسابات
الفئوية ،وألننا نعترب أن ال خيار
أمام اللبنانيني أال العيش معا يف
وطن يكون االستقرار فيه ملصلحة
اجلميع.
وجزم أنه مهما اشتدت االنتقادات
املفخخة خلطوة األمن البلدي
وتريتها،
وارتفعت
الرمسي
تصغر أمام خطر القتل اجلماعي
من السيارات املفخخة ،الذي
حيوم حول املواطنني األبرياء يف
املناطق كافة ،علما أن إجراءات
تفعيل دور شرطة البلدية ،فرضها
عدم قدرة القوى العسكرية
واألمنية على تغطية كل مساحة
وتعتمدها
اللبنانية،
املناطق
الدول املنصفة قوية جبيوشها
للمساهمة يف احلفاظ على أمن
األحياء السكنية.
وختم أن الدولة للجميع وقادرة
على احتضان اجلميع ،وتبذل
أجهزتها جهودا استثنائية يف
تعزيز االجراءات واالستقصاءات
ملالحقة املسؤولني عن الشبكات
االرهابية والتخريبية والقبض
عليهم ،ويبقى أن احلوار حيصن
هذا االستقرار من مجيع جوانبه
وال سيما االمنية واالقتصادية
واالجتماعية.

اسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
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لبنانيــات

كنعان زار ديوان احملاسبة :
قاسم 14 :آذار رفعت شعارا يؤدي لتعطيل علوش :ميقاتي إما عاجز أو
لوقف املسار االحنداري يف االنفاق
البلد حتى االنتخابات الرئاسية
متواطئ وبعض اجملموعات
املسلّحة تابعة له

زار رئيس جلنة املال واملوازنة
النائب ابراهيم كنعان ،امس
االول ،ديوان احملاسبة ،وعقد
اجتماعا مع رئيسه القاضي
عوني رمضان وهيئة الديوان
ممثلة برئيس الغرفة القاضي
عبد الرمحن ناصر ،رئيس
ناصيف
القاضي
الغرفة
ناصيف ،رئيس الغرفة القاضي
انعام البستاني ،رئيس الغرفة
القاضي نيللي ابي يونس،
اخلوري،
افرام
املستشار
املستشار رمزي نهرا ،املستشار
كاتي شليطا ،املستشار زينب
محود ،املستشار لينا حايك.
حيث مت البحث يف الشؤون
املالية العامة اضافة اىل سلف
اخلزينة وغريها من املواضيع
ذات صلة.
وبعد االجتماع الذي دام حواىل
الساعة قال كنعان :اغتنم
فرصة وجودي اليوم يف ديوان
احملاسبة ،الذي هو اعلى سلطة
مالية قضائية يف لبنان ،ألعرب
عن شكري لرئيسه القاضي
عوني رمضان وهليئة الديوان
جبميع غرفه والعاملني فيه ،على
اتاحة هذه الفرصة لنتناقش

مبواضيع مهمة جدا مالية هي
اليوم من اوىل اولويات لبنان.
كذلك اشكرهم على العالقة
البناءة بني جلنة املال واملوازنة
ككل ،وبني ديوان احملاسبة
اليت اوصلت اىل كثري من
االجنازات على صعيد كشف
احلقائق ووضع احللول القانونية
والدستورية املناسبة هلا .فنحن
اليوم امام قرارات وتوصيات
صادرة عن جلنة املال والديوان
موجهة اىل اي حكومة حالية او
مقبلة ،متكن لبنان من اخلروج
من الوضع الذي حنن فيه ماليا
واقتصاديا .ومن يسأل عن
خريطة الطريق للخروج من هذه
الدوامة وهذه االزمة ،جنيبه
بأن خريطة الطريق واضحة ملن
تتوفر عنده االرادة .فهناك 35
قرارا وتوصية صادرة منذ العام
 2010وحتى اليوم عن جلنة املال
واملوازنة ،حتدد االصالحات
املطلوبة باملوازنة واعدادها
وباحلسابات املالية ،وما هو
ايضا املطلوب مبوجب القرارات
القضائية الصادرة عن ديوان
احملاسبة يف السنوات املاضية
النهاء مسألة احلسابات.

زاسبكني زار فرجنيه:

تغيري النظام السوري شأن داخلي

عرض رئيس تيار املرده النائب
سليمان فرجنيه االوضاع حمليا
واقليميا مع السفري الروسي
يف لبنان الكسندر زاسبيكني
الذي زار بنشعي والتقاه فرجنيه
حبضور عضو املكتب السياسي
يف املرده رفلي دياب والسيد
انطوان مرعب واستبقاه لتناول
طعام الغداء اىل مائدته.
وادىل السفري الروسي بتصريح
قال فيه :حبثنا مع الوزير فرجنيه
يف مستجدات االوضاع يف املنطقة
خصوصا يف سوريا واكدت رأي
روسيا يف هذا السياق بان اهلدف
االساسي يف الظروف الراهنة هو
انعقاد مؤمتر جنيف  2على اساس
بيان مؤمتر جنيف  1والتفاهم
الروسي  -االمريكي لتسهيل
عملية التسوية السياسية يف
سوريا وعلى االطراف اخلارجية
مساعدة السوريني للجلوس اىل
طاولة املفاوضات بدون فرض

اي حلول خارجية.
اضاف :حنن نتابع املفاوضات
واملشاورات اليت جتري اآلن بني
االطراف املعنية ونشري اىل بعض
احملاوالت العادة النظر يف بعض
بنود بيان جنيف  1وهذه البنود
كما نقول اساسية وال نقبل ابدا
طرحها من جديد مثل موضوع
تغيري النظام السوري الن ذلك
شأن سوريا الداخلي وال جيوز
لالطراف اخلارجية ان تتدخل فيه
كما اننا نستغرب اعتبار البعض
االئتالف الوطين ممثال للشعب
السوري فيما حنن نعرف ان
هذا االئتالف ال ميثل حتى كل
املعارضة.
حنن ندعو اجلميع اىل التمسك ببيان
جنيف 1كما يف بنوده االساسية
وعلى هذا االساس جيري الوصول
اىل اتفاق حول االمور اللوجستية
ونرتك للسوريني انفسهم تقرير
مصريهم ومستقبل بلدهم.

رأى نائب األمني العام ل حزب
اهلل الشيخ نعيم قاسم يف كلمة
ألقاها يف حفل ختريج تالمذة
الشهادة املتوسطة يف مدارس
املصطفى ،أن إسرائيل هي
املستفيد األول من الفوضى
اليت تشمل البالد العربية ،وهي
اليت تريد أن تبقي املنطقة بال
حل ،وإذا وجدت حال يلوح يف
األفق يف بلد من البلدان ،جتد
أن إسرائيل قلقة من أوهلا إىل
آخرها ،فاحللول مشكلة هلا ،ومن
الطبيعي إذا كان هناك حلول
يف املنطقة أن يعين ذلك أن
إسرائيل ختسر ،وعندما يكون
هناك خسائر وقلق يف املنطقة
معنى ذلك أن إسرائيل تربح.
هي تسلط األنظار عليها لينسى
الناس جرائمها.
وقال :فليكن معلوما أن
البوصلة يف اجتاه إسرائيل،
إسرائيل جمرمة ومعتدية وحمتلة،
تنتهك حرمة القدس ،اعتدت
على الشعب الفلسطيين وحتتل
أراضيه ،وهي عدو حقيقي
يف هذه املنطقة ،وحتاول أن
ختربها ،لذا علينا أن نتحد يف
مواجهتها ،ال أن نتلهى يف
الشؤون الداخلية.
أضاف :يبدو أن مجاعة  14آذار
رفعوا شعارا يؤدي إىل تعطيل
البلد بكامله حتى انتخابات رئاسة
اجلمهورية ،فهم ال يريدون حتى
 7أشهر تقريبا أن يكون هناك
حكومة يف لبنان .ليس السبب
أنهم جمتهدون ،بل تبني هلم أن
هناك مصلحة هلم ،فوصلوا إىل
هذا االستنتاج ،بل ألن هناك
دولة عربية خليجية أمرتهم بأن
جيمدوا تشكيل احلكومة يف
لبنان ،يف انتظار التطورات يف
سوريا ،ألن هذا البلد العربي
يأمل خالل شهرين أو ثالثة أن
تقلب املعادلة إىل مصلحته،
وعندها يستطيع أن يتحكم كما
يعتقد بتشكيل حكومة تناسبه
يف لبنان ،فإذا كان هذا هو
احلساب ،ال الشهران وال مخسة
أشهر وال غريها من الشهور،
ألن هؤالء حيلمون ،لطاملا قالوا
خالل شهرين ومددت إىل أكثر
من سنتني ونصف سنة ،وهذا ما
جيعلين أقول إنهم سيبقون البلد
من دون حكومة إىل االنتخابات
الرئاسية.

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

ملن يهمه االمر االتصال علىالرقم0451102032 :

وأكد أننا متمسكون حبكومة
وحدة وطنية ألنها جتمع كل
فئات اجملتمع ،وال نقبل حكومة
اللون الواحد ،ال منا وال منهم،
ويف الوقت الذي يصرون على
تهميش فريقنا ،فنحن نقول :ال
خيار إال أن نتفق معهم من أجل
أن نعمل إلنقاذ لبنان ،ألن لبنان
ال ميكن أن يديره فريق دون
فريق آخر ،وال ميكن أن يهمش
أحد على حساب أحد.
مبا أننا نريد حكومة وحدة وطنية
فهذا
يعطلونها،
واآلخرون
يعين أن األمور ستبقى معطلة
بسببهم ،وهذا هو واقع لبنان.
الواقع السوري
وتناول التطورات يف سوريا،
فاعترب أن املشروع األمريكي-
اإلسرائيلي أصيب بانتكاسة
جديدة ،ألنهم كانوا يأملون
تغيري الواقع يف سوريا ،فقد
تبني أن النظام السوري يستعيد
قدراته أكثر وأكثر ،وحيقق
إجنازات ميدانية على األرض
يف مقابل املعارضات احمللية
واإلقليمية والدولية اليت تقاتل
على أرضها ،واألمر اجلديد الذي
لفتين ،هو أن أمريكا والدول
الكربى بدأت تتحدث عن تبين
معارضة معتدلة يف سوريا ،أي
أنهم يريدون جزءا من املعارضة
السورية ،وال يريدون اجلزء
اآلخر ،أي املعارضة اإلرهابية،
علما أن املعارضة املعتدلة
اليت يتحدثون عنها هي اليت
تسكن يف فنادق  5جنوم،
وليس هلا عالقة على األرض،
ومن له عالقة يف األرض ال
ميتلك القدرة الكافية يف مقابل
املعارضة اإلرهابية اليت تنتشر
أكثر فأكثر يف داخل املعارضات
املختلفة ،إذا أين سيكون احلل؟
حبسب ما يقولون ،يريدون أن
جيمعوا املعارضة مع النظام ،أي
معارضة سيجمعونها؟
ولفت اىل أن أحد التقارير من
مجاعة األمم املتحدة ،يقول إنهم
أحصوا حوالي ألف لواء موجود
يف املعارضة السورية! وكل
زعيم لواء يأمر وينهى ويطاع،
وبالتالي ال يرد زعيم اللواء
األول على زعيم اللواء الثاني،
أي معارضة هذه ستحقق إجنازا
يف سوريا؟ من يراهن على
النجاحات العسكرية يف سوريا
للمعارضات احمللية واإلقليمية
والدولية واهم ،ألنها فاشلة
متناحرة ال تستطيع أن تنجز
شيئا .نعم ،تستطيع أن خترب
وتدمر وترعب األهالي ،وأن خترج
األحشاء من داخل األجساد ،وأن
يأكلوا األكباد والقلوب ،لكن ال
تستطيع إدارة حي وال االتفاق
على حل سياسي ملصلحة
اجملتمع.
وكان قاسم استقبل املستشار
الثقايف اإليراني اجلديد يف
بريوت الشيخ إبراهيم أنصاري،
يف زيارة تعارف ،وأشاد قاسم
الثقافية
املستشارية
بدور
اإليرانية يف بريوت يف تقديم
إلجنازات
املشرقة
الصورة
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
وعالقتها مع شعوب املنطقة.

ّ
أكد عضو املكتب السياسي
يف تيار املستقبل النائب
السابق مصطفى علوش أن
حقيقية للوضع
ال عالجات
ّ
املتفجر يف طرابلس وال حلول
جمرد مراهم
طويلة األمد وإمنا
ّ
للتسكني كما اعتدنا أن حيصل
مر السنوات املاضية،
على ّ
مشريًا إىل أن الطرفني
نية
املتقاتلني يف طرابلس ال ّ
لديهما يف التصعيد أكثر من
جمرد املناوشات اليت حتصل
ّ
اآلن ولكن ال وجود ألي
ضمانات لذلك من قبل الدولة
أو املسلحني املوجودين على
األرض .وأضاف :إن املسألة
يف طرابلس مفتوحة على ما
كانت عليه يف ال 38سنة
املنصرمة يف ظل وجود ورقة
السورية تقابلها
بيد املخابرات
ّ
أوراق تابعة لقوى أخرى يتم
استعماهلا.
علوش ،ويف اتصال مع موقع
اللبنانية ،لفت إىل
القوات
ّ
ّ
أن هناك من حياولون رمي
املسؤولية عن كاهلهم على
ّ
غريهم إال ان السؤال األساسي
هو من يقف وراء قادة
احملاور؟ ،مشريًا إىل أن لعبة
النفاق اليت متارسها احلكومة
قضية رمي املسؤولية
يف
ّ
على غريها يف طرابلس انتهت
منذ زمن .وأضاف :إن القوى
األمنية بأجهزتها كافة تدرك أن
ّ
لرئيس احلكومة جنيب ميقاتي
ّ
مسلحة مؤيدة له
جمموعات
داخل املناطق املتوترة.
وأوضح علوش أن مجيع القوى
على
املوجودة
السياسية
ّ
األرض يف طرابلس وحتى من
هم ضد ميقاتي طالبوه بالقيام
بكل ما يلزم من أجل ضبط
األمن ،مشريًا إىل أن هذه
القوى ّ
أكدت مليقاتي وقوفها
إىل جانبه يف أي إجراء يتخذه
يف هذا اإلطار .وأضاف :حنن
نعترب أن رئيس احلكومة إما
عاجز أو متواطئ.
وردًا على سؤال عن اجلهة
اليت يعتقدون أن ميقاتي
قد يكون متواطئًا معها ،قال
علوش :متواطئ مع استمرار
الوضع على ما هو عليه أي
بقائه متوترًا من أجل خدمة
راعيه اإلقليمي.
وردًا على سؤال عن املعادالت
اليت نسمعها أخريًا ك عرسال
مقابل جبل حمسن وما أشيع
عن أن املناوشات يف طرابلس
ستكون شرارة بداية ملعركة
السورية ،لفت علوش
القلمون
ّ
إىل أن كالمًا مماث ًال قيل سابقًا
عن القصري وعن محص وعن
معضمية الشام ،مؤكدًا أن
ّ
عرسال وجبل حمسن وأي بقعة
اللبنانية ال ميكن
من األراضي
ّ
أن يتم تبادهلا مع أراض أخرى
كما أننا ال عالقة لنا مبا حيدث
يف سوريا من مسائل ميكن أن

تهدد اآلمنني داخل تلك البالد.
وأضاف :نعترب أي تهديد جلبل
حمسن هو بنفس وزن تهديد
باب التبانة أو مدينة طرابلس
أو عرسال أو حتى الضاحية
اجلنوبية ،مشريًا إىل أن هذه
ّ
املعادالت واإلشاعات تأتي
اللبنانية
يف إطار لقلقة احلكي
ّ
املعتادة ويستعملها قائلها
ليدعي أنه ال يزال لديه رؤية
ّ
ملا حيصل.

جزء من واقع

وشدد علوش على أن ما
حيدث يف طرابلس هو جزء
من واقع قائم على مستوى
لبنان ،مشريًا إىل انتشار
املسلحني وامليليشيات على
اللبنانية بداية
كامل األراضي
ّ
وانتهاء بكل
من حزب اهلل
ً
اجملموعات الصغرية املوجودة
يف األزقة .وأضاف :إن كل
هذه اجملموعات املسلحة خارجة
الشرعية.
عن
ّ
إشكالية
أن
علوش
وأوضح
ّ
السالح غري الشرعي يف
لبنان كبرية وال ميكن ّ
حلها،
يف ظل هذا الوضع اإلقليمي
تعترب
اليت
وامليليشيات
نفسها امتدادًا إقليميًا أو حتى
أمميًا يف لبنان ،إال ب اجلملة
وليس ب املفرق ،معتربًا أن
التوتر الذي ساد طرابلس على
املاضية واملستمر
مر السنوات
ّ
ّ
حتى اليوم ليس سوى تعبري
عن الوضع الشاذ يف لبنان
واملنطقة.
وردًا على سؤال عن مصري
شعار طرابلس منزوعة السالح
الذي طرحه تيار املستقبل
سابقًا ،قال علوش :إن القوى
السياسية تعترب أن وجود
ّ
يغيب دورها ويعتدي
السالح
ّ
عليه وجيعلها رهينة ل عربدة
النية
هذا السالح ،مؤكدًا أن
ّ
موجودة من أجل حتويل
طرابلس إىل مدينة منزوعة
السالح ولكن السؤال هو عن
القدرة ولذلك حنن ناشدنا وال
األمنية
نزال نناشد القوى
ّ
باختاذ مكانها ولعب دورها.
قضية
وأضاف :ال ميكن حل
ّ
السالح يف مدينة طرابلس
وجعلها منزوعة السالح يف ظل
انتشار سالح آخر يعربد أينما
اللبنانية
شاء على األراضي
ّ
ويدخل إىل سوريا وخيرج
ساعة يشاء ويفتح الضاحية
ويسكرها تبعًا لرغباته ويفرض
على
وسيطرته
هيمنته
والدستورية
ة
الوطني
القرارات
ّ
ّ
وخيطف األتراك ويرتكهم من
دون حسيب أو رقيب ،مؤكدًا
أن هذه املمارسات ال ميكن أن
تستمر واحلل ليس بأن يرفع
السياسي الطرابلسي الغطاء
عن السالح ألن السؤال هو
هل رفع الغطاء عن السالح
غري الشرعي يف لبنان أم ال؟.
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لبنانيات

وترية االشتباكات وأعمال القنص تشتد على حمور التبانة وجبل حمسن

ﺭﻥ

استمرت االشتباكات وأعمال
القنص على حماور طرابلس،
وأعلن وزير االقتصاد يف حكومة
تصريف األعمال نقوال حناس،
فشل الطاقم السياسي ،يف
العاصمة الثانية ،يف حتييد
طرابلس وعزهلا عن الصراع
اإلقليمي.
واعترب ان اإلستقرار هو أساس
أي إمناء يف املدينة ،مطالبًا
السياسيني باالجتماع حول معاجلة
األوضاع الناجتة عن خالفات
سياسية بني موقعني ،كل واحد
منهما يتبع نهجًا معينًا ،والتقى
حناس مع وصف الوزير مروان
شربل للواقع األمين يف طرابلس،
باعتبار ان املشكلة ليست
حمددة ،بقادة احملاور ،بل هي
مشكلة سياسية ،على مستوى
كل لبنان.
وناشد النائب حممد كبارة
السلطة معاجلة األمر ،وقال :اننا
حنمل السلطة السياسية مسؤولية
ّ
ضبط األوضاع يف طرابلس.
وأكد ان املطلوب قرارات واضحة
وليس كالما اعالميا ،اضافة اىل
غرفة عمليات مشرتكة لكل االجهزة
االمنية املوجودة يف املدينة.
وختم بالقول :صربنا بدأ ينفد ،اذا
مل يتخذ رئيس اجلمهورية موقفا
شجاعا النقاذ املدينة ،فانا اوجه
له اتهاما ،وللكل بأنهم متآمرون
ومتواطئون على امن طرابلس.
واعترب مفيت طرابلس والشمال
الشيخ مالك الشعار ان ما حيدث
يف طرابلس ُمفتعل ال ضرورة
وال اسباب او موجبات له على
االطالق ،اسفًا الننا نربط اوضاعنا
االمنية بالتطورات اخلارجية ،يف
حني ان الوطن يفرض علينا ان
قدم مصلحته على كل ارتباطاتنا
ُن ّ
اخلارجية سواء كانت عربية ام غري
عربية.
واذ اسف الن حوادث طرابلس
هي انعكاس ملا حيصل يف سوريا
وهذه قضية ال خيتلف عليها اهل
الشمال ،اوضح ان الرئيس جنيب
اصرار وتأكيد
ميقاتي ابلغه وجود
Melbourne

ورغبة من اجلميع على ان اجليش وقتل املسؤول العسكري يف
هو
املؤهل الوحيد لبسط نفوذ احلزب العربي الدميقراطي بسام
ّ
الدولة واالمن واالستقرار يف عبداهلل يف جبل حمسن ،البالغ
املدينة ،ووعدنا انه سيعمل خالل من العمر  78عاما ،متأثرا جبروح
ال 48ساعة املقبلة على حتقيق اصيب بها .فيما حتدثت حصيلة
اخلطة االمنية.
غري رمسية عن سقوط حنو 7
واشار ردًا اىل سؤال اىل اننا أشخاص و 36جرحيًا منذ جتدد
ال نستطيع فصل السياسة عن املعارك مساء االثنني املاضي.
املتقاتالن
الطرفان
االمن ،لكن هناك توافقا سياسيا وتبادل
يف كل لبنان على انهاء الوضع مسؤولية املعارك ،حيث يقول
ُ
املتأزم
واملفتعل يف طرابلس ،كل واحد منهما ان الطرف اآلخر
ّ
ّ
ننعم
ولعلنا
قريبًا
باالمن هو الذي بادر اىل اطالق النار،
واالستقرار.
فيما ترتفع اصوات املواطنني
وختم املفيت الشعار ما خنتلف العاديني يف املدينة مطالبني
عليه ال قيمة له امام االمن للوطن حبمايتهم وبعودة احلياة الطبيعية
واملواطنني ،وكل ما خيتلف عليه اىل طرابلس.
اللبنانيون ال ُيذكر امام حرصنا اىل ذلك ،اطلقت سيارة جمهولة
على الوطن ومتاسك كيانه قبل ظهر امس االول ،النارعلى
ووحدته الوطنية والعيش الواحد واجهة صيدلية الغامن يف منطقة
بني سائر ابنائه.
البحصاص يف طرابلس ،ما ادى
وكانت جبهات القتال على حماور اىل حتطمها ،من دون وقوع
طرابلس مل تعرف سبي ًال اىل اصابات .فيما دارت اشتباكات
اهلدوء ،واستمرت اإلشتباكات بني شبان من آل اجلنزرلي
بوترية حادة تارة ،ومتقطعة وجمموعة من املسلحني يف سوق
احيانًا ،بني جبل حمسن وباب البزركان يف املدينة .كما القى
التبانة.
جمهول قنبلة يدوية على سيارة
حدة اإلشتباكات على املواطن عبد اهلل ورده ،يف حملة
وتصاعدت ّ
خمتلف احملاور،
وترددت أنباء عن املنكوبني يف املدينة ،ما ادى
ّ
بالرد اىل احداث اضرار جسيمة يف
إصابة جندي ،فقام اجليش ّ
على مصادر النريان ،ومت قطع السيارة .وحضرت على الفور
الطريق عند مستديرة أبو علي ،القوى االمنية وبدأت التحقيقات،
بسبب عمليات القنص وال سيما ملعرفة مالبسات احلادث.
بعد ظهر امس ،فيما سيطر قبل وكان ليل االربعاء شهد معارك
الظهر هدوء حذر ،وسجلت حركة عنيفة على حماور حارة الربانية،
نزوح كثيفة من باب التبانة اىل سوق القمح ،البقار ،حارة
املناطق اجملاورة .وسقط امس السيدة ،بعل الدراويش ،البازار،
من جراء املعارك ،كل من القتيل االمريكان ،استعملت فيها االسلحة
حممد الناظر الذي قضى برصاص اخلفيفة واملتوسطة ،اضافة اىل
القنص ،وحنو  30جرحيا ،عرف سقوط قذائف صاروخية بشكل
اصداء
وترددت
منهم :رمضان عبد اللطيف اجلمو ،عشوائي،
ادريس طارق املعدل ،وليد انفجار القذائف يف ارجاء املدينة
برغش ،عمر اللبابيدي ،حممد واملناطق احمليطة بها.
صاحل ،علي الصعيدي ،امساعيل من ناحيته ،أوضح زياد علوكي
ابراهيم الشريف وعمار عماد الدين ان الصورة اليت نشرت له على
الشعييب ،وآخر من آل الشامي مواقع التواصل االجتماعي ويف
Saturday
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2011
مواطنان
يف امللولة .كما أصيب
رشاشا
حيمل
4 Juneالصحف،
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Saturdayوهو 22
جراء عمليات القنص وهما :وليد ويطلق النار ،قدمية وتعود لسنة
سرور وابراهيم خضر.
تقريبا.
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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

رئيس احلكومة التقى مانديس ووفد الصندوق الكوييت

استقبل الرئيس جنيب ميقاتي قبل
ظهر امس يف السراي احلكومي
رئيس القلم يف احملكمة الدولية
اخلاصة بلبنان داريل مانديس.
كما إستقبل وزير الزراعة حسني
احلاج حسن وحبث معه يف شؤون
وزارته ،فالسفري اهلندي رايف
تابار يف زيارة وداعية ملناسبة
إنتهاء مهامه الديبلوماسية يف
لبنان.
والتقى الرئيس ميقاتي وفدا
من الصندوق الكوييت للتنمية
االقتصادية العربية برئاسة عبد
الوهاب البدر ،يف حضور رئيس
جملس اإلمناء واإلعمار املهندس
نبيل اجلسر.
بعد اللقاء ،قال البدر :أكدنا
خالل اللقاء إهتمام الصندوق
ودعمه للمشاريع يف لبنان،
كما حتدثنا عن املشروع الذي
مت وضع حجر األساس له أمس
يف منطقة محانا ،واملشروع الذي
سيتم افتتاحه اليوم يف مستديرة
الصياد برعاية رئيس اجلمهورية،
والي يشكل اجلزء األول من
االوتوسرتاد العربي ،وهو جادة
الرئيس ميشال سليمان ،حيث
مت متويله من قبل الصندوق

وهو ميتد من منطقة احلازمية
اىل منطقة صوفر .كما حتدثنا

زهرمان :لتعديل جدول اعمال اجللسات

رفض عضو كتلة املستقبل
النائب خالد زهرمان االتهامات
املوجهة اىل قوى الرابع عشر من
اذار بالتعطيل ،مؤكدًا استمرار
التواصل مع رئيس جملس النواب
نبيه بري العادة حبث جدول اعمال
اجللسة التشريعية.
وشدد يف حديث اذاعي على
ضرورة اجتماع حكومة تصريف
االعمال ملعاجلة االمور الضرورية
الضاغطة على الصعيد االقتصادي
واالجتماعي واالمين ،معلنًا رفض
مبدأ تعطيل احلكومة يف شكل

نهائي مقابل عمل طبيعي جمللس
النواب ،الفتًا اىل ان االمور
ليست واضحة حيال االستحقاق
الرئاسي بعد.
وعن املخاطر االمنية احلدودية
اليت دعا رئيس تكتل التغيري
واالصالح النائب ميشال عون
اىل معاجلتها فورًا ،قال زهرمان
اذا كان االجتاه لزيادة التعزيزات
االمنية وطلب مساعدة دولية
حلماية احلدود ،فهذا موضع
ترحيب .اما طلب اقفال احلدود
امام النازحني فمرفوض.

ارسالن يطالب باالفادة من التحوالت يف املنطقة

دعا النائب طالل ارسالن اىل
االفادة من التحوالت يف املنطقة،
وعدم تضييع الفرص املتاحة
خلدمة لبنان.
وقد أدىل النائب ارسالن بتصريح
شدد فيه على التعاون ومكافحة
ّ

مقتل مطلوبني بتبادل نار يف حوش احلرمية
احدهما يرتدي حزاما ناسفا واصابة عسكريني
صدر عن قيادة اجليش  -مديرية
التوجيه البيان اآلتي :بناء على
معلومات وردت اىل مديرية
املخابرات عن قيام اربعة اشخاص
بنقل متفجرات ،قامت دورية من
املديرية مبالحقة السيارة املذكورة
يف حملة حوش احلرمية ،فحصل
تبادل الطالق النار ادى اىل
اصابة عسكريني اثنني جبروح،
ومقتل اثنني من املسلحني
جمهولي اهلوية احدهما يرتدي
حزاما ناسفا ،كما مت توقيف

عن املشروع الذي اصبح جاهزا
للتوقيع وخيص مياه زحلة.

شخصني آخرين ،احدهما لبناني
واالخر من التابعية السورية
اصيب جبروح يف قدميه.
وضبطت الدورية داخل السيارة
انواع خمتلفة من املتفجرات قدرت
زنتها حبواىل  250كلغ ،باالضافة
اىل كمية من الفتيل الصاعق.
ونقل املصابون اىل مستشفى
البقاع للمعاجلة ،ومت تسليم
املضبوطات اىل املراجع املختصة،
كما بوشر التحقيق بإشراف
القضاء املختص.

الفساد ،وقال ان سياسة
املقاطعة اليت يصر عليها فريق
من اللبنانيني تنذر البلد باخلطر
على مصريه ومصري كل مؤسساته
الدستورية .ان املقاطعة بهذا
الشكل تؤكد ثابتتني أساسيتني
ال جمال للهروب منهما ،اول
ثابتة تدل على مدى ارتباط
البعض باملراجع اإلقليمية اليت
هي وراء هذا التعطيل للمؤسسات
الدستورية يف البالد .والثابتة
الثانية تدل على عقم هذا النظام
السياسي الفاسد الذي يشجع
كل أشكال االنقسامات البغيضة
بني اللبنانيني وأخطر ما يكون هو
تشجيع االنقسامات القائمة على
املذهبية والطائفية.
وختم :رمبا ال يزال بعضهم حباجة
اىل بعض الوقت لكي يدرك مدى
حجم التحوالت احلاصلة يف املنطقة
والعامل ،وعلينا ان نستفيد من هذه
التحوالت ال ان نضيع الفرص كما
فعلنا يف بلدنا على مدى أربعني
عاما ،وكأننا مل نتعلم شيئا ومل
نأخذ العرب مبا حصل يف بالدنا.

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

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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لبنانيات

سنسعى مع اجلميع لعودة العمل إىل اجمللس النيابي

النائب كنعان بعد اجتماع التكتّل :األسطورة اليت ُتبنى على داتا اإلتّصاالت خمزية أل ّن الوزارة سلمت ك ّل ال ّداتا اليت طلبتها األجهزة األمنيّة
ّ
تكتل التغيري
سر
لفت أمني
ّ
واإلصالح ّ
النائب ابراهيم كنعان
ّ
ّ
سيتبع مسارًا
التكتل
أن
إىل ّ
إجيابيًا يف النقاش مع الرئيس
بري ومع ّ
النيابية
كل الكتل
ّ
نبيه ّ
التوصل إىل إعادة
للمساعدة يف
ّ
العمل إىل اجمللس النيابي،
أن هناك الكثري من
ّ
مشددًا على ّ
املهمة العالقة واليت
القوانني
ّ
ّ
أولوية للناس وعلى
تشكل
ّ
رأسها قانون الغاز وعائدات
البلديات والرتب والرواتب
واإلعتمادات وغريها الكثري من
األساسية.
املواضيع
ّ
ّ
النائب كنعان جاء بعد
كالم
ّ
تكتل التغيري واإلصالح
اجتماع
برئاسة دولة الرئيس العماد
ميشال عون يف دارته يف
أن
الرابية ،حيث أشار إىل ّ
احلر ّ
رشح احملامي
التيار الوطين
ّ
فادي بركات على منصب نقيب
يف انتخابات نقابة احملامني،
ّ
متمنيًا على اجلميع تأييده يف
اإلنتخابات.
بعدها تناول احلملة اخلطرية اليت
يقوم بها البعض على وزير
ّ
أن
اإلتصاالت ،مشريًا إىل وجوب ّ
مسؤولية أفعاهلم،
يتحمل هؤالء
ّ
ّ
تعدى السقوف
ألن ما يقومون به ّ
ّ
السياسية ليصل إىل التجريم،
ّ
أن ّ
كل األسطورة
ّ
ومشددًا على ّ
اليت ُتبنى على موضوع داتا
ّ
ألن
اإلتصاالت هي خمزية،
ّ
ّ
ّ
وزارة ّ
وسلمت
تسلم،
اإلتصاالت
سابقًاّ ،
الداتا اليت طلبتها
كل ّ
بالرغم من كلّ
األمنية
األجهزة
ّ
ّ
ّ
ّ
لتكتل
القانونية
التحفظات
ّ
التغيري واإلصالح .هذا وتساءل
عن األسباب الكامنة وراء إقفال
الت ّ
مركز ّ
الدولة
حكم الذي أنشأته ّ
ً
اللبنانية منفقة عليه الكثري من
ّ
األموال ،والذي يساعد على
كشف املعلومات اليت حتتاجها
التعرض
األمنية من دون
القوى
ّ
ّ
خلصوصية املواطنني وانتهاك
ّ

اخلاصة إلستعماهلا يف
أمورهم
ّ
وأمور أخرى ال ميكن
السياسة
ٌ
وصفها!!!..
ّ
وإذ ّ
النائب كنعان بإسم
هنأ
ّ
التكتل اللبنانيني بتحرير خمطويف
أعزاز ،طالب بإستكمال هذا األمر
لتحرير املطرانني املخطوفني
ّ
وكل املخطوفني لتكتمل الفرحة
مشدداً
وتعم مجيع اللبنانيني،
ّ
ّ
إنساني
أن هذا املوضوع
على ّ
ّ
بسياسي.
وليس
ّ
كما ّ
أكد النائب كنعان على دعم
ّ
تكتل التغيري واإلصالح
وتأييد
للحراك املسيحي الذي حيصل
انطالقًا من التوصية اليت
ّ
التكتل يف دير
صدرت عن خلوة
تشدد على دعم
القلعة واليت
ّ
املسيحيني يف لبنان واملشرق
أن
على ّ
حد سواء ،مشريًا إىل ّ
لبنان وطن يقوم على التوازن
أي
مكوناته،
بني مجيع
ّ
وأن ّ
ّ
مكوناته،
مكون من
مساس بأي
ّ
ّ
ّ
ّ
وكل املبادئ
يؤثر على كل لبنان
والثوابت اليت يؤمن بها التيار
احلر.
الوطين
ّ
شدد على ضرورة أن
وأخريًا
ّ
جتتمع احلكومة إلقرار مراسيم
أن هذا األمر
النفط ،مشريًا إىل ّ
جدًا على مستوى اإلقتصاد
مهم ّ
ّ
ّ
أولوية جلميع
ويشكل
واإلمناء،
ّ
اللبنانيني.
النص الكامل
ّ
ابراهيم كنعان:
ّ
تكتل التغيري واإلصالح
إجتمع
برئاسة دولة الرئيس العماد
ميشال عون ،وكان على جدول
األعمال العديد من األمور ،وعلى
رأسها تقييم اخللوة اليت حصلت
يف دير القلعة والتوصيات
اليت صدرت عنها ،ووضع
عملي
بشكل
هذه التوصيات
ٍ
ّ
وجد ّي موضع التنفيذ ،لذلك
ّ
ّ
الساعة
توقفنا عند موضوع
ّ
النيابية.
وهو موضوع اجللسات
ّ

يتقدم صاحب
محالت

لكلمة

النائب

أن إحدى توصيات
مجيعنا نعلم ّ
اخللوة هي الفصل ما بني
السياسة واصطفافاتها وما
بني العمل التشريعي والعمل
اإلمنائي ،وهلذه الغاية التقى
وفد من ّ
تكتل التغيري واإلصالح
ٌ
بري وأبلغه ّ
بأنه ال جيوز
بالرئيس ّ
ّ
املؤسسات
توقف وتعطيل عمل
ّ
الدستورية .ولكن ،ومبا ّ
أننا ال
ّ
نريد إخفاء األمور ،كان لدينا
ّ
التحفظات اليت حبثناها
بعض
بري ،وإذا به يطرح
مع الرئيس ّ
علينا املخارج نفسها اليت طرحها
على الرئيس السنيورة ومن خالله
على كتلة املستقبل ،ولكن كتلة
املستقبل رفضت هذه املخارج
يف تصريح للرئيس السنيورة.
قمنا اليوم يف اجتماعنا بتقييم
هذا املوضوع ،وقررنا السعي
بري
ملتابعة النقاش مع الرئيس ّ
النيابية بهدف
كما مع الكتل
ّ
للتوصل إىل إعادة
املساعدة
ّ
العمل إىل اجللسات التشريعية
ألن هناك
واجمللس النيابي،
ّ
املهمة
الكثري من القوانني
ّ
ّ
بأولويات
تتعلق
العالقة واليت
ّ
الناس وعلى رأسها موضوع
الغاز وعائدات البلديات والرتب
والرواتب واإلعتمادات ولربمّ ا
املوازنات وغريها الكثري من
ّ
حتتم
األساسية اليت
املواضيع
ّ
العمل يف اجمللس النيابي .إذًا،
كتكتل تغيري وإصالح ّ
ّ
نتبع
حنن
إجيابيًا يف هذا املوضوع،
مسارًا
ّ
لنساهم بعودة العمل إىل
اجمللس النيابي من خالل اهليئة
العامة .هذا األمر يستدعي
ّ
معمقًا،
نقاشًا ويستدعي حبثًا
ّ
مستعدون هلذا األمر ،وما
وحنن
ّ
بري جدير بأن
طرحه الرئيس ّ
يتم إستكمال البحث به.
ّ
ّ
بالنسبة النتخابات نقابة
أما
ّ
ّ
التيار الوطين
فإن
احملامني
ّ
ّ
رشح احملامي فادي
احلر
ّ
بركات ملنصب نقيب احملامني

Pacific Tiles
Sefton

السيد بسام القلعجي

بأحر التهاني من الجالية العربية عامة
واالسالمية خاصة بمناسبة عيد االضحى
املبارك عيد الصالة والتضحية وعمل
الخري
أعاده اهلل على الجميع بالخري واليمن
والربكات
وكل عام والجميع بخري

ّ
التكتل
بعد أن نال تأييدًا من
ومن أعضائه ،لذلك نطلب من
ّ
املؤيدين اإللتزام بتأييد
كل
ّ
ترشيحه.
ّ
الثالث ّ
الذي حبثناه
املوضوع
ّ
ّ
باإلتصاالت .لقد اعتدنا
يتعلق
على احلمالت اهلجومية ،ولكن
احلملة ّ
اليت حتصل اليوم وتطال
وزير ّ
الصحناوي
اإلتصاالت نقوال ّ
ٌ
مسؤوليتها
وسيتحمل
جدًا
خطرية ّ
ّ
ّ
من يقومون بها ،لذلك أدعوهم
جيدًا ّ
تتضمن
ألنها
ّ
ألن يتنّبهوا ّ
الكثري من ّ
اإلتهامات اجلرمية .من
حتمل هذا ّ
التجريم،
هنا عليهم
ّ
أن األسطورة ّ
اليت ُتبنى
السيما ّ
ّ
ّ
اإلتصاالت
على موضوع داتا
هي فع ًال خمزية .األجهزة األمنية
تأخذ ،وأخذت يف السابق ،كل
اإلتصاالت ّ
داتا ّ
اليت طلبتها يف
ّ
التحقيقات ومن دون استثناء،
وهذا األمر ُمثبت ،فقد لّبت
ّ
ّ
كل مطالب
اإلتصاالت
وزراة
ّ
األجهزة األمنية رغم كل اآلراء
والتحفظات القانونية ورغم ّ
ّ
كل
األمور ّ
اليت أدلينا به وميكن
الدولة
إن
ّ
ثم ّ
أن ندلي بهاّ .
ّ
ّ
للتحكم
اللبنانية أنشأت مركزًا
ّ
كلفها مبالغ كبرية ،وهذا املركز
ً
وبشكل
بالدخول مباشرة
يسمح
ّ
ٍ
ّ
تقنيات حديثة
حمدد من خالل
ّ
ّ
اليت يريدون
على القضايا
معرفتها عن املخابرات اهلاتفية
واملناطق ..فلماذا هو ُمقفل؟!
ّ
يتهمون الوزير بعدم تسليم
الداتا ،فيما أنا أجزم وبصفيت
ّ
ّ
ّ
اإلتهامات
كل هذه
أن
حمام ّ
ٍ
باطلة ،لذلك ّ
سيتحملون
فإنهم
ّ
جدًا يف هذا
مسؤولية كبرية ّ
جيدًا ُّ
كل من
املوضوع ،ولينتبه ّ
يروج ّ
السياسة
ّ
التهام الوزير يف ّ
حد سواء .ملاذا ال
واإلعالم على ّ
ّ
التحكم ّ
الذي
يذهبون إىل مركز
ٍ
قرارات
ُأنشأته الدولة على خلفية
والذي ّ
اختذتها احلكومات ّ
كلفها
الدوالرات خصوصاً
املاليني من ّ
أن هذا املركز كان حلمًا لبناني
ّ
ّ
التوصل إىل كشف
ميكننا من
ّ
املعلومات ّ
اليت نريدها من دون
خلصوصية املواطنني
التعرض
ّ
ّ
اخلاصة
أمورهم
وانتهاك
ّ
وأمور
إلستعماهلا يف السياسة
ٌ
أخرى ال ميكن وصفها!!!..
تناولنا أيضًا موضوع حترير
ّ
اللبنانيني املخطوفني يف أعزاز،
ّ
ّ
نهنئ مجيع اللبنانيني
وإذ
أن هذه
باإلفراج عنهم ،نعترب ّ
ّ
منغصة
الفرحة منقوصة ،فهي
حبسب ما قالوه هم ،وما قاله
ّ
اللبنانيني عن عدم
كثري من
ٌ
الكشف عن مصري املطارنة
ّ
الذين ما يزالون مغيبني ،إذ مل
نر ّ
حتى اليوم معلومات دقيقة
َ
وجدية ملا حيصل يف هذا امللف
ّ
ّ
ويف امللف ّ
ّ
بكل
يتعلق
الذي
مفقود يف سوريا .هذا املوضوع
إنساني وليس سياسي ،وحنن
جبدية على هذا امللف،
سنعمل
ّ
ألن الفرحة ال تكتمل ّ
إال بكشف
ّ
هذه احلقائق ومعرفة مصري
املخطوفني ،وموضوع املطارنة
جدًا ،لذلك جيب أن
أساسي ّ
ٌ
الدولة
يتم الكشف عما تقوم به ّ
ّ
الرأي العام،
اللبنانية عمليًا أمام ّ

يتم
الدولة أن
وجيب على
ّ
ّ
ّ
كل اإلماكنيات ملعرفة
توظيف
ً
مصري ّ
كل املخطوفني متاما مثل
ّ
الذين ُأفرج عنهم.
ً
وأخريا كان البحث حول ِ
احلراك
الذي حيصل يف الشارع
املسيحي ويف سبيل إقامة
ّ
والتحرك
املسيحي «
«اللقاء
ّ
ّ
الذي يتبعه من أجل إنعقاده.
ّ
نؤكد على التوصية الصادرة
التغيري
تكتل
خلوة
يف
واإلصالح يف دير القلعة اليت
شجع ُ
ؤيد على هذا النوع من
ُت ّ
وت ّ
ّ
ِ
يتعلق
احلراك ،خصوصًا يف ما
مبوضوع املسيحيينّ يف املشرق
ألن هذا التواصل
ويف لبنانّ ،
يتفعل ،كما
أساسي وجيب أن
ّ
ّ
ال جيوز أن ّ
يتم خرقه من خالل
َ
إكتفينا
«احلرتقة» واإللتباسات.
وكلبنانيني مجيعاً
ُ
كمسيحيينّ
!!
عندما أقول اكتفينا كمسيحيني
وكلبنانيني ،ال يكون كالمي
ألن هذا البلد قائم على
طائفيًاّ ،
ملجُ
وتعددية يف ا تمع،
توازنات
ّ
كون يف
وأي مساس
ّ
ّ
بأي ُم ّ
سي ّ
ؤثر على لبنان
هذا البلد
ُ
وسي ّ
ؤثر على ُك ّل املبادئ
ُكّله،
ُ
والثوابت اليت ُنؤمن بها.
حنن ندعم هذا ِ
املسيحي،
احلراك
ّ
وزراء
بعض
وسيشارك
ّ
ّ
وبالتالي سيكون
التكتل به،
تامة مع األفرقاء
لدينا ُمتابعة ّ
ُ
نرتقب
املشاركة ،وجيب أن
ّ
نتائج قريبة نابعة من هذه
املسيحية.
اللقاءات
ّ
حكومية
عدة مواضيع
حبثنا أيضًا ّ
ّ
وعلى رأسها مشاريع القوانني،
ّ
وأكدنا على ضرورة إنعقاد
جملس الوزراء لبحث وإلقرار
ّ
ملف
وأهمها
املراسيم املطلوبة
ّ
النفط الذي جيب أن خيرج
ُ
ُ
واملناقشات
املزايدات
من
السياسيةّ ،
ألنه ال جيوز ألحد أن
ّ
وطنية ،لبنان
يسيطر على ثروة
ّ
بأمس احلاجة هلا .جيب أن جتتمع
ّ
احلكومة ّ
حتى ولو كانت ُمستقيلة
النفطية تدعو إىل
األولوية
ألن
ّ
ّ
ّ
إنعقاد إجتماع إستثنائي جمللس
الوزراء.
أسئلة
عن
أجاب
ثم
الصحافيني:
سهل
س :النظام السوري
ّ
بطريقة كبرية موضوع عودة
املخطوفني اللبنانيني من أعزاز
هدية إىل حليفه الشيعي
وقدم
ّ
ّ
كتيار
يف لبنان .أنتم اليوم
ّ
مسيحي
حر أقرب حزب
وطين ّ
ّ

إىل نظام ّ
بشار األسد ،ملاذا
ال تقومون مببادرة أخرية يف
ّ
ملف ُ
املعتقلني واملخطوفني يف
سوريا؟
السؤال حيمل الكثري
ج :هذا
ُ
«املغالطات» .أو ً
ُ
ال ،عودة
من
املخطوفني اللبنانيني أفرحت
مجيع اللبنانيني وليس فقط
الشيعي ،والذي ساهم
الشارع
ّ
بعودة املخطوفني من أعزاز هو
ليس النظام السوري...
س( :مقاطعًا) اللواء عّباس
ابراهيم..
ج :اللواء عّباس ابراهيم ،وفخامة
رئيس اجلمهورية ،ورئيس
امل ّ
ُ
والرئيس
كلف
احلكومة
ُ
سعد
والرئيس
املستقيل،
احلريري ومجيع املسؤولني يف
القضية،
الدولة ساهموا يف هذه
ّ
وبإعرتاف من اجلميع كان هناك
إقليمي كبري ،وقد وصل
تعاون
ّ
احلديث ّ
إقليمية
حتى إىل صفقة
ّ
بهذا املوضوع .ما أريد قوله هو
أن اجلميع ساهموا يف حترير
ّ
خمطويف أعزاز.
أما اخلطأ الكبري هو يف الكالم
ّ
عن عالقتنا بالنظام السوري:
ّ
الكف عن هذا النوع من
جيب
ّ
ألنه بالنسبة لنا،
األحاديث،
العالقة بني الدول ال ُت َ
بنى
ّ
إال بني الدول يف ما بينها.
ً
انطالقا من هنا ،وبعد عودته من
ّ
سلم العماد عون هذا
سوريا،
اجلمهوريةّ ،
ومتت
امللف لرئيس
ّ
متابعته من قبل احلكومتني
َ
حصلت
والسورية ،وقد
اللبنانية
ّ
ّ
اجتماعات كثرية بني وزيري
والسوري،
اللبناني
العدل
وحصل تبادل ّ
َ
ّ
ولكنها
للوائح،
كانت غري كافية ّ
حتى اليوم.
إذًا اجلواب واحد حول هذه
ُ
املغالطات الثالث :كل شخص
ّ
ميلك حقيقة حول هذا امللف
ُمطالب باإلدالء بها .نشكر الكل
الدول اليت ساهمت يف اإلفراج
عن املخطوفني اللبنانيني ،ولكن
نطلب منها أيضًا العمل على
ّ
كافة ،وخصوصًا
تبيان احلقائق
يف موضوع خطف املطرانني.
هذا موضوع ليس بصدد
ُ
السياسية ،وليس
املزايدة
ّ
لتبادل اإلتهامات بني األفرقاء
لتفوق فريق
السياسيينّ  ،وليس
ّ
على آخر وتسجيل النقاط عليه؛
هذا ّ
ص الشيعي
ملف
إنساني يخَ ُ ّ
ّ
والسنيّ والكاثوليكي واملاروني
ّ
وكل الطوائف ...هذا
والدرزي
ّ
لبناني بإمتياز!!..
ملف
ّ

حبيب استغرب عجز الدولة بكامل أجهزتها
عن اجياد حل ملنطقة مساحتها  ٣كلم٢

طالب نائب طرابلس خضر حبيب حبل جذري للوضع االمين يف
العاصمة الثانية ،واعترب املدينة شهدت حلظات حامية جدا على صعيد
احملاور حيث جرح ثالثون شخصا وقتل اثنان ،مشريا اىل أن اليوم
هو الرابع من اجلولة ورقم  ،17ما يشكل فضيحة للعجز السياسي
واألمين ملدينة طرابلس ويف حق أبنائها ،ومن غري املقبول اليوم أن
تدفع طرابلس مثن فاتورة سياسية معينة على مدى سنوات.
وذكر حبيب بأن جرح منطقة باب التبانة وجبل حمسن مفتوح منذ أكثر
من  30عاما ،مستغربا عجز الدولة بكامل أجهزتها األمنية ومؤسساتها
عن إجياد حل ملنطقة ال تتعدى مساحتها ال 3كلم 2رغم وجود كل
األجهزة األمنية ،الفتا اىل أن املدينة هلا صفة سياسية معينة.
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عرب وعالم

اوباما وشريف يبحثان مسألة وقف اهلجمات واشنطن تعرب لرتكيا عن قلقها من دخوهلا
بطائرات امريكية بدون طيار يف باكستان بعملية انتاج لنظام صاروخي مع شركة صينية
الوزراء
رئيس
قال
الباكستاني نواز شريف إنه حث
الرئيس األمريكي باراك أوباما
على وقف اهلجمات بطائرات بال
طيار يف باكستان.
وملس شريف بذلك موضوعا
حساسا يف وقت أخذت تتحسن
فيه العالقات بني البلدين بعد
سنوات من الشكوك بشأن
أفغانستان واجلهود األمريكية
ملكافحة اإلرهاب.
وقال شريف للصحافيني
عقب لقائه أوباما يف املكتب
البيضاوي أثرت أيضا مسألة
الطائرات بال طيار يف اجتماعنا
مشددا على ضرورة وقف...
مثل هذه الضربات.
غري ان صحيفة واشنطن
بوست قالت إنه على الرغم
من أن كبار املسؤولني
يستنكرون
الباكستانيني
برنامج الضربات بطائرات بال
طيار فإنهم كانوا يوافقون
سرا عليها طيلة سنوات ودأبوا
على تقديم معلومات سرية عن
األهداف والضحايا.
نقال
الصحيفة
وقالت
عن وثائق سرية لوكالة
االستخبارات املركزية األمريكية
ومذكرات دبلوماسية باكستانية
ان العالمات املوضوعة على
بعض الوثائق تظهر أنها كانت
من إعداد مركز مكافحة اإلرهاب
التابع للوكالة حتى تعرض على
الباكستانيني.
املسؤولني
وتتحدث الوثائق عن ضربات
أودت حبياة العشرات من

لتنظيم
املزعومة
العناصر
القاعدة واليت يقولون إنه مل
يقتل فيها أحد من املدنيني.
وقالت الصحيقة إن متحدثا باسم
وكالة االستخبارات املركزية مت
االتصال به مل يطعن يف صحة
الوثائق .ومسألة اهلجمات
األمريكية باستخدام طائرات
بدون طيار يف باكستان من
املسائل اليت أثارت توترا يف
العالقات بني البلدين .وأقر
اوباما بأنه حدثت توترات وسوء
فهم بني البلدين .وقال انه
وشريف تعهدا بالعمل معا يف
القضايا األمنية على حنو يراعي
سيادة باكستان .وقال اوباما
التزمنا بالعمل معا لضمان أال
يكون هذا مصدرا للتوتر بني
بلدينا وإمنا مصدرا لقوتنا وحنن
نعمل معا.
وكان استخدام الواليات
املتحدة طائرات بال طيار يف
مهامجة متشددين مشتبه بهم
يف باكستان مثار جدل منذ
وقت طويل لكن عدد هذه
احلوادث تقلص يف األشهر
األخرية .وثارت املسألة مرة
أخرى هذا األسبوع حينما
اتهمت منظمة هيومن رايتس
ووتش املعنية حبقوق اإلنسان
بانتهاك
املتحدة
الواليات
القانون الدولي بل رمبا ارتكاب
جرائم حرب بقتلها مدنيني يف
هجمات بالصواريخ وهجمات
بطائرات بال طيار كان القصد
منها استهداف متشددين يف
اليمن وباكستان.

قال السفري االمريكي يف
أنقرة فرانسيس ريتشاردوني
امس االول ان الواليات
املتحدة تتحدث مع تركيا بشأن
ما يقلقها من قرار انقرة الدخول
يف عملية انتاج مشرتك مع
شركة صينية خاضعة لعقوبات
أمريكية لتصنيع نظام دفاع
جوي وصاروخي بعيد املدى.
حنن
للصحافيني
وقال
قلقون للغاية من االتفاق
املنتظر مع شركة صينية
خاضعة للعقوبات .نعم هذا
قرار جتاري وحق سيادي لرتكيا
لكننا قلقون مما يعنيه بالنسبة
للدفاع اجلوي للحلفاء .وأعلنت
تركيا عضو حلف مشال االطلسي
يف ايلول انها اختارت نظام
الدفاع الصاروخي إف.دي-
 2000الذي تنتجه شركة
تشاينا بريسيغن ماشيناري
إمبورت أند إكسبورت الصينية
الذي فضلته على أنظمة

أخرى تنتجها شركات روسية
وأمريكية وأوروبية .وفرضت
الواليات املتحدة عقوبات على
هذه الشركة الصينية النتهاكها
قانون حظر انتشار االسلحة فيما
يتعلق بايران وكوريا الشمالية
وسوريا.
االمريكي
السفري
وقال
يف تركيا بدأنا للتو مع تركيا
مناقشات على مستوى اخلرباء
وسيتم ذلك عرب القنوات
الرمسية .سنجري حوارا يقوم
على االحرتام .حنن قلقون لكن
تركيا هي اليت ستتخذ قرارها
بعد ان تدرس احلقائق .وقالت
تركيا انها ستوقع على االرجح
اتفاقا قيمته  3.4مليار دوالر
مع الشركة الصينية لكن القرار
ليس نهائيا بعد .وكان بعض
حمللي الدفاع قد توقعوا ان
تذهب هذه الصفقة اىل شركة
ريثيون االمريكية او الفرنسية
االيطالية يوروسام سامب/تي.

قتيالن بسقوط طائرة يف تكساس
قالت دورية الطرق السريعة
يف والية تكساس األمريكية إن
طائرة من طراز بي 51-موستانغ
تعود لزمن احلرب العاملية
الثانية ميلكها متحف تكساس
وكان يستخدمها يف السابق
سالح اجلو يف السلفادور
سقطت يف خليج غالفستون
مما أسفر عن مقتل شخصني
كانا على متنها.
لونسفورد
لني
وقال
املتحدث باسم ادارة الطريان

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة  ..اللقمة والخدمة
Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200

االحتادية إن سبب احلادث مل
يتحدد لكن الطيار فقد االتصال
بربج املراقبة اجلوية قبل سقوط
الطائرة مباشرة .وتشري سجالت
ادارة الطريان االحتادية إىل أن
الطائرة بي 51-موستانغ صنعت
يف عام  1944ومملوكة ملتحف
الطريان يف هيوستون.
وقالت الشرطة إن كيث
هيبت  51عاما من دينتون
بتكساس كان يقود الطائرة
بينما كان جون ستيفن باسيب
 66عاما الراكب الوحيد على
الطائرة من اململكة املتحدة.
ويشري موقع املتحف إىل أن
الطائرة استخدمها سالح اجلو
يف السلفادور يف الستينات
وخالل تلك الفرتة جرى تعديل
الطائرة اليت يفرتض أن حتمل
شخصا واحدا لتقل شخصني.
وقالت السلطات إن اجمللس
الوطين لسالمة النقل يتوىل
التحقيق يف احلادث.

حتطم طائرة تكافح حرائق
الغابات يف اوسرتاليا

حتطمت طائرة تكافح احلرائق
املشتعلة يف الغابات احمليطة
مبدينة سيدني أكرب املدن
االسرتالية وسقطت يف متنزه
وطين امس االول وأشعلت
حريقا جديدا يضاف اىل 55
حريقا ما زال مشتعال يف أحناء
والية نيو ساوث ويلز.
ووقع احلادث يف الوقت
الذي تراجع فيه خطر احلرائق
مع مقدم طقس بارد لكن هيئة
االطفاء حذرت من طقس حار
جاف متوقع مع وصول فصل
الصيف يف اسرتاليا اىل
ذروته .وقالت ناتالي ساندرز
املتحدثة باسم هيئة االطفاء من
الصعب القول بشكل مؤكد ان
األسوأ انتهى يف هذه املرحلة.
لدينا أجواء أبرد اليوم والرياح
خفت قليال لكن مع استمرار
هذه احلرائق يصعب القول
اىل متى ستظل مشتعلة وما
اذا كانت ستحدث اي أضرار
جديدة.
ودمر أكثر من  200منزل يف

والية نيو ساوث ويلز منذ يوم
اخلميس املاضي عندما انتشرت
النريان يف مناطق متفرقة إىل
اجلنوب والغرب من سيدني
والتهمت طرقا بأكملها .ولقى
شخص حتفه اثر اصابته بنوبة
قلبية بينما كان حيمي منزله من
احلريق.
وحتطمت الطائرة اليت حتمل
خزانات مياه تستخدم يف اطفاء
احلرائق يف متنزه بداوانج
الوطين على بعد  270كيلومرتا
جنوب غربي سيدني وهي
منطقة جبال وغابات جتتذب
الكشافة واملخيمني.
وقالت ساندرز ان هناك 20
حريقا من بني  55حريقا مازالت
مشتعلة حتتاج اىل جهود رجال
االطفاء الحتوائها وهم خيشون
من ان تؤدي شدة الرياح اىل
التحام ثالثة حرائق مستعرة
يف بلو ماونتنز اىل الغرب
من سيدني معا وتتحول اىل
حريق هائل خالل االيام القليلة
املقبلة.

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

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة ..نفتح
 7أيام يف األسبوع
Tel: 98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands
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سياسيات

اشتباكات بني اجليش التونسي ومسلحني سلفيني

شبان حيرقون مقر النهضة خالل التظاهرات ضد احلكومة
اطلقت الشرطة التونسية امس
االول قنابل الغاز لتفريق
حمتجني غاضبني هامجوا مقر
حمافظة الكاف مشالي العاصمة
تونس احتجاجا على مقتل سبعة
من رجال االمن يف اشتباكات
مسلحة مع اصوليني.
وجرت االشتباكات يف الكاف
بعد تشييع اآلالف جلنازة أحد
رجال االمن الذين قتلوا االول
وقال مصدر باملوقع ان احملتجني
هامجوا مقر احملافظة وكسروا
نوافذ وابواب املقر بينما اطلقت
الشرطة قنابل الغاز لتفريقهم
وابعادهم.
مقر
غاضبون،
متظاهرون
أحرق
ّ
حركة النهضة اإلسالمية احلاكمة
يف مدينة الكاف مشال غرب
البالد ،حيث من املقرر إقامة
جنازة عنصر أمن قتلته أمس
مجاعة مسلحة.
وأتت النريان على كافة جدران
املقر اليت تفحمت متامًا ،كما
حطم املتظاهرون معدات املقر
وأخرجوا وثائق وجدوها داخله
ثم أحرقوها.
وقالت وزارة الداخلية التونسية
يف بيان إن مواجهات نشبت
بني عناصر األمن وجمموعة من
السلفيني ليلة امس االول يف
مدينة منزل بورقيبة مبحافظة
بنزرت مشال البالد ما أدى إىل
مقتل عنصر أمن وإصابة آخر

جبروح.
وأكد مصدر أمين مبستشفى
منزل بورقيبة وصول عنصري
أمن أصيبا بإطالق نار ،أحدهما
قتل واآلخر مصاب على مستوى
الرجل .وأفاد املصدر ذاته أن
املصابني تعرضا إىل إطالق نار
من قبل جمهولني بأحد مداخل
املدينة.
وانطلقت عدة تظاهرات يف عدد
من املناطق داخل البالد للتنديد
بتواصل األعمال اإلرهابية ،فيما
رفع املتظاهرون شعارات تطالب
ومالحقة
احلكومة
باستقالة
العناصر اإلرهابية.
وقام متظاهرون بنصب خيام
يف ساحة القصبة .مع اندالع
مواجهات بني املعتصمني وعدد
من األشخاص قيل إنهم ينتمون
حلزب حركة النهضة احلاكم.
ويف مدينة املهدية ،وسط البالد،
تظاهر املئات من املواطنني يف
الشوارع الرئيسة للمدينة تنديدا
مبقتل عناصر األمن األربعاء ،كما
طالبوا مبالحقة العناصر اإلرهابية
والقضاء عليها.
وأعلن الناطق الرمسي باسم
وزارة الداخلية التونسية حممد
علي العروي ،أن قوات األمن
عثرت على سيارة مفخخة جاهزة
للتفجري ،يف والية سيدي
بوزيد.
وقال العروي ،إنه مت حجز أسلحة

ومتفجرات وسيارة مفخخة فيها
ثالث أسطوانات جاهزة للتفجري،
وجيري التعامل معها من قبل
اهلندسة العسكرية.
ويف اجلانب السياسي ،تعطلت
جلسات احلوار الوطين بعد
أن رأي رئيس احلكومة علي
العريض يف تظاهرات املعارضة
اليت جرت مبناسبة الذكري
الثانية لوصول اإلسالميني
للسلطة ،مبثابة تشويش على
احلوار الوطين.
وأعلن العريض أن حكومته لن
تستقيل إال بعد االنتهاء من
التصديق على الدستور ،وهو ما
رفضته املعارضة .وردت عليه
بالدخول يف اعتصام مفتوح
بساحة القصبة ،كما هددت
بإعالن العصيان املدني.
من جهة أخرى دعت حركة النهضة
يف بيان هلا التونسيني ،خاصة
أنصارها ،إىل التظاهر بشارع
بورقيبة للتنديد باإلرهاب ودعم
الوحدة الوطنية .وتسود الشارع
التونسي حالة من االحتقان
اتهامات
وسط
واالنقسام
لإلعالم ،خاصة التلفزيوني،
بالتورط يف جتييش الشارع،
ّ
ويف هذا السياق حذرت
اهليئة العليا لإلعالم السمعي
البصري يف بيان هلا من توظيف
املؤسسات اإلعالمية للتعبئة
السياسية.

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

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

فتح تستنكر عرقلة قوات االحتالل

عباس يبحث مع آشتون
عملية املفاوضات

اجتمع رئيس دولة فلسطني
عباس ،يف بروكسل امس
االول ،مع ممثلة السياسة
اخلارجية لالحتاد األوروبي كاثرين
آشتون ،على غداء عمل.
وأطلع عباس آشتون على
تطورات األوضاع يف فلسطني،
وسري املفاوضات مع اجلانب
اإلسرائيلي ،وشدد على ضرورة
األوروبية
اإلجراءات
تطبيق
يف
باملستوطنات
املتعلقة
موعدها مطلع العام املقبل.
ووأثنى على مواقف االحتاد
األوروبي املنسجمة مع القانون
الدولي والشرعية الدولية يف ما
يتعلق باالستيطان.
واستنكرت مفوضية العالقات
الدولية حلركة فتح ،منع إسرائيل
قوة االحتالل لوفد برملاني
أوروبي من دخول قطاع غزة عرب
معرب بيت حانون مشال القطاع،
بهدف االطالع على معاناة شعبنا
يف ظل احلصار االسرائيلي
الظامل واجلائر.
ويضم الوفد أعضاء من جلنة
العالقات الربملانية الفلسطينية
 األوربية ،وقامت مفوضيةالعالقات الدولية حلركة فتح
بتنسيق هذه الزيارة ورعايتها
ضمن اسرتاتيجية املفوضية
إلطالع شعوب العامل وممثليه
على معاناة شعبنا وجهودها
لكسر احلصار الظامل على
املفوضية
وقالت
القطاع.
يف بيان امس ،إن السلوك
التعسفي اإلسرائيلي يعكس
حقيقة االحتالل الظامل بغطرسته
وممارساته اهلمجية ومتاديه يف
حتدي اإلرادة الدولية ،واالعتداء
على أسس الشرعية الدولية
وقوانينها ومواثيقها.
وأشارت اىل إن حماوالت
إسرائيل قوة االحتالل يف
إخفاء جرائمها وأكاذيبها يف
إخفاء احلقيقية لن جتدي نفعا،
فالعامل أمجع أصبح يعي أكثر
من أي وقت مضى خطورة هذا
االحتالل وما ميثله من تهديد
لألمن والسلم الدوليني .وأكدت
املفوضية عزمها وإصرارها على
بذل املزيد من اجلهود إليصال
احلقيقة للعامل احلر وكشف الوجه
القبيح لالحتالل اإلسرائيلي عرب
كافة الطرق والوسائل السياسية
االحتالل
لتعرية
والقانونية
وكشف زيفه وجرائمه حبق شعبنا
وأرضنا املسلوبة .كما عربت عن
عميق امتنانها وتقديرها جلهود
الوفد األوروبي متمنية إمتام
هذه الزيارة يف أقرب وقت
ممكن على أرض دولة فلسطني
احملررة كاملة السيادة.
وهاجم مستوطنون عددا من
املزارعني يف قرية بورين
جنوب نابلس ،ورشقوا سيارات
الفلسطينيني باحلجارة يف بلدة
حوارة.
وقال مسؤول ملف االستيطان
يف مشال الضفة الغربية
غسان دغلس ،إن جمموعة من
املستوطنني هامجوا الفلسطينيني
خالل قطفهم أشجار الزيتون يف
قرية بورين يف ساعات الصباح
الباكر ،واعتدوا بالضرب على
الفلسطيين حممد رجا الزبن ،ما
أدى إىل إصابته برضوض يف
أحناء خمتلفة من جسده.

السفارة السعودية يف أسرتاليا
توضح ظروف فقدان الطالب
طالل العنزي
كانبريا 2013-10-23
أصدرت سفارة خادم احلرمني الشريفني يف اسرتاليا بيانا
أوضحت فيه ظروف فقدان الطالب طالل العنزي املبتعث يف
برنامج تدريب طريان احلرس الوطين الذي تعرض يوم الثالثاء
 22أكتوبر حلادثة سقوط يف البحر يف منطقة نوسا (صن شاين
كوست) يف والية كوينزالند االسرتالية حيث كان برفقة جمموعة
من اصدقائة املبتعثني من احلرس الوطين.
وأوضح البيان املساعي املبذولة من قبل السفارة والسلطات
االسرتالية للبحث عن الطالب املفقود  ،واشار البيان اىل قيام
سفري خادم احلرمني الشريفني باسرتاليا نبيل بن حممد آل صاحل
فور ابالغ السفارة باحلادث باالتصال مع السلطات االسرتالية
والطلب منها تكثيف البحث واالستعانة بطائرات اهلليكوبرت
والغواصني واختاذ كافة االجراءات للبحث عن الطالب املفقود
والعثور عليه .
كما وجه السفري آل صاحل بارسال فريق من السفارة ملتابعة
احلادث مع اجلهات االسرتالية الرمسية هنالك واختاذ كافة التدابري
الالزمة للبحث عن الطالب املفقود .
وأوضحت السفارة يف بيانها أنها تلقت يف الساعة الثانية عشر
من مساء يوم الثالثاء  22أكتوبر اجلاري اتصاال هاتفيا من املقدم/
عمر فهد احلصان املشرف على برنامج تدريب طريان احلرس
الوطين باسرتاليا يفيد بأن املبتعث  /طالل بن عبد العنزي ،تعرض
حلادثة سقوط يف البحر يف منطقة نوسا (صن شاين كوست) يف
والية كوينزالند الذي كان برفقة جمموعة من اصدقائة املبتعثني
من احلرس الوطين.
وقد قامت السفارة على الفور باالتصال بالشرطة ملتابعة املوضوع
والطلب منها اختاذ كافة االجراءات للبحث والعثور على الطالب
املفقود وتزويد السفارة بتقرير عن احلادث  ،واشار البيان ان
شرطة والية كوينزالند وهيئة االنقاذ البحري تقوم بتكثيف
عمليات البحث البحري واجلوي منذ يوم الثالثاء واليوم األربعاء 23
أكتوبر  ،حيث تواصل السفارة حاليا متابعة إجراءات البحث مع
السلطات االسرتالية إىل إن يتضح مصري املواطن املفقود.

جلسات احلوار اخلتامية تستأنف يف صنعاء

اغتيال ضابط من جهاز االستخبارات برصاص مسلحني

ُقتل ضابط يف جهاز االستخبارات
مسلحني
برصاص
اليمنية
جمهولني يعتقد أنهم ينتمون
إىل تنظيم القاعدة ،يف حادث
يأتي ضمن مسلسل استهداف
العسكريني اليمنيني.
وقال مصدر أمين ميين إن
مسلحني جمهولني أطلقوا النار
على العقيد عبد الرمحن الشامي،
أحد قيادات اجلهاز املركزي
لألمن السياسي االستخبارات
يف العاصمة صنعاء ،ما أدى إىل
مقتله .يأتي هذا االغتيال غداة
إعالن السلطات اليمنية إفشال
أجهزة االستخبارات حماولة فرار
حوالي  300سجني من القاعدة
نفذوا عصيانا يف أحد سجون
صنعاء.وشن الطريان احلربي
اليمين غارات جوية ،على مناطق
تتواجد بها جتمعات العناصر
املسلحة واإلرهابيون املرتبطون
بتنظيم القاعدة ،حيث حلق
الطريان على ارتفاع منخفض
على منطقة أحور شرق زجنبار
مستهدفا جتمعا لعناصر أنصار
الشريعة يضم القيادي جالل
بلعيدي جنوب شرق اليمن.
وقال مصدر عسكرى مينى فى
تصريح صحايف ،إن طائرات
مقاتلة شنت غارة جوية على احد
وديان املنطقة ،يعتقد أن عناصر
من تنظيم القاعدة تتمركز فيه،
لعل من بينهم القيادي جالل
بلعيدي ،مضيفا أن الغارة اليت

شنت على الوادي ذاته كانت
الثانية عقب ضربة جوية يف
وقت سابق على الوادي ذاته،
وسط تقارير ميدانية تشري إىل
اصابات خطرية جراء القصف
اجلوي.
على صعيد آخر ،قال الرئيس
االنتقالي ،عبدربه منصور هادي،
إن الوضع األمين يف البالد
يواجه العديد من التحديات اليت
تتطلب الوقوف حبزم ملواجهتها
ووقف تداعياتها_.
وشدد هادي ،لدى ترؤسه
للحكومة
استثنائيا
اجتماعا
االنتقالية بغياب رئيسها حممد
سامل باسندوة املتواجد يف
اخلارج للعالج ،على أهمية
العمل التكاملي واجلماعي_ بني
خمتلف أجهزة الدولة و_مبشاركة
اجملتمع .وأمر هادي وزيري
الدفاع والداخلية بالعمل على
تعزيز األمن ورفع اجلاهزية من
اجل ترسيخ األمن واالستقرار
ومواجهة التهديدات االرهابية
والتخريبية بكل حزم وقوة.
ويستأنف مؤمتر احلوار الوطين
أعمال اجللسة اخلتامية بصنعاء
اليومفي ظل استمرار اخلالفات
املتفاوضني
بني
العاصفة
الشمالي واجلنوبي بشأن شكل
الدولة ،حيث يصر األول على
دولة احتادية من مخسة أقاليم،
فيما يصر األخري على دولة
احتادية من إقليمني.
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اسرتاليات

مستشارة رفيعة يف االمم املتحدة
حيذر أبوت:

احلكومة الفيدرالية تعلن تفاصيل
«مفوضية املراجعة»

الصلة واضحة بني تغري
املناخ وحرائق الغابات
اعلنت مسؤولة يف االمم
املتحدة لتغري املناخ ان هناك
«بالتأكيد» وجود صلة بني
تغري املناخ وحرائق الغابات
حمذرا احلكومة الفيدرالية من
انها سوف تدفع مثنا سياسيا
وماليا باهظا لقرارها الغاء
تسعري الكربون.
ففي مقابلة مع كريستني
أمانبور عرب شبكة سي إن
إن ،يوم االثنني ،قالت
رئيسة دائرة شؤون تغري
املناخ يف االمم املتحدة،
كريستيانا فيغرييس ،ان
هناك صلة واضحة بني تغري
املناخ وحرائق الغابات مثل
تلك اليت تشهدها نيو ساوث
ويلز حاليا.
وأشارت إىل أن املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية مل
تصدر حتى اآلن اي شيء
عن وجود صلة مباشرة بني
حرائق نيو ساوث ويلز وتغري
املناخ.
السيدة
واستطردت
فيغرييس تقول «لكن من
الواضح متاما ،ان العلم
يقول لنا أن هناك زيادة
يف موجات احلرارة يف آسيا،
أوروبا وأسرتاليا؛ وهذه
املوجات سوف تستمر يف
كثافتها وتواترها».
ويأتي هذا التدخل غري العادي
للغاية من قبل مسؤولة
كبرية يف االمم املتحدة يف
مناقشة السياسات احمللية
للمناخ ،قبل ثالثة أسابيع من
اجلولة الرئيسية القادمة من
احملادثات اليت ترعاها األمم
املتحدة يف وارسو واليت
تهدف إىل التوصل إىل
معاهدة املناخ العاملي حبلول
عام  2015اليت من شأنها أن
تصبح نافذة املفعول حبلول
عام .2020
ووصفت السيدة فيغرييس
حرائق نيو ساوث ويلز
«كمثال ملا ميكن البحث فيه
ما مل تتخذ اجراءات عملية
فعلية».
وقالت مفاوضة االمم املتحدة
ان حكومة أبوت اجلديدة
اختارت مسارا أكثر صعوبة
وتكلفة للحد من االنبعاثات
احلرارية أكثر من حكومة
غيالرد السابقة ،مشرية
ّ
يتخل
إىل أن االئتالف مل
عن التزام اسرتاليا احلد من
االنبعاثات بنسبة  5يف املئة
حبلول عام . 2020
وقالت السيدة فيغرييس
«ان الطريق اليت خيتارونها
للوصول إىل اهلدف نفسه،
الذي كان من املمكن ان
تصل اليه احلكومة السابقة،
ميكن أن يكون أكثر تكلفة

بكثري بالنسبة هلم وبالنسبة
للسكان».
يأتي ذلك فيما أعلن وزير
البيئة غريغ هانت أن احلكومة
قد تتجاوز جملس الشيوخ
سياستها «العمل
وتقدم
املباشر» للحد من االنبعاثات
الكربونية من خالل تشريع.
االمم
مستشارة
وقالت
املتحدة ان حكومة أبوت قد
ال تدفع فقط مثنا سياسيا
عاليا ولكن «تكلفة مالية
باهظة» ايضا بالتخلي عن
تسعري الكربون.
وتابعت املسؤولة تقول ان
ما يتعني علينا القيام به
هو وضع سعر على الكربون
حبيث أننا ال منلك مواصلة
دفع مثن الكربون.
اما حزب اخلضر فقد تعرض
لالنتقاد ،األسبوع املاضي،
لرسم العالقة بني ضريبة
الكربون وتغري املناخ يف
ذروة األزمة ،عندما احرتقت
منازل وفقد رجل حياته.
بدوره السيد هانت فلم
حيدد الروابط ،يوم االثنني،
بني تغري املناخ وحرائق نيو
ساوث ويلز.
وقال للصحفيني يف كانبريا
«هناك  2000من عناصر
االطفاء ونيف يف اماكن
احلرائق كما سبق وحتدثنا،
أكثر من  200منزل اتت عليها
النريان وبالطبع هناك مأساة
رهيبة يف سنرتال كوست..
ال أحد ينبغي أن يسيس
حرائق الغابات هذه».
كذلك زعيم حزب العمال
الفيدرالي بيل شورتن فقال
ليس مناسبا
أن الوقت
ملناقشة الصالت احملتملة
بني حرائق الغابات وتغري
املناخ.
بدوره عندما سئل رئيس
والية نيو ساوث ويلز باري
اوفارول عن احتمال ان
يكون تغري املناخ ادى اىل
هذه احلرائق الكارثية اجاب
«حسنا ،من الواضح ،أعتقد
أن هذا ما يقوله العلم».
وقال لشبكة ايه بي سي أن
وظيفته كانت لرتمجة العلوم
إىل إجراءات عملية.
وقال السيد أوفاريل «أنا
أفهم أنه إذا كنت ختطط
النشاءات جديدة ،إذا كنت
ختطط ملواقع حقول خضراء،
ميكنك التأكد ما إذا كان
هذا املوقع او ذاك حيتمل
تعرضه ألضرار الفيضانات
أو احلرائق ،للبناء بطريقة
معينة».
وقال انه من الصعب «اعادة
اصالح جمتمعات أنشئت
بالفعل مثل اجلبال الزرقاء .

وزير الخزانة للظل كريس بوين
العنكبوت

اسرتاليا (ترمجة:
االلكرتوني)
تتأهب احلكومة األسرتالية
لإلعالن عن ماهية من سيدير
«مفوضية املراجعة» وحتديد
ماذا ستفحص تلك املفوضية.
ويتوقع أن يتم اإلعالن عن ذلك
اليوم الثالثاء ،بعد أن وقعت
حكومة االئتالف على تشكيل
املفوضية ،املختصة بالتدقيق
واملراجعات احلسابية ،وحددت
اختصاصاتها.
ومن املقرر أن تفحص املراجعة
بشكل
احلكومية
النفقات
تفصيلي للتيقن من استقبال
دافعي الضرائب قيمة ما
يتكبدونه ،باإلضافة إىل حتديد
أوجه العجز يف الطريقة اليت
تدير بها احلكومة خدماتها.
من جهته ،قال وزير اخلزانة
الفيدرالي السابق كريس بوين
إن حزب العمال يعلم من واقع
«جتربة مريرة» إن مفوضية

املراجعة لن تكون لطيفة .
وأضاف بوين يف تصرحيات
أدىل بها لشبكة سكاي نيوز:
« ما معنى مفوضية املراجعة
إذا مل تقدم توصيات حبدوث
ختفيضات؟».
وتابع « :حزب العمال حث
االنتخابات
أثناء
االئتالف
على إخبار الشعب األسرتالي
ماذا يعتزمون استقطاعه من
املوازنة».
ومن األمساء املرشحة لقيادة
توني
املراجعة
مفوضية
سيفرد رئيس جملس األعمال
األسرتالي ،قياسا خلربته كرائد
يف جمال تطوير القطاع اخلاص
وملكية البنية التحتية يف
أسرتاليا.
تقدم
أن
املتوقع
ومن
املفوضية تقريرها املؤقت قبل
نهاية العام اجلاري على أن
تقدم تقريرها النهائي العام
املقبل.

اإليدز يضرب أسرتاليا
(ترمجة:
اسرتاليا
العنكبوت االلكرتوني)
أسرتاليا
شهدت
ارتفاعا كبريا يف
عدد حاالت اإلصابة
مبرض نقص املناعة
«اإليدز»
املكتسبة
خالل عقدين ،حبسب
دراسة جديدة ،دعت
خرباء بضرورة التدخل
العاجل جملابهة مشكلة
انتشار املرض.
وقال ديفيد ويلسون،
مبعهد
املسؤول
كريبي التابع جلامعة

كريي تشانت وزيرة الصحة يف نيو
ساوث ويلز

نيو ساوث ويلز إن أكثر من
 1250شخص أصيبوا باإليدز
العام املاضي.
الواليات
مستوى
وعلى
نيو
شهدت
األسرتالية
ساوث ويلز النسبة األكرب من
اإلصابات اجلديدة باملرض،
بزيادة  % 24بينما كانت
النسبة مستقرة يف فيكتوريا.
وبلغت نسبة الزيادة يف عدد
حاالت اإلصابة باإليدز يف
أسرتاليا  ، % 10والالفت هو
أن نسبة كبرية من املرضى
اجلدد العام املاضي من
الشباب يف العشرينيات من
عمرهم.
وطالبت منظمات متخصصة
بضرورة زيادة الوعي من
خطورة تفشي املرض ،ودعت
إىل ضرورة استخدام الواقي
الذكري يف اجلنس غري اآلمن
األمراض،
النتقال
جتنبا
باإلضافة إىل عمل اختبارات
اإليدز بشكل دوري لتعقب

اإلصابة باملرض يف مراحل
مبكرة.
وأضاف ويلسون« :املعتاد
هو أن يصيب مرض اإليدز
األشخاص يف املرحلة العمرية
بني  40-30سنة ،ولكن تلك
اخلرطية العمرية أصابها تغري
ملحوظ.
لكن إحصائيات حصلت عليها
حول
ميديا»
«فريفاكس
اإلصابة باإليدز يف النصف
األول من العام اجلاري أفادت
بأن محلة مكافحة املرض اليت
حتمل اسم «نهاية اإليدز»
كان هلا أثرا إجيابيا.
وقالت كريي تشانت كبرية
موظفي الصحة يف نيو
ساوث ويلز إن اخنفاض عدد
املصابني باملرض يف الوالية
يف النصف األول من العام
احلالي إىل  179حالة مقارنة بـ
 175حالة يف ذات الفرتة من
العام املاضي يوضح وجود
حتسن ملحوظ.

ضحايا حرائق نيو ساوث ويلز يطلبون  100مليون دوالر
العنكبوت

اسرتاليا (ترمجة:
االلكرتوني)
ذكرت تقارير أن تكلفة
تعويضات التأمني النامجة من
كارثة حرائق الغابات يف نيو
ساوث ويلز يتوقع أن تتجاوز
 100مليون دوالر ،حيث قام
املئات من األشخاص بتقديم
طلبات تعويض.
وبلغ عدد ضحايا احلرائق الذين
تقدموا بطلبات تعويض تأمينية
 855شخص بتكلفة إمجالية 93
مليون دوالر ،حبسب تأكيدات
جملس التأمني األسرتالي،
الذي توقع زيادة تلك الطلبات
خالل األيام القادمة.
وقامت شركات التأمني بإرسال
جمموعات من املوظفني إىل
مراكز اإلخالء يف «بلو ماونتينز»
ملساعدة الضحايا ،وقال روب
التنفيذي
الرئيس
ويالن
للمجلس إن أي شخص تأثر
سلبا جراء احلرائق جيب أن
يتصل بشركة التأمني املتعاقد
معها.
وتابع « :كافة شركات التأمني
تضع طلبات التأمني اليت
يقدمها ضحايا حرائق الغابات
يف أولوياتها ،لذا أنصح أي

الوقوف بحسرة أمام منزل يف «وينمالي» الذي تم تدمريه إثر حرائق الغابات
شخص مضار بسبب احلرائق
االتصال الفوري بشركة التأمني
املتعاقد معها ،حتى لو مل يكن
متيقنا من مدى اخلسائر».
وقال متحدث باسم شركة
شركات
كربى
«»NRMA
التأمني يف الوالية إن الوقت ال
يزال مبكرا جدا لتحديد التكلفة
احلقيقية خلسائر احلرائق ،ألن

بعض األشخاص مل يتمكنوا بعد
من الوصول إىل منازهلم».
وتشري اإلحصائيات إىل أن
احلرائق الكربى اليت طالت
أسرتاليا عرب السنوات العشر
املاضية صاحبتها تعويضات
تأمني بإمجالي  1.6مليار
دوالر.
وكانت حرائق فيكتوريا الكارثية

عام  2009هي صاحبة أكرب
التكاليف التأمينية إذ جتاوزت
مليار دوالر ،وغطت حوالي
 9000طلب.
يذكر أن حرائق نيو ساوث ويلز
دمرت أكثر من  200منزل ،وسط
حتذيرات السلطات بإمكانية أن
يعود الطقس السيء جمددا
األربعاء القادم.
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اسرتاليات

حقوق امللكية اخلاصة يف خطر يواجه األناناس
أسرتاليا تتآكل
والبطاطس يف أسرتاليا
العنكبوت

اسرتاليا (ترمجة:
االلكرتوني)
كتب :ديفيد ليونهجلم
امللكية اخلاصة يتم تعريفها
الفقري
العمود
باعتبارها
للمجتمعات احلرة .ومنذ 200
عام تقريبا قال الفيلسوف
األسكتلندي ديفيد هيوم إن
اجملتمع املدني ميكن تعريفه
بأنه اجملتمع الذي تتقاطع
داخله مبادئ «امللكية» و
«العقود» و «املوافقة».
العديد من الفالسفة العظماء
واالقتصاديني الكالسيكيني
أكدوا على أهمية وجود
حقوق امللكية اخلاصة بشكل
حمدد ومفعل ،بغية حتقيق
الرخاء االقتصادي والتوافق
االجتماعي.
يذكر أن مئات املاليني من
األشخاص ال يزالون يعيشون
يف أقطار ال تكرتث حبقوق
امللكية اخلاصة ،دون إدراك
كيف تسهم هذه احلقوق
السياسية
الرفاهية
يف
واالقتصادية للشعوب.
ولكن حتى يف األقطار
صاحبة التاريخ يف دعم
حقوق امللكية اخلاصة ،واليت
من بينها أسرتاليا ،هنالك
نوع من التهاون حنو حماولة

احلكومة النيل من تلك احلقوق
وتآكلها.
ومن بني القضايا اليت فجرت
مسألة حقوق امللكية اخلاصة
يف أسرتاليا قضية عبوات
السجائر املوحدة ،واليت ساندها
العماليون والليرباليون ،رغم
أنه إجراء قام بتدمري املاركات
اخلاصة لشركات السجائر،
واليت تندرج حتت بند امللكية
الفكرية.
وكان قرار احملكمة العليا
صادما بعد أن أقر حبق احلكومة
األسرتالية يف تطبيق قانون
العبوات املوحدة دون دفع
تعويضات لشركات السجائر،
وهو ما يعد خلال يف حقوق
امللكية.
ومبوجب هذا احلكم ،حيق
للحكومة األسرتالية مستقبال
فرض التزامات على أصحاب
األراضي ،تزيل أو تقلل من
دون
قيمة تلك األراضي،
دفع أي تعويضات.
كما أن عدم السماح بالتدخني
يف األندية واحلانات واملطاعم
اخلاصة يعد مظهرا من مظاهر
احلجر على امللكية ،وغريها من
األمور اليت تشري بوضوح إىل
أن احلريات يف أسرتالية تواجه
منعطفا خطريا.

العنكبوت

اسرتاليا (ترمجة:
االلكرتوني)
يواجه قطاع األناناس يف
أسرتاليا خطرا داهما ،قد
يقضي على نصف حمصول
األناناس بوالية كوينزالند
حسب تقديرات وزارة الزراعة
بالوالية ،إذا ما نفذت احلكومة
الفيدرالية اقرتاحا السترياد
احملصول من ماليزيا ،اليت
تنتشر بها أمراض زراعية
خطرية.
وال تقتصر املخاوف على
لكن
فحسب،
األناناس
مزارعي تسمانيا اشتكوا من
تهديدات تواجه حمصولي
البطاطس والزجنبيل ،جراء
الزراعة
وزارة
استخدام
األسرتالية معايري اختبار فقرية
للكشف عن املخاطر املرتبطة
بالواردات الزراعية اليت قد
حتمل أمراضا غريبة.
يذكر أن وزارة الزراعة
الفيدرالية قد أعطت موافقة
فيدرالية على اتفاقيات التجارة
مع ماليزيا وفيجي السترياد
إىل
والزجنبيل
األناناس
أسرتاليا ،ويف مرحلة املوافقة
عى استرياد البطاطس من
نيوزيلندا.
وحذرت بعض اجلماعات من

أن تلك اخلطوة من شأنها أن
تضرب إنتاج تلك احملاصيل
يف أسرتاليا يف الصميم،
وتؤثر على فرص وظيفية
آلالف األسرتاليني.
وقالت وزارة الزراعة يف
كوينزالند إنها قد تتعرض
حمصول
نصف
خلسارة
أمراض
بسبب
األناناس
مثل بكرتيا تعفن قلب مثرة
الثمرة
وتآكل
األناناس،
بشكل تام ،وهما مرضان
زراعيان منتشران يف ماليزيا
على وجه اخلصوص ،وسببا
خسائر أيضا يف هاواي.
وتتمثل املخاوف يف أن
أسرتاليا لديها ظروفا مناخية
مشابهة لتلك اليت يف ماليزيا
وهاواي.
من جانبه ،وصف عضو برملان
كوينزالند بوب خاطر اقرتاح
استرياد األناناس من ماليزيا
بالتصرف املشني ،مشريا إىل
أن السلطات األسرتالية مل
تدرس أي عواقب اجتماعية أو
بيئية أو اقتصادية ملثل هذا
القرار.
كما حذرت تسمانيا من استرياد
البطاطس من نيوزيلندا خوفا
من انتشار أمراض خطرية قد
تقضي على احملصول.

ثيقة تفضح حرب التجسس بني
أسرتاليا واالحتاد السوفييت
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -كشفت وثيقة
حصلت عليها «فريفاكس
ميديا» عن حرب جتسس
استخبارتية طاحنة يف العقد
السابع من القرن العشرين بني
أسرتاليا واالحتاد السوفييت،
حيث حاول كل طرف استمالة
عمالء من الطرف اآلخر.
وأظهرت الوثيقة إقدام ضابط
خمابرات روسي يعمل جلهاز
االستخبارات الشهري «كي
جي بي» يف عهد االحتاد
السوفيييت على جتنيد برملانيني
فيدراليني أسرتاليني ليعمال
كعميلني لالحتاد السوفييت
يف سبعينات القرن املنصرم
وفقا لتقرير سري عن عمليات
مناهضة للجاسوسية إبان
احلرب الباردة .أعدته وكالة
االستخبارات األمنية األسرتالية
«أزيو»
كما أشار التقرير إىل أن
«أزيو» حاولت إقناع ضابط
خمابرات روسي االنشقاق
أسرتاليا
لصاحل
والعمل
عندما عرضت عليه عالجا يف
الواليات املتحدة من مرض
سرطان املعدة الذي أصابه.
جاء ذلك يف إطار وثيقة
حصلت عليها «فريفاكس
ميديا» ،حيث أشارت إىل أن

ضابط خمابرات كبري سابق
بـ «أزيو» قام بإعداد قائمة
بضباط املخابرات السوفيت
املعروفني يف أسرتاليا ،كما
كشف عن تفاصيل متعددة
ملكافحة
أزيو
جملهودات
التجسس ،إال أن معظم
املعلومات ال تزال تندرج حتت
نطاق السرية.
أن
الوثيقة
وأوضحت
املخابرات السوفييتية كانت
نشطة جدا يف أسرتاليا خالل
احلرب الباردة ،وأن جهود
ازيو ملكافحة التجسس مل
حتقق إال جناحا حمدودا.
وكشفت الوثيقة حماولة ازيو
عام  1970الستمالة ضابط
املخابرات الروسي البارز آنذاك
يوري إيفانوفيتش ستيبانينكو
على االنشقاق ،حيث عرضوا
على الضابط الذي كان مصابا
آنذاك بسرطان املعدة العالج
يف مستشفى «جون هوبكنز»
يف بالتيمور ،ووفقا لضابط
أزيو السابق ،فقد وافق
ستيبانينكو على العرض إال
أنه مل يعش فرتة طويلة.
كما تظهر الوثيقة أيضا
كيف استطاعت االستخبارات
الروسية جتنيد سياسيني
لصاحل
للعمل
أسرتاليني
لالحتاد السوفيييت

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

Ready for work....

IT IS A
VOLVO
F16 , 485HP

لالتصال:
0431 718 387

Volvo

Make

F1689A

Model

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

Colour

81000

GCM

26500

GVM

BK49UR

Registration

Category Trucks
Tipper

Sub-Category
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

<R
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F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

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

0414552715

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

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

العنكبوت االلكرتونية

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

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
PERFECT INCOME TAX P / L
ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

PH: 02 9709 2267
Fax: 02 9707 3213

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

Mob: 0410 606 786

Opposite Crowne Plaza Hotel

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

51 Philip St, Parramatta

BG

Glass & Glazing

للخياطة الرجالية

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

تسعرية مجانية

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر
لألفراد والشركات
نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف جميع حاجاتكم الضريبية
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozmail.com.au
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اسرتاليا

االف االطفائيني حياولون للسيطرةعلى النريان اطفائيو االنتخابات الفرعية ،هل من
معترب؟
احتواء احلرائق يف اسرتاليا اسرتاليا يدجمون حريقني هائلني

جتنبا لتمددها

اطفائي يحاول ان يخمد حرائق البلو ماونتني  22تشرين االول/
اكتوبر 2013

رجل اطفاء يف جبل فيكتوريا حيث تنتشر الحرائق
-

جبل

فيكتوريا

ا ف ب
(أسرتاليا)
االطفاء
عناصر
يسعى
عدد
االحتواء
االسرتاليون
من حرائق الغابات يف جنوب
شرق اسرتاليا تفاديا لتمددها
وجتمعها ما قد ينشئ «حريقا
هائال» بالقرب من سيدني.
وقد اتت النريان على اكثر من
 200مسكن واحلقت اضرارا
بـ 120اخرين بفعل احلرائق
املستعرة منذ ايام عدة يف والية
نيو ساوث ويلز اليت تشهد
جفافا ودرجات حرارة اعلى بكثري
من معدالتها الطبيعية.
ومت امخاد عشرات احلرائق اال ان
 58حريقا ما تزال تتمدد و14
مت اعتبارها خارج السيطرة.
واستمرت سحابة بيضاء مسيكة
بالتصاعد فوق مساء سيدني
ما دفع بالسلطات اىل دعوة
السكان اىل مالزمة منازهلم باكرب
قدر ممكن وتفادي ممارسة
الرياضة يف اهلواء الطلق.
واالولوية بالنسبة هليئات االغاثة
هي امخاد احلرائق اليت اتت على
 40الف هكتار قرب ليثغو اليت
تبعد ساعتني غرب سيدني.
وخيشى رجال االنقاذ من االرتفاع
املرتقب لدرجات احلرارة الثالثاء
واالربعاء ما قد يؤدي اىل استعار
النريان وجتمع احلرائق مع حريق
اخر يف منطقة اجلبال الزرقاء
لتشكل حريقا هائال يهدد عددا
من املناطق املأهولة.
وقال رئيس قسم االطفاء يف
والية نيو ساوث ويلز شاين
فيتزسيمونز «ال اعتقد انين
استخدمت يوما كلمة +حريق
هائل ،»+مضيفا «باالستناد
اىل البيانات املتوافرة من
االرصاد اجلوية ،من املتوقع
جدا ان هذين احلريقني ()...
سيجتمعان يف وقت ما».
الليل
االطفائيون
وامضى
والقسم االكرب من يومهم
االثنني يف وضع اجهزة اطفاء
حرائق لتفادي حصول مثل هذا
السيناريو.
كذلك استعرت نريان حريق

اخر سبق ان اتى على 200
مسكن يف منطقة اجلبال الزرقاء
االسبوع املاضي ،وقد بات يعترب
عند مستوى الطوارئ على ترتيب
قوة احلرائق.
واضاف املسؤول يف قسم
االطفاء «ال تزال احلرائق الربية
سريعة احلركة ويصعب امخادها
بالنسبة لالطفائيني كما انها
شديدة احلساسية على الرياح
ودرجات احلرارة املرتفعة اليت
نشهدها حاليا».
اال ان شاين فيتزسيمونز نفى
يف املقابل التوجه الجالء السكان
الـ 76الفا يف سلسلة اجلبال
الزرقاء الواقعة على بعد حواىل
 100كلم من سيدني .مع ذلك
متت دعوة سكان بلدة بل اىل
اخالء منازهلم.
ويف احناء اخرى من هذه السلسلة
اجلبلية ،طلبت السلطات من
السكان مالزمة منازهلم لكن
مع التحضر الحتمال قطع التيار
الكهربائي عنها اليام عدة.
واعلنت والية نيو ساوث ويلز
جنوب شرق اسرتاليا االحد حال
الطوارئ ،ما مسح لالطفائيني
باخالء املنازل بالقوة حتت طائلة
دفعهم غرامة حبال امتنعوا على
القيام بذلك.
واعتقلت الشرطة فتيني يف
سن الـ 11والـ 14عاما يشتبه
يف انهما اضرما النريان عمدا،
االول عند سواحل نيو ساوث
ويلز والثاني مشال سيدني.
واحلصيلة البشرية ال تزال مع
ذلك منخفضة مع تسجيل سقوط
قتيل واحد هو رجل يف سن
الـ 63عاما على االرجح بسبب
ازمة قلبية «خالل حماولته محاية
منزله من النريان يف مشال
سيدني.
وتعترب حرائق الغابات امرا
اعتياديا يف اسرتاليا خالل
الصيف يف نصف الكرة اجلنوبي
االول/ديسمرب
كانون
بني
وشباط/فرباير .ويف ،2009
ادى حريق يف والية فيكتوريا
(جنوب) اىل مقتل  173شخصا
واتى على االف املساكن.

ا ف ب  -يلو روك (أسرتاليا)
 حتد االطفائيون يف اسرتالياجدرانا من النريان خماطرين
حبياتهم وعمدوا اىل دمج حريقني
هائلني الثالثاء يف جنوب شرق
البالد قبل ان تسوء االحوال
اجلوية يف البالد على ما هو
متوقع ما يهدد باذكاء احلرائق.
واوضح رئيس جهاز االطفاء يف
والية نيو ساوث ويلز ،شاين
فيتسيمونز ان احلريقني «دجما
بشكل متعمد حتت اشراف»
االطفائيني يف عملية تقضي
باحراق نباتات يابسة بني احلريقني
وبالتالي سحب ما يغذيهما.
وعملت فرق االطفاء اليت فاق
عديدها الف شخص مدعومة ب84
طائرة ملكافحة احلرائق طوال ليل
االثنني الثالثاء على طول السبل
والطرقات يف منطقة غابات
شاسعة غربي سيدني.
وخيشى االطفائيون ان يؤدي
االرتفاع املتوقع يف درجات
احلرارة مساء الثالثاء واالربعاء
اىل اشتداد النريان ومجعها مع
حريق ثالث .ويف حال تشكل
هذا احلريق اهلائل يف اجلبال
الزرقاء على بعد حواىل  100كلم
من سيدني فقد يصبح عدد من
املناطق املأهولة من تلك املدينة
السياحية مهددا.
وافاد فيتسيمونز ان «التوقعات
ليوم الغد (االربعاء) من اسوأ
ما يكون» مع درجات حرارة يف
حميط  30درجة وسط تراجع
للرطوبة ورياح بسرعة تفوق 100
كلم يف الساعة.
مت امخاد عشرات احلرائق او
ضبطها لكن  57حريقا ما زالت
ناشطة الثالثاء من بينها  17تعترب
خارجة عن السيطرة.
وتشهد والية نيو ساوث ويلز
اجلنوبية اليت تشمل اكرب مدينة
اسرتالية حالة طوارئ غري مسبوقة
منذ نصف قرن بسبب اجلفاف
ودرجات احلرارة املرتفعة بشكل
غري معهود.
ودمر اكثر من  200منزل وتضرر
اكثر من  120بسبب النريان
املشتعلة منذ االسبوع الفائت يف
منطقة شعاعها  1600كلم.
وصرح رئيس اجهزة اطفاء
هذه
ان
«الحظنا
الوالية
االسرتاتيجيات احملددة االهداف
واملتعمدة تعطي نتائج اجيابية
وال سيما لعمليات احراق النباتات

املضبوط».
ويشتعل احلريقان اجملموعان
قرب ليتغو وجبل فيكتوريا وهما
منطقتني يف سلسلة اجلبال
الزرقاء غربي سيدني.
وناشدت السلطات سكان عدد
من القرى من بينها ماونت
ارفاين وبيلبني وهارتلي فيل
ملغادرة منازهلم.
يف يلو روك بدأ السكان العائدين
بعد مرور احلرائق يسجلون مدى
اتساع الكارثة .فقد حتولت حياة
الكثريين منهم رمادا.
وصرحت الشرطية تيغان موبز
البالغة  28عاما لوكالة فرانس
برس «قبل دقيقة كان كل
شيء هادئا .ثم فجأة برز جدار
من نار» .ومتكن زوجها بالكاد
من انقاذ كالبهم عرب رميهم يف
حوض السباحة.
مل تشهد الوالية اجلنوبية امطارا
منذ اسابيع .وبعد التحسن يف
نهاية االسبوع يتوقع ان تتضاعف
درجات احلرارة وقوة الرياح
اعتبارا من مساء الثالثاء قبل ان
ترتاجع اعتبارا من اخلميس.
وصرح فيتسيمونز «نتوقع رياحا
ستصل سرعتها اىل  60وحتى
 90كلم يف الساعة وهذا ما
نستعد له».
ومت متديد احلظر على اشعال نار
يف اهلواء الطلق يف الوالية كافة
الثالثاء حبسب السلطات.
وغالبا ما تشهد اسرتاليا حرائق
يف اثناء الصيف بني كانون
وشباط/فرباير.
االول/ديسمرب
عام  2009ادى حريق يف والية
فيكتوريا (جنوب) اىل مقتل 173
شخصا وتدمري االف املنازل.
يف مقابلة مع تلفزيون سي ان
ان قالت املسؤولة عن برنامج
املناخ يف االمم املتحدة كريستانا
فيغرييس الثالثاء ان «منظمة
االرصاد العاملية مل حتدد رابطا
مباشرا بني هذه احلرائق وتغري
املناخ...حتى االن» .واضافت
«لكن العلم يكشف لنا بوضوح
ازدياد موجات القيظ يف اسيا
واوروبا واسرتاليا وان ذلك
سيستمر ويتكثف ويتواتر».
واعلن مركز جملس املناخ لالحباث
الذي يستند اىل بيانات مكتب
االرصاد االسرتالي ان العام
 2013قد يكون االكثر حرارة يف
اسرتاليا ليتجاوز ارقاما قياسية
سجلت عام .2005

االنتخابات الفرعية اليت جرت السبت املاضي  2013/10/19يف
مقعد مريندا جنوب سدني بعثت بعدة رسائل سياسية وبعدة
اجتاهات.
املعين االول بتلك النتائج هما احلزبني الكبريين ،االئتالف
والعمال باالضافة اىل حزب اخلضر.
رئيس وزراء الوالية باري اوفاريل حاول التقليل من وقع
اخلسارة وألقى بالالئمة على وزير الرياضة السابق غراهام
انسلي وعدم خدمته حتى نهاية عمر اجمللس النيابي يف الوالية
حتول الناخبني
معرتًا ذلك احد العوامل الرئيسية اليت ادت اىل ّ
اىل حزب العمال ،وكذلك ألقى بالالئمة على رئيس بلدية
ساثرلند االحراري كينت جونز الذي تعامل معاملة تفضيلية مع
مقاولي البناء احملليني.
زعيم املعارضة جون روبرتسون اعترب ان احلكومة تعاملت
باستخفاف مع العائالت يف املنطقة ورأى ان املواطنني بعثوا
برسالة قوية وصوتوا ضد االقتطاع من اخلدمات يف املستشفى
احمللي يف املنطقة وخدمات النقل العام وخدمات االطفاء.
اسباب وعرب:
من حق رئيس وزراء الوالية وزعيم املعارضة التعبري عما
يناسب وجهة النظر السياسية لكل منهما وهذا هو دور
السياسي ،لكن هذه التربيرات مل ولن يكن هلا وقع عند
الناخبني ألن هناك حقائق ال ميكن لكال الزعيمني جتاهلها ،منها
مسألة اختيار املرشحني حيث اعتمد حزب االحرار انزال مرشحه
باملظلة ومن دون الرجوع اىل الفرع احمللي يف احلزب وهذه ما
اشار اليه الكاتب السياسي يف صحيفة سيدني مورنيغ هريالد
بول شيهان يف مقالته االثنني  2013/10/21ص  18والذي
لفت اىل العالقة املشبوهة بني املتنفذين يف حزب االحرار
ومقاولي البناء واليت ادت اىل هذه النتائج.
اما من ناحية حزب العمال فمن حق زعيم احلزب يف الوالية ان
يتباهى بتلك النتيجة وحياول تثبيت منصبه يف موقع الزعامة
الذي تعرض لإلهتزاز بعد ما مت تداوله عن حماولة رشوته مببلغ
 3ماليني دوالرمن رجل االعمال مقاول البناء مايكل ماكورغ
واليت رفضها يف حينها ،ولكنه مل يبلغ السلطات املختصة
باالمر ،هذه القضية اليت احالتها احلكومة يف الوالية اىل اهليئة
املستقلة ملكافحة الفساد واليت كان املرشح االحراري عن
مقعد مريندا برت توماس يشري اليها باستمرار اثناء محلته
االنتخابية ولكنها مل تأت مثارها ،ألن مرشح العمال باري كولري
والذي كان قد شغل املقعد من العام  1999حتى العام2011
تاريخ اخلسارة التارخيية حلزب العمال يف الوالية يف انتخابات
تلك السنة عاد وقلب املعادلة وحقق حتو ً
ال يف النتائح بنسبة
 %27ضد احلكومة وهي اكرب نسبة منذ احلرب العاملية الثانية
وذلك بسبب عالقته املتينة مع السكان احملليني الذين اعادوا
االعتبار له بعدما سئموا من سياسي حزب العمال على ارضية
الفضائح املالية املدوية واستغالل السلطة اليت كان بطالها
كل من الوزيرين العمالني السابقني ادوارد عبيد وإيان
ماكدونلد.
اذًا ،ما هي العرب السياسية من تلك النتائج؟
ً
او ً
ال بالنسبة للحكومة عليها ان تدرك ان هناك
خطأ ما
واستخفاف بتعاطيها مع قضايا املواطنني خصوصًا اذا ما
عرفنا ان املنطقة داتها ويف االنتخابات الفيدرالية األخرية يف
 2013/09/07صوتت حلزب االحرار بنسبة .%60
ثانيًا بالنسبة للمعارضة واليت هلا احلق ان تفاخر بهذه النتيجة
ولكن هناك درس جيب ان تتعلمه ان املواطنني يراقبون
يوصوتون لصاحل من يكون آه ًال للثقة وعليه فعلى زعيم
املعارضة املبادرة اىل التخلص من الرتكة السياسية الثقيلة
داخل حزب العمال اليت خلفها داخل احلزب الثنائي ادوارد
عبيد وجو تريبودي واختيار املرشحني األكثر تفهمًا لقضايا
املواطنني سواء يف جملس النواب او الشيوخ بعيدا عن
احملاصصة بني االجنحة املتصارعة يف احلزب.
ثالثُا حزب اخلضر الذي خسر  %50من األصوات يف انتخابات
مريندا الفرعية حيث اخنفضت اصواتهم االولية من %8.8
اىل  %4.4على احلزب دراسة النتائح واالسباب وما ينطبق
على احلزبني الكبريين ينطبق على حزب اخلضر كذلك.
وكما يقول االمام علي بن ابي طالب« :ما أكثر العرب
واقل االعتبار» فهل من معترب؟ ام ستبقى سياسة الكيدية
واالستئثار هي السائدة ،ام ستؤخذ بعني االعتبار رسالة
الناخبني واليت حددت بوصلتها من القضايا احمللية والوطنية
على كافة املستويات ويف كل اجملاالت؟

عباس علي مراد
سدني
E-mail:abbasmorad@hotmail.com
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مقاالت

استحقاق  2014بني يدي رئيس اجمللس واحلكومة املستقيلة
نقوال ناصيف

ّ
ليحل حمله
ينحسر التفكري يف تأليف احلكومة
تفكري يف استحقاق آخر ال يوحي من اآلن بأنه
أحسن حا ً
َ
يبق أمام
ال ،أو سيكون كذلك .مل
انتخابات الرئاسة أكثر مما مضى من جهود تأليف
احلكومة من دون التفاهم عليه .األمر نفسه جيبه
االستحقاق اآلخر :املواصفات والنصاب والدور.
من اليوم اىل  25آذار  ،2014موعد بدء املهلة
الدستورية النتخاب الرئيس اجلديد للجمهورية،
مخسة اشهر ستكون املهلة القصوى املتاحة
لالستمرار يف جهود تأليف احلكومة والدوخان
يف احللقة املفرغة .بعد اسبوعني ينقضي الشهر
السابع على التكليف وسط عراقيل وعقبات
ال تزال إياها منذ اليوم التالي لالستشارات
النيابية ،ومن غري آمال جدية بقرب التأليف قبل
دخول املهلة الدستورية ..لكن اليقني املقابل أن
البالد تنتقل عشية  25آذار من استحقاق اىل آخر،
ومن يد اىل اخرى ،رغم أن االفرقاء مجيعًا ،يف
العلن ويف السرّ ،
بكروا يف االستحقاق الرئاسي
كأنه الوحيد الواقع غدًا.
بالتأكيد ال احد من اآلن يتحدث عن مرشح،
وال املرشح نفسه .ال عن النصابني القانوني
والسياسي ،وال عن مواصفات الرئيس اجلديد.
ال احد يتكلم على التمديد او التجديد للرئيس
ميشال سليمان ،وال على سبل تفادي الفراغ
قبل ان يقع .بل يبدو الشرط الوحيد الذي يكاد
االطراف يف قوى  8و 14آذار جيمعون عليه ،هو
ان الوقت مل يعد كافيًا لتأليف حكومة جديدة
ألشهر قليلة .مل يعد الوقت بعيدًا ايضًا ملباشرة
االشتباك على انتخابات الرئاسة ،على صورة ما
جيري مع الرئيس املكلف متام سالم.
اما االشهر اخلمسة الفاصلة عن انتخابات الرئاسة
فتشري ،يف ظل تعثر تأليف احلكومة ،اىل مرحلة
ّ
حتضر لالستحقاق وتضعه سلفًا بني يدي
انتقالية
فريقني رئيسيني:
بري الذي يصبح،
اوهلما رئيس اجمللس نبيه ّ
مع بدء املهلة الدستورية ،صاحب االختصاص
احلصري يف إدارة االستحقاق .من اليوم االول
يدعو اجمللس اىل انتخاب الرئيس اجلديد ،ويثابر
على توجيه الدعوة كلما اخفق التئام ثلثي الربملان.
بني تشرين الثاني  2007وايار  2008وجه بري،
للمرة االوىل يف تاريخ االستحقاق 20 ،دعوة اىل
يلب الثلثان .يف الغالب مل
اجتماع اجمللس ،فلم ِّ
حتتج الدعوة اكثر من مرتني اليها ،مبا فيها تلك
اليت رافقت اسوأ االزمات كانتخابات  1958و1976
و 1982و ،1989وصو ً
ال حتى  .2008مرتني على
التوالي قفز الفراغ فوق املهلة الدستورية اىل
ابعد منها.
يقتصر الدور االجرائي لرئيس اجمللس على املهلة
الدستورية لتوجيه الدعوة حتى اليوم العاشر الذي
يسبق انتهاءها ،اذ ذاك يصبح اجمللس يف انعقاد
حكمي .اال ان ذلك يعين حتمًا حتول الربملان هيئة
ناخبة فحسب ،وتعليق اي اجتماع للحكومة.
ثانيهما استمرار احلكومة املستقيلة يف ممارسة
صالحياتها حتى الدخول يف املهلة الدستورية،
على ان تتوىل جمتمعة صالحيات رئيس اجلمهورية
إن اخفق جملس النواب يف انتخاب خلف للرئيس
ميشال سليمان حتى  25ايار ،وهو اليوم االخري
من واليته.
منذ استقالة حكومة الرئيس جنيب ميقاتي مل
يتوقف السجاالن السياسي والدستوري حيال
دورها والصالحيات املنوطة بها .بالقول مرة
انه يتعذر اجتماعها يف جملس الوزراء بسبب
استقالتها تلك .والقول مرة ثانية ان ليس هلا ان
متثل امام جملس النواب بعدما فقدت مسؤوليتها
عن ممارستها الصالحيات من جراء االستقالة.
والقول مرة ثالثة انها ليست هي َمن يتسلم
صالحيات رئيس اجلمهورية من جراء فراغ مماثل
تشكو منه هو استقالتها.
معظم ما يقوله أفرقاء  14آذار ايضًا ان ليس
للمجلس االجتماع يف جلسات اشرتاعية يف ظل
حكومة مستقيلة ال تستطيع املثول امامه ،وال
يسعه يف املقابل ممارسة صالحياته من دون
تتحمل تبعة املسؤولية السياسية امامه.
حكومة
ّ
باتوا يقولون اآلن ان ليس يف االمكان وضع
صالحيات رئيس اجلمهورية ،متى وقع الفراغ،

بني يدي حكومة الفريق الواحد .وكانوا قد خربوا
التجربة مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بني
عامي  2007و.2008
يتصاعد هذا اجلدل ويصبح أكثر إرباكا على
ابواب االستحقاق يف سابقة غري مألوفة ينتظر
أن يشهدها االستحقاق الرئاسي :اإلقبال على
انتخاب رئيس جديد للجمهورية او على فراغ
حمتمل يف ظل حكومة مستقيلة .مل تكن حال
استحقاقي  1988و .2007كالهما مثل يف اوانه
سابقة غري مألوفة.
منذ استقالت ،شأن كل حكومة يف حال مشابهة،
تصرفت حكومة ميقاتي على انها «حكومة تصريف
اعمال» ،رغم أن استقالتها مل تقبل تبعًا لآللية
الدستورية ،ومل يصدر مرسوم قبول استقالتها
الذي يتزامن يف الغالب مع صدور مرسوم تأليف
احلكومة .بل طلب منها رئيس اجلمهورية ،فور
تقدم رئيسها باستقالتها ،تصريف االعمال
بغية تسيري املرافق العامة .واىل ان يصدر
مرسوم قبول استقالتها فهي حكومة عاملة
وواقعية مبواصفاتها الدستورية ،ويسعها العمل
بصالحياتها واختصاصاتها كاملة بال انتقاص ما
يقيدها بتصريف االعمال حتى تصدر
دام الدستور ّ
مراسيم تأليف حكومة جديدة ،وما دام بيان رئيس
اجلمهورية توخى تعليق قبول االستقالة.
ُيستشهد يف معظم االحيان يف معرض تأكيد
استمرار الصالحيات الدستورية حلكومة مستقيلة
بسابقة توحي كأنها يتيمة ،هي حكومة الرئيس
رشيد كرامي عام  1969اليت اجتمعت يف وقت
الحق على استقالتها وتعذر الرئيس املكلف ـــ
كرامي نفسه ـــ تأليف حكومة ختلفها ،وأقرت يف
جملس الوزراء مشروع قانون املوازنة العامة .مثة
حادثة اخرى تضاهيها اهمية هي حكومة كرامي
عام  .1987يف  4أيار أعلن استقالتها على اثر
محلة عنيفة شنها عليه رئيس احلزب التقدمي
االشرتاكي وليد جنبالط قبل ايام يف عيد العمل.
اغضبته احلملة من وفرة االتهامات اليت سيقت
ضده هو والرئيس امني اجلميل ورئيس اجمللس
آنذاك حسني احلسيين ،ومن دون التقدم بها
من رئيس اجلمهورية ،توجه بها «اىل الشعب
اللبناني».
تنقض ايام حتى  22ايار عندما التأم جملس
مل
ِ
النواب ،يف ظل احلكومة املستقيلة نفسها،
والغى االتفاقني االكثر كلفة على لبنان حتى ذلك
الوقت :اتفاق  17ايار واتفاق القاهرة واعتربهما
باطلني كأنهما مل يكونا .اجتمع الربملان ومل
وشرع هذين االلغاءين،
يتذرع باستقالة احلكومة
ّ
وحضرت احلكومة بدورها من غري التحجج مبا هي
عليه.
يستمر ايضًا الرئيس املكلف يف مهمته اىل ان
يتمكن من تأليف حكومة .ال يسقط التكليف
بانقضاء والية رئيس اجلمهورية ما دام الرئيس
املكلف استمده من جملس النواب ،وتبلغه
من رئيس اجلمهورية الذي ال يعدو كونه ،يف
حصيلة االستشارات النيابية امللزمة ،اال واسطة
التبليغ يف حضور الشاهد رئيس جملس النواب.
اال ان استمرار مهمته هذه يصبح اكثر تعقيدًا،
جتمد متامًا بسبب انتقال صالحيات رئيس
ان مل ّ
اجلمهورية اىل احلكومة.
مع تعذر انتخاب الرئيس اخللف تدخل جهود
التأليف يف نفق مسدود لتعذر وجود الشريك
الدستوري للرئيس املكلف يف التأليف ،وألن
احلكومة جمتمعة تصبح هي صاحبة التوقيع
الدستوري باسم صالحيات الرئاسة االوىل من
دون ان تكون قادرة على االضطالع بدور الرئيس
يف ادارة جهود التأليف .مل تكن هذه حال حكومة
السنيورة عندما انتقلت اليها صالحيات رئيس
اجلمهورية عامي  2007و 2008مع انتهاء والية
الرئيس اميل حلود ،وكانت حكومة دستورية على
أن
وفرة الشكوك اليت احاطت بها ...واقع األمر ّ
يف وسع حكومة ميقاتي االضطالع بالدور نفسه
للسنيورة يف االستحقاق املقبل إذا تعثر انتخاب
الرئيس اخللف .إال أن الرئيس املكلف ميسي
عندئذ على هامش االستحقاق .يف موقع غامض
ودور معطل .األمر الذي خيرب نقيضه اآلن ،منذ
تكليفه ،إذ يضعه يف صدارة احلدث السياسي.

إجنازات العهد :توسعة احلاويات وتدشني الواجهات وطريق الشام
أحمد محسن

مل ِ
يأت «سوبرمان» إىل املرفأ .بقي اجلميع ،الثالثاء،
عالقًا يف زمحة «الرئيس» .كان األول هو الوحيد القادر
على إنقاذهم من الزمحة اليت سّببها الثاني .ولكن ،جاء
الرئيس وغاب «سوبرمان» .هكذا ّ
حلت زمحة عظيمة.
تبني الحقًا للعابرين العاديني ،املساكني الذين ال
يفهمون يف «التنمية املستدامة» والذين راحوا يشتمون
البالد يف سياراتهم ،أن سبب االزدحام حضور رئيس
اجلمهورية إىل مرفأ بريوت .وهذا واحد من سلسلة
ّ
«نشاطات» الرئيس «الكربى»،
سيتوجها غدًا يف
ّ
احتفال بتدشني «قصر بلدي» يف
احلازمية ،وبإطالق
ّ
امسه على طريق الشام.
عرف اللبنانيون ،من نشرات األخبار الباهتة ،أن رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان يفتتح «أعمال تأهيل املرفأ».
املرفأ امليمون .مرفأ «علي بابا» .املرفأ الفاسد يف
اعتقاد معظم اللبنانيني ،ويندر أن جتد شفافية على
املستوى ذاته من االنتشار يف العامل :األمر ال حيتاج
إىل إحصاء .ونعين هنا رأي اللبنانيني بالفساد العظيم
يف مرفأ بريوت ،الذي ذهب رئيس اجلمهورية لتأهيله
أمس .خطوة عمالقة بال شك من رئيس استثنائي.
سيعطى له «طريق الشام» .سيصبح حكرًا عليه،
وغدًاُ ،
حتى لو مل يتلق االتصال الذي ينتظره من الرئيس
بشار األسد .ليس يف األمر غمزًا من تاريخ فخامته ،بل
إشارة إىل مستقبله .فبعد ظهر يوم غد ،ستفتتح جادة
باسم الرئيس ميشال سليمان ،على غرار جادة الرئيس
إميل حلود ،وجادة الرئيس رفيق احلريري ،إخل .طريق
عرف بعد اليوم سوى باسم «جادة فخامة
الشام لن ُي َ
الرئيس ميشال سليمان» .تكريم متواضع لرجل كبري
آخرّ .
ختطاه الرئيس املتواضع سريعًا ،واجته ،أمس ،إىل
املرفأ الذي خيضع للتأهيل .والتأهيل ،تعين اإلصالح.
«توسعة احلاويات».
وهم يف سياراتهم ،يف انتظار «سوبرمان» لن يأتي،
استمع املواطنون (علينا االعرتاف بأن هذه كلمة مجيلة
أخرى وموسيقية) إىل كلمة الرئيس ،اليت مل يرد
فيها ذكر مصطلح «فساد» إطالقًا .الرئيس ال حيب
الـ»ماينسرتيم»« .فساد» كلمة غري نضرة ،استهلكت
اللبنانيون يف حاجة إىل «جتديد».
كثريًا.
اللبنانيون
ّ
ّ
يف حاجة إىل تأهيل .وقد بدأنا باملرفأ ،من احلاويات.
خري من أال تأتي أبدًا« .سوبرمان» مل
وأن تأتي متأخرًا ٌ
يأت مث ًال .وبالنسبة إىل املعنى ،والفحوى العميق من
«تأهيل املرفأ» ،فهذا يعين أن «سياسة حتييد لبنان عن
ّ
الصراعات اليت متثلت يف إعالن بعبدا هي
حمط اعتزاز
وال يقررها اال اللبنانيون ،وليس ألحد أن ينتقد سياسة
لبنان يف النأي بالنفس» .حسنًا ،ال عالقة لتأهيل
املرفأ بهذا كله ،وال للجالسني يف الزمحة حوله ،من
أول البحر إىل آخر الدورة ،ولكنه أبرز ما جاء يف كالم
«الرئيس» .تابع الرجل مزهوًا بإجنازاته« :الفائدة من
اجتماع نيويورك ستنسحب على الوطن» .كل هذا أثناء
«افتتاح أعمال تأهيل املرفأ» .وجييز هذا ،للجالس يف
سيارته حتت الشمس ،أن يبتسم بفخر ،لكونه حيصد
أوىل مثار «اجتماع نيويورك» ،وهي «تأهيل أعمال
املرفأ» ،على أن يسكتمل احلصاد الحقًا .فالرئيس
سليمان أشار إىل أن «األمر حيتاج إىل وقت ما بعد
انتهاء والييت الرئاسية ،إذا ما حظي باهتمام الرئيس
املقبل واحلكومات املتعاقبة».
قبل أن يكون الرئيس ميشال سليمان رئيسًا ،كان
جنرا ًال وقائدًا للجيش ،حاله حال الرئيس السابق فؤاد
شهاب .ساعدت الظروف شهاب ،فلم حيتج املرفأ إىل
تأهيل يف عهده ،ومل يسبب زمحة سري خانقة إلطالق
املواقف .وميكن القول إن املرفأ مل يكن فاسدًا على
هذا النحو املهول يف أيام شهاب .يف النهاية ،الرئيس
سليمان ليس «سوبرمان» ،وال فؤاد شهاب كان
كذلك .إنه رئيس يقوم بواجباته كما يراها .وقد أكد
من على رصيف يف املرفأ املؤهل ،أو قيد التأهيل،
أن
أهمية دعم لبنان ليست يف «تأمني الدعم للنازحني
ّ
بل باعرتاف اجملموعة الدولية حبقه يف التعويض عليه
بسبب االزمة السورية» .ويبدو الفتًا أن الرئيس سليمان
يستعمل مصطلح «األزمة
السورية» ،وهو املصطلح
ّ
الذي يشدد عليه أنصار النظام السوري الذين يرفضون
االعرتاف بوجود «ثورة» .والواقع أن لبنان حيتاج إىل
عشر «أزمات» ،ورمبا ما يفيض على ذلك ،لتحقيق ما
يشتهيه سليمان من «ضرورة اعتماد الالمركزية اإلدارية
القادرة على استثمار املوارد احمللية وحتقيق العدالة يف
توزيع الثروات» ،و»اإلسراع يف إجناز قانون الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص والعمل على وضع نظام
ضرائيب جديد» .خالل تأهيل املرفأ ،أكد سليمان أنه
جيب علينا «الوفاء لدميوقراطيتنا» .وللمناسبة ،هذا
ليس النشاط األول للرئيس سليمان ،يف سياق محلة
«التنمية املستدامة» اليت أطلقها ،بعد «ختفيفه» من
أسفاره البعيدة .واآلن ،بعد «تأهيل املرفأ» ،ال ميكننا

القول إن السفر مل يثمر .قبل فرتة ،ويف نشاط آخر،
ومن يسمع هذا
احتفا ًال بقيام «دولة لبنان الكبري»َ ،
االسم يظن أن مساحة لبنان كمساحة كندا ،أو قيمته
السياسية يف هذا العامل كقيمة أمريكاّ ،
ذكر سليمان
ّ
بإجناز فريد آخر .وهو إجناز متوارث ،يتشاركه الرئيس
وأمثاله ،وأهميته تكمن يف «بقاء لبنان الكبري ،رغم
ً
أصوليات وموجات،
كل ما حصل من
حرية
ّ
دولة حترتم ّ
االعتقاد املطلقة،
وتؤدي فروض اإلجالل هّلل تعاىل».
ّ
أهمية عن حاويات املرفأ.
يا له من إجناز آخر ،ال يقل
ّ
لبنان دولة «تؤدي فروض اإلجالل هلل تعاىل» .يعجز
القلب عن التفسري ،عن شرح هذا الطقس اللبناني،
الذي ميكن اجلزم بأنه ال مثيل له يف العامل .بالفعل،
هل هناك «دولة» ،باملعنى اجلماعي للكلمة ،مبا متثله
«الدولة» ما بعد احلداثة ،تؤدي بنفسها «فروض اإلجالل
هلل تعاىل» سوى لبنان؟ هذا إجناز إىل األبد على ذمة
سليمان ،فهو يستطيع اجلزم ،ألسباب ال يعرفها أحد
ً
دولة دينية أو
غريه ،بأن لبنان «لن يصري
أوتوقراطية
ّ
دولة
بل
ة،
طائفي
مادية أو
ديكتاتورية
أو
مدنية مؤمنة،
ّ
ّ
ّ
ّ
ات
احلري
تصون
الشخصية والعامة يف محى القانون،
ّ
ّ
دولة تؤمن بالقيم اإلنسانية» .واملفارقة أن لبنان،
كما يعرف اجلميع ،هو كل ذلك .لبنان لن يصري دولة
طائفية ،قال الرئيس سليمان ذلك ،حمتف ًال بالذكرى
ّ
الثالثة والتسعني لنشوء «دولة لبنان الكبري» .وما مل
«املكوكية» ،بني «تأهيل
يقله الرئيس ،يف نشاطاته
ّ
املرفأ» و»دولة لبنان الكبري» ،قاله خالل «حفل تدشني
واجهات السوق التجاري يف جبيل» .وال يؤخذ على
الرئيس مشاركته يف حفالت من هذا النوع ،على العكس
متامًا .لطيف فع ًال أن يكون الرئيس متواضعًا ويشارك
الناس أفراحهم وأحزانهم ،مهما بدا األمر ساذجًا بالنسبة
إىل البعض .من شأن هذا أن يرفع من شأن الرئيس
ال العكس .ولكن املشكلة تكمن يف املتاهات اليت
ُيدخل فيها الرئيس احلاضرين دائمًا .فبعد احلديث عن
«اجتماع نيويورك» ،أثناء «تأهيل املرفأ» ،والذي متثل
بأعمال «توسعة حمطة احلاويات» على وجه التحديد،
أكد سليمان خالل افتتاح «واجهات السوق التجاري»
يف جبيل ،إدانته ملا وصفه بـ»القصف الكيميائي»،
أشد اإلدانة ،مالحظًا أن «على األمم املتحدة وجملس
االمن أن يتخذا القرار املناسب يف هذا الشأن» ،قبل
أن يقفز ،على مقربة من الواجهات ،إىل موضوع آخر،
وهو أن «الطائف كرس أيضًا الدميقراطية امليثاقية اليت
عاشها لبنان عشرات السنني واعني مشاركة الطوائف
يف إدارة الشأن العام ،ليس بالنظر اىل عدد هذه
الطوائف ولكن بالنظر اىل احلضارة اليت حتملها هذه
الطوائف وإرسائها شبكة أمان سياسية .لذلك ال مربر
لالقتتال وللفتنة ،وليست هناك مطالب عند أي فئة
أو طائفة يف لبنان يف إسقاط نظام أو تغيري دستور،
لذلك افتعال املشاكل ليس حقيقة شأنًا لبنانيًا».
واحلال أن مواقف الرئيس تبدو «األلطف» واألقل
حدة بني السياسيني اللبنانيني ،إذ إن الرجل يبدو
الطوباوية ،على
حمايدًا فع ًال ،وصاحب حرص يالمس
ّ
بالد أوغلت يف أزمات اجلريان .واملشكلة ،دائمًا ،يف
أن اخلطابات العمالقة اليت يطلقها ،ليست على مقاس
النشاطات الزهيدة واملتواضعة اليت يقوم بها ،هذا إذا
استثنينا طبعًا ،اللقاء «التارخيي» مع الرئيس باراك
أوباما ،وما حيلو للرئيس سليمان أن يصفه يف كلماته
بـ»اجتماع نيويورك» .ال يفاجئ سليمان أحدًا ،ولكن،
رمبا ،وبسبب احلدث الكبري ،يف القصر البلدي ،يف
احلازمية ،قد يفعلها الرئيس ،ويتحدث عن «القصر
ّ
البلدي» نفسه ،وال يقارب املوضوع من «زاوية
اسرتاتيجية» ،كما درجت العادة.
ّ
لإلنصاف ،مجيع الرؤساء
والسياسيني يستغلون املنابر
ّ
إلطالق املواقف الضخمة ،حتى ولو كانوا يفتتحون
حديقة يف الدميان ،أو يقيمون إفطارًا رمضانيًا يف
بعبدا ،فسيحلو هلم أن يتحدثوا عن أزمات املنطقة
واحللول
االسرتاتيجية ،من دون أن يفوتهم ترداد
ّ
املشرتك»
«العيش
عن
كثرية
كلمات
و»الدميوقراطية»
ّ
العجيبة يف لبنان ،وأشياء من هذا النوع .والثالثاء خالل
احتفاله مبشروع «توسعة احلاويات» ،املهم جدًا على ما
يبدو ،وبعدما فهم اجلميع سبب الزمحة ،مل يفهم أحد
ملاذا مل يشاهد الرئيس مجيع التحقيقات الصحافية اليت
عرضت عن مرفأ بريوت ،وذهب بنفسه إىل هناك ،من
دون أن يلفظ كلمة «فساد» ولو ملرة واحدة .حتدث
يف املواضيع نفسها ،تقريبًا ،اليت حتدث فيها مع ماكي
سال ،الرئيس السنغالي الذي أومل على شرفه ،أو
خالل املؤمتر الصحايف مع الرئيس النيجريي جوناثان
غودالك ( ،)goodluckخالل الزيارة
األفريقية عينها.
ّ
ويف ما خيص الفساد« ،غود الك» أيها اللبنانيون.
هذا الرئيس مل يستطع أن حيارب الفساد« .غود الك»
يف املرة املقبلة!
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مقابالت ومقاالت

عون :ليأ ِت سالم إلينا أو ل ُيج ِر جولة مــشاورات جديدة
هيام القصيفي
قد تكون من املرات النادرة اليت يكون فيها
رئيس تكتل التغيري واإلصالح العماد ميشال
عون ،مهادنًا يف حواره ويف قراءته للوضع
الداخلي وحتديد سقف حركته السياسية .حني
سألته «األخبار» يف نهاية احلوار عن سبب هذه
املهادنة واهلدوء ،وإىل أي مدى يستشعر اخلطر
الداخلي ،أجاب« :سياسيت كانت دائمًا من أجل
حفظ االستقرار ،وحني يتوتر الوضع كثريًا بني
فريقني ،من املهم وجود عنصر تهدئة .أنا ال
أوافق على الصدام ،كما حيصل يف منوذج باب
التبانة وجبل حمسن ،وأنا ال أؤيد هذا األسلوب؛
ألنه ليس خالفًا لبنانيًا لبنانيًا».
حتى يف عالقته مع الرئيس نبيه بري وخالفهما
حول مقاربة ملف النفط يقول« :ال خالف ،بل
هناك وجهات نظر خمتلفة وتقف عند هذا احلد،
وحني جاء عيد األضحى اتصلت وعايدته».

جدول أعمال جديد للجلسة

تنسحب تهدئة عون على عدد من امللفات ،لكن
مع اإلبقاء على سقف املواقف املبدئية من قضايا
أساسية ،ومنها نبدأ احلوار حول اجللسة التشريعية
وموقف التكتل من جدول أعماهلا ،جييب عون:
«دخلنا اليوم يف مرحلة جديدة ،هي جزء من احلياة
الربملانية األساسية ،وليست مرحلة إضافية ودورة
استثنائية توجب أن نفصل التشريع واإلمناء عن
السياسة؛ ألن التشريع خيص اجلميع وهو ضروري،
وهنا ال يوجد ملحق للمعارضة واملواالة ،هذه
مصلحة عامة .من يستهدفون إذا أوقفوا التشريع؟
إذا كانت توجد مواد خالفية ،جيب وضعها على
حدة ،من دون عقدة .البند الوحيد امليثاقي كان
التمديد لقائد اجليش .كان جيب اتباع التقليد
املعمول به ألننا حنن منثل الطوائف املسيحية اليت
يأتي منها قائد اجليش ولنا الرأي األول .هذه
املخالفة األوىل ،وثانيًا املخالفة القانونية .حنن مل
نتصرف يف هذا املوضع على صعيد شخصي ،بل
على صعيد قانوني .وهناك أولويات بالنسبة إىل
املشاريع اليت نطرحها؛ إذ توجد قوانني ومشاريع
تارخيها ثالث ومخس سنوات ،مثل قانون ضمان
يقدر أحد أي أذى يصيب الناس
الشيخوخة ،أال
ّ
الذين ال ُيسمع صوتهم».
وعن املخرج الستئناف العمل التشريعي ،وما هي
االتصاالت اليت يقوم بها ،يقول عون« :هناك
مرحلة جديدة ،وجيب وضع جدول أعمال جديد».
ويضيف« :احلوار مستأنف مع الرئيس نبيه بري،
وسنحاور اجلميع يف هذا املوضوع ،كي ال يكون
القرار من طرف واحد ،وحتى نشرح وجهة نظرنا؛
ألن التشريع ليس لفريق ضد آخر».
وهل سيعيد طرح التمديد لقائد اجليش؟ جييب:
«كال .هذا املوضوع أصبح وراءنا وأمرًا واقعًا.
القرار خاطئ ،لكن مل ينقضه أحد .يف املقابل،
جيب شطب اقرتاح القانون من جدول األعمال،
فنحن ال نريد قوننة قرارات خاطئة».
وعن جتاوب بري يف هذا الشأن ،جييب« :مل
نطرح املوضوع يف هذا الشكل ،ولكن كلفنا فريقًا
للتواصل مع بري ومع مجيع القوى .حنن نتحدث
مع اجلميع وحنكي معهم وال «نسنكف» أحدًا .حنن
ال نبحث أمورًا سياسية أو حتالفات .لكن إذا جنحت
هذه االتصاالت ،ميكن أن نعيد البحث يف موضوع
احلكومة .مث ًال قصة الثلث الضامن ،هناك ضمانات
أخرى معقولة ،وال أعتقد أن تقسيم  6-9-9أو
 8-8-8هو املهم حاليًا؛ ألن عمر احلكومة قصري،
إال إذا كان لدى أي طرف النية لتعطيل انتخابات
رئاسة اجلمهورية .وهذا ال جيوز أن حيصل إطالقًا؛
إذ يكفي ما حصل من مؤامرات على حياتنا
الدميوقراطية ،وبيع السيادة ،ال أعرف ألي طرف.
جيب انتخاب رئيس للجمهورية يف شكل واضح
وصريح ،ويبدو أننا ننتخب رئيسًا للمنطقة وليس
للبنان ،بل ينفذ سياسات املنطقة ،وحنن نتأرجح
بني بعضنا البعض .هناك مصلحة وطنية جيب
االلتفات إليها .حنن مع الصداقة مع اجلميع ،ولكن
شرط ألاّ يتخلى أحد عنا ،وال نقبل أن نكون ساحة
صراع ونفوذ ألي طرف».
الرئيس احلالي رئيس أي منطقة؟ جييب« :هو

تعني يف الدوحة ،واملبادرة أتت من اجلامعة
العربية وأمينها العام .ليس التوازن اللبناني
الذي صنع رئيس اجلمهورية».
وهل ميكن أن يصنع هذا التوازن اليوم رئيسًا
للجمهورية من دون توافق دولي؟ جييب« :دائمًا
جيب أن تكون هناك أول مرة .حاليًا هناك أزمات
كثرية وال أحد يفكر فينا .لذا ،ميكن أن منرر داخليًا
رئيس اجلمهورية».
لكنكم مل تستطيعوا إمرار حكومة؟ جييب« :ألن
قوانيننا خاطئة .فهل مسموح أي يبقى الرئيس
املكلف ستة أشهر من دون مهلة حمدة للتأليف.
جيب تعديل نظام العمل الوزاري واملهل الدستورية
إلجناز بعض األعمال .مث ًال ،جيب حتديد مهلة 45
يومًا لتأليف احلكومة ،وإال فليعتذر الرئيس
املكلف».
ال يزال عون يقرتح النسبية وفق متثيل الكتل
عمن يعرقل
النيابية لتأليف احلكومة .وعند سؤاله ّ
التأليف ،جييب« :الشروط والشروط املضادة.
هم يريدون عدم احرتام قوتنا ووجودنا .الرئيس
املكلف يقول إنه يشكل احلكومة كما يريد .لكن
هناك قوانني وأعراف .االستشارات اليت جرت
هي نوع من التوجيهات للرئيس املكلف كي يؤلف
حكومة .والوزراء ميثلون الكتل النيابية ،وميكن أن
خيتار وزيرًا مل ترتئي الكتلة النيابية أن ميثلها.
حني توضع القواعد املتوازنة ،ال تسقط احلكومة،
بل تأخذ األكثرية».
وعما إذا كان يتواصل مع سالم؟ جييب« :أنا
ّ
أعطيت رأيي ،والرئيس املكلف يستطيع أن يقوم
جبولة استشارات ثانية ،لدينا يف البيت قهوة
وليموناضة».
وهل تدعوه لزيارتك؟ جييب« :حنن زرناه مرة
واثنتني ،ولست أنا من سيذهب لالستفسار
اليوم ،بل إذا أراد أن يقدم شيئًا جديدًا ،جيب
أن يقوم جبولة جديدة أو يدعونا إىل استشارات
جديدة يف جملس النواب».
وعن املخرج لكسر احللقة احلكومية املفرغة ،يقول:
«أن يدعو سالم النواب ويعني هلم مواعيد جلولة
جديدة من النقاشات .جيب ألاّ يقطع احلوارات
ويظل فقط على ارتباطه برئيس اجلمهورية».

انتخابات رئاسة الجمهورية

بقدر إصرار عون على تأليف احلكومة ،يشري إىل
أنه إذا تعذر تأليفها فاملهم إجراء االنتخابات
الرئاسية ،ويقول« :نستطيع أن ننتخب رئيسًا
وامللح هو رئاسة
من دون حكومة .األمر املوجب
ّ
اجلمهورية ،وال ميكن تعطيلها ،والفريق الذي
ّ
الرتشح
يعطل االنتخابات جيب جمازاته ،كأن حيرم
لدورة واحدة».
وعن نصاب جلسة االنتخاب يقول« :نصاب
لكن هناك حدود ملقاطعة اجمللس ،إذا
الثلثني،
ْ
مل ينتخب اجمللس رئيسًا خالل  45يومًا ،فليعودوا
نشرع ذلك؟
إىل االنتخابات املبكرة .ماذا مينع أن
ّ
اجمللس موجود للتشريع».
يشري عون إىل أن مرحلة االنتخابات الرئاسية
بدأت« ،والبعض بدأ يعمل بالسر» ،موضحًا أنه
«حتى اآلن ال يزال متفرجًا».
وعن تفسري عبارته بأنه ليس مرشحًا ،جييب:
«إن من يريد أن يرشحين يريد بناء الدولة ،ومن
ّ
يرفض بناء الدولة فلماذا «أتشرشح» مثل غريي
وأصبح حتت مزاج األمم؟ أنا أقبل أن أكون حتت
أن بعض النهج جيب
املزاج اللبناني ،ولكن أعتقد ّ
أن يتغري .الدولة ال ُتبنى بل تذهب إىل اخلراب،
أصبحنا مثل برج بابل ،واللغة البابلية عادت إىل
الربوع اللبنانية».
من هو الناخب حاليًا يف لبنان؟ جييب« :أنا واحد
من الناخبني ،وال يشاركين يف رأيي أحد».
ومن ترشح لرئاسة اجلمهورية؟ جييب« :مل نعرف
لنر من سيرتشح .امسي
بعد من هم املرشحونَ ،
يتكرر ،لكن ال أستطيع القول إنين مرشح».
وهل ميكن أن يصبح التمديد لرئيس اجلمهورية
كما هو التمديد للمجلس النيابي؟ جييب« :ستكون
مدد للمجلس يكون
حينها املؤامرة مستمرة ،ومن ّ
ال يريد االنتخابات ويريد إنهاء البلد».

عن العالقة مع بري وحزب اهلل ،يقول« :هناك
قضايا اسرتاتيجية وقواعد أساسية ال تتغري ،إمنا
أيضًا ال أستطيع أن أرى قانونًا ضروريًا موضوعًا
منذ ثالث سنوات يف اجمللس .هناك أيضًا
خالفات أخرى ،تستوجب إعادة النظر يف بعض
العالقات الداخلية على مستوى التشريع وإدارة
الدولة ومفهومها .برناجمنا تغيريي وإصالحي،
وال نرتضي األسلوب احلالي يف إدارة الدولة».
ويشري إىل «أننا لسنا خمتلفني مع حزب اهلل ،ميكن
أن يدعمونا يف قوانني أو مراسيم ،وميكن أن ال
يدعمونا».
وعن اللقاء مع رئيس تيار املردة النائب سليمان
فرجنية ،يقول« :حنن يف التكتل لسنا حزبًا واحدًا،
وال نعاتب على أي موقف .سابقًا حدثت مواقف
خمتلفة مل نعرتض عليها ،والوزير فرجنية عزيز
تنب معنوي له».
علينا ونعتربه من العائلة وهناك ٍّ
وعن اللقاءات مع احلزب التقدمي االشرتاكي،
يقول« :نعمل تراكميًا إلعادة الثقة بيننا ،املهم
أن نبين القواعد على أسس ثابتة من دون خلل،
يهز أي خالف سياسي القاعدتني ،وكي ال
حتى ال ّ
تتحول اخلالفات السياسية خصومة أو عداوة بني
القواعد».
وردًا على سؤال عن احتمال االتصاالت مع
املستقبل ومع الرئيس سعد احلريري ،يقول:
«كل شيء بوقته .هناك رسائل غري مباشرة ال
تزال أولية ،لكن ال شيء حاليًا بالنسبة إىل اللقاء
مع احلريري».
خيشى عون انعكاس التطورات السورية والضغط
على لبنان وعلى الوضع احلدودي ويقول:
«القضية استثنائية ،ومن هم يف السلطة جيب أن
يتحركوا ويكونوا مستعدين وال يتحججوا باحلكومة
املستقيلة .املواضيع احلدودية استثنائية ،ملاذا
ال حيلونها؟ وملاذا ال تتدخل القوات األمنية
واجليش؟ هل هم مظلة أليام الصحو فقط ،وحني
متطر نطويها؟».

التيار والوراثة السياسية
يقول العماد ميشال عون يف ما أثري عن نيته
التخلي عن رئاسة التيار إن «هناك إرادة مجاعية
كي يبثوا شائعات داخل التيار» .لكن من هم
يف التيار قالوا هذا الكالم .يعلق قائ ًال« :هؤالء
ليسوا من التيار؛ ألن من كان يف التيار يعلن
امسه ،هذه تربيتنا .وحني يظهر هؤالء عاج ًال أو
آج ًال سنقول هلم شكرًا ومع السالمة .من هم يف
احلزب يتحدثون داخل احلزب يف هذه املواضيع،
ال على صفحات اجلرائد .هناك آداب السلوك يف
احلزب ،ولو مل حيلفوا اليمني ،ومن يتحدث يف
الشارع فلن يبقى طوي ًال يف التيار».
صهرك الوزير جربان باسيل ،وأقمت العشاء مع
فرجنية عند صهرك الثاني العميد شامل روكز،
فظهر وكأن هناك شخصني متقدمني بالنسبة إىل
عائلتك؟ جييب« :الصهر الثالث روي اهلاشم كان
موجودًا أيضًا .الوزير باسيل وزير ،والعميد روكز
عميد يف اجليش ،وصهري الثالث مدير التلفزيون،
والثالثة عندهم وظائفهم .أما يف التيار ،فعندما
حيني الوقت ،سيعني اخللف ممن سيكون عندهم
دعم العناصر األساسية من التيار حيددون يف ما
بعد أو وفق أسلوب انتخابي مل حندده بعد .وحنن
حنفظ تضامن احلزب ،ومن جيمع عليه نؤيده،
وهم يتحملون مسؤولية عملهم .أنا مل أعمل حزب
وراثة ،لكن أقربائي مل خيسروا حقوقهم املدنية،
وليس لي أصهرة نزلوا على احلزب ،بل هم من
املؤسسني األساسيني ،وخترجوا من السجون
كغريهم .إذا كان هذا األمر يليق بهم ،فلن أقف
يف طريقهم ،والربهان على ذلك أنهم تسلموا
مسؤوليات كما غريهم وأدوها جيدًا جدًا».
يقال إن «جمموعة اجلنينة» ممن جيتمعون مع
اجلنرال هي اليت تتخذ القرارات ،جييب« :أحيانًا
يتهمونين بالديكتاتور أو حكومة الظل .ألول مرة
يف تاريخ لبنان جيتمع النواب أسبوعيًا ويناقشون
ويستنريون بآراء بعضهم ونعمل خالصة لبعض
املواضيع».

شوشرة يف املنطقة
العربية،
شوشرة غري مسبوقة يف املنطقة
ْ
ّ
ّ
ترتتب على نتائجها
وحوهلا ،وعربها ،قد
متغيرّ ات يف السياسة والعالقات واألمن مل
يشهد العامل مثي ًال هلا منذ االتفاق الدولي
يف يالطا ،الذي اندثرت كل معامله وما
ّ
ترتب عليه من ذيول وخماطر:
ومن أقصى الشرق إىل أقصى الغرب.
وحيث تنضم إيران إىل النادي الكبري
دولة بقيت حتى األمس ،وإىل الساعة،
حتارب على كل اجلبهات النتزاع اعرتاف
الغرب بها .وحتديدًا ،الواليات املتحدة
األمريكية.
يف الوقت نفسه يشهد العامل ما ال
يصدق ما يراه
يصدقه ،أو
يستطيع أن
ّ
ّ
وما يسمعه .وبيت القصيد ،هنا ،اململكة
السعودية و غضبتها املشهودة
العربية
ّ
ّ
الدوليني ،أي
يف وجه أعتق أصدقائها
ّ
الواليات املتحدة األمريكية.
ّ
التوتر
لقد دخلت إيران على خط
العالي ،ومن الباب السوري ،مرورًا
بالنافذة العراقية و ...وتليها «الطاقة»
اإلسرائيلية.
شوشرة على امتداد هذا اخلط
أجل ،مثة
ْ
عز مرحلة
العربي املشرقي الغربي .ويف ّ
متأججة بالثورات واملواجهات ،تشرتك يف
ّ
رقصتها ،القريبة من رقصة احلرب ،أربع
عربية ،مل َ
تألف شعوبها
مخس ست دول
ّ
بعد رقصة الفالس على وقع أنغام
الدانوب األزرق.
شوشرة .ودهشة .ومفاجآت .وعالمات
ْ
حيرّ ت أعرق اخلرباء يف سياسات وعالقات
حيزًا
الغرب األمريكي بالشرق الذي
ّ
تتقدم ّ
السعودية مدعومة من احتاد
كبريًا منه
ّ
دول اخلليج ،وسواها.
ولكن ،من أين تبدأ احلكاية ،وكيف تبدو
النهاية؟
بعض القريبني من دوائر صنع القرار
األمريكية
األمريكي وجدوا هذه «اللحظة»
ّ
بالتحوالت العظمى يف
اإليرانية شبيهة
–
ّ
ّ
تاريخ «الستايتس» احلديث ،مع املقارنة
بني إجنازين كبريين يف تاريخ عاصمة
الغرب وإمرباطوريته :نهاية احلرب الباردة
بني العمالقني القدميني ،وخطوة االنفتاح
على الصني اجلديدة.
ّ
الشوشرات واخلضات
لقد ُبنيت كل هذه
ْ
انطالقًا من احلديث «احلدث» بني الرئيس
باراك أوباما والرئيس حسن روحاني...
ّ
ترتب عليه من
وما
ّ
مستجدات قد ُتغيرّ
وضع املنطقة ووجه التاريخ.
توجهات
هل يف األفق ما يشري إىل
ّ
أمريكية واضحة للدخول يف صفقة
تارخيية ،و»وضع إطار جديد
سياسية
ّ
لألمن يف الشرق األوسط» ،يشمل إيران
يف الدرجة األوىل ،ثم يلتفت باالندفاع
ذاته إىل «فتيل الصراع الشيعي – السنيّ
يهدد املنطقة ،فينتزعه يف اللحظة
الذي
ّ
املناسبة؟
صحيفة «الواشنطن بوست» ذهبت بعيدًا
كبح املشروع النووي
يف االحتماالت« :من ْ
اإليراني» إىل «االتفاق مع روسيا على
خطة تدمري الرتسانة الكيميائية للنظام
السوري» إىل بناء متغيرّ ات «غري مسبوقة
يف املنطقة العربية».
هناك من يعتقد أن انتفاضة السعودية
على «املشاريع األمريكية اجلديدة» قد
تفعل فعلها.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
إصابة  3عسكريني على حاجز يف الشراونة
وتوقيف مشتبه بهم
صدر عن قيادة اجليش  -مديرية التوجيه البيان اآلتي« :عند الساعة
 35،12يف حملة الشراونة  -بعلبك ،أقدمت سيارة تقل جمهولني على
اطالق النار والفرار من امام دورية تابعة للجيش.
وعلى األثر ،تعرض حاجز اجليش على مدخل حي الشراونة  -بعلبك
إلطالق نار ،مما ادى اىل إصابة ثالثة عسكريني جبروح طفيفة ،فردت
عناصر احلاجز على مصادر النريان .كما دهمت قوة من اجليش اماكن
تواجد املطلوبني ،حيث مت توقيف بعض املشتبه بهم وضبط سيارة
مسروقة وكمية من املخدرات .وما زالت قوى اجليش تعمل على مطاردة
بقية املطلوبني لتوقيفهم واحالتهم على القضاء املختص».

اشكال فردي يف قسم الطوارىء يف املستشفى
احلكومي بطرابلس ونفي خلرب اقفاله
أفاد مندوب «الوكالة الوطنية لالعالم» يف طرابلس حممد سيف أن
إشكاال فرديا وقع داخل قسم الطوارىء يف املستشفى احلكومي يف
طرابلس بني مواطن كان يرافق أحد املصابني وموظفي القسم.
وأوضح مدير املستشفى ناصر عدرة يف اتصال مع «الوكالة الوطنية
لالعالم» ،أن «االشكال قد انتهى ،وأن املستشفى ال يزال يقدم
خدماته الطبية واالستشفائية ،يف قسم الطوارىء ويف خمتلف
األقسام» .ولفت إىل أن «ال صحة ملا تردد يف بعض وسائل اإلعالم
عن إقفال لقسم الطوارىء».

تلف طنني من احلشيشة ضبطا يف البقاع
ّ
متكنت قوة من مكتب مكافحة املخدرات املركزي ومكتب مكافحة
املخدرات االقليمي يف البقاع يف وحدة الشرطة القضائية برئاسة
العقيد غسان مشس الدين أالثنني بنتيجة املتابعة احلثيثة والرصد
الدقيق من توقيف كل من :ط.ر( .مواليد عام  )1979لبناني ،خ.ش.
(مواليد عام  )1974سوري ،يف بلدة عيناتا األرز بعد مداهمة منزل
األول ،حيث ضبطت بداخله حواىل الطنني من نبتة حشيشة الكيف
اخلضراء املقطوفة وامليبسة واجلاهزة للتصنيع.
بناء إلشارة القضاء املختص مت بعد ظهر أمس ْ
تلف كمية احلشيشة
امليبسة املضبوطة يف مكب برج محود حبضور العقيد رئيس مكتب
مكافحة املخدرات املركزي.

إمخاد  3حرائق يف املنصورية و»عني احللوة»
وبرج محود

		

عملت وحدات اجليش املنتشرة عمالنيا ،باالشرتاك مع عناصر الدفاع
املدني ،ومبؤازرة طوافة تابعة للقوات اجلوية ،على امخاد حريق شب
يف حملة قناطر زبيدة  -املنصورية .وقدرت املساحة املتضررة بنحو 10
دومنات من االعشاب اليابسة واالشجار املثمرة واحلرجية.
من جهة اخرى متكنت فرق اإلطفاء من إمخاد حريق اندلع يف مكب
للنفايات يف حي حطني عند املدخل اجلنوبي ملخيم عني احللوة يف
صيدا .كما شب حريق يف بناية «دماجيان» على طريق الدورة  -برج
محود ،وحضرت عناصر الدفاع املدني وعملت على إمخاده.
وأظهرت التحقيقات األولية ان احلريق ناتج عن احتكاك كهربائي يف
لوحة إعالنية كبرية مرفوعة على سطح املبنى حيث اندلعت النريان .وقد
اقتصرت االضرار على املاديات.

األمن العام يوقف  35بينهم مزورو تأشريات
ومستندات
أعلنت املديرية العامة لألمن العام بالتنسيق مع باقي األجهزة العسكرية
واألمنية عن استمرارها يف مالحقة املخلني باألمن وخمالفي نظام االقامة
وتوقيفهم وسوقهم اىل احملاكمة باشراف القضاء املختص.
ويف هذا االطار ،متكنت املديرية من توقيف  35شخصا يف عدة جرائم
ابرزها تزوير تأشريات والقيام بأعمال خملة باألمن وذلك خالل العشرة
ايام املاضية.
وأفادت املديرية يف بيان هلا ان الدوائر املختصة يف االمن العام يف
الداخل وعلى املعابر احلدودية متكنت خالل الفرتة املمتدة من  5إىل 18
تشرين أول  2013من ضبط املخالفات اآلتية ،وذلك يف إطار متابعة
ورصد أفراد الشبكات الذين يقومون بأعمال خملة باالمن او التنقل
مبستندات غري شرعية يف لبنان ،او حماولة املغادرة بتأشريات ووثائق
مزورة ومنها:
 توقيف عشرين شخصا بتهمة التنقل واإلنتقال مبستندات مزورة. توقيف سبعة أشخاص بتهمة تزوير ودفع رشوة وإستعمال تأشرياتمزورة لالنتقال إىل دول اوروبية.
 -توقيف مخسة أشخاص بتهمة القيام بأعمال خملة باالمن والتواصل مع

أشخاص يف األراضي الفلسطينية احملتلة والتعدي على الغري.
 توقيف شخصني بتهمة خمالفة نظام اإلقامة. -توقيف شخص بتهمة تهريب ممنوعات.

جثة شاب على سطح منزله

		
وجد الشاب ز.ط .رمال ( 16عاما) جثة مصابا بطلق ناري يف الرأس من
بندقية صيد ،على سطح منزل والديه يف بلدة الدوير.
وقد حضرت اىل املكان عناصر من االدلة اجلنائية والطبيب الشرعي
للكشف على اجلثة ،اليت نقلتها سيارة اسعاف اىل مستشفى النبطية
احلكومي.

القبض على  93مطلوباً من جنسيات خمتلفة

واصلت مفرزة استقصاء بريوت مالحقة املطلوبني فأوقفت امريكيا
وبريطانيا وسوريني وفلسطينيني ومكتوم القيد وستة لبنانيني جبرائم
خمتلفة كما حجزت ( )19دراجة نارية و( )9سيارات خمالفة.
ففي حملة مار خمايل مت توقيف الربيطاني (م.ك.آ) واالمريكي (أ.هـ.و)
بعدما ضبط يف حوزتيهما كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة الطيونة مت توقيف السوري (م.ع.أ) وهو مطلوب مبوجب اربعة
بالغات خالصات احكام.
ويف حملة طريق الشام مت توقيف السوري (س.ي ).جبرم سرقة دراجة
نارية.
ويف حملة الروشة مت توقيف الفلسطيين (أ.ر.أ) و (م.خ.ش)
و(م.ا.ش) (مكتوم القيد) بعدما ضبط حبوزتهم كمية من حشيشة
الكيف .ويف حملة احلمرا مت توقيف (س.م.أ) وهو مطلوب مبوجب بالغ
قرار جزائي.
ويف حملة الطيونة مت توقيف (ح.ع.أ) وهو مطلوب مبوجب خالصة حكم
جبرم تعاطي املخدرات وضبط معه ايضا كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة سوق االحد مت توقيف (ق.م.ب) و(ش.م.أ) بعدما ضبط يف
حوزتيهما كمية من حشيشة الكيف واحلبوب املخدرة.
ويف حملة طريق الشام مت توقيف (خ.ر.م) بعدما ضبطت حبوزته كمية
من احلبوب املخدرة وورقة نقدية من فئة اخلمسني دوالرا مزورة.
ويف حملة النهر مت توقيف (م.هـ.أ ) بعدما ضبط حبوزته كمية من
حشيشة الكيف.
اىل ذلك اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان انها
«متكنت بتارخيي 19و 2013/10/20من توقيف  81شخصا الرتكابهم
أفعا ًال جرمية على األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 18 :جبرائم خمدرات،
 16جبرائم دخول البالد خلسة وإقامة منتهية الصالحية 9 ،جبرائم سرقة،
 9جبرم ضرب وإيذاء 4 ،جبرم قيادة آلية بلوحة مغايرة 3 ،جبرم طعن
بسكني 2 ،دون أوراق ثبوتية 2 ،جبرم احتيال 2 ،جبرم تزوير 2 ،جبرم
دعارة ،و 5جبرائم :صدم وتسبب بوفاة ،حترش ،تهديد ،إدعاء كاذب،
شيك دون رصيد و  9مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية
خمتلفة

إصابة فتى ببندقية صيد خطأ يف ببنني
نقل الفتى غيث ح .من بلدة ببنني ( 12عاما) ،إىل مركز اليوسف
االستشفائي يف حلبا ،اثر اصابته برصاصة انطلقت خطأ من بندقية
صيد كان حيملها.

أهالي عيناتا يقطعون الطرق احتجاجاً على دهم
منازل وضبط ممنوعات

قطع اهالي بلدة عيناتا االثنني الطرقات باالطارات املشتعلة على خلفية
قيام مكتب مكافحة املخدرات بدهم منزل ط.س.ر .وضبط ممنوعات
وحشيشة كيف بداخله .وقد منع االهالي القوى االمنية من استكمال
مهمتها يف البلدة اليت شهدت توترًا امنيًا.

مذكرات توقيف بإدخال «سندويش مفخخ» اىل
«رومية»

باشر قاضي التحقيق العسكري األول رياض ابو غيدا االثنني استجواب
املوقوفني يف حادثة حماولة إدخال «سندويش مفخخ» اىل سجن رومية
املركزي يف الثامن من تشرين األول اجلاري.
واستجوب أبو غيدا كال من خالد يوسف وبالل ابراهيم وسليم صاحل
وحممد مرعي ونوري احلجي من موقويف «فتح االسالم ،واصدر مذكرات
توقيف وجاهية حبقهم جبرم تأليف عصابة بهدف القيام بأعمال ارهابية
داخل سجن رومية.
كما استجوب ابو غيدا العسكري باتريك حداد واملوقوف شربل شليطا
جبرم قبول رشوة تسهي ًال الدخال السندويش اليت كانت حتوي مادة
«الكاربري» املتفجرة ،وأصدر حبقهما مذكرتي توقيف وجاهيتني.

تلقى تهديدات بقتله وعائلته ما مل يدفع 350
ألف دوالر

إدعى م.ح.ق .امام النيابة العامة االستئنافية ضد جمهولني جبرم
التهديد بقتله وقتل اوالده وخطف زوجته يف حال عدم دفعه مبلغ
 350الف دوالر .وكان املدعي قد تلقى عدة اتصاالت هاتفية من
جمموعة أشخاص ،ومصدرها املانيا وبريوت والضاحية اجلنوبية وتتضمن
تهديدات بالقتل.

توقيف  3سوريني دخلوا خلسة
أوقفت القوى األمنية اللبنانية سوريًا عند مدخل بلدة ينطا واثنني على
طريق بكا يف قضاء راشيا ،كانوا دخلوا خلسة عرب معرب بلدة حلوى
احلدودية ،وليس حبوزتهم أوراق ثبوتية ،واقتادتهم اىل مركز الشرطة
العسكرية يف راشيا فتولت التحقيق معهم قبل تسليمهم ملخفر راشيا
يف قوى األمن الداخلي.

اجليش يوقف مطلوباً يف الضاحية يفرض خوات
على احملال

اوقفت دورية تابعة ملديرية املخابرات حممد رضوان زعيرت يف منطقة
الضاحية اجلنوبية اثر توافر معلومات عن قيامه باطالق النار باجتاه
ّ
احملال التجارية والعمال
آخرين واالعتداء عليهم ،وفرض خوات على
السوريني ،باالضافة اىل قيامه بسرقة دراجات نارية ،وتبني ان
املوقوف من اصحاب السوابق وقد صدرت حبقه عدة مذكرات توقيف
جبرم السرقة والسلب ،ووثائق الرتكابه اعماال جرمية خمتلفة .وبوشر
التحقيق معه باشراف القضاء املختص.

غلة «حرزانة» لسارق حقيبة نسائية

حاول سارق ،بعد نشله حقيبة احدى السيدات ،ان يستعمل دفاتر
شيكات كان قد وجدها يف احلقيبة ،ووصلت قيمة األموال اليت حاول
سحبها اىل حنو  23الف دوالر امريكي .وقد مت توقيف السارق بعد
استدراجه من قبل صديق مقرب منه.
وكانت لوريت ب .ادعت امام فصيلة احلدث بأن شخصني كانا على
منت دراجة نارية لون اسود اقدما على نشل حقيبتها يف حملة احلدث
عندما كانت تسري قرب دار العجزة ،وانها حاولت التمسك باحلقيبة
ونتيجة للشد اوقعاها ارضا فأصيبت يف رأسها وفرا من املكان ،وان
حقيبتها كانت حتتوي على مبلغ ثالثة آالف دوالر وأوراقا خاصة وبطاقة
مصرفية ودفاتر شيكات ،وان اجلرح الذي اصيبت به يف رأسها جراء
عملية السلب استدعى  8قطب واصيبت برضوض يف مجيع احناء
جسمها.
وحضرت بعد شهر تقريبا اىل مفرزة بعبدا القضائية وصرحت بأنه مت
استعمال بعض الشيكات اليت سرقت منها وقد اوقف املصرف املعين
دفعها بعدما ابلغته حبصول السرقة.
وضمت اىل امللف صورة من شيك باسم الساحبة لوريت صادر المر
و.م .ومسحوب على احد املصارف بقيمة تسعماية دوالر .وصورة عن
اربع شيكات اخرى مسحوبة بامسها على مصرف آخر االول ألمر ج.ي
بقيمة مخسة االف دوالر والثاني المر م.أ .بقيمة  1350دوالرًا والثالث
مسحوب ألمر ف.ر .بقيمة مخسة عشر الف دوالر والرابع مسحوب المر
ط.م .بقيمة  825دوالرًا.
وصرح و.م .الذي سحب ألمره احد الشيكات امام مفرزة بعبدا
القضائية بانه على معرفة ب «س.د .الذي حضر اليه وقام بتعبئة
شيك امامه بقيمة  900دوالر وطلب منه ان يذهب ويقبض قيمته من
أ.س .وانه قصد فعال االخري كونه صديقه ،وقبض منه قيمته وسلمها
اىل س.د.ع .الذي عاد مرة اخرى ونظم امامه شيكا آخر بقيمة 1200
دوالر وسلمه اياه فذهب ايضا اىل أ.س .وقبض قيمته وسلمها اىل
س.د.ع وعلم من أ.س .ان الشيكني مسروقان ،فحصل شجار بينه
وبني س .د .الذي أعاد قيمة الشيكني .ومت توقيف س.د.ع .يف
حملة غالريي مسعان بعد أن قام و .م .باستدراجه إىل املكان ملعرفة
مصدر الشيكات املسروقة.
وافاد انه استحصل على الشيكني اللذين ضبطا حبوزته من أ .ز.
(حمكوم عليه) لقاء مبلغ  50دوالرًا لكل شيك ،ليشرتي بهما بضاعة
عبارة عن ثياب كون وضعه املادي صعبًا ،وانه هو من قام بتعبئة
هذين الشيكني .واقر انه سبق ان سلم شيكني اىل و.م .صرفهما
االخري لدى مؤسسة أ.س .وارجتعا كونهما مسروقني ،وان جمموع
الشيكات املسروقة اليت اشرتاها من ا.ز .بلغ  6شيكات ،وان م.ف.
هو شريكه يف جتارة االلبسة وحيتفظ بدفرتي الشيكات املسحوبني
باسم االخري يف سيارته.
وتبني وجود العديد من االسبقيات حبق كل من م.ف .وح.ك جبرائم
سلب ونشل وسرقة ،وحبق س.د.ع جبرائم شيكات دون رصيد وتزوير
واستعمال املزور واحتيال وسرقة.
وأنزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي عبد الرحيم
محود ،عقوبة السجن ملدة سنة حبق س.د.ع .وغرمته مخسائة الف لرية
وأعلنت براءة ع.ع .وح.ك .لعدم كفاية الدليل والشك ،وذلك بعد
اصرارهما على االنكار وتراجع س.د.ع .عن أقواله.
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ريــاضة

دوري أبطال أوروبا بكرة القدم

فوز «ريال» و«رباعية» إلبراهيموفيتش

حقق حامل اللقب «بايرن ميونيخ» وجاره «باير
ليفركوزن» و»باريس سان جرمان» الفرنسي
انتصارات كاسحة ،أالؤبعاء ،يف ختام اجلولة
الثالثة من دور جمموعات دوري أبطال أوروبا
بكرة القدم ،واليت شهدت فوزًا مثينًا لـ»ريال
مدريد» اإلسباني على ضيفه «يوفنتوس»
اإليطالي.
فضمن اجملموعة األوىل يف مانشسرت ،فاز
«مانشسرت يونايتد» اإلنكليزي على ضيفه
«ريال سوسييداد» اإلسباني بهدف سجله إينيغو
مارتينيز ( 2خطأ يف مرمى فريقه).
وضمن اجملموعة نفسها ،يف ليفركوزن ،اكتسح
«باير ليفركوزن» االملاني ضيفه «شاختار
دونيتسك» األوكراني بأربعة أهداف سجلها
شتيفان كيسلينغ ( 22و ،)72وساميون رولفس
( 50من ركلة جزاء) ،وسيدني سام (.)57
ويتصدر «مانشسرت يونايتد» ترتيب اجملموعة
مع سبع نقاط أمام «باير ليفركوزن» (،)6
و»شاختار دونيتسك» ( ،)4و»ريال سوسييداد»
(بدون نقاط).
وضمن اجملموعة الثانية ،يف مدريد ،فاز «ريال
مدريد» اإلسباني على ضيفه «يوفنتوس»
اإليطالي ( 2ـ .)1
وسجل لـ»ريال مدريد» الربتغالي كريستيانو
رونالدو ( 4و 28من ركلة جزاء) ،بينما سجل
اإلسباني فرناندو ليورنيت ( )22هدف «يوفنتوس»
الذي ُطرد مدافعه جورجيو كييليين (.)48
وضمن اجملموعة نفسها ،يف اسطنبول ،فاز
«غلطة سراي» الرتكي على ضيفه «اف سي
كوبنهاغن» الدمناركي ( 3ـ .)1
سجل لـ»غلطة سراي» الربازيلي فيلييب ميلو
( ،)10واهلولندي ويسلي سنايدر (،)38
والعاجي ديدييه دروغبا ( ،)1+45ولـ»اف سي
كوبنهاغن» الربازيلي كالودميري (.)88
ويتصدر «ريال مدريد» ترتيب اجملموعة مع تسع
نقاط أمام «غلطة سراي» ( ،)4و»يوفنتوس»
( ،)2و»اف سي كوبنهاغن» (.)1
وضمن اجملموعة الثالثة ،يف بروكسل ،خسر
«اندرخلت» البلجيكي امام ضيفه «باريس

مهاجم «باريس سان جرمان» السويدي إبراهيموفيتش ( )10يسجل أحد أهدافه األربعة يف
مرمى «أندرلخت» (أ ف ب)

حقق «الربازيلي» انتصاره الثالث على التوالي بكأس العامل
للناشئني حتت الـ 17عاما بكرة القدم ،اليت تستضيفها اإلمارات،
بالفوز على «اهلندوري» بثالثة أهداف نظيفة باختتام مباريات
اجملموعة األوىل ،سجلها بوتشيليا ( ،)2وكايو يف الدقائق ( 14و45
و ،)64لريفع رصيده إىل تسع نقاط ،بينما جتمد رصيد «اهلندوري»
الــــذي ضمن تأهله للدور الثــــاني عند أربع نقــــاط متساويا مع
«السلــــوفاكي».
وودع «اإلماراتي» البطولة ،بعد تلقيه اخلسارة الثالثة على التوالي
أمام «السلوفاكي» (صفر ـ  ،)2سجلهما فيســـتنيسكي (37
و.)68
وبهذا الفوز ارتفعت أسهم «السلوفاكي» يف التأهل إىل الدور
الثاني ،كأفضل الفرق اليت احتلت املركز الثالث يف جمموعته
بعدما رفع رصيده إىل  4نقاط ،متساويا يف نفس الرصيد مع
«اهلندوري» الذي تأهل مباشرة كثاني اجملموعة رغم خسارته من
«الربازيلي» ،مع العلم بأن منتخب الـ»سامبا» تأهل بالعالمة الكاملة
( 9نقاط) ،وسينتظر «السلوفاكي» نتائج باقي اجملموعات لتحديد
الفرق األربعة املتأهلة اليت احتلت املركز الثالث ،يف حـــــني تذيل
«اإلمـــاراتي» ترتيب اجملموعة من دون رصيد.
ويف اجملموعة الثانية ،رافق االوروغوياني «اإليطالي» إىل الدور
الـ ،16بعد فوزه عليه ( 2ـ ،)1
ورفع «االوروغوياني» ،وصيفة النسخة املاضية يف املكسيك العام
 ،2011رصيده إىل  7نقاط مقابل  6لـ»اإليطالي» ،و 4لـ»العاجي»
الذي حقق فوزا سهال على «النيوزيلندي» ( 3ـ صفر).
يف املباراة األوىل ،سجل لـ»االوروغوياني» جويل بريغونيس (،)15
ومارسيو بينيتيز ( ،)64ولـ»اإليطالي» فيتوريو بارجييين (.)11
ويف الثانية ،سجل لـ»العاجي» موسى باكايوكو ( 25و ،)48ومييت
ياكو (،)87
ويتعني على «العاجي» انتظار انتهاء الدور األول كي يعرف ما
إذا كانت نقاطها األربع ختوهلا التأهل بني أفضل  4منتخبات حتتل
املركز الثالث.

بوستيكوغلو مدرباً جديداً
للمنتخب األسرتالي

نجم «ريال مدريد» الربتغالي كريستيانو رونالدو يف صراع مع مدافعي «يوفنتوس» كييليني
(إىل اليسار) واألوروغوياني كاسرييس (رويرتز)

سان جرمان» الفرنسي خبمسة أهداف سجلها السويدي زالتان
إبراهيموفيتش ( 17و 22و 36و ،)62واالوروغوياني إدينسون
كافاني (.)52
وضمن اجملموعة نفسها ،يف لشبونة ،تعادل «بنفيكا» الربتغالي
مع ضيفه «اوملبياكوس» اليوناني بهدف للباراغوياني اوسكار
كاردوزو ( ،)83مقابل هدف لألرجنتيين اليخاندرو دومينغيز (.)29
ويتصدر «باريس سان جرمان» ترتيب اجملموعة مع تسع نقاط أمام
ّ
«أوملبياكوس» و»بنفيكا» ( ،)4و»أندرخلت» (بدون نقاط).
وضمن اجملموعة الرابعة ،يف ميونيخ ،اكتسح حامل اللقب «بايرن
ميونيخ» االملاني ضيفه «فيكتوريا بلزن» التشيكي خبمسة أهداف
سجلها الفرنسي فرانك ريبريي ( 25من ركلة جزاء و ،)61والنمساوي
ديفيد االبا ( ،)37وباستيان شفاينستايغر ( ،)64وماريو غوتسه
(.)1+90
وضمن اجملموعة نفسها ،يف موسكو ،خسر «سسكا موسكو»
الروسي امام ضيفه «مانشسرت سييت» اإلنكليزي ( 1ـ .)2
سجل للفائز االرجنتيين سريخيو اغويرو ( 34و ،)42وللخاسر الصربي
زوران توسيتش (.)32
ويتصدر «بايرن ميونيخ» ترتيب اجملموعة مع تسع نقاط أمام
«مانشسرت سييت» ( ،)6و»سسكا موسكو» ( ،)3و»فيكتوريا بلزن»
(بدون نقاط).

«يوروبا ليغ»

كأس العامل للناشئني بكرة القدم

ترصد اندية «توتنهام» اإلنكليزي و»فيورنتينا» اإليطالي
و»إشبيلية» اإلسباني و»إينرتاخت فرانكفورت» االملاني الفوز
الثالث على التوالي عندما ختوض اجلولة الثالثة من دور اجملموعات
لكأس «يوروبا ليغ» اليوم.
وهنا الربنامج (املباريات بتوقيت بريوت):
[ اجملموعة االوىل:
ـ «سوانزي سييت» الويلزي * «كوبان كراسنودار» الروسي
(.)22.05
ـ «فالنسيا» اإلسباني * «سانت غال» السويسري (.)22.05
[ اجملموعة الثانية:
ـ «دينامو زغرب» الكرواتي * «ايندهوفن» اهلولندي (.)22.05

ـ «تشرينوموريتس اوديسا» األوكراني * «لودغوريتس» البلغاري
(.)22.05
[ اجملموعة الثالثة:
ـ «إلفسبورغ» السويدي * «إسبريغ» الدمناركي (.)22.05
ـ «ستاندار لياج» البلجيكي * «سالزبورغ» النمساوي (.)22.05
[ اجملموعة الرابعة:
ـ «ويغان» اإلنكليزي * «روبن كازان» الروسي (.)22.05
ـ «فاريغيم» البلجيكي * «ماريبور» السلوفيين (.)22.05
[ اجملموعة اخلامسة:
ـ «باكوش فرييرا» الربتغالي * «دنيربوبيرتوفسك» االوكراني
(.)22.05
ـ «فيورنتينا» اإليطالي * «باندوري» الروماني (.)22.05
[ اجملموعة السادسة:
ـ «بوردو» الفرنسي * «ابويل نيقوسيا» القربصي (.)22.05
[ اجملموعة السابعة:
ـ «غنك» البلجيكي * «رابيد فيينا» النمساوي (.)20.00
ـ «دينامو كييف» االوكراني * «تون» السويسري (.)20.00
[ اجملموعة الثامنة:
ـ «سلوفان ليبرييتش» التشيكي * «إشبيلية» اإلسباني (.)20.00
ـ «فرايبورغ» االملاني * «إستوريل» الربتغالي (.)20.00
[ اجملموعة التاسعة:
ـ «ليون» الفرنسي * «رييكا» الكرواتي (.)20.00
ـ «ريال بيتيس» اإلسباني * «فيتوريا غيماريش» الربتغالي
(.)20.00
[ اجملموعة العاشرة:
ـ «طرابزون سبور» الرتكي * «ليجيا وارسو» البولندي (.)20.00
ـ «ابولون ليماسول» القربصي * «التسيو» اإليطالي (.)20.00
[ اجملموعة احلادية عشرة:
ـ «اجني» الروسي * «ترومسو» النروجي (.)19.00
ـ «شريف ترياسبول» املولدايف * «توتنهام» اإلنكليزي (.)20.00
[ اجملموعة الثانية عشرة:
ـ «شاختار» الكازخستاني * «ألكمار» اهلولندي (.)19.00

اعلن االحتاد االسرتالي لكرة
القدم االربعاء انه عني اجنيلوس
بوستيكوغلو مدربا جديدا ملنتخب
بالده ملدة مخس سنوات ومهمته
االساسية اإلشراف على املنتخب
خالل نهائيات «مونديال الربازيل
.»2014
وجاء تعيني بوستيكوغلو ليحل
مكان االملاني هولغر اوسييك
الذي أقيل من منصبه بعد
خسارة مذلة أمام فرنسا (صفر
ـ  ،)6وديا يف باريس يوم
احلادي عشر من تشرين االول

بوستيكوغلو

احلالي ،وهي الثانية على التوالي بالنتيجة نفسها بعد االوىل أمام
الربازيل يف السابع من أيلول الفائت.
وفضل االحتاد االسرتالي بوستيكوغلو على اهلولندي هوس هيدينك
الذي كان مرشحا بقوة خلالفة اوسييك الذي جنح يف قيادة اسرتاليا
اىل نهائيات «مونديال .»2014
وعلق املسؤول يف االحتاد االسرتالي فرانك لوي على تعيني
بوستيكوغلو قائال« :لقد كان دائما ضمن برناجمنا تعيني مدرب
اسرتالي لإلشراف على املنتخب الوطين».
وكان بوستيكوغلو ( 48عاما) ،مرتبطا بعقد مع نادي «ملبورن
فيكتوري» احمللي حتى منتصف العام  ،2015ما جعل االخري يطالب
االحتاد احمللي بتعويض قدره مليون دوالر اسرتالي ( 964الف
دوالر أمريكي) ،من أجل السماح له بالرحيل.
وكانت بعض وسائل اإلعالم احمللية قد ذكرت انه سيتم االعالن
رمسيا عن التعاقد مع بوستيكوغلو امس على ان تكون مباراته االوىل
مع املنتخب األسرتالي يف  19الشهر املقبل وديا ضد كوستاريكا.
وسبق لرئيس االحتاد االسرتالي فرانك لوي التأكيد أنه ال ينوي
التعاقد مع مدرب بعقد قصري األمد ألنه ينتظر اسرتاليا استحقاقان
هامان جدا هما «مونديال الربازيل  »2014وكأس آسيا العام 2015
اليت تستضيفها على ارضها.
وبتعيني بوستيكوغلو ،اليوناني االصل واملولود يف اثينا ،أقفل
الباب أمام عودة هيدينك الذي قاد منتخب أسرتاليا اىل أفضل
إجناز له يف نهائيات كأس العامل بوصوله اىل الدور الثاني يف
«مونديال أملانيا  .»2006وسبق لبوستيكوغلو ان قاد «بريزبن» اىل
إحراز بطولة اسرتاليا مرتني قبل االنتقال اىل «ملبورن» املوسم
الفائت.
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مقاالت ومقابالت

فضيحة جديدة ..رئيس «اوجريو» يرفض برجمة  50الف خط أزمة الثورة يف سورية :تعدد األعداء وتعدد مصاحلهم
بسام القنطار

تشهد احلرب احملتدمة بني نقوال صحناوي وعبد
املنعم يوسف اعنف معاركها على خلفية امتناع
االخري عن برجمة  50الف خط خلوي للنفاذ اىل
الشبكة الثابتة ،يف حني حّ
ملت  MTCانه ستطرح
االرقام اجلديدة مع الطلب من الزبائن برجمتها
لدى اوجريو.
لن حيتاج وزير االتصاالت يف حكومة تصريف
االعمال نقوال صحناوي اىل اعادة اطالق محلته
الشهرية «إفتح يا منعم»؛ اليت طالبت «القيادي
االداري» عبد املنعم يوسف بفتح مصادر
اإلنرتنت.
هذه املرة سريتفع الصوت من املستهلكني
انفسهم مع اقرتاب طرح شركة  Touchيف
االسواق اجملموعة الرقمية اجلديدة اليت تبدأ من
الرقم  78975000اىل الرقم  78999999وذلك بعد
نفاد كمية االرقام املوجودة ،وحاجة السوق اىل
ارقام جديدة.
وكانت وزارة االتصاالت قد وافقت على طلب
شركيت  Touchو  Alfaبفتح جمموعات رقمية
جديدة ( ٢٥الف خط لكل شركة) بقرارين وقعهما
الوزير صحناوي يف  ٢٩اب املاضي ،لكن املدير
العام لالستثمار والصيانة يف الوزارة عبد املنعم
يوسف امتنع للمرة الثانية عن تنفيذ هذا النوع
من القرارات .ما دفع الوزير اىل توجيه كتاب يف
 ٢ايلول املاضي طلب مبوجبه من يوسف العمل
فورًا على اختاذ التدابري الفنية والتقنية الالزمة
لتنفيذ القرارين اجلديدين ،وايداع الوزير تقريرًا
حول تقدم اعمال التنفيذ خالل مهلة اسبوع.
ويتعاطى عبد املنعم يوسف مع قرارات الصحناوي
بتجاهل كامل رغم رفع  ٢١شكوى حبقه امام هيئة
التفتيش املركزي ،اليت اختذت قرارًا محل الرقم
 ٢٠١٢/١٩اوصت فيه بوجوب اعادة النظر بالوضع
الوظيفي ليوسف جلهة اجلمع بني ثالث وظائف.
ومن املعلوم ان يوسف جيمع بني وظيفة املدير
العام لالستثمار والصيانة يف وزارة االتصاالت،
ووظيفيت رئيس ومدير عام هيئة اوجريو ،اي انه
ميثل رأس اهلرم يف اهليئة التنفيذية واهليئة
الرقابية على السواء.
ويف حني ال تزال شركة  Alfaغري حمتاجة لطرح
االرقام اليت حازت عليها يف السوق (تبدأ من
الرقم  79300000اىل الرقم  )79324999بسبب
عدم نفاذ املخزون ،علمت الزميلة «األخبار»
البريوتية أن شركة  Touchدقت جرس االنذار
االسبوع املاضي معلنة انها لن تسطيع تزويد
زبائنها بارقام جديدة يف حال امتناع يوسف عن
برجمتها لتصبح مفتوحة امام شبكة اهلاتف الثابت
والشبكة الدولية.
ومن املتوقع ان تبادر  Touchاىل خيار بيع االرقام
اجلديدة بدون ان تكون مربجمة مع اخلط الثابت
مع اخطار الزبون بانه ميكن استخدامها حصرًا
ضمن الشبكة اخللوية والطلب منه التوجه اىل
مؤسسة اوجريو لربجمة خطه .وتهدف هذه اخلطوة
حبسب مصادر مطلعة اىل قذف الكرة اىل ملعب
عبد املنعم يوسف وحتميله املسؤولية القانونية
والسخط الشعيب عن عدم نفاذ اخلطوط اجلديدة
اىل الشبكة الثابتة والدولية والعكس ،االمر الذي
جيعل اهلاتف اخللوي جمرد جهاز «»walkie talkie
حمصور ضمن الشبكة اخللوية.
ويشكل هذا االجراء يف حال حدوثه سابقة مل
يشهدها لبنان من قبل ،ويرتب مسؤوليات مجة
تبدأ من محاية املستهلك وال تنتهي باخلسائر
اليت ستلحق باخلزينة العامة نتيجة حصر اتصاالت
االف اخلطوط ضمن شبكة واحدة ،علمًا ان الطلب
على االرقام اجلديدة آت يف غالبيته من النازحني
السوريني اىل لبنان ،والذين حيتاجون اىل اهلاتف
اخللوي بشكل اساسي للتواصل مع اقربائهم يف
سوريا واخلارج ،وهو ما لن يكون متوافرًا يف حالة
اخلطوط اجلديدة.
ويتذرع عبد املنعم يوسف بوجود عقبات فنية
حتول دون تنفيذ القرارات بفتح جمموعات رقمية
جديدة ،وانه يف حال اصرار الوزير على تنفيذ
القرارات عليه احالة املوضوع اىل جملس الوزراء،
ومل يكتف بذلك بل احال بدوره امللف اىل هيئة
التفتيش املركزي والنيابة العامة لدى ديوان

عبد املنعم يوسف (أرشيف ــ مروان بو حيدر)

احملاسبة والفريق املقيم للتفتيش املركزي
املالي واالداري.
يف املقابل أكد صحناوي ان يوسف «مل يقدم
تقريرًا يوضح هذه العقبات رغم مرور فرتة طويلة
على صدور القرارات ،وان هدفه الوحيد هو عرقلة
املصلحة العامة وتعطيل قطاع االتصاالت».
وبناء عليه طلب صحناوي من هيئة القضايا يف
وزارة العدل احالة امللف اىل القضاء اجلزائي
ليتسنى كشف الدوافع اليت ادت اىل امتناع يوسف
عن تنفيذ قرارات الوزير اليت تشكل خرقًا فاضحًا
لنص املادة  ٦٦من الدستور اليت جتعل الوزير هو
الرئيس االعلى يف وزارته ،واملادة  ١٤من قانون
املوظفني اليت توجب على املوظف تنفيذ قرارات
الوزير يف حال تضمنت «اصرارًا وتأكيدا» .لكن
املدير العام يصر على عدم التنفيذ ويضع نفسه
مبوقع الندية مع رئيسه ويطلب اختصامه امام
جملس الوزراء».
ولقد طلب الصحناوي من هيئة القضايا يف وزارة
العدل االدعاء على يوسف امام القضاء اجلزائي
وضم االدعاء اجلديد اىل دعوى مباشرة مرفوعة
امام القاضي املنفرد اجلزائي يف بريوت يف العام
 ٢٠١٢جبرم االهمال وارتكاب اخلطأ القصدي يف
اداء مهامه الوظيفية ،وامتناعه املتكرر عن تنفيذ
قرارات صادرة عن الوزير ،ومالحقته جبرم املواد
 ٣٧١و  ٣٧٢و  ٣٧٦و ٣٧٧من قانون العقوبات.
كما احال صحناوي نسخة عن امللف اىل هيئة
التفتيش املركزي .ورفعت الدعوى اجلزائية االوىل
على خلفية امتناع يوسف عن فتح جمموعة رقمية
جديدة تبدأ برمز  01وتعمل عرب تكنولوجيا اهلاتف
الالسلكي  WLLمت ختصيصها يف حينه للمناطق
النائية اليت مل تستفد كما جيب من خدمة اهلاتف
الثابت بسبب انقطاع اهلاتف عند انقطاع الكهرباء
ويف الطقس العاصف ونتيجة التشويش ،وذلك
يف املناطق النائية ضمن  ١١٠قرى يف اقضية
بعلبك وزحلة وراشيا وكسروان جبيل.
وتنص مواد قانون العقوبات اليت تضمنتها دعوى
صحناوي باحلبس حتى ثالث سنوات مع غرامات
مالية خصوصًا يف حال اثبات تكرار اجلرم .ومن
املعلوم ان يوسف الذي جياهر بانتمائه اىل تيار
املستقبل ،يواجه سيل الدعاوى ضده حبصانة
سياسية مل تستطع احلكومة املستقيلة ان
تزعزعها خصوصًا مع قرار الرئيس جنيب ميقاتي
بعدم التعرض للموظفني القياديني يف االدارة
واالجهزة االمنية احملسوبني على تيار املستقبل
وفريق  ١٤آذار.
ويفيد جدول اعده القسم القانوني يف وزارة
االتصاالت اىل وجود  ٥٢شكوى ودعوى ومالحقة
وتنبيهًا حبق عبد املنعم يوسف بينها  ٧مراجعات
امام جملس شورى الدولة مل يبت بأي منها ،و
 ٧دعاوى امام القضاء اجلزائي مل يبت ايضًا بأي
منها ،يف حني بت التفتيش املركزي باحدى
عشرة شكوى من اصل  ،٢١وتراوحت القرارات
الصادرة عن التفتيش بني حسم الراتب ملدة يوم
او يومني.كما بت ديوان احملاسبة بثالث معامالت
جاءت لصاحل عبد املنعم يوسف (.)١-٢
ويستدل من جدول توزيع النقاط ان وزيرًا يتقدم
يف «املباريات القانونية» على املدير العام بـ
 ٢٢نقطة مقابل  ،١٠يف حني مل يعلن القضاة
صافرة النهاية يف العديد من املباريات اليت
يدفع يف النهاية مثن عدم انتهائها اخلزينة العامة
واملستهلك.

سالمة كيلة
سالسة الثورات يف تونس ومصر ،وتعقدها يف
اليمن وليبيا ،انقلبا عنفًا ووحشية يف سورية.
فقد بدت وكأنها «مقربة الثورات العربية»،
هكذا اراد هلا أطراف متعددون .وبهذا مل يعد
الشعب يواجه السلطة فقط ،اليت كانت وحشية
بكل املقاييس ،بل بات يواجه وضعًا إقليميًا
وعامليًا يريد أن يدفن الثورة ،وكل الثورات
اليت اندلعت يف الوطن العربي.كان «القرار»
أن تصبح سورية مقربة بالفعل لكل هذا املد
الثوري ،وأن ُتدمر سورية يف خضم ذلك.
واتبعت السياسات اليت تفضي إىل ذلك.
السلطة فهمت مما جرى يف تونس ومصر ،وما
كان يظهر يف اليمن من تدخالت لتغيري الرئيس،
وبوادر التدخل األطلسي يف ليبيا ،أمرين،
األول هو أن الشعب سيسيطر على الساحات
كما حدث يف تونس ومصر ،واليمن والبحرين،
نتيجة االحتقان املرتاكم ،والذي تعرفه هي أكثر
من غريها نتيجة امتالكها «املعلومات الدقيقة»
عن الظروف اليت وضعت هي الشعب بها .هلذا
أصبحت االسرتاتيجية الضرورية بالنسبة اليها
هي «احلسم» من اللحظة األوىل ،ومع بوادر
ّ
وشل إمكانات
أول حترك بسيط إلرعاب الشعب
تدفقه للسيطرة على الساحات.
فما إن حيقق الشعب السيطرة حتى تصبح
«التضحية» بالرئيس وعائلته واحلاشية ضرورة
ال بد منها ،من خالل «تربع» قوى يف السلطة
بهدف احلفاظ على مصاحلها لفعل ذلك .وهذا
ما حدث يف تونس ومصر ،وجزئيًا يف اليمن
وليبيا (عرب انقسام اجليش) ،وعلى رغم أن بنية
السلطة اليت أقامها حافظ األسد كانت تقلل
من هذه اإلمكانية ،فقد عملت السلطة على أال
تصل األمور إىل أن تفلت السيطرة من يدها.
أو ،وهذا يفتح على األمر الثاني ،أن يصبح
احلشد مدخ ًال للتدخل اخلارجي ،ولقد ظلت أشهرًا
وهي ترزح حتت هذا اهلاجس (وهو ما جعلها
تقدم للروس ما يريدونه ملنع التدخل) .هلذا
ّ
مارست أقسى أشكال العنف منذ حلظة حدوث
أول اعتصام يف درعا ،وظل السالح هو عنصر
املواجهة ،وخصوصًا ملنع االعتصام يف ساحة
ما من الساحات (كما حدث يف محص يوم 18
نيسان /إبريل عام  ،2011والذي ووجه بأقسى
العنف الدموي) .وقد جنح ذلك على رغم أن
الثورة تطورت بأشكال خمتلفة ،لكن أثر ذلك
ظل واضحًا ومربكًا.
حتول الثورة إىل جمزرة
إذًا ،قررت السلطة أن ّ
أن ال خيار أمامها غري ذلك (وهنا يقع
معتربة ْ
شعار :األسد أو حنرق البلد) .قررت أن تفشل
وإن قامت بتدمري سورية .وبالتالي
الثورة حتى ْ
كانت على استعداد الستخدام كل ما لديها من
قوة (كما شهدنا باستخدام السالح الكيماوي)،
صرح رامي
وأن «تقاتل إىل النهاية» كما
ّ
خملوف يف تصريح وحيد لصحيفة أجنبية.
هذا املوقف ،مل يكن موقفها هي فقط ،وهذا ما
اكتشفته بعد أشهر من الثورة ،بل كان موقف
قوى إقليمية ،ودولية كذلك .فالثورات خطر،
خصوصًا حينما تبدأ االمتداد من تونس إىل مصر
وعمان
واليمن وليبيا وسورية ،وتطاول اجلزائر ُ
واألردن واملغرب ،وحتى العراق والبحرين.
ويف وضع عاملي شهد حراكًا مبكرًا يف اليونان،
مير به االقتصاد العاملي بعد
وظرفًا بالغ الصعوبة ّ
األزمة املالية اليت طاولت االقتصاد الرأمسالي
يف  15أيلول (سبتمرب) عام ( 2008واليت كانت
الثورات العربية من بعض الوجوه نتيجة هلا).
فكل بلدان األطراف تعاني املشكالت ذاتها اليت
وجدت يف تونس ومصر واليمن وليبيا وسورية،
وأيضًا ليس أمام الطغم املالية سوى سياسة
التقشف يف املراكز اليت ميكن أن تفضي يف
ظل هذا الوضع الثوري إىل ثورات هناك.
بالتالي بات ينظر إىل ما جيري يف املنطقة
(وقد أصبحت مثا ً
ال لشعوب العامل) من منظور
أنه نتاج األزمة اليت ميكن أن تطيح نظمًا كثرية،
وهلذا ال بد من وقفه لئال يتوسع أكثر .يف
ليبيا جرى تدخل حلف األطلسي الذي عمل على

«تدمري أكثر ،وقتل أكثر ،يف زمن أطول» لكي
تصبح الثورة جمزرة .لكن كان يبدو وضع
سورية «أكثر مثالية» يف هذا اجملال .كما ال
حيتاج األمر اىل تدخل خارجي ،ألن السلطة ميكن
«أن تقوم باملهمة بنجاح».
روسيا ختاف من الثورة ألن وضع الفقر
والتهميش مشابه لوضع املنطقة ( 80يف املئة
حبدود خط الفقر) ،وهي ختاف من األصولية
نتيجة وضع الشيشان ،هلذا وهي حتقق مصاحل
مل تكن حتلم بها قب ًال (االستحواذ على سورية
اقتصاديًا وإسرتاتيجيًا) ،كانت تريد تدمري
صورة الثورة وتصفية «األصولية» ،وهذا ما
دفعها إىل دعم سياسة السلطة الوحشية على
أمل إنهاء الثورة وتصفية القوى األصولية.
ولقد كانت ،وما زالت ،تدعم السلطة مبيلها
الوحشي ،على رغم أن كل القوى اإلمربيالية
اعرتفت هلا باألحقية يف السيطرة .وأمريكا،
وإن كانت يف وضع ال يسمح هلا بالتدخل
ْ
املباشر نتيجة سياستها «االنسحابية» من
املنطقة ،وقبوهلا باستحواذ روسيا على سورية،
فقد كان يؤرقها املد الثوري الذي كانت حتاول
االلتفاف عليه يف تونس ومصر واليمن .وكان
ٍ
حماذ
يف «خمططاتها» إضعاف سورية كبلد
للدولة الصهيونية.
بالتالي مل يكن لديها مانع من أن تقوم السلطة
ذاتها مبا قامت هي به يف العراق (التدمري).
وهلذا تركت األمور جتري يف السياقات اليت
تعبرّ عن «جهل» كل الالعبني اآلخرين.
رمبا كانت فرنسا وتركيا وقطر تريد تغيري
السلطة نتيجة مصاحل هلا إما تكرست خالل حكم
بشار األسد (تركيا وقطر) أو حتاول احلصول
على مصاحل (فرنسا).
لكنها اتبعت سياسة كانت تصب يف السياق
التدمريي أكثر من أن تفضي إىل التغيري.
بالضبط ألنها راهنت على قوة أصولية (اإلخوان
املسلمون) .لقد انطلقت السلطة من معادلة
بسيطة تتمثل يف ختويف األقليات (خصوصًا
العلويني) من بديل إخواني أصولي .وكان
هدفها هو احلفاظ على متاسك البنية الصلبة
لديها (املكونة خصوصًا من العلويني) ،وحيث
لن يتحقق ذلك إال عرب ختويف العلويني وكل
األقليات من «البعبع» اإلخواني القادم.
هذا هو خطابها منذ اللحظة األوىل ،الذي بدا أنه
مدروس جيدًا .وكانت مراهنتها هنا صحيحة،
بالضبط ألنها اعتمدت على األقليات على
رغم أنها ليست طائفية ،بل كانت حتتاج إىل
استخدام الطائفة (كما فعل االستعمار قب ًال).
وبالتالي كان جيب أن تبقى متماسكة خلفها
لكي حتافظ على سلطتها.
كان رد القوى اإلقليمية هو الرتكيز على الطابع
األصولي اإلسالمي للثورة ،والعمل احلثيث لـ
«أسلمتها» ،من خالل دعم القوى األصولية:
اإلخوان والسلفيني ،ويف مرحلة أخرى ضخ
«اجلهاديني» لدعم تشكيل «جبهة النصرة»
ثم «دولة العراق والشام» (وهذا ما توافقت
عليه مع السلطة وقوى إقليمية تدعم السلطة
– إيران والعراق) .هذا األمر مسح باستمرار
متاسك السلطة ،وأخاف الروس ،وأيضًا أوجد
الفوضى يف الثورة.
وإذا كان التسليح بات أمرًا واقعًا نتيجة وحشية
يصب يف
السلطة ،فقد جرى اللعب به لكي
ّ
هذه النتيجة ،أي الفوضى والتفكك ،ولكن
أيضًا زيادة العنف ،ألن السلطة استفادت
من تسليح الثورة بتطوير استخدامها لقدراتها
التدمريية.
بهذا دخلت الثورة يف استعصاء :متاسك السلطة
من جهة ،ولعب يف الثورة لتفكيكها من جهة
أخرى .وإذا كان متاسك السلطة يفرتض تغيري
ميزان القوى ،فقد كان موقف القوى اإلقليمية
والدولية هو عدم السماح بتسليح الثورة
وتدريبها وإجياد قيادة فعلية هلا ،على رغم
أن ما أشاعته املعارضة هو «انتظار التدخل
الدولي» ،وهنا جرميتها.
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هذا االعالن واحصل
ع
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ى
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حسم

بادارة محمد هوشر

أكرب صالة عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل يف منطقة غرينايكر

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

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

Next to
Anzac ST

أسعار ال
تنافس
وصدق
يف
املعاملة

204 B Hume Highway,
Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417
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Employment Services O Psychological Services
Disability Services O Injury Prevention & Wellness
Workplace Rehabilitation O Training

We make a difference

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

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

Now your business can find staff...

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

Download our FREEDSSDWwww.FindStaff4Free.com.au

arabic out Split Page Ad 260x34.indd 1
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McDonald’s Rockdale
®

603 Princes Highway
FAMILY VALUE DINNER BOX™

$19.95

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

NOW HALAL
®

حـــالل

حـــالل

حـــالل
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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مناسبات

هيئة التضامن مع سوريا « اسرتاليا» تقيم حفال خرييا دعما لسوريا
تقرير وتصوير حسني الديراني
اقامت هيئة التضامن مع سوريا -
اسرتاليا حفال حضره سعادة القنصل
السوري السيد ماهر دباغ ,السيناتور
شوكت مسلماني ,السيد علي كرنيب
عضو بلدية ليفربول ,وعدد من رجال
الدين املسلمني واملسيحيني ,االحزاب
الوطنية اللبنانية ,مجعيات ومؤسسات
خريية ,سياسيون واعالميون ,وعدد كبري
من ابناء اجلالية العربية.
بدأ االحتفال بالوقوف دقيقة صمت
وقراءة الفاحتة عن ارواح شهداء اجليش
العربي السوري وكل ضحايا الشعب
السوري الذين قضوا يف الدفاع عن
وحدة الوطن السوري.
ثم استمعوا اىل االناشيد الوطنية
االسرتالي والسوري واللبناني.
كلمة االفتتاح لعريف احلفل املهندس
علي محود ,رحب بها بالضيوف الكرام
وقدم موجزا عن اهداف احلفل جلمع
التربعات ليتم صرفها يف شراء بعض
االحتياجات الضرورية من مواد غذائية
وطبية للشعب السوري الثابت يف
ارضه ,واشاد باجلالية اللبنانية والعربية
لدعمهما هلذا احلفل اخلريي.
كلمة « هيئة التضامن مع سوريا»
القاها احلاج حسني الديراني  ,اشاد
فيها بالقيادة السورية املتمثلة بالرئيس
الدكتور بشار االسد ,وبسيد املقاومة
مساحة السيد حسن نصر اهلل ,واشار اىل
ان بشائر النصر باتت تلوح يف االفق
بسبب تضحيات وصمود اجليش العربي
السوري واملقاومة االسالمية يف لبنان
اليت قاتلت وما زالت اىل جانب اجليش
العربي السوري ,ليحققوا نصرا جديدا
على املتآمرين على نهج املقاومة من
االعراب واالغراب السائرين يف خدمة
الصهيونية العاملية.
قصيدة زجلية رائعة القاها الشاعر مارون
طراد ,عرب فيها عن صمود سوريا يف
وجه املؤامرة .
ثم القى الشاعر حممد مدجل ابياتا من
العتابا اللبنانية.
و كان لالب ميشال زغيب كلمة حيا بها
الرئيس بشار االسد واجليش العربي
السوري ,ودعا اهلل ان ينصر سوريا على
التطرف واالرهاب ,ودعا اىل التسامح
واحملبة ,واليت حترص عليهم الديانتني
االسالمية واملسيحية.
كلمة من وحي املناسبة القائها مساحة
الشيخ كامل وهيب ,استهلها بعبارة
«سوريا اهلل حاميها» واستعرض تاريخ
سوريا العظيم ,وترحم على القائد اخلالد
الرئيس الراحل حافظ االسد صانع سوريا
احلديثة ,وحث على العطاء يف هذه
املناسبة وفاء للشعب السوري الذي مل
يبخل يوما من االيام يف تقديم الدعم
للشعوب العربية ,فكان لكلمته املعربة
وقع يف قلوب احلاضرين يف االحتفال.
خالل تقديم العشاء عرض فيلم عن
سوريا قبل احلرب وبعده.
توىل مهمة املزاد والتربعات السيد طالل
توبة.
الكلمة االخرية كانت للناشطة السياسية
السيدة هنادي اسود باللغة االنكليزية
وجهت فيها حتية بعد انتهاء االحتفال
لالحزاب الوطنية والشخصيات املستقلة

اليت ساهمت باجناح هذا العمل االنساني ,السيد جعفر البعلبكي
عن « احلزب السوري القومي االجتماعي» و السيد فوزي امني عن
« منظمة حزب البعث السوري « والسيد عبد اجمليد حجازي عن
« احلزب الشيوعي اللبناني « ,وكال من الشاعر شوقي مسلماني
 ,والسيد علي محود ,السيد زهوت حب اهلل ,والسيدة هنادي
اسود ,والسيد ممدوح العجمي ,وحسني الديراني ,والسيد نعمة
مصطفى.
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َ
ص ِ
ــــار َّ
ْ
ْ
مالحظة لالعالميني املوقرين يف الصحف العربية
صورة رقم واحد :سعادة القنصل السوري السيد ماهر دباغ
يتوسط االب ميشال زغيب والشيخ كامل وهيب.
الصورة الثانية :فوزي امني  ,سامي الديراني  ,وطلعت ابو زيد.
الصورة الثالثة :صورة شاملة العضاء هيئة التضامن
الرابعة  :السيد جعفر البعلبكي امني سر هيئة التضامن يتوسط
اعضاء جلنة االعالم السيد حسني الديراني والسيد علي محود
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شركة يابانية تؤجر "األصدقاء"

EST. 1959

World Lebanese Cultural Union
 أراد رجل يف نيوزيلندا أن يوقف سيارة أجرةلتحمله إىل بيته ،ولكنه لسوء حظه أشار إىل
سيارة شرطة ،حيث اكتشف الحقًا أنه هارب من
دفع غرامات حبقه .ووصفت الشرطة الرجل بأنه
كتلة من الغباء.
ونقلت صحيفة "ذا برس" النيوزيلندية يف عددها
اليوم عن مسؤول الشرطة مالكومل جونستون
القول إن سيارة الشرطة يف بلدة راجنوريا
الريفية بساوث ايالند مل تتوقف يف بادئ األمر
عندما مرت أمام الرجل وهو يصدر صفريًا وحاول
أن يوقف السيارة باعتبارها سيارة أجرة مساء
يوم اجلمعة املاضي ،ولكنها توقفت عندما اندفع
الرجل إىل منتصف الطريق وقام بإشارة بذيئة
بإصبعه باجتاه رجال الشرطة يف السيارة.
وعندما اقرتب رجال الشرطة من الرجل ،كانت
تفوح منه رائحة خمدر احلشيش الذي كان حيمل
أيضًا كمية منه .وملزيد من سوء احلظ ،اكتشفت
الشرطة أيضًا أن الرجل هارب من دفع غرامات
بقيمة  2800دوالر.
وقال جونستون "إن العربة من هذه احلادثة هي
أنه إذا كان املرء مل يدفع ما عليه من غرامات،
وحيمل خمدرات اثناء سريه فإنه يتعني عليه أال
حياول إيقاف سيارة شرطة باعتبارها سيارة
أجرة ..وأخريًا ال جيب عليه أن يشري إشارات
بذيئة بأصابعه إىل رجال الشرطة".

يف أحدث غرائب خدمات التأجري يقوم
الشاب الياباني تاكانوبو نيشيموتو ،بعرض
خدمة فريدة من نوعها ،ففي شركته "أوسان
للتأجري" (تعين رجال متوسطو العمر لإلجيار)،
ميكن ألي شخص طلب "تأجري" رجال يابانيني
مبقابل  10دوالرات يف الساعة.
وحولت شركة "أوسان للتأجري" مفهوم "أجر
خدمات حبيب" الشائع يف اليابان ،إىل "أجر
صديقًا" بكل بساطة ،خاصة مل يشعرون
بالوحدة.
وخيتلف الرجال يف هذه الشركة عن أولئك
املعروضني لتقديم خدمات غرامية ،إذ تعرض
الشركة حتى اللحظة اختيارين وحيدين ،هما
"تاكانوبو نيشيموتو" وهو حماضر جامعي يف
األزياء من جامعة أوساكا ،و"ميكيو سيندو"
وهو العب بيسبول سابق ومعلق رياضي،
وتعتزم الشركة طرح رجال آخرين لإلجيار بعد
التوسع يف عملها.
ولقاء العشر دوالرات يتمكن الزبون من
احلصول على صديق مميز يستطيع أن يلعب
معه ألعاب الفيديو والتسوق وخوض نقاشات
مطولة ،أو مساعدته على إمضاء الوقت مبرح
 ،وفقا" الخبار .24

Geographical Region Council for Australia and New Zealand

www.wlcu.com.au
Address: P.O Box 299 Essendon North 3041

)Mr Tony Yacoub President of the World Lebanese Cultural Union (WLCU
Geographical Region Council (GRC) for Australia & New Zealand

together with
Mr Youssef Saba President of (WLCU) State Council of Victoria
Cordially invite you
To celebrate the Independence Day of Lebanon
with the unveiling of the Bust of

Gibran Khalil Gibran
)(1883 - 1931

on Saturday 23rd November 2013
4:00pm sharp to 6:00pm

at The State Library of Victoria
)(Experimedia Room
328 Swanston Street, Melbourne
Please reply by 3 November 2013

Email: tyacoub.wlcu@optusnet.com.au

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..
101 Lygon St, Carlton,
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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ولي عهد بريطانيا يستحم مع زوجته

فى واقعة تارخيية نشرت العائلة امللكية الربيطانية صورا
شخصية جدا لوىل العهد الربيطانى األمري ويليم وزوجته
الدوقة كيت وابنهما األمري جورج أثناء استحمامهم
معا وهو ما يعترب خروجا عن التقاليد واألعراف امللكية
املشهورة بالتزمت واحملافظة على الصورة احملتشمة
للعائلة.
الصور التى مت نشرها من قبل العائلة امللكية كان
هدفها تعود األمري جورج أصغر أفراد العائلة امللكية
والذى حيمل الرتتيب رقم  3فى الية العهد على
الكامريات مستغلني تواجده مع والده ووالدته أثناء
االستحمام ولعبه فى املياه .يذكر ان األمري جورج سيتم
تعميده اليوم األربعاء وهو حدث مهم للعائلة املالكية
ويتنظره الشعب اإلجنليزي.

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة بالبيض
وأصنافا أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية..اللحوم
واخلضار طازجة يومياً ..نظافة تامّة وخدمة مميزة

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm
مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان
Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

جلنة ملكة مجال االغرتاب اللبناني
لعام  2014فرع من اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل – فيكتوريا
التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام
اجملتمع الدولي
تدعو جلنة ملكة مجال االغرتاب اللبناني لعام 2014
فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – فيكتوريا
فتيات اجلالية اللبنانية من عمر  25 - 18سنة
للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف
ملبورن اسرتاليا لعام 2014
حيث ستتوج ملكة العام  2014مع وصيفة أوىل وثانية
يف مهرجان مجالي وفين بامتياز ،يف شهرأيار2014
هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات النهائية مللكة
مجال االغرتاب
الذي سيقام يف لبنان – 2014
برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية
ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل  15شباط 2014
على األرقام التالية :غولدا  – 0447176293إيف
 0433773766جيسيكا  – 0422863747كوزات 0401969915
أمانة االعالم :إبراهيم شربل
2013/10/16
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Master License No: 409566317

EST. 1959

The World Lebanese Cultural Union, (WLCU) Geographical Region Council
World
Lebanese Cultural Union

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

(GRC)
Geographical Region Council for Australia and New Zealand
for Australia & New Zealand will hold an annual general meeting on Sunday 27
www.wlcu.com.au
October 2013.
Address: P.O Box 299 Essendon North 3041
The meeting will be in presence of the World President (WLCU) Michel
Doueihi, World Vice President (WLCU) Joe Arida,
 Hold a current Victorian Security Licence
the former World President (WLCU) Joe Baini, the Presidents of the States
ny Yacoub President of the World Lebanese Cultural Union (WLCU)
 Have dedication, Commitment & Loyalty
Councils and the Presidents of the Chapters.
Geographical Region Council (GRC) for Australia & New Zealand
 Speak fluent English
Location: Highlands Hotel - Craigieburn VIC. from 10:00am to 12:30pm (they
together
with
will elect a new Committee for Australia & New Zealand)
 Have excellent presentation
Mr Youssef Saba President
of (WLCU)
followed
by lunch. State Council of Victoria
 Be reliable
You are invited to share
with us lunch
at 12:45pm
at Highlands Hotel - Crn
Cordially
invite
you
We have the following security positions available;
Grand & Aitken BLVD, Craigieburn VIC.
Crowd Control
To celebrate the Independence Day of Lebanon

Please RSVP by Friday 25/10/2013

with the unveiling of the Bust of

Gibran Khalil Gibran



(Events)
RSA certificate

Mobile:
+61 433 363 222
at The State
Library
of Victoria

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

(Experimedia Room)

Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627

World
Lebanese Cultural Union
(1883 - 1931)
Geographical Region Council
Australia and New Zealand
rd

on Saturday 23

November 2013

4:00pm
sharp to 6:00pm
Web: http://www.wlcu.com.au

Fax: +61 3 9404 5822
Email: tyacoub.wlcu@optusnet.com.au



328 Swanston Street, Melbourne
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Email: employment@ipssecurity.com.au

Please reply by 3 November 2013

شــركـة عـــنداري للــمقاوالت

Email: tyacoub.wlcu@optusnet.com.au

بـإدارة الـسيد ولـيد الـحاج عـنداري

نتعهد
مجيع املشاريع
واالعمال من
املنازل واحملالت
العادية حتى
..املباني الشاهقة
لدينا آليات ومعدات
لسائر أعمال اهلدم
..) واحلفر ونقل احلفريات واألنقاضexcavator ( جرافة ضخمة وحديثة
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ الشاحنات واجلرافات واآلليات
ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ نؤجر مجيع أنواع
حاجاتكم االتصال
ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒجلميع
الكبرية والصغرية
ﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ
:على أحد الرقمني
خدماتنا تشمل سائر أحناء ملبورن
Pizza – Pasta – Ste
شعارنا الصدق واالستقامة
0414 666 777 - 03 9318 9109
ثقتكم بنا أساس جناحنا
ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ

ëÏmÏm@Úè

اسطول من الشاحنات والجرافات آليات الحفر

بعض أفراد الفريق العامل

أسطول من الشاحنات جاهز خلدمتكم

bÓ€a6éa@¿@∂

نـتكلم العربية

35 Nathan Dr, Campbellfield VIC 3061 - Email: excavation@andarigroup.com.au
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Hatem
Hatem
مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

ﺣﺎﺗﻢ
ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ
ﻛﺎﻧﺖ
للتمديدات
حاتم
ﺷﺮﻛﺔشركة
ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
الكهربائية

ﺃﻓﻀﻞ
ﺯﺍﻟﺖ
ﻭﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ
تقدم أفضل الخدمات
ﺗﻘﺪﻡكانت وما زالت
Central Immigration Solutions, our qualified legal
ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎAt
ﻋﻠﻰ
على أنواعها
experts can assist ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
with all areas of practice, including
*Permanent
Visas
ﻓﺮﻳﻘﺎ
ﺍﳴﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻢ
ﻣﻦفريقا كامال من
ﻛﺎﻣﻼاملؤسسة
تضم
*Temporary Visas
*Citizenship
ﳲ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻦﻴ
التمديدات
ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕيف
االختصاصيني
*Visa Cancellation
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻷﻛﺮﺒ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
*Deportation
املؤسسات واملنازل
الكهربائية ألكرب
Call us today to find out what we can do for you.
ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻭﺍﳴﻨﺎﺯﻝ
السكنية
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
ﳲ
ﻛﻔﺎﻟﺔ
..ﺍﳴﻌﺎﻣﻠﺔ
ﳲ
ﺻﺪﻕ
.. ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ
 كفالة يف العمل.. صدق يف املعاملة.. خدمة سريعة
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
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Funeral of Naim Khattar
24 October 2013
Bishop Antoine-Charbel Tarabay
Notes for Homily
Dear Brothers and Sisters,
We are gathered this morning to pray for
the repose of the soul of the late Naim
Khattar, husband of Nora, father of five
children, Joseph, Raymond, Sultana and
Maria, and our departed George.
Naim was born 87 years ago in Hadchit,
Lebanon, where at 20 years of age, he
married Nora. He became a member
of the stewardship committees of St
Romanos in Hadchit and St Michael
in Tripoli. In 1967, he and his wife
immigrated to Australia, where he
founded the construction company,
Dyldam. But more than this, Naim was a
man of deep faith, a man of commitment
to his Maronite Church, a loving family
man who patiently endured the trials of
his last years, and a man with a smile
who loved the house of the Lord where
he desired to be more than any other
place.
In today’s Gospel, Jesus tells us that
He goes before us to prepare our place
in his Father’s house. As he said, “in
my Father’s house there are many
mansions.” It is appropriate that we
should be contemplating this reading
at the funeral of our brother Naim, who
was himself a builder.
Let us meditate on what it means to build
a house. First must come the vision.
Someone dreams of erecting a building
which will provide permanent shelter
for his spouse and their children. The
new house will be a place of security
and safety, of protection from the heat
and from the cold, a place where you can
live and sleep without fear. It is where
you can find peace and relief, with
your family. A home will be the nest
they leave each morning, and it will be
where they return each evening. It will
be the centre of their circle. Home is that
special place where a man and a woman
can settle down, and belong. Home
is where we meet in comfort: united
with family, relatives and friends, and
show hospitality – something which the
Khattar family, like all the Lebanese,
love to do.
And now I am going to go even deeper,
because this, Our Lady of Lebanon, the
house of the Lord, is one of those which
our brother Naim built. The man with
the white hair has white hands (صاحب
)األيادي البيضاء, and loved to be in the
dwelling of the Lord. When he was in
Hadchit, the Church of St Romanos
was his second home, and even after
he had come here, he was convinced
that the Lord is first even before his
family. Therefore, this Church was his

home equal to his family dwelling. He
often spent more time here than at his
own house. In this church, he prayed
for long hours and attended daily mass,
he was like a guardian angel for the
Our Lady of Lebanon Church. Here in
Harris Park, he was on the stewardship
committee of the church from 1972. He
was one of the first people to contribute
to building the Church, its car park
and its hostel, and he helped maintain
them, so much so that he was made an
honorary and permanent member of the
stewardship committee of this church:
soon to be a Co-Cathedral. He was a
builder of knowledge, and a builder
with responsibility. You can learn a lot
about a builder by inspecting what he
builds, and we could learn a lot about
Naim by seeing what he built.
When we meditate on all of this, in the
light of our brother’s life, it might enable
us to understand better what Our Lord
was saying in today’s Gospel. Surely
he meant that He had gone before us to
prepare that place where we would be
safe and secure, where we would feel
that we belong, with all that is holy and
valuable to us, the centre of our circle,
for all of eternity. Our home in heaven is
that place where all of our needs are met,
where we are truly ourselves, where we
exist without fear, in the presence of all
which we cherish and all those whom
we love.
Our Lord’s words are very deep in
meaning and in associations for us. Let
us take them into our hearts: “I go to
prepare a place in my Father’s house. My
Father’s house has many mansions.” If
you take these words in a quiet moment,
you will feel that they are full of divine
love ... hope ... and perfect peace.
On behalf of my brother bishops, the
reverend monsignors, clergy, priests
and nuns, and the representatives of
the federal and state governments, and
all the faithful here present, I offer
our sincere condolences to the Khattar
family. The family and the Maronite
community her are mourning the loss
of Naim, a beloved father, grandfather
and a good man. But they mourn with
hope. May God send his Holy Spirit to
console the hearts of all who grieve.
Our beloved departed Naim, here on
earth you helped to build the house
of the Lord. May He welcome you
into it as your eternal home in his
heavenly kingdom. Let us renew our
faith believing deeply that: “We do not
belong to death. We belong to life in
Jesus Christ who is alive for ever and
ever.» Amen.

بينهم الطفلة املاليتا ريتا جورج ملكون

رف من املالئكة يتناولون القربانة االوىل

داخل الكنيسة

الجد والجدة واالقارب

والدا الطفلة جورج وريتا ملكون وشقيقتها امام قالب الحلوى

مرسال مسعود امام قالب الحلوى

الجد والجدة ذخيا وبرناديت مسعود والطفلة ايفا

ظهر يوم االحد املاضي
ويف كنيسة «سانت
مونيكا» تقدم من
مذبح وبفرح عظيم رف
من املالئكة لتناول
القربانة االوىل ومن
بينهم الطفلة املالك
ايفا أبنة نسيبنا جورج
.ملكون وعقيلته ريتا
وكانت الفرحة كبرية
ال توصف خاصة لدى
ذخيا
واجلدة
اجلد
مسعود
وبرناديت
وكذلك لدى والدي
.ايفا
االحتفال
وبعد
االهلي
بالقداس
واملناولة االوىل انتقل
االهل واالقارب اىل
دار والد الطفلة يف
احدى ضواحي مدينة
ملبورن يف اسندن
حيث اقيمت حفلة
عامرة ضمت أشهى
اللبنانية
االطباق
واملشروبات الروحية
،والفواكه
واحللوى
حيث شرب اجلميع
.خنب ايفا ووالديها
ويف هذه املناسبة
صودف عيد ميالد
خال الطفلة ايفا السيد
.مرسال مسعود
وعند الساعة اخلامسة
عصرا قطعت ايفا
قالب احللوى املعد
للمناسبة وسط اهلتاف
والتصفيق والتمنيات
.بقربانة مباركة
الوالدان
وقد تقبل
والدان التهاني كما
تقبلت الطفلة ايفا
القبالت طالبني من
اهلل هلا حياة طويلة
وسعيدة يف كنف
.والديها
كما هتف اجلميع هابي
بريث داي يا مرسال
.وعقبى للمئة سنة
هذا وغادر اجلميع دار
السيد جورج ملكون
والسيدة ريتا عقيلته
شاكرين اياهما على
.حفاوة االستقبال
مع
مربوك
الف
للطفلة
التمنيات
ريتا حبياة مسيحية
.سعيدة
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متفرقات

«تفسري « لــ أشهر  10كوابيس يراها اجلميع
الكوابيس أو األحالم السيئة يراها اجلميع،
ولكن هناك بعض الرموز اليت تتكرر بني
مجيع النائمني يف كوكب األرض .
تفسرياتها خمتلفة حبسب األديان ،ولكن
هناك تفسريات نفسية حاولت حل لغز
األحالم األكثر شعبية اليت حتدث أثناء
النوم.

حماصر فيه.

املعنى :هذا يعين إما القلق الشديد أو
عدم القدرة على التعبري عن الذات ،أو أنك
تقاوم بأمر كبري ال تستطيع قهره.

احللم :أحيانًا حتلم أنك تغرق يف حبر عميق

 -7قيادة سيارة ال تسيطر عليها
احللم :حتلم أنك تقود سيارة بدون مكابح أو
ال تستطيع القيادة بشكل صحيح لتسيطر
عليها.
املعنى :هذا احللم يعرب عن عدم قدرتك
على السيطرة على حياتك وأنك تعاني من

 -4الغرق

 -1إطالق الرصاص

اول زواج شرعي رمسي يف لبنان عرب
«سكايب»..ولكن كيف سيأتي االوالد !

جرى أول زواج شرعي رمسي يف صور وقد يكون
األول يف لبنان عرب "السكايب" بني الشاب أسعد
فاخوري املوجود يف الواليات املتحدة وخطيبته
حوراء سعيد املوجودة يف صور .وعقد القران
الشيخ علي مغنية يف منزل والد العروس يف
حضور األهل واألصدقاء.

أو تسقط يف بالوعة فجأة.
املعنى :هذا يعين االستنزاف العاطفي يف
احلياة الواقعية .لكن إذا حلمت أنك خترج
من البحر أو البالوعة يعين أنك استطعت أن
احللم :حتلم إن أحدهم يقوم بإطالق النار
عليك

عدم االستقرار ،أو تشعر مبسؤولية شديدة
جتاه كل ما تقوم به من أفعال.

املعنى :أنك تشعر باالكتئاب يف احلياة
احلقيقية أو أنك تشعر أنك ضحية للظروف

 -8يوم القيامة

ووكلت العروس الشيخ بعقد القران .وجرى
التواصل مع العريس بالصورة والصوت عرب
"السكايب" ويف حضور أهله وأصدقائه ،وبعد
إمتام صيغة العقد وعلى مسمع اجلميع أعلن مغنية
العريس فاخوري والعروس سعيد زوجًا وزوجة
وبارك زواجهما متمنيًا هلما السعادة والتوفيق
حسبما أورد موقع صحيفة "اجلمهورية".
بعدها علت الزغاريد ووزعت احللوى على احلضور.
وإحتفل أيضًا يف الوقت عينه باملناسبة يف منزل
والد العريس يف الواليات املتحدة.
والسؤال االهم ...كيف سيأتي االوالد ..هل
عرب" السكايب "ايضا".

شاب تركي يدشن أول متجر للجنس
«احلالل» على اإلنرتنت

خترج من هذا الضغط النفسي.
من حولك أو ضحية ألشخاص آخرين.
 -2فقدان األسنان
ً
عادة بهذا احللم وهو
احللم :حتلم النساء
فقدان أحد أسنانهن أو أن أحد األسنان
خيلع بطريقة مؤملة أو مفاجئة.

 -5املوت
احللم :قد حتلم بأكثر األحالم قتامة وهو أن
حتلم بوفاتك.

احللم :أن حتلم بكل تفاصيل يوم القيامة
كما تتخيلها.
املعنى :أنك تعاني من ضغط شديد وأنك
هش وضعيف جتاه احلياة من حولك.
-9عدم القدرة على التنفس
احللم :أن تشعر بالضعف البدني الشديد
ً
عادة ما حيلم
وعدم القدرة على التنفس.
بهذا األشخاص الذين يعانون من الربو.

املعنى :حتلم النساء بهذا حني يكون لديها
خماوف من التقدم يف السن وفقدان
اجلاذبية واألنوثة ،وهذا الشعور قد جتده

املعنى :هذا يعين أنك متورط يف شيء
أو عالقة مقلقة بالنسبة لك أو قد تعين
أنك متر بتغريات كثرية يف حياتك قد تكون
إجيابية.
لدى النساء الصغريات يف السن أو
الكبريات على حسب شعورهن حنو السن.
 -3احلصار
احللم :قد حتلم أنك حماصر أو أنك وقعت
يف فخ ال تستطيع اخلروج منه مع إحساس
بضيق شديد.
املعنى :يعرب هذا عن ضيق سواء يف
العالقات الشخصية ،أو األمور الصحية أو
ً
وعادة حيلم بهذا الشخص الذي
يف العمل.
يعاني من الروتني اليومي املضجر وكأنه

 -6املطاردة
احللم :سواء مطاردة من قبل شخص أو
حيوان مفرتس.

املعنى :قد تعاني من بعض األمراض
اجلسدية املقلقة مما جيعلك حتلم بهذا.
 -10السقوط
احللم :سقوط من مكان عالي.
املعنى :غالبا مايكون السبب هو االرختاء
الطبيعي لعضالت اجلسم أثناء الدخول يف
النوم مما قد يفسره املخ عند بدء النوم
على انه نوع من السقوط.

افتتح شاب تركي ما يقول انه أول متجر جنسي
على اإلنرتنت للمسلمني يف البالد الذي يبيع كل
املنتجات اجلنسية بدءا من الزيوت وصوال اىل
املنشطات العشبية ويقدم أيضا املشورة بشأن
ممارسة اجلنس "احلالل".
وقال خلوق مراد دميريل ( 38عاما) انه استلهم
فكرة املوقع من اصدقاء كانوا يبحثون عن
منتجات ومشورة جنسية لكنهم وجدوا احملتوى
على مواقع انرتنت اخرى ويف متاجر متخصصة
مبتذلة.
وقال دميريل "متاجر اجلنس على اإلنرتنت تقدم
يف العادة صورا اباحية وهو ما ال جيعل املسلمني
يشعرون باالرتياح .حنن ال نبيع ادوات االهتزاز
على سبيل املثال الن اإلسالم ال يقرها".
وتثري األمور اجلنسية جدال دائما يف تركيا ذات
التوجه العلماني والغالبية املسلمة .وهناك متاجر
جنسية قليلة نسبيا ويف مدن كربى إال انه يف
بعض املناطق يف اسطنبول تروج مثل هذه
املتاجر لنفسها بوضع الفتات مبصابيح نيون.
وقال دميريل ان املوقع اإللكرتوني ،الذي يقدم
املشورة بشأن اي من املمارسات تتفق مع
االسالم وايها ختالفه ،حقق رواجا غري مسبوق
منذ اطالقه الثالثاء املاضي حيث زاره يوم األحد
فقط  33الف شخص.
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طرق الوقاية من حصوات الكلى

أثبتت الدراسات العلمية احلديثة أن حصى الكلى
يصيب حوالي  ٪12من السكان خصوصًا عند
الرجال ما بني  20و 40سنة من العمر ونسبة
احتمال حدوثها عند أي رجل هي يف حدود واحد
لكل مثانية رجال.
وقد أظهرت عدة دراسات أن معاودتها (أي
تكون احلصوات الكلوية مرة أخرى) بدون أي
عالج وقائي تصل إىل  ٪10بعد السنة األوىل
من حدوثها و ٪35بعد  5سنوات و ٪50بعد 10
سنوات.
واجلدير بالذكر أن اإلكثار من شرب السوائل
وخصوصًا املاء ورمبا عصري الليمون احلامض أو
احللو بكمية تزيد حجم البول املفروغ يوميًا أكثر
من  2ليرت عامل مهم جدًا يف املعاجلة الوقائية

وجيب على مجيع املرضى التقيد به ملا له من
منفعة كربى ملنع نكس هذا املرض األليم.
وعلينا التشديد على نقطة مهمة طاملا يهملها
املرضى وهي ضرورة شرب السوائل ليس أثناء
النهار فحسب بل يف الليل أيضًا لتشمل تلك
الوقاية مدة  24ساعة يوميًا .وأما بالنسبة إىل
الطعام فإن التقليل من تناول احلليب ومشتقاته
الذي ينصح به البعض من األطباء يزيد وال ينقص
نسبة معاودة احلصيات إال يف حاالت نادرة عندما
تظهر التحاليل املخربية زيادة يف امتصاص
الكالسيوم يف األمعاء ألن هذا الفعل ويف احلاالت
االعتيادية يزيد معدل مادة األوكساالت احلرة يف
البول اليت قد تكون مسئولة عن نسبة عالية من
تكون تلك احلصيات .باالضافة إىل ذلك فإنه
من املستحسن ختفيض تناول الشاي والقهوة
واملشروبات الغازية والشوكوالتة واجلوز والبندق
واجلريب فروت واخلضروات القامتة اللون مثل
السبانخ وامللوخية .عالوة على ذلك من املفيد
تقليل تناول امللح (الصوديوم) والربوتني
احليواني مثل اللحم األمحر اللذين يرفعان معدل
الكالسيوم ومحض اليوريك وخيفضان مادة
السيرتات يف البول مما يزيد نسبة معاودة تلك
احلصيات كما أنه من املهم زيادة األلياف يف
احلمية الغذائية.
ويف حالة االشخاص املصابني بارتفاع يف معدل
محض اليورك فيجب التقليل من احلوم احلمراء
والبقوليات واملكسرات.
وميثل العالج الدوائي اخلط الثاني يف األساليب
الوقائية ملنع تكرار احلصيات وفق ما نشرت
الرياض ،فبناء على نتائج التحاليل املخربية
ميكن معاجلة معظم احلاالت بنجاح باتباع معاجلة
دوائية خاصة وانتقائية لكل منها مثل استعمال
املدر البولي «االثايازايد» Hydrochlorothiazide
ملعاجلة البيلة الكلسية أو استئصال الغدة
اجلار درقية أو أجزاء منها يف حال وجود فرط
يف إفرازها أو وصف سيرتات البوتاسيوم أو
سيرتات املغنيسيوم يف حال وجود نقص يف
إفرازه البولي أو يف حالة زيادة معدل محض
اليوريك أو اإلصابة حبالة إمحاض الكلية النبييب
( )RTAويف بعض حاالت البيلة الكلسية أو
زيادة تركيز مادة األوكساالت يف البول نتيجة
التهاب األمعاء املزمن أو استئصال جزء منه أو
حتوير األمعاء .وأما يف حاالت زيادة معدل محض
اليوريك يف البول فيتم العالج بوصف عقاقري

تزيد قلوية البول وأحيانًا بعقار «الوبيورينيول»
الذي يستطيع ختفيض تركيز محض اليوريك
البولي وقد يساعد على تذويب بعض تلك
احلصيات ومنع نكسها.

وبناءا على ذلك فإن أهمية الوقاية من معاودة
تكون احلصوات ال تكمن فقط يف سالمة املريض
وتقليل آالمه ووقته املستنفد يف املعاجلة بل
تنبع من عبء اقتصادي على الدولة فضال عن
املريض الذي قد يضطر إىل العالج يف املراكز
الطبية اخلاصة .وحبسب إحصائية أمريكية فقد
بلغت تكلفة عالج مرضى حصوات املسالك يف
البلد الواحد ولعام واحد هو عام 2000م مبلغا
جاوز  2.1مليار دوالر أمريكي.
ومما يالحظ إهمال اجلانب الوقائي لدى الكثري
من األطباء املعاجلني ،فال تتعدى الطرق العالجية
لدى البعض عن وصف أدوية لتذويب احلصوة
أو املساعدة على إنزاهلا أو اللجوء إىل األساليب
اجلراحية يف حال الفشل الدوائي واليت تتفاوت
من مركز طيب أىل آخر بناء على إمكانيات املركز
وقدرة الطبيب .وهنا نشري إىل أنه ولألسف
الشديد مازالت بعض املراكز الطبية ويف مدن
رئيسية متارس طرقا تقليدية قدمية يف العالج
اجلراحي للحصوات مثل تقنية شق الكلية الطولي
أو فتح حوضها لسحب احلصوة وهي طريقة
أصبحت من املوروثات الطبية اليت ال تعمل إال
نادرا ويف أضيق احلدود ملا هلا من مضاعفات
كبرية ولتوفر البديل اآلمن والفعال.
ويف حالة التطرق للجانب الوقائي ارتكز أغلب
األطباء يف اتباع معاجلة وقائية غري علمية تتلخص
يف اإلكثار من شرب السوائل واتباع محية أكل
خاصة لكل هؤالء املرضى ،وذلك بدون القيام
بأية حتاليل خمربية لتشخيص سبب حدوث تلك
احلصيات واتباع عالج خاص لكل منها .وقد يكون
ذلك مقبو ً
ال عند هؤالء األشخاص املصابني ألول
مرة بها ،ولكنه قد ال ينفع اآلخرين الذين يشكون
من معاودتها أو يف بعض احلاالت األخرى اليت
تؤهل املريض إىل اإلصابة بها جمددًا مع احتمال
حدوث التهابات بولية وبيلة دموية ونادرًا فشل
الكلية املصابة على املدى الطويل إذا ما شخصت
األسباب وعوجل املريض بعقاقري خاصة وحبمية
مدروسة ملنع نكسها.
تكمن أهمية التقصي والفحص الوقائي ملعرفة
أسباب تكرار احلصيات أو حتديد األشخاص الذين
لديهم القابلية لرجوعها ومن ثم البدء يف العالج
الوقائي عند فئة معينة من املرضى هم اهلدف
من هذا املقال وهؤالء يشملون كل مريض
أصيب باحلصيات أكثر من مرة واحدة وكل
طفل حتى من املرة األوىل له وكذلك املريض
الذي سبق له إجراء عملية اجلراحة االستئصالية
لألمعاء أو الكالس الكلوي أو اإلمحاض الكلوي
النبييب ( )RTAوبعض أمراض العظام ومرض
النقرس وااللتهابات البولية املزمنة أو يف حالة
وجود تاريخ إجيابي حلدوث حصيات عند بعض
أقارب املريض .يف تلك احلاالت جيب أن يقوم
الطبيب املعاجل وبعد عالج احلصوة بشهر بتحليل
احلصوة خمربيا ملعرفة نوع البلورات املكونة هلا
كما جيب القيام بفحص استقالبي كامل يرتكز
على إجراء حتاليل خمربية تشمل معدل الكالسيوم
والصوديوم واملغنيسيوم والبوتاسيوم والكلوريد
والفسفور والبيكربونات ومحض اليوريك
والكرياتينني وهرمون الغدة اجلاردرقية يف الدم
وتركيز الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم
واملغنيسيوم
والفوسفورس
واألوكساالت
والسيرتات والسلفات ومحض اليوريك يف البول
اجملموع على مدى  24ساعة وقياس حجمه ودرجة
محوضيته ،وذلك على مرحلتني أي عندما يتابع
املريض محية اعتيادية أو بعد إنقاص كمية
الكالسيوم والصوديوم يف طعامه ملدة أسبوعني
قبل القيام بالتحليل الثاني .هذا باإلضافة إىل
عمل الفحوصات اإلشعاعية املناسبة للتأكد من
خلو اجلهاز البولي من أي حصيات وكذلك التأكد
من عدم وجود اعتالالت تركيبية فيها.

األلياف الغذائية جتنبك العديد
من األمراض
لأللياف الغذائية فوائد كثرية ،وكثريا ما
ينصحنا األطباء بها ويف دراسة حديثة
عن فوائد األلياف ،أظهرت أنها تساعد
يف خفض الوزن ألنها تكسب الشعور
بالشبع واألمتالء بدون إرتفاع يف السعرات
احلرارية ،كما أنها تنظم حركة القولون،
وتقي من األمساك وما يصاحبه من آالم أو
تقرحات وبواسري.
ولأللياف فوائد عديدة منها أنها حتد من
إرتفاع الدهون ،وحتد من ارتفاع نسبة
السكر يف الدم بعد األكل مع اإلقالل من
كمية األنسولني ،اليت حيتاجها اجلسم ،كما أنها
تغذي البكترييا النافعة لإلنسان فتعيد برجمة خاليا
اجلهاز املناعي بعيدا عن احلساسيات ،فتقلل من
احلساسيات وترفع املناعة وهلا دور يف عملية
تنظيف األسنان.
وتزيد األلياف من فعالية هرمون األنسولني
وتساعد يف حرق السكر وتفيد يف الوقاية من
سرطان القولون ،وتسهل عملية طرد الفضالت
من األمعاء ،فال تبقى لفرتة طويلة ،وهذا مينع
دخول املواد املسرطنة إىل اجلسم.
وتقلل من معدالت أمراض القلب خاصة اجللطات
القلبية والدماغية ،إذ ختفض ضغط الدم املرتفع
وحتد من الدهون ،اليت تسبب انسداد الشرايني،
وتقلل من معدالت حصوات املرارة.

وتعد أفضل املصادر الطبيعية لأللياف الكمون،
القرفة ,الردة ،الشمر واخلروب  ،الكراوية،
الزعرت ،الشطة ،العدس األصفر ،احللبة،
املكسرات ،الفاصوليا ،الفول ،الرغيف البلدي،
الفول السوداني واملشمشية ،محص الشام،
اللوبيا ،الفول ،البسلة ،البامية ،اجلزر ،التفاح،
السبانخ ،الربوكلي الرغيف األبيض.
ولإلستفادة من األلياف جيب إضافة التوابل
للحوم والعودة إلي األعشاب الطبيعية ،وعدم
تقشري التفاح واخليار واجلزر ويفضل أكل
الفواكه بقلبها وقشرها بدال من شربها معصورة،
مع اإلكثار من اخلضراوات الطازجة الغري مطبوخة،
بتناول مخس حصص من الفواكه واخلضراوات
على األقل يوميا والبعد عن األغذية السريعة
التيك أوى فهى عدمية األلياف.

اكتشاف بروتني حيمي من مرض نقص املناعة «اآليدز»
يف حليب األم
اكتشف علماء أمريكيون وجود بروتني يف حليب
األم "مينع" دخول فريوس نقص املناعة إىل جسم
الطفل .ومن املعروف أن مرض نقص املناعة
"اآليدز" ينتقل من أي من سوائل جسم املصاب
إىل دم السليم أو سائله اللمفاوي عرب الغشاء
املخاطي املتضرر.
من هذه السوائل حليب األم ،حيث كان يعتقد أن
حليب املرأة املصابة بنقص املناعة يشكل خطرا
على حياة الطفل .لكن اتضح يف الفرتة األخرية
أن  90باملائة من األطفال الذين يرضعون حليب
األم ال يصابون بهذا املرض .وبعد إجراء جتارب
معينة على احليوانات مت التأكد من احتواء حليب
األم على مادة متنع الفريوس من الوصول إىل

جسم الطفل ،ولكن مل يتمكن العلماء من معرفة
الكيفية اليت تتم فيها العملية .وقد متكنت سالي
بريمار وجمموعتها العلمية من جامعة دوكا من
اكتشاف الربوتني الذي يقاوم الفريوس ،بعد
فصل مكونات احلليب واختبار كل منها على
حدة .واستمرت االختبارات خطوة فخطوة إىل
أن توصلت اجملموعة إىل اكتشاف الربوتني
 )C Tenascin (TNCاملوجود يف األنسجة بني
اخلاليا ،والذي يساهم يف بناء األنسجة ومنو
اجلنني .وقد بينت االختبارات الالحقة أن هذا
الربوتني يقوم بدور احلارس حيث يتحد مع غالف
الفريوس ومينعه من النفاذ إىل داخل اخللية.
املصدر :وكالة انباء "نوفوسيت"

امللفوف يساعد يف مقاومة السرطان واإلشعاعات
تفيد دراسة اختبارية اوردتها نشرة «بي ان أي
اس» (بروسيدنغز اوف ذي ناشونال اكادميي
اوف ساينس) األمريكية أن مكونًا طبيعيًا يدعى
«دي آي أم» موجود يف أنواع عدة من امللفوف
ميكنه املساعدة يف مكافحة السرطان.
وقالت إن حقنه يف بعض القوارض مسح هلا
بالتغلب على كميات قاتلة من أشعة «غاما»
الكهرمغناطيسية.
ومع أن الفوائد الصحية للخضار معروفة للعامة
إال أن العلماء ال يزالون يكتشفون املزيد من
مزاياها الصحية ،وهكذا فإن مكون «دي آي أم»
املوجود يف امللفوف والقنبيط األبيض واألخضر
(بروكولي) معروف مبساعدته على مكافحة
السرطان لكن االختبار اجلديد أثبت قدرته على
مقاومة اإلشعاعات ،على األقل لدى القوارض.
وقام فريق من الباحثني يف جامعة جورجتاون

بتعريض قوارض
اىل أشعة «غاما»
بنسبة قاتلة ،ثم
حقنوا عددًا منها
مبكون «دي آي
وحصلوا
أم»،
نتائج
على
واعدة :إذ ماتت مجيع القوارض اليت مل حتقن
باملكون الطبيعي ،بينما متكنت األخرى اليت تلقت
جرعات منه من البقاء على قيد احلياة خالل 30
يومًا تلت تعرضها لإلشعاع.
وقال الباحث يف العلوم الطبيعية اليوت روزين،
إن مكون «دي آي أم» يدرس منذ أعوام بصفته
عام ًال مساعدًا يف مكافحة السرطان لكنها
املرة األوىل اليت ميكن اثبات عمله كمقاوم
لالشعاعات.
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تتــمات

قضية «املطرانني» مع ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

املسؤولني الكبار على أن صدقية اجليش والقوى األمنية باتت
حتتم التعامل احلازم واحلاسم مع الوضع املنذر مبزيد من التفاقم
وأن الرئيس ميقاتي الذي طلب عقد االجتماع جاء بتعهدات
قاطعة من السياسيني أن ال غطاء فوق أي مجاعة مسلحة .وقد
توجه يف االجتماع اىل وضع مجيع القوى واألجهزة حتت إمرة
برز ّ
اجليش لتنفيذ املراحل املتبقية من اخلطة األمنية بقدر عال من
احلزمُ .
وفهم أن العماد قهوجي أخذ على عاتقه استدعاء ضباط
األركان واالعداد لالجراءات املقبلة اليت سيشرع اجليش والقوى
االمنية يف تنفيذها يف اشراف غرفة عمليات موحدة بعد استكمال
االستعدادات العسكرية واللوجستية إلطالقها.
كما أن اجتماعًا ُدعي اليه مجيع املدعني العامني سيعقد بعد
ظهر اليوم يف قصر بعبدا لالتفاق على إجراءات قضائية حازمة
ومتشددة تواكب اخلطة االمنية.
وأعلن ميقاتي بعد االجتماع أن «اجراءات سريعة ستتخذ
العادة االطمئنان اىل نفوس الطرابلسيني الذين يشعرون
انهم مستهدفون ويستخدمون كصندوق بريد» ،مشددًا على ان
«الوضع ال ميكن ان يستمر كما هو حاصل اليوم» ،موضحًا ان
اخلطة االمنية «ستأخذ مسلكها الكامل تباعا وما مت إقراره ستظهر
نتائجه يف األيام املقبلة بإذن اهلل».

حوش احلرمية

وس ّجل تطور أمين آخر أمس االول يف حوش احلرمية مبنطقة
ُ
البقاع الغربي حيث حصلت مواجهة بني دورية ملخابرات اجليش
وجمموعة من املسلحني كانت تنقل متفجرات ،وقتل يف االشتباك
مسلحان من جمدل عنجر كما أوقف اجليش اثنني آخرين أحدهما
لبناني واآلخر سوري ،وتبني ان أحد القتيلني كان حيمل حزامًا
ناسفًا .وضبطت يف سيارة املسلحني متفجرات قدرت زنتها
بنحو  250كيلوغراما.
وس ّجل انتشار لوحدات من اجليش يف بر الياس الحقًاُ ،عزي
ُ
اىل محاية أحد اجلنود الذي أصيب يف االشتباك مع اجملموعة
املسلحة.
أما يف ملف املخطوفني ،فعلم ان املدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابرهيم وصل بعد ظهر أمس االول قطر اىل قطر
يف ما يعتقد انه استكمال التصاالته يف شأن ملف املطرانني
املخطوفني بولس يازجي ويوحنا ابرهيم.
وعلم أن ابرهيم سافر اىل الدوحة يف رفقة مدير املخابرات
القطرية غامن الكبيسي الذي كان حضر اىل بريوت يف الطائرة
اليت نقلت خمطويف اعزاز بعد اطالقهم بوساطة قطرية.
جنيف 2 -
على صعيد آخر ،بدا من اللقاء الذي عقده الرئيسان سليمان
وميقاتي قبل االجتماع األمين أن مثة توافقًا بينهما على مشاركة
لبنان يف مؤمتر جنيف –  2خالفا للمعطيات اليت ترددت يف هذا
املوضوع .
وقد ملح ميقاتي اىل امكان مشاركة لبنان «الننا البلد االكثر
تأثرًا بتداعيات االزمة السورية».
فجدد الرئيس سليمان يف كلمة
أما على الصعيد احلكومي،
ّ
القاها مساء امس االول لدى رعايته افتتاح «جادة الرئيس
العماد ميشال سليمان» والقصر البلدي اجلديد يف احلازمية،
الدعوة اىل تشكيل حكومة وحدة وطنية كما اىل معاودة احلوار
على أساس «اعالن بعبدا» ،مطالبًا بعدم مقاطعة جملس النواب
«ألن املقاطعة ليست عم ًال دميوقراطيًا».
السنيورة
اىل ذلك ،أبلغ رئيس كتلة «املستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة
«النهار» أمس أن تواصله مع رئيس جملس النواب نبيه بري
حواريًا مستمر على رغم السجال الذي انتهت اليه اجللسة النيابية
االخرية على خلفية اجلدل حول جدول أعمال اجللسة التشريعية.
وقال« :لقد اتفقنا السبت املاضي على استمرار اللقاءات
والتواصل بيننا وهذا ما سيحصل وهناك مصلحة بعدم انقطاع
التواصل يف هذه املرحلة بالذات».
فوت فرصة العادة إحياء
ورأت أوساط السنيورة ان بري ّ
عمل جملس النواب برفضه اقرتاحًا يتعلق مبخرج عرب هيئة مكتب
اجمللس مشرية اىل عيب دستوري يف انعقاد جملس النواب
للتشريع العادي يف ظل حكومة مستقيلة.
من ناحية أخرى ،كشفت أوساط السنيورة عن اتصاالت جتري
خارجيًا لتجنيب عرسال أي أذى يف خضم احلديث عن معركة
القلمون السورية ،وقالت إن تيار «املستقبل» ال ميلك السالح
وخياره هو الدولة.
واعتربت أن االجناز الكبري أمنيًا حققته شعبة املعلومات
يف قوى األمن الداخلي بكشفها املتورطني يف جرمية تفجري
املسجدين يف طرابلس ولذا جتري حماوالت التغطية على هذا
االجناز .وانتقدت املنحى الذي أخذته اتصاالت املدير العام لالمن
العام مع اجلانب السوري بعد حترير املخطوفني اللبنانيني يف

اعزاز وسيكون موقف جديد لكتلة «املستقبل» من هذا املوضوع
االسبوع املقبل.
واعرتفت أوساط السنيورة بأن هناك تباينًا يف االمكانات
والوسائل بني  8و 14آذار ،ففي حني يعتمد الفريق االخري على
احلوار واالعالم أداتني يف الصراع ،يعتمد الطرف اآلخر على
القوة وامدادات السالح من سوريا وايران.
وأكدت أوساط السنيورة أن  14آذار لن حتيد عن األسلوب
السلمي والدميوقراطي وعن سالح املوقف الذي هو السالح
االمضى وهي متمسكة بثوابتها وهلا قراءتها املقتنعة بها وال
تتكل على أي دعم خارجي للمثابرة على موقفها احلالي.
ها وال تتكل على أي دعم خارجي للمثابرة على موقفها
احلالي.

مصر :استمرار اخلالفات ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
السيسي.
وذكرت مصادر يف «جلنة اخلمسني» شاركت يف االجتماع
بني موسى ومنصور والسيسي أن املؤسســة العســـكرية ما
زالت مصرة على متســكها بعدم إلغــاء احملاكــمات العســكرية
للمدنيــني فــي الدستــور اجلديد.
ونقلت صحيفة «املصري اليوم» املستقلة عن املصادر قوهلا
أن «املؤسسة العسكرية متمسكة بالنص احلالي من دون تعديل،
ورفضت إلغاء املادة بدعوى أن الدول الدميوقراطية ال حتاكم
املدنيني أمام القضاء العسكري ،وأن احملــاكمات العسكرية
مطبقة يف أكثر من دولة دميوقراطية ،فضــ ًال عن أن الظــروف
األمنــية والسياسية واالجتــماعية كفــيلة باإلبقاء على النص،
يف ظل االستهداف االنتقامي ملواقع وأفــراد اجليــش على يد
التكفــرييني».
وحبسب املصادر فإن االجتماع الذي عقد أمس األول يف مقر
رئاسة اجلمهورية جاء بعد تصاعد األزمات داخل «جلنة اخلمسني»،
خاصة بعد انسحاب أعضاء «جلنة العشرة» من اجتماعات
«اخلمسني» ما أشعل بالتالي أزمة خطرية بني واضعي الدستور
موحد داخل اللجان
والسلطة القضائية ،وعدم التوصل إىل موقف ّ
النوعية بشأن املواد املتعلقة باملؤسسة العسكرية.
وأوضحت املصادر أن منصور أكد عدم تدخله يف أي تفاصيل،
مشددًا على ضرورة حدوث توافق بني اجلهات املختلفة لتجاوز
املرحلة الصعبة ،اليت متر بها البالد.
وأكدت املصادر أن اجتماعًا مغلقًا جرى بني عمرو موسى
والفريق األول السيسي ملناقشة وحسم اخلالف بني «جلنة
اخلمسني» وقيادة اجليش حول مواد القوات املسلحة يف
الدستور .ورفضت املصادر الكشف عن تفاصيل ما دار يف
اللقاء.
إىل ذلك ،انتقدت  17منظمة حقوقية مصرية مشروع قانون
التظاهر.
واعتربت املنظمات احلقوقية أن هذا املشروع اجلديد «مبثابة
إعادة االعتبار السياسي ملشروع قانون التظاهر الذي فشلت
حكومة االخوان يف اصداره يف نيسان العام  2013بسبب
االنتقادات الواسعة من قبل اهليئات الدولية».
ورأت املنظمات احلقوقية أن هذا القانون «يشكل إهدارًا
خطريًا للحق يف حرية التعبري ،كما ُيفاقم من خطورة األمر أن
مصر ستشهد يف الفرتة املقبلة انتخابات برملانية ورئاسية ،إال
أن مشروع القانون ،وعلى خالف القانون رقم  14لسنة 1923
يف عهد االحتالل الربيطاني ،مل يستثن االجتماعات واملواكب
االنتخابية من القيود املوجودة يف القانون.
كما أنه جيرم احلق يف اإلضراب ،ويعاقب عليه بعقوبة تصل
إىل مخس سنوات فض ًال عن الغرامة».
من جهة ثانية ،دعا التحالف اإلسالمي املؤيد للرئيس املعزول
حممد مرسي إىل تظاهرات جديدة يف مصر يوم الرابع من تشرين
الثاني املقبل ،تزامنًا مع بدء حماكمته بتهمة التحريض على قتل
املتظاهرين السلميني.
واعترب «حتالف دعم الشرعية» أن «منظمي االنقالب يريدون
كسر االرادة الثورية للشعب» من خالل حماكمة مرسي ،داعيًا
«كل االحرار يف مصر وخارجها اىل الوقوف اىل جوار االرادة
الثورية اليت تواجه االنقالب العسكري».
إىل ذلك ،قال وزير الدفاع األمريكي ،تشاك هايغل ،مساء
األربعاء ،أن قرار إدارة الرئيس باراك أوباما تأجيل تسليم
بعض األسلحة واملعدات العسكرية إىل مصر «ال حيمل أي صبغة
عقاب».
وأضاف هايغل ،يف تصرحيات على هامش زيارته لربوكسل
حيث يشارك يف اجتماع وزراء الدفاع لدول حلف مشال األطلسي،
أنه «مت فقط تأجيل تسليم بعض األسلحة مثل الطائرات
املقاتلة من طراز (إف  )16وطائرات مروحية مقاتلة من طراز
(أباتشي)» ،مؤكدا أن «اإلدارة األمريكية على قناعة تامة بأن
احلكومة املصرية تسري يف االجتاه الصحيح لتطبيق خريطة الطريق
الشاملة والدميوقراطية اليت تضمن احلقوق للجميع».
وكانت الواليات املتحدة أعلنت يف مطلع تشرين األول
احلالي عن جتميد تسليم بعض املعدات العسكرية الثقيلة إىل

القوات املسلحة .وتشمل املعدات إىل جانب طائرات «إف »16
و»أباتشي» ،وصواريخ «هاربون» ،ودبابات «إبرامز» ،فض ًال عن
املساعدات املالية للحكومة املصرية ،انتظارًا إلحراز تقدم ذي
مصداقية حنو حكومة مدنية منتخبة دميوقراطيًا.

تقدم للنظام ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
إلقناعهم باملشاركة يف مؤمتر جنيف  2 -الذي يفرتض ان
جيمع ممثلني للنظام واملعارضة واطرافًا دوليني سعيًا اىل
اجياد تسوية لالزمة السورية .وهذه املرة الثانية يرجأ اجتماع
اسطنبول.
ميدانيًا ،افاد مصدر امين سوري ان القوات السورية النظامية
استعادت السيطرة على بلدة حتيتة الرتكمان قرب طريق مطار
دمشق الدولي واليت تشكل صلة وصل بني معاقل مقاتلي
املعارضة يف الغوطة الشرقية والغوطة الغربية.
وقال «املرصد السوري حلقوق االنسان» الذي يتخذ لندن مقرًا
له ان  25رج ًال على االقل من القوات النظامية و 17من املعارضة
املسلحة قتلوا خالل اشتباكات يف االيام الثالثة االخرية يف
املنطقة ،مشريًا اىل ان قوات النظام «مدعومة بعناصر من حزب
اهلل اللبناني سيطرت على حنو  70يف املئة» من البلدة.
وأحرز هذا التقدم بعد استعادة القوات النظامية بلدات يف
ريف دمشق على طريق املطار الدولي ،هي الذيابية واحلسيبنية
يف العاشر من تشرين االول والبويضة يف  16منه.
ويف مدينة محص ،قتل شخص واصيب  43آخرون على االقل
يف تفجري سيارة مفخخة يف حي النزهة .واشار املرصد السوري
اىل ان احلي «تقطنه غالبية من الطائفة العلوية».
ويف تطور آخر ،أعلن رئيس أركان القوات البحرية األمريكية
األمريال جوناثان جرنريت يف مدينة نورفولك بوالية فريجينيا ،أن
الواليات املتحدة تعيد جزءًا من جمموعة سفنها القتالية املنتشرة
بالقرب من السواحل السورية إىل قواعدها األصلية.
وكانت هذه السفن قد احتشدت يف املنطقة اثر اختاذ الرئيس
باراك اوباما قرارًا بتوجيه ضربة اىل سوريا عقب تقارير عن
استخدام القوات النظامية االسلحة الكيميائية يف الغوطتني
الشرقية والغربية يف  21آب املاضي.
لكن اوباما تراجع عن الضربة بعد االتفاق مع روسيا على
تفكيك الرتسانة السورية من االسلحة الكيميائية.

أوروبا يو ّحدها االستياء من أمريكا:

التجسس بني احللفاء غري مقبول
وحد االستياء الزعماء االوروبيني اجملتمعني يف بروكسيل امس
االول حيال تقارير عن جتسس الواليات املتحدة على حلفائها على
نطاق واسع .وقالت املستشارة االملانية أنغيال مريكل إن مثل هذه
التقارير اذا ما ثبتت صحتها تهز الثقة بادارة الرئيس باراك أوباما
وتقوض العالقة االوروبية – االمريكية.
وقوبل ما كشف أخريا عن تنصت وكالة االمن القومي االمريكية
على مكاملات  70مليون فرنسي ،وكذلك على اهلاتف اخلليوي
ملريكل ،بتنديد من احلكومتني الفرنسية واالملانية.
وأظهرت تصرحيات مريكل لدى وصوهلا اىل بروكسيل حلضور
القمة االوروبية ،ان املكاملة اهلاتفية اليت أجرتها مع أوباما االربعاء
مل تهدئ من قلقها .وقالت« :حنتاج اىل الثقة بني احللفاء
والشركاء ...مثل هذه الثقة جيب ان تبنى جمددا» .وأضافت« :ان
الواليات املتحدة وأوروبا تواجهان حتديات مشرتكة ...لكن مثل
هذا التحالف ال ميكن بناؤه إال على الثقة .لذلك أكرر ثانية :ان
التجسس ال ميكن ان حيصل بني االصدقاء».
وردد زعماء أوروبيون آخرون صدى ما قالته املستشارة .وقال
رئيس الوزراء اهلولندي مارك روت ،إنه اذا ما ثبت ان اهلاتف
اخلاص مبريكل كان عرضة للرقابة االمريكية ،فان االمر «خطري
جدا».
وقال رئيس الوزراء االيطالي انريكو ليتا« :نريد احلقيقة ...من
غري املقنع أن هذا النوع من النشاط ميكن أن يكون مقبوال».
ورأى وزير اخلارجية النمسوي مايكل شبينديلغري أنه «حنتاج اىل
اعادة تأسيس عالقة تستند اىل الثقة مع الواليات املتحدة اليت
عانت بالتأكيد من هذا».
وقبل لقاء الزعماء ،اجتمعت مريكل على انفراد مع الرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند ملناقشة قضية التجسس.

واشنطن

يف واشنطن صرح الناطق باسم البيت االبيض جاي كارني
بأنه لن يعلق على «اتهامات حمددة وجهت» اىل واشنطن .ومل
يشأ ان يقول ما اذا كان التنصت على هاتف مريكل قد حصل
يف املاضي.
وأضاف« :حنن نراجع الطريقة اليت جنمع فيها معلومات
االستخبارات توصال اىل توازن بني اهلواجس االمنية لرعايانا
وحلفائنا ،وقلق كل الناس حيال محاية احلياة اخلاصة».
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كتابات

احلسني بن علي (ع)

الشاعر السيد أمحد احلسيين
أتى يومك املأمول وصال
ينسخ من هامات الرجال نصال
ً
كرامة
تأبى املروءة ان تذل
أعزها اهلل حسبا ونسبا
ّ
يا هامات الرجال اليت صمدت
العز يف كربال وقفت
يا بقابا
ّ
جمد مواكبها حنو العال سطعت
ويف رحى االسالم بيارق نصرها رفعت..
واشرأبت حنو العال كتائبها..
حتى استطالت اىل عليائها مشخت..
بدم روت جحيم الرمل سوائلها..
ٍ
بالطهر ،بالصدق باالميان قد نزفت..
فاسأل االرض يا طري فهل ارضنا شبعت
واسأل الشمس يف مرابضها فهل مشسنا
بلون الدم قد خضبت..
انا احلسني بن علي امي فاطمة واملصطفى
جدي..
ّ
ِ
أنذرت ..قد
ربي قد
حاورت ..قد
ُ
ُ
أشهد ّ
ّ
ٍ
وسعت..
بهمة
غت
ْ
بل ُ
انا احلسني بن علي بنان الكف واالعضاء
عت..
قد ُق ِط ْ
وعلى كتفي ختم األئمة ونور الرسالة
عت..
ُطِب ْ
امي
علي
بن
احلسني
انا
جدي..
واملصطفى
فاطمة
ّ
وان شكت نبالكم صدري..
قلتها هل من ناصٍر ينصرني اشدد به
أزري..وأعضد به ظهري..
اىل اهلل مثوانا ..اىل اهلل مأوانا وعند اهلل
ملقانا..
فمن عاش اىل ظهٍر فهل يأمن اىل
العصر..
امي
علي
بن
احلسني
انا
جدي..
واملصطفى
فاطمة
قد ّ
غت فلم يتسع هلم نذري..
بل ُ
قاهلا رسول اهلل يا
عرب حقا تنطق بنا
ُ
الكتب..
ُ
ان ُي َ
قتل السبط يف مكائدكم..
الغضب..
هو
هذا
عار
ُ
ٌ
ً
ان
ا
عجب
ان
العجب
هو
طبعكم
ُ
َهّبوا من األكفان وانتفضوا..
ظلم العدا يف ٍ
أمة رفضوا..
من
خيافون
وكيف
مكائدهم
ما خافوا
ربهم
ّ
عبدوا..
هم هم آل النيب يف اهليجاء قد صمدوا..
ما هابهم مجوع القوم وان كثرت جحافلهم..
ان العزة للرمحان قد قصدوا.

يوم إكمال الدين وإمتام النعمة

قال اهلل سبحانه يف كتابه العظيم «يا ايها الرسول ّ
بلغ ما ُأنزل
ربك وان مل تفعل فما ّ
غت رسالته .واهلل يعصمك من
بل َ
اليك من ّ
الناس ان اهلل ال يهدي القوم الكافرين» املائدة .67
هذه اآلية املعروفة هي آية التبليغ نزلت على النيب صلى اهلل
وآله وسلم بعد ان نزلت احكام االسالم كلها من صوم وصالة وحج
وزكاة ..توجهه لتبليغ امر مهم يتوقف عليه تبليغ الرسالة كلها
وهو تنصيب أمري املؤمنني علي بن ابي طالب وليًا وخليفة من
بعدي واهلل هو العاصم ورسول اهلل «ص» ّ
يبلغ وال تأخذه يف اهلل
لومة الئم خاصة اذا كان هناك امر اهلي وحكم رباني .لكنه ختوف
ان يقول الناس لقد حابى ابن عمه وان يطعنوا يف ذلك ..وهي
ّ
سيبلغ مهما كان ومهما حصل ..وهذا املوقف يشبه
يف النهاية
موقف موسى عليه السالم اذ اخرب اهلل عنه« :فأوجس يف نفسه
خيفة موسى» يعنى خاف الناس ان تخُ دع الناس مبوقف السحرة
الذين جاؤوا بسحر عظيم.
وتذكر كتب السرية انه  -صلى اهلل عليه وآله وسلم -ملا بلغ
موكب احلجيج اىل منطقة قريبة من اجلحفة تدعى بـ «غديرخم» هبط
جربائيل عليه السالم باآلية الكرمية وامر النيب املوكب العظيم الذي
معه ،عند مفرق يتشعب الناس منه ،العراقي اىل عراقه ،والشامي
اىل شامه ،واليمين اىل مينه ،ان يتوقف وقت الظهرية وكان اجلو
حارا ،وخطب يف الناس رافعا صوته فحمد اهلل سبحانه واستعانه..
وشهد هلل بالوحدانية ،ولنفسه بالعبودية والرسالة اىل ان قال:
اني تارك فيكم الثقلني ما ان متسكتم بهما لن تضلوا ابدا .فنادى
مناد ،بأبي انت وامي يا رسول اهلل وما الثقالن؟ فقال «ص»:
كتاب اهلل سبب ،طرف بيد اهلل وطرف بأيدكم ،فتمسكوا به،
نبأني انهما لن يفرتقا حتى يريدا
واآلخر عرتتي وان اللطيف اخلبري ّ
علي احلوض فال تقدموهما فتهلكوا وال تقصروا عنها فتهلكوا..
علي علي السالم ورفعها حتى رؤي بياض آباطهما
وهنا اخذ بيد
ّ
وعرفه الناس أمجعون ثم قال :ايها الناس من اوىل الناس
باملؤمنني من انفسهم؟ قال اهلل ورسوله أعلم .فقال صلى اهلل
عليه وآله :ان اهلل موالي وانا موىل املؤمنني ،وانا أوىل بهم من
ِ
وعاد
وال من وااله
أنفسهم ،فمن كنت مواله
فعلي مواله ،اللهم ِ
ّ
َ
حب من أحبه وابغض
من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأ ّ
من بغضه ،وأدر احلق معه حيث دار.
ولقد كرر النيب  -ص  -عبارة فمن كنت مواله فعلي مواله ثالث
مرات دفعا ألي التباس او اشتباه ..يراجع الغدير االميين.
ثم ان النيب مل يلبث ان نزل عليه قوله تعاىل بعد نصبه علياً
وأمتمت
اكملت لكم دينكم
المرة املسلمني يف تلك الواقعة« :اليوم
ُ
ُ
عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا» املائدة .3
عال وقال :احلمد هلل على اكمال الدين وامتام النعمة
فكبرّ بصوت ٍ
ورضا الرب برساليت ووالية علي بن ابي طالب من بعدي.
وهذه الواقعة الكربى ستبقى خالدة واسباب اخللود هو نزول
آيتني من آيات القرآن الكريم فيها ..فما دام القرآن الكريم
باقيا مستمرا يتلى أناء الليل واطراف النهار ،تبقى هذه احلادثة
يف االذهان والنفوس وال متحى خاطرتها من العقول والقلوب
وان االحتفال السنوي الدائم بـ يوم «الغدير» ال يأتي كطقس
شكلي يهدف اىل احياء مومياءات الرتاث بل يعين اإلحياء املستمر
والتجديد املتواصل لعهد الوالية الربانية وتأكيد على االلتزام
بالقيادة السياسية االهلية ..وكما يذكر الباحثون والدارسون
حلادثة الغدير ..وجذور هذا العيد االسالمي ترجع اىل نفس يوم
«الغدير» الن النيب  -ص -امر املهاجرين واالنصار بل امر زوجاته
ونسائه يف ذلك اليوم بالدخول على علي وتهنئته بهذه الفضيلة
الكربى.يقول زيد بن أرقم :كان اول من صافق النيب وعليًا ابو
بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبري وباقي املهاجرين واالنصار وباقي
الناس.
ويف ذلك املقام التارخيي احلي واملتجدد باستمرار قام «حسان
بن تابت» شاعر االسالم واستأذن رسول اهلل يف ان ينشد شعرا
بهذه املناسبة ،فأذن له رسول اهلل  -ص -قائال« :قل على بركة
اهلل» فقام وقال:
خبم وامسع بالنيب مناديا
نبيهم
الغدير
يناديهم يوم
ّ
ُ
بأنك معصوم فال تك وانيا
ربه
وقد جاءه جربيل عن أمر ّ
ّ
اليك وال ختشى هناك االعاديا
وبلغهم ما أنزل اهلل ربهم
علي معلن الصوت عاليا
بكف
فقام به اذ ذاك رافع كفه
ّ
يبد هناك تعاميا
ومل
فقالوا
فقال فمن موالكم ووليكم
ُ
جتدن فينا لك اليوم عاصيا
ولن
ولينا
ّ
اهلك موالنا وانت ّ
رضيتك من بعدي إمامًا وهاديا
علي فانين
فقال له قم يا
ّ
فكونوا له أنصار صدق َمواليا
وليه
فهذا
مواله
فمن كنت
ّ
وكن للذي عادى عليًا معاديا
هناك دعا اللهم وال وليه
رب أنصر ناصريه لنصرهم إمام هدى كالبدر جيلو الدياجيا
فيا ّ
 ..وآخر دعوانا احلمد هلل رب العاملني.

مسجد السيدة الزهراء عليه السالم

ادفـنوني واقـفا

ادفنوني واقفا حني أموت:
فلقد أمضيت عمري راكعا
يف قدس أقداس السكوت...
وارسموني طائرا مستوحشا،
أو عنكبوت؛
أنا لم يكن بيتي سوى
سطر يتيم يف دواوين البيوت!
ادفنوني واقفا
يف حضرة البحر العظيم،
حتّى أخاطبه بما ملكت يدي:
يا سيّدي،
هذي يدي،
ما عنّفت طفال وال سرقت يتيم...
وتمرّدي،
طرق على باب النعيم؛
وقصائدي
بوح السنابل للنسيم!
ادفنوني واقفا حتّى أرى
من زارني يف املقربه؛
أو جاء كي يسقي الزهور...
ولكم عطشت لقطرة،
أو ملسة تمحو اشتياقي للحضور!
...ولع ّلني أرتاح من وجع االقامة والعبور،
وأصري غصنا يابسا
حتى تنام الطري يف صمت القبور!
ادفنوني واقفا يف وطني،
عاريا ا ّ
ال من الذكرى،
وصوتي كفني..
واكتبوا يف دفرت الريح بحرب الزمن:
ها واقفا مات الذي ال ينحني!

فؤاد نعمان الخوري
سدني – تشرين 2013
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منوعات

أوباما يساعد امرأة حامل فقدت وعيها
خالل إلقائه كلمة بالبيت األبيض

صينيان يبيعان ابنتهما لشراء
«آي فون»

منتج فيلم «فتنة» املسيء لإلسالم
يبكي على قرب الرسول(ص)

ُيالحق زوجان صينيان شابان أمام القضاء بعدما "باعا" ابنتهما،
واستخدما أموال تلك العملية لشراء هاتف آي فون ،وفق ما كشفت
الصحافة الرمسية.
ويشتبه يف أن الوالدين عرضا ابنتهما للتبين على اإلنرتنت ،حبسب
"صحيفة التحرير" الصينية .وطالبا يف إعالنهما مبلغًا قدره 30
ألف يوان ،لكن املبلغ الذي تقاضياه بالفعل بعد إبرام الصفقة
مل يعلن.

أمريكا  -يو بي أي  -سارع الرئيس األمريكي باراك أوباما ملساعدة
امرأة حامل فقدت وعيها لوقت وجيز وكادت تسقط أرضًا خالل
إلقائه كلمة يف البيت األبيض عن املشاكل اليت يواجهها األمريكيون
عند حماولتهم التقدم بطلب للحصول على رعاية صحية.
وأفاد البيت األبيض ان أوباما أوقف كلمته وسارع لإلمساك بامرأة
حامل تدعى كارمل أليسون ،وهي تعاني من السكري من النوع.1
وأوضح ان أليسون تعاني من السكري منذ كانت يف التاسعة من
العمر ،وهي حتمل بطاقة التأمني ذاتها منذ ذلك احلني على رغم
ارتفاع التكاليف ،خوفًا من أال تتمكن من إجياد تغطية صحية مناسبة
هلا نظرًا لوضعها الصحي.
ولفت إىل ان أليسون شعرت بدوار خالل كلمة أوباما املطولة عن
املشاكل اليت يواجهها األمريكيون عند حماولتهم التقدم بطلب
للحصول على رعاية صحية ،وقد أوقف أوباما كلمته واستدار حنوها
وأمسك بها ،وشعرت بتحسن بعدها ورافقها مساعدو الرئيس
األمريكي فيما صفق هلا احلاضرون.
ومازح أوباما قائ ًال "هذا ما حيصل عندما أطيل الكالم".
بدورها كتبت أليسون تغريدة عرب موقع (تويرت) قالت فيها "أنا
خبري ،وكان جمرد دوار بسيط ،شكرًا باراك أوباما إلمساكك بي!
واألمر اجليد هو ان هذه اليت تعاني من السكري حامل".

بعد الدجاجة والتيس السعوديني..
بيع خروف كوييت بـ «مليون ريال»

باع كوييت خروفًا مببلغ مليون ريال سعودي بسوق الغنم يف حفر
الباطن (شرق السعودية) يف صفقة غري مسبوقة ،ما دعا البعض
إىل أن يصفها بأنها "صفقة العام بال منازع".
ووفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية فإن "املواطن الكوييت شقيق نائب
سابق ويعمل يف جتارة األغنام (الصنف) بني الكويت والسعودية،
قام بعرض فحل أصيل بسوق الغنم يف حفر الباطن مبزاد علين
تسابق عليه التجار".
وأضافت الصحيفة" :املزايدة بدأت بـ 100ألف ريال سعودي ووصلت
بعد نصف ساعة إىل مليون ريال سعودي لريسو املزاد على تاجر
سعودي اشرتى الفحل وقام بدفع قيمته نقدًا".
وكانت العاصمة الرياض قد شهدت أخريًا أول مزاد لـ''مزايني
الدجاج'' ،حيث تضمن عرض سالالت نادرة من الدجاج ،ليشهد
املزاد صفقات بيع كبرية راوحت بني  7500ريال و 16500ريال،
يف الوقت الذي بلغ فيه إمجاليها  92500ريال.
كما بيع يف السعودية ،قبل حنو شهرين تيس سعودي قيل أنه
"أصلي" مببلغ  13مليون ريال سعودي (أكثر من  3ماليني دوالر).

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

وكشفت الصحيفة أنهما اشرتيا هاتف "آي فون" وأحذية رياضية
وغريها من السلع الفاخرة بعد تقاضي األموال .وبرر الوالدان
فعلتهما للشرطة حبجة أنهما أرادا تقديم حياة أفضل البنتهما ،كما
أن هلما -أص ًال -طف ًال آخر.
ورم يف املعدة
وقالت الصحف نق ًال عن السلطات إن الزوجة ادعت أثناء محلها
اإلصابة بورم يف املعدة لتفسري انتفاخ بطنها للمقربني منها،
بهدف احلفاظ على سرية املخطط ،حتى موعد الوالدة اليت جرت يف
بيتها وبعيدًا عن األنظار.
وبرر الولدان الشابان والعاطالن عن العمل ،فعلهما برغبتهما
ّ
يف ضمان مستقبل الرضيعة ،ومتكينها من حياة أفضل من حياة
شقيقيها اآلخرين .وال تزال ظاهرة االجتار باألطفال منتشرة
بالصني بسبب سياسة الطفل الواحد واخللل الدميوجرايف بني
الرجال والنساء بالبالد.

معلمة تكتشف بعد  57عاماً أن والدتها
احلقيقية سائقة حافلة املدرسة
مل تكن كارول على علم أنها ستلتقي والدتها احلقيقية بعد 57
عامًا من افرتاقهما عند والدتها مباشرة ،حيث شاء القدر أن تعمل
األم سائقة للحافلة اليت تقل األطفال من نفس املدرسة اليت تعمل
فيها كمعلمة واعتادت أن تراها كل صباح على مدى سبع سنوات
دون أن تعرف احلقيقة.
وكانت فريدا بيكرينغ محلت بكارول عام  1948يف ظروف غري
طبيعية عندما كانت تبلغ من العمر  19عامًا ،وختلت عنها بعد
والدتها مباشرة ،وتكفلت عائلة أخرى تعيش على بعد  9أميال فقط
برعايتها ،حبسب ما ذكرت صحيفة "دايلي تلغراف" الربيطانية.

خجلي تضاعف أمام قرب الرسول صلى اهلل عليه وسلم حيث
جال خباطري حجم اخلطأ الكبري الذي وقعت فيه قبل أن يشرح
اهلل صدري لإلسالم،
" لقد قادتين عملية البحث الكتشاف حجم اجلرم الكبري الذي
اقرتفته" .بهذه الكلمات عرب اهلولندي آرنولد فاندرون ،أحد
منتجي فيلم "فتنة" املسيء للنيب حممد (ص) عن سعادته
البالغة باعتناقه اإلسالم.
كما عرب فاندرون عن مشاعر السرور اليت انتابته ألدائه فريضة
احلج قبل أيام ،مشريا واالبتسامة تعلو وجهه إىل أن دموعه مل
تتوقف منذ أن وصل إىل مكة املكرمة ،وأنه يعيش اآلن أمجل
حلظات حياته .كما أضاف أنه ينوي العمل على إنتاج فيلم آخر
يعكس أخالق النيب حممد (ص).
وقد أدىل فاندرون حبوار لصحيفة "عكاظ" السعودية قال
فيها" :هنا وجدت ذاتي بني هذه القلوب املؤمنة ،ودعواتي
أن متسح دموعي كل ذنوبي بعد توبيت ،وسأعمل على إنتاج
عمل كبري خيدم اإلسالم واملسلمني ويعكس خلق وأخالق نيب
الرمحة بعد عودتي من رحلة احلج" ،معربا عن أمنيته بأن ميضي
أيام عمره كلها يف املدينة املنورة ،اليت قال إنها متنحه
الشعور بالراحة واألمان ،واصفا إياها باملكان الرائع لتالوة
القرآن الكريم "بتدبر" ،باإلضافة إىل االطالع على الكتب
الدينية.

وعملت األم ما بني عامي  1945و 1982سائقة حلافلة مدرسية،
ويف تلك الفرتة مل تكن على علم مبكان ابنتها ،حتى عندما انتقلت
لتعمل يف نفس املدرسة ،وكانت تقلها يوميًا إىل املدرسة على
مدى سبع سنوات.

أفاد منتج الفيلم املذكور أنه كان يتوق إىل التعرف أكثر
على اإلسالم ،فراح يقرأ عنه وعن تعاليمه ،فأيقن أن اإلسالم
دين عظيم حيمل رسالة سامية ،ما زاد من رغبته بالدخول إىل
الدين احلنيف ،مضيفا "اآلن احلمد هلل أصبحت ذلك الشخص
السعيد الذي تتملكه الطمأنينة والسكينة".

ويف  2005شاءت الصدفة أن تكتشف كارول أن سائقة احلافلة
املدرسية السابقة ليست سوى والدتها احلقيقية ،وأرسلت هلا
رسالة ختربها فيها بذلك دون أن تلقي عليها باللوم نتيجة ما
حصل.
وسبق لكارول اليت تبلغ من العمر حاليًا  65عامًا الزواج مرتني،
ولديها طفلني وثالثة أحفاد ،اثنان منهم يعيشون يف أسرتاليا ،يف
حني أن والدتها مل تنجب بعدها ومل تكون أسرة طول تلك السنني،
لذلك بقيت تشعر بالوحدة قبل أن تلتقي بابنتها.

كما حتدث آرنولد فاندرون عن اعتناقه اإلسالم بالقول ..
"يف البداية وجدت صعوبة يف دخولي إىل اإلسالم حيث مل
أنشأ يف جمتمع مسلم يعلمين أكثر عن هذا الدين العظيم،
وقد وجدت ما كنت أصبو إليه وأفتقده يف حياتي السابقة،
وأتصور أن كل عمري قبل إشهار إسالمي كان مثل قبض
الريح .ومل أجد راحيت الكاملة إال جبوار قرب املصطفى صلى
اهلل عليه وسلم حني زرته".

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

* خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول

فريد جان دكان
97505588

* نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

يف سياق احلوار ذكر الشاب املسلم أنه "مل يدر يف خلدي
كعضو حزب احلرية اليميين اهلولندي السابق أن أدخل اإلسالم
احلنيف ،وأتوجه بعد ذلك لزيارة احلرمني الشريفني ،خصوصا
أني أنتمي للحزب الذي أسهم يف إنتاج الفيلم املسيء
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،بل كنت منتج ذلك الفيلم
الذي يعد نقطة سوداء يف حياتي .فقد كنت منتميا ألشد
األحزاب تطرفا وعداء للدين احلنيف ،لكن بعد أن شاهدت
ردود األفعال ضد إنتاج فيلم فتنة (الذي عرض يف عام
 ،)2006بدأت يف البحث عن حقيقة اإلسالم".
يذكر أن هذه ليست زيارة فاندرون األوىل إىل األراضي
املقدسة ،إذ سبق له أن شد الرحال إىل مكة املكرمة يف
فرباير/شباط املاضي ألداء العمرة.
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Military on standby as RFS tells families to be ready to run as NSW’s 300km wall
of fire continues its destruction

Bushfire smoke blankets the Sydney city skyline on monday.
The Duffy’s Forest crew conduct back burning at a property in Bilpin. Picture: Bradley Hunter

Fires was still burning around Lithgow in the Blue Mountains.
EVERY resource NSW can
muster - including possibly the military - is being sent to fight the Blue
Mountains bushfires, as
fears grow that a megafire could form.
While there are 56 fires
still active across the
state on Monday - 12 uncontained - the focus is
the large State Mine fire
near Lithgow.
Sydney awoke to hazardous air quality exceeding
national health standards,
as particles from bush
fire smoke set in over the
city.
The Office of Environment
is reporting visibility issues from Sydney east
to south west, north west
and the Illawarra.
Air quality across the city
today is forecast to be
“poor due to particles”
and people with heart or
lung disease are urged to
take care.

Residents in the township
of Bell were this morning
again urged to evacuate
ahead of temperatures in
the mid-30s, low humidity and problematic winds
around 25km/h.
The great concern in the
region west of Sydney is
the chance of a mega-fire
forming in worsening conditions on Wednesday.
Footage captured with
a helmet camera by the
Blackheath/Mt Victoria
RFS shows the incredibly dangerous conditions
faced in the Blue Mountains. Courtesy Blackheath/Mt Victoria RFS
NSW Emergency Service
Minister Mike Gallacher
says northwesterly winds
could push the large fire
into two others - and towards more populated
areas like Katoomba and
Leura, and western Sydney.
Mr Gallacher says the

conditions are forecast to
be similar to those seen
last Thursday, when the
emergency began.
Rural Fire Service commissioner Shane Fitzsimmons concedes it’s a possibility.
“I don’t think I’ve ever use
the word mega-fire,” he
said.
“But the reality is that
the modelling indicates
that there’s every likelihood that in the forecast
weather conditions that
these two fires, particularly up in the back end of
the mountains, will merge
at some point.’’
The Lithgow fire could
burn along the Bells Line
of Road, threatening communities in Sydney’s
northwest from Kurrajong
to Richmond.
It may be that some communities “will be simply
unsaveable”, Mr Fitzsimmons said.

The RFS boss said he did
not want to cause panic
or hysteria but it was better to be forewarned: “We
are better off focusing
on what might be. While
it may cause distress, I
would rather be apologising for inconvenience
than dealing with devastation and despair.”
Premier Barry O’Farrell
signed 0n sunday a Disaster Declaration Order because of the “widespread
danger to life and property” and families have been
told to prepare to flee or
face forced evacuations.
“The RFS Commissioner has advised weather
conditions over the next
few days will deteriorate
significantly and there is
potential for a significant
and widespread danger to
life and property across
the state,” Mr O’Farrell
said.
The order will last for 30
days and give emergency
services the power to order people to leave their
homes or other areas, to
turn off gas and power
supplies, demolish buildings or enter buildings. It
will be an offence to disobey the orders.
“If people don’t evacuate
when they are asked to or
told to they also put at risk
the lives of emergency

workers and that is simply
unfair,” Mr O’Farrell said.
“No one wants to lose
their property, but the objective is to save lives as
well as property. We breed
them tough in this state,
and we will get through it,
but only if we listen to the
authorities.”
Meanwhile, the towns of
Bugdewoi and Toukley
could be vulnerable from
the central coast fire, although contingency plans
were into place to protect
them, authorities said.
The danger was “unparalleled” and the state was
facing its most serious fire
threats since the 1960s,
Mr Fitzsimmons said.
The benign conditions
they had expected early
this week would not be
realised.
Instead, updated conditions predicted temperatures between the
mid-20s to high 30s with
winds from the west and
northwest of 35 to 45kph
gusting up to 100kph.
The winds may be strong
enough to lift the embers
and carry them to the Illawarra, sparking spot fires.
The 300km firefront could
advance by between
three and nine kilometres a day while the fires
create their own weather
system with erratic and

unpredictable developments, Mr Fitzsimmons
warned.
The westerly winds would
blanket Sydney in a pall
of smoke until a southerly change blows through.
The main fire danger yesterday was focused on
the rural village of Bell,
where residents were
told via an emergency
text warning at 11.36am
to leave their homes.
Bell, on the junction of
the Bells Line of Road,
Chifley Rd and the Darling Causeway, is in
the direct line of the
38,000ha state mine fire
and the Lithgow Workers
Club was opened as an
evacuation centre. RFS
Hornsby Group Captain
Grant Wargren said, despite the fire being upgraded to “emergency
warning”, back-burning
was holding it off.
About 200 firefighters
from interstate including
crews from Queensland,
Victoria, Tasmania and
the ACT, have moved in
to help exhausted RFS
crews tackle the Blue
Mountains blaze.
NSW Police Assistant
Commissioner
Alan
Clarke said anyone who
failed to obey orders from
police or firefighters was
risking lives.
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Scott Morrison defends Clear link between climate change and bushfires: UN
‘illegal’ directive
adviser warns Tony Abbott
IMMIGRATION Minister
Scott Morrison says he is
simply calling “a spade a
spade” by directing public
servants to refer to asylum seekers as “illegal”.
“I’m not going to make
any apologies for not using politically correct language to describe something that I am trying to
stop,” he said.
Mr Morrison has come
under fire for telling immigration staff that boat
arrivals must be called
“illegal maritime arrivals”,
and asylum seekers in
detention must be called
“detainees” instead of
“clients”.
The immigration minister
is unrepentant.
“I’m not going to engage
in some sort of clever
language to try and mask
anything here,” he said.
“I’m going to call a spade
a spade.”
Morrison said his directive
simply concerned the way

asylum seekers arrived.
“People who have entered
Australia illegally by boat
have illegally entered by
boat,” he said.
“I’ve never said that it is
illegal to claim asylum.
That’s not what the term
refers to. It refers to their
mode of entry.”
Labor
immigration
spokesman Richard Marles accused Mr Morrison
of demonising asylum
seekers in what he said
was a return to the inflammatory rhetoric of the
Howard era.
“This is an area where
language is bullets: it is
really important that we
are careful about what
language we use and that
we depoliticise this area
of policy,” Mr Marles said.
“Those who come by boat
are not the enemy.
“In terms of calling a
spade a spade, people
who seek asylum here are
asylum seekers.”

A senior United Nations
climate change official
says there is ‘’absolutely’’
a link between climate
change and bushfires and
has warned that the Coalition government will pay a
high political and financial
price for its decision to
scrap carbon pricing.
In an interview with CNN’s
Christine Amanpour on
Monday, the head of the
UN’s climate change negotiations,
Christiana
Figueres, said there was a
clear link between climate
change and bushfires such
as those raging in New
South Wales.
She noted that the World
Meteorological Organisation had not yet established a direct link between
the NSW fires and climate
change.
“But what is absolutely
clear is the science is telling us that there are increasing heat waves in
Asia, Europe, and Australia; that these will continue;
that they will continue in

Vic arrests in $300m drug raids
THREE Canadians have
been charged after police raids targeting a $300
million international drug
syndicate.
The trio was arrested in
Melbourne as part of Operation
Diamondback,
which was set up 18
months ago based on information from Customs
and NSW Police.
Police say one of the alleged traffickers, a 46year-old man, was caught
on Sunday as he was
checking in for a flight to
Canada.
The two others, a 27-yearold man and a 30-year-old
woman, were then arrested at a Melbourne CBD
apartment.
Victoria Police Assistant
Commissioner Steve Fontana said all three Canadians are believed to have
travelled to Australia to

distribute drugs for the
syndicate.
“This is a significant international syndicate that’s
been targeting Australia,”
he told reporters on Monday.
“We’re very pleased with
the outcomes of the investigation.”
The arrests came after police seized 650kg of pseudoephedrine last month
that had been hidden in
vanilla powder jars.
Detectives secretly replaced the drugs, being
kept in a self-storage unit
in South Melbourne, with
a non-harmful substance
and watched the drug syndicate continue its operations before pouncing on
the trio.
The drugs, used in the
manufacture of ice or
crystal meth, are believed
to have been sourced from

India.
In August last year, police
revealed the taskforce had
also seized 109kg of pseudoephedrine and three Canadians had been charged
with drug offences.
Police said on Monday
the taskforce had now
wrapped up with a total haul of 1.9 tonnes of
pseudoephedrine and 10
arrests.
The total street value of
the seized drugs is estimated to be as high as
$300 million, police say.
Mr Fontana said Australia
was targeted because it’s
a wealthy country with a
large drug market but the
Canadian criminal syndicate does not have links
with bikie gangs.
Five other Canadians and
two Australians are before
the courts on drug charges.

their intensity and in their
frequency,” Ms Figueres
said.
The highly unusual intervention by a senior UN official in a domestic climate
policy debate comes three
weeks before the next major round of UN-sponsored
talks in Warsaw. The negotiations are aiming to reach
a global climate treaty by
2015 that would take effect
by 2020.
Ms Figueres described the
NSW fires as an ‘’example
of what we may be looking
at unless we take actually
vigorous action’’.
The UN negotiator said the
new Abbott government
had chosen a more difficult and expensive path to
emissions reduction than
the previous Gillard government – noting that the
Coalition had not stepped
away from Australia’s
commitment to reduce its
emissions by 5 per cent by
2020.
‘’The road that they are
choosing to get to the
same target that the previous government had could
be much more expensive
for them and for the population,’’ Ms Figueres said.
This comes as Environment Minister Greg Hunt
announced that the government could bypass
the Senate and introduce
its ‘’direct action’’ carbon
abatement policy through
regulation.
The UN adviser said the
Abbott government would
not only pay a high political price but a ‘’very high
financial price’’ for stepping away from a price on
carbon.
‘’What we need to do is put
a price on carbon so that
we don’t have to continue
to pay the price of carbon,’’
she said.
Last week, the Australian
Greens were criticised for
drawing a link between
the carbon tax and climate
change at the height of the
crisis, when homes had
been lost and a man had
lost his life.
On Monday, Mr Hunt would
not be drawn on links be-

tween climate change and
the NSW fires.
‘’There are 2000-odd firefighters in the field as we
speak, there have been
over 200 homes lost and
of course a terrible tragedy
on the Central Coast,’’ he
told reporters in Canberra.
‘’No one, no one should
be politicising these bushfires.’’
Labor leader Bill Shorten
said it was not the right
time to debate possible
links between the bushfires and climate change.
When asked on Monday
if climate change made
disastrous events such

as the NSW fires more
likely, NSW Premier Barry
O’Farrell replied: ‘’Well,
clearly, I think that’s the
science.’’
He told the ABC’s 7.30 that
his job was to translate science into practical action.
‘’I understand that if you’re
planning new developments, if you’re planning
greenfield sites, you can
ensure whether for flood
damage or for fire damage,
you build in a certain way,’’
Mr O’Farrell said.
He said it was difficult to
‘’retro-fit’’ already established communities such
as the Blue Mountains.

His chariot ride over, silvertongued Bob Carr bids farewell
Bob Carr resigns from federal parliament, dispensing
policy advice on asylum
seekers and Palestine, and
explaining why he defected
from Gillard to Rudd.
And so, with malice to no
one and generosity to all,
as he put it, Bob Carr bid
his farewell, unwilling to
hog the prize of his life any
longer.
Hold the flowers. With
all that generosity going
around, Carr has already
received his share.
He’d harboured for years
the dream of becoming
Australia’s foreign minister.
He’d had to watch the other mates who had made
the NSW Right the most
feared faction of the Labor
Party waltz to Canberra
and capture it all those
years ago.
Paul Keating, treasurer
and prime minister. Graham Richo Richardson,
charmer and leg-breaker
extraordinaire. Leo McLeay
(amazingly) Speaker. Laurie Brereton, cabinet minister and Mr Smooth.
Carr, alone among the
Mates who had dedicated
their youth to putting the
sword to the old Left, was
condemned, with his bookishness and his learning,
to the NSW state parliament.

He did, of course, become
Premier. Indeed, his 10 and
a bit years made him the
longest continuously serving NSW premier. Ever.
But it wasn’t enough. Julia
Gillard finally delivered his
dream.
In March last year, amid
trumpets, the tossing of
rose petals and the burning of incense, Bob Carr
was carried to Canberra on
a sedan chair and granted
a ticket to ride the skies.
Foreign minister.
Now, less than 20 months
later, he has chosen to
stroll off. The chariot and
the rose petals are no
more than a figment of
the imagination, the ticket
to ride no more than the
scent of stale, burned out
incense.
His leaving was a generous thing, he insisted. It
would not be fair at all to
hog the position that had
been gifted to him, denying
the promise of a younger
candidate. And anyway,
Labor had no chance of
regaining
government
for another three years at
least. The skies, he might
as well have said, were out
of reach. For years hence,
at least.
Well, you’d hardly blame
him. He’s 66. And he’d already joined the Mates on
the honour board.
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Origin says Abbott plan will cut Very important discussions’: Tony Abbott defends Don
emissions
ELECTRICITY and gas
provider Origin Energy
says it’s confident the
coalition government’s
direct action policies will
cut carbon emissions.
Prime Minister Tony Abbott’s plans to repeal the
carbon tax are likely to be
opposed in the existing
Senate, where Labor and
the Greens will command
a majority until July.
But outgoing Origin
chairman Kevin McCann
says the coalition’s policy to replace carbon pricing with a direct action
scheme would still help
reduce emissions.
His comments come a day
after the United Nations’
climate chief condemned
the plan.
“We look forward to working with the new federal
government which will
replace pricing of carbon
with a direct action policy,” he told shareholders at the company’s annual general meeting on
Wednesday.
“If well-designed, this policy can make an effective
contribution to reducing
Australia’s carbon emissions.”
Mr McCann said Origin
was close to meeting a
commonwealth target,

mandating that 20 per
cent of energy supply
come from renewable
sources by 2020.
“We believe this 20 per
cent target is already
nearly met,” he said.
“Additional mandatory investments in renewables
will further increase the
delivered cost of electricity to consumers.”
While South Australia and
Victoria fully deregulated
electricity and gas prices
in February, Queensland
and NSW are yet to follow.
But, Mr McCann said,
Queensland would deregulate retail electricity prices from July 2015 while
NSW would consider the
issue later this year.
Origin told the Australian
Securities Exchange that
managing director Grant
King’s tenure would be
extended beyond June
30 next year, when it was
due to expire.
“Mr King’s contract is
now ongoing and may be
terminated by either party
on 12 months notice or
on a shorter notice period
by agreement between
the parties,” it said in a
statement.
Origin shares gained 21
cents to $14.46.

Randall’s Cairns trip

Liberal member for Canning, Don
Randall, pictured during question
time in 2009. Photo: Stefan Postles

Prime Minister Tony Abbott has provided the
first explanation from the
government for West Australian MP Don Randall’s
taxpayer-funded trip to
Cairns, saying Mr Randall
had ‘’very important discussions’’ with the then
Coalition whip.
Mr Randall, who also took
possession of an investment property during the
overnight stay with his
wife, has refused on seven
separate occasions to answer questions from Fairfax Media on the issue.
Fairfax Media revealed
last week that Mr Randall
billed taxpayers $5259 for
his Cairns trip in November 2012 on the grounds
of “electorate business”.
Advertisement
A week later the MP updated his pecuniary interests, saying: “My wife and

Science teacher Travis Lechien accused of taking students to strip club

IT’S a lot more exciting
than an excursion to the
aquarium or the museum.
But a northwest Indiana
teacher is in trouble after
he allegedly took several
of his high school pupils
to a strip club to celebrate
a student’s birthday, reports The Huffington
Post.
Travis Lechien is also accused of providing students - some 18-yearsold, some younger - with
alcohol in his home.
Students often “hung
out” at Lechien’s house
to drink and smoke fla-

voured tobacco, according to a court affidavit.
The 31-year-old science
teacher was fired from
his job at Hanover Central
High School for “immorality”, Hanover Superintendent Tom Taylor told
The Northwest Indiana
Times .
Superintendent Taylor
said while he has not received any calls or complaints from parents, he
says he hopes the community understands the
school board acted swiftly with “student safety” in
mind.

None of the students involved were reprimanded
or punished, Taylor said.
“I think the issue here is
with the adult involved,”
he said.
In addition to teaching
chemistry at Hanover
Central High School for
nine years, Lechien also
was the head boys volleyball coach and he sponsored several after-school
student activities
He was suspended without pay and charged with
three counts of contributing to the delinquency of
a minor.

I have taken possession
of the house at the Cairns
location. We intend to rent
the house as an investment.”
After three days of intense
media pressure Mr Randall
promised late last week to
refund taxpayers to “alleviate any ambiguity”.
Yet Mr Abbott, speaking on Fairfax Radio on
Wednesday, suggested
the trip was justified.
“The gentleman in question [Mr Randall] tells me
that ... he went from Perth
to Cairns to have some
very important discussions with the whip,” Mr
Abbott said. The whip at
the time was Leichardt
MP Warren Entsch, whose
electorate takes in Cairns.
But when quizzed by The
Australian Financial Review, Mr Entsch refused
to divulge the content of
those discussions and admitted he did not know if
they constituted “electorate business” as Mr Randall had claimed.
A spokeswoman for Mr
Entsch later said: “Yes he
did meet with Don Randall
for a couple of hours, but
the content of that conversation was private.”
Asked why Mr Randall
could not have used a
telephone – rather than
flying more than 3000
kilometres on business
class flights with his wife
to the same location as his
investment property – the
Prime Minister said some
discussions were “best
done face to face”.
“There are certain things
that just have to happen
face to face and look,
members of Parliament
are entitled to travel to
have important meetings
because teleconferencing
is sometimes no substitute for a face-to-face discussion,” Mr Abbott said.
“Now I’m not defending
any particular action and
look, over the years there
have been a lot of things

which look contrived, I’ve
got to say.”
Later asked why Mr Randall’s wife went on the
Cairns trip given it involved a work meeting, Mr
Abbott ignored the question before being driven
away.
Treasurer Joe Hockey
sent a message to his colleagues on Wednesday,
saying ‘’everyone should
comply with the rules . . .
Whenever I’ve had any associated private activity,
I pay for that activity myself.’’
‘’Whether its a journalist’s
wedding or a journalist’s
funeral, the question really for everyone, is, is it appropriate? . . . And frankly,
would you be going to that
place, if not for the work
involved.’’
But he would not be drawn
on specific questioning
about whether it was appropriate for Mr Randall
to travel to Cairns to meet
with Mr Entsch.
Mr Hockey, who has been
outspoken against “government waste” and is
currently overseeing an
audit into government
spending, said he was not
responsible for any overhaul of the rules guiding
MPs expenses.
‘’I’ve got a pretty full dance
card at the moment, dealing with the challenges in
the economy and budget,’’
he said.
‘’I am sure there’s going
to be lots of allegations
about people. Seriously, if
the guidelines are wrong
then the guidelines are
for another minister to
change.’’
The Prime Minister has
resisted taking action
against his colleagues
for questionable expense
claims, despite a series of
stories by Fairfax Media,
revealing that a quarter
of the Coalition cabinet,
including Mr Abbott, had
billed taxpayers thousands of dollars to attend

weddings.
Mr Abbott said he was
“not ruling out improvements” to the entitlements
system, but he had yet to
see an idea that would be
better than the current arrangements.
“I appreciate the public
are always concerned and
annoyed whenever there
are stories of politicians
allegedly misusing entitlements,” Mr Abbott said.
“I’m not saying that we are
never going to change the
system. I am always vigilant for ways to improve.
“The difficulty is that whatever the system is there’s
always going to be arguments at the margin.”
Mr Randall has yet to explain another $5000 trip
to Melbourne with a family member on a Saturday
last September, which he
claimed as “sittings of
Parliament” despite the
fact Parliament has not sat
in Melbourne since 1927.
Mr Randall has refused
numerous times to say
what he was doing in Melbourne on that Saturday
and whether he and his
wife attended the West
Coast Eagles AFL semifinal that night. The family
member who accompanied Mr Randall flew back
to Perth after spending the
Saturday in Melbourne.
Mr Randall has also spent
thousands on books including children’s cookbooks, a guide to Broadway musicals and multiple
copies of Guinness World
Records. He said in a
statement that these were
purchased “as gifts for
community groups and
schools in my electorate”.
It is understood that Mr
Randall’s Cairns trip has
been referred to the Australian Federal Police.
The AFP is not currently
investigating Mr Randall,
but it is understood the
Finance Department has
been asked to examine
the trip.
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Low rates and $A will boost Abbott to visit Thailand in 2014 Aircraft fighting NSW bushfire
PRIME Minister Tony Ab- to visit Thailand officially, crashes
economy: RBA
bott will make an official in 1998.

NON-MINING investment
is at levels not seen since
the 1990s recession but
a falling Australian dollar, low interest rates
and improving business
confidence should turn
things around.
Reserve Bank deputy
governor Philip Lowe
says growth in Asia had
helped Australia experience an investment
boom during the global
financial crisis when other developed economies
were experiencing an investment drought.
But although mining
investment thrived, investment in Australia’s
non-mining sectors was
depressed, so the economy will need to be rebalanced as the mining
investment boom winds
down, he said.
“As a share of nominal
GDP (gross domestic
product), non-mining private business investment
is currently around three
percentage points lower
than its average over
the period from 2005 to
2008 and it is not much
above levels seen in the
early 1990s recession,”
Dr Lowe said in a speech
to the Australian Investment Conference in Melbourne on Thursday.
“The low level of overall
non-mining investment
has occurred despite
corporate balance sheets
being in generally sound
shape and firms having
significant holdings of
liquid assets.
“It has occurred despite
financial institutions re-

porting that they are willing and able to lend, and
it has occurred despite
lending rates being at record lows for both large
and small businesses.”
Dr Lowe said the factors
behind the low levels of
investment were the high
Australian dollar, postfinancial crisis fears,
changing
household
spending behaviour and
a lack of business confidence as a result of the
high exchange rate and
policy uncertainty due to
the previous hung parliament.
But, he said, the RBA
expected non-mining investment to pick up to
at least high single-digit
rates within the next couple of years, thanks to the
depreciating exchange
rate, improving business
confidence following the
federal election and low
interest rates.
Whether business confidence could be sustained
would depend on international events as well as
domestic policy choices,
he said.
“Business confidence
- and thus the preparedness to take risk - is likely
to be higher if the policy
environment is predictable and there is strong
commitment to ongoing
reform to make markets
work well and to boost
productivity,” he said.
“Ensuring that regulation is fit for purpose is
also important. So too is
ensuring that the general
business environment
promotes innovation.”

visit to Thailand in 2014
on an invitation from the
Thai government, official
sources say.
Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra extended
an invitation to Mr Abbott
during bilateral meetings
at the recent Bali conference of the Asia Pacific
Economic Cooperation
grouping.
Australia has been backing Thailand’s application
to be a non-permanent
member of the United Nations Security Council for
2017 and 2018.
Thailand is also seeking
Australia’s support in its
efforts to secure a seat on
the Human Rights Council
between 2015 and 2017.
Diplomatic sources confirmed Mr Abbot had accepted the Thai invitation
and had agreed to travel to
Thailand “during his first
year in office”.
John Howard was the last
Australian prime minister

Prime Minister Yingluck
visited Australia in May
last year during celebrations to mark 60 years of
bilateral ties between the
two nations.
Sources said Mr Abbott
is expected to be accompanied by a delegation of
representatives from business, trade and education.
Australian service exports
in the field of education
were valued at $540 million in 2012. Australia is
Thailand’s eighth major
export market, largely for
motor vehicle exports as
well as gold and engineering equipment. Australia’s
exports to Thailand are led
by crude petroleum, gold,
copper and aluminium.
Australian tourism arrivals
to Thailand are now fast
approaching the one million mark. In 2012, Australian visitors were up by
12.14 per cent to 930,599,
according to the Tourism
Authority of Thailand.

Funding boost for NSW preschools

PRESCHOOLS
across
NSW will get a 20 per cent
funding boost under a
new model targeting disadvantaged and Aboriginal children.
However, three-year-olds
from non-disadvantaged
or indigenous backgrounds will miss out.
The new funding model,
announced on Thursday,
will see an extra $150
million injected into community preschools across
NSW, with 95 per cent of
the more than 770 centres expected to receive
an increase in their base
budget.
The funding, which seeks
to bring more children
aged three, four and five
from disadvantaged and
Aboriginal backgrounds
into child care, will see
centres’ base rates increase from $2950 to
$5270.

While four- and five-yearolds who aren’t disadvantaged or Indigenous will
continue to be subsidised,
three-year-olds from these
backgrounds won’t.
Education Minister Adrian
Piccoli said the reform is
the “biggest ever seen” in
the sector and will target
funding on a needs basis
to deliver funding more
efficiently and effectively.
“I am confident that the
changes will result in a
fairer distribution of preschool funding across
NSW, which will help to
ensure that more children,
including the most disadvantaged can benefit from
accessing preschool,” Mr
Piccoli said on Thursday.
All preschools will have
time to adjust to the
changes.
No preschool will lose
money for the next two
years.

An aircraft involved in
firefighting operations
has crashed on the NSW
south coast, sparking
another bushfire that is
preventing rescue crews
from reaching the pilot.
The Rural Fire Service
said it held “grave concerns” for the safety of
the pilot after the fixedwing aircraft crashed in
rugged bushland about
40 kilometres west of Ulladulla just after 10am on
Thursday.
Rural Fire Service Deputy
Commissioner Rob Rodgers confirmed that the
aircraft, with one person
on board, was involved in
firefighting operations at
the time.
The M-18 Dromader had
been contracted to the
RFS for firefighting efforts.
The plane crash sparked a
bushfire which, along with
high winds, was hampering efforts to reach the
pilot.
Other water bombing aircraft were called to the
area and were attempting
to douse the flames.
“We are concerned, as
you would imagine,” Mr
Rodgers said at Faulconbridge on Thursday.
He did not comment on
reports that a body had
been seen next to the
plane’s wreckage.
“Until such time as we
have any confirmation of
anything, the condition is
unknown,” he said.
“All I can tell you about
that is that I can confirm
there was a fixed-wing
bomber working on fires
down in the Ulladulla
area. That aircraft has
crashed.”
The rugged, remote nature of the terrain was
making it hard for emergency crews to access
the wreckage.
Police said just after 1pm
that it could take response
crews ‘‘some time’’ to get
to the site.
Two rescue helicopters
arrived in the area just
before midday, and an
attempt was made to

winch paramedics to the
ground.
However that was aborted
due to high winds and
smoke in the area.
Mr Rodgers said firefighting was “an inherently
dangerous task, whether
you are on the ground or
whether you are flying the
air”.
“Our focus right now is
obviously supporting the
families involved and making sure the best possible
services are provided to
go in and hopefully help
the pilot,” he said.
Westpac Life Saver Rescue Helicopter chief executive Stephen Leahy said
the Life Saver three helicopter was at the scene of
the crash.
‘‘Details are still sketchy
at the moment. We know
it’s a fixed-wing (aircraft),
so it will be a large aircraft,’’ he said.
According to the RFS, a
3800 hectare bushfire is
burning out-of-control in
thick bushland at Wirritin
Ridge, 36 kilometres west
of Ulladulla.
The aircraft was believed
to be attempting to waterbomb that blaze when
it crashed for unknown
reasons.
The M-18 Dromader is
a single-engine agricultural aircraft that can be
adapted for fire-fighting
purposes.
A NSW Police spokesman
said officers were still
making their way to the
scene.
She said the fixed-wing aircraft was conducting fire
fighting suppression activities in the Shoalhaven
area when it crashed.
‘‘At this stage it is believed that the pilot was
the only person on board
and it it is confirmed the
aircraft was contracted to
the NSW Rural Fire Service,’’ she said.
‘‘NSW Police Aviation
Command is heading
to the scene with an air
crash investigation officer who will liaise with Air
Transport Safety Bureau
investigators.’’
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Advertisement
National

Strata Management

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

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

ال مرياج

LA MIRAGE

لـصاحـبها سـام يـونان

املكان األفضل لتحقيق حلم
اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع
وأرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها
ومجاهلا وديكورها
على استعداد الستقبال مناسباتكم
زواج  -خطوبة  -أعياد ميالد  -عمادات وغريها

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

لقمة شهية  -نظافة تامة  -خدمة ممتازة
للحجز واالتصال9305 4855 :
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة

اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

العنوان:

HUME HWY
SOMERTON

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

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

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

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

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

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم

0
0
$6
ا
آل
ن
بـ

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

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

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

ط

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

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

لالتصال :قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6

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

