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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

عرض والبطريرك الراعي االوضاع العامة
سليمان يعّزي بضحايا العبّارة ويشدد على االصالح السياسي واالقتصادي

اجلمهورية  رئيس  استقبل 
سليمان  ميشال  العماد 
اجلمهوري  القصر  يف 
ظهر  بعد  بعبدا  يف 
البطريرك  االول،  امس 
مار  الكاردينال  املاروني 
الراعي،  بطرس  بشارة 
عدد  يف  التشاور  ومت 
االجتماعية  امللفات  من 

والسياسية.
سليمان  الرئيس  وكان 
كرر تعازيه بضحايا العبارة 
االندونيسية الذين وصلت 
جثامينهم اىل بريوت امس 
االول، مشددا يف املناسبة 
على أن ما حصل جيب ان 
يكون حافزا ووقفة ضمري 
السياسي  الشأن  إلصالح 
البلد  يف  واالقتصادي 
االهتمام  إيالء  جلهة 
بالوضع احلياتي واملعيشي 
للبنانيني، كي ال يضطروا 
اليت  الطريقة  اتباع  اىل 
حصلت مع العبارة حبثا عن 

لقمة العيش.
عكار  أرض  احتضنت  فقد 
أمس االول جثامني أبنائها 
الذين قضوا يف كارثة غرق 
أندونيسيا،  يف  العّبارة 
استقبال  هلا  جرى  بعدما 
وشعيب  املطار  يف  رمسي 
وعلى  وعكار  طرابلس  يف 
الطريق اليت سلكتها  طول 

قافلة سيارات االسعاف.
استقبال  يف  كان  وقد 
وزير  املطار  يف  اجلثامني 
منصور  عدنان  اخلارجية 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

 معالج روحاني ومستبصر أتمتع بأكثر من 30 عاما خربة 
ورثتُها من عائلة لديها سجل جيد يف مساعدة االشخاص يف 

مختلف انحاء العالم يف أفريقيا واململكة املتحدة والواليات 
املتحدة وفرنسا واسرتاليا.

اؤمن بقوة ان بامكاني حل مشاكلكم بأسرع وسيلة حتى لو 
كنتم قد خذلكم أشخاص آخرون.

اذا كنتم تعانون من أي تأثري، إنسداد، مرض غري معروف، 
تعاسة، مشاكل جنسية، حظ سيئ، مسائل عملية، سحر 

اسود، امتحانات، قضايا قانونية، زواج غري سعيد، مشاكل يف 
العالقات وغريها الكثري.. 

فالرجاء أن ال ترتددوا يف االتصال بالعالم الروحاني 
واملستبصر السيد خليفة KALIFA لحل مشاكلكم خالل 7 

ايام.
اتصلوا اآلن على الرقم:
0420 884 571

النتيجة مضمونة مئة باملئة

 MR KALIFA املعاجل الروحاني  
اجلمهورية  رئيس  ممثال 
سليمان،  ميشال  العماد 
ممثال  بزي  علي  النائب 
نبيه  النواب  جملس  رئيس 

التتمة صفحة  31

الوزراء  رئيس  واصل 
املالكي  نوري  العراقي 
زيارته إىل واشنطن، أمس 
االول، حيث نّبه من خماطر 
ما حيصل يف  تدارك  عدم 
قائاًل  وسوريا،  العراق 
العراق  يف  حيدث  »ما  أّن 
وسوريا إذا مل ُيعاجل فإنه 
سينتشر«. وبانتظار اللقاء 
بالرئيس  سيجمعه  الذي 
اوباما  باراك  األمريكي 
أّنه  إال  )امس(،  اجلمعة 
يبدو أّن املالكي يواجه يف 
مواقف  األمريكية  زيارته 
أعضاء  قبل  من  متشددة 
الكونغرس،  يف  التتمة صفحة  31بارزين 

املالكي يلتقي أوباما: ما حيدث يف 
العراق وسوريا قد ينتشر

يتخذون  ما  عادة  والذين 
إدارة  من  حزمًا  أكثر  خطًا 
أوباما جتاه  باراك  الرئيس 
السياسة  يف  عدة  قضايا 
أي  يؤخر  قد  ما  اخلارجية، 
يف  للعراق  أمريكي  دعم 

املستقبل القريب.
يف  املالكي،  وقال 
»املعهد  أمام  ألقاها  كلمة 
يف  للسالم«  األمريكي 
االول،  أمس  واشنطن 
إىل  اإلرهاب  عاد  »ما  أنه 
انفجرت  بعدما  إال  العراق 
سوريا«،  يف  األوضاع 
أصبح  »العراق  أّن  مضيفًا 

الرئيس سليمان مستقبال البطريرك الراعي
حظر  منظمة  اعلنت 
أن  الكيميائية  التتمة صفحة  31األسلحة 

مــنظمة حــظر الكــيميائي:
سورية دمرت كل معدات إنتاج األسلحة الكيماوية

كافة القدرات اإلنتاجية يف 
يف  الكيميائية  املنشآت 

سورية قد جرى تدمريها، 

كرامي  أمحد  الوزير  بري، 
جنيب  الرئيس  ممثال 
خالد  النائب  ميقاتي، 
الرئيس  ممثال  زهرمان 
فؤاد السنيورة، ممثل مفيت 
حممد  الشيخ  اجلمهورية 
اإلعالم  والوزراء:  خنجي، 
والداخلية  الداعوق  وليد 
النائب  شربل،  مروان 
حبيش،النائبان  هادي 
الضاهر  خمايل  السابقان 
االمني  علوية،  وحسن 
األعلى  للمجلس  العام 
حممد  الركن  اللواء  للدفاع 
الشيخ  عكار  مفيت  خري، 
الرفاعي،االمني  زكريا 
املستقبل  تيار  ل  العام 

يقومون بتفكيك بعض االسلحة الكيميائية

»الشرق  صحيفة  نقلت 
السفريين  عن  األوسط« 
يف  والروسي  األمريكي 
لشخصيات  قوهلما  لبنان 
موسكو  إن  لبنانية، 

ملنع  تسعيان  وواشنطن 
القلمون،  معركة  نشوب 
وذلك ملا قد ينجم عنها من 
جنيف  مؤمتر  على  تداعيات 

توافق روسي ـ أمريكي على 
منع معركة القلمون

التتمة صفحة  31
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Advertisement

االفــتتاح الكــبري
 ملـكاتب غـاس فـارس للـهندسة

املـعمارية فـي بـارامـاتا

رسـم وتـصمـيم مـعماري

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

رسم خرائط وتصاميم واستشارات للمشاريع السكنية 

 دقـة يف التـسليمصـدق يف املـعاملةخــربة طـويلة

مـسجلون يف نـقابة املـهندسني املـعماريني فـي نـيو سـاوث ويـلز

 

 

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

نالحق املعامالت مع الدوائر الرسمية املختصة

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

 والجيربوك وأدوات التلييس ومواد البناء
بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة                              

أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

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

االفتتاح الكبري 
ملحالت

 LOUIS 
 VALENTINO

  PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

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

Saturday 2  November 2013  2013 الثاني  تشرين   2 السبت 
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لبنانيات
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مكتب ملبورن: كميل مسعود
مدير التحرير: سامي مظلوم

Contact Info 
Tel:(02) 8764 8186   Fax:(02) 8764 8062
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اجلمهورية  رئيس  إستقبل 
يف  سليمان  ميشال  العماد 
القصر اجلمهوري يف بعبدا بعد 
البطريرك  االول،  امس  ظهر 
املاروني الكاردينال مار بشارة 
التشاور  ومت  الراعي،  بطرس 
يف عدد من امللفات االجتماعية 

والسياسية.
سليمان  الرئيس  وكان 
العبارة  بضحايا  تعازيه  كرر 
وصلت  الذين  االندونيسية 
امس  بريوت  اىل  جثامينهم 
املناسبة  يف  مشددا  االول، 
على أن ما حصل جيب ان يكون 
إلصالح  ضمري  ووقفة  حافزا 
واالقتصادي  السياسي  الشأن 
االهتمام  إيالء  جلهة  البلد  يف 
واملعيشي  احلياتي  بالوضع 
اىل  للبنانيني، كي ال يضطروا 
مع  حصلت  اليت  الطريقة  اتباع 

العبارة حبثا عن لقمة العيش.
واستقبل الرئيس سليمان وفدا 
برئاسة  اليونيسف  منظمة  من 
اليك  انطوني  التنفيذي  املدير 
املنظمة  دعم  اىل  أشار  الذي 
الكبري للبنان من حيث رفع قيمة 
دوالر  مليون   12 من  املساعدة 
سنويا،  دوالر  مليون   100 اىل 
الذي  بريوت  مكتب  وتوسيع 
املنطقة،  أكرب مكتب يف  أصبح 
القائم  التعاون  على  مشددا 
اللبنانية  واحلكومة  املنظمة  بني 

واهمية تكثيفه.
مثنيا  بالوفد،  سليمان  ورحب 
تبذهلا  اليت  اجلهود  على 
الرعايا  زيادة  ومتمنيا  املنظمة، 
يف  اللبناني  بالواقع  واالهتمام 
ضوء تدفق ما يقارب 400 ألف 
طفل من سوريا، وخصوصا أن 
لبنان ال يستطيع حتمل هذا الكم 
االهالي  نزوح  من  العبء  وهذا 
فضال  السواء،  على  واالطفال 
لبنان  بأطفال  االهتمام  عن 
الذين هم يف حاجة اىل مساعدة 

ورعاية.
مع  اجلمهورية  رئيس  وعرض 
سعادة  سامر  طرابلس  نائب 
األوضاع العامة، وأطلعه سعادة 
واالمين  السياسي  الواقع  على 
يف  مذكرة  وقدم  املدينة،  يف 

هذه الصدد.
رئيس  سليمان  واستقبل 
عبد  لالعالم  الوطين  اجمللس 
منه  واطلعه  حمفوظ  اهلادي 
واهمية  اجمللس  عمل  على 
على  السياسي  التخاطب  ضبط 

الوسائل االعالمية املرئية.

حمفوظ  شكر  الزيارة  وخالل 
بوفاة  تعزيته  سليمان  للرئيس 

شقيقه.
بيان  حبسب  اللقاء،  وتناول 
الواقع  حمفوظ،  عن  صادر 
وعرض  والسياسي.  اإلعالمي 
فخامة الرئيس رزمة من األفكار 
اعتمد  لو  قوله  منها  البناءة، 
تقبل  فكرة  السياسي  اجملتمع 
خري.  بألف  البلد  لكان  اآلخر 
شيء  على  يرتكز  بلد  فلبنان 
امليثاقية  السياسة  هو  مهم 
اليت متثل ثروة فكرية وحضارية 
ودستورية، ولذلك هناك سؤال 
مطروح: ملاذا توتري األمور طاملا 
عندنا كل عناصر النجاح؟ فأزمة 
ثالثون  عمرها  مثال  طرابلس 
سنة، فلماذا نوحي أننا يف أسوأ 
األجهزة  ان  وخصوصا  األحول، 
كشف  يف  يوميا  تنجح  األمنية 
وعمليات  اإلرهابية  العمليات 
ويقوم  حيضرها  ومن  التفجري 

بها؟.
أضاف: يف كالمه، تناول فخامة 
واستغرب  بعبدا  إعالن  الرئيس 
يربط  من  هناك  يكون  ان 
بعبدا  فإعالن  باحلياد،  اإلعالن 
وهناك  لبنان،  حتييد  اىل  يدعو 
فرق كبري بني التحييد واحلياد، 
كما ان البعض يفرتض خطأ ان 
املقاومة،  فكرة  يلغي  اإلعالن 
وهذا إجحاف حبق اإلعالن الذي 
يشدد على ضرورة احلوار حول 
اليت  الدفاعية،  اإلسرتاتيجية 
محاية  األساسية  عناصرها  أحد 
السياسات  ازاء  وصونه  البلد 

اإلسرائيلية حنو لبنان.
قد  الراعي  البطريرك  وكان 
استقبل قبل توجهه اىل بعبدا، 
البابوية  للبعثة  اإلقليمي  املدير 
والعراق  وسوريا  لبنان  يف 
عصام بشارة يف زيارة إللتماس 

بركة صاحب الغبطة.
رئيس  نائب  الراعي  التقى  ثم 
ايلي  السابق  النواب  جملس 
الفرزلي يرافقه السفري السابق 
عزيز،  وجان  حبيب  بو  عبداهلل 
الذين وجهوا الدعوة اليه لرعاية 

املؤمتر املسيحي العام.
واطلع الراعي من الوزير السابق 
جربان طوق يرافقه ابنه ويليام 
منطقة  شهدته  ما  اجواء  على 
بشري. وشدد طوق بعد اللقاء 
اخلالفات  تفادي  ضرورة  على 
اليت ال تثمر اال احلقد والكراهية، 
معتربا ان القوى االمنية واهالي 

املنطقة هم ابناؤنا.

سليمان عرض والبطريرك الراعي 
االوضاع العامة

القوات  حزب  رئيس  هنأ 
طالب  جعجع،  مسري  اللبنانية 
جامعة سيدة اللويزة يف زوق 
بالتزكية  الفوز  على  مصبح 
42-0 يف االنتخابات الطالبية، 
بها  قاموا  اليت  الزيارة  خالل 
هذا  إلهدائه  معراب  اىل 
الذي  اللقاء،  النصر.استهل 
للحزب  العام  األمني  حضره 
لكل  بكلمات  سعد،  فادي 
الطالب  مصلحة  رئيس  من: 
نديم  اللبنانية  القوات  يف 
يزبك، رئيس دائرة اجلامعات 
االمريكية روي حداد، ورئيس 
جاميس  اللويزة  جامعة  خلية 
جعجع  خالهلا  وعدوا  خوري، 
على  للحفاظ  الدؤوب  بالعمل 
هذا الفوز الذي بدأ منذ العام 

2008 لغاية 2013.
كلمته:  يف  جعجع،  ورأى 
للشعب  األساسي  العدو  أن 
املسيحي  وباألخص  اللبناني 
يقع  أال  فاملهم  اإلحباط،  هو 
إمياننا  يبقى  وأن  فيه  أحد 
كبريا، مشريا اىل ان املعركة 
عزائم،  تثبيط  معركة  هي 
األمني  املثال  سبيل  فعلى 
العام حلزب اهلل السيد حسن 
أيام  نصراهلل خرج منذ بضعة 
متباهيا بنصر ما، حاولت مرارا 
وتكرارا معرفته لكنين مل أجد 

له أثرا.
السيد  انتصر  أين  وسأل: 
يف  انتصر  هل  نصراهلل؟ 
اىل  ذهابه  فمجرد  سوريا؟ 
سوريا هو انكسار حبد ذاته، 

العزيز  أن صديقه  سيما  وال 
يف  يبقى  لن  األسد  بشار 

السلطة مهما حصل.
مهما  لبنان،  يف  أما  أضاف: 
التعويذة  فإن  أيضا  حصل 
وشعب  جيش  السحرية: 
موجودة،  تعد  مل  ومقاومة 
بل حل مكانها معادلة: جيش 
وشعب ومؤسسات، وبالتالي 
كما  حمبطا  ليس  املستقبل 
تدعوا  فال  البعض،  يرمسه 
ان  عزميتكم،  من  ينال  أحدا 
ألن  بالتأكيد  لنا  املستقبل 
مشاريعهم تسري حنو املاضي 
حنو  تتجه  مشاريعنا  بينما 

املستقبل.
على  الطالب  جعجع  وحث 
القوات  حزب  اىل  االنتساب 
باعتبار أنها املؤسسة الوحيدة 
وهي  وتستمر  ستبقى  اليت 

طريق اخلالص للوطن. 

جعجع: التعويذة السحرية جيش 
وشعب ومقاومة حلت مكانها معادلة 

جيش وشعب ومؤسسات

اسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

العربي  احلزب  رئيس  اكد 
لن  انه  عيد  علي  الدميوقراطي 
املعلومات  شعبة  إىل  يذهب 
وانه ال يثق بهم فهم ضد حلفاء 
سوريا، قائال:« لو اتى رب ربو 
اىل  أذهب  فلن  لصقر  لصقر 

التحقيق«.
يف  دارته  يف  عيد  عقد  وقد 
مؤمترا  عكار،   - الضاهري  حكر 
النائب  حضور  يف  صحافيا 
حسني  علي  مصطفى  السابق 
البعث«  »حزب  قيادة  واعضاء 
الطائفة  ومشايخ  عكار  يف 

العلوية ورؤساء البلديات.
اتصاال  »تلقيت  عيد:  وقال 
املعلومات  فرع  يف  ضابط  من 
االول،  امس  مساء  عكار  يف 
االمتثال  علي  جيب  انه  وقال 
امام القاضي صقر صقر اليوم 
انا  له  فقلت  العاشرة،  الساعة 
عليه  ان  لي  فقال  مريض، 
املسألة  ان  وفوجئت  التبليغ، 
االعالم  يف  خميفا  حجما  أخذت 
امحد  فقصة  ابدا.  مقبول  غري 
عندما  سائقي  وهو  علي  حممد 
قلت  اجليش  خمابرات  طلبته 
خمابرات  عند  بقي  فليكن، 
اىل  وحول  ايام  ثالثة  اجليش 
القاضي صقر صقر الذي حوله 
امر  وهذا  املعلومات  فرع  اىل 
له  ارسلت  وعندما  مستغرب. 
ال  انه  للمحامي  قيل  حماميا، 
حيتاج اىل حمام، النه غري متهم 
اال  عنه  الدفاع  ميكن  ال  وانه 
لكن صقر  متهما،  يكون  عندما 
قال انه يريد تسليمه اىل فرع 
هناك  ان  فعرفت  املعلومات 
االعالم  يف  ظهر  وملا  تركيبة، 
ابناء  ومجيع  الشباب  ثار  اخلرب، 
تهدئتهم  على  وعملت  الطائفة 
فرع  جهاز  اليب  ان  ميكن  وال 

به  لي  ثقة  ال  الن  املعلومات 
ابدا وتارخيه غري مشرف خاصة 
على  انا  سوريا،  حلفاء  مع 
اال  جهاز  اي  اليب  ان  استعداد 

فرع املعلومات«.
على  مؤامرة  »يوجد  انه  واعترب 
السياسة  تركت  وانا  طائفتنا 
لكن  اخلدمات  فقط  واقدم 
حلفاء  كل  النهاء  املؤامرة 
انين  واعلن  اؤكد  لكن  سوريا، 
جندي صغري عند الرئيس بشار 

االسد«.
وتابع: »كل االمساء اليت يقول 
عنها فرع املعلومات ال اعرفهم 
سيقوله  ملا  سأستمع  وانا 
العلوي  االسالمي  اجمللس 
وسأنفذ كل مل يطلبه مين اال 
تلبية فرع املعلومات فهذا غري 

ممكن وغري وارد«. 
له  املوضوع  يكون  ان  ونفى 
معتربا  واجلبل«،  بالتبانة  عالقة 
العمل  هذا  من  »املقصود  ان 
هو احداث فتنة، ونذكر االحداث 
كيف  طرابلس  يف  جرت  اليت 
يتسابق النواب على اخراجهم من 
السجن وكيف يستقبلونهم يف 
بيوتهم ومكاتبهم وايضا ارسلوا 
هلم السيارات الستقباهلم امام 

باب السجن«.
واكد انه »اذا ثبت بعد التحقيق 
متورطون  توقيفهم  مت  من  ان 
ان  مستعدون  مذنبون،  وهم 
نطالب باعدامهم يف ساحة عبد 
ايضا  ثبت  واذا  كرامي  احلميد 
تورط احلزب العربي الدميقراطي 
رافضا  حله،  مع  حنن  ايضا 
ممارسة الضغط والقوة، مشددا 
هي  العلوية  »الطائفة  ان  على 
»من  متحديا  طرابلس،  اساس 
ان  احملاور  بزعران  يسمون 

يكونوا من ابناء طرابلس«.

علي عيد: لو اتى رب ربو لصقر لصقر 
فلن أذهب اىل التحقيق

خمابرات  أمام  العلي  أمحد  كرر 
املعلومات  وأمام شعبة  اجليش 
اإلعرتافات ذاتها يف شأن فرار 
السيارة  الذي فّجر  أمحد مرعي 

املفخخة أمام مسجد التقوى.
وجاء يف خالصة هذه اإلعرتافات 
أنه بعد 3 أيام على إلقاء شعبة 
 11 يف  القبض  املعلومات 
اجلاري على يوسف دياب مفجر 
مسجد  أمام  املفخخة  السيارة 
السابق  النائب  طلب  السالم 
علي عيد من سائقه أمحد العلي 
يف 14 اجلاري التوجه إىل جبل 
حمسن وإحضار أمحد مرعي إىل 
الضاهر  حكر  بلدة  يف  قصره 
للحدود  احملاذية  العكارية 
السورية ومن هناك مت تسهيل 

فراره إىل األراضي السورية.
األمنية  املعلومات  وأشارت 
أنه  إىل  سي«،  للـ«ال.بي. 
خالفًا ملا أدىل به األمني العام 
الدميقراطي  العربي  للحزب 
الذي  هو  أنه  عن  عيد  رفعت 
تسليم  العلي  أمحد  من  طلب 
فإن  اجليش،  ملخابرات  نفسه 
أن  إىل  تشري  األمنية  الوثائق 

العلي تبادل مع مسلحني كانوا 
دورية  مع  النار  إطالق  برفقته 
لتوقيفه  أتت  اليت  املخابرات 
حتركات  وأن  اجلاري   25 ليل 
ملسلحني وقطع طرقات حصل 
يف  والسيما  العملية  عقب 

احليصة واملسعودية.
النائب السابق علي عيد اليزال 
الضاهر  حكر  يف  قصره  يف 
مناصريه  من  التأييد  يلقى 
أمام  بإفادته  اإلدالء  رافضًا 
حبسب  وهو  املعلومات  شعبة 
يستدعى  قد  قضائية  مصادر 
حيضرقد  مل  حال  ويف  جمددًا 
إىل  أستنادًا  عليه  ُيدعى 
قاضي  أمام  ليحال  التحقيقات 
التحقيق الذي قد يصدر مذكرة 
توقيف غيابية يف حقه يف حال 

طلب مثوله ومل ميثل .
وأكد مصدر أمين رفيع املستوى 
أن ال استهداف ألي طائفة يف 
إىل  الفتًا  عيد،  علي  قضية 
خط  هو  لبنان  يف  األمن  أن 
أي  من  هناك  ليس  وأن  أمحر 
بأمن  العابثني  حيمي  أمحر  خط 

لبنان.

تفاصيل عن اعرتافات امحد العلي سائق 
علي عيد وفرار امحد مرعي
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لبنانيـات

نبيه  النواب  جملس  رئيس  جدد 
التأكيد على املثلث املاسي  بري 
واجليش  باملقاومة  املتمثل 
محاية  على  مشددا  والشعب، 
من  البحرية  اللبنانية  الثروة 
تنازالت  دون  ومن  جتزئة  دون 
املتحدة  األمم  وحث  تفريط.  أو 
جلهة   1701 بالقرار  اإللتزام  على 
ترسيم احلدود البحرية كما الربية، 
اإلسرائيلية  العدوانية  من  حمذرا 
مبائه  بلبنان،  ترتبص  اليت 
وموقعه  وأرضه  البحرية  وثروته 

اإلسرتاتيجي.
لقد  قال:  الداخلي،  الشأن  ويف 
كنت وما زلت أراهن على احلوار. 
الثقة  بناء  على  أخرى  مرة  وأكد 
اإليرانية   - العربية  العالقات  يف 
ملا له من انعكاسات إجيابية على 
وقف  اىل  داعيا  املنطقة.  قضايا 
الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  شرذمة 
يف العامل واىل حوار بني اركانها 
برعاية رئيس اجلمهورية على نفس 

طاولة احلوار الوطين يف بعبدا.
ألقاها  اليت  الكلمة  يف  ذلك  جاء 
الذي  اإلحتفال  يف  امس  عصر 
الصدر  اإلمام  مؤسسات  أقامته 
يوبيلها  مبناسبة  األونيسكو  يف 
اجلمهورية  رئيس  برعاية  الذهيب، 
ممثال  سليمان  ميشال  العماد 
بالرئيس بري، ومبشاركة الرئيس 
جنيب ميقاتي ممثال بوزير اخلارجية 
تصريف  حكومة  يف  واملغرتبني 
االعمال عدنان منصور، والرئيس 
البطريرك  احلسيين، ممثل  حسني 
بشارة  مار  الكاردينال  املاروني 
شكر  املطران  الراعي  بطرس 
اجمللس  رئيس  نائب  حرب،  اهلل 
الشيخ  األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
يف  الوزراء  قبالن،  األمري  عبد 
حسان  االعمال:  تصريف  حكومة 
وعلي  العريضي  غازي  دياب، 
اجليش  قائد  ممثل  خليل،  حسن 
العماد جان قهوجي العقيد قاسم 
لقوى  العام  املدير  محدان، ممثل 
ابراهيم  العميد  الداخلي  االمن 
خليفة،  هاني  املقدم  بصبوص 
العام  لالمن  العام  املدير  ممثل 
اللواء عباس ابراهيم املقدم ربيع 
الوطنية  الوكالة  مديرة  قصب، 
اإلمام  جنل  سليمان،  لور  لالعالم 
الصدر السيد صدر الدين الصدر، 
مدير مكتب املرجع الشيعي األعلى 
آية اهلل السيستاني حامد اخلفاف 
وعدد من النواب والوزراء والنواب 
القيادات  وممثلي  السابقني 
واألمنية  والعسكرية  الروحية 
الدبلوماسية  واهليئات  والسفراء 

واملنظمات الدولية واألهلية.
يف بداية اإلحتفال تليت آيات من 
الذكر احلكيم، ثم النشيد الوطين، 
فنشيد اليوبيل الذهيب ملؤسسات 
اإلمام الصدر أنشدته تلميذات من 

املؤسسة.
وألقت رئيسة املؤسسات السيدة 

كلمة  الدين  شرف  الصدر  رباب 
اإلمام  دور  عن  فيها  حتدثت 
اليت قامت بها  الصدر واخلطوات 
وحتى  تأسيسها  منذ  املؤسسات 

اليوم.
على  النشاطات  اىل  أشارت  وإذ 
والرتبوي  الصحي  املستوى 
املساهمني  شكرت  والثقايف، 
صعيد  على  املؤسسات  دعم  يف 
األفراد واهليئات يف لبنان وعلى 
مستوى  وعلى  الرمسي  الصعيد 

املنظمات الدولية.
كلمة بري

االتية:  الكلمة  بري  ألقى  ثم 
فتح  الذي  الصدر  لالمام  ودائما 
قيامتنا  وانهض  جنوبا،  قلوبنا 
احالمنا  يف  ودخل  احلياة  بإجتاه 
لالمام  مشتهى.  وطنا  ورسم 
عليه  يغلبنا  لن  الذي  الصدر، 
يف  املقيم  وهو  فننسى،  الزمن 
عقولنا وقلوبنا ويف ضوء مشوسنا 
جمد  ويف  اشجارنا  موسم  ويف 
الذي  الصدر  ولالمام  مقاومتنا. 
علمنا الوحدة كيف اختلفنا وكيف 
كل  البنادق  ان  وعلمنا  اتفقنا، 
البنادق بإجتاه اجلنوب على حدود 
اسرائيل  كانت  من  ألن  الوطن، 
وعلمنا  كاف،  عدو  فهي  عدوه 
على  واحلرمان  الظلم  مقاومة 
املشاركة  وعلمنا  اجملتمع،  حدود 
على  دائما  وعلمنا  والتوافق، 
وطن  لبنان  ان  وعلى  التعايش 
االنسان وحوار احلضارات وتالقي 
الذي  الصدر  ولالمام  االديان. 
اجمللس  مؤسسات:  لنا  انشأ 
افواج  االعلى،  الشيعي  االسالمي 
وحاول  امل،  اللبنانية  املقاومة 
وفتح  الروحية  القمة  مأسسة 
حوارا مباشرا مع االزهر الشريف، 
وقاد حتركا من اجل التقريب بني 
الزهراء،  مدينة  وافتتح  املذاهب 
ملستشفى  االساس  حجر  ووضع 
احلرب  ضد  واعتصم  الزهراء، 

ورفض العزل ودعا للحوار.
الذي علمنا منذ ان غرس  إلمامنا 
مهنية جبل عامل هذه النبتة الطيبة 
يف ارضنا الطيبة، علمنا ان نرفع 
مصابيح  الشهداء  قادتنا  امساء 
منرية على تالل لبنان من اجلنوب 
فكانت  البقاع،  اىل  بريوت  اىل 
حممد  مشران،  القادة:  مؤسسات 
قصري  حسن  فحص،  بالل  سعد، 
ثانوية  الرتبوي،  التحرير  وجممع 
االمام السيد موسى الصدر، ثانوية 
البقاع  يف  يعقوب  حممد  الشيخ 

ومؤسسات رعاية املعوقني.
نقف  إمامنا  خطى  على  حنن  وها 
املؤسسات  من  واحدة  منرب  على 
منحها  استحقت  اليت  املميزة 
يف  اخلاصة  االستشارية  الصفة 
واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس 
مؤسسات  واقصد  املتحدة  لالمم 
االمام الصدر. لذلك فإنين بإسم 
راعي هذا االحتفال فخامة رئيس 
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رأس السنة الهجرية الجديدة
الجديدة،  الهجرية  السنة  رأس  حلول  بمناسبة 
اللبنانية والعربية  الجالية  أتقدّم من  أن  يسعدني 
من  راجيًا  والتمنيات،  التهاني  بأحر  واإلسالمية 
املوىل تعاىل أن يعيده على الجميع بالخري واليمن 

والربكات.
سـفري لبنـان
جـان دانيـال

      قنصـلية لبـنان العـامة - سـدني   
إعـــالن

سدني  يف  العامة  لبنان  قنصليـّة  مكاتب  تقفـل   
نهار االثنني الواقع فيه

    2013/11/4   
  ملناسبة عيد »رأس السنة الهجرية«.

            سـدني، يف 2013/10/31
قنصـل لبنان
جورج البيطار غانم

اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
بأحر  اتقدم  شخصيا،  وبإمسي 
التهاني اىل االخت العزيزة السيدة 
مبناسبة  رائد  ام  الصدر  رباب 

اليوبيل الذهيب للمؤسسات.
اىل  التهنئة  خالص  أقدم  كما 
عائلة املؤسسات ادارة وموظفني 
على  ومتدربني،  وطالبا  واساتذة 
مطلع  منذ  بذلوها  اليت  اجلهود 
املنصرم  القرن  من  الستينات 
اجل  من  العمل  اركان  لتوطيد 
الفتاة،  ورعاية  املرأة  قضايا 
وامور االغاثة والتنمية يف لبنان، 
وبرنامج الرعاية الشاملة املستدمية 
املراكز  من  العشرات  الذي يضم 
القدرات  تعزيز  مركز  وافتتاح 
املبكر  التدخل  ومركز  االنسانية 
دراساتها  واستكمال  اسيل، 
الطالق العمل يف البناء املؤسسي 
مؤسسات  يف  االداء  الساليب 
واالنشاءات  الصدر،  االمام 
اجلديد  املدرسي  املبنى  يف 
مشروع جممع  الطالق  واالستعداد 

تربوي جديد.
تنويه بالرعاية

الصدر  االمام  امانة  بإسم  انين 
وبإسم ابنائه يف مجيع املؤسسات 
اطلقناها  او  بيديه  اطلقها  اليت 
الرعاية  بأنواع  انوه  بإمسه، 
واخلدمات اليت يتلقاها املواطنون 
يف  سواء  املؤسسات  هذه  يف 
مراحل الطفولة او التعليم االساسي 
والتمريض  املختصة  الرتبية  او 
والتدريب  االجتماعي  والتنشيط 

املهين ورعاية اليتيمات.
وأود أن اسجل بإعتزاز للمؤسسات 
بقيادة السيدة رباب قدرتها على 
بني  عملها  يف  الفروق  الغاء 
اتباعها  وعلى  واملوظف،  املتطوع 
معايري الشفافية والكفاءة يف بناء 

اختصاصاتها.
الصدر  االمام  مؤسسات  ان 
ما قامت به يف  بعد كل  تستحق 
اطار اختصاصاتها وخدماتها اليت 
طالت عشرات آالف املواطنني يف 
اكثر االماكن فقرا وحيث مل تكن 
تصل الدولة، تستحق سعفة قمح 
اليها  ترفعها  ذهبية  تبغ  وشتلة 
يوبيلها  يف  احملرومني  ايادي 

الذهيب.
حترير  قضية  ويف  بداية  إنين 
مساحة االمام القائد السيد موسى 
الشيخ  فضيلة  ورفيقيه  الصدر 
عباس  والصحايف  يعقوب  حممد 
انقص  او  ازيد  لن  الدين،  بدر 
كلمة واحدة عما قلته يف احلادي 
كلميت  يف  آب  من  والثالثني 
مبناسبة الذكرى اخلامسة والثالثني 
لتغييبهم، وال زلنا ننتظر مبادرات 
اخوية من السلطات الليبية يف هذا 
اجملال، رغم اننا نعرف الصعوبات 
والظروف الشاقة اليت تعمل بها، 
اال  املؤامرات،  أيضا  نعرف  ولكن 

اننا وبكل ثقة وحمبة نراهن على 
حتقيقاتها وعلى حماكمتها للصيد 
بإستعادة  حققته  الذي  الثمني 
البائد  النظام  استخبارات  رئيس 
على  والسيف  السنوسي  عبداهلل 
االسالم والكثري من اركان اجلرمية 
والرتويع  القتل  نظام  عهد  خالل 

يف ليبيا.
وجملسا  رئيسا  لبنان  يف  إننا 
وحكومة  وحكومة،  وشعبا  نيابيا 
قيام  بانتظار  أعمال  تصريف 
نتطلع  األفعال  لتصريف  حكومة 
الذين  ليبيا  يف  االشقاء  اىل 
ساندوا لبنان يف ثورتهم من اجل 
اهدافها  الثورة  ان تستكمل هذه 
الصدر  االمام  قضية  بتحرير 

وحتريره ورفيقيه.
املستوى  وعلى  لبنان  ومن 
اهلدف  ان  اقول  السياسي 
ردم  لنا سيبقى  الراهن  املركزي 
اهلوة اليت احدثها فراغ السلطات 
النيابي  اجمللس  قيام  وتعليق 
وتعليق  التشريعية  بأدواره 
البالد  تشكيل حكومة وحماولة جر 
اىل فراغ اخطر واستمرار املراوحة 
واالنتظار فيما العامل يتجه عكس 
لبنان  تعليق  اخلاطىء يف  الرهان 

على صليب سورية.
اجلميع،  عناية  وأوجه  أقول ذلك، 
الدولي  االعمال  جدول  ان  اىل 
مل يعد كما كان عليه قبل اشهر 
والشرق االوسط الذي هو موضوع 
على طاولة تقاسم املغامن ختتلف 
بوصلته من حني اىل حني، لذلك 
وأنفسنا  املعنيني  ننصح  فإننا 
حمليا بصنع السياسات يف لبنان 
بااللتفات اىل مصلحة لبنان انطالقا 

من حلول تصنع يف لبنان.
املراهنة على احلوار

لقد كنت وما زلت أراهن على احلوار 
املتضمنة  املبادىء  جمددا  وأؤكد 
يف  طرحتها  اليت  الطريق  خلارطة 
من  والثالثني  احلادي  يف  كلميت 
العربي  املستوى  على  أما  آب. 
أؤكد  زلت  ما  فأنا  واالقليمي، 
يف  الثقة  بناء  هو  األساس  أن 
العالقات العربية - االيرانية ملا له 
من انعكاسات اجيابية على قضايا 
املنطقة، ويف الطليعة على ترميم 
الفلسطينيني  أشقائنا  معنويات 
يف تصميمهم على حتقيق أمانيهم 
والعودة  التحرير  يف  الوطنية 
الدولة  واقامة  املصري  وتقرير 
القدس،  وعاصمتها  الفلسطينية 
انعقاد  السورية  املسألة  ويف 
مؤمتر جنيف 2 لتمهيد الطريق اىل 
احلل السياسي ووقف تدمري البنى 
االنسانية واالقتصادية والسياسية 
ويف  الشقيق،  العربي  البلد  هلذا 
حترير لبنان من ضغط ظل قضايا 
يف  الشروع  وبالتالي  املنطقة، 
فعاليات  واطالق  حكومته  تشكيل 

العمل التشريعي.

فإننا  االمين،  املستوى  وعلى 
الشمال،  أمن  جبعل  نقبل  لن 
وخصوصا طرابلس مسألة مشالية 
عمقها  من  املنطقة  هذه  وجتريد 
صنو  هو  الشمال  إن  الوطين. 
طرابلس  إن  وتوأمه.  اجلنوب 
وهي  الثانية،  لبنان  عاصمة  هي 
صيدا  كما  نفسه،  بالقدر  تعنينا 
أو صور أو النبطية، وكما بريوت 
واجلبل والبقاع. إن اجلنوب الذي 
لبنان  الدفاع االول عن  ميثل خط 
من  خيتلف  ال  الوطن  حدود  على 
حيث املسؤولية عن الشمال الذي 
لبنان  الدفاع االول عن  ميثل خط 
على حدود اجملتمع. إننا لن نقبل 
اي  ممتلكات  أو  حياة  بتعريض 
طرابلس  يف  منطقة  واي  مواطن 
وقادتها  الصغرية  احلروب  لرمحة 
استقرار  على  يضغطون  والذين 
انطالقا  لبنان،  يف  العام  النظام 
هذه  جراح  على  الضغط  من 
واقتصادها.  وحياتها  املدينة 
اجلراح  هلذه  األمل  مظاهر  وأحد 
استقبال  الشمال،  على  العميقة 
اليوم  أهلنا  اجلثامني من  عشرات 
يف عكار والشمال الذين يهربون 
من العوز والفقر ومن احلرمان يف 
وطنهم لتتلقاهم أمواج احمليطات 

خارج وطننا.
حتويالت املغرتبني

وعلى املستوى االقتصادي، فإنين 
انوه مبا توقعه البنك الدولي من ان 
حتويالت املغرتبني من ابنائنا يف 
العامل اىل لبنان ستبلغ يف العام 
احلالي ما يزيد على سبعة مليارات 
يف  لبنان  يضع  مما  ونصف، 
املرتبة العاشرة حيال النمو االكرب 
لتحويالت املغرتبني، ويف املرتبة 
واملرتبة  عامليا،  عشرة  الثامنة 
الثانية عشرة كأكرب متلق لتحويالت 
االقتصادات  بني  املغرتبني 
وهذا  العربي،  العامل  يف  النامية 
االمر يستدعي التأكيد وطنيا على 
تشجيع وتنمية مشاركة املغرتبني 
اللبنانيني السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية.
عن  احلديث  اطار  يف  إنين 
االغرتاب، أدعو إىل وقف شرذمة 
يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة 
أركانها  بني  حوار  وإىل  العامل، 
اجلمهورية  رئيس  فخامة  برعاية 
الوطين  احلوار  طاولة  نفس  على 
تشكيل  اىل  خيلص  بعبدا،  يف 
تعمل  اطرافها  من  انتقالية  هيئة 
انعقاد  وهي  واحدة،  مهمة  على 
واعادة  للجامعة  شامل  عام  مؤمتر 
تكوين هيكلها وترميم هيكليتها، 
اىل  باألمس  أبلغته  ما  وهذا 

الرئاسة اجلديدة للجامعة.
ويف  احمللي،  املستوى  وعلى 
املرأة  لقضايا  التصدي  إطار 
فإنين  املتنوعة،  واحتياجاتها 
االمام  ومؤسسات  خصوصا 
يف  االمر  هذا  جتعل  اليت  الصدر 
عودة  اىل  دعونا  مهماتها،  صلب 
بصياغة  املكلفة  النيابية  اللجنة 
االنتخابات،  قانون  حول  تفاهم 
اىل اجتماعاتها ضمن جلنة اإلدارة 
عينها  نصب  واضعة  والعدل، 
ننتظر  الذي  القانون  هذا  مشول 
ان يتناسب مع لبنان غدا، ال ان 
اليوم،  واقعه  شاكلة  على  يكون 
ملوقع املغرتبني واملرأة والشباب 

يف العملية الدميوقراطية.
الصدر،  االمام  منرب  على  وألننا 
اىل  التنبيه  سأواصل  فإنين 
خطرين داهمني: األول العدوانية 
بلبنان  ترتبص  اليت  االسرائيلية 
وارضه  البحرية  وثروته  مبائه 
اىل  ندعو  االسرتاتيجي،  وموقعه 

ثبات املقاومة على حدود الوطن، 
واىل التأكيد على املثلث املاسي 
واجليش  باملقاومة  املتمثل 
والشعب، ونؤكد يف الوقت نفسه 
على ضرورة حترك لبنان الرمسي 
حلماية الثروة اللبنانية البحرية من 
تنازالت  دون  ومن  جتزئة  دون 
املتحدة  األمم  والزام  تفريط  او 
بالتزامها القرار 1701 الذي نص 
يف احدى مواده على ضرورة قيام 
األمم املتحدة برتسيم احلدود، كل 
احلدود ومن دون استثناء، حيث 
يدعو إىل ترسيم حدود لبنان ليس 

الربية، وامنا وخصوصا البحرية.
منو االرهاب

منو  من  فينبع  الثاني  اخلطر  أما 
استقرارالنظام  وتهديد  االرهاب 
العام، وهو ما تساهم فيه االزمة 
اليت  االجتماعية  االقتصادية 
فرص  وغياب  بالبطالة  تتسبب 
العمل واحلاجة املتفاقمة الشقائنا 
الذي  االمر  وهو  الالجئني،  من 
إلمتصاص  لالرهاب  ابوابا  يفتح 
اللبنانية  واالنتاج  العمل  قوة 

والسورية والفلسطينية.
الصدر:  اإلمام  األعزاء، قال  أيها 
االنفجار  أرضية  هو  احلرمان  إن 
مفتتا  وطنا  ال جند  حتى  فانتبهوا 
جيري  ما  املنطقة.  رصيف  على 
لعبة  ليس  لبنان  على  وينعكس 
اوالد. مصادر الهاي يف كواليس 
الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة 
تؤكد أن مثة كالما غري رمسي يدور 
حول دور للبنان لالنتهاء واخلالص 
من هذه املواد الكيميائية. لذلك، 
من هنا، أحذر أن ما من قوة على 
أو  تقنعنا  أن  بإمكانها  اإلطالق 
وما  كنا  األمر.  هذا  علينا  تفرض 
زلنا خناف على العراق من اللبننة، 
واليوم خناف على املنطقة برمتها 

من العرقنة.
كنا نرتكز يف الدعوة اىل ترسيخ 
سورية.  وحدة  ثبات  على  وحدتنا 
واليوم، خناف علينا وعلى سورية 
مكونات  كل  وعلى  العراق  وعلى 
مشاريع  من  العربي  الوطن 
كنا  والفيدرالية.  الكونفدرالية 
على  وهمومنا  بأثقالنا  نلقي 
التغيري  أن  ونزعم  فلسطني، 
اآلن،  بالتحرير.  مرتبط  واالصالح 
فلسطني  اعتبار  عن  تنازلنا 
القضية املركزية، وأصبح واحدنا 
وجمموعنا مشغوال بنفسه وبنظامه 
املرتبطة  واهلواجس  وباملخاوف 

بتقسيم املقسم.
الصعيد  على  مؤمنا  زلت  ما  أنا 
الوطين والعربي، بأننا يف اللحظة 
املناسبة سنكسب الوقت من اجل 
االمام  بإسم  دعوة  هي  قيامتنا. 
الصدر للتعجيل بإستعادة الوحدة 
لبناء  الطريق  بسلوك  لبنان  يف 
مشروع الدولة وادوارها يف لبنان 
كمنطلق جلعله فعال امنوذجا عربيا. 
موسى  لبنان  لقيامة  دعوة  هي 
العدالة  لبنان  الغد،  لبنان  الصدر 
االنسان  لبنان  الفرص،  وتكافؤ 
واحلضارة، لبنان العربي الرسالة، 
هل  ترى  والقيم.  احلرية  لبنان 

نسلك الطريق اىل ذلك اللبنان؟
التهاني  أجدد  ودائما  وأوال  أخريا 
االمام  ملؤسسات  واإلفتخار 
الصدر،  االمام  لعائلة  الصدر، 
باليوبيل  الصدر،  االمام  ألبناء 
الذهيب هلذه املؤسسات، مؤكدين 
إىل  الساعني  طليعة  سنبقى  اننا 
دولة  لبنان  املؤسسي،  لبنان 
االمام  حللم  تفسريا  القانون، 
الصدر بلبنان غدا. عشتم، عاشت 
عاش  الصدر،  االمام  مؤسسات 

لبنان.
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تصريف  حكومة  رئيس  عقد   
االعمال جنيب ميقاتي سلسلة من 
اللقاءات يف السراي امس االول، 
أبرزها مع املدير التنفيذي ملنظمة 
األمم املتحدة للطفولة اليونيسف 
أنطوني اليك، ومت البحث يف عمل 
املنظمة يف لبنان والتعاون بينها 

وبني احلكومة اللبنانية.
شارك يف اللقاء املديرة اإلقليمية 
لليونيسف ملنطقة الشرق األوسط 
واليونيسف ماريا كلفيس وممثلة 
ماريا  آنا  لبنان  يف  اليونيسف 

لوريين.
وبعد االجتماع صرح اليك باآلتي: 
يعانيها  اليت  التحديات  حبثنا يف 
اليت  املأسوية  والظروف  لبنان 
الالجئني  عدد  وازدياد  يعيشها، 
خطط  وضع  وكيفية  السوريني 
لتخفيف وطأة هذه املشاكل اليت 
رئيس  أشكر  أنا  لبنان.  يعيشها 
وحنن  اللقاء،  هذا  على  احلكومة 
يف  نعمل  اليونيسف  منظمة  يف 
لبنان منذ عام 1948، وسنستمر 
ملساعدة  برناجمنا  ونطِور  فيه 
مواجهة  على  اللبنانية  احلكومة 
اللبنانيني  األطفال  مشكالت 
اىل  نزحوا  الذين  والسوريني 
كان  لبنان  أن  وخصوصا  لبنان، 
صدره واسعا واستقبلهم، لذلك 
املمكنة  املساعدة  نقدم  أن  نريد 

لتحسني وضع األطفال.
وأصدر املدير التنفيذي لليونيسف 
نشكر  فيه:  جاء  اللقاء  عن  بيانا 
الوزراء وكل  رئيس  جهود دولة 
وزارة  املعنية مبا فيها  الوزارات 
ووزارة  األجتماعية  الشؤون 
الرتبية  ووزارة  العامة  الصحة 
اجلهود  لكل  العالي،  والتعليم 
مع  املستمر  والتعاون  املبذولة 
اليونيسف يف التجاوب ملتطلبات 

األزمة السورية.
دولة  لتعاون  بالشكر  وتوجه 
جمال  ومكتبه يف  الوزراء  رئيس 
واإلنصاف  احلاجات  خريطة  رسم 
على املستوى املناطقي يف لبنان. 
ويعمل هذا البحث والتحليل على 
األكثر ضعفا يف  املناطق  حتديد 
لبنان واليت فيها غالبية األطفال 
يسمح  الذي  األمر  حاجة،  األكثر 
بتقديم  وشركائها  لليونيسف 
أفضل  بشكل  واملساعدة  الدعم 
للعائالت األكثر حرمانا وتهميشا.

الهتمام  امتنانه  عن  اليك  وعرب 
الشخصي  الوزراء  رئيس  دولة 
الطفل،  حقوق  دعم  يف  ودوره 
مؤكدا التزام اليونيسف الوصول 
اىل كل األطفال األكثر حرمانا يف 
لبنان. وقال: ال يزال أمامنا املزيد 
من العمل الذي علينا القيام به، 
وعلى األخص يف جمال احلصول 
وحتسني  التعليم  فرص  على 
تركز  اليونيسف  إن  نوعيته. 
األطفال  اىل  للوصول  جهودها 
األكثر تهميشا، بغض النظر عن 
على  حصوهلم  لضمان  اجلنسية، 

حقوقهم كاملة.
وختم املدير التنفيذي لليونيسف 
دعم  استمرار  بتأكيده  اللقاء 
اليونيسف جلهود احلكومة لتطوير 
ودعم  اخلدمات  اىل  الوصول 
لكل  اجلودة  العالية  اخلدمات 
األطفال  األخص  األطفال، وعلى 

األكثر تهميشا.
حناس وكرامي

واستقبل ميقاتي وزير اإلقتصاد 
وحبث  حناس  نقوال  والتجارة 
كما  وزارته.  شؤون  يف  معه 

استقبل وزير الدولة أمحد كرامي 
على  بناء  بالقول:  اكتفى  الذي 
أنا  الرئيس،  دولة  توجيهات 
الدولي  بريوت  مطار  اىل  ذاهب 
يف  ميقاتي  الرئيس  لتمثيل 
العبارة  ضحايا  جثامني  استقبال 

اإلندونيسية.
النائب  أيضا  ميقاتي  واستقبل 
قاسم هاشم الذي قال بعد اللقاء: 
ملنطقة  اإلمنائية  األوضاع  عرضنا 
والعرقوب،  حاصبيا  مرجعيون- 
خصوصا يف ظل استكمال بعض 
اىل  نظرا  اإلمنائية  املشاريع 
ظروف عمل احلكومة وعدم وجود 
موازنات معينة، ومتنينا على دولة 
لتأمني  املوضوع  متابعة  الرئيس 
املوازنات املطلوبة من أي أبواب 
اليت  املشاريع  الستكمال  كانت، 
والوزارات  اإلدارات  بها  بدأت 

املختصة.
اىل  تطرقنا  كذلك  أضاف: 
الوضع السياسي يف ظل الرتدي 
واجتماعيا،  اقتصاديا  احلاصل 
من  املزيد  يستدعي  والذي 
دائرة  من  لبنان  إلخراج  الوعي 
أوضاعه  يف  والتخبط  املراوحة 
اليت  واالجتماعية  االقتصادية 
السياسية  املستويات  جتاوزت 
واألمنية، ألن هم املواطن اليوم 
هو يف عيشه اليومي ويف كيفية 
ظل  يف  حياته  مستلزمات  تأمني 
هذا الواقع، مما يتطلب عمال جادا 
واحلياة  املؤسسات  على مستوى 
السياسية، وهذه مسؤولية القوى 
إخراج  اىل  للسعي  السياسية 
لبنان من الواقع املأزوم، وذلك 
من خالل تضافر اجلهود للوصول 
اىل تشكيل حكومة جديدة فاعلة، 
يف  االستمرار  ميكن  ال  ألنه 
وحتميلها  أعمال  تصريف  حكومة 
يضع  من  وهناك  املسؤوليات، 
ان  العراقيل يف وجهها وحياول 

يزايد يف هذا املضمار.
إمكان  هناك  يكن  إذا مل  وقال: 
للوصول اىل حكومة جامعة قادرة 
املكونات  مجيع  تضم  فاعلة 
وتستطيع إخراج لبنان من أزماته 
كل  على  األزمات  كل  ومعاجلة 
اجلميع  على  فينبغي  املستويات، 
حتمل املسؤولية والدفع يف اجتاه 
تفعيل عمل هذه احلكومة، وهذه 
مسؤولية وطنية جيب ان يتحملها 
مماطلة.  او  مواربة  دون  اجلميع 
إما أن تكون هناك حكومة جديدة 
تسهيل  يف  اجلميع  يساهم 
دون  وقت  أسرع  يف  تشكيلها 
شروط مسبقة، ألن الواقع اليوم 
املماطلة،  من  املزيد  يتحمل  ال 
عمل  تفعيل  من  بد  فال  وإال 
احلكومة مهما يكن، ألن املصلحة 
الوطنية فوق أي اعتبار، وال ميكن 
ألحد أن يزايد يف موضوع قانوني 
ودستوري. املصلحة الوطنية هي 
وفوق  والقوانني  الدساتري  فوق 
والدستور  فالقانون  اعتبار،  كل 
الناس  مصلحة  أجل  من  وجدا 
مصلحة  اقتضت  وإذا  والوطن، 
إعادة  اليوم  واللبنانيني  الناس 
فليكن.  احلكومة  هذه  تفعيل 
قبل  واملنطلق  األساس  هو  هذا 
ال  ألن  القانون،  وقبل  الدستور 
هناك  يكن  مل  ان  لوطن  معنى 
للمؤسسات،  عمل  او  مواطن 
اجلميع وال ميكن  فهذه مسؤولية 
ألحد أن يتهرب منها يف ظل هذا 

الواقع املأسوي اليوم.
إحتاد احملامني العرب

ميقاتي حبث التطورات مع وزيرين ومدير 
اليونيسف اكد االلتزام مبساعدة االطفال

مع  اللبناني  اجليش  اشتبك 
يف  املسلحني  من  جمموعة 

التبانة.
للـ«ال. أمنية  وافادت مصادر 
اشتبك  اجليش  ان  بي.سي« 
مع جمموعات مسلحة يف التبانة 
وإلقاء  مداهمة  حاول  بعدما 
شركس  علي  على  القبض 
وحممود احلالق وخالد القواص، 

مضيفة ان شركس القى قنبلة 
يدوية على دورية اجليش اليت 
اليه  وانضم  اعتقاله  حاولت 
فتحت  املسلحني  من  جمموعة 

بدورها النار على اجليش.
ان  »او.تي.يف«  وافادت 
علي  اعتقال  من  متكن  اجليش 
وخالد  احلالق  وحممود  شركس 

القواص.

اشتباكات بني اجليش اللبناني وجمموعة 
مسلحة يف باب التبانة يف طرابلس

أمس  عكار  أرض  احتضنت 
الذين  أبنائها  جثامني  االول 
العّبارة  غرق  كارثة  يف  قضوا 
جرى  بعدما  أندونيسيا،  يف 
املطار  يف  رمسي  استقبال  هلا 
وعكار  طرابلس  يف  وشعيب 
وعلى طول الطريق اليت سلكتها 

قافلة سيارات االسعاف.
وقد كان يف استقبال اجلثامني 
يف املطار وزير اخلارجية عدنان 
اجلمهورية  رئيس  ممثال  منصور 
النائب  ميشال سليمان،  العماد 
جملس  رئيس  ممثال  بزي  علي 
أمحد  الوزير  بري،  نبيه  النواب 
جنيب  الرئيس  ممثال  كرامي 
زهرمان  خالد  النائب  ميقاتي، 
السنيورة،  فؤاد  الرئيس  ممثال 
ممثل مفيت اجلمهورية الشيخ حممد 
وليد  اإلعالم  والوزراء:  خنجي، 
الداعوق والداخلية مروان شربل، 
حبيش،النائبان  هادي  النائب 
السابقان خمايل الضاهر وحسن 
للمجلس  العام  االمني  علوية، 
األعلى للدفاع اللواء الركن حممد 
زكريا  الشيخ  عكار  مفيت  خري، 
تيار  ل  العام  الرفاعي،االمني 
املستقبل امحد احلريري، السيدة 
كرامي،الشيخ  سلهب  ليلى 
امل،  حركة  عن  املصري  حسن 
اللبنانية  اجلمعيات  احتاد  رئيس 
العربية ادريس الصاحل، إضافة 
املشايخ  من  كبري  عدد  اىل 
منطقة  وفاعليات  الدين  ورجال 

عكار والشمال.
حتمل  اليت  الطائرة  حّطت  وقد 
ضحايا  من  لبنانيا   34 جثامني 
ظهر  االندونيسية  املوت  عبارة 
احلريري  رفيق  مطار  يف  امس، 
الدولي، حيث كان يف انتظارها 
وبلدة  عكار  من  الضحايا  ذوو 
قبعيت اليت كان هلا احلصة االكرب 

من القتلى، ومن طرابلس.
الضحايا  أهالي  مناداة  ومتت 
جثامني  يستلموا  كي  باالسم 
شربل  الوزير  واشرف  ذويهم، 
اخراج  ترتيبات  على  شخصيا 
االهل.  اىل  وتسليمها  اجلثامني 
 24 اىل  اجلثامني  نقلت  والحقا، 
سيارة اسعاف، انطلقت بها اىل 
عكار،  اىل  ثم  ومن  طرابلس، 
فيما عزفت قوى االمن الداخلي 

النشيد الوطين ونشيد املوتى.
العام  األمني  أكد  ناحيته،  من 
ابراهيم  لالغاثة  العليا  للهيئة 
من  اجلثامني  رافق  الذي  بشري 
رفيق  مطار  من  اندونيسيا، 
امللف  أن  الدولي  احلريري 
انتهى  اندونيسيا  يف  اللبناني 
استعدنا  واليوم  نهائي،  بشكل 
وبقيت   ،35 أصل  من  جثة   34
السنة  حوالي  عمره  رضيع  جثة 
البحر  يلفظه  أن  الصعب  من 
امللف  إن  القول  نستطيع  لذلك 

انتهى.
اجلثث  تهيئة  استطعنا  وأضاف 
للمعايري  وفقا  نعوش  يف 
الدولية واعتمدنا أسلوب الكفن 
وكان  االسالمية،  الطريقة  على 
وزارة  وبني  بيننا  تاما  التنسيق 

الصحة األندونيسية.
مروان  الداخلية  وزير  واعلن 
شربل ان الرؤساء سليمان وبري 
اللبنانيني  يشكرون  وميقاتي 
لتنظيم  معنا  تعاونوا  الذين 
ان  متمنيا  اجلثامني،  وصول 
للبنان،  األخري  احلزن  يكون هذا 

مشريا اىل ان املتهمني يف هذه 
وامساءهم  معروفون،  القضية 

موجودة لدى القضاء.
وقال يف املطار: إن هذا اليوم 
هو يوم حزن على الوطن بأسره، 
ألن هذا املشهد يعرب عن املأساة 
ذلك  عن  أعرب  وأنا  الوطنية، 
باسم كل اللبنانيني، وال يسعنا 
الرئيس  فخامة  نشكر  أن  إال 
ودولة  ميقاتي  الرئيس  ودولة 
الذي  الدور  على  بري  الرئيس 
اجلثامني،  الستعادة  به  قاموا 
أشكر  الثالثة  الرؤساء  وباسم 
مجيع اللبنانيني املتعاونني معنا 
وصول  ننظم  أن  استطعنا  حتى 
اجلثامني اىل لبنان اليوم بالشكل 
اهلل  شاء  وإن  رأيتموه،  الذي 
وبلداتهم  قراهم  يف  يستقبلون 
بالتكريم نفسه، ويكون هذا آخر 
ويكونون  لبنان،  يعيشه  حزن 

فداء عن لبنان.
مصري  عن  سؤال  على  وردا 
بالذين  التغرير  ب  املتهمني 
قضوا يف البحر،قال: أي متدخل 
حمرض  أو  فاعل  أو  شريك  أو 
معروف، وأمساؤهم لدى القضاء 
اللبناني، واملتوارون صدرت يف 

حقهم مذكرات توقيف.
السياسيون  يلتقي  ملاذا  سئل: 
على مثل هذا احلدث ويتفرقون 

بعد انتهائه؟
هذه  تكون  اهلل  شاء  إن  أجاب: 
جلمع  مناسبة  واملأساة  احلادثة 
الكل، وما جرى يف طرابلس على 
 12 سقط  أنه  أيام  أربعة  مدى 
شهيدا من األبرياء، وهذه مأساة 
اإلعتبار،  يف  نأخذها  أن  جيب 
النهاية  يف  اللبنانية  والدولة 
الذين  كل  إحضار  على  تعمل 

شاركوا يف هذه األحداث.
من جهته، قال النائب علي بزي 
هي مأساة وطنية يشعر بها كل 
اللبنانيني، وحنن متضامنون منذ 
اللحظة االوىل مع ذويهم. نتمنى 
لنا  عربة  املوت  عبارة  تكون  ان 
واالنفتاح  االجيابية  من  ملزيد 

واحلكمة.
مفيت عكار

زكريا  الشيخ  عكار  مفيت  وقال 
الرفاعي، املصاب عظيم ال تفيه 
العبارات،  تكفيه  وال  الكلمات 
اجتماع  من  اليوم  نراه  ما  لكن 
يؤكد  املصاب،  هذا  يف  اجلميع 
يستطيع  اللبناني  الشعب  ان 
باالرادة  احملن  هذه  يتجاوز  ان 
والتصميم  فاالرادة  والتصميم. 

هما الوجه احلقيقي للبنان.
من  نراه  ما  مع  بد  ال  اضاف 
مأساة ومصاب ان نتوجه للبنان 
ونشكر  وعكار،  وللشمال  كله 
من  جهوده  يف  ساهم  من  كل 
اىل  اجلثامني  هذه  اعادة  اجل 

اهلها ووطنها.

أمحد احلريري
اما امني عام تيار املستقبل امحد 
فتح  نتمنى  كنا  فقال  احلريري، 
ضحايا  ألهالي  الشرف  صالون 
ناس  مش  االندونيسية  العبارة 
واضاف  بزيت،  وناس  بسمنة 
البلد  يف  طرفا  هناك  ان  يبدو 
يريد ان يشعر اللبنانيني ان مثة 
طرفا بسمنة وطرفا بزيت، وحنن 
واضاف  االمر.  بهذا  نقبل  لن 
اهالي  ملواساة  املطار  إىل  جئنا 
أن  نقول  كي  والشمال،  عكار 

هذه  عن  املسؤولية  يتحمل  من 
الكارثة هو الوضع اإلقتصادي، 
وهو من يدفع الناس للهرب من 
لبنان، بأي طريقة، حبثًا عن لقمة 
لبنان  يعود  أن  متمنيًا  العيش، 
قدميه  على  ويقف  كان،  كما 
يف  أهلنا  يبقى  كي  جديد،  من 
إىل  للجوء  يضطروا  وال  ربوعه، 
والتعرض  منه،  اهلرب  وسائل 
اليت تعرض هلا ضحايا  للمأساة 

العبارة اإلندونيسية.
اجلثامني  وصلت  الظهر،  وبعد 
من  كان  حيث  طرابلس،  اىل 
استقبال  هلا  يقام  ان  املقرر 
البحصاص،  يف  وشعيب  رمسي 
حال دون  االمين  الوضع  ان  اال 
ذلك، ونقل االستقبال اىل مدخل 
اكمل  وفيما  اجلنوبي.  طرابلس 
طريقه  قبعيت  شهداء  موكب 
نقلت  الوقت،  لضيق  عكار  اىل 
طرابلس  من  16 ضحية  جثامني 
انزل جزء  النور حيث  اىل ساحة 
اللبنانية  باالعالم  وُلّفت  منها 
واالكاليل يف حتية اليهم، وسط 
اجواء من احلزن، قبل ان تدفن 

يف جبانيت باب الرمل والتبانة.
يف عكار

ثم وصلت جثامني ضحايا العبارة 
حمافظة  ابناء  من  االندونيسية 
الرابعة  برقايل، قرابة  عكار اىل 
لفت  وقد  عصرا،  والنصف 
باالعالم اللبنانية، واحتشد آالف 

الستقباهلم عند مدخل البلدة.
محلت اجلثامني على االكف وصوال 
اىل باحة ثانوية برقايل الرمسية 
حيث اعد هلا استقبال مهيب، يف 
حضور عدد كبري من الشخصيات 
الدينية  والفاعليات  السياسية 
ورؤساء بلديات وخماتري ووفود 
عكار،  وبلدات  قرى  خمتلف  من 
ومبشاركة مفيت عكار الشيخ زيد 
بكار زكريا ممثال مفيت اجلمهورية 
قباني  رشيد  حممد  الشيخ 
خالد  النائب  وأمحد ضاهر ممثال 
االوقاف  دائرة  ورئيس  ضاهر 
االسالمية يف عكار الشيخ مالك 
جديدة وحمافظ اجلماعة االسالمية 
ورؤساء  هوشر  حممد  عكار  يف 
بلديات  ورؤساء  بلدية  احتادات 
من  ضحية   19 عائالت  وخماتري 
بلدة  ابناء  من  ضحية   16 بينها 
زوجة  طالب  كوثر  هم:  قبعيت 
وابناؤهما  خضر  حسني  الناجي 
ووفاء  ومريم  وامحد  علي   7 ال 
طالب  رنا  ومالك،  ورنا  ورواء 
اسعد  علي  اسعد  الناجي  زوجة 
وعلي  ورانيا  مايا  وابناؤهما 
البحر  مياه  جثته  تلفظ  مل  الذي 
بعد كونه طفال رضيعا، باالضافة 
وبسام  ابتسام  الضحايا  اىل 

أرض عكار حتتضن جثامني أبنائها اهلاربني من الفقر واحلرمان اىل الغرق يف اندونيسيا
عثمان ومنال محزة.

عباس،  عمر  بلدات: جمدال  ومن 
وفنيدق  املصري  باسل  برقايل 
عبد  وسراب  الدالي  خالدية 

احلي.
أرواح  على  الصالة  أّم  وقد 
كان  الذي  عكار  مفيت  الضحايا 
رافق عائالت الضحايا اىل مطار 
رفيق احلريري الدولي - بريوت، 
وألقى بعد الصالة كلمة استهلها 
بنقل تعازي مفيت اجلمهورية ب 
هذا املصاب االليم، شاكرا كل 
من ساهم يف االسراع بهذا امللف 
ذويهم،  اىل  اجلثامني  وعودة 
بأحر  اجلميع  من  نتقدم  وقال: 
التعازي كما نعزي أنفسنا مجيعا 
بهذا املصاب اجللل، ونقول ان 
القلب ليحزن  العني لتدمع وان 
األحبة  أيها  فراقكم  على  وانا 
تكفيه  ال  املصاب  حملزونون. 
العبارات  توفيه  وال  الكلمات 
واملقام مقام حزن وأسى وليس 
ألن  وعتاب،  حماسبة  مقام 
من  أكرب  واحلرمان  كبري  العتاب 
هذا املشهد، وما حنن فيه اليوم 
املزمن  احلرمان  نتائج  من  إال 
وثقتنا  كبري  باهلل  إمياننا  لعكار. 
به كبرية، ونسأل اهلل ان تكون 

هذه الفاجعة خامتة لالحزان.
ودعا اىل االسراع بتشكيل حكومة 
الشمال وخصوصا  بأهالي  تهتم 
عكار احملرومة، وقال: ان عكار 
واألخلص  األوفى  هو  وشعبها 
املواطنني  فارمحوا  لوطنه، 
واألمان  األمن  بتوفري  وانشغلوا 
وسائر  العمل  فرص  وتهيئة 
فاإلنسان  احلياة،  مستلزمات 
أغلى من الكراسي والروح أغلى 

من املناصب.
العماد  اجلمهورية  رئيس  وشكر 
ورئيس جملس  سليمان  ميشال 
والرئيس  بري  نبيه  النواب 
من  بذل  الذي  ميقاتي  جنيب 
وللشيخ  االمور،  لتيسري  جيبه 
ومتابعته  جهده  احلريري  سعد 
ومساهمته ولكل من وقف معنا 
يف هذا املصاب االليم، آمال ان 

تكون خامتة االحزان.
ثم القى الشيخ علي خضر كلمة 
فيها  الضحايا، شكر  اسر  باسم 
ووقفوا  شاركوا  الذين  مجيع 
وال  الضحايا  اسر  مع  وتضامنوا 
الذين  برقايل  بلدة  أهالي  سيما 
نظموا هذا اللقاء املهيب، وقال: 
السالم  طاليب  محلة  هي  ها 
واالمان واحلياة االفضل املؤلفة 
والشباب  والصبايا  النساء  من 
غادروا  الذي  الرضع  واالطفال 
هذه  من  يئسوا  ان  بعد  احياء 

البالد وحكامها.
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لبنانيات

أفادت »العربية« عن مصادر أن 
إسرائيليتني استهدفتا  غارتني 
دمشق والالذقية أمس االول، 
»استهدفت  أنها  موضحًة 
يف   8 سام  صواريخ  شحنات 

طريقها حلزب اهلل«.
أن  القناة  مصادر  وأكدت 
شحنة  دمرتا  »الغارتني 

الصواريخ بالكامل«.
حلقوق  السوري  املرصد  وكان 
وقوع  اىل  أشار  االنسان 
قاعدة  يف  انفجارات  سلسلة 
للدفاع اجلوي يف ريف حمافظة 
الالذقية غربي سوريا مل تعرف 

اسبابها.

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

صدر عن قيادة اجليش - مديرية 
»صباح  اآلتي  البيان  التوجيه 
اليوم )امس االول(، ولدى توافر 
مشبوه  جسم  وجود  عن  معلومات 
اىل جانب طريق عام جالال - شتورا، 
اىل  للجيش  تابعة  دورية  توجهت 
املكان، حيث انفجر اجلسم املذكور 
قبل وصوهلا من دون تسجيل أي 
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حضر  وقد  باألرواح،  إصابات 
موقع  ملعاينة  العسكري  اخلبري 
اإلنفجار، فتبني إنه ناجم عن عبوة 
ناسفة زنة حواىل 300 غرام، جرى 
وقد  بعد.  عن  السلكيا  تفجريها 
من  اثنني  اجليش  قوى  أوقفت 
املشتبه بهم، فيما بوشر التحقيق 

بإشراف القضاء املختص«.

اجليش: توقيف مشتبهني اثنني 
يف انفجار جالال شتورا

عبد  رامي  املرصد  مدير  وقال 
عدة  »انفجارات  ان  الرمحن 
يف  االول  أمس  صباح  دوت 
اجلوي يف  الدفاع  قواعد  إحدى 
منطقة صنوبر- جبلة« يف ريف 

الالذقية.
االنفجارات  اسباب  ان  واوضح 
»غري واضحة، وال معلومات عن 
وقوع خسائر بشرية«، من دون 

ان يقدم تفاصيل اضافية.
ان  سوري  امين  مصدر  وافاد 
»صاروخا سقط على مقربة من 
اشتعال  اىل  وادى  القاعدة، 
مصدر  يعرف  ومل  حريق«. 

الصاروخ.

اسرائيل تدّمر شحنات صواريخ 
لـ«حزب اهلل« يف الالذقية ودمشق

النقابية  التنسيق  هيئة  عقدت 
املعلمني،  نقابة  يف  اجتماعا 
لقاءاتها  نتائج  خالله  تدارست 
اللجنة  واعضاء  رئيس  مع 
النيابية الفرعية املوجلة دراسة 
الرتب  سلسلة  قانون  مشروع 
الفراغ  وحال  والرواتب، 
كافة  يف  والتعطيل  واجلمود 
الدستورية  الدولة  مؤسسات 
واالدارية ، فال حكومة تتشكل 
ملتابعة حاجات البلد واملواطنني 
جملس  وال  واملعيشية،  االمنية 
العامة  نيابي ينعقد يف جلسته 
القرار سلسلة الرتب والرواتب 
القوانني،  مشاريع  وسائر 
اىل  خلصت  النقاش  وبنتيجة 

اعالن البيان التالي:
تكرار  من  الرغم  »1-على 
للسادة  والزيارات  اللقاءات 
النيابية  اللجنة  واعضاء  رئيس 
تتلق  مل  التنسيق  هيئة  فإن 
حتى اآلن اي رد على مضمون 
املذكرة اليت قدمتها منذ حزيران 
املاضي اىل اللجنة. وهي بالتالي 
مل تتلق اجوبة تطمئن القطاعات 
وذلك  وحقوقها،  مطالبها  حول 
اهليئة  عند  تساؤالت  يرتك  ما 
على  اطالعها  عدم  اسباب  عن 
امر يعنيها مباشرة وله تأثريات 
املعلمني  على  مستقبلية 
واملتعاقدين  واملوظفني 
واملتقاعدين واالجراء واملياومني 

وسائراالسالك االخرى.
النقابية  التنسيق  هيئة  2-ان 
واعضاء  رئيس  جهود  تقدر  اذ 
فهي  الفرعية،  النيابية  اللجنة 
تعترب ان ليس حبوزتها ما تنقله 
على  ويطمئنهم  املوظفني  اىل 
ان  امل  مصري حقوقهم، وعلى 
يتحقق هذا االمرمع نهاية املهلة 

املطلوبة من قبل رئيس اللجنة 
املقبل  الثاني  تشرين   15 يف 
عينه  الوقت  يف  انها  اال   ،
واملوظفني  املعلمني  ان  ترى 
واملتقاعدين  واملتعاقدين 
بنار  طويال  اكتووا  قد  واالجراء 
باستطاعتهم  يعد  ومل  الغالء 
يتوجب  ما  لدفع  االستدانة 
العيش  لقمة  لتأمني  عليهم 
على  عامان  مر  لقد  لعائالتهم. 
احقية السلسلة لكنها حتى اآلن 

مازالت دون اقرار.
3- وألن حال الشلل واجلمود يف 
ينعكس  الدستورية  املؤسسات 
وحيول  السلسلة  على  مجودا 
دون اقرارها ال بل يضعها يف 
هيئة  قررت  لذلك  الريح  مهب 
التوصية اىل  النقابية  التنسيق 

هيئاتها:
مجيع  يف  اضراب  »بتنفيذ 
الرمسية  واملدارس  الثانويات 
التعليم  معاهد  ويف  واخلاصة 
الوزارات  ويف  والتقين  املهين 
العامة  االدارة  ومؤسسات 
احملافظات  يف  والسراي 
الثالثاء  يوم  وذلك  واالقضية 
الثاني  تشرين   26 فيه  الواقع 

وذلك من اجل :
اساس  على  السلسلة  -اقرار 
ووفق  والتعهدات،  االتفاقات 
للجنة  املقدمة  املذكرة  بنود 
النيابية الفرعية » ودون فرض 
ومن  الفقراء،  على  ضرائب 
اجل إعادة العمل يف مؤسسات 
املشلولة  الدستورية  الدولة 
اجمللس   – احلكومة  تشكيل   (

النيابي - - -(.
مجعيات  عقد  اىل  الدعوة   -4
االساتذة  بني  مشرتكة  عمومية 
واملوظفني  واملعلمني 

هيئة التنسيق النقابية توصي باالضراب يف 26 تشرين 
الثاني من اجل السلسلة

واملتقاعدين  واملتعاقدين 
يومي  واملياومني  واالجراء 
و12   11 والثالثاء  االثنني 
حتدد  ان  على  الثاني،  تشرين 
من  الحقا«  واملواعيد  املراكز 
يف  التنسيق  هيئات  قبل 
اجل  من  وذلك  احملافظات، 
واالطالع  لالضراب  التحضري 

على املستجدات.
برئيس  االتصاالت  5-استمرار 
واعضاء اللجنة النيابية الفرعية، 
والقوى  النيابية  وبالكتل 
ليتحمل  كافة،  السياسية 
حيال  مسؤولياتهم  اجلميع 
يدفع  الذي  اللبناني  الشعب 
املأزوم  الوضع  هذا  تكاليف 
مل  والذي  اليومية،  حياته  يف 
الوضع  هذا  حتمل  بإمكانه  يعد 
ا  ا واجتماعيًّ ونتائجه السلبية أمنيًّ

ا. وتربويًّ
النقابية  التنسيق  هيئة  ان   -6

فذلك  املوقف،  هذا  تتخذ  اذ 
اسهاما منها يف حتمل املسؤولية 
الوطنية والنقابية جتاه من متثل، 
اال انها تدرك يف الوقت عينه ، 
ان مواجهة حال اجلمود والفراغ 
الدولة  مؤسسات  يف  والشلل 
وخاصة  اجلميع،  مسؤولية  من 
وتكاليف  اعباء  يدفعون  الذين 
هذه احلال، وعليه فهي تتوجه 
قوى  كافة  واىل  اجلميع  اىل 
وهيئات اجملتمع املدني بالدعوة 
معا  والتحرك  املبادرة  اخذ  اىل 
لسياسة  رفضا  موقعه  من  كل 
يف  والشلل  والفراغ  التسيب 
الدستورية  املؤسسات  كافة 
واملعتمدة من قبل املسؤولني، 
للتشاور  استعدادها  وتعلن 
والتعاون مع كل املتضررين من 
السياسي  الركود  مواجهة  اجل 
قسرا  املفروض  واالقتصادي 

على الشعب اللبناني«.  

موظفي  نقابة  جملس  عقد 
اجتماعا  لبنان  يف  التلفزيون 
ندى  الرئيس  برئاسة  طارئا 
وحضور  الشويري  صليبا 
أن  ابالغهم  مت  بعدما  األعضاء 
»دفع رواتب املوظفني لن يتم 
يف موعده، وسيتأخر ألكثر من 
التأخري  هذا  بات  وقد  أسبوع، 
بدعة تتكرر مع نهاية كل شهر، 
أعباًء  املوظفني  على  يرتب  ما 
هذه  ظل  إضافية خصوصًا يف 
والظروف  املالية  الضائقة 
املستحقات  وتراكم  الصعبة 
املوظف  كاهل  تثقل  اليت 
تأمني  هّم  ينقصه  وكأنه 
الراتب، السيما مع بداية العام 
املدرسية مل  واملنح  الدراسي، 

تدفع بعد«.
واضافت يف بيان: »إن النقابة 
وتناشد  عاليًا،  الصوت  ترفع 
واملعنيني  املسؤولني  مجيع 
مستحقاتنا،  لتأمني  بالسعي 
استحقاقها،  مبواعيد  واإللتزام 
موعد  وهو  شهر...  كل  نهاية 
به،  املس  نقبل  ال  مقدس 
مهما  قاطعًا،  رفضًا  ونرفض 
والدوافع،  األسباب  كانت 

املوظفني  عيش  بلقمة  املس 
ملزاجية  وإخضاعها  وعائالتهم، 
القرار  وأصحاب  املال  وزارة 

فيها.«
وتابع البيان: »إزاء هذا الوضع 
إختاذ  عدم  ظل  ويف  ي  املرتدِّ
حد  بوضع  الكفيلة  اإلجراءات 
وتأمني  املسألة،  هلذه  نهائي 
هلذه  املالية  املستحقات  كل 
دورها  لتستعيد  املؤسسة 
الريادي خصوصًا يف ظل ورشة 
عمل فنية وتقنية إستبشرنا بها 
املؤسسة  بهذه  للنهوض  خريًا 
تعلن  النقابة  فإن  الوطنية، 
دفع  يتم  مل  حال  يف  أنه 
أقصاها  مهلة  يف  الرواتب 
فستلجأ  املقبل  اإلثنني  يوم 
تصعيدية  خطوات  سلسلة  اىل 
الثالثاء  يوم  اإلضراب  أوهلا 
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املوظفني  الزمالء  مجيع  وتدعو 
الشركة  اىل احلضور اىل مبنى 
اإلضراب،  بهذا  واإللتزام 
وإطالق صرخة مدوية، علَّ آذان 
املسؤولني تسمع، ويتم إنقاذ 
هذه املؤسسة اليت عانت طوياًل 

من الغنب واإلهمال«.

نقابة موظفي التلفزيون يف لبنان: إضراب يوم 
الثالثاء املقبل يف حال عدم دفع الرواتب

التغيري  تكتل  رئيس  التقى 
ميشال  العماد  النائب  واالصالح 
دارته يف  االول، يف  امس  عون 
روث  سويسرا  سفرية  الرابية، 
املسؤول  حضور  يف  فلينت، 
الديبلوماسية  العالقات  عن 
ميشال  احلر  الوطين  التيار  يف 
البحث  ومت  شادارفيان،  دي 
االقليمية  اآلنية  املواضيع  يف 
واحمللية، ال سيما التعاون الثنائي 

بني البلدين.
ثم التقى عون النائب السابق حسن 
تقديره  عن  أعرب  الذي  يعقوب 
النعقاد املؤمتر املسيحي املشرقي 
يف هذه اللحظة السياسية الصعبة 
العربية  املنطقة  فيها  متر  اليت 
املؤامرة  وتداعيات  واإلسالمية 
زورت  اليت  الراديكالية  اخلبيثة 
الذي  العربي  الربيع  عنوان  حتت 
وسفك  واحلروب  الفوضى  جلب 
بكل  التعددية  واستهداف  الدماء 

أشكاهلا وخصوصا الدينية.
اهلواجس  ان  اعتقد  وقال: 
املسيحية مشروعة ونتفهمها النها 
وجودي،  خطر  اىل  تتحول  بدأت 
املؤمتر  عنوان  يكون  أن  متمنيا 
املشرقية املسيحية بدل املسيحية 

املشرقية.
وأشار اىل أن استهداف الكنائس 
واضحا  بات  املسيحي  والوجود 

املقدسات  على  االعتداء  وجرمية 
العذراء  السيدة  طاول  الذي 
املقدسة واألماكن التارخيية وعلى 
خللق  يهدف  إمنا  معلوال،  رأسها 
شرخ فكري وثقايف خيدم املشروع 

الصهيوني.
وأكد أن الرهان على امليدان يف 
سوريا واخليار العسكري قد فشل، 
أن  وغربي  أمريكي  إقرار  وهناك 
مزيدا  إال  حتقق  مل  األدوات  هذه 
من القوة حملور املقاومة واملمانعة، 
اإلقليمية  الدول  بعض  لكن 
ألنها  صعب  موقف  يف  وأدواتها 
وسوف  وحيدة  تركت  أنها  تشعر 
الدولية،  التسوية  هذه  تدفع مثن 
يف  يائسة  تستمر  فإنها  لذلك 
دعمها لالرهاب الذي افتضح أمام 

الرأي العام العاملي.
اجلنبالطية  الواقعية  ب  ونوه 
بكل  اهلزمية  واقع  وصفت  اليت 
األمل  رغم  على  وهي  موضوعية، 
حتدد  أنها  إال  تستبطنه  الذي 
تبقى  ما  على  وحتافظ  اخلسارة 
إذا بقي شيء، وإذا كان صحيحا 
واحللفاء  للحريري  جنبالط  دعوة 
باإلعرتاف بهذه اهلزمية فهي بداية 
للخروج  عليها  يؤسس  رمبا  جيدة 
من األوهام اليت سجن هذا الفريق 
نفسه بها وعطل مؤسسات البالد 

ومعيشة العباد.

عون استقبل سفرية سويسرا ويعقوب

النائب  املستقبل  كتلة  عضو  اكد 
لعبة  ندخل يف  لن  اننا  فتفت  امحد 
االرقام يف ما خّص تأليف احلكومة، 
فما دام حزب اهلل ُمصّمما على البقاء 
لالعرتاف  مستعّد  وغري  سوريا  يف 
حبكومة  اال  حّل  فال  بعبدا  باعالن 
اهلل  حزب  كان  اذا  وسأل  حيادية، 
يعترب نفسه منتصراًً اآلن وان موازين 
القوى يف املنطقة اصبحت لصاحله، 
ملاذا ُيريدنا اىل جانبه يف احلكومة؟، 
هل ُيقّدم عماًل خرييًا؟، يف السياسة 

ال يوجد كاريتاس.
اجلمهورية  رئيس  بان  ذّكر  واذ 
طرح  عندما  سليمان  ميشال  العماد 
صيغة 8-8-8 ابلغناه اننا لن نعرتض 
ما  هذا  ليس  ولكن  طرحها  على 
نريده، جدد دعوته رئيس اجلمهورية 
اىل  سالم  متام  املكّلف  والرئيس 
التصّرف يف شأن احلكومة من دون 
االخذ يف االعتبار ما يطلبه كل فريق، 
وعندها يتصّرف النواب على اساس 
اىل  ومشريًا  النيابية،  مسؤوليتهم 
اننا لن نستسلم لشروط حزب اهلل، 
واخلطاب االخري المني عام حزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل كان ضّد العرب 
وضّد املصلحة الوطنية ويصّب فقط 

يف مصلحة ايران.

فتفت: حزب اهلل ال يسمح 
لربي بتفعيل احلياة الربملانية
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مسيحّيو 14 آذار: التحوالت اإلقليميــة واحلكومة والرئاسة ]1[

تتصرف قوى 8 آذار وحلفاؤها على أنها منتصرة 
بعد تطورات املنطقة االخرية. لكن قوى 14 آذار 
مع  ألخصامها.  انتصار  أي  ما حيصل  ال جتد يف 
القوى،  هذه  يف  مسيحية  أساسية  قيادات 
واالنتخابات  احلكومة  من  املوقف  نستعرض 

الرئاسية والتحوالت االقليمية.
متثل االنتخابات الرئاسية املقبلة احملطة األبرز يف 
االحاديث واجللسات احلوارية البعيدة عن االعالم، 
ال  آذار.   14 رئيسية يف قوى  لقيادات مسيحية 
يعين ذلك أن هذه القوى سحبت امللف احلكومي 
من التداول، بل العكس متامًا. لكن تاريخ 25 آذار 
بات، بالنسبة اىل هذه القيادات، حمطة مفصلية 
على طريق استعادة الدور الذي كان يفرتض أن 
تلعبه قوى 14 آذار والقيادات املسيحية فيها منذ 

عام 2005 حتى اليوم.
صارت  الرئاسية،  االنتخابات  من  أشهر  قبل 
االنتخابات طبقًا أساسيًا يف أي جلسة حوار داخلية، 
من دون أن تكون معزولة عن ملفات كثرية مرتبطة 
بها للنقاش، تبدأ من تداعيات سوريا وصواًل اىل 
تأليف احلكومة قبل االنتخابات. واألهم رؤية هذا 
الفريق الذي يبدو منكفئًا عن الساحة السياسية، 
منذ  انتعش  الذي  آذار  من  الثامن  مواجهة  يف 
ـــ  االمريكي  التفاهم  اىل  القصري وصواًل  معركة 
أخريًا  وتّوجه  سوريا،  حول  اإليراني  ـــ  الروسي 
اخلطاب األخري لألمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل. وبدا هذا الفريق منتصرًا، يف مقابل أداء 
متعثر بعض الشيء لفريق 14 آذار الذي يتصرف 
كأنه يقّر خبسارة إقليمية وحملية. وقد ضاعف من 
حدة املشهد عدم قدرة هذا الفريق على الدفع يف 

اجتاه تأليف احلكومة.
لكن قيادات أساسية يف قوى 14 آذار ال توافق 
بتاتًا على هذا التوصيف. يف اعتقادها أن نصراهلل 
بالغ كثريًا يف تصوير نفسه وفريقه منتصرين. 
الكيميائي،  ملف  يف  كبريًا  تنازاًل  قدم  »فاألسد 
قبل جمزرة  مرة   13 استخدمه  الذي  السالح  وهو 
الغوطة. وهذا يعين أن واشنطن حصلت من إيران 
يف  عليه  احلصول  متعذرًا  كان  ما  على  وروسيا 
ضربة عسكرية كانت جتميلية، ويف احلد االقصى 

تأديبية حمصورة يف الزمان واملكان«.
واألمر الثاني هو أن واشنطن حققت يف السياسة 
وإيران  روسيا  على  الضغط  طريق  على  اليوم 
مبستقبل  يتعلق  ما  يف  مهمة  سياسية  خطوات 
يزال  ال  جنيف  ملؤمتر  فاإلعداد  السوري.  النظام 
يف بدايته، ومن احملتمل إرجاء موعده إىل الشهور 

األوىل من السنة اجلديدة.
الوقت، ستكون هناك خطوات  انتظار ذلك  ويف 
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الكنيسة املارونية تتضامن لدعم 
ضحايا الحرائق يف نيو ساوث ويلز

وجه راعي االبرشية املارونية يف 
اسرتاليا املطران انطوان شربل 

طربيه تعميما على  رعايا االبرشية 
دعا فيه اىل جمع التربعات من اجل 
مساعدة ضحايا الحرائق التي شبت 

يف مناطق مختلفة من الوالية.
وطلب سيادته من جميع كهنة 

االبرشية واملؤمنني تخصيص الصينية 
الثانية من قداديس السبت واالحد 

يومي 9 و 10 تشرين الثاني الحالي 
ألجل هذه الغاية.

وهذه ليست املبادرة االوىل التي 
تقوم بها الكنيسة املارونية ملساعد 
ضحايا الحرائق والكوارث الطبيعية 

يف اسرتاليا

أكثر تقدمًا من اخلطوة اليت قام بها نائب رئيس 
الوزراء السوري قدري مجيل )الذي تصفه شخصية 
يف  روسيا  رجل  بأنه  آذار   14 خارج  من  لبنانية 
سوريا(، يف حني أن معلومات لبنانية تتحدث عن 
لقاءات مع معارضني سوريني ستجري قريبًا مع 
روسيا، يف موازاة ما أعلنه أمس املبعوث اخلاص 
للرئيس الروسي إىل الشرق األوسط نائب وزير 
اخلارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن رعاية 
روسيا للقاء غري رمسي وغري ملزم بني املعارضة 
والنظام، إضافة اىل أن الفرتة الفاصلة عن مؤمتر 
موازين  تغيري  على صعيد  حامسة  ستكون  جنيف 
املعارضة  ملصلحة  ميدانيًا،  سوريا  يف  القوى 
بتشكيالتها غري االصولية، عرب مّدها عربيًا وخليجيًا 
مبا يلزم من مساعدات عسكرية ضرورية. فجنيف 
ليس  أمر  االنتقالية  املرحلة  يف  األسد  بقاء  مع 
بقاء  هو  واقعيًا  يكون  أن  ميكن  وما  واردًا، 
النظام السوري يف هذه املرحلة وليس الرئيس 

السوري.
واالمر الثالث هو أن الكالم عن رفع أمريكي سريع 
امللف  يف  تنازالتها  مقابل  إيران  على  للعقوبات 
النووي »متسرع بعض الشي. فرفع العقوبات يف 
أوروبية وهي  موافقات  اىل  املتحدة حيتاج  االمم 
ناحية  من  وخصوصًا  الساعة،  حتى  متوافرة  غري 
فرنسا اليت تظهر تشدداًَ الفتًا، سواء يف موقفها 
من إيران أو سوريا، فضاًل عن أن الكونغرس ليس 
مطواعًا اىل احلد الذي ميكن معه إيران الرهان على 
على  ملحوظة  أمثان  دون  من  العقوبات  ختفيض 

صعيد املنطقة ككل«.
 14 قوى  من  االمريكية  باالدارة  املتصلون  يقّر 
آذار بأن إرباكًا يسود السياسة اخلارجية لالدارة 
واهتماماتها،  أولوياتها  ترتيب سلم  احلالية، يف 
على عكس ما كانت عليه حال اإلدارات السابقة، 
سواء مبا ارتد سلبًا أو إجيابًا على لبنان. وهذا األمر 
قد يتيح للبعض اعتبار التحوالت االمريكية جذرية، 

ولو مل تكن كذلك.
إال أن ما يعين لبنان مباشرة هو أن واشنطن مل 
تتخل عن حرصها على استقراره أو دعم الفريق 
املتمسك حبرية لبنان وسيادته، وتأليف احلكومة 
وإجراء االنتخابات. أما ما حيكى عن تبدل يف قواعد 
يعدو  فال  االخرى،  اللبنانية  القوى  مع  تعاطيها 
مقاربة  ديبلوماسي يف  لكل  أسلوبًا خمتلفًا  كونه 
امللفات اللبنانية ال أكثر، يف حني أن ما يقال عن 
اتصاالت غري مباشرة مع حزب اهلل ال يزال دونه 

حمرمات وشروط كثرية.
واشنطن يف حفظ  دور  على  أساسي  تعويل  مثة 
استقرار لبنان، إذ كادت االحداث االمنية املتنقلة 
تشعل حربًا كل يوم، من طرابلس اىل عربا وعرسال 
وغريها من املناطق، لكّن مثة قرارًا أمريكيًا واضحًا 
وال رجوع عنه: »ال مس باالستقرار يف لبنان وال 

حرب فيه«.
من  جيري  ما  على  وعطفًا  املعادلة،  هذه  وحتت 
معركة  توقفت  روسيا،  على  أمريكية  ضغوط 
بسبب  يكن  مل  القلمون  معركة  جتميد  القلمون. 
الثلج وال ألي اعتبار جغرايف أو عسكري آخر، بل 
بسبب ما تبّلغه الروس من االمريكيني من موقف 
حاسم من تداعيات هذه املعركة وارتداداتها على 

لبنان وسوريا.
السعودية  ترّتب  االمريكي،  الدور  مقابل  يف 
ملف  بالتدرج:  اخلارجية  السياسة  يف  أولوياتها 
تولي  لبنان.  ثم  ثم مصر ومن  أواًل ومن  سوريا 
كربى،  أهمية  املصري  الوضع  حاليًا  السعودية 
تنفق عليه الكثري من وقتها واهتمامها، أما الوضع 
اللبناني، فهو حتت املراقبة ال أكثر وال أقل، إذ 
تعرقلها،  وال  احلكومة  تأليف  السعودية  متانع  ال 
لتأليفها.  نهار  ليل  تعمل  ال  املقابل  يف  لكنها 
يأخذ امللف السوري اهتمامًا أكثر، وخصوصًا يف 
واإلعداد  الراهنة  املرحلة  بني  الفاصلة  الفرتة 

ملؤمتر جنيف.
األشهر  يف  الصراع  أوجه  أحد  يكون  قد  وهنا 
مساعدة  على  السعودي  الدور  لرتكيز  املقبلة، 
املعارضة  تشبه  اليت  تلك  السورية،  املعارضة 
أهل  امتعاض  تثري  اليت  تلك  وليست  املصرية، 
السّنة أنفسهم من سوريا اىل لبنان والسعودية.

هيام القصيفي

احلزب العربي: جنون استدعاء عيد سيقابله جنون

علي عيد يساوي الطائفة العلوية يف لبنان. 
اإلسالمي  اجمللس  رئيس  به  جزم  ما  هذا 
يف  العلويون  عاصي.  أسد  الشيخ  العلوي 
ميكنهم  ال  وخارجه،  حمسن  جبل  يف  لبنان، 
تصديق »مستوى اجلنون«، الذي وصل إليه 
عيد،  السياسي«.  و«فريقه  املعلومات  فرع 
احتماالت  كل  لتبقى  القضاء،  أمام  ميثل  لن 

التصعيد مفتوحة.
آل  أمراء  أحد  عيد  علي  مسع  عامًا،   42 قبل 
سعود يشتم الشعب اللبناني، فاعرتض عليه. 
وقع شجار بينهما ثم تضارب باأليدي. حصل 
ذلك أمام البوابة الرئيسية للجامعة األمريكية 
يف منطقة احلمرا ـــ بريوت. تدّخل أحد مرافقي 
وطعن  لبنان،  يف  السائح  السعودي،  األمري 
عيد خبنجر يف ظهره. أصيب الشاب اللبناني، 
أسري  أبقاه  جزئي  بشلل  عامًا،   31 ابن  وهو 

الفراش مّدة عامني.
كانت هذه احلادثة سببًا لظهور اسم عيد يف 
وسائل اإلعالم. بات امسه مقرونًا مبا حصل، 
غار  الذي  »الطرابلسي  أنه  على  امسه  وشاع 
آنذاك حديث عن  بلده«. مل يكن  على مسعة 
أحياًء  كانت  كلها  التبانة.  وبابة  حمسن  جبل 

طرابلسية.
عيد اليوم مطلوب للمثول أمام القضاء. حتديدًا 
أمام مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية، 
تفجريي  قضية  يف  صقر،  صقر  القاضي 
مسجدي السالم والتقوى يف طرابلس. أهالي 
اإلسالمية  الطائفة  أبناء  جبل حمسن، وغالبية 
العلوية، مل يصدقوا ما أوردته وسائل اإلعالم 
االربعاء. »األستاذ علي عيد مطلوب للقضاء! 
مستحيل. لقد جّن فرع املعلومات، ومن يقف 
أحداث  واكبوا  ممن  كثريون  متامًا«.  وراءه، 
األخرية يف طرابلس، عرفوا رفعت  السنوات 
األخري.  يعرفون  ال  لكنهم  علي،  جنل  عيد، 
فيما  األول،  »القائد«  هو  رفعت  أن  يظنون 
هو يف الواقع رئيس العالقات السياسية يف 
احلزب العربي الدميقراطي، بينما األمني العام 
هو علي عيد. األخري، بالنسبة اىل علويي لبنان 
ممن يودون آل عيد أو يعارضونهم، »الوالد 
الروحي للطائفة العلوية يف لبنان، الذي جعل 
هلا كيانًا خاصًا، ومؤسسة دينية، بعدما كان 
أبناؤها ُيسجلون يف قيود السنة أو الشيعة«. 
هذا ما يرويه الشيخ علي قدور، عضو اجمللس 
اإلسالمي العلوي، الذي »أنشئ قبل سنوات 
يف  لطائفة  ديين  جملس  آخر  وكان  قليلة، 

لبنان«.
أن يصبح علي عيد مطلوبًا للقضاء هو »مطلب 
قديم لزعران احملاور يف التبانة، وقبلهم لتيار 
السياسي...  الفريق  هذا  وكل  املستقبل 
لطاملا طالبوا حبل احلزب العربي الدميقراطي، 
األجهزة  أن  يبدو  واليوم  عيد،  آل  ومالحقة 

الرمسية تريد أن حتقق هلم تلك األمنية«.
علي  جبل حمسن  القيادي يف  يقوله  ما  هذا 
ظنوا  »رمبا  ويضيف:  »األخبار«.  لـ  فضة 
خيففون  رفعت،  بدل  عيد،  علي  بطلب  أنهم 
يعين  هذا  أن  فاتهم  لكن  األمر،  وطأة  من 
علي  فإن  يعرف  ال  وملن  لنا.  برمز  املس 
عيد بالنسبة إىل كل علوي يف لبنان، مبثابة 
السيد موسى الصدر للشيعة، الذي مجع مشل 
عندنا  األمر  ينسونه.  ال  رمزًا  وأصبح  طائفته 
اليت  »الوقاحة  واستغرب فضة  متامًا«.  هكذا 
وصل إليها فرع املعلومات، ففي لبنان أعراف 
وأصول وتقاليد، هل ميكنهم استدعاء الرئيس 
آخر  زعيم  أي  أو  جنبالط  وليد  أو  بري  نبيه 
املهني  االستخفاف  هذا  ملاذا  التحقيق؟  إىل 

بنا؟«.
جبل  العربي يف  احلزب  مسؤولون يف  وقال 
االحتماالت  »كل  »األخبار«:  للزميلة  حمسن 
واردة، فما أقدم عليه فرع املعلومات إهانة ال 
ميكن أن نسمح بها. بعد كل هذا احلصار األمين 
واالجتماعي واالقتصادي الذي نعانيه، ها هم 
يريدون ضرب الرأس عندنا! يبدو أنهم، ومن 
خلفهم السعودية، قد فقدوا صوابهم نهائيًا، 
وبالتالي عليهم أن يتوقعوا اجلنون أيضًا من 

الطرف اآلخر«.
ويوم اخلميس عقد الشيخ أسد عاصي، رئيس 
اجمللس اإلسالمي العلوي مؤمترًا صحافيًا أعلن 
األستاذ  استدعى  املعلومات  »فرع  أن  فيه 
ما  هذا  معه،  للتحقيق  عيد  يوسف  علي 
الطائفة  رمز  استدعاء  يعين  هذا  لكّن  بلغنا، 
االسالمية العلوية. هذا األمر غري مقبول وغري 
وحنن  األمر،  كلف  مهما  مير  ولن  به  مسموح 
أن  ولكن  احلقيقة،  باستجالء  نطالب  مجيعًا 
ورمز  زعيم  من  النيل  درجة  اىل  األمر  يصل 
للطائفة فهذا ما ال يصّح السكوت عنه«. وأّكد 
عاصي وقوف الطائفة العلوية كلها وراء عيد، 
قائاًل: »طائفتنا هي من ختتار ممثيلها، وقد 
يوسف  علي  األستاذ  زعامة  واختارت  فعلت 
الغبطة  صاحب  الطوائف  رؤساء  أناشد  عيد. 
الكاردينال بشارة الراعي، مساحة الشيخ حممد 
رشيد قباني، مساحة الشيخ االمام عبد األمري 
قبالن، ومساحة شيخ العقل نعيم حسن، عقد 
)طرابلس(  الفيحاء  مدينة  يف  طارئ  اجتماع 
املدينة،  يف  املأزوم  الوضع  فيه  يتداولون 
املشروع  ملصلحة  األمر  يستفحل  أن  قبل 

الفتنوي يف لبنان«.
وكان عيد قد عقد مؤمترًا صحافيًا يف منزله 
يف منطقة حكر الضاهري - عكار أمس، أعلن 
التحقيق أن من جرى  انه »إذا ثبت بعد  فيه 
توقيفهم متورطون ومذنبون، فنحن مستعدون 
احلميد  عبد  ساحة  يف  باعدامهم  نطالب  ألن 
كرامي، وإذا ثبت أيضًا تورط احلزب العربي 
الدميقراطي فأيضًا حنن مع حّله«. وأّكد ثقته 
بكل األجهزة األمنية يف لبنان، باستثناء فرع 
املشرف،  غري  »تارخيه  بسبب  املعلومات، 
وأنا  لبنان،  يف  سوريا  حلفاء  مع  وخصوصًا 
اال  جهاز  أي  دعوة  اليب  ألن  استعداد  على 
رّبو  أتى رب  أذهب ولو  املعلومات، لن  فرع 

للقاضي صقر صقر«.
ُيذكر أن عيد نائب سابق يف جملس النواب، 
الشباب  »حركة   1978 عام  أسس  وهو 
العلوي« اليت أصبحت الحقًا اإلطار السياسي 
وقد  لبنان.  يف  العلوية  للطائفة  األساسي 
مجعته بالرئيس السوري الراحل حافظ األسد 
ونتيجة  األسد،  وفاة  بعد  لكن  متينة،  عالقة 
آنذاك  الرئيس  نائب  وبني  بينه  قديم  خالف 
اكثر من دورة  أسقط يف  خدام،  احلليم  عبد 
انتخابات نيابية، لكنه، يف كل انتخابات كان 
من  ساحقة  نسبة  حيصد  كان  فيها،  يشارك 

أصوات العلويني.
احلليب والشلوف

طالب مسؤولون يف احلزب العربي الدميقراطي 
القضاء بـ«التحقيق مع رئيس فرع املعلومات 
الفرع  من  عناصر  ألن  عثمان،  عماد  العقيد 
بتفجريي  فيهم  املشتبه  تهريب  يف  ساهموا 
مسجدي السالم والتقوى«. وكشف املسؤولون 
أن »املدعو بسام احلليب، وهو عنصر يف فرع 
من  التوقيفات  بداية  قبل  طلب  املعلومات، 
مغادرة  وذويه  شدود  خضر  فيه(  )املشتبه 
املنطقة، ألن مذكرة توقيف ستصدر حبقه«. 
فرع  قبل  من  فيه،  مشتبه  شدود  أن  ُيذكر 
دياب  يوسف  املوقوف  بنقل  املعلومات، 
طرابلس.  التفجري يف  بعد  نارية  دراجة  على 
تعّرض  »دياب  أن  احلزب  مصادر  وتضيف 
ضغوط  عليه  ومورست  والتهديد،  للضرب 
السياق  ويف  لعائلته«.  وتهديدات  نفسية 
نفسه، ذكرت املصادر نفسها لـ«األخبار« أن 
ريفي  أشرف  اللواء  يطلب  »أن  القضاء  على 
العالقة  طبيعة  ملعرفه  وذلك  معه،  للتحقيق 
حيان  للتوقيف  باملطلوب  تربطه  كانت  اليت 
ُيلّقب  ودور شخص  هوية  ولتحديد  رمضان، 
بـ«الشلوف« كان ينسق التواصل بني ريفي 
ورمضان«. إىل ذلك، تلقى مسؤول العالقات 
عبد  الدميقراطي  العربي  احلزب  يف  اإلعالمية 
على  تهديدات  أمس،  مساء  صاحل،  اللطيف 
عن  عّرف  شخص  من  وذلك  اخللوي،  هاتفه 
نفسه بأنه من »الدولة اإلسالمية يف العراق 

والشام«.

محمد نزال
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الثالثة  للمرة  اسرائيل  دخلت 
االزمة  خط  على  السنة  هذه 
السورية بشنها غارة جوية على 
قاعدة للدفاع اجلوي قرب مدينة 
العادة مل  الالذقية. وكما جرت 
االمر،  تنف  أو  اسرائيل  تؤكد 
أيضًا  أتى  الغارة  تأكيد  لكن 
ووجه  املتحدة.  الواليات  من 
الشيوخ  جملس  اعضاء  بعض 
اىل  قاسية  انتقادات  االمريكي 
اوباما  باراك  الرئيس  سياسة 
ورأوا  سوريا،  يف  النزاع  حيال 
اسرتاتيجية  اىل  تفتقر  أنها 
وللمنطقة،  لسوريا  واضحة 
وقت رسم مسؤولون أمريكيون 
قامتة  صورة  أكادمييون  وخرباء 
اليت  االنسانية  للمأساة  جدًا 
السوري،  الشعب  يعانيها 
ونقلت  سوريا.  تفكيك  واخطار 
مسؤول  عن  »االسوشيتدبرس« 
اجلوية  الغارة  ان  أمريكي 
االسرائيلية حصلت ليل االربعاء 
مسؤول  قال  بينما  اخلميس،   -
أمين إن الغارة استهدفت مدينة 
اهلدف  وان  الساحلية  الالذقية 
كان صواريخ مضادة للطائرات 
»اس  طراز  من  الصنع  روسية 

إي-125«.
ونسبت شبكة »سي ان ان« 
االمريكية للتلفزيون اىل مسؤول 
اسرائيل  أن  آخر،  امريكي 
استهدفت الصواريخ رمبا بعدما 
اىل  طريقها  يف  انها  اعتقدت 
ومعلوم  اللبناني.  اهلل«  »حزب 
انها  مرارًا  حذرت  اسرائيل  ان 
متطورة  اسلحة  بنقل  تسمح  لن 

من سوريا اىل احلزب.
التزمت  اليت  اسرائيل  ويف 
الصمت، حتدثت وسائل االعالم 

بإسهاب عن الغارة وقال بعضها 
انها استهدفت صواريخ للدفاع 
انها  اخرى  قالت  فيما  اجلوي 
استهدفت صواريخ ارض - حبر 

من طراز »ياخونت«.
»العربية«  قناة  وبثت 
مقرًا  دبي  تتخذ  اليت  السعودية 
ان  مصادر،  اىل  استنادًا  هلا، 
ليل  غارتني  شنت  اسرائيل 
والالذقية  دمشق  على  االربعاء 
صواريخ  من  شحنات  مستهدفة 
للطائرات  املضادة  »سام« 
كانت يف طريقها من سوريا اىل 

»حزب اهلل« يف لبنان.
وفيما مل تؤكد دمشق حصول 
مصدر  أبلغ  االسرائيلية،  الغارة 
الصحافة  لـ«وكالة  سوري  أمين 
سقط  »صاروخا  أن  الفرنسية« 
)يف  القاعدة  من  مقربة  على 
اشتعال  اىل  وادى  الالذقية(، 
يعرف  مل  انه  وقال  حريق«. 

مصدر الصاروخ.
حيث  االرض،  اىل  اجلو  ومن 
حلقوق  السوري  »املرصد  أفاد 
لندن  يتخذ  الذي  االنسان« 
النظامية  القوات  ان  له،  مقرًا 
السورية أحرزت تقدمًا يف مدينة 
الواقعة  االسرتاتيجية  السفرية 
معامل  من  والقريبة  حلب  شرق 
اخرى  ومنتجات  للسالح  ضخمة 

تابعة لوزارة الدفاع.
لكن قناة »امليادين« اليت تبث 
من بريوت نقلت عن »تنسيقية 
مدينة الباب وضواحيها« و«مركز 
املدينة  ان  االخباري«  السفرية 
النظامي  سقطت يف يد اجليش 

وان املسلحني انسحبوا منها.
طلب االحتفاظ مبعامل

وبعد  آخر،  صعيد  على 

إسرائيل هامجت شحنة صواريخ روسية بالالذقية.. فورد: املعارضة كانت تدفعنا إىل التدخل العسكري

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

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

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

     Tel:  98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands 

- بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة.. نفتح 
7 أيام يف األسبوع

Saturday 2  November 2013  2013 الثاني  تشرين   2 السبت 

حظر  منظمة  أعالن  من  ساعات 
االسلحة الكيميائية ان مفتشيها 
وضعوا  سوريا  يف  املوجودين 
اختاما على كل املواد واالسلحة 
الكيميائية اليت ميتلكها النظام ، 
بوليسي«  »فورين  جملة  نشرت 
اخلارجية  وزير  أن  االمريكية 
من  طلب  املعلم  وليد  السوري 
الدوليني جتنيب حنو  املفتشني 
12من مصانع االسلحة الكيميائية 
تريد  بالده  أن  حبجة  التدمري، 
كيميائية  منشآت  حتويلها 
مدنية، االمر الذي يثري قلقا بني 
خرباء حظر االسلحة من أن تكون 
على  احلفاظ  اىل  تسعى  دمشق 
بناء  العادة  الصناعية  القدرات 
برناجمها لالسلحة الكيميائية يف 

وقت الحق. كذلك، أثار الطلب 
رسالة  يف  ورد  الذي  السوري 
املدير  اىل  املعلم  من  سرية 
االسلحة  حظر  ملنظمة  العام 
الكيميائية أمحد أوزوجمو خماوف 
بعض احلكومات الغربية من أن 
تكون سوريا تسعى اىل توريط 
الوكالة يف مفاوضات طويلة قد 
تبطئ تدمري االسلحة الكيميائية 

السورية.
سجال امريكي

ويف مواجهة انتقادات قاسية 
من بعض أعضاء جملس الشيوخ، 
االمريكيون  املسؤولون  دافع 
جلنة  امام  شهادات  خالل 
اجمللس،  يف  اخلارجية  الشؤون 
روبرت  السفري  طليعتهم  ويف 
االمريكية  اجلهود  منسق  فورد 
الدعم  عن  سوريا،  شأن  يف 
السورية،  للمعارضة  االمريكي 
مع  بالتعاون  واشنطن  وجهود 
روسيا لعقد مؤمتر جنيف- 2، مع 
انه وجه ايضًا انتقادات ضمنية 
اليت  املعتدلة  املعارضة  اىل 

تتعامل معها واشنطن.
البدء  عبء  فورد  وألقى 
بعد  ما  ملرحلة  انتقالية  بعملية 
نظام الرئيس بشار االسد على 
املعارضة السورية، قائاًل: »لن 
تكون هناك عملية انتقالية حتت 
تطرح  ان  بعد  اال  االشراف، 

املعارضة مقرتحات كي يدرسها 
الدولي،  واجملتمع  الروس 
واالهم من ذلك سوريون آخرون، 

ليعرفوا ما هو البديل«.
مثة  ان  اىل  أشار  وبعدما 
وزير  بني  دائمة  اتصاالت 
ونظريه  كريي  جون  اخلارجية 
يف  الفروف  سريغي  الروسي 
ان  ذكر  سوريا،  مستقبل  شأن 
يؤدي  ان  من  قلقون  الروس 
العناصر  بروز  اىل  االسد  رحيل 
استمرار  يؤدي  وان  املتطرفة 
دولة  سوريا  حتول  اىل  القتال 
رحل  »اذا  واضاف:  فاشلة. 
االسد من سيخلفه كرئيس وما 
بشكل  حتدثنا  صالحياته؟  هي 
يعنيه  عما  الروس  مع  مكثف 
ان  على  معهم  ووافقنا  ذلك، 
اهليئة االنتقالية اجلديدة احلاكمة 
الصالحيات  بكامل  تتمتع  سوف 
االستخبارات  اجهزة  الدارة 
والبنية  العسكرية  واملؤسسة 
من  نريد  واالن  للبالد.  املالية 
هو  ما  لنا  تقول  ان  املعارضة 

تصورها لتطبيق ذلك«.
ويف انتقاد ضمين للمعارضة 
يدفعوننا  كانوا  »بصراحة  قال: 
اىل التدخل العسكري، اىل درجة 
عن  التحدث  جانبًا  وضعوا  انهم 
جيب  الذي  البديل،  هذا  مثل 
وأكد  آجاًل«.  ام  عاجاًل  يربز  ان 

خبيبة  تشعر  »املعارضة  ان 
القوة  اىل  نلجأ  مل  الننا  عميقة 

العسكرية«.
فورد  بني  حاد  سجال  وجرى 
بوب  اجلمهوري  والسناتور 
والية  من  )مجهوري  كوركر 
إنه  فورد  قال  بعدما  تينيسي( 
مت اليوم )امس( تسليم رئيس 
لـ«اجليش  العسكري  اجمللس 
ادريس  اللواء  احلر«  السوري 
قدراته  لتحسني  شاحنات 
كوركر  فقاطعه  اللوجستية، 
قائاًل إنه كان يفرتض ان تقدم 
هذه الشاحنات يف آب املاضي، 
تفتقر  اوباما  ادارة  ان  واضاف 
سوريا،  حيال  اسرتاتيجية  اىل 
املعارضة،  خبذالن  واتهمها 
وانتقد فورد بشكل مباشر وقال 
إنه يستغرب ان الرجل ال يشعر 
باخلجل عندما يدافع عن مثل هذه 
السياسة »احملرجة«. ورد فورد 
بأن »هذه مشكلة مأسوية... يف 
نهاية املطاف على السوريني ان 
حيلوا مشاكلهم بأنفسهم، وهذا 
طاولة  اىل  جيلسوا  ان  يتطلب 

املفاوضات«.
اجلمهوري  السناتور  وسخر 
فورد  اعالن  من  ماكني  جون 
السورية  املعارضة  تسليم 
فخورون  حنن  وقال:  شاحنات 
بينما  الشاحنات  نسلمهم  بأننا 
يسلمون  وااليرانيون  الروس 
حبرا  االسلحة  شحنات  دمشق 

وجوا وبشكل مستمر«.
كريي اىل السعودية

أعلنت  ذلك،  غضون  يف 
ان  االمريكية  اخلارجية  وزارة 
من  الثالث  يف  سيبدأ  كريي 
شرق  جولة  الثاني  تشرين 
تشمل  وأوروبية  أوسطية 
والقدس  وفرصوفيا  الرياض 
ظيب  وابو  وعمّان  حلم  وبيت 
وستنتهي  والرباط،  واجلزائر 
الثاني.  تشرين   11 يف  جولته 
وجاء يف بيان الوزارة ان كريي 
سيؤكد للسعودية ثبات العالقة 
البلدين،  بني  االسرتاتيجية 
وسوف يناقش مع الفلسطينيني 
واالسرائيليني عملية املفاوضات 
االخرى،  االقليمية«  »والقضايا 
االماراتيني  مع  يناقش  وسوف 
يف  لالمارات  االقليمي  الدور 

تعزيز االستقرار يف املنطقة.

سكان يف حي جرمانا جنوب شرق دمشق يزيلون آثار دمار بعد سقوط ست قذائف هاون على 
الحي قتلت شخصني وجرحت 15 آخرين أمس. )رويرتز(
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استمرار اخلالفات اإلسرائيلية 
حول امليزانية العسكرية

فشل رئيس احلكومة االسرائيلية، 
التوصل  يف  نتانياهو،  بنيامني 
وزيري  بني  وسط  حل  اىل 
والدفاع،  لبيد،  يائري  املالية، 
امليزانية  حول  يعالون،  موشيه 

العسكرية.
النقاش  من  ساعات  ست  وبعد 
نتانياهو  قرر  احلادة  واخلالفات 
عقده  الذي  االجتماع،  إنهاء 
املصغر  االمين  الوزاري  اجمللس 
العسكرية  امليزانية  لبحث 
األربعاء، على ان يواصل احباثه 

صباح اخلميس.
الوزاري  اجمللس  اجتمع  وقد 
على  للمصادقة  املصغر، 
امليزانية  يف  التقليصات 
القيادة  أن  إاّل  العسكرية 
يعالون  العسكرية، ويف مقدمها 
بيين  اجليش،  اركان  ورئيس 
التقليصات  رفضوا  غانتس، 
مببلغ  امليزانية  بزيادة  وطالبوا 
أن  بادعاء  شيقل،  باليني   4
بقدرات  ستمس  التقليصات 
اجليش االسرائيلي واستعداداته 
ملواجهة التحديات املتصاعدة يف 

املنطقة.
التقارير  تضمنته  ما  رغم  وعلى 
حول  يعالون  عرضها  اليت 
على  التقليصات  انعكاسات 
وزير  حذر  وقدراته،  اجليش 
يف  زيادة  أي  أن  من  املالية 
على  ستاتي  اجليش  ميزانية 
املخصصة  االعتمادات  حساب 
لألغراض املدنية. وقال »يتعني 
التقيد  األمنية  الدوائر  على 
ضمن  هلا  احملددة  بامليزانية 
ميزانية  يف  التقليصات  مشروع 
قبل  اعتماده  جرى  الذي  الدولة 

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني

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

Lucky Len . No1

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003

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

بادارة لطف اهلل حجار

صحيفة: إسرائيل شاركت باجتماعات مع 
دول عربية وإيران لبحث شروط مؤمتر دولي

»معاريف«  صحيفة  ادعت 
ممثلني  ان  االسرائيلية 
يف  اجتمعوا  اسرائيليني 
دول  من  مبمثلني  سويسرا 
لبحث  إيران  ومن  عربية 
الشروط اليت تقرتحها االطراف 
جتريد  حول  دولي  مؤمتر  لعقد 
أسلحة  من  االوسط  الشرق 

الدمار الشامل.
من  األول  االجتماع  هو  وهذا 
ترتيبه  أشرفت على  نوعه وقد 
وبريطانيا  املتحدة  الواليات 
من  ممثلون  وحضره  وروسيا 
سرتعى  اليت  الثالث،  الدول 
املؤمتر املقرر عقده يف فنلندا.

تفاصيل  األطراف  أبقت  وقد 
فيما  السرية  قيد  االجتماع 
العربية  الدول  ممثلو  رفض 

الكشف عن هويتهم.
االسرائيلية  الصحيفة  وحبسب 
فقد شارك من إسرائيل رئيس 
وزارة  االسرتاتيجي يف  القسم 
يساسخاروف  جرمي  اخلارجية 

ومسؤول كبري يف جلنة الطاقة 
تتفق  مرة  أول  وهذه  الذرية، 
على  العربية  الدول  فيها 
االجتماع مبمثلي اسرائيل لبحث 
جدول اعمال مؤمتر يشارك فيه 

الطرفان.
وحتى الكشف عن عقد االجتماع 
اسرائيل  عارضت  التحضريي 
انعقاد املؤمتر أو املشاركة فيه 
مثل  لعقد  جمال  ال  انه  معلنة 
هذا املؤمتر طاملا ايران تواصل 
الدولة  على  بالقضاء  تهديدها 
توقيع  يتم  مل  وما  العربية 
الدول  بني  سالم  اتفاقيات 

العربية واسرائيل.
اخللفية  الصحيفة،  توضح  ومل 
اليت دفعت اسرائيل اىل تغيري 
موقفها والشروع ببحث شروط 
اخلالفات  أن  علمًا  املؤمتر،  هذا 
إذا  على  تركز  األطراف  بني 
الربنامج  املؤمتر  سيتناول  ما 
قدرات  او  اإليراني  النووي 

اسرائيل النووية.

اعرب االحتاد االوروبي عن »اسفه« 
االسرائيلي،  االستيطان  لتسريع 
مذكرا بأن املستوطنات »غري شرعية 

من وجهة نظر القانون الدولي«.
وقد وافق رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامني نتانياهو االربعاء على اربعة 
وحدة سكنية   1500 لبناء  خمططات 

يف القدس الشرقية.
االحتاد  خارجية  وزيرة  وقالت 
بيان  اشتون يف  كاثرين  االوروبي 
الرباعية  اللجنة  بأن  التذكري  »اود 
حول الشرق االوسط دعت يف 27 
اىل  االطراف  مجيع  ايلول/سبتمرب 
جتنب القيام بأي حترك ينسف الثقة 

او يستبق مسائل احلل النهائي«.
االوروبي  »االحتاد  ان  واضافت 
غري  املستوطنات  ان  دائما  يؤكد 
الدولي.  القانون  نظر  يف  شرعية 
وقف  اىل  اسرائيل  ايضا  ويدعو 
االستيطان مبا يف ذلك بسبب النمو 
الطبيعي واىل هدم املراكز املتقدمة 

املبنية منذ اذار/مارس 2001«.
ان  القول  اىل  اشتون  وخلصت 
»االحتاد االوروبي يأسف لالعالنات 
االستطيان.  صعيد  على  االخرية 
من  حترك  بأي  القيام  جتنب  جيب 
املفاوضات  نسف  او  عرقلة  شأنه 
اجلارية. ان قيادة شجاعة ومصممة 
املفاوضات.  هذه  لنجاح  ضرورية 
دعم  سيواصل  االوروبي  واالحتاد 

هذه العملية«.
الرئاسة  باسم  املتحدث  وقال 
يف  ردينة  ابو  نبيل  الفلسطينية 
االنباء  وكالة  نشرته  تصريح 
)وفا(  الرمسية  الفلسطينية 
السياسة  هذه  ان  االربعاء، 
السالم  لعملية  »مدمرة  االسرائيلية 
ان  الدولي  للمجتمع  رسالة  وهي 
بالقانون  تلتزم  ال  دولة  اسرائيل 
العراقيل  وضع  وتواصل  الدولي 

امام عملية السالم«.

االحتاد االوروبي يعرب عن »اسفه« 
لتسريع االستيطان االسرائيلي
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

عدة أشهر« .
ونقل عن مسؤولني يف الدوائر 
القيادتني  غضب  االمنية 
وزارة  على  واالمنية  العسكرية 
ان  مسؤول  وقال  املالية. 
وغري  خمجاًل  نقاشًا  خيوض  لبيد 
التحريض  وميارس  موضوعي 
أصاًل  هم  وجنود،  ضباط  ضد 

يتقاضون رواتب منخفضة جدًا.
فإن  أمنية  مصادر  وحبسب 
األمن  توفر  ال  احلالية  امليزانية 
من  وحذرت  وسكانها  إلسرائيل 
ودورات خمتلفة،  تدريبات  إلغاء 
الذي  األمر  زيادتها،  تتم  مل  ما 
بشكل  اجليش  بقدرات  سيمس 

خطري.
وكان غانتس ويعالون قد استبقا 
الوزاري املصغر  انعقاد اجمللس 
حال  وختويف يف  حبملة حتريض 
العسكرية.  امليزانية  تقليص  مت 
وحذر غانتس من ان التقليصات 
وخطري  كبري  بشكل  ستمس 
قدرات جيشه الدفاعية واهلجومية 
ستمس  »التقليصات  »إن  قائاًل 
التدريبات وجهوزية واستعدادات 
للحرب املقبلة وحنن يف  اجليش 
اجليش حنذر ونعلن اننا لن نكون 
يف  مهماتنا  تنفيذ  على  قادرين 
ستقرها  اليت  التقليصات  ظل 

احلكومة«.
مل  »إذا  مهددًا  غانتس  وأضاف 
سيواصل  املبلغ  هذا  خيصص 
حجم  تقليص  يف  اجليش 
مما  العسكرية،   التدريبات 
اجلو  بسالح  اضرارًا  سيلحق 
وقوات املشاة وجيش االحتياط،  
اليت اصال حلقت بها اضرار جراء 

التقليص يف ميزانية 2013«.

إيران تأمل يف اتفاق »سريع« خالل 
املفاوضات النووية

أمل وزير اخلارجية االيراني حممد 
جواد ظريف خالل زيارة لربيتوريا 
امس االول ، يف التوصل اىل 
اجلولة  خالل  »سريع«  اتفاق 
املقبلة من املفاوضات النووية 
مع جمموعة 5+1 للدول اخلمس 
جملس  يف  العضوية  الدائمة 
تشرين   7 يف  واملانيا  األمن 

الثاني و8 منه يف جنيف.
هذه  بالده ستخوض  ان  وقال 
املفاوضات »بنية حسنة« و«مع 
اىل  سريعا  التوصل  االمل يف 
جتاوز  ان  الحظ  لكنه  اتفاق«. 
الثقة  انعدام  من  عدة  سنوات 
بالتأكيد  يتطلب  املتبادلة 
وقتا«. واضاف: »كل العناصر 
معاجلة  ان  اعتقد  متوافرة. 
تكون  اال  ينبغي  القضية  هذه 
صعبة الن ايران ال تريد اسلحة 
االعتقاد  ان  نعتقد  نووية... 
اسلحة  تريد  ايران  ان  نفسه 
وسنبذل  بامننا  يضر  نووية 
هذا  لتبديد  وسعنا  يف  ما 
وجوب  على  وشدد  االعتقاد«. 
احرتام الدول الكربى حق ايران 
يف ختصيب االورانيوم الغراض 
مدنية يف اطار برناجمها للطاقة. 
وعاودت ايران وجمموعة 5 +1 
االول  تشرين  منتصف  احلوار 
استمر  انقطاع  بعد  جنيف  يف 

اشهرا.
وأمس االول، اختتمت حمادثات 
إيران  من  النوويني  اخلرباء 

وجمموعة »1+5«.

»فارس«  وكالة  وأفادت 
اجلولة  أن  لألنباء  اإليرانية 
احملادثات  هذه  من  الثانية 
استغرقت قرابة مخس ساعات، 

من  واسعًا  نطاقًا  وتناولت 
من  واحلظر  النووية  القضايا 
والقانونية  الفنية  الناحيتني 

وباقي اجلوانب.
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اسرتاليات

زار رئيس الوزراء طوني ابوت، 
حيث  افغانستان  االثنني،  ليل 
االسرتالية  القوات  سحب  أعلن 
أطول  خوضها  بعد  هناك  من 
من  اكثر  دام  اخلارج  يف  نزاع 
عقد من الزمن، قائال ان جنودنا 
يف  وهي  أفغانستان  يغادرون 
على  احلرب  بعد  أفضل  حال 

اإلرهاب.
احلرب  من  عقد  من  أكثر  فبعد 
القوات  فيها  فقدت  اليت 
وصل  جنديا،   40 األسرتالية 
السيد ابوت يف تارين كوت يف 
ظل إجراءات أمنية غري مسبوقة 
علم  النزال  تكريم«  »حفل  لـ 

احلرب .
وأعلن رئيس الوزراء امام حشد 
االسرتالية  القوات  من  كبري 
وقوات التحالف »إنتهاء احلرب، 
بهزمية،  وليس  بنصر  ليس 
أفغانستان  ان   نأمل  ولكننا 

أفضل االن«.
»قواتنا  ان  ابوت  السيد  وقال 
قاموا  ومسؤولينا  املسلحة 
بواجبهم. هذا الواجب ال ينتهي 
الرغم من ان واجبنا  أبدا، على 

هنا انتهى«.
وضباط  الوزراء  رئيس  ووضع 
الزهور  اكاليل  دول  أربع  من 
الذي  التذكاري  النصب  على 
لقوا  جنديا   114 أمساء  حيمل 
مصرعهم ، مبا يف ذلك اجلنود 
اكرب  قدموا  الذين  االسرتاليون 

التضحيات .
أوروزغان  مقاطعة  حاكم  وشكر 
أسرتاليا  اخونزاده  حممد  امري 
وغريها من البلدان اليت شاركت 
يف احلرب ضد القاعدة وطالبان 

يف االقليم »من كل قليب«.
واضاف السيد أمري قائال »آمل 
الصديقة   الدول  تواصل  أن 
خالل  من  مساعدتها  تقديم 
اجل  من  املركزية  احلكومة 
احلفاظ على أفغانستان مستقرة 

ومكتفية ذاتيا«.
أعداء  على  يتعني  انه  وقال 
أن  يفهموا  ان  أفغانستان 

حتت حراسة مشددة
ابوت يزور أفغانستان ويعلن سحب 
القوات االسرتالية قبل عيد امليالد

أفكارهم باستعادة السلطة هي 
»هذيان وجنون«.

فبعد اندفاعة سرية من سيدني 
وصل  األوسط  الشرق  إىل 
هوالند  كامب  اىل  ابوت  السيد 
كرئيس  له  زيارة  أول  يف 
للوزراء، يرافقه زعيم املعارضة 
بيل شورتن ووزير الدفاع ديفيد 
جونستون والقائد العام لقوات 

الدفاع ديفيد هريلي.
رمسيا  املعسكر  تسليم  وسيتم 
يف  األفغانية  األمن  قوات  إىل 
االول  كانون  ديسمرب  منتصف 

من العام احلالي.
 C- 17 الطائرة  نقلت  وقد 
مبرافقة  ابوت  السيد  العمالقة، 
ومحاية امنية لطائرات هليكوبرت 
أباتشي  طراز  من  هجومية 
االمريكية ومتركز قناصة اجليش 
ويف  املراقبة  منصات  يف 
األبراج املطلة على اخلليج لدى 

وصوله.
وكان السيد ابوت يرتدي درعا 
منت  على  وصوله  لدى  وخوذة 
تارين كوت ولكن  اىل  الطائرة 
القيادة  قمرة  من  خروجه  بعد 
مفتوح  قميصا  يرتدي  كان 

الرقبة قميصا.
ما  بني  صارخ  تناقض  وظهر 

تجمع لبعض افراد العصابة
ساوث  نيو  شرطة  أرسلت 
النخبة  من  ويلز  عشرة ضباط 
عصابات  مكافحة  وحدة  يف 
الدراجات النارية اىل بلدة تويد 
الشمالي  الساحل  يف   هيدز 
اللهجة  شديدة  رسالة  اليصال 
النارية  الدراجات  عصابات  إىل 
يف كوينزالند )bikies( باالبتعاد 

عن »واليتنا«.
واضحة  أوامر  الضباط  ولدى 
الدراجات  لعصابات  موجهة 
القانون  على  اخلارجة  النارية 
من  هربا   احلدود  عبور  بعدم  
اجلديدة  الكوينزالندية  القوانني 

ضدها.
معركتها  الشرطة  بدأت  وقد 
الدراجات  عصابات  لتعقب 
القانون  عن  اخلارجة  النارية 
فرار  مزاعم  رفضت  ولكنها 
اجملرمني من الغولد كوست اىل 
حكومة  مواقف  بسبب  سيدني 
»الصارمة«  األخرية  نيومان 
إعالمية  بتغطية  حظيت  واليت 

مكثفة.
مكافحة  وحدة  قائد  واعلن 
العصابات السوبر اينتاندنت آرثر 
 Katsogiannis كاتسوغيانيس 
بنزوح  يوحي  شيئا  نر  مل  اننا 
الدراجات  عصابات  مشكلة 
ويلز،  ساوث  نيو  اىل  النارية 
»لدينا عدد من عناصر  مضيفا 
أنشطة  ملراقبة  هناك  الشرطة 
العصابات وعملياتها، حنن على 
يقني بأنها لن تأتي اىل هنا«.

والضباط الذين مت فرزهم اىل 
تويد هيدز الواقعة على احلدود 
ويلز  ساوث  لنيو  الشمالية 
 )Raptor( رابتور  وحدة  من  هم 
خاصة  وحدة  وهي   ، الضاربة 
لـ  أنشئت  العصابات  ملكافحة 
الدراجات  عصابات  »مواجهة« 
وتعطيل  وتعقب  النارية 

أنشطتها غري املشروعة.
آرثر  اينتاندنت  السوبر  وقال 
»سريسل  كاتسوغيانيس 
الضباط رسالة مباشرة اىل هذه 
مرغوب  غري  بانها  اجملموعات 
أي  مع  نتسامح  لن  فيها.. 
عصابات تأتي اىل هذه الوالية 

ألغراض ارتكاب جرائم«.
واضاف يقول »انهم )الضباط( 
الشرطة  مع  للعمل  أيضا هناك 
احمللية يف تويد  هيدز وكذلك 
قوة  من  كوينزالند  شرطة 

شرطة نيو ساوث ويلز ترسل 10 ضباط اىل مشال كوينزالند 
البقاء عصابات الدراجات النارية خارج الوالية
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الضاربة   )Maxima( ماكسيما 
املشاكل  ملعاجلة  أنشئت  اليت 

يف الغولد كوست«.
عناصر  كبار  طار  قد  وكان 
ويلز  ساوث  نيو  يف  املباحث 
مؤخرا  الشمالية  احلدود  اىل 
لنظرائهم  املشورة  لتقديم 
)الكونزالنديني( حول التكتيكات 

واالستخبارات.
آرثر  اينتاندنت  السوبر  وقال 
كاتسوغيانيس »انه حترك  من 
معلومات  مجع  مراحل..  ثالث 
ومن  التحقيق  استخباراتية، 
مهمة  هي  اليت  املواجهة  ثم 
العناصر  »هذه  رابتور، مضيفا 
هذه  ملكافحة  حيوية  الثالثة 

اجلماعات«.
وتقود شرطة نيو ساوث ويلز 
الكفاح يف مجيع أحناء أسرتاليا 
املنظمة  اجلرمية  عصابات  ضد 
أحناء  مجيع  من  ضباط  مع 
العديدة يف  بتكتيكاتهم  البالد 
اجملموعات  منو  ملكافحة  حماولة 

العنفية.
آرثر  اينتاندنت  وكشف السوبر 
هذا  ان  عن  كاتسوغيانيس 
السنوات  خالل  ادى  النهج 
للتحرش  املاضية  القليلة 
ومضايقة  )الشرطة(  باألعضاء 
أسرهم وخاصة اولئك املفرزين 

ملكافحة االنشطة   اإلجرامية.
وقد تلقى عدد من ضباط وحدة 
مكافحة العصابات، مبا يف ذلك 
عناصر رابتور، تهديدات ، على 
رفضت   الشرطة  ان  من  الرغم 
توضيح تفاصيل التهديدات أو 
الذين مت استهدافهم  كم عدد 

من الضباط.
وكانت شرطة نيو ساوث ويلز 
ضد  نهجها  جذريا  غريت  قد 
أفراد عصابات الدراجات النارية 
عصابة  بني  »املعارك«  بعد 
 )Hells Angels( اجلحيم  مالئكة 
 Commancheros وكومنشريو 

يف مطار سيدني عام 2009 .
آرثر  اينتاندنت  السوبر  وقال 
الرجال  »إن  كاتسوغيانيس 
ال  الوحدة  هذه  يف  والنساء 
على  العصابات  هذه  خيشون 
يوميا  خيرجون  انهم  اإلطالق.. 
للتحقيق يف أنشطتها االجرامية 
والقاء القبض عليهم وجها لوجه 
أو يشاركون يف عمليات سرية 
نشاطهم  وقف  واحد:  هلدف 
)الضباط(  انهم  االجرامي.. 
ظل  يف  رائع  بعمل  يقومون 

ظروف صعبة وخطرية«.
تدرك   أيضا  الوحدة  ان  واعلن 
الذي  اجلديد  التهديد  جيدا 
 the( ميثله قدوم عصابة املغول
من  نارية  للدراجات   )Mongols

اكثر  من  واحدة  وهي  أمريكا 
العصابات عنفا  يف العامل.

حتدثنا  »لقد  يقول  واضاف 
اخلارج  يف  نظرائنا  مع  بالفعل 
الفيدرالية  الشرطة  وأبلغنا 
حماولة  إمكانية  حول  واجلمارك 
زيارة  )العصابة(  منها  افراد 

أسرتاليا«.
كاتسوغيانيس  السيد  وقال 
املطار،  يف  نعتقلهم  »سوف 
السبل  كل  وسنستخدم 
من  ملنعهم  املتاحة  القانونية 

دخول البالد«.

السوبر اينتاندنت آرثر كاتسوغيانيس

رئيس  يرتديه  كان  وما  ارتداه 
الوزراء السابق كيفن راد الذي 
يرتدي  وهو  الطائرة  من  خرج 
الرصاص  من  واقية  سرتة 
احلملة  قبل  البالد  زار  عندما 

االنتخابية.
داخل القاعدة اختذت جمموعة من 
حراس القوات اخلاصة مواقع يف 
كل زاوية كما ُأِخذ السيد ابوت 
اىل داخل املقر للقوات من قبل 
املشرتكة،  ارزكان  فريق  قائد 
 Stothart العقيد وايد ستوتهارت
اإلقليمية  القيادة  وقائد 
املتحدة  للواليات  اجلنوبية 
 ،LaCamera اللواء بول الكامريا
 ISAF ونائب قائد قوة ايساف
لورميار  جون  الربيطاني  اجلنرال 

.Lorimar
والنصب التذكاري الذي كانت 
قد وضعت عليه اكاليل الزهور 
طالئه  وقت  حان  االثنني  ليل 
كشفت  كما  ودفنه،  وتفكيكه 
نيوز كورب يوم االحد مما اثار 

غضب اجلنود وأسرهم.
اجلنود وأسرهم  رد فعل  وكان 
غاضبا على هذه اخلطط وطالبوا  
للجنود  التذكاري  النصب  بنقل 
االسرتاليني الذين قضوا هناك 

اىل اسرتاليا.

ابوت مع قائد قوات الدفاع الجنرال هريلي

رئيس الوزراء طوني ابوت مع وزير الدفاع جونستون  وزعيم املغارضة بيل شورتن لدى وصولهم
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اسرتاليات

IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

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

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

تراك 
قاّلب 
للبيع

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
العنكبوت االلكرتوني(

العمالية  املعارضة  قالت   
ويلز  ساوث  نيو  والية  يف 
حكومة  رئيس  إن  األسرتالية 
أن  جيب  أوفاريل  باري  الوالية 
ارتباطه  حول  االدعاءات  يفسر 
بعضو  تتعلق  مياه  صفقة  يف 
ايدي  السابق  الوالية  برملان 

عبيد.
وذكرت »نيوز كورب أسرتاليا« 
مساعد  سينودينوس  آرثر  أن 
التقى  الفيدرالي  اخلزانة  وزير 
 2011 عام  أوفاريل  مبساعد 
للضغط من أجل إبرام عقد بقيمة 

100 مليون دوالر لصاحل شركة 
»أسرتاليان ووتر هولدينغز«.

شغل  سينودينوس  والسيناتور 
شركة  رئيس  منصب  سابقا 
»أسرتاليان ووتر وكان مساهما 
»سيدني  شركة  وقامت  فيها، 
الشركة  مبنح  بالفعل  ووتر« 

عقدا مدته 25 عاما.
ايدي  أن  إىل  تقارير  وأشارت 
يف  سرية  أسهم  امتلك  عبيد 

»أسرتاليان ووتر هولدينغز«.
قائد  نائبة  بريني  ليندا  وقالت 
هنالك  إن  العمالية  املعارضة 
ارتباط  حول  خطرية  تساؤالت 

أوفاريل بصفقة املياه.

يدفع زعيم املعارضة الفيدرالية 
إحداث  أجل  من  شورتن  بيل 
األهلية  ملعايري  عاجلة  تغيريات 
للحصول على مدفوعات ملساعدة 
األشخاص املتضررين من حرائق 

الغابات يف نيو ساوث ويلز .
احلكومة  مدفوعات  حاليا  وتبلغ 
الفيدرالية 1000 دوالر للشخص 
البالغ و 400 دوالر لكل طفل من 
الذين  أو  أصيبوا  الذين  أولئك 

دمرت أو تضررت منازهلم.
وميكن أن تستخدم هذا االموال 
حاالت  يف  اإلقامة  مثن  لدفع 
والكساء  والغذاء  الطوارئ 

واألمتعة الشخصية .
األهلية  معايري  تشديد  مت  لكن 
للحصول على مدفوعات الكوارث 
منذ حرائق الغابات يف فيكتوريا 
عام 2009 وفيضانات كوينزالند 

عام 2011.
زعيم  بها  بعث  رسالة  ففي 
الوزراء  رئيس  اىل  املعارضة 
الحظ  االحد،  يوم  ابوت  طوني 
الكثري  ان  شورتن  السيد 
هذه   ستفوتهم  الناس  من 

املدفوعات.
املدفوعات  تشمل  بان  وطالب 
الذين مل يسمح هلم  األشخاص 
 24 ملدة  منازهلم  اىل  العودة 
ساعة أو أكثر، والذين حوصروا 
أو  ساعة   24 ملدة  بيوتهم  يف 
ما  منازهلم  الذين  أو  أكثر، 
زالت صامدة ولكن قطعت عنها  
املرافق االساسية مثل الكهرباء 

ألكثر من يومني.
يف  شورتن  السيد  وكتب 
اكتب  فإنين  »لذلك  رسالته 
عاجل  تعديل  على  للعمل  لكم 
)مدفوعات  األهلية  ملعايري 
للمساعدة  االسرتالية  احلكومة 

يف التعايف من الكوارث(«.
حصول  يضمن  »هذا  ان  وقال 
يف  احمللية  واجملتمعات  األسر 
مساعدة  على  ويلز  ساوث  نيو 
تداعيات  مع  للتعامل  إضافية 
حرائق  لكارثة  ومدمرة  فورية 

الغابات«.
مساعد  قال  املاضي  واالسبوع 
وزير اخلدمات االجتماعية ميتش 
تغيريات  ان   Fifield فيفيلد 
لضمان  تصميمها  مت  األهلية 
أشد  يف  الذين  الناس  حصول 

شورتن يطالب بتغيريات الغاثة متضرري احلرائق

األوىل  املساعدة  على  احلاجة 
تقييم  ستواصل  احلكومة  وان 

الوضع.
حقيبة  باسم  املتحدث  بدوره 
حزب  يف  البشرية  اخلدمات 
الذي  كامريون،  دوغ  العمال 
قال  ماوتننز،  البلو  يف  يعيش 
السكان بشكل  انه متت معاملة 
خمتلف عن األسرتاليني اآلخرين 
الذين عانوا يف حاالت الكوارث 

الطبيعية.
لراديو  كامريون  السيد  وصرح 
ABC قائال ان بعض الناس مل 
املدفوعات  هذه  على  حيصلوا 
مل  الذين  أولئك  ضمنهم  ومن 
يستطيعوا العودة اىل  منازهلم 
يف   أيام  أربعة  أو  ثالثة  ملدة 
 Yellow( منطقة الصخرة الصفراء

جدل حول تورط باري أوفاريل يف صفقة مشبوهة
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يف  الذين  اولئك  أو   ،)Rock

يتمكنوا  مل  الذين  سربينغوود 
من  العودة إىل منازهلم بسبب 

الربو.
»الناس  ان  يقول  واضاف 
ماء  ال  لديهم  يكن  مل  الذين 
اىل  واضطروا  كهرباء،  ال 
ومالبس  االحذية  لشراء  اخلروج 
املدرسة ألطفاهلم.. فهم ليسوا 

مؤهلني«.
ان  كامريون  السيد  ورأى 
»عمال من  املعايري كان  تشديد 
من  السياسية«  احلماقة  أعمال 

جانب احلكومة.
على  الناس  من  »الكثري  وقال 
ركبهم )اي يف حالة مزرية( يف 
البلو ماونتنز وهم حيتاجون  اىل 

دعم احلكومة الفيدرالية«. 
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الدليل التجاري
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager 

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

 صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان - أسعار مناسبة - خربة طويلة

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551

Saturday 2  November 2013  2013 الثاني  تشرين   2 السبت 
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لبنانيات

واإلصالح  التغيري  تكّتل  عقد 
برئاسة  األسبوعي  إجتماعه 
العماد ميشال  الرئيس  دولة 
الرابية.  يف  دارته  يف  عون 
على  تواىل  الّلقاء،  وبعد 
الكالم كّل من النائب ابراهيم 
شكيب  والوزير  كنعان، 
حكمت  والنائب  قرطباوي، 

ديب.
يف كلمته، قال كنعان:

»عقد تكّتل التغيري واإلصالح 
برئاسة  األسبوعي  إجتماعه 
العماد ميشال  الرئيس  دولة 
عون، وكان على جدول أعمالنا 
املطروحة  القضايا  من  عدٌد 

على الساحة السياسّية.
بها  قمنا  مبادرة  هناك  أّواًل، 
وهذه  القلعة،  دير  خلوة  بعد 
املبادرة تقوم على فصل األمور 
اإلصطفافات  عن  الوطنّية 
أي  السياسّية،  والتجاذبات 
بأولّيات  تتعّلق  اليت  األمور 
تشريعّية  قوانني  من  الّناس 
اليت  األمور  وكذلك  وإمنائّية، 
تتعّلق باإلستقرار ومبؤّسسات 

الّدولة.
مع  اجتماعات  سلسلة  عقدنا 
رئيس اجمللس النيابي األستاذ 
وسنستتبعها  بّري،  نبيه 
مع  أخرى  إجتماعات  بسلسلة 
سائر الكتل النيابّية يف األّيام 
املقبلة، واهلدف من كّل هذه 
اإلجتماعات هو حتقيق أولوّيات 
إىل  اليت ستستمعون  التكّتل 
يف  زميلّي  من  منها  منوذٍج 
الكالم  كُثر  حبيث  التكّتل، 
وعن  قسرًا  املخفيني  عن 
وعن  واملفقودين  املخطوفني 
كثرية  مفاهيم  املعتقلني.. 
واحد،  موضوع  يف  تصّب 
وجيب  إنسانّي  موضوع  وهو 
قمنا  كتكّتل  حنن  معاجلته. 
املوضوع  هذا  يف  مببادرات 
النيابي  الصعيدين  على 
عليها  واحلكومي، وسنطلعكم 

بعد قليل.
لألولوّيات  بالنسبة  أّما 
الغاز  خّط  هناك  التشريعّية، 
حوالي  يوّفر  الذي  الساخن 
الكهرباء يف  كلفة  من   %35
لبنان، وهذا املشروع مطروح 
وجيب  النّواب  جملس  على 
إقراره، وهناك أيضًا مراسيم 
الّنفط اليت تفرض عقد إجتماع 
»بلوكات«  لتلزيم  للحكومة 
األصول ووفقًا  النفط حسب 
ألّن  الدستوؤّية،  لآللّيات 
أماًل  يعطي  املوضوع  هذا 
يف  ولّلبنانّيني  للبنان  فعلّيًا 
مسألة الدين العام وختفيض 
لفرص  اجملال  وفتح  العجز 
جديدة  إنتاج  وفرص  العمل 

كنعان بعد اجتماع التكتل: سنقوم باملبادرات لتحقيق العودة إىل اجمللس النيابي ولعقد جلسة للحكومة
قرطباوي: عملنا على إنشاء هيئة مستقلّة ملتابعة ملف املخفيني اللبنانيني

 ديب: فتح ملف املخفيني ليس لنكء اجلراح إّنا إلقفاله وفقاً لألطر الصحيحة
املواضيع  هذه  البلد.  يف 
وليست  وطنّية  مواضيع  هي 
مبعنى  سياسّية،  مواضيع 
اخللفّية السياسّية أي اخللفّية 

املذهبّية واخللفّية احلزبّية.
بادر  واإلصالح  التغيري  تكّتل 
هذه  وسنكمل  واضٍح،  بطرٍح 
التوّصل  أمل  على  املبادرة 
حبسب  العودة،  حتقيق  إىل 
األصول والنظام، إىل اجمللس 
العاّمة،  هيئته  وإىل  النيابي 
وعلى أمل التوّصل أيضًا إىل 
عقد اجتماع للحكومة والّتحضري 
املقبلة  اإلستحقاقات  لسائر 
على  وغريها،  رئاسّية  من 
ورفض  الفراغ  رفض  خلفّية 
يعطي  األمر  هذا  التمديد. 

فعلّيًا الّدولة مقّوماتها.
النّواب  من  أيضًا  إّطلعنا 
بكركي  جلنة  يف  املشاركني 
اليت تتعّلق باحلضور املسيحي 
اإلدارات  ويف  النظام  يف 
أّنه  وعلمنا  األراضي،  وببيع 
سيكون هناك جولة على كاّفة 
ملعاينة  واإلدارات  الوزارات 
نسبة احلضور املسيحي فيها، 
التعيينات.  حصول  وكيفّية 
علمنا أيضًا أّن هناك مراسيم 
مراسيم  وهي  متوّقفة، 
إجراء  مّت  أّنه  مبعنى  إعالنّية، 
فنجح  العدل،  لكّتاب  مبارات 
من جنح، ومّت تقديم املرسوم، 
إاّل أّنه ال يزال قابعًا يف رئاسة 
احلكومة من دون توقيع، علمًا 
حيتاج  ال  املرسوم  هذا  أّن 
لتتسرّي  عنه  اإلعالن  سوى 
األمور، وبالتالي يستلم كّتاب 
يتّم  فلماذا  مواقعهم.  العدل 
املسائل؟؟  هذه  جتميد 
أّي  وعلى  من؟؟  وملصلحة 
هنا،  من  إنطالقًا  خلفّية؟؟ 
سيكون للتكّتل مواقف متابعة 
اإلنسانّية  امللّفات  هذه  لكّل 
على  والوطنّية  واإلجتماعّية 
مستوًى عاٍل من اجلدّية، كما 
والعدل  اإلدارة  جلنة  ستعقد 
للبحث  الغد  يف  إجتماعًا 
النيابّية،  اإلنتخابات  بقانون 
موقفًا  التكّتل  أبدى  الذي 
املوقف  وهذا  منه،  واضحًا 
املناصفة  احرتام  على  يقوم 
واحرتام  الّدستور،  حبسب 

التمثيل العادل.

الوزير  قال  كلمته،  ويف 
قرطباوي:

موضوع  عن  »سأتكّلم 
واملفقودين  قسرًا  املخفيني 
أولوّيات  من  واملعتقلني. 
يف  واإلصالح  التغيري  تكتّل 
هو  فيها،  شارَك  حكومة  كل 
أن يكون هذا املوضوع ضمن 

التكتل خالل اجتماعه

Saturday 2  November 2013  2013 الثاني  تشرين   2 السبت 

البيان الوزاري، ففي احلكومة 
احلالّية، كّنا داخل اللجنة اليت 
الوزاري  البيان  بكتابة  قامت 
املوضوع ضمن  هذا  ووضعنا 

األولوّيات.
يتّم  لبنان،  األوىل يف  للمّرة 
عاٍل  مستوى  على  البحث 
املوضوع؛  بهذا  اجلدّية  من 
مشروع  أرسلت  العدل  وزارة 
مع  التشاور  بعد  مرسوم 
األهالي إلنشاء هيئة مستقّلة 
للمخفيني قسرًا وللمفقودين، 
تتألف من قضاة، ومن ممثلنّي 
اليت  األهلّية  اجلمعّيات  عن 
ومن  املوضوع  هذا  تهّتم يف 
اجليين  الطّب  يف  أخصائّيني 
وعدد من الضّباط وغريهم.. 
إىل  املشروع  هذا  إرسال  مّت 
نفس  ويف  الوزراء،  جملس 
الزميل  النائب  قام  الوقت، 
مشروع  بتقديم  ديب  حكمت 
املوضوع  هذا  يف  قانون 
مشروع  النّواب.  جملس  إىل 
النائب  قّدكه  الذي  القانون 
قّدمناه  مّما  أوسع  ديب 
ويتمّيز  الوزراء،  جملس  يف 
بصالحّيات أكرب، ولكن كان ال 
مكاٍن  نبدأ من  أن  لنا من  ُبد 
ما، إذ تبنّيَ لنا، أّن القانون 
يف  بدراسته  البدء  يتّم  مل 

جملس النّواب.
املرسوم  مشروع  ُأرِسَل 
ناقشه  الوزراء،  جملس  إىل 
وكذلك  مالحظاته،  وأبدى 
أبدى كّل من الصليب األمحر 
أخرى  مجعّيات  وعّدة  الدولي 
مالحظاتهم، ومّت بالتالي تأليف 
الوزير  برئاسة  وزارّية  جلنة 
والوزير  جريصاتي،  سليم 

وائل  والوزير  قانصوه،  علي 
أبو فاعور وأنا شخصّيًا. قامت 
إجتماعات  بعّدة  اللجنة  هذه 
ووضعنا  امُلختّصة  اللجان  مع 
تعديالت على املرسوم، وُقمنا 
رئاسة  إىل  جمددًا  بإرساله 
إستقالة  قبل  الوزراء  جملس 
احلكومة، ولكن مل يتسنَّ هلا 

الوقت لبحثه.
إنشاء  هو  األساسي  اهلدف 
جلنة مستقلة أو هيئة مستقّلة 
ملتابعة موضوع املخفيني، أو 
املفقودين، أو املعتقلني، أو 
مهما كانت التسمّية املطروحة؛ 
مستقّل  جهاز  هو  فاملطلوب 
لذلك  املوضوع،  هذا  ُيتابع 
ما حاولنا القيام به هو إنشاء 
هذا اجلهاز املستقّل مبرسوم، 
يعطي  القانون  أّن  العلم  مع 
ولِكْن  وأوسع  أكرب  صالحّيات 
أّن  إعتربنا  القانون  يف غياب 

املرسوم هو أفضل طريقة.
وهو  املوضوع  هذا  ننَس  مل 
ال  ولكن  أولوّياتنا،  من 
املزايدات  يف  إدخاله  نريد 
والسجاالت السياسّية. بعض 
الّصحف تكّلمت عنه، وبإمكان 
وحنن  عليه،  اإلّطالع  اجلميع 
منفتحون على أّي مالحظة وأّي 
يكون  أن  دون  من  إضافة، 
املاضي،  مّلفات  فتح  اهلدف 
أو إعادة نكء جراح احلرب. ما 
نريده هو فقط تنقية الذاكرة، 
احلّق  واألهالي  للّناس  ألّن 
أبنائهم...  مصري  معرفة  يف 
نريد تنقية الذاكرة وختم هذا 
اجلرح ضمن األطر الصحيحة، 
أّي  له  يبقى  أن  دون  من 

رواسب..«

بدوره، قال النائب ديب:
معالي  قاله  ما  أكّرر  »لن 
قرطباوي  شكيب  الوزير 
الّنائب  التكّتل  سّر  وأمني 
جسٌم  ألّننا  كنعان  ابراهيم 
ونعمل  نيابيًا  نتفاعل  واحد 
مجيعكم  جيب.  حيث  وزاريًا 
املخطوفني  قضّية  تعرفون 
لذلك  سوريا،  يف  جيري  وما 
بهذا  قمنا  للجدل  وحسمًا 
احلراك. أّما الّتسمية املعتمدة 
األمحر  الّصليب  قبل  من 
املخفينّي  هي  هلم،  الّدولي 
أّنها  أي  واملخطوفني،  قسرًا 
املوجودين  األشخاص  تشمل 
ومن  الّسياسي  امُلعتقل  يف 
الرّتاب، كما تشمل  هم حتت 
أو  قسرًا  خمفي  إنسان  أّي 
واخلارج.  لبنان  يف  مفقود 
بدأنا العمل يف اإلقرتاح املقّدم 
الّنيابي،  اجمللس  طريق  عن 
وساندنا الوزير قرطباوي من 
خالل املرسوم الذي قّدمه يف 

جملس الوزراء.
نريد  ألّننا  العمل  بهذا  قمنا 
إجابات وتأمني  احلصول على 
حّق املعرفة لألهالي. هذا األمر 
واجب علينا، ومن املعيب أن 
لذلك.  خالفًا  معه  نتعاطى 
مفقوديه،  حيرتم  مل  لبنان 

فيما عددهم كبرٌي جّدًا.
حديث  باألمس  مسعتم  لقد 
نصراهلل  حسن  الّسيد  مساحة 
ألف   17 عن  حتّدث  اّلذي 
املعتمد  الّرقم  وهو  مفقود، 
أن  جيب  لذلك  لبنان،  يف 
نعطي إجاباٍت لألهالي، وهذا 
األمر ليس نْكءًا للجراح، إمّنا 
جراح  العكس، هو خلتم  على 

األهالي اّلذين فقدوا أوالدهم، 
عرب  حمّبيهم  فقدوا  من  ولكّل 
إعطائهم إجابٍة تشفي غليلهم، 
مصري  عن  الكشف  خالل  من 
واملفقودين.  املخطوفني 
على  موضوٌع  امللّف  هذا 
نتحّرك  وحنن  »حامية«،  ناٍر 
نؤّمن  لكي  ووزاريًا  نيابيًا 
حنن  الّصلبة.  القاعدة  هذه 
ألّنه  املوضوع  هذا  نطرح 
من  وليس  اجلّدية،  غاية  يف 
فتح  هو  أو  املزايدات  أجل 
غريها  وإقفال  هنا  »مقابر« 
نفتح  إّننا  ُيقال  لكي  هناك، 
دفاتر املاضي. هذا املوضوع 
إنسانٌي بامتياز وجيب إقفاله 
العديد  الصحيحة.  األطر  يف 
حروٍب  من  عانت  البلدان  من 
ملّف  ختمت  ولكّنها  أهلّيه 
كما  وخمطوفيها  مفقوديها 
سبيل  على  فكوسوفو  جيب، 
املثال، كشفت عن مصري 4 
اآلن، وقد  آالف مفقود حّتى 
أعطت إجابات إىل 4 آالف عائلة 
من عائالت هؤالء املفقودين. 
يكفي أن تعرف العائلة مصري 
ابنها وأن تتسّلم رفاته لكي 
وتنعم  جزئية  بصورٍة  ترتاح 
بالّطمأنينة، فتصّلي عن راحة 

نفسه وتكّرمه.
تنعامل بشكٍل حمرتم  حنن مل 
لبنان.  يف  مفقودينا  مع 
بهذا  نستمّر  أن  املعيب  من 
القانون  هذا  اإلستخفاف. 
اّلذي طرحناه يشمل من ُخطف 
ومن  الّلبنانية  األراضي  على 
لبنان،  وخارج  لبنان  يف  هو 
بشكٍل  ومدروٌس  جّدي  وهو 
نتواصل  وحنن  تفصيلي.. 
الكتل  مجيع  مع  بالّطبع 
لكي  الّنيابية  الكتل  ورؤساء 
نؤّمن وصول هذا القانون إىل 

خواتيم سعيدة«.
للشّق  بالّنسبة  حتّدثت  س: 
الّلبناني، ولكن مبا أّن أغلبية 
يف  موجودين  املعتقلني 
ميكن  هل  الّسورية،  الّسجون 
الّسوري  الّنظام  يكون  أن 
هلذا  بالّنسبة  رأيه  بّدل  قد 
من  أكثر  كّرر  ألّنه  املوضوع 
مّرة أّنه ليس لديه خمطوفني 
ومفقودين لبنانيني سياسيني 
الّسوري.  الّنظام  سجون  يف 
أّية بوادر إلمكانية  هل هناك 

أن يبّدل رأيه ويعرتف بهم؟
مرتوكًا  ليس  األمر  »هذا  ج: 
وال  سياسي  تّياٍر  ملزاجّية  ال 
لزعيٍم سياسي.. هناك هيئة 
قضاة  من  مؤّلفة  حمرتمة 
وعلماء جينييني للبحث اجلنائي 
لكي  األهالي  عن  وممّثلني 

يعطوا اإلجابات الّشافية«.  
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مقاالت وتحقيقات

تبدو »معركة القلمون الكربى« واقعة يف اإلعالم 
حشود  وجود  السوري  اجليش  ينفي  ال  وحسب. 
هذا  لكن  القلمون،  منطقة  حميط  يف  له  كبرية 
ال يعين أن معركة على نسق القصري قد حتدث. 
البطيء« وأساليب  »العصا واجلزرة« و »القضم 

أخرى، قد جتّنب القلمون دمارًا كاماًل.
ال شيء امسه »املعركة املقبلة يف القلمون«، على 
رغم اهلياج اإلعالمي املستمر منذ انتهاء األعمال 
وريفها.  القصري  مدينة  يف  الضخمة  العسكرية 
معارك،  باألحرى  أو  معركة،  تدور  ميّر  يوم  كل 
يف منطقة القلمون السورية، أي سلسلة اجلبال 
يف  الدريج  منطقة  من  املمتّدة  الغربية  السورية 
اجلبال هذه، ميكن  إىل محص. وسلسلة  اجلنوب 
تسميتها أيضًا سلسلة جبال لبنان الشرقية، اليت 
تصل جبل الشيخ جنوبًا بسهول محص والسلمية 

يف حمافظة محاه مشااًل.
حلركة  راحًة  أوقاتها  أكثر  يف  دمشق  تكون  قد 
اهلجوم  عملية  السوري  اجليش  بدأ  منذ  امليدان، 

العكسي يف تشرين الثاني من العام املاضي.
أحوال الغوطتني الشرقية والغربية تسري على قدٍم 
وكذلك  دمشق،  العاصمة  أمان  خطة  يف  وساق 
محص، اليت بسط اجليش السوري سيطرًة بنسبة 
80% عليها حبسب مصادر عسكرية سورية. أّما 
درعا، اليت يعتربها اجليش خاصرة رخوة يف ظّل 
استمرار تدّفق السالح واملسلحني منها إىل ريف 
دمشق، فيجري العمل فيها حاليًا على قطع طرق 
القصف  ويأتي  درعا،  مدينة  وتأمني  اإلمداد، 
العنيف املستمر منذ أسبوع ملعاقل مسلحي »جبهة 
النصرة« وتشكيالت »جيش اإلسالم« يف السياق 
نفسه، وكذلك إدلب اليت تسري على خطى درعا. 
خيتلف  وريفها  حلب  وضع  أن  املصادر  وتشرح 
إذ يقتنع املعنيون يف  باقي اجلبهات،  متامًا عن 
الدبابات  حتسمها  ال  حلب  معركة  بأن  دمشق 
والطائرات، بل االتفاق السياسي، »الذي سيأتي 
احلدود  إلغالق  تركيا  وستضطر  آجاًل،  أو  عاجاًل 
قبل  انتماءاتهم،  خمتلف  على  املسلحني  وعزل 
املناطق  السوري مطاردتهم يف  يبدأ اجليش  أن 
سيحافظ  احلني،  ذلك  وحتى  الواسعة.  الشمالي 
وعلى  املدينة،  من  احملررة  األحياء  على  اجليش 
رقعة  توسيع  وحماولة  إليها،  الوصول  طريق 
الضربات  توجيه  ومواصلة  اإلمكان،  قدر  االمان 
األمنية أو عمليات القصف الدقيق ملخازن األسلحة 

ومراكز القيادة والتحكم عند املسلحني«.

ماذا عن القلمون؟
يف  أولويات  يضع  اجليش  إن  املصادر  تقول 
شاسعة  منطقة  يف  خصوصًا  معاركه،  اختيار 
املناطق  حسم  إىل  يعمد  إذ  كالقلمون،  ومعّقدة 
اليت »تشكل خطرًا على خمازن أسلحة أو مطارات 
أو معسكرات رئيسية للجيش، وتلك اليت تشكل 
خطرًا على الطرقات االسرتاتيجية، وثالثًا املناطق 
أو  دمشق  مدينة  على  مباشرًا  خطرًا  تشكل  اليت 
اسرتاتيجيًا على قلب وجغرافيا سوريا«. ال شّك 
بلدة  يف  اللبناني  وامتدادها  القلمون،  أن  يف 
عرسال وجرودها، باتت ملجأ لعدٍد غري قليل من 
عناصر املعارضة املسلحة السورية، على اختالف 
اإلسالم«  بـ«جيش  بدءًا  وكتائبهم،  تشكيالتهم 
الشام«،  صقور  و«كتائب  الفرقان«  و«ألوية 
أفراد  وبعض  النصرة«  بـ«جبهة  انتهاًء  وليس 
»الدولة اإلسالمية يف العراق والشام« ومن يفّر 
شّك،  وال  الغوطتني.  معارك  من  املسلحني  من 
أيضًا، يف أن هذه املنطقة تشّكل عبئًا على الطريق 
الدولي بني مدينة دمشق من جهة، وحمافظة محص 
وحلب  محاه  حمافظات  وتاليًا  األخرى،  اجلهة  من 
فإن  وبالتالي،  والالذقية.  وطرطوس  وإدلب 
فائق  أمر  القلمون  مفاصل  على  اجليش  سيطرة 
األهمية. وتشرح املصادر كيف أن عملية املقارنة 
بني معركة القصري وريفها وطريقة احلسم اليت 
ليس  القلمون،  منطقة  يف  تصلح  ال  اعتمدت، 
فحسب،  الشاسعة  واملساحة  اجلغرافيا  الختالف 
»كان  إذ  احلالية.  السياسية  للظروف  أيضًا  بل 
التحول  عملية  يف  البداية  نقطة  القصري  حسم 
السياسي وانقالب املواقف الدولية لصاحل النظام 
وحلفائه«. يف حني ان »أي معركة يف القلمون 

حرب القلمون مل تتوقف لتبدأ: مــعركة »العصا واجلزرة«
فراس الشويف, مرح ماشي

عامل  تكون  قد  السياسية،  احلالية  الظروف  يف 
احندار يف أوراق القوة السياسية قبل مؤمتر جنيف 
2، يف حال ُعقد، بدل أن تكون عامل قّوة يف حال 
تأخر احلسم، ومل يتمكن اجليش من حتقيق نتائج 
سريعة، وهو أمر متوقع يف ظّل املساحة الشاسعة 
أن  باإلضافة إىل  القاسية«،  اجلغرافية  والطبيعة 
أمور  بأن  واحللفاء  العسكرية  القيادة  »قناعة 
امليدان وصلت إىل مراحل متقدمة يف السيطرة 
العرب  األداء جراء دراسات استخالص  بعد تطوير 
من املعارك على مدى العامني املاضيني وانكشاف 

تكتيكات املسلحني ومن يساعدهم«.

العصا والجزرة
سواتر ترابية فقط هي ما يفصل بلدات القلمون 
عن املناطق اليت ختضع لنفوذ القوات السورية. 
مدخل واحد لكل بلدة يشرف عليه عناصر اجليش 
من  واملطلوبني  املتورطني  خروج  مينع  السوري. 
الدخول  ميكنهم  املدنيون  وحدهم  املناطق.  هذه 
تبدو  فقط،  عطية،  دير  املعابر.  عرب  واخلروج 
واثقة ومرتاحة إىل وضعها األمين وسط حميطها 
املواجهة  رنكوس  من  بدءًا  املتفجر،  »القلموني« 
جنوبًا،  الزبداني  وحتى  الشرقية  لبنان  لسلسلة 
باإلضافة إىل البلدات الواقعة على مدخل دمشق 

الشمالي يف اجتاه محص.
يعمل اجليش السوري على قاعدة أن معركة كربى 
ستحصل هنا، إذ حيشد قوات معّدة للقتال اجلبلي 
يف أكثر من منطقة، سواء يف الشمال، وصواًل 
إىل احلدود اللبنانية من جهة الغرب، وكذلك يف 
اجلنوب من جهة وادي بردى ورنكوس، كما يف 
الكبري،  احلشد  ورغم  النبك.  منطقة  أي  الوسط، 
أن  القلمون،  يف  املعارك  بسري  معنيون  يؤّكد 
على  بهجوم شامل كبري  القيام  ينوي  ال  اجليش 
منطقة بهذا احلجم مع خلفية إمداد لوجيسيت جيدة 
كعرسال. وبالتوازي مع قّوة اجليش اليت يصفها 
فإن  البارود«،  بـ«برميل  العسكري  املصدر 
»للجيش خططًا أخرى، كتقطيع األوصال وحصار 
مناطق التجمع الكثيف للمسلحني، وسياسة العصا 

واجلزرة مثااًل«.
وحبسب  اجلبلية،  الطرقات  الثلج  وميأل  أسابيع 
املصادر، فإن »العوامل املناخية تبدأ باالشتداد 
املنطقة  هذه  يف  املقبل  الثاني  تشرين  أواخر 
طرق  من   %70 بقطع  الثلج  فيتكفل  املرتفعة، 
اإلمداد للمسلحني، ومصدرها الرئيسي عرسال، 
بينما يتكّفل الطريان السوري ومرابض املدفعية 
يوقع  ما  الباقي،  بقطع  الصواريخ  وبطاريات 
ويبقيهم  واجليش،  الثلج  حصار  حتت  املسلحني 

يف القرى«.

منوذج تلفيتة
األسبوعني  يف  تلفيتة  بلدة  أهالي  رأى  من 
املاضيني يستقبلون جنود اجليش السوري باألرز 
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واألعالم السورية واألهازيج، يدرك ما يفكر فيه 
اجليش. يقول مصدر عسكري مطلع إن »األهالي 
املسلحني  تصرفات  من  مّلوا  مكان  كل  يف 
يف  خصوصًا  الداخلية،  وصراعاتهم  وجتاوزاتهم 
وعيها  تستعيد  احلاضنة  البيئة  وبدأت  القلمون، 
القرى،  من  باخلروج  الغرباء  املسلحني  وتطالب 
ومن أبنائها تسليم أنفسهم وإجياد حل مع الدولة 
اليت  تلفيتة،  يف  حصل  ما  وهذا  الستيعابهم، 
سلم املسلحون من أبنائها أنفسهم للجيش، ومت 
طرد املسلحني الغرباء«. يعّول اجليش السوري، 
البيئة احلاضنة للمسلحني بعد  إذًا، على »تفكك 
اجليش  بأن  يعلمون  أنهم  كما  زيفهم،  انكشاف 
آجاًل، ومن لديه حس  أو  القرى عاجاًل  سيستعيد 
من الوطنية عليه محاية قريته من املعارك والدمار 
الذي قد يطاهلا يف حال تعّنت املسلحني«. وال 
»جزءًا من املعطيات احلساسة  أن  ينفي املصدر 
باحتالل  ذرعًا  ضاقوا  الذين  األهالي  من  تصلنا 
اليت  التسويات  عن  فضاًل  لقراهم،  املسلحني 
مطلوبني  تسليم  مقابل  املسلحون  بها  يطالب 

آخرين خطرين ومقاتلني أجانب«.
ويشرح املصدر كيف أن »عمليات القضم، اليت 
أثبتت جدواها يف مناطق الغوطتني، ويف مدينة 
يف  ملنطقة  األمثل  احلّل  هي  وريفها،  محص 
البشرية  إذ يوّفر اجليش خسائره  القلمون،  حجم 

عمليات القضم هي الحّل األمثل ملنطقة يف حجم القلمون )أ ف ب(

ويقّلص عدد الشهداء، كما أن الضغط واحلصار 
يسمحان حبصول تسويات موضعية توفر محامات 

الدماء والدمار الكبري ».
على أن آخر املعارك احلامية جرت يف بلدة صدد 
وحميطها قبل أن يستعيدها اجليش أول من أمس. 
املعارضة  أهداف  »أبرز  أن  إىل  املصادر  وتشري 
املسلحة من الدخول إىل صدد كان توسيع رقعة 
عملية  ألي  السوري حتسبًا  اجليش  مع  االشتباك 
عسكرية كربى ممكن أن حتصل، وأن املسلحني 
أما  السريع«.  املوضعي  احلسم  بقدرة  فوجئوا 
اآلن  البلدة  »وضع  إن  املصادر  فتقول  معلوال، 
مستقر وآمن بنسبة كبرية، غري أن املرحلة املقبلة 
لعمل اجليش يف حميطها سيكون هدفه إبعاد خطر 
وطريقها  البلدة  يستهدفون  الذين  القناصني 
جلهة  »السفري«  فندق  خلف  الواقعة  التالل  من 
يربود ويتّم التعامل بالقوة القصوى مع مصادر 

القنص«.
لن تكون معركة القلمون على شاكلة القصري إذًا. 
حتت  تقع  اليت  للقرى  مربجمة  قضم  عملية  هي 
للجيش  بعضها  سيخضع  إذ  املسلحني،  سيطرة 
سريّن  جرس  وال  بالقّوة.  وبعضها  بالتسويات، 

إيذانًا ببدء املعركة، فاملعركة مل تتوّقف أصاًل.

حزب اهلل لن يشارك
ال ينحصر تأثري وجود املسلحني يف القلمون على 
أدلة واعرتافات عن  سوريا، خصوصًا بعد وجود 
حتّول هذه املنطقة وامتدادها اللبناني يف عرسال 
كنقطة انطالق لتنفيذ عمليات أمنية يف الضاحية 
اجلنوبية وإطالق صواريخ على قرى البقاع وداخل 
األراضي اللبنانية. وعلى رغم االستنفار اإلعالمي 
على احتمال مشاركة حزب اهلل إىل جانب اجليش 
السلسلة  على  مرتقبة  عمليات  أي  يف  السوري 
يف  ليس  احلزب  أن  »األخبار«  علمت  الشرقية، 
إاّل  هناك،  عسكرية  نشاطات  بأي  القيام  وارد 
 ( البقاع  قرى  إىل  املسلحون  انتقل  حال  يف 
اجليش  ضربات  حتت  فيها(  وجود  للحزب  اليت 
السوري. وتؤّكد املصادر أن دخول املسلحني إىل 
عرسال لن يدفع أحدًا إىل حتريك ساكن. وعلمت 
» األخبار« أن حتضريات ميدانية جيري اإلعداد هلا 
حللفاء املعارضة السورية يف لبنان لـ«عدم مترير 
معركة القلمون كما مّرت معركة القصري من دون 
الشمال  يف  حتّركات  عرب  لبنان،  يف  كبري  تّوتر 
والبقاع وعلى خّط الساحل اجلنوبي تربك حزب اهلل 
وحلفاء سوريا أمنيًا وعسكريًا«. أّما طرابلس، اليت 
فتقول  عليها،  للقلمون  مباشرًا  ميدانيًا  تأثري  ال 
املصادر إنها »تقع أيضًا يف سياق توسيع رقعة 

االشتباك من سوريا إىل العراق ولبنان«.

رغم الحشود الكبرية للجيش السوري ال يبدو أن معركة طاحنة ستدور يف منطقة القلمون. »العصا 
والجزرة« و»القضم البطيء« وأساليب أخرى قد تجنّب القلمون الدمار )أ ف ب(
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مقاالت

هناك من هو متعّجل قلياًل يف حصول 
السياسي  املشهد  يف  كاملة  استدارة 
السورية.  باألزمة  املتصل  االقليمي 
يف  تفيد  ال  مقاربات  يقدم  واملتعّجل، 
تظهري الوقائع اجلديدة يف صورة جيدة، 
بل رمبا يؤدي االستعجال اىل احباطات 

عندما ال حتصل االنعطافات املتوقعة.
حول  نقاش  هناك  السياق،  هذا  يف 
موقف حركة »االخوان املسلمني« عمومًا، 
و«محاس« على وجه اخلصوص، وحول 
ويذهب  وقطر.  تركيا  من  كل  موقف 
سيناريوهات  رسم  حّد  اىل  البعض 
اصلها  هلا  كان  ولو  هلا،  واقعية  غري 
املناخ  هو  االساس،  لكن  وفروعها. 
اجلديد الذي يسود معظم هذه االطراف 
املصرية  الساحتني  تطورات  ضوء  يف 

والسورية يف االشهر اخلمسة االخرية.
الواقعية تقتضي االشارة اىل ان نقطة 
بني  جرى  مبا  تتعّلق  املركزية  التحّول 
روسيا والواليات املتحدة، وهو ما أتاح 
اليران لعب دور متقدم، افسح اجملال 
جوهري  تغيري  الحداث  واشنطن  امام 
له  كانت  امر  وهو  معها.  العالقة  ازاء 
بعد  املاضي،  الصيف  مطلع  مؤشرات 
الرئاسية  االنتخابات  لنتائج  تقييم 
االيرانية. يومها درست ايران املوقف، 
ووجدت انه »ال ضري« يف اعتماد تكتيك 
القائمة.  التحديات  مواجهة  يف  جديد 
بعدما  اكثر،  االيرانيون  تشجع  وقد 
يف  حلفائهم  مواقع  تعزز  اىل  اطمأنوا 
سوريا ولبنان والعراق، واىل الضعضعة 
االخرى.  اجلبهة  تصيب  اليت  الكبرية 
يف  مرسي  حممد  حكم  لسقوط  وكان 

مصر الوقع الكبري.
االكثر  هي  السورية  االزمة  ان  ومبا 
اىل  االشارة  ايران  اعطت  سخونة، 
االزمة  هذه  حول  لنقاش  استعدادها 
من  امام  االبواب  فتح  تتيح  بطريقة 
اطرافا  احلوار. وهو ما جعل  يرغب يف 
عدة يف املنطقة تعمل على طرق الباب 
االيراني جلس النبض، يف خطوة حتاكي 
االنفتاح االمريكي على ايران، وال جترب 
كاملة يف  استدارة  على  االطراف  هذه 
حصل  ما  عمليًا،  وهو،  واحدة.  حلظة 
حركة  مع  وكذلك  وقطر،  تركيا  مع 
بقوة  متّيز  طهران  ان  علمًا  »محاس«، 
بني احلركة االسالمية الفلسطينية وبني 
قطر وتركيا. وان املشرتك بني الثالثة 
يف  واالخنراط  »االخوان«  قاعدة  هو 

مشروع ضد النظام يف سوريا.
ما حصل عمليا يف كل الفرتة املاضية، 

هو:
ــــ بادرت حركة »محاس« اىل اتصاالت 
مع حزب اهلل يف لبنان ومع املسؤولني 
دفع  كبري،  تقدم  وحصل  االيرانيني، 
باحلركة الفلسطينية اىل لعب دور جدي 
يف تشجيع املسؤولني يف تركيا وقطر 
مع  وبكثافة،  سريعًا،  التواصل  على 
ايران، واالخرية مل توصد الباب امام احد، 
لكنها عرفت كيف تربط هذه التحوالت 
ـــ على بطئها ــــ يف اجتاه تثمريها اوال 

واخريا يف الساحة السورية.
كما  والقطريون،  االتراك  مسع  ــــ 
»محاس«، كالمًا ايرانيًا واضحًا وحامسًا 
اسرتاتيجيتها.  هلا  دولة  ايران  ان  من 
تسعى  اللحظة،  هذه  يف  لكنها، 
بامللفات  ربطا  العالقات  ترتيب  اىل 
شروحات  اىل  دفع  ما  وهذا  املتوترة، 
هي عمليا اقرب اىل النصائح بأن تلجأ 
هذه االطراف اىل القيام خبطوات عملية 

عودة احلرارة اىل هاتف حزب اهلل ـ الدوحة... ودمشق 
تـــراقب مشاهلا احملتل

ابراهيم األمني

يف ما خص االزمة السورية.
والغربي  االمريكي  القرار  حتول  ـــ 
السورية  املعارضة  ملف  ادارة  بنقل 
والقطريني  االتراك  يد  من  املسلحة 
اىل يد السعودية اىل عامل ازعاج يف 
انقرة والدوحة، خصوصًا ان السعودية 
جاهرت بعدائها هلما ربطا باملوقف من 
الرياض  وزادت  املسلمني«،  »االخوان 
من عجرفتها بأن ارسلت اىل »محاس« 
»اليوم  يونيو:   30 بعد  هلا  يقول  من 
ذلك ساهم  غزة«. وكل  وغدا  القاهرة 
يف جعل تركيا وقطر و«محاس« تسّرع 

يف اتصاالتها مع ايران.
تفاهمات  اىل  طهران  وصلت  ــــ 
هذه  مع  التواصل  ابواب  توسيع  تتيح 
نفسه  الوقت  يف  وشجعت  االطراف. 
بالد  صوب  التوجه  على  القوى  هذه 
الشام. وقد وجد االتراك انهم معنيون، 
نية«  »حسن  رسالة  بتوجيه  قطر،  كما 
كان مدخلها ملف املخطوفني اللبنانيني 
يف اعزاز. وهو ما اتاح بعث رسائل عرب 
وسطاء وموفدين اىل من يهمه االمر يف 

دمشق والضاحية اجلنوبية.
ـــ بدت قطر راغبة يف استئناف العالقة 
مع حزب اهلل وعدم ربطها مبصري البحث 
كما  تعي،  قطر  ان  ذلك  سوريا.  حول 
غري  بأنها  واالخرون،  دمشق  تعرف 
قادرة االن على تنفيذ استدارة كاملة. 
الرسائل  بعض  خالل  من  اعربت  وان 
كبرية،  الدخال حتوالت  استعدادها  عن 
املسؤولون  حرص  عندما  خصوصًا 
احلكومة  رئيس  حتميل  على  القطريون 
كل  مسؤولية  جاسم  بن  محد  السابق 
مع  ذلك  وترافق  السابقة.  السياسات 

خطوات عملية »ضمن املمكن«.
والقطريني  االتراك  ان  تبني  ـــــ 
مشال  مناطق  يف  استحقاقا  يواجهون 
اىل  السعودية  سارعت  بعدما  سوريا، 
حتت  العاملة  السلفية  اجلهات  مطالبة 
اشرافها واليت متلك نفوذا يف تيارات 
وبعض  النصرة«  و«جبهة  »داعش« 
كتائب املعارضة، بشن عمليات وقائية 
ـــــ  قطري  بازار  »اي  منع  استهدفت 
تركي على رأسها يف سوريا«. وتبني 
اظهروا  والقطريني  االتراك  ان  الحقا 
اقناع  يف  للتعاون  استعدادا  او  ميال 
املنتشرة  املسلحة  املعارضة  قوى 
عن  االعراب  اىل  سوريا  مشال  يف 
استعدادهم للدخول يف حوار مع النظام 
امر  وهو  جنيف.  مؤمتر  مقتضيات  وفق 
من  التشدد  من  »قليل«  مع  ترافق 
مع  احلدود  على  الرتكي  االمين  اجلانب 
سوريا، ومع تقنني آليات الدعم املالي 
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على  احلكم  اركان  يتفق 
يف  لبنان  مشاركة  ضرورة 
لتسوية   »2 »جنيف  مؤمتر 
اليه  وحيمل  السورية،  االزمة 
هواجسه من ان يؤدي ايصاد 
اىل  هناك  احلرب  ابواب 
آالف  انتقال  وزر  هو  حتميله 
فال  اراضيه.  اىل  املسلحني 
يدفع مثن التسوية السياسية 

بعدما دفع مثن احلرب.
مل يكن املسؤولون الرمسيون 
قد تبلغوا، حتى مساء امس، 
اشعارا بزيارة املوفد الدولي 
ــــ العربي اىل سوريا االخضر 
للخوض  بريوت،  االبراهيمي 
معهم يف نتائج جهوده بازاء 
االزمة السورية وانعقاد مؤمتر 

بّري: سنحضر »جنيف 2« 
وَمن يرفــض ليبَق هنا

نقوال ناصيف

منظمات وهيئات دولية تبحث يف هذا 
اخليار وتناقش احتماالت تطاول بلدانا 
ومستعد  اقبل  »لن  قال:  ــــ  كلبنان 
السالح  طمر  منع  اجل  من  حرب  لشن 
يكفينا  ال  كأنه  ارضنا.  الكيميائي يف 

ما عندنا«.
وحيال مواقف قوى يف 14 آذار ترفض 
مشاركة لبنان يف املؤمتر من خالل وزير 
هو  اواًل  »املؤمتر  بري:  قال  اخلارجية، 
مؤمتر وزراء اخلارجية. واذا شاء احد من 
املشاركة  احلكومة  كرئيس  املسؤولني 
منصور،  الوزير  جانبه  اىل  فيه، حيضر 
وال فان الوزير هو َمن ميثل لبنان يف 
مؤمتر جنيف ـ 2. أما َمن يرفض، فليس 

له اال ان يبقى هنا«.
لدى  املتوافرة  املعطيات  ان  على 
الديبلوماسية اللبنانية تتحدث عن عقبات 
شتى ال تزال تعرتض طريق مؤمتر جنيف 
ـ 2 وموعد انعقاده واالفرقاء املشاركني 
ـــــ  العراقيل اساسي  فيه. بعض تلك 
تبعًا ملا يقول وزير اخلارجية ــــ مرتبط 
باحملاور اآلخر النّد للنظام، واملوّزع على 
32 جمموعة كبرية من اطراف املعارضة 
الف  بنحو  ناهيك  ومسلحني،  مدنيني 
فصيل مسلح بأحجام متفاوتة، معظمهم 
ال حيدث بعضه البعض اآلخر، ما يعرقل 
هؤالء،  من  مفاوض  وفد  اخراج  سبل 
منصور  ويذّكر  الداخل.  معارضة  اضف 
بقرار اجلامعة العربية يف 6 آذار 2013 
للشعب  ممثاًل  املعارضة  اعترب  عندما 
توحيد صفوفها  على  وحضها  السوري 
اجلامعة  متنحها  كي  حكومة  وتأليف 
مقعدا يف صفوفها، فلم يتحقق اي من 

املطالب تلك.
من  اللبناني  الرمسي  املوقف  ويتسلح 
املشاركة يف املؤمتر حبجة يوردها وزير 
اخلارجية، مفادها ان حضوره ال ينقض 
تعتمدها  اليت  بالنفس  النأي  سياسة 
بعدما  بها،  وتتمسك  ميقاتي  حكومة 
قاطع لبنان او امتنع عن التصويت يف 
مؤمترات عربية ودولية رمت اىل اختاذ 
موقف من احد طريف النزاع يف سوريا 
لبنان  النظام، يف وقت يصر  وحتديدا 
الرمسي على عدم التدخل يف هذا النزاع. 
قارب  »جنيف 1« النه  مؤمتر  مل حيضر 
انتقالية  مرحلة  وفق  السورية  االزمة 
االمر  ليس  النظام.  باقصاء  تقضي 
إذ يتوخى  »جنيف 2«  نفسه يف مؤمتر 
ارساء تسوية سياسية بني املتنازعني 
من خالل مشاركتهم فيه وتوصلهم اىل 

اتفاق وآلية حل بال شروط مسبقة.

رئيس املجلس: سأمنع اي محاولة لطمر 
الكيميائي يف لبنان ولو شننت حربًا )هيثم 

املوسوي(
»جنيف 2«. وبدا ان الزيارة معلقة اىل 
ما بعد اجتماعه بالرئيس السوري بشار 
االسد، رغم ان االبراهيمي اعتاد احاطة 
بزياراته  علما  اللبنانيني  املسؤولني 

ايامًا قبل حصوهلا.
مشاركته  حسم  الرمسي  لبنان  ان  بيد 
يف »جنيف 2« ما ان ُيدعى اليه، وتبلغ 
رئيس اجمللس نبيه بّري أمس من وزير 
رئيس  موافقة  منصور  عدنان  اخلارجية 
ورئيس  سليمان  ميشال  اجلمهورية 
املشاركة  على  ميقاتي  جنيب  احلكومة 
بعدما  عضو شريك،  بصفة  املؤمتر  يف 
احتمال  سابق  وقت  يف  شاع  كان 

حضوره بصفة مراقب.
حتمية  تأكيد  اجمللس  رئيس  وأعاد 
لبنان يف املؤمتر، مركزا على  مشاركة 

املواقف اآلتية:
لالزمة  السياسي  باحلل  متّسكه  ـ   1
السورية كمخرج النهاء احلرب، مبا يتيح 
اىل  السوريني  مع  السوريني  جلوس 

طاولة واحدة من دون تدخل خارجي.
مصري  يقررون  السوريون  وحدهم  ـ   2
واالصالحات  التسوية  ومسار  بلدهم 
اليت يطلبونها، وسبل معاجلة مشاكلهم 

واستحقاقاتهم املتتالية.
لبنان  ان يغيب  ـ من غري املسموح   3
وبنتائجه  به  معين  وهو  املؤمتر،  عن 
للتسوية  احملتملة  التداعيات  بسبب 
كما  السوري  الداخل  على  السياسية 
كذلك،  معين  لبنان  اجلوار.  دول  على 
املؤمترين  من  باحلصول  بّري،  يقول 
وأخصهم اجملتمع الدولي على ضمانات 
ما  للمسلحني  مرتعًا  ساحته  حتّول  متنع 
يتحّول  فال  السورية  الساحة  تقفل  ان 

متنفسًا الولئك الذين يقاتلون هناك.
4ـ  ال يعرف لبنان وال سواه الوقت الذي 
السياسية،  التسوية  اجناز  يستغرقه 
اياما او اشهرا او رمبا سنوات. يقتضي 
الدولي  اجملتمع  املؤمتر  يضع  ان  ذلك 
اليت  االعباء  جلبه  مسؤولياته  امام 
عدد  جتاوز  وقد  البلد،  هذا  يتحملها 
اراضيه،  املقيمني على  اللبنانيني  غري 
مبا  مليونني  وفلسطينيني،  سوريني 

يتخطى قدراته على االحتمال.
5 ـ حيمل لبنان اىل مؤمتر »جنيف 2«، 
مفادها  رسالة  اجمللس،  رئيس  يقول 
انه »ليس رصيفا تلقى عليه مشكالت 
عن  اقاويل  شاعت  بعدما  املنطقة 
احتمال طمر السالح الكيميائي السوري 
على اراضيه«. وإذ اكد رفضه القاطع 
اروقة  من  معلومات  بلغته  وكانت  ــــ 

مسلحة  جملموعات  القطري  اجلانب  من 
وسياسية يف مشال سوريا، وصوال اىل 
على  حتى  االنفاق  حجم  بتقليص  قرار 
املعونات للنازحني، وهو امر حصل يف 

منطقة عكار يف لبنان.
وجه  يف  الباب  اهلل  حزب  يقفل  مل  ـــ 
الباب  يفتح  مل  لكنه  القطري،  الطارق 
اىل  بطيئة  اشارة  اعطى  بل  كامال، 
التواصل،  استنئاف  يرفض  ال  كونه 
وان بعث، على طريقته، برسائل تشري 
السورية  االزمة  من  املوقف  ان  اىل 
اساسي يف هذه املسالة. ومت ذلك عرب 
اىل  خافت،  بشكل  ولو  احلرارة،  اعادة 
مرحلة  كثريا يف  عملت  تواصل  قنوات 
فعله  ما  وهو  السورية.  االزمة  قبل  ما 
حبذر اكرب الرئيس السوري بشار االسد 
الذي تلقى املزيد من الرسائل من قطر 
وتركيا ومحاس، لكنه حرص على انتظار 

خطوات عمالنية قبل اي كالم اخر.
ــــ اتضح جلهات اقليمية ودولية ان مؤمتر 
نقطة  سيكون  انعقد،  اذا   ،»2 »جنيف 
حتول تتيح توسيع دائرة التواصل، وقد 
وهو  دراماتيكية.  اكثر  خبطوات  تسمح 
القطريني واالتراك،  ما يفسر يف رأي 
وحتى »محاس«، االصرار السعودي على 
االرض  على  والعمل  اللقاء،  عقد  عدم 
للسيطرة على كل اجملموعات املسلحة، 
مبا يف ذلك كتائب »اجليش احلر« اليت 
وحبسب  وقطر.  برتكيا  صالت  متلك 
ــــ  القطرية  احلساسية  فان  متابعني، 
الرتكية مع السعودية ارتفعت كثريا يف 
االونة االخرية، رغم أن امري قطر اجلديد 
كان حريصا على ابالغ من يهمه االمر، 
وهي  مواجهة،  دولة  ليست  قطر  بأن 
التعاون  جملس  امجاع  خارج  تكون  لن 

اخلليجي.
قطر  ان  الرسائل  احدى  أظهرت  ــــ 
تفاهمات  اىل  التوصل  على  تراهن 
حصول  تتضمن  جانبها،  من  مقبولة 
تغيري ما يف الواقع السياسي بني احلكم 
مستعدة  وهي  سوريا،  يف  واملعارضة 
يف حال حصول ذلك اىل »الكبس على 
االعالمية  النواحي  كل  التحول يف  زر« 
ذلك،  يف  مبا  واالمنية،  والسياسية 
العادة  مالي  دعم  برنامج  عن  االعالن 

اعمار ما هدمته احلرب السورية.
تسري  والسياسية  امليدانية  التبدالت 
به  الذي تتسم  خبطى حثيثة، واالرباك 
السياسة السعودية، حتول عنصر حتفيز 
الثمن  دفع  عدم  اىل  يسعون  آلخرين 
رهن  يظل  ذلك  كل  ولكن  مضاعفًا. 
اخلطوات االمريكية. ومن استعجل االمر 

قبل اوانه، رمبا عوقب حبرمان

بادرت حركة »حماس« اىل اتصاالت مع حزب اهلل يف لبنان ومع 
املسؤولني االيرانيني، وحصل تقدم كبري )أرشيف(
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
 االدعاء على موقوَفينْ لبناني وتركي و12 فارًا

بتفخيخ سيارات لتفجريها بينها »سيارة املعمورة«
إدعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 
14 شخصًا بينهم املوقوفان اللبناني حممد نايف األطرش والرتكي حممد 
بأعمال  القيام  بهدف  بتأليف عصابة مسلحة  زدامري  او  الدين  مصباح 
سكنية  أماكن  ووضعها يف  مفخخة  سيارات  وجتهيز  بتحضري  ارهابية 
البقاع،  منطقة  يف  األطرش  عمر  بناقلها  إحداها  وانفجار  لتفجريها، 
والعثور على سيارة اخرى مفخخة وضبطها يف حملة املعمورة يف منطقة 

الضاحية اجلنوبية قبل التمكن من تفجريها.
وأحال صقر ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري األول طالبًا استجواب 
املوقوفني واصدار مذكرتي توقيف وجاهيتني حبقهما سندًا اىل مواد 
االدعاء اليت تصل اىل عقوبة االعدام، واخرى غيابية حبق الفارين ومن 

بينهم عراقي وسوري واربعة جمهولي باقي اهلوية.
وأعلنت قيادة اجليش »مديرية املخابرات اىل القضاء املختص كال من 
اوزدامري،  الدين  والرتكي حممد مصباح  األطرش  نايف  اللبناني حممد 
اللذين اوقفا بتاريخ 19 و2013/10/23، الشرتاكهما مع اخرين باعداد 

وتنفيذ عمليات تفخيخ سيارات وتفجريها.
واعرتف املوقوفان خالل التحقيق معهما بانتمائهما إىل جمموعة مسلحة 
تضم لبنانيني وسوريني تولت التخطيط الستهداف مناطق آهلة بتفجري 
صهاريج مازوت مهربة من سوريا إىل لبنان، وتفخيخ سيارة نوع جي أم 
سي باليزر يف حملة بربروت داخل األراضي السورية، ونقلها إىل القاع 
ومنها إىل اهلرمل لتفجريها هناك، حيث انفجرت بناقليها قبل وصوهلا 
إىل املنطقة املذكورة. كما أقدمت اجملموعة نفسها على تفخيخ سيارة 
نوع غراند شريوكي حتمل لوحة دبلوماسية. كذلك، اعرتف املوقوفان 
الضاحية  منطقة  يف  ضبطت  اليت  بتلك  شبيهة  األخرية  السيارة  بأن 
بتاريخ 2013/10/14 ، واعرتف املوقوف اللبناني أيضًا مبشاركته بإطالق 
صواريخ على منطقيت اهلرمل واللبوة خالل الصيف املاضي، ومبشاركته 
مع باقي أفراد اجملموعة بالتخطيط لسلسلة عمليات على حواجز اجليش 
أسلحتهم  على  واالستيالء  العسكريني  وقتل  عرسال،  يف  ومراكزه 

وعتادهم.
وتستمر عمليات البحث والتقصي عن باقي أفراد اجملموعة لتوقيفهم 

وتسليمهم للقضاء املختص.
قراره  فادي صوان  العسكري  التحقيق  قاضي  اصدر  أخرى  جهة  من 
منطقيت  من  ولبنانيني  سوريني  صواريخ  اطالق  قضية  يف  االتهامي 
بلونة وعرمون باجتاه بعبدا والضاحية اجلنوبية. فاتهم سبعة عشر شخصا 
القيام  بينهم عشرة موقوفني يف جرائم تأليف عصابة مسلحة بقصد 
وحيازة  الناس  قتل  حماولة  وعلى  الصواريخ  واطالق  ارهابية  بأعمال 
االسلحة سندا اىل مواد تصل عقوبتها اىل االعدام. وسطر بالغات حبث 

وحتر حبق املتهمني اجملهولي باقي اهلوية.
العسكرية  احملكمة  أمام  وأحاهلم  حبقهم  قبض  إلقاء  مذكرات  وأصدر 

الدائمة للمحاكمة.

اجليش يوقف متورطاً بتسهيل فرار متهم 
بتفجريي طرابلس اىل اخلارج

املتهمني  احد  ختبئة  على  اقدم  شخص  توقيف  اجليش  قيادة  اعلنت 
خارج  اىل  الفرار  على  ومساعدته  طرابلس،  تفجريي  يف  الرئيسيني 

لبنان.
واوضح بيان صادر عن قيادة اجليش ان مديرية املخابرات احالت ظهر 
كان  الذي  علي،  حممد  امحد  املوقوف  املختص  القضاء  على  االثنني 
املتهمني  احد  تهريب  على  القدامه   ،2013/10/26 بتاريخ  اوقف  قد 
اختبائه  مكان  من  بنقله  وذلك  طرابلس،  تفجريي  يف  الرئيسيني 

ومساعدته على الفرار اىل خارج لبنان«.

األمن العام يوقف أشخاصاً حاولوا السفر جبوازات 
مزّورة

مزورو  بينهم  شخصًا   14 توقيف  العام  لالمن  العامة  املديرية  اعلنت 
تأشريات ومستندات اقامة، فضاًل عن ضبط 14 جواز سفر سوريًا اثنا 

حماولة تهريبها اىل دول عربية.
وافاد بيان صادر عن املديرية انه يف إطار املتابعة االمنية اليت تقوم 
بها املديرية العامة لالمن العام للشبكات واالشخاص الذين يستهدفون 
البالد بأعمال خملة باالمن واالستقرار أو الذين يقومون بتزوير التأشريات 
ومستندات االقامة والسفر، متكنت الدوائر املعنية يف االمن العام خالل 
الفرتة املمتدة من 19 اىل 26 تشرين االول 2013 وبإشراف النيابات 
اآلتي:  الشكل  على  وذلك  منهم  البعض  وتوقيف  ضبط  من  العامة، 
توقيف ستة اشخاص جبرم حماولة السفر اىل دول اوروبية جبوازات 
سفر وتأشريات مزورة، توقيف ستة أشخاص جبرم حماولة السفر إىل 
دول اوروبية جبوازات سفر أجنبية غري عائدة هلم، توقيف شخص جبرم 

تأمني مستندات مزورة مقابل رشوة مالية. توقيف شخص جبرم خمالفة 
نظام االقامة وتنقله مبستندات مزورة. ضبط 14 جواز سفر سوريا اثناء 

حماولة تهريبها اىل دولة عربية دون وجود أصحابها يف لبنان«.
واكدت املديرية انها وبالتنسيق مع باقي األجهزة العسكرية واألمنية، 
لتوقيفهم  اإلقامة  نظام  باألمن وخمالفي  املخلني  مالحقة  مستمرة يف 

وسوقهم إىل احملاكمة بإشراف القضاء املختص«.

»التويوتا«... ساحرة السارقي
ادعى مجيل حممد امني السيد يف خمفر مشسطار ان جمهوال اقدم على 
سرقة سيارته، »تويوتا كارينا« كحلية، صنع 1981، من بلدة متنني 

التحتا.
كما ادعى يف خمفر بعلبك، علي حممد ان جمهولني اقدموا على سرقة 
سيارته نوع تويوتا »تاكوما«، سوداء صنع 1995، من امام منزله يف 

حي الشيخ حبيب يف بعلبك.
وادعى يف خمفر بعلبك حسني ناظم شريف ان جمهولني اقدموا على 
سرقة سيارته »بيك اب تويوتا« صنع 1996 زرقاء، بينما كانت متوقفة 

قرب مدرسة غرين سكول يف بلدة دورس.
وادعى وكيل شركة »سوبر جوس« يف كسارة رياض عبد احلسن شقري 
يف خمفر زحلة ان جمهوال اقدم على سرقة سيارة خاصة بالشركة وهي 
من نوع فان هيونداي صنع 1997، لون ابيض بينما كانت مركونة قرب 

مركز الشركة يف كسارة.
كما ادعى ايضا يف خمفر زحلة جوزف ديب الطباع ان جمهولني اقدموا 
على سرقة سيارته نوع تويوتا كوروال صنع 1987، لون ابيض بينما 

كانت مركونة قرب مطعم املونيت البريتو يف زحلة.
كذلك ادعى يف خمفر زحلة داني سليم عندس ان جمهولني اقدموا على 
سرقة سيارته من امام منزله قرب كلية اآلداب يف حوش األمراء، وهي 

من نوع جيب تويوتا فور رانر، لون اسود.

359 مطلوباً يف قبضة القوى األمنية

متكنت مفرزة استقصاء بريوت من توقيف مخسة مطلوبني جبرائم خمتلفة 
كما حجزت دورياتها 19 دراجة نارية و4 سيارات خمالفة.

ففي حملة املنارة مت توقيف )ق.أ.ج - مواليد1981( و)ص.م.م، مواليد 
1984( بعدما ضبط يف حوزتهما كمية من حشيشة الكيف.

ويف احمللة نفسها، مت توقيف ع.م.ي وع.ب.ع واالخري مطلوب مبذكرة 
توقيف جبرم السرقة وضبط حبوزة االثنني كمية من حشيشة الكيف.

نارية  دراجة  لقيادته  توقيف:م.أ.ش  مت  بريوت  وسط  حملة  ويف 
مسروقة.

وقد احيل املوقوفون اىل املراجع املختصة حبسب اجلرم املقرتف الجراء 
املقتضى القانوني.

اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان انه »ضمن إطار 
مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، 
متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 2013/10/28 من توقيف 51 
شخصا إلرتكابهم أفعااًل جرمية على األراضي اللبنانية كافة، بينهم: 15 
جبرائم خمدرات، 6 جبرائم سرقة، 5 دون أوراق ثبوتية, 3 شيك دون 
رصيد، 3 إقامة غري مشروعة, 2 جبرم دعارة, 2 جبرم إحتيال, 2 جبرم 
إطالق نار، 2 جبرم تزوير، و5 جبرائم: سلب, تهديد، حيازة أسلحة، 
قيادة دراجة نارية دون أوراق، تعدي على عنصر قوى أمن و6 مطلوبني 

للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
وكانت قد متكنت قطعات قوى األمن الداخلي، خالل فرتة أسبوع من 
يف  مهامها  إطار  وضمن   ،2013/10/27 ولغاية   2013/10/21 تاريخ 
جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، من توقيف 
اللبنانية  األراضي  على  متعددة  جرمية  أفعاال  إلرتكابهم  شخصا   325
كافة، أهمها: 46 موقوفا جبرائم خمدرات، 31 موقوفا جبرائم سرقة، 
11 موقوفا جبرم تزوير وإحتيال، 3 موقوفني جبرم سلب، ومطلوبني 
جنسيات  من  وهم  خمتلفة،  عدلية  وأحكام  مذكرات  مبوجب  للقضاء 
متعددة منها: 171 لبنانيا، 62 سوريا )من بينهم 27 شخصا جبرم إقامة 
غري مشروعة ومنتهية الصالحية، دون إقامة ودخول البالد خلسة(، 26 
أثيوبيا، 9 مصريني، 7 فليبنيني، 3  بنغالديشيا، 16  فلسطينيا، 19 
سودانيني، 3 عراقيني، و8 مكتومني القيد وشخصا واحدا من اجلنسية 

املدغشقرية«.

سجي يقضي شنقاً يف »رومية«

عثر صباح أالثنني على السجني نور العرب مشنوقًا داخل احد مراحيض 
سجن رومية.

الديون  عليه  تراكمت  وقد  تزوير،  بتهمة  عقوبة  ميضي  العرب  وكان 
احملكمة  لدى  احلكومة  مفوض  كلف  ذلك،  اثر  وعلى  السجن  داخل 
العسكرية القاضي صقر صقر معاونة القاضي كمال نصار الذي انتقل 
اىل السجن واستمع اىل افادات عدد من املساجني ومن بينهم نزالء 

الزنزانة اليت كان العرب موقوفًا فيها.

قتل شقيقه يف برج الرباجنة خلالف مادي
»نال« منه  ان  بعد  بدمائه  السبع )44 عاما( صريعًا مضرجًا  خّر حممد 

شقيقه الذي ارداه بالرصاص قبل ان يفر، والسبب خالف مادي.
يف حملة برج الرباجنة - سوق االحذية، ليال، وخلالفات مادية، اقدم ع. 
ق.السبع )50 عاما(، على اطالق النار من سالح حربي نوع كالشينكوف، 
باجتاه شقيقه حممد )مواليد )1969( يف داخل منزله، ما ادى اىل مقتل 
حممد على الفور، وفر اجلاني على منت سيارة »ب.ام.اكس 5«، سوداء 
القوى  قبل  من  مالحقة  موضع  وهو  و/.   261212/ رقم  اللوحة  حتمل 

االمنية لتوقيفه بناء الشارة السلطة املختصة.

مسلحون يعتدون على حارس وزوجته

أفاد عدد من أهالي بلدة تل اندي يف عكار أن جمهولني أقدموا على 
اقتحام بستان ليمون يعود لصاحبه ميشال صليبا من عوكر يف حميط 
بلدتي تل اندي وتلحمرية يف سهل عكار، وقاموا بتكبيل حارسه أيهم 
وهو سوري اجلنسية واعتدوا عليه بأعقاب البنادق، وحاولوا برت أصابع 
زوجته رويدا لسلبها خامتًا من الذهب، كما عمدوا اىل سرقة مضخات 

مياه للري، ومولدات كهرباء.
وفتحت القوى األمنية حتقيقًا يف احلادث لكشف الفاعلني.

»املطبوعات« تغّرم »اجلديد«
رزق  روكز  القاضي  برئاسة  بريوت  يف  املطبوعات  حمكمة  أصدرت 
وعضوية املستشارتني القاضيتني نوال صليبا وروال عبداهلل حكما يف 
دعوى مجعية محاية وحتسني نسل اجلواد العربي ونبيل الياس نصر اهلل 
ضد شركة »تلفزيون اجلديد« وغادة ماروني عيد وروجيه اسعد كرم 
وحممد بدر احلسامي وشفيق السيد محد املوسوي جبرم القدح والذم من 
خالل برنامج الفساد يف حلقتني متتاليتني مت بثهما يف 20 و27 حزيران 
وحسامي  واملوسوي  كرم  وكان  اخليل،  سباق  ميدان  عن   2008 عام 

حينها ضيوف الربنامج.
وقضى احلكم بتغريم كل من عيد وكرم واحلسامي واملوسوي مبلغ ستة 
باملال  املسؤولة  اجلديد«  »تلفزيون  مع شركة  والزامهم  لرية  ماليني 
دفع مبلغ عشرة ماليني لرية لكل من املدعيني مجعية محاية وحتسني 
نسل اجلواد العربي ونبيل نصر اهلل كتعويض عن االضرار اليت حلقت 

بهما.

سبعيين جمهول اهلوية يقضي صدماً يف املدينة 
الرياضية

قضى سبعيين جمهول اهلوية يف حادث اصطدام وقع قبل مخسة ايام 
يف حملة املدينة الرياضية.

وافادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا انه بتاريخ 
2013/10/26 ويف حملة املدينة الرياضية مقابل سوق اخلضار، صدمت 
سيارة جمهولة السائق شخصًا يف العقد السابع من العمر جمهول اهلوية، 
ما أدى اىل وفاته، وهو: طويل القامة، حنطي البشرة، أشيب الشعر، 

يرتدي بنطلونا لون أسود وقميصًا لون بين.
ومت نقل اجلثة اىل براد مستشفى الرسول األعظم.

وطلبت املديرية بناء إلشارة النيابة العامة االستئنافية يف جبل لبنان، 
املستشفى  إىل  احلضور  إبالغهم  شيئا  عنه  يعرف  ممن  أو  ذويه  من 
املذكور، واإلتصال مبركز مفرزة سري الضاحية يف وحدة الدرك اإلقليمي 

على الرقم: 01/842526 متهيدًا الستالم اجلثة.

جريح بإطالق نار يف ترتج
أقدم جمهول صباح الثالثاء يف جرود ترتج ـ قضاء جبيل، على اطالق 
قرحيا  ـ   93 )مواليد  خضر  على حييى حممد  احلربي  مسدسه  من  النار 
قضاء الضنية( واصابه برجله، ومت نقله اىل احد مستشفيات الشمال 

للمعاجلة.

جثة رجل يف مكب الكرنتينا

عثر الثالثاء يف مكب الكرنتينا اثناء عملية فرز النفايات اليومية، على 
جثة رجل أمسر السحنة ومبالمح افريقية مصابة بعدة كدمات«.

ومت تكليف الطبيب الشرعي الكشف على اجلثة لتحديد كيفية حصول 
الوفاة يف وقت بدأت التحقيقات والتحريات ملعرفة كيفية وصول اجلثة 

اىل املكب وهوية صاحبها ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني.

Saturday 2  November 2013  2013 الثاني  تشرين   2 السبت 
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متفرقات

ما يف حوزة أعداء حزب اهلل وخصومه من وسائل اعالمية، يف الداخل 
واخلارج، يكاد ال حيصى، لكن من دون حرفية اعالم. نقل اخلرب »كما 
هو«، او احلرب النفسية االعالمية، او سياسة إحلاق االذى النفسي 
والبلبلة يف صفوف احلزب وحلفائه ومؤيديه، سقطت وتسقط يوميًا. 

وكل ما حدث وحيدث يشري اىل ان هؤالء ليسوا أهاًل هلذه املهنة.
على  فيديو  مقطع  سوريا  يف  املسلحني  اعالم  نشر  ايام،  قبل 
االنرتنت، تناقلته سريعًا وسائل اعالم معادية حلزب اهلل يف لبنان 
وخارجه، يظهر تفجري مبنى يف سوريا، قيل انه يف منطقة السيدة 
زينب يف ريف دمشق، مع التشديد على انه »اهم مبنى حلزب اهلل، 
ونقطة جتّمع رئيسية لعناصره، االمر الذي أدى اىل مقتل العشرات 

وجرح املئات«.
صحيح ان عناصر حزب اهلل يف سوريا، ويف منطقة السيدة زينب 
خرب  ان  اال  االعالم،  وسائل  من  ومبقتلهم  بالتفجري  علموا  حتديدًا، 
التفجري تدحرج سريعًا ليحتل العناوين، ولتخصص عنه حلقات حبث 
وحتليل يف قنوات عربية »مرموقة«: ما هي مدلوالته؟ ما هي قيمته 
وتأثريه على القتال؟ وكيف سيتصرف احلزب مع ذوي القتلى لدى 

وصول جثثهم اىل لبنان؟
خرب التفجري تناقلته، أيضًا، وسائل اعالم دولية، ووصل بعد يومني 
اىل اسرائيل. بثته قنوات التلفزة كأول خرب يف نشراتها الرئيسية، 
يلعب«،  من  مع  نلعب  بنا  »هيا  ذلك:  ابيب يف  تل  حال  ولسان 
و«لنرّوج للضربة املوجعة« غري املسبوقة للحزب، وعلى اي حال لن 
حياسب احد احدًا يف اسرائيل، ما دام اخلرب يتعلق بـ«خسارة« حلزب 

اهلل.
يف العموم، من يتتبع اعالم املسلحني واالعالم العربي »املعتدل«، 
اليت  االعوام  عدا  االخري،  العام  اهلل يف  القتلى حلزب  آالف  حيصي 
من  وكل  واملعتقلني.  االسرى  من  املئات  اليهم  يضاف  سبقته، 
يتصّفح مواقع املسلحني، يدرك جيدًا انه ال مير يوم او يومان من 
دون سقوط العشرات من عناصر احلزب، فضاًل عن عمليات االسر 

باجلملة، واليت، للمفارقة، ال يظهر فيها وجه اي اسري.
قتل اعالم املسلحني، يف االعوام الثالثة االخرية، االمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصر اهلل مرتني. وقتل نائبه الشيخ نعيم قاسم 
مرتني ايضًا، كما قتل ابناء عمومة السيد نصر اهلل وأبناء اخوته اكثر 
من مرة، اما »مقتل مسؤول عسكري كبري« فحدث وال حرج، فضاًل 
عن ان اعالم املسلحني، يف االمجال، مل ُيبق اساسا اي مسؤول يف 
حزب اهلل حّيًا. والفربكات ال تنتهي عند عدد القتلى واالسرى. بل 
تسري ايضا على العمليات القتالية واملواجهات. ويكفي ان نتذكر 
اعالم املسلحني ومواقعهم وصفحاتهم  ان عددًا كبريًا من وسائل 
على شبكات التواصل، اصّر، على مدى شهر كامل او يزيد، على 
ان مدينة القصري مل تسقط، وان املعارك ال تزال تدور يف ساحتها 
املدينة  من  انسحبوا  قد  كانوا  احلزب  عناصر  ان  رغم  الرئيسية، 
وعلى  السوري.  اجليش  جانب  اىل  اهدافهم  حققوا  بعدما  وريفها، 
ذلك فليجر القياس. أما هزائم املسلحني يف ريف دمشق وغريها 
من املناطق، فريّدها اعالم املسلحني اىل حزب اهلل. وكأن اجليش 
اهلزمية  ورواية  بالقتال.  له  دخل  وال  احلياد،  على  يقف  السوري 
على هذا النحو مقصودة، وتهدف اىل إحلاق الضرر مبعنويات اجلنود 
السوريني، مع العلم انها حتقق نتائج معكوسة لصاحل النظام واحلزب، 

وهي امور قد يعجز املسلحون عن فهمها وادراكها.
حبق  »اجملازر  من  الطويلة  السلسلة  تندرج  نفسه،  السياق  ويف 
املدنيني« اليت يرتكبها حزب اهلل، حتديدًا يف اعقاب اي هزمية تلحق 
باملسلحني. وكل قرية او بلدة او مدينة يسرتدها اجليش السوري، 
يف  بالسكاكني«  »اجملازر  يذكر  واجلميع  مشابه.  اتهام  يعقبها 
القصري، على سبيل املثال ايضا، علما ان الواقع اثبت الحقا، انه مل 
يكن مدنيون يف املدينة خالل القتال. وللتذكري بأنه يف حينه، ظهر 
»الناشط اإلعالمي« يف القصري، هادي العبداهلل، متحدثًا عرب شاشة 
»اجلزيرة« عن فربكة جملزرة ارتكبها حزب اهلل ضد »الشيوخ والنساء 
واألطفال« يف القصري، ولدى سؤاله عن صور توثق اجملزرة، أجاب 

مبا أربك املذيع، بأن »حزب اهلل سرق كل اجلثث«!
ما قيل هنا هو غيض من فيض. ومن شأن ادراج امثلة وشواهد 
ان يطيل العرض. اال ان هذه هي حال كل من ميلك وسيلة اعالمية 
واخرتاع  تعداد  واملبالغة يف  الفربكة  أن  يظن  من  وكل  اعالم.  بال 
خسائر للعدو، ستعلي من معنويات عناصره وتضعف من معنويات 
عدوه، سيجد ان النتيجة مناقضة متامًا. فاالرباح على املدى القصري 
االبعد،  املدى  على  باخلسائر  قياسا  للغاية،  متواضعة  تبقى  جدًا 
ان  عليها  يتعذر  واملبالغة،  بالكذب  ُتنعت  اليت  االعالمية  والوسيلة 
ترمم مكانتها وصدقيتها يف وعي متلقيها، سواء كانوا من مريديها 

او من خصومها.
هذا التوصيف ينسحب ايضا على وسائل اعالم لبنانية، كانت وال 
تزال وستبقى، طاملا بقيت، من مروجي العداء والتحريض والفربكة 
هذا  اداء  من  مسرور  اللبنانيني  بعض  ان  اهلل. صحيح  حزب  ضد 
االعالم، النه »يغيظ« حزب اهلل ومجهوره، اال ان معظم هذا اجلمهور 
قد اسقط بالفعل، ومن زمن، صدقية هذا االعالم، وبات يدرك يف 

وعيه، بعد سلسلة من الفربكات املفضوحة، حقيقة هذا االعالم.
الكسب االعالمي اآلني، مع ادراك مسبق خبسارة كربى يف اآلتي من 
الزمن، مبا يشمل سقوط الصدقية بشكل كامل، هي مسة من مسات 

التخلف االعالمي، ورمبا التخلف بشكل عام.

انتهى حزب اهلل... انتهى
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مكتب املرده اسرتاليا 
يقدم صناديق مياه الشرب 

للمتضررين يف احلرائق

اسرتاليا محلة تربع ملياه الشرب املعبأة  نظم تيار املرده – 
 بالقناني لتقدميها لالطفائيني واملتطوعني العاملني يف امخاد
 احلرائق احلرجية يف والية ساوث ويلز ، كما قدم صناديق

.املياه للمتضررين وضحايا هذه احلرائق
 وقد مت مجع التربعات يف بيت املرده- اسرتاليا ومن ثم وزعت
.على العاملني يف امخاد النريان من ضمن محلة املساعدة

ان البايع  جون  اسرتاليا  يف  املرده  مكتب  منسق   واكد 
التعاون يف ان جلهة  اجيابية  االصداء  وان   احلملة مستمرة 
االطفائيني على  التوزيع  جلهة  او  والتربعات  املياه   تقديم 
ان آمال  بالتربع  النداء  لبى  من  كل  شاكرا   ،  واملتضررين 

 يعوض اهلل على اجلميع  صحة وعافية

االقتصادية  املياه  حدود  حول  اإلسرائيلي  ـ  اللبناني  اخلالف  عاد 
احلصرية اىل الضوء من جديد، بعدما أفادت مصادر اسرائيلية بأن 
الدولة العربية رفضت مشروع حّل وسط عرضته اإلدارة األمريكية.

احلدود  من  اجلنوبي  القاطع  يف  التحديد  وجه  على  اخلالف  ويدور 
اللبنانية يف مثّلث مساحته 850 كيلومرتا مربعًا رأسه يف  البحرية 
الناقورة وقاعدته على خط املنتصف مع قربص بطول 15 كيلومرتًا. 
للقيام  إسرائيل  على  إغراءات  قربص  متارس  ذاته،  الوقت  ويف 
عرب  الغازي  »لفيتان«  حقل  من  الصادرات  ربع  حوالي  بتصدير 

أراضيها، وليس عرب تركيا كما يريد األمريكيون واألتراك.
وكشفت صحيفة »غلوبس« االقتصادية يوم االربعاء، النقاب عن 
رفض إسرائيل للحل الوسط األمريكي بشأن املنطقة املتنازع عليها. 
وكان اخلالف بهذا الشأن قد احتدم خصوصًا مع إعالن لبنان عن 
نّيته تلزيم مياهه االقتصادية احلصرية يف عشرة بلوكات. ويشكل 
البلوك رقم تسعة موضع اخلالف اجلوهري مع إسرائيل، حيث يرى 
إسرائيل  أعلنته  الذي  اخلط،  جنوب  تقع  البحرية  حدوده  أن  لبنان 

حدودها البحرية الشمالية.
تقع  الشمالية  البحرية  حدودها  بأن  ادعائها  إسرائيل يف  وتستند 
مشال ما يقوله لبنان، إىل اتفاق لبناني مع قربص كان قد أبرم 
قبل سنوات لتقاسم املياه االقتصادية احلصرية بني البلدين. ويف 
اتفاقها على تقاسم املياه االقتصادية احلصرية مع قربص، رمست 
إسرائيل هذا اخلط وأودعته يف خزائن األمم املتحدة كما تقتضي 

املعاهدات البحرية.
ولكن لبنان عاد وأعلن عن أن اخلط املرسوم يف اخلريطة مع قربص 
كان خاطئًا، وقدم إىل األمم املتحدة وثائق تثبت أن اخلط الصحيح 
لبنان أن االتفاق مع قربص  يقع جنوب ما تدعيه إسرائيل. وأكد 
ليس نهائيًا ألنه أصاًل مل يصّدق عليه من جملس النواب اللبناني.

اللبناني  ـ  اإلسرائيلي  بالنزاع  األمريكي،  االهتمام، خصوصًا  وزاد 
حول هذه املنطقة ملا ينطوي الوضع عليه من خماطر بسبب وجود 
السبب.  هلذا  عسكرية  مواجهات  اندالع  واحتمال  اهلل«  »حزب 
وأوفدت أمريكا على مدى األعوام الثالثة املاضية طواقم خمتصني 
وديبلوماسيني يف حماولة إلجياد حل هلذه املشكلة. وأشيع مرارًا 
املوقف  إىل  منه  اللبناني  املوقف  إىل  أقرب  األمريكي  املوقف  أن 

اإلسرائيلي بهذا الشأن.
ومعروف أن لبنان تقدم يف العام 2010 إىل األمم املتحدة بشكوى 
تفيد بأن إسرائيل رمست خط مياه اقتصادية حصرية يتعدى على 
احلقوق واحلدود اللبنانية. وسعت الواليات املتحدة منذ ذلك احلني 
إىل إزالة التوتر احملتمل حول ذلك بشكل مباشر وأحيانًا عرب القنوات 

الدولية.
وكان جليًا أن جانبًا من الرتكيز على هذه املنطقة يعود إىل واقع 
أن هناك احتماالت كبرية بأن حيتوي »بلوك 9« اللبناني على حقل 
مشابه يف حجمه حلقل »متار«، الذي يغذي اآلن إسرائيل ويوفر الغاز 
لصناعة الكهرباء فيها. ويعترب رفض إسرائيل اقرتاح احلل الوسط 
األمريكي إعالنًا بالتدخل يف القرار اللبناني بشأن تلزيم البلوكات 

من ناحية، ومنعًا لتطوير »بلوك 9« على وجه التحديد.
من جهة أخرى، حتاول قربص نيل موافقة إسرائيل على ختصيص 
للمرور  »لفيتان«  غاز  من  تصديرها  املراد  الكمية  ربع  حوالي 
مع  الشأن  بهذا  مفاوضات  جتري  اليت  قربص،  وتريد  بأراضيها. 
منشأة  )Train( يف  انتاج  إسرائيلية، ختصيص خط  دوائر رمسية 
تسييل يراد إنشاؤها مستقباًل جنوب اجلزيرة بتكلفة تصل إىل 12 
مليار دوالر. وإذا ما منحت احلكومة اإلسرائيلية املوافقة على الطلب 
الشركات  مع  مفاوضات  أمام  الباب  سيفتح  هذا  فإن  القربصي، 
»نوبل  األمريكية  وخصوصًا  »لفيتان«،  حقل  يف  االمتياز  صاحبة 
إنرجي« واإلسرائيلية »ديلك«. ومعروف أن هاتني الشركتني متلكان 
القربصية،  احلصرية  االقتصادية  املياه  كثرية يف  امتيازات  أيضًا 

وخصوصًا يف حقل »أفروديت«.
وجتري إسرائيل وقربص منذ ثالث سنوات مفاوضات حثيثة للتوصل 
خالل  عليه  التوقيع  واملنتظر  املشرتكة  احلقول  لتطوير  اتفاق  إىل 
نصف عام. وتتطلع قربص إىل جتاوز أزمتها االقتصادية عرب تطوير 
حقوهلا الغازية والتحول إىل دولة مصدرة يف الطاقة وأيضًا إىل ممر 

لتصدير الغاز اإلسرائيلي.
تعاون  خلق  يف  إسرائيل  مع  التعاون  يسهم  أن  قربص  وتأمل 
من  للجزيرة  األجنبية  االستثمارات  جذب  يف  يساعد  إسرتاتيجي 
ناحية، وخيلق نوعًا من الرادع لرتكيا إذا حاولت املساس باملصاحل 
القربصية. ولكن مصلحة إسرائيل اإلسرتاتيجية مع تركيا أكرب بكثري 
الذهاب بعيدًا يف تعاونها مع  وهو ما جيعل إسرائيل مرتددة يف 

قربص.
وتتنافى احملاولة القربصية مع دراسات اجلدوى االقتصادية اليت 
أعدت حتى اآلن ومع الرؤية األمريكية الرامية الستغالل الغاز من 
وتسعى  املنطقة.  دول  بني  العالقات  يف  االستقرار  حتقيق  أجل 
تركي  اقتصادي  مبشروع  القبول  على  إسرائيل  لتشجيع  أمريكا 
لتصدير الغاز إىل أوروبا برغم التوتر الراهن القائم يف العالقات 

بني إسرائيل وتركيا.
ويف كل حال، فإن املفاوضات اإلسرائيلية - القربصية بهذا الشأن 
من  السياسي  موقفهم  لألتراك حلسم  التحفيز  من  نوعًا  تكون  قد 

التعاون االقتصادي مع إسرائيل يف هذا اجملال.
حق  العليا  احملكمة  أقرت  بعدما  إسرائيل  أن  مالحظة  املهم  ومن 
الغاز حتاول استدراج  انتاج  املئة من  احلكومة يف تصدير 40 يف 
عروض مرحية هلا مثل تصدير الغاز إىل مصر أو األردن والسلطة 

الفلسطينية أو تركيا.

رفض إسرائيلي للحل األمريكي بشأن الغاز مع لبنان
حلمي موسى

يحيى دبوق
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حبسب  كاملة،  أعوام  ثالثة  لبنان  غاز  يسبق  إسرائيل  غاز 
التوقيت اإلسرائيلي، و20 عامًا على األقل، حبسب توقيت 
غازه،  مالئكة  لبنان جبنس  ينشغل  فيما  اللبنانية.  الرعونة 
تسابق إسرائيل نفسها لوضع اللمسات األخرية على التصدير 

إىل أوروبا، مع فرض »حقائق« ال ميكن الرتاجع عنها

رفضت إسرائيل اقرتاح تسوية تقدمت به اإلدارة األمريكية 
حلل »اخلالف« بني الدولة العربية ولبنان، على حدود املنطقة 
يتعلق  ما  وحتديدًا  للجانبني،  اخلالصة  البحرية  االقتصادية 
»البلوك  باتت تعرف مبنطقة  اليت  املتنازع عليها،  باملنطقة 

9«، بادعاء إسرائيل أنها تابعة هلا.
اليت  العربية،  االقتصادية  »غلوبوس«  صحيفة  وحبسب 
كشفت عن الرفض اإلسرائيلي للمقرتح األمريكي االربعاء، 
لبنان من  املنطقة، ومينع  على هذه  الرفض سلبًا  »سيؤثر 
استغالهلا«. هذا األمر يكشف أن إسرائيل تتبع اسرتاتيجية 
التعطيل حيال هذه املنطقة، وإن مل تستفد منها فلن تكون 

حمل استفادة ألي من الطرفني.
وفيما مل تشر الصحيفة إىل مضمون التسوية، أشارت يف 
وزارة  معنية يف  مع جهات  اتصااًل  أجرت  أنها  إىل  املقابل 
من  متلكه  ما  حقيقة  الستيضاح  أبيب،  تل  يف  اخلارجية 
أنه  وأكدت  الرد،  رفضت  اجلهات  هذه  أن  »إال  معطيات، 
ممنوع عليها التعليق على هذه املسألة لشدة حساسيتها«.

النزاع،  موضوع  املنطقة  »مساحة  أن  الصحيفة  وأضافت 
تصل إىل 850 كليومرتًا مربعًا، ويقّدر أن حتتوي على كميات 
واعدة من النفط والغاز، قد تساوي الكميات املقدرة حلقل 
متار اإلسرائيلي الذي متلك شركة »ألون« اإلسرائيلية حق 
»لبنان  أن  النفط والغاز فيه«. وأشارت إىل  التنقيب عن 
التحديد  حسب  البحرية  احلدود  ترسيم  اآلن  يرفض  الذي 
اإلسرائيلي، كان قد وّقع مع قربص اتفاقًا يف أيلول 2010، 
يتوافق متامًا مع وجهة النظر اإلسرائيلية، رغم أن الربملان 

اللبناني مل يصدقه«.
األمريكيون،  يقرتحها  كما  التسوية  تعطيل  موازاة  ويف 
تواصل إسرائيل سباقها إىل السوق األوروبية، مع تذليل 
آخر العقبات إليها. وكشف اإلعالم العربي يف األيام األخرية 
عن جهد إسرائيلي انصّب يف األشهر األخرية على اخلطط 
مراحل  متجاوزًا  األوروبية،  السوق  إىل  الغاز  لنقل  العملية 
منجز«،  شبه  »بات  الذي  الغاز  عن  والتنقيب  االكتشاف 
أساسيًا يف  األوروبيني عنصرًا  مع إصرار الفت على جعل 
وتسويقه  وتسييله  غازها  باستخراج  اإلسرائيلية  املصلحة 

ونقله، وحتديدًا من البوابة القربصية.
األنباء املتطابقة من قربص وإسرائيل، تشري إىل أن أشواطًا 
أمريكية  ورعاية  مبباركة  املسار،  هذا  يف  قطعت  بعيدة 
موقع  بايدن.  جون  األمريكي  الرئيس  نائب  توالها  خاصة، 
cyprusgasnews القربصي املتخصص بالشؤون االقتصادية، 
يف  أناستاسيادس،  نيكوس  القربصي  الرئيس  عن  نقل 
نيقوسيا،  بايدن  زيارة  أعقاب  ويف  احلالي،  الشهر  مطلع 
ضرورة  على  القربصي،  اجلانب  مع  أمريكي  تفاهم  وجود 
أن يكون للجزيرة القربصية دور مركزي يف تسويق ثروة 
احلوض الشرقي للمتوسط، وهو ما يتساوق متامًا مع املساعي 

اإلسرائيلية.
أن  إىل  القربصي  الرئيس  يشري  اإلطار،  هذا  ويف 
»األمريكيني يقرون بأن لقربص دورًا أوسع وأكثر فاعلية 
الطبيعية يف  الثروات  من  لالستفادة  خلق حتالف كبري  يف 
املنطقة«. أما جلهة العالقات اإلسرائيلية القربصية، فيشري 
أناستاسيادس، خصوصًا إىل »الشركاء يف إسرائيل، حيث 
عالقات  إىل  اجلانبني  كال  والغازية  النفطية  الثروة  دفعت 

ومصاحل اقتصادية أوثق«.
إذ  أالربعاء؛  ُأعلنت  القربصية  األمريكية  التفاهمات  ترمجة 
كشفت صحيفة »غلوبوس« عن طلب قربصي خاص، بتحويل 
اجلزيرة إىل معرب للغاز اإلسرائيلي إىل أوروبا، مع تأكيد أن 
إسرائيل قبلت الطلب، بل وبدأت املفاوضات بني اجلانبني 
إلجياد آلية عملية تكفل حتقيق ذلك. ومن املقرر أن يوقع 
القليلة  األشهر  خالل  الشأن  بهذا  خاصة  اتفاقية  الطرفان 

املقبلة.
وكشفت الصحيفة عن أن الطلب القربصي يتعلق مبوافقة 
حقول  ناتج  من  أدنى  حد  كميات  على ختصيص  أبيب  تل 
الغاز اإلسرائيلية، جيري تصديرها حصرًا عرب قربص، بعد أن 

اسرائيل ترفض التسوية األمريكّيـة للحدود البحرّية: الغاز لي!
يحيى دبوق

إنشاءها يف جنوب اجلزيرة،  تسّيل يف املنشأة اليت تنوي 
باستثمار قد يتجاوز 12 مليار دوالر.

على  الباب  تفتح  القربصي،  الطلب  على  إسرائيل  موافقة 
مصراعيه، حبسب »غلوبوس«، أمام الشركات املستثمرة يف 
للبدء مبفاوضات لتوقيع صفقات جتارية لتسييل  إسرائيل 
العتيدة، ومببالغ طائلة جدًا.  الغاز اإلسرائيلي يف املنشأة 
األوىل  املرحلة  نيقوسيا يف  »هدف  إن  الصحيفة،  وحبسب 
القربصية،  األراضي  من  القريب  الغازي،  لفيتان  حقل  هو 
واملقدر أن حيتوي على ما يقرب من 19 تريليون كوب مكعب 

من الغاز«.
وأشارت »غلوبوس« إىل أن الطلب القربصي يأتي تتوجيًا 
وأمثرت  سنوات  ثالث  استمرت  اجلانبني،  بني  التصاالت 
تقدمًا حقيقيًا بشأن تسييل الغاز ونقله عرب قربص، مضيفة 
أن »الشراكة مع إسرائيل من شأنها أن جتذب استثمارات 
لرتكيا  رادعة  ستكون  فإنها  كذلك  أفضل،  بصورة  أجنبية 

ومتنعها من اإلضرار باملصاحل القربصية«.
ويف واقع األمر، إن منشأة التسييل القربصية هي مصلحة 
إسرائيلية بامتياز، قبل أن تكون مصلحة قربصية، رغم كل 
العربي.  اإلعالم  هلا، حبسب  القربصية  احلاجة  عن  الفذلكة 
اسرتاتيجيتني،  فائدتني  حتقيق  إلسرائيل  تكفل  فاملنشأة 
ما كانتا لتتحققا من دونها، وكانتا مدار حبث يف تل أبيب 
طوال السنوات القليلة املاضية، وشكلتا حتديًا كبريًا لصناع 
القرار يف إسرائيل. ويبدو أن منشأة تسييل الغاز القربصية 

كانت هي احلل شبه الوحيد أمام إسرائيل.
بعيد  املاء  حتت  أنابيب  خط  مّد  أبيب  تل  جتنب  فاملنشأة 
األمنية،  الضرورات  تفرضه  ما  حبسب  الساحل،  عن  جدًا 
وهو خط سيكون مكلفًا جدًا، وأعباؤه املالية باهظة، سواء 
لالتفاق  ونتيجة  ومحايته.  صيانته  دميومة  أو  إنشائه  جلهة 
املتبلور مع القبارصة برعاية أمريكية، بات مبقدور الغاز اخلام 
أن  املنشأة،  من  القريبة  اآلبار  من  املستخرج  اإلسرائيلي 
مالية كبرية، متهيدًا  تكاليف  إليها من دون  ينقل بسهولة 

لتسييله ومن ثم نقله إىل السوق األوروبية.
تكفل  أن  املنشأة  شأن  من  ثانية،  اسرتاتيجية  وكفائدة 
األوروبي،  االحتاد  منضويتني يف  دولتني  جتنيد  إلسرائيل 
اإلسرائيلي يف  الغاز  تسويق  اقتصاديتني يف  كشريكتني 
الدول األوروبية نفسها، وهما قربص واليونان، األمر الذي 
يتيح لتل أبيب تقليص قدرة الدول األخرى، وحتديدًا لبنان، 

على املنافسة االقتصادية الالحقة.
وفيما لبنان نائم وحيلم بنفطه وغازه من دون أن يتحرك 
وباجتاهات  يلزم،  ما  كل  لفعل  أبيب  تل  جتهد  باجتاهه، 
مبا  حتى  والغاز،  النفط  استخراج  بعد  ما  ملرحلة  خمتلفة، 
يتجاوز االتفاق مع قربص. ويف هذا اإلطار، نظمت وزارة 

االقتصاد اإلسرائيلية، قبل أيام، ندوة خاصة حول تصدير 
الغاز إىل أوروبا، مبشاركة أكثر من 300 شركة وجهة عاملية 
النفط والغاز واستخراجهما  التنقيب عن  عاملة يف جماالت 

وتسويقهما.
ألحد  كانت  الندوة،  يف  ُألقيت  اليت  الكلمات  أهم  وإحدى 
أن  أكد  الذي  كوكريمان  إدوارد  األساسيني  منظميها 
»إسرائيل تتحول إىل منتج للغاز، وقد تصبح املورد الثاني 
أوروبا  إن  نفسه،  الوقت  ويف  روسيا.  بعد  ألوروبا  للغاز 
املرتبطة ارتباطًا كبريًا بالروس، معنية بإسرائيل وبغازها، 
كي تشكل بدياًل من الغاز املستورد من روسيا لضرورات 
األمن القومي، األمر الذي يشكل حتواًل ميكن أن يبنى عليه، 
ومن شأنه أن يغري معنى العالقات بني إسرائيل وأوروبا«.

من جهتها، كشفت وزارة الطاقة والبنى التحتية اإلسرائيلية 
أول من أمس عن سلسلة لقاءات أجراها أخريًا وزير الطاقة 
سيلفان شالوم مع مسؤولني قبارصة ويونانيني وإيطاليني، 
تناولت سبل التعاون بني الدول األربع يف جماالت تسييل 
األوروبي  والتنافس  أوروبا،  إىل  ونقله  اإلسرائيلي  الغاز 

على قطاع الطاقة يف إسرائيل.
ويف بيان صادر عن الوزارة، نقاًل عن شالوم، فإن »رئيس 
احلكومة اإليطالية، أعرب إلسرائيل عن رغبته يف أن تكون 
بالده بوابة عبور للغاز اإلسرائيلي إىل أوروبا، وهو الطلب 
نفسه الذي تلقته تل أبيب من قربص واليونان املهتمتني 

أيضًا بأداء دور رئيسي يف هذا القطاع«.
ما الذي يعنيه ذلك؟ بعبارات لبنانية: العريسان اإلسرائيليان 
تزوجا وأجنبا أوالدًا وزّوجا أوالدهما، فيما العريس اللبناني 
أمساء  على  نفسه  مع  وخيتلف  عروسه  عن  يبحث  زال  ما 
أوالده منها، رغم أنه ال يعلم حتى اآلن، ما إذا كان قادرًا 

بالفعل على الزواج واإلجناب.
ثروة  ملف  يعرقلون  الذين  اللبنانيني  الساسة  ولتذكري 
اللبنانيني الغازية والنفطية، نكرر بعض ما نشرته »األخبار« 
الوزير  مثل   ،2010/9/25 بتاريخ  سنوات.  ثالث  قبل 
اإلسرائيلي يوسي بيليد أمام جلنة االقتصاد يف الكنيست، 
يف جلسة استماع خاصة عن قطاع النفط والغاز وتقديرات 
احلكومة بشأن التحديات اليت تواجهه. وأشار إىل أن »عامل 
سأقوله  وما  اجملال.  هذا  يف  يقلقين  الذي  هو  الوقت 
موثوق ومؤكد؛ إذ لدى اللبنانيني حقول غاز كبرية توازي 
الذين  »األوروبيني  أن  من  وحذر  إسرائيل«.  اكتشفته  ما 
الكبرية  الروسي، بدأت شركاتهم  يبحثون عن بدائل للغاز 
تدير مفاوضات مع لبنان... وختيلوا ما سيعين أن يتحول هذا 
البلد إىل دولة غاز، وما هي املعاني واألبعاد يف ذلك... 

إنه تشابك ما بني البعد األمين والبعد االقتصادي«.
وخالل املناقشات، حذر مندوب شركة »ديليك« اإلسرائيلية 
»نوبل  شركة  مع  الغاز  عن  التنقيب  امتياز  تتقاسم  اليت 
إنريجي« األمريكية، من »وجوب استنفاد كل الزخم لتحاشي 
دخول دولة أخرى على اخلط، كلبنان مثاًل، ومنعها من احتالل 

مكان إسرائيل كمصدر للغاز إىل أوروبا«.
ورغم أن إسرائيل شخصت التحدي جيدًا، فإنها تنبأت يف 
حينه وراهنت على رعونة اجلانب اللبناني. صحيفة »غلوبس« 
االقتصادية، وردًا على حتذيرات بليد يف الكنيست، أشارت 
صفحتها  صدر  على  رئيسية  مقالة  ويف  أيضًا،  حينه  يف 

األوىل بتاريخ 2010/10/5 إىل اآلتي:
»... اجلهات اإلسرائيلية املسؤولة عن متابعة ما جيري يف 
لبنان على اقتناع شبه كامل بأن هذا البلد )لبنان(، قادر 
نهاية  حتى  الغاز  عن  للتنقيب  األوىل  الرخص  إعطاء  على 
إذ بإمكان لبنان أن  العام اجلاري )أي نهاية عام 2010(، 
يسّد الفجوة املوجودة بينه وبني إسرائيل، والتحّول سريعًا 
تؤكد يف  اجلهات  هذه  نفس  أن  إال  حقيقي،  منافس  إىل 
املقابل أن التجارب السابقة تظهر أن ما من سبب يدعو إىل 
تثري  اللبنانية  الطبيعية  فالكنوز  املنظور؛  املدى  القلق يف 
يعيش  الذي  البلد  لبنان،  يف  وخارجية  داخلية  انقسامات 
حالة من عدم االستقرار، وبالتالي لن تسارع شركات النفط 

العمالقة إىل استثمار املليارات يف دولة كهذه«.
لبنان  فال شيء يف  رهاناتها.  إسرائيل، وحتققت  صدقت 
وبالتالي  والتجاذب،  لالنقسام  حماًل  يكون  أن  من  ُمعَفى 
والغاز،  النفط  قطاع  على  أيضًا  ينسحب  ومبا  للتعطيل، 
الثروة اللبنانية اليت تعد حبل جناة لكل مشاكل اللبنانيني، 

االقتصادية واملعيشية، وحتى األمنية والسياسية.

إسرائيل ترفض مقرتح واشنطن لحل الخالف حول الحدود البحرية 
اللبنانية مع إسرائيل )غالي تيبون ـــ أ ف ب(
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Advertisement

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

204 B Hume Highway,  
Greenacre NSW 2190

Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

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

بعد   4 حتى  صباحا   10 من  السبت 
الظهر

%2
سم 0

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

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

Next to 
ANzAc St

أسعار ال 
تنافس 
وصدق 

يف 
املعاملة 

تــنزيالت لـغاية 50% بــمناسـبة فصل الصيف

زورونا واستفيدوا من تنزيالتنا الكبرية

تتوفر لدينا تشكيلة 
واسعة جدا ومميزة من 
املفروشات اخلارجية 

واهلدايا

 3 حتى  صباحا   10 من  االحد 
بعد الظهر

Saturday 2  November 2013  2013 الثاني  تشرين   2 السبت 



Page 20صفحة 20     

Advertisement

Whether you’re a job seeker, employer or employee, 
we are at your service. The ORS Group has decades of 
experience helping people and busineses to excel.

We will tailor solutions to meet your needs. 

Now your business can �nd staff...

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

FREE.

Download our FREE www.FindStaff4Free.com.au

FOR FREE!

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

Employment Services  Psychological Services 
Disability Services  Injury Prevention & Wellness 

Workplace Rehabilitation  Training

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

arabic out Split Page Ad 260x34.indd   1 12/09/2013   10:50

Saturday 2  November 2013  2013 الثاني  تشرين   2 السبت 
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Offer ends 06/11/13. Harvey Norman® stores are
operated by independent franchisees.

26
30

39
_A

U
B

SHOP with CONFIDENCE.

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

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

• Special giveaway prizes
• BONUS GIFTS with selected purchases
• Celebrity chef Paul Jurd doing cooking

demonstrations
• Canapes, wine,music & more!

AUBURN

Wednesday 6th November, 6pm-9.30pm

3 AND A HALF HOURS OF HOT, HOT DEALS
PRICES TOO HOT TO PRINT, ONLY AVAILABLE IN STORE ON THE DAY

ONCE A YEAR EVENT,
PUT IT IN YOUR DIARY SO YOU DON’T MISS OUT!

FAMOUS ANNUALFAMOUS ANNUALFAMOUS ANNUALFAMOUS ANNUALFAMOUS ANNUAL

Entertainment for the whole family
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اعالنات

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

Saturday 2  November 2013  2013 الثاني  تشرين   2 السبت 
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منوعات

 زفاف »ملكي« يبدأ باستحمام العروسني أمام احلضور 

Saturday 2  November 2013  2013 الثاني  تشرين   2 السبت 

أندونيسيا  تزينت  متتالية  أيام   3 مدى  على 
لالحتفال بزفاف أصغر بنات سلطان البالد، وذلك 
ضمن مراسم ملكية شهدت طقوسًا غريبة من وحي 
ثقافة البلد، وترصعت مالبس العروسني بالذهب 
واألحجار الكرمية حبسب ما ذكرت صحيفة دايلي 

ميل الربيطانية.

وكانت األمرية جوسيت راتو هايو )29 عامًا( ابنة 
بعريسها  التقت  هامنجكوبون  أندونيسيا  سلطان 
الواليات  يف  عامًا(   39( هاريو  باجنران  كاجنينج 

املتحدة حيث كانا يدرسان.

مالبس وطقوس غريبة

ومتيزت مالبس العروسني بالغرابة والفخامة يف 
نفس الوقت، باإلضافة إىل أنها جاءت متناسبة مع 

الزي التقليدي يف البالد، حيث ارتدت العروس 
تاجًا ذهبيًا مرصعًا باحللي، ومالبس ملكية زاهية، 
بالذهب  مطعم  بثوب  العريس  اكتسى  حني  يف 
طربوش  إىل  باإلضافة  العلوي  نصفه  يكشف 

أبيض وأقراط على شكل أزهار.

الغريبة،  الطقوس  من  الزفاف  مراسم  ختل  ومل 
احلضور،  أم  العروسني  باستحمام  بدأت  حيث 
العروسني،  والدتي  قبل  من  املاء  بصب  وذلك 
وذلك  زوجها  لقدمي  العروس  غسل  ذلك  وتال 
غرفة  يف  وذلك  والوفاء،  اإلخالص  عن  تعبريًا 

معطرة بعبق الزهور.

وشهد احلفل حضور أكثر من 750 من الضيوف 
الدبلوماسيني  من  العديد  بينهم  من  كان  الذين 
والوفود الرمسية من مجيع أحناء العامل، شاهدوا 
موكب الزفاف الذي ضم 12 عربة مزركشة جترها 

اخليول. 

فتاة سورية تتزوج أطول رجل 
يف العامل

قال سلطان كوسني، الرتكي اجلنسية الذي يبلغ 
طوله 2.51 مرت: "كنت أحبث منذ 4 أو5 سنوات 
عن زوجة، إىل أن تعرفت على مروة ديبو عرب أحد 
لي  وسيكون  وسنتزوج  وأحببتها  لي،  املقربني 

بعدها حياة خاصة وأطفال".

طولي،  تناسب  فتاة  أجد  مل  "لألسف  وأضاف: 
طوهلا  يبلغ  عامًا  العشرين  بنت  مروة  فخطيبيت 
1.75 سم وهي سورية من حمافظة احلسكة ، وأنا 

واثق من أني اخرتت فتاة تناسب طباعي".
غول  اهلل  عبد  الرئيس  إىل  دعوة  وجه  أنه  وأكد 

رجب  الوزراء  ورئيس 
طيب أردوجان حلضور 
الذي  الزفاف  حفل 
قريته  يف  سيقيمه 
متمنيًا  ديدي،  باغلي 
ومشريًا  حضورهما، 
وزير  حضور  إىل 
الداخلية الرتكي ومفيت 
مرسني وعدد كبري من 
الشخصيات من داخل 

تركيا وخارجها.
أن  إىل  وُيشار 
منذ  حيتفظ  كوسني 
برقمه  سنوات  مخس 
القياسي كأطول رجل 
يف العامل يف موسوعة 
لألرقام  "غينيس" 
وفقا"  القياسية، 

لتلفزيون اخلرب .

 لص يقتحم البنوك ويكتفي 
بسرقة السجاد فقط

عليها  املتعارف  القواعد  أمريكي  لص  كسر 
اكتفى  عندما  البنوك،  على  السطو  حوادث  يف 
ودون  بواباتها،  أمام  املوضوع  السجاد  بسرقة 
من  مبلغ  أي  على  احلصول  أو  اقتحامها  حماولة 
نيويورك تاميز  املال، حبسب ما ذكرت صحيفة 

األمريكية.

وكان ويليام فومتان )55 عامًا( أقدم على سرقة 
السجاد من 37 مصرفًا يف مدينة نيويورك على 
يف  النهار  وضح  يف  وذلك  أشهر،  ثالثة  مدى 
معظم احلاالت ويف غفلة من احلراس، واستخدم 
يف  املغلقة  األبواب  لفتح  مسروقة  بطاقات 

الليل.

سجادات  على  البنوك  يف  الطلب  تزايد  وبعد 
ومت  املوضوع،  حول  تثار  الشكوك  بدأت  بديلة، 
الرجوع إىل كامريات املراقبة اليت أظهرت ويليام 

وهو ينفذ عمليات السرقة.

وسرعان ما ألقت الشرطة القبض عليه، وبينت 
التحقيقات أنه يبيع السجاد املسروق إىل بعض 
يستخدمها  زهيدة،  مالية  مبالغ  مقابل  املتاجر، 

لسد احتياجات أسرته الفقرية.

 أقوال وأفعال نسائّية… ال يفهمها الرجال
التصرُّف  أو  أشياء  النساء قدرة على قول  متلك 
على حنو حيبس أنفاس الرجال وجيعلهم عاجزين 
الغاية منها. وهذه سبعة  عن فهمها واستيعاب 

أقوال وأفعال للمرأة يعجز الرجل عن فهمها.

ضغوطًا  وتعاني  متعبة  املرأة  تكون  ما  غالبًا   
أن  ترغبني  “هل  زوجها  يسأهلا  وعندما  كثرية، 
أساعدك؟”، جتيب: “ال، فكّل شيء على ما يرام 

والوضع حتت السيطرة”.

والسبب الذي يدفع النساء إىل التشديد على أّن 
“كّل شيء على ما يرام”، يعود اىل الصعوبة اليت 
بعَد خالفاتهّن  التعبري عن املشاعر  يواجهنها يف 
استدراج  على  السكوت  لن  فُيفضِّ أزواجهّن،  مع 
اىل  السبب  يعود  رّبا  أو  امُلشكالت،  من  مزيد 
أو  التكّلم،  الذي مينعها من  الشديد  املرأة  حزن 

ألّنها غالبًا ما ال متلك شيئًا تقوله.

- تنتعل املرأة أحذية الكعب يف السهرات، ألّنها 
واألنوثة،  التأّلق  من  مزيدًا  طّلتها  على  ُتضفي 
ولكّن هذا ال مينع أّن هذه األحذية ُتزعجها وُتسبِّب 
اّنها تتذّمر جراء انزعاجها،  هلا األمل أحيانًا، حتى 

وهذا ما ال يفهمه الرجل.

- كثريًا ما تسأل املرأة زوجها: “كيف جتدني يف 
هذا الثوب؟”. ولكّنها حتمًا ستغضب إذا مل يكن 
اجلواب “مل أجدك يومًا بهذا اجلمال”، وهذا ما 

يثري حرية الرجل الذي أعطى جوابًا صرحيًا.
ففي الواقع، عندما تطرح املرأة على زوجها سؤااًل 
متعّلقًا بظهرها تكون متأّكدة من أّن جوابه سيكون 
إجيابًا، خصوصًا أّنها عندما تشرتي فستانًا تكون 
مقتنعة بأّنه يليق بها على رغم أنها مل تستشره 
قبل شرائه. وال شّك يف أّن الرجل جيد رّدة فعل 
برأيه  خيربها  عندما  وجنونية  منطقية  غري  املرأة 

صراحة.
فيجد  منزله،  خزائن  الرجل  يفتح  العادة،  يف   -
ه يسمع زوجته تبكي  أّنها تفيض باملالبس، غري أنَّ
يثري  ما  وهذا  ترتديه،  ما  متلك  ال  إّنها  وتقول 
حريته واضطرابه. ويف الواقع عندما تقول املرأة 
“ال أملك ما أرتديه”، فإّنها ال تعين بأّنها ال متلك 
مالبسًا، وإمنا ال جتد القطعة املناسبة اليت تعكس 
وإذا  تعيشها.  اليت  النفسية  واحلال  شخصّيتها 
من  تتمّكن  لن  فوضوي،  مزاج  املرأة يف  كانت 
إجياد ما ترتديه وبالتالي سيكون الوضع معّقدًا.

اليت  احللوى  املرأة  ترفض  كثرية،  أحيان  - يف 
طبق  تلتهم  قليل  بعَد  جتدها  لكّنك  هلا،  م  ُتقدَّ

اآلخرين.

األمر مماثل بالنسبة اىل البطاطا املقلية اليت ال 
أّن عدم طلب  النساء  ميكن مقاومتها، إذ تعتقد 
األشخاص  طبق  من  وااللتهام  بهّن  خاّص  طبق 
اآلخرين يكون أقّل سعرات حرارية، وبالتالي لن 

يؤّثر ذلك يف أوزانهّن.

معروف.  وهذا  متناقضة  حالة  النساء  تعيش   -
اصطحبها صديقها  إذا  املرأة  تغضب  وبالتالي، 
تناول  ترغب يف  هي  وكانت  ياباني  مطعم  اىل 
أّنها  الطعام يف مطعم إيطالي، وذلك على رغم 
بني  لديها  فارق  ال  أّن  أّواًل  له  اّكدت  تكون 

املطعمني.

عّدة  مهّمات  تأدية  عن  الرجال  يعجز  ما  غالبًا   -
يف الوقت نفسه بل يقومون بعمل واحد يرّكزون 
عليه، ولكّن األمر ليس مماثاًل بالنسبة اىل النساء 
شكل  يف  عّدة  بأعمال  القيام  اعتدن  اللواتي 
متزامن، وبالتالي ال يتمّكن الرجال من استيعاب 

قدرة املرأة اهلائلة. 

 عروس تدخل حفل زفافها 
بشاحنة قمامة 

غالبًا ما تفكر العروس يف أن تكون حفلة 
ليلة  "ألف  أجواء  وتشبه  ضخمة  زفافها 
وليلة"، لكن كلري فولون )43 عامًا( أصرت 
حيث  القمامة  بني  بزواجها  االحتفال  على 

قابلت شريك حياتها.

عن  احلفل  ضيوف  العروس  وأخربت 
وبدأ  العروسني،  لزفاف  اجلديد  األسلوب 
القمامة  اجلميع بالضحك عندما رأوا شاحنة 

املزينة.

وقالت العروس إن هذه املناسبة ستبقى 
سيتذكرونها  وإنهم  األذهان،  يف  عالقة 

دائمًا بكثري من الضحك.

مريور  دايلي  صحيفة  حبسب  وأفادت 
أول  كانت  القمامة  "شاحنة  أن  الربيطانية 
لديهما  وأن  العريس،  مع  للقائها  مكان 

الكثري من الذكريات املتعلقة بها". 

 طفل يقرصن مواقع حكومية 
مقابل حصوله على ألعاب

استطاع طفل )12 عامًا( قرصنة مواقع حكومية 
عدة يف إقليم كيبيك بكندا خالل األزمة الطالبية 
الصحيفة  ذكرت  ما  حسب   ،2012 العام  يف 

الفرنسية "لو جورنال دو مونريال".

وأوضحت الصحيفة أن الصيب حترك بالتنسيق 
مع فرع كيبيك من جمموعة القراصنة املعلوماتيني 
ألعاب  على  حصوله  مقابل  يف  "أنونيموس" 

إلكرتونية.

األحداث،  حمكمة  أمام  الطفل  القرصان  ومثل 
قدرتها  أضرار  إحلاق  بتهمة  املاضي،  اخلميس 
رفضت  فيما  دوالر،  ألف   60 حبوالي  الشرطة 
هذه  على  التعليق  كيبيك  يف  العدل  وزارة 

املعلومات.

مثانية  استمر  الذي  الطالبي  اإلضراب  وخالل 
أشهر يف العام 2012 والذي حتول إىل أحد أهم 
التحركات االجتماعية يف العقود األخرية بكندا، 
أقرت احلكومة الليربالية قانونًا خاصًا للحد من 
على  قاسية  غرامات  وفرضت  التظاهر،  حق 

منظمي اإلضرابات.

وردًا على هذا القانون الذي اعترب قامعًا للحريات، 
عن  مسؤوليتها  "أنونيموس"  جمموعة  أعلنت 

تعطيل حوالي 12 موقعًا تابعًا للحكومة. 
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101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

Saturday 2  November 2013  2013 الثاني  تشرين   2 السبت 

LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

HUME HWY 
SOMERTON

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

 لـصاحـبها سـام يـونان

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305

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

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

العنوان:
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 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

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

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

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

سايد حامت وعقيلته يعودان من لبنان
قام  رجل االعمال السيد سايد حاتم رئيس جمعية 
اللبنانية  للجامعة  السابق  والرئيس  بعشتار  دار 
جانيت،  الفاضلة  السيدة  عقيلته  ترافقه  الثقافية، 
وذلك  أسابيع  ثالثة  دامت  لبنان  الوطن  اىل  بزيارة 

للراحة واالستجمام.
وقد اقتصرت الزيارة على بلدته دار بعشتار والجوار 
حيث اطلع على اوضاع االهل واالقارب هناك وكان 

موضع حفاوة واكرام من قبل الجميع.
وقد عاد السيد سايد حاتم وعقيلته السيدة الفاضلة 
اعماله  ملزاولة  له  اشتاقت  التي  ملبورن  اىل  جانيت، 

كاملعتاد.
اهال وسهال بالسيد سايد حاتم والسيدة عقيلته بني 
والحمد هلل  ملبورن..  واالقارب واالصدقاء يف  االهل 

على سالمة الوصول.

التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام 
اجملتمع الدولي

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

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

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

هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات النهائية مللكة 
مجال االغرتاب

 2014 الذي سيقام يف لبنان – 
 برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية 

ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل 15 شباط 2014  

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

أمانة االعالم: إبراهيم شربل
2013/10/16

جلنة ملكة مجال االغرتاب اللبناني 
لعام 2014  فرع من اجلامعة اللبنانية 

الثقافية يف العامل – فيكتوريا

Saturday 2  November 2013  2013 الثاني  تشرين   2 السبت 

ينبوع من الفياغرا السائلة يعيد 
الشباب للشارب منه يف ايطاليا!

ينبوع  مياه  أصبحت   
فيوجي  منطقة  يف 
اإليطالية متاحة للجميع 
بعد أن كانت موجودة 
الصيدليات  يف 
الكثري  وسط  فقط، 
حول  املعتقدات  من 
وفوائدها  املياه  تلك 

"الفياغرا  اسم  عليها  يطلق  البعض  أن  لدرجة  لالنسان  الكبرية 
فئة  وتصفها  الشباب"  "ينبوع  إنها  آخرون  يقول  فيما  السائلة"، 

أخرى بـ"املياه املعجزة".

هلذا  زيارتكم  لدى  تستغربون  قد   : أن"  أن  "سي  شبكة  وقالت 
املكان وجود عدد ملحوظ من كبار السن، إذ تتمّيز منطقة فيوجي 
اإليطالية بينبوع يعتقد بأنه له "مفعول املعجزة" لدرجة أنه معروف 
لالستعمال  متاحة  املياه  وأصبحت هذه  السائلة."  "الفياغرا  باسم 

العام حديثًا، إذ كانت توجد فقط يف الصيدليات.
وتنقل "سي أن أن" عن لوتشيا اليت تشرب هذه املياه إلزالة حصى 
يف كليتيها قوهلا:" إن زوجها يشرب هذه املياه أيضًا دون حاجة 
صحية هلا، وقد الحظت تغيريًا يف نشاطه اجلنسي". ويأتي السّياح 
من كافة أرجاء العامل لشرب مياه هذا الينبوع، اليت تتمّيز بقدرتها 
أيضًا على إذابة احلصى الكلوي، بل وإعادة الشباب من خالل إزالة 
التجاعيد، باإلضافة إىل إراحة مرضى التهابات املفاصل من األمل. 
يذكر أن ينبوع الشباب هو ينبوع أسطوري، وتروي األساطري أن 
"أي شخص يشرب منه يستعيد شبابه" واحلكايات خبصوص هذه 
الينابيع ُتسرد يف العامل منذ آالف السنني، وقد ظهرت يف كتابات 

مشاهري مثل هريودوتس.
ويف األساطري األوروبية، فإن ينبوع الشباب هو ماء عجيب ُيعتقد 
بأن له قدرًة على حفظ احلياة أو جتديد احليوية. وأغلب الظن أن 
هذه األسطورة نشأت عن اعتقاد هندوسي بوجود ينبوع يعيد الصبا 
إىل الطاعنني يف السّن إذا نهَل املرء من مياهه ِنِعَم باخللود َأَبَد 
الدهر. وقد َذَهَب هنود أمريكا احلمر إىل القول بأن يف إحدى جزر 
اإلسباني  أن املستكشف  وُزعَم  أيضًا.  ينبوع شباب  الغربية  اهلند 
فلوريدا  بوالية  اليوم  ُيعرف  ما  يف  هبَط  ليون  دو  بونس  ُخوان 

األمريكية حبثًا عن هذا الينبوع.

وقد تكثفت األحباث لدى العلماء حبًثا عن اكتشافات تستحق إطالق 
لقب "ينبوع احلياة"، يف وقت ال يقرون فيه بوجود أنهار وغريها 
االهتمام  االنسان  ميكن  إنه  اخلرباء  ويقول  للحياة.  ينبوعًا  تشكل 
ينبوع  هو  ذلك  فإن  وبرأيهم  اهليالورونيك  على محض  باحلصول 
البشرة  يف  معتاد  بشكل  احلمض  يوجد  حيث  احلقيقي.  الشباب 
واجللد واملفاصل، وعندما يتقدم اإلنسان يف السن، فإن تركيز 
هذا  وتناقص  أقل،  يصبح  الشيخوخة  يقاوم  الذي  املركب  هذا 
الدقيقة،  الباب على مصراعيه للتجاعيد، وللخطوط  احلمض يفتح 

وللمفاصل اهلشة.
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية
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›flb»n€a@¿@÷áñÎ

Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

Master License No: 409566317

شــركـة عـــنداري للــمقاوالت
بـإدارة الـسيد ولـيد الـحاج عـنداري

نتعهد
مجيع املشاريع 
واالعمال من 

املنازل واحملالت 
العادية حتى 

املباني الشاهقة..
لدينا آليات ومعدات 
لسائر أعمال اهلدم 

جلميع حاجاتكم االتصال 
على أحد الرقمني:

0414 666 777 - 03 9318 9109

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

اسطول من الشاحنات والجرافات آليات الحفر

بعض أفراد الفريق العامل

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

الكبرية والصغرية
خدماتنا تشمل سائر أحناء ملبورن

شعارنا الصدق واالستقامة
 ثقتكم بنا أساس جناحنا

أسطول من الشاحنات جاهز خلدمتكم

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

for Australia & New Zealand will hold an annual general meeting on Sunday 27 
October 2013.

The meeting will be in presence of the World President (WLCU) Michel 
Doueihi, World Vice President (WLCU) Joe Arida, 

the former World President (WLCU) Joe Baini, the Presidents of the States 
Councils and the Presidents of the Chapters.

Location: Highlands Hotel - Craigieburn VIC. from 10:00am to 12:30pm (they 
will elect a new Committee for Australia & New Zealand)

followed by lunch.
You are invited to share with us lunch at 12:45pm at Highlands Hotel - Crn 

Grand & Aitken BLVD, Craigieburn VIC.
 

Please RSVP by Friday 25/10/2013
 

World Lebanese Cultural Union
Geographical Region Council Australia and New Zealand

 
Web:    http://www.wlcu.com.au

Mobile: +61 433 363 222
Fax:     +61 3 9404 5822

Email: tyacoub.wlcu@optusnet.com.au

EST. 1959

World Lebanese Cultural Union
Geographical Region Council for Australia and New Zealand

www.wlcu.com.au

Address: P.O Box 299 Essendon North 3041

Mr Tony Yacoub President of the World Lebanese Cultural Union (WLCU) 

Geographical Region Council (GRC) for Australia & New Zealand

together with

Mr Youssef Saba President of (WLCU) State Council of Victoria

Cordially invite you

To celebrate the Independence Day of Lebanon

with the unveiling of the Bust of 

Gibran Khalil Gibran 
(1883 - 1931)

on Saturday 23rd November 2013

4:00pm sharp to 6:00pm

at The State Library of Victoria 
(Experimedia Room)

328 Swanston Street, Melbourne

Please reply by 3 November 2013

Email: tyacoub.wlcu@optusnet.com.au

Saturday 2  November 2013  2013 الثاني  تشرين   2 السبت 
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ملبورن

للتمديدات  حاتم  شركة 
الكهربائية

كانت وما زالت تقدم أفضل الخدمات 
على أنواعها

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

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

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

لالتصال بصديق الجميع سايد حاتم على احد الرقمني

TeL/ Fax: 03 9391 0686
Mobile 0417 949 650

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555
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CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

Òãv:a@Ò7j£@aÏ‹óma@Òãv:a@p˝flb»fl@ò≤@bfl@¿@·ÿmbubÓnya@…Ó‡ß
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At Central Immigration Solutions, our qualified legal 
experts can assist with all areas of practice, including 
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

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

0457555555@Z·”ã€a@Û‹«@fibóm˝€

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

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

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

‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„

Hatem 
Electrical Contracting

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

fi_œÜ˙^=Ôÿ√=#_v=ÉÈ_ä=≈Í‹£^=—ÈÉìf=⁄_ìj˘◊

Melbourneملبورن

Saturday 19 January 2013 @RPQS @Ô„br€a @ÊÏ„b◊ @QY @ojè€a
Saturday 2  November 2013  2013 الثاني  تشرين   2 السبت 
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EST. 1959

World Lebanese Cultural Union
Geographical Region Council for Australia and New Zealand

www.wlcu.com.au

Address: P.O Box 299 Essendon North 3041

Mr Tony Yacoub President of the World Lebanese Cultural Union (WLCU) 

Geographical Region Council (GRC) for Australia & New Zealand

together with

Mr Youssef Saba President of (WLCU) State Council of Victoria

Cordially invite you

To celebrate the Independence Day of Lebanon

with the unveiling of the Bust of 

Gibran Khalil Gibran 
(1883 - 1931)

on Saturday 23rd November 2013

4:00pm sharp to 6:00pm

at The State Library of Victoria 
(Experimedia Room)

328 Swanston Street, Melbourne

Please reply by 3 November 2013

Email: tyacoub.wlcu@optusnet.com.au

بينهم الطفلة املالك اميا جورج ملكون

رف من املالئكة يتناولون القربانة االوىل
ظهر يوم االحد املاضي 
»سانت  كنيسة  ويف 
من  تقدم  مونيكا« 
مذبح وبفرح عظيم رف 
لتناول  املالئكة  من 
ومن  االوىل  القربانة 
املالك  الطفلة  بينهم 
جورج  نسيبنا  ابنة  اميا 

ملكون وعقيلته ريتا.
وكانت الفرحة كبرية ال 
توصف خاصة لدى اجلد 
واجلدة ذخيا وبرناديت 
لدى  وكذلك  مسعود 

والدي اميا.
وبعد االحتفال بالقداس 
االهلي واملناولة االوىل 
واالقارب  االهل  انتقل 
الطفلة  والد  دار  اىل 
ضواحي  احدى  يف 
يف  ملبورن  مدينة 
اقيمت  اذ  اسندن 
ضمت  عامرة  حفلة 
أشهى االطباق اللبنانية 
الروحية  واملشروبات 
والفواكه،  واحللوى 
حيث شرب اجلميع خنب 

اميا ووالديها.
املناسبة  هذه  ويف 
ميالد  عيد  صودف 
خال الطفلة اميا السيد 

مرسال مسعود.
اخلامسة  الساعة  وعند 
اميا   قطعت  عصرا 
املعد  احللوى  قالب 
للمناسبة وسط اهلتاف 
والتمنيات  والتصفيق 

بقربانة مباركة.
الوالدان  تقبل   وقد 
التهاني  واجلدة  واجلد 
اميا  الطفلة  تقبلت  كما 
القبالت طالبني من اهلل 
هلا حياة طويلة وسعيدة 

يف كنف والديها.
هابي  اجلميع  وهتف 
مرسال  يا  داي  بريث 

وعقبى للمئة سنة.
دار  اجلميع  غادر  وقد 
ملكون  جورج  السيد 
عقيلته  ريتا  والسيدة 
على  اياهما  شاكرين 

حفاوة االستقبال.
الف مربوك مع التمنيات 
حبياة  اميا  للطفلة 

مسيحية سعيدة.

الجد والجدة واالقارب

والدا الطفلة جورج وريتا ملكون وشقيقتاها امام قالب الحلوى

مرسال مسعود امام قالب الحلوى

الجد والجدة ذخيا وبرناديت مسعود والطفلة ايما

داخل الكنيسة

ام تضع طفلتها داخل صندوق سيارة 
وتثري الغضب يف فرنسا

منذ والدتها  عثر على طفلة صغرية وضعت 
يف صندوق سيارة ومل تتلق العناية الالزمة 
يف حادثة أثارت ضجة يف فرنسا وأوقف يف 
إطارها الوالدان. ووجدت الطفلة اليت يرتاوح 
عمرها بني 15 و23 شهرًا عارية يف صندوق 
سيارة والديها ومصابة جبفاف ومحى، وتعاني 
الطول  على صعيد  النمو  "نقصًا شديدًا" يف 

واحلجم والوزن وقدراتها احلركية.

مرآب  إىل  سيارتها  جلبت  الوالدة  وكانت 
إلصالح السيارات يف وسط فرنسا، عندما مسع 
امليكانيكي "ضجة غريبة تشبه الصراخ". ففتح 
الصندوق وعثر على الطفلة. وأوقف الوالدان 
وهما امرأة يف الـ45 ورجل يف الـ40 من عمره 
أمام حمكمة يف منطقة بريف. ووجهت  ومثال 
إليهما تهمة حرمان الفتاة من العناية والطعام 
لكنهما  سراحهما  وأطلق  للعنف.  وتعريضها 
الوالدة  وصرحت  القضائية.  املراقبة  حتت 
للمحققني أنها أجنبت طفلتها لوحدها ومل خترب 
 شريكها الذي أكد بدوره أنه جيهل وجودها.

 
منذ والدتها  عثر على طفلة صغرية وضعت 
يف صندوق سيارة ومل تتلق العناية الالزمة 
يف حادثة أثارت ضجة يف فرنسا وأوقف يف 
إطارها الوالدان. ووجدت الطفلة اليت يرتاوح 
عمرها بني 15 و23 شهرًا عارية يف صندوق 
سيارة والديها ومصابة جبفاف ومحى، وتعاني 

»نقصًا شديدًا« يف النمو على صعيد الطول 
واحلجم والوزن وقدراتها احلركية.

مرآب  إىل  سيارتها  جلبت  الوالدة  وكانت 
عندما  فرنسا،  وسط  يف  السيارات  إلصالح 
مسع امليكانيكي »ضجة غريبة تشبه الصراخ«. 
وأوقف  الطفلة.  على  وعثر  الصندوق  ففتح 
الوالدان وهما امرأة يف الـ45 ورجل يف الـ40 
من عمره ومثال أمام حمكمة يف منطقة بريف. 
ووجهت إليهما تهمة حرمان الفتاة من العناية 
وأطلق سراحهما  للعنف.  والطعام وتعريضها 
وصرحت  القضائية.  املراقبة  حتت  لكنهما 
الوالدة للمحققني أنها أجنبت طفلتها لوحدها 
ومل خترب شريكها الذي أكد بدوره أنه جيهل 

وجودها.

تصل  قد  سجن  عقوبة  الشريكان  ويواجه 
آخرين  أطفال  ثالثة  وهلما  سنوات.   10 اىل 
العاشرة  يف  وصبيان  الرابعة  يف  فتاة  هما 
حياة  ويعيشون  املدرسة  يرتادون  والتاسعة 
طبيعية. وهم قد سلموا للخدمات االجتماعية. 
وهي  برتغالي  أصل  من  فرنسية  والوالدة 
برتغالي  فهو  الوالد  أما  العمل.  عن  عاطلة 
يعمل يف قطاع البناء عاطل عن العمل أيضًا. 
توقيفه  عند  شديد  سكر  حالة  كان يف  وهو 
واضطر احملققون إىل انتظاره ليصحو من مثله 

الستجوابه يف اليوم التالي.
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الكشف عن تقنية إلنشاء سطح 
تفاعلي قابل للمس يف اهلواء

يف  الصناعية  التكنولوجيا  حبوث  معهد  كشف 
وهي   ،i-Air Touch تقنية  عن   "ITRI" تايوان 
تفاعلي  سطح  إنشاء  تستطيع  اليت  التقنية 

افرتاضي قابل للمس يف اهلواء.
وتعتمد تقنية i-Air Touch على ارتداء املستخدم 
أمامه إىل شاشة  الفراغ  ليتحول  لنظارات خاصة 
أن ميسك يف  احلاجة  دون  للمس  قابلة  تفاعلية 
أو  لوحية  حواسب  سواء  مادية  أجهزة  أي  يده 

هواتف ذكية.
يرتديها  اليت  اخلاصة،  النظارات  وتستخدم 
املستخدم لالستفادة بتقنية i-Air Touch، كامريا 
 ،DDDR اسم  عليها  أطلق  بتقنية جديدة  مزودة 
 defined distance with« والذي يعد اختصارًا جلملة
نطاق  ضمن  حمدد  »ُبعًد  وتعين   »defined range

حمدد«.
السطح  لرؤية  النظارات  استخدام  التقنية  وتتيح 
العادية  الرؤية  على  تؤثر  أن  دون  التفاعلي 
التقنية  وتستطيع  باملستخدم،  احمليطة  للمنطقة 
بني  ما  يرتاوح  بعد  على  األصابع  حركات  متييز 
يرتديها  اليت  النظارة  من  بوصة  و12.5   11
املستخدم، كما تكون مسؤولة عن إلغاء السطح 
التفاعلي عندما يبعد املستخدم أصابعه من نطاق 

الكامريا.
وأوضح املعهد التايواني أن املستخدم يستطيع 
التعامل مع السطح التفاعلي باستخدام التقنية، 
كأي   ،iAT اسم  اختصاًرا  عليها  سيطلق  اليت 
مشاهدة  يستطيع  حيث  باللمس،  تعمل  شاشة 

احملتوى وإدخال البيانات بصورة دقيقة.
املدير  نائب  تياو«،  »جولدن  قال  جانبه  ومن 
العام للمعهد التايواني، عن التقنية »انها تتيح 
القابلة  إمكانيات جديدة لكل من أجهزة احلوسبة 
لإلرتداء واحلوسبة املتنقلة عن طريق إتاحة الفرصة 
للمستخدم لتحويل اهلواء إىل جهاز إدخال مادي 

دون احلاجة إىل إمساك أي جهاز يف اليد«.
ميزة  توفر  التقنية  تلك  أن  »تياو«  وأضاف 
األوامر  مبيزة  مقارنة  ملستخدمها  اخلصوصية 
القابلة  األجهزة  بعض  بها  تعمل  اليت  الصوتية 
حيث  الذكية،  النظارات  ويقصد  حاليًا،  لإلرتداء 
أن السطح التفاعلي ال يراه إال مرتدي النظارة، 
والذي يستطيع التحكم يف أن يرى السطح عرب 

عني واحدة أو كال العينني.
التايواني  الصناعية  التكنولوجيا  معهد  أن  يذكر 
التقنية  تلك  الستخدام  ترخيص  توفري  يعتزم 
للشركات املصنعة لإللكرتونيات بداية من العام 
اجلاري، كما سيوفر الفرصة الستخدام التقنية يف 

التطبيقات الطبية والصناعية.

أطول« شارب« يف العامل يبلغ 
أكثر من 14 قدمًا

تقريرًا  الربيطانية  ميل"  "الديلي  صحيفة  نشرت 
مصوًرا عن دخول رجل هندي موسوعة "جينيس" 
أطول  لقب  على  وحصوله  القياسية،  لألرقام 

شارب يف العامل.
وأشارت الصحيفة الربيطانية إىل أن الرجل اهلندي 
"رام سينج شوهان" بلغ طول شاربه ألكثر من 14 

قدمًا.
جايبور  مدينة  يف  يعيش  الذي  شوهان،  وقال 
بوالية راجستان اهلندية، إنه قرر تربية شاربه منذ 
القرن املاضي، أي ما يقارب  أوائل السبعينات 

من 32 عامًا.
وتابع اهلندي ذو الـ58 عامًا: "إن الشارب أمر مهم 
للرجال، وأنا فخور بأني أملك الشارب األطول يف 
العامل، وأطرحه بسعادة أمام الكامريات، وأشعر 

أنه أغلى شيء أملكه".
يراعي  كمن  شاربي  أعامل  "إني  بقوله:  واستمر 
 14 طول  إىل  ووصولي  الصغري،  طفله  ويربي 
قدًما مل يكن باألمر وال املهمة السهلة أبدًا، كما 
أن الشارب هو رمز للفخر واالحرتام والرجولة يف 

اهلند القدمية".

طفلة باكستانية تعود للحياة بعد 
دفنها لتتعرف على مغتصَبْيها

خرجت فتاة باكستانية "13 عامًا" من قربها، بعد 
دفنها على يد مغتصَبْيها اعتقادًا بأنها ماتت من 
القرى  إحدى  يف  وذلك  عليها،  اعتدائهما  جراء 

الصغرية بإقليم البنجاب يف باكستان.
الطفلة  أن  بوست"  "نيويورك  صحيفة  وذكرت 
الضحل  قربها  وحفر  وعيها  استعادة  من  متكنت 
بعد دفنها بفرتة بسيطة؛ لتتمكن من الوصول إىل 
الشارع الرئيسي؛ ومت نقلها إىل أحد املستشفيات 

القريبة من ِقبل عابر سبيل.
طريقها  يف  كانت  الطفلة  إن  الصحيفة  وقالت 
أن  قبل  الكريم،  القرآن  يف  دروس  حلضور 
منطقة  يف  عليها  ويعتديا  جمهوالن  خيتطفها 

معزولة.
التحقيق  رفضت  الشرطة  أن  الصحيفة  وذكرت 
ببالغ  والدها  تقدم  أن  بعد  الفتاة،  اختفاء  يف 
الهور  يف  العليا  احملكمة  أن  إال  اختفائها،  عن 
أصدرت أمرًا بالقبض على املعتَدين والتحقيق يف 

القضية.
أن  باكستانية  حقوقية  ملنظمات  تقارير  وذكرت 
قضية  تشكل  أصبحت  األطفال  اغتصاب  حاالت 
ملحوظًا  ارتفاعًا  وتشهد  باكستان،  عام يف  رأي 

يف الفرتة األخرية.
بقضايا  املهتمة  اخلريية  "سهل"  ملنظمة  ووفقًا 
األطفال، فإن عدد حاالت اغتصاب األطفال بني 
عامي 2002 و 2012 ارتفعت من 668 إىل 2788 

حالة.

 »صلعته كشفته«..صيين إختبأ من الشرطة من 
خالل التخفّي على شكل إناء رخامي !؟

حتف  "تاجر  ان  الصينية  تاميز"  "غلوبال  صحيفة  ذكرت 
فنية يف الصني، حاول االختباء من الشرطة اليت تالحقه 
بعد هروبه من الدائنني من خالل التخفّي على شكل إناء 

رخامي".
وأضافت ان "احملكمة وجدت أن إختفى بعد شهر من توصله 
خسر  أن  بعد  هلم  ديونه  لتقسيط  دائنيه  مع  إتفاق  إىل 
حوالي 50 ألف دوالر يف البورصة، وقد حصلت الشرطة 

على معلومة أفادت أن الرجل موجود يف مستودعه".
كما أشارت إىل ان "الرجل طلى نفسه ليصبح شبيها بإناء 
غري  املستودع،  يف  األخرى  األغراض  بني  واختبأ  رخامي 
أن الشرطة كشفته بعد أن انعكس الضوء على صلعته، 
وقد وافق الدائنون على متديد فرتة رّد الديون بوساطة 

من احملكمة".

من هم النجوم األتراك املهّددون 
بالسجن يف جرائم خمّدرات؟

 مل تنته قضية النجوم األتراك واملخدرات بعد، إذ 
رغم إمتثال وحدة مكافحة املخدرات يف اسطنبول 
لقرار احملكمة بإطالق سراح 21 من املشاهري بعد 
باملخدرات  واإلجتار  التعاطي  تهمة  من  تربئتهم 
بعد إستجوابات وحتقيقات مكثفة معهم، وظهور 
نتائج حتاليل نقية للنجوم كينان أمريزالي أوغلو 
أوزجي  وخطيبته  ألتان  وآجنني  أردوغان  ونهري 
أوزبريينتشجي وغريهم، وحذف أمساءهم بالتالي 
من قائمة املمنوعني من السفر، إال أن زمالء هلم 
ما زالوا قيد التحقيق واملراقبة واإلتهام وممنوعني 

من السفر.

عدد  تصل  ضخم  فهو  حماكمتهم  ملف  أما 
وستحّول  كاملة،  صفحة   )149( إىل  صفحاته 
جيزيم  بينهم:  من  اجلنايات  حملكمة  ثانية  مّرة 
"ويبقى  مسلسل  بطلة  بفتون  الشهرية  كاراكا 
يف  فشلها  عّوضت  قد  جيزيم  وكانت  األمل". 
اجلمهور  تقبل  لعدم  "فرحية"  من  الثالث  املوسم 
اجلديد  مبسلسلها  كايا،  هلازال  كبديلة  هلا 
متوقع. غري  بنجاح  الثاني  مومسه  يعرض   الذي 
مل تنته قضية النجوم األتراك واملخدرات بعد، إذ 
رغم إمتثال وحدة مكافحة املخدرات يف اسطنبول 
لقرار احملكمة بإطالق سراح 21 من املشاهري بعد 
باملخدرات  واإلجتار  التعاطي  تهمة  من  تربئتهم 
بعد إستجوابات وحتقيقات مكثفة معهم، وظهور 
نتائج حتاليل نقية للنجوم كينان أمريزالي أوغلو 
أوزجي  وخطيبته  ألتان  وآجنني  أردوغان  ونهري 
أوزبريينتشجي وغريهم، وحذف أمساءهم بالتالي 
من قائمة املمنوعني من السفر، إال أن زمالء هلم 
ما زالوا قيد التحقيق واملراقبة واإلتهام وممنوعني 

من السفر.

أما ملف حماكمتهم فهو ضخم تصل عدد صفحاته 
ثانية  مّرة  وستحّول  كاملة،  صفحة   )149( إىل 
حملكمة اجلنايات من بينهم: جيزيم كاراكا الشهرية 
وكانت  األمل«.  »ويبقى  مسلسل  بطلة  بفتون 
جيزيم قد عّوضت فشلها يف املوسم الثالث من 
هلازال  كبديلة  هلا  اجلمهور  تقبل  لعدم  »فرحية« 
مومسه  يعرض  الذي  اجلديد  مبسلسلها  كايا، 

الثاني بنجاح غري متوقع.

أولسوي  شاتاي  أيضًا،  املهّددين  النجوم  ومن 
مسلسله  بنجاح  له  يعرض  الذي  بأمري  الشهري 
اجلديد »مد وجزر« مع سرييناي ساريكايا، ومديرة 
أعماله السابقة عائشة سيلني اليت ضبطت وحدة 
احلشيش  من  كلغم   20 معها  املخدرات  مكافحة 
و500 غرام من الكوكايني والقليل من اهلريوين 
يوسف  املمثل  وصديقهما  املسكنة،  واحلبوب 
أكجون الشهري بكوراي صديق أمري يف »فرحية«، 
»احللم  يف  مبنار  الشهرية  سيفان  وسيلني 

الضائع«.

وآخرون أصدرت احملكمة قرار حظر سفر هلم خوفًا 
اليت  األوىل  جلسة حماكمتهم  عدم حضورهم  من 
حددت يوم 28 نوفمرب، ورمبا حيكم فيها بالسجن 
باملخدرات  واإلجتار  التعاطي  بتهمة  بعضهم  على 
وتنتهي ب 15  أو مخس سنوات  تبدأ من ثالث 
اجللسة  يوم  باهتمام  ترتّقب  الصحاقة  عامًا. 
بعد  مستقبلهم  على  اخلائفون  النجوم  ومثلها 
شاتاي  وخصوصًا  األوىل  للبطوالت  وصوهلم 

أولسوي وجيزيم كاراكا.

اللبنانية أمل علم الدين امرأة 
جورج كلوني الغامضة

شوهدت  اليت  الغامضة  السمراء  املرأة  أن  تبني 
األسبوع  كلوني،  جورج  األمريكي،  النجم  برفقة 
املاضي، هي احملامية الربيطانية أمل علم الدين.

وقد شوهد كلوني برفقة علم الدين وهما يتناوالن 
العشاء ويتبادالن االبتسامات، وسط ختمينات يف 
وسائل إعالم بريطانية وأمريكية حول وجود عالقة 

رومانسية بينهما.

الدولي  القانون  يف  الدين  علم  وتتخصص 
موقع  مؤسس  حاليا  اإلنسان وهي متثل  وحقوق 
ترحيله  قضية  يف  أسانج  جوليان  »ويكيليكس« 
كأمجل حمامية يف  اختريت  وكانت  السويد،  إىل 

لندن عام 2013.
وتتحدث علم الدين، اليت تشري سريتها الذاتية 
ثالث  لبناني  أصل  من  أنها  إىل  اإلنرتنت  على 

لغات، اإلنكليزية، والفرنسية، والعربية.

يذكر أن كلوني األعزب األشهر يف هوليوود ارتبط 
يف السابق بعالقات مع العديد من احلسناوات.

خانت زوجها مع والده من 
دون أن تعلم

خطر ما يهدد العالقة الزوجية خيانة أحد الشريكني 
أغلب  لدى  مرفوض  فعل  كونها  عن  عدا  لآلخر، 
اجملتمعات، وتصرف يؤدي إىل نتائج غري حممودة 

العواقب على الصعيد الشخصي واالجتماعي.
تنشأ  قد  أنها  اخليانة  ملف  يف  الغريب  ولعل 
مع أشخاص جمهولني أي ال يعرف أحدهما اآلخر 
وسائل  إحدى  طريق  عن  مصادفة  يتعارفان  بل 
االتصال ثم يتفقان على اللقاء، ثم تقع الصدمة 
الصني،  حدث يف  كما  الرأس،  على  كالصاعقة 
ا مع رجل ال تعرفه،  حيث حددت زوجة موعدًا سريًّ
أّن املوعد  بالنسبة هلا وألسرتها  والكارثة كانت 
والد  أي  محاها،  مع  كان  الغامض  الغرامي 

زوجها.
ففي تفاصيل القصة أّن ليال ذهبت إىل موعدها 
الغرامي يف مقاطعة هيلونغ جيانغ مشال شرقي 

الصني ملقابلة رجل تعرفت إليه على اإلنرتنت.

ومل تكن الزوجة البالغة من العمر 28 عاًما تعرف 
الكثري عن عشيق اإلنرتنت الغامض قبل أن حتدد 
أمساء  استخدما  ألنهما  السري  اللقاء  موعد  معه 
جاي(  )وانغ  زوجها  أّن  حظها  ولسوء  مستعارة. 
شك يف سلوكها يف ذلك اليوم على وجه التحديد 
فقرر أن يراقبها، وعندما خرجت من املنزل حلق 
بها إىل الفندق، حيث كان موعدها مع عشيقها 
باب  وعندما طرقت  باي(.  )وانغ  وامسه  السري 
زهري  محام  ثوب  ترتدي  وهي  الفندق،  غرفة 
اللون، فتح باب الغرفة، فهاجم الزوج الغاضب 

زوجته وعشيقها.

فيما صرح والد الزوج البالغ من العمر )57 عامًا( 
هي  املنتظرة  فتاته  أّن  عرف  عندما  تفاجأ  بأنه 
اللقاء يف  على  اتفقنا  لقد  وقال:”  ابنه.  زوجة 
موعد عاطفي، لكن عندما فتحت باب الغرفة يف 
دهشة  أكثر  هي  كانت  إن  أعرف  ال  الفندق… 
استدارت  أنها  قائاًل  وأضاف  مين”،  ومفاجأة 
هاربة يف املمر باجتاه زوجها الذي كان يالحقها.

الزوج  حبجز  قامت  الشرطة  أّن  بالذكر  اجلدير 
الغاضب ملدة 5 أيام بعدما انهال عليها باللكمات، 
ففقدت اثنني من أسنانها، بينما تسبب بإصابات 

بالرأس لوالده نقل على أثرها إىل املستشفى.

 شاب يلصق نفسه على اجلدار إلثارة إعجاب حبيبته 
تايبيه،  أن »شابًا يف  تاميز« إىل  أشارت صحيفة »غلوبال 
حاول إثارة إعجاب حبيبته، فألصق نفسه على جدار عند طريق 

عام قرب كتابات تعرب عن احلب«،
على  يلصقوه  أن  أصدقائه  من  طلب  »الشاب  ان  موضحًة   
أشرطة الصقة كبرية وملّونة قرب عمل فين  بإستخدام  احلائط 
حيمل كتابات جاء فيها أن »احلب هو كل شيء« و«عزيزتي 

أحبك«.
وأضافت ان »الشرطة قد أنزلت الشاب عن اجلدار واقتادته إىل 
املخفر حيث حققت معه من دون أن توجه له أي تهم، واملؤسف 

أن حبيبته مل تصل يف الوقت املالئم لتشهد احلدث«.
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حفل إطالق كتاب
»طلٌّ وشـَـرر«

للدكتور رغيد النحـّاس
يسرّ أصدقاء الدكتور رغيد النحـّاس، كما 

يسرّ رابطة إحياء الرتاث العربيّ يف
أسرتاليا، دعوتكم لحضور حفل إطالق 
كتابه الجديد »طّل وشرر«، الذي يضّم 

عيـّنة
من كتاباته األدبيّة املستوحاة من تجاربه 
يف دمشق، وبريوت، ولندن، وأسرتاليا،

وذلك يف الساعة السابعة من مساء األحد 
يف )10( العاشر من تشرين الثاني/

نوفمرب
 2013 ، يف قاعة جمعية كفرحلدا الخرييـّة

:على العنوان التالي
Kfarhilda Reception Centre,

Level 2/ 925 Canterbury Road, 
Lakemba

الدعوة عامّة والدخول مجانيّ
يتكلم يف األمسية: السيـّد إيلي ناصيف، 
األستاذ الدكتور أحمد شبول، اإلعالميـّة
شادية الحاجّ، الدكتور رغيد النحـّاس.

 الزجنبيل يقلل االلتهابات واالنتفاخات واألمل!!
استخدام املواد الطبيعية الطبية أو البدائل الطبية 
إزداد يف السنني األخرية، يف مجيع األعمار من 
الطب  يستخدمون  أصبحوا  السن  وكبار  صغار 

البديل أو الطب التكميلي،
 استخدام املكمالت واألعشاب التقليدية الطبية 
بدون استشارة طبية من املراكز الطبية احلديثة 
فوائد  هلا  املواد  هذه  تكون  أن  واملفرتض 
وتأثريات مفيدة، وميكن أن نقول إن هذه املواد 
من األعشاب الطبية واملكمالت الغذائية قد تكون 
غري آمنة أو غري جمدية وقد حتدث هذه األعشاب 
الطبية تفاعالت عكسية من مع األدوية املضادة 
أن  العلم  مع  السرطان  مرضى  يف  للسرطان 
هذه األعشاب ليست مدروسة دراسة علمية عن 
هذه  فوائد  تكون  وقد  املرضى  هلؤالء  فوائدها 
األعشاب نقل تقليدي تارخيي بدون دراسة علمية 

مفحصة ودقيقة وقد تكون الدراسة مغلوطة.
الطبية  األعشاب  من   )Zingiberaceae( الزجنبيل 
الشائعة األستخدام على نطاق واسع يف العامل 
أمجع. إن ريزومات الزجنبيل حتوي مكونات فعالة 
مثل 6-جنريول )gingerol-6( وهذا مركب الذع له 
الفعالية الفسيولوجية والفارماكولوجية  دور يف 
آمن  الزجنبيل  أن  إىل  تشري  البحثية  والدراسات 
االستخدام ولكن ميكانيكية فعل الزجنبيل الزالت 

غري معروفة.
إن الزجنبيل يستخدم منذ آالف السنني لعالج كثري 
من األمراض مثل أمراض الربد، والغثيان والتهاب 
الضغطو  وأمراض  النصفي  والصداع  املفاصل، 
وإن اخلواص الطبية والكيمائية والفارماكولوجية 
للزجنبيل درست من قبل كثري من مراكز األحباث 

وهي دراسات مستفيضة وشاملة.

تاريخ الزجنبيل:
وطعمه  والكركم  اهليل  عائلة  من  الزجنبيل 
ورائحته ترجع إىل لوجود كيتون خاصة جنجرول 
أفقيًا  تنمو  )جذور(  ريزومات  ان   gingerols
وال  بريًا  ينمو  ال  والزجنبيل  تستخدم  اليت  وهي 
يعرف أصل زراعته، غري أن اهلنود والصينيني 
استخدموا الزجنبيل منذ مخسة آالف سنة كجذور 
الزجنبيل  األمراض،  من  لكثري  وكعالج  مقوية 
حمسن للطعم، ويزرع الزجنبيل يف طقس رطب 
مثل بالد اهلند ويصدر منذ أكثر من ألفني سنة 
الدول  إىل  وكذلك  الرومانية  األمربوطورية  إىل 

العربية.
استخدامات الزجنبيل:

يستخدم الزجنبيل يف عدة أشكال مثل الزجنبيل 

الطازج أو اجلاف أو املخلل واحملفوظ على شكل 
بلورات أو على شكل حلويات أو على شكل بودرة 
أو على شكل مبشور وطعم الزجنبيل حريف وبه 
شي من احلالوة مع رائحة عطرية، وجود الزيوت 
عمره  طول  مع  تزداد  الزجنبيل  يف  الطيارة 
زراعته. الزجنبيل يتخلل باخلل احللو والذي حيوله 
إىل لون زهري وحيصد الزجنبيل بعد تسعة أشهر 
الزجنبيل،  أكل  قبل  القشر  ويزال  زراعته  من 
شكل  على  ويستخدم  الذع  طعم  له  والزجنبيل 
بودرة أو على شكل مبشور يستخدم أثناء الطبخ 
مع  الكيك وخيلط  أو  الشابورة  أو  البسكوت  مع 
البهارات أو يطبخ مع السكر ليشكل قطع زجنبيل 

سكرية ويستخدم مع طبخ األكالت البحرية.

جنجريول املركب املهم يف الزجنبيل الطازج وتقل 
كميته عندما يصبح الزجنبيل جاف والشيقول وهو 
املركب املتواجد يف الزجنبيل اجلاف واملتحول من 
فقد فصل  البحثية  الدراسات  وحسب  اجلنجرول 
الطازج هلا عالقة  الزجنبيل  حوالي 31 مركبًا يف 
واجلنجرينون  اهليدروكوركومني  مثل  باجلنجرول 
وقد ختتلف هذه املركبات وتراكيزها حسب بلد 

زراعة الزجنبيل.

التأثري الصحي للزجنبيل:
اهلضمي  اجلهاز  يف  أيض  له  حيصل  الزجنبيل 
وحيصل له تراكم كذلك ويعطي تأثريه العالجي 
وهو  لألمراض  املانع  تأثريه  وكذلك  القوي 
يستخدم من آالف السنني لدفع أو عالج األمراض 
مثل الربد واألنفلونزا أو أمراض السرطان وهذا 
دراسة حبثية  نعطي  أن  وحناول  علميًا  يثبت  مل 
علمية من فوائد الزجنبيل وتأثرياته الصحية مثل 
ومضاد  لالتهابات  ومضاد  لألكسدة  مضاد  انه 
املانع  تأثري  وكذلك  للسرطان  ومضاد  للغثيان 

أو احلامي.
والسكر  األنسجة  لتكسر  مثبط  الزجنبيل 
والتقيء  والتعب  املثانة  والتهابات  واأللتهابات 
لرتسبات  ومثبط  والسرطان  القلب  وأمراض 
لزيادة  ومثبط  لألمة  ومثبط  الدموية  الصفائح 

الدهون )الكوليسرتول(.
وجود التوترات وتكسرياخلاليا يكون مصاحب له 
العديد من األمراض وفعل الزجنبيل يكون مضاد 
الشيخوخة  عن  الناتج  اخلاليا  وتكسري  لألكسدة 
وكذلك محاية مضادة لتلف خاليا الكبد حيث ان 
لألكسدة،  كمضاد  عالية  نسب  حيوي  الزجنبيل 
تغذية الفريان مبحلول الزجنبيل يقلل تلف الكلى، 
من  اجلسم  حيمي  الزجنبيل  أن  أثبتت  الدراسة 
من  حيمي  كذلك  جاما  وأشعة  الراديوم  إشعاع 

)UVB.B( األشعة الفوق بنفسجية

الزجنبيل له تأثري مضاد لاللتهابات:
الزجنبيل له دور يف تقليل االلتهابات واالنتفاخات 
لاللتهابات  قوي  ومضاد  مسكن  وهو  واألمل 
 ،Gingerol-6 اجلنجريول  املركب  هذا  ويرجع 
املفاصل  اللتهابات  مضاد  تأثري  له  والزجنبيل 
وكذلك  لالنتفاخات  ومضاد  للروماتيزم  ومضاد 
آالم العضالت، إن استخدام 250 ملجرام زجنبيل 
بودرة على شكل كبسولة فإنها فعالة مثل مركب 
مثل  االلتهابات  آالم  ملكافحة  ستريويد  الغري 
250 ملجم ميفاناميك أو 400 ملجرام ايبوبروفني 
واليت هلا دور يف مقاومة آالم سن اليأس عند 
املرأة، والباحثون يرجعون فائدة الزجنبيل للقضاء 
إنتاج  يثبط  الزجنبيل  ان  ويرجع  األمل،  على 
الربوسنجالتدين والليكوترين، الزجنبيل يعمل على 

.)TNF-α( كبح نشاط تلف أورام عامل آلفا

12 طريقة لعالج طبيعي وسريع لإلنفلونزا والزكام
أمراض  الناس  ما يسميه  أو  الزكام واالنفلونزا 
مانعة  جامعة  طبية  عالجات  هلا  ليس  الربد 
والفريوس املسبب هلا دائم التغري يف الشكل 
والصفات لذلك يتعني ابتكار عالج جديد له كلما 

غري من صفاته.
فكل العالجات الكيماوية هلذه األمراض الشائعة ما 
هي إال مسكنات لألمل وختفيف من حدة األعراض، 
قد  الطبيعية  املناعة  تكون  الوقت  مرور  ومع 
تدخل  كيماويات  كل  لكن  املرض  على  تغلبت 

جسم اإلنسان هلا آثارها اجلانبية غري احملمودة.
 

للجميع  متاحة  طبيعية  مواد  من  عالجات  وهناك 
تفيد يف تلك احلاالت وهي كما يلي:

اخلضراوات  مع  وطبخه  الثوم  مضغ  الثوم:   -1
وميكن  بالزكام  اإلصابة  من  بعيد  حد  إىل  يقي 
خالل  )الثوم(  من  فصوص  عشرة  حتى  تناول 
وجبات اليوم الواحد، ولكن جيب عدم زيادة هذه 
الثوم حتى ال يسبب اإلسهال ألن  اجلرعات من 

الثوم ملني.

2- التمر اهلندي: تناول )التمر اهلندي( يف صورة 
عمل  وميكن  الزكام،  من  احلد  يف  يفيد  شراب 
كوبان  ويشرب  اهلندي(  )التمر  شراب  وحتضري 
منه يف اليوم الواحد ـ مبعدل كوب بعد اإلفطار 
وآخر بعد الغداء يوميا. غري أنه جيب احلذر مع هذا 
أيضا فمن  الدم  إنه خيفض ضغط  العالج حيث 
ال  الدم  ضغط  يف  مرضي  اخنفاض  من  يعاني 

ينبغي له استخدام هذا العالج.

احلبة  أو  الربكة  حبة  قليت  ا  السوداء:  احلبة   -3
السوداء يف زيت الطعام أو زيت بذرة القطن ثم 
تركت لتربد، ثم استخدمت بعد ذلك قطرة لألنف، 
فان ذلك خيفف من حدة الزكام والرشح. ولعالج 
الزكام معاجلة مضمونة، وكذلك ضمان مقاومته 
إذا هاجم اجلسم ينصح تناول ملعقة كبرية )زيت 
حبة الربكة( يوميا على الريق ـ بشرط أن تشرب 
مع كوب شاي مع احلليب أو كوب حليب فقط 
او كوب من الزبادي مرة واحدة يوميا، وبشرط 
االستمرار على ذلك مدة طويلة. فان ذلك يقوي 

جهاز املناعة ويقي من الزكام.

دون  حمتوياته  بكامل  الطازج  اجلزر  اجلزر:   -4
بالزكام  تقشريه يقي إىل حد بعيد من اإلصابة 
واألنفلونزا، وخيفض من حدتها، ويشرتط غسل 
اجلزر بالصابون واملاء اجلاري حتى تزول شوائبه. 
كما أن اجلزر حيتوي على كمية كبرية من مادة 

البيتا كاروتني املضادة لألكسدة.

5- بذور الرمان: إذا خلط مسحوق بذور الرمان 
الطازج مع نفس مقداره حجما من )عسل النحل 
النقي( ثم قطر يف األنف فان ذلك يقاوم الزكام، 
كما يشكل وقاية ضد أورام الغشاء املخاطي يف 

األنف.

وأوراق  أزهار  من  يصنع  الزيزفون:  أزهار   -6
الزيزفون أوالتيليو مستحلب مفيد ونافع للصدر، 
هذا  وجيهز  الزكام،  ويزيل  التنفس،  ويسهل 
العشبة  من  صغرية  ملعقة  بوضع  املستحلب 
يف كوب زجاجي، ثم يصب عليها املاء املغلي 
فورا، وحيلى املستحلب ثم يشرب بعد تصفيته، 
فناجني   3 ـ   2 والرشح  الزكام  مريض  ويتناول 
يوميا مبعدل كوب بعد كل وجبة غذائية مباشرة.

الكرفس  عصري  من  يشرب  عصريالكرفس:   -7
بعد  العصري  وحيضر  يوميا  كوبني  حنو  االخضر 
من  صغرية  نسبة  إليه  يضاف  ثم  جيدا  غسله 
املاء ويؤخذ كوب بعد اإلفطار، وآخر بعد الغداء 
مع  الكرفس  إضافة  وميكن  مباشرة.  العشاء  أو 

اخلضراوات املطبوخة أو مع شوربة اخلضار.

تقوية  على  الربي  الزعرت  يعمل  بري:  8-زعرت 
جهاز املناعة بصفة خاصة ويقوى اجلسم عموما، 
الربد  عن  النامجة  األمراض  ضد  وقاية  ويشكل 

بصفة خاصة.

اخلبازة  أعشاب  إىل  الزعرت  اضافة  ميكن  كما 
ثم  زجاجي  كوب  يف  مجيعها  وتوضع  والرحيان 
جيدا،  وتقلب  فورا،  املغلي  املاء  عليها  يصب 
وميكن حتليتها مبلعقة صغرية من سكر أو عسل 
يوميا  كوبان  املشروب  هذا  من  ويشرب  حنل، 

بعد األكل.

9- البابونج: ال خيلو منزل من البابونج خاصة إذا 
كان به أطفال. ومسحوق أزهار البابونج مفيد جدا 
عن  ويستخدم  مزمنا  كان  ولو  الزكام  عالج  يف 
بسحق  املسحوق  عمل  ويتم  االستنشاق.  طريق 
تستنشق  ثم  البودرة  مثل  تصبح  حتى  أزهاره 

باألنف على راحة اليد عدة مرات.

10- زهرة الربيع: تؤخذ ملعقة صغرية من العشبة 
تصفى،  ثم  ماء.  كوب  مقداره  فيما  وتغلى 
بالسكر،  حتليتها  وميكن  فاترة.  وهي  وتشرب 
عقب  يوميا،  أكواب   23 املغلي  هذا  من  ويؤخذ 

الطعام مباشرة.

11- الربدقوش والفازلني: حيضر من الربدقوش 
األنف،  وزكام  الرشح  لعالج  مرهم  والفازلني 
بودرة  مطحون  من  صغرية  ملعقة  خبلط  وذلك 
بردقوش مع ملعقتني فازلني ثم دعك األنف من 

الداخل واخلارج جيدا، وذلك قبل النوم ليال.

12- ماء الورد )حب البيلسان(: حيضر ماء حب 
البيلسان منزليا وهي طريقة مصرية قدمية معروفة 
للكثريين ويعبأ يف زجاجة. واجلرعة املناسبة هي 
روح  من  صغرية  ملعقة  إليه  مضافا  ماء  كوب 
أزهار البيلسان يوميًا بعد الطعام مباشرة مرة أو 

مرتني يوميا.
وحب البيلسان األسود وأزهاره يعتربان من أفضل 
الطرق إلدرار البول، كما يفيدان يف حالة ارتفاع 
درجة احلرارة. ويف حالة عدم توفر )روح أزهار 
األزهار  شاي  من  كوب  عمل  فيمكن  البيلسان( 
بطريق املستحلب وذلك بوضع ملعقة صغرية من 
يصب  ثم  زجاجي  كوب  قاع  يف  العشبة  أزهار 
عليها املاء املغلي فورا ويغطى ملدة 10 دقائق، 
ثم يشرب بعد حتليته بقليل من السكر أو عسل 

النحل.

 األعمال املنزلية قد تؤدي إىل 
اإلصابة بالسمنة

عن  تغين  ال  املنزلية  األعمال  أن  باحثون  أكد   
يعتقده  كان  ما  بعكس  الرياضة،  ممارسة 

البعض.
وأشارت الدراسة أنه كلما قضى األشخاص وقًتا 
أنها  على  املنزلية  األعمال  ميارسون  أطول وهم 

متارين رياضية، كلما كانوا أكثر وزًنا.
جامعة  من  باحثون  أجراها  اليت  الدراسة  ومشلت 
ألستري حتليل معلومات عن أكثر من 4600 شخص 
أجريت مقابالت معهم، وطرحت عليهم أسئلة حول 
معلومات عن  منهم  اجلسدية، وطلب  نشاطاتهم 
التمارين الرياضية والنشاطات اليت يقومون بها 

يف املنزل واليت تزيد مستوى التنفس.
وتبني للباحثون أن األشخاص الذين يقولون إنهم 
ميارسون األعمال املنزلية كنوع من التمارين غالبًا 
التمارين  مدى شّدة هذه  تقدير  يبالغون يف  ما 
أو  بها،  يقومون  وهم  يقضونها  الذي  والوقت 
أن األشخاص يبالغون يف تقدير كمية السعرات 
بتلك  يقومون  وهم  حيرقونها،  اليت  احلرارية 

التمارين، فيفرطون يف األكل.
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تتــمات

سورية دمرت كل..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

الثانية من األعمال اليت تنص عليها خطة  وذلك يف نهاية املرحلة 
تدمري هذه األسلحةهذا التأكيد جاء يف وثيقة أصدرتها املنظمة امس 
االول، يف نهاية املرحلة الثانية من األعمال اليت تُنص عليها خطة 

تدمري هذه األسلحة.
وحبَسِب اخلطة يتعني على دمشق حبلوِل هذا املوِعِد تدمري كافة 
قدراِتها اإلنتاجية من السالح الكيميائّي، إضافًة اىل وسائِل نقِله. 
 41 وجود  اىل  يشري  إبالغًا  املنظمة  إىل  قدمت  قد  دمشق  وكانت 
منشأًة كيميائيًة يف 23 موقعًا حتتوي على حنو 1300 ُطنٍّ مَن املوادِّ 
الكيميائيِة اليت ميكُن استخداُمها لصنِع األسلحة، إضافًة اىل أكثَر من 

1200 طنٍّ مَن الذخائِر الفارغة.
موقعا من 23  إن فرقها فتشت 21  الوثيقة  املنظمة يف  وقالت 
املوقعني  أن  وأضافت  البالد.  أحناء  يف  الكيماوية  لألسلحة  موقعا 
اآلخرين شديدا اخلطورة حبيث تعذر تفتيشهما لكن املعدات املوجودة 

بهما نقلت اىل مواقع أخرى خضعت للتفتيش.
وقالت الوثيقة »منظمة حظر األسلحة الكيميائية حتققت من تدمري كل 
معدات االنتاج واملزج والتعبئة املعلنة يف املواقع الثالثة والعشرين 
كلها وشاهدت ذلك«. ووافقت دمشق مبوجب اتفاق توسطت فيه 
روسيا والواليات املتحدة على تدمري مجيع اسلحتها الكيماوية بعد أن 
هددت واشنطن باستخدام القوة ردا على قتل املئات يف هجوم بغاز 

السارين على مشارف دمشق يوم 21 أغسطس آب. 
ووفقا للجدول الزمين للتخلص من األسلحة الكيماوية تبطل سوريا 
قدرتها على استخدام كل معدات انتاج وتعبئة املواد الكيماوية حبلول 
األول من نوفمرب تشرين الثاني وهو املوعد الذي التزمت به اآلن. 
تدمري  استكملت  تكون قد  ان  عليها  وحبلول منتصف 2014 يتعني 

مجيع خمزوناتها من األسلحة الكيماوية. 

توافق روسي - امريكي ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
إثنني وارتداداتها على الوضع األمين يف لبنان.

بالشأن  املهتمني  والسياسيني  الدبلوماسيني  من  الكثري  وينظر 
السوري إىل معركة جبال القلمون اليت كثر احلديث عنها خالل األشهر 
املاضية على أنها مؤشر الجتاه احلل السلمي لألزمة السورية، وأنها 
والروس  األمريكيون  يسعى  الذي  »جنيف2«  مؤمتر  انعقاد  مفتاح 
حلشد التأييد له وسط معلومات عن تباين بني احلليفني، الروسي 
حظوظ  على  احملتمل  تأثريها  بسبب  املعركة  حول  السوري  والنظام 

انعقاد املؤمتر.
وسورية،  لبنان  بني  الفاصل  اخلط  عند  تقع  القلمون  وجبال 
مع  احلدودية  الشرقية  لبنان  جبال  لسلسة  الشرقي  السفح  وهي 
محص  مبدينة  العاصمة  ريف  وتصل  دمشق،  غرب  وتقع  سورية، 
العاصمة بوسطها. ومتتد على  الذي يربط  الدولي  عرب األوتوسرتاد 
طول احلدود اللبنانية، مبسافة 110 كيلومرتات، ويصل عمقها داخل 
حيث  كيلومرتا،   40 إىل  دمشق  ريف  منطقة  السورية يف  األراضي 
القوي  بدعمها  املعروفة  عرسال  بلدة  نقطة  عند  لبنان  مع  ترتبط 

للمعارضة السورية اليت تنشط يف جرود عرسال.
وتسيطر قوات املعارضة على مساحة واسعة من املنطقة، أهمها 
واملعرة  العني  وراس  واملشريفة  وفليطا  وقارة  والزبداني  يربود 
ريف  من  وأجزاء  رنكوس  مزارع  على  تسيطر  كما  الورد،  وعسال 
اإلسالم«،  »جيش  ألوية  فيه هي  املعارضة  الفصائل  وأهم  النبك. 
و«أسود السنة يف القلمون«، و«جبهة النصرة«، و«ألوية الصحابة 

يف رنكوس«.
القلمون  معركة  حصول  إن  بريوت  يف  غربي  دبلوماسي  ويقول 
واألمريكيون  الروس  يدركه  ما  وهو  املؤمتر،  انعقاد  عدم  معناه 
ويسعون ملنعه. وبالفعل، فقد صارح السفري األمريكي اجلديد يف 
بريوت ديفيد هيل شخصيات لبنانية التقاها مؤخرًا بأن مساعي تبذل 
ملنع نشوب هذه املعركة، قائاًل: »حنن وأصدقاؤنا الروس نعمل ما 
يف وسعنا ملنع هذه املعركة ملخاطرها على جنيف2، باإلضافة إىل 
خماطرها الشديدة على الواقع اللبناني جلهة ارتدادات هذه املعركة 

األمنية والعسكرية على لبنان«.
حتدث  فقد  زاسبكني  ألسكندر  بريوت  يف  الروسي  السفري  أما 
املاضي،  األسبوع  التقاهم  آخرين  سياسيني  أمام  نفسها  بالصيغة 
وإن كان كالمه اختلف عن الكالم األمريكي جلهة عدم تكلمه نيابة عن 
األمريكيني كما فعل هيل، مشريا إىل أن بالده تسعى ملنع حصول 
املوقف يف  بدقة تطورات  الغربيون  الدبلوماسيون  املعركة. ويتابع 
إذ  املعركة،  هذه  يف  اهلل  حزب  مشاركة  جلهة  خصوصا  القلمون، 
يكشف الدبلوماسي نفسه أن املعلومات تقول إن احلزب حشد حنو 
السوري  النظام  مع  يستعد  وإنه  املعركة،  أجل  من  مقاتل  ألف   15
قبل الشتاء باعتبار أن املنطقة اليت ستخاض  وحسمها –  خلوضها – 
مساعدًا  عاماًل  جدًا  البارد  الطقس  يكون  ولن  جبلية،  املعركة  فيها 

للمهامجني.
نفسه  النظام  أن  الغربي  الدبلوماسي  يعتقد  احلزب،  إىل  إضافة 
يريد هذه املعركة بشدة، ألنه »ال يريد انعقاد املؤمتر، فهو يعتقد أنه 
جتاوز مرحلة اخلطر، وليس مستعدا بالتالي لتقديم أية تنازالت يف 
مؤمتر جنيف، وهي تنازالت حتمية، مهما اختلف تقييم هذه التنازالت. 
ترفض  ألنها  املعركة  تريد  بدورها  فهي  اجلهادية«  »اجلماعات  أما 

هذه  واحلزب يف  النظام  ضرب  بإمكانها  أن  وتعتقد  السلمي  احلل 
املعركة«.

ويشري الدبلوماسي إىل أن احلزب يدفع بقوة باجتاه هذه املعركة، 
اجلهادية  اجلماعات  على  املتواصل  تركيزه  خالل  من  يسعى  وهو 
ودورها يف املعركة إىل تهيئة األرضية الشعبية لتدخله هناك، ألن 

التوقعات تشري إىل »معركة مكلفة« بشريا.
ألسنة قيادات احلزب، وآخرها تصريح  ما يرتدد على  أن  ويعترب 
إىل  ويرسلها  السيارات  يفخخ  من  عرفنا  »أننا  عن  قيادته  ألحد 
مناطقنا وسنلقنه درسا لن ينساه« تقع يف هذا اإلطار، خصوصا أن 
إعالن اكتشاف سيارة مفخخة  اليت ظهرت بعد  التسريبات اإلعالمية 
يف الضاحية كلها ركزت على أن السيارة املفخخة أتت من يربود يف 
جبال القلمون، مما سيعطي احلزب دافعا إلعالن مشاركته يف احلرب 

»دفاعا عن الضاحية«.
لكن خوض هذه املعركة قد يعقد األمور يف لبنان، حيث يتوقع 
أن تشهد احلدود دفعة كبرية من النزوح هربا من املعارك، إضافة 
إىل أن املعارضني قد ينقلون املعركة إىل األراضي اللبنانية انتقاما 
من احلزب، ما قد ينجم عنه موجة تفجريات جديدة تضرب املناطق 
املعروفة بوالئها للحزب كما حيذر الدبلوماسي الغربي، مشريا إىل أن 
على لبنان أن يسعى بشدة ملنع حصول هذه املعركة ألن »لديه ما 

يكفيه من املشكالت، وهو يف غنى عن املزيد«.
ويبدو أن األمريكيني و«أصدقاءهم« الروس جادون يف السعي 
ملنع حصول املعركة، ويظهر ذلك من خالل الكالم املتناقض عن هذه 
املعركة اليت كثر احلديث عنها، لكنها مل تبدأ بعد، مبا يؤشر إىل حجم 

الضغوط اليت متارس يف هذا اإلطار.

املالكي يلتقي ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

على متاس شديد مع تطور األوضاع يف سوريا«. وحّذر يف سياق 
فإنه  يعاجل،  مل  إذا  وسوريا،  العراق  »ما حيدث يف  أن  من  كلمته 

سينتشر«.
وخبصوص اإلجنازات اليت حققتها حكومته خالل السنوات املاضية، 
عندما  منهارًا  بغداد كان  األمين يف  »الوضع  أن  إىل  املالكي  أشار 
تسلمُت رئاسة الوزراء، وكان أهالي العاصمة ال يستطيعون السفر 
إىل احملافظات األخرى، بل أن بعض مناطق بغداد كانت خالية من 
السكان«، مؤكدًا أنه »استطعنا خالل السنوات املاضية حتقيق استقرار 
أمين كبري وكسرنا شوكة القاعدة اليت ما كانت لتتمكن من العودة 

ملمارسة نشاطاتها لوال ما جيري يف سوريا واملنطقة بشكل عام«.
االعتدال  حمور  فكرة  نتبنى  اإلقليمي  املستوى  »على  أنه  وتابع 
القاعدة  ملواجهة  للقوى  حتشيد  كسياسة  التطرف  مواجهة  يف 

واإلرهاب«.
هو  املتحدة  الواليات  إىل  احلالية  زيارته  هدف  أن  املالكي  وأكد 
البلدين،  بني  املربمة  االسرتاتيجي«  العمل  إطار  »اتفاقية  تفعيل 
مضيفًا أن »اإلرهاب ال ميكن التصدي له بطائرات أف 16 والدبابات 
والعمل  التدريب  جمال  التعاون يف  تعزيز  خالل  من  بل  وحدها... 

االستخباراتي«.
حربًا  »نريدها  العراقي  الوزراء  رئيس  قال  كلمته،  سياق  ويف 
دولية عاملية على اإلرهاب وعلى التخلف... نريدها حربًا عاملية ثالثة 
على قتلة اإلنسان«، مضيفًا »ندعو إىل عقد مؤمتر دولي يف العراق 

ملكافحة اإلرهاب«.
وكان رئيس الوزراء العراقي أشار يف كلمته إىل أّن »العالقات 
واليت  املتحدة(  والواليات  )العراق  بلدينا  تربط  اليت  االسرتاتيجية 
تضمخت بالدماء نتيجة مواجهة اإلرهاب ... والتعاون بني واشنطن 
»التعاون  أّن  مضيفًا  اإلرهاب«،  شوكة  دحر  يف  ساهما  وبغداد 

األمريكي العراقي ساهم يف عملية إعادة إعمار العراق«.
وقال »أود أن أشري إىل أّن من يعترب أّن مكونًا يستهدف مكونًا بذاته 
العراقي كله مستهَدف«،  الشعب  العراق( فهو خمطئ... ألن  )يف 
مضيفًا يف السياق ذاته أّن »القاعدة هي من استباح دماء العراقيني 

مجيعًا من دون تفريق بني سنة وشيعة«.
وأشار إىل ما حيصل »بعد وقوع ما ُيسّمى بثورات الربيع العربي 
)اليت( نؤيدها ألنها قامت ضد أنظمة ديكتاتورية«، لكنه أضاف »إال 

أنها أنتجت فراغًا استفادت منه القاعدة«.
يف غضون ذلك، وّجه أعضاء يف الكونغرس األمريكي انتقادًا حادًا 
املالكي،  نوري  الوزراء  رئيس  مع  اجتماعهم  بعد  العراقية  للحكومة 
مساء االربعاء، وقالوا أنهم مستعدون لتلبية مطلبه بتقديم مساعدات 

عسكرية إذا أجرت بغداد تغيريات جوهرية.
وقال السيناتور اجلمهوري جون ماكني بعد لقاء املالكي أّن »الوضع 

آخذ يف التدهور والتفكك وعليه )املالكي( أن يصلح األمور«.
وقال ماكني »بصراحة مل يكن سعيدًا بذلك اخلطاب«، يف إشارة 
الرئيس  إىل  الكونغرس  أعضاء يف  ستة  أرسله  الذي  اخلطاب  إىل 
كان  إن  )املالكي(  »لكنه  وأضاف  املاضي.  الثالثاء  يوم  األمريكي 
ينتظر هذا النوع من املساعدات اليت يطلبها فإننا حنتاج اسرتاتيجية 
وحنتاج أن نعرف بالضبط كيف سيتم نشرها كما حنتاج أن نرى قدرًا 

من التغيريات يف العراق«.
وإىل جانب ماكني اجتمع املالكي، مساء أمس األول، مع أعضاء 
يف جلنة العالقات اخلارجية يف جملس الشيوخ وجلنة الشؤون اخلارجية 

يف جملس النواب.
وقال السيناتور بوب كروكر، وهو أرفع مجهوري يف جلنة جملس 
الشيوخ، أن زيارة املالكي مل تكن مثمرة بقدر ما أسفرت عنه زيارات 

معظم الزعماء الدوليني اآلخرين. وأضاف »مل يبد لي انه استوعب 
ما يتملكنا من شعور بالقلق إزاء ما يدور هناك. بدا أنه ال يتفهم 
أن هذه األمور مهمة بالنسبة لنا وال أظن أن هذا كان اجتماعا مفيدا 

بشكل خاص«.
من جهته، قال النائب إليوت إجنيل، وهو أرفع شخصية عن »احلزب 
الدميوقراطي« يف جلنة الشؤون اخلارجية التابعة جمللس النواب، »بعد 
كل الدم الذي فقدناه وكل املال الذي أنفقناه )يف العراق( يبدو 
وكأن تأثري إيران يف العراق أكرب من تأثري الواليات املتحدة، وهذا 

بالطبع وضع مزعج«.
لكن إجنيل قال أن اجتماع املالكي معه ومع النائب اجلمهوري إد 
رويس، وهو رئيس اللجنة، اتسم بالود وأنهم ناقشوا جمموعة من 

القضايا مثار القلق.
الفيلي  لقمان  واشنطن  العراقي يف  السفري  يستبعد  مل  بدوره، 
احتمال أن تطلب بالده من األمريكيني إرسال قوات خاصة إىل العراق 
أو إرسال مستشارين إضافيني يتبعون لوكالة االستخبارات األمريكية 
»سي آي أي« ملساعدة بالده وقوات مكافحة اإلرهاب، إال أنه حّذر أنه 
يف حال مل تقدم الواليات املتحدة املساعدة الالزمة، »فإّننا سنتجه 

إىل أماكن أخرى«، وفقًا ملا نقلت عنه وكالة »أسوشييتد برس«.
يف سياق عراقي منفصل، قتل 25 شخصًا، على األقل، وأصيب 
حوالي 60 يف هجمات وقعت، أمس االول، بينها تفجري مخس سيارات 
يف مشال بغداد، وفق ما أفادت مصادر أمنية. ووقع اهلجوم األكثر 
دموية، أمس االول، بواسطة تفجري سيارتني يف منطقة سكنية يف 
أشخاص  إىل مقتل ستة  أدى  ما  بغداد،  خورماتو مشالي  بلدة طوز 

وإصابة حنو 40. 

سليمان يعزي..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

عن  املصري  حسن  كرامي،الشيخ  سلهب  ليلى  السيدة  احلريري، 
حركة امل، رئيس احتاد اجلمعيات اللبنانية العربية ادريس الصاحل، 
منطقة  وفاعليات  الدين  ورجال  املشايخ  من  كبري  عدد  اىل  إضافة 

عكار والشمال.
وقد حّطت الطائرة اليت حتمل جثامني 34 لبنانيا من ضحايا عبارة املوت 
االندونيسية ظهر امس االول، يف مطار رفيق احلريري الدولي، حيث 
كان يف انتظارها ذوو الضحايا من عكار وبلدة قبعيت اليت كان هلا 

احلصة االكرب من القتلى، ومن طرابلس.
واعلن وزير الداخلية مروان شربل ان الرؤساء سليمان وبري وميقاتي 
اجلثامني،  وصول  لتنظيم  معنا  تعاونوا  الذين  اللبنانيني  يشكرون 
متمنيا ان يكون هذا احلزن األخري للبنان، مشريا اىل ان املتهمني يف 

هذه القضية معروفون، وامساءهم موجودة لدى القضاء.
مفيت عكار

تفيه  ال  عظيم  املصاب  الرفاعي،  زكريا  الشيخ  عكار  مفيت  وقال 
الكلمات وال تكفيه العبارات، لكن ما نراه اليوم من اجتماع اجلميع 
يف هذا املصاب، يؤكد ان الشعب اللبناني يستطيع ان يتجاوز هذه 
احلقيقي  الوجه  هما  والتصميم  فاالرادة  والتصميم.  باالرادة  احملن 

للبنان.
للبنان كله  نتوجه  ان  مأساة ومصاب  نراه من  ما  مع  بد  ال  اضاف 
وللشمال وعكار، ونشكر كل من ساهم يف جهوده من اجل اعادة 

هذه اجلثامني اىل اهلها ووطنها.
يف عكار

حمافظة  ابناء  من  االندونيسية  العبارة  ضحايا  جثامني  وصلت  ثم 
عكار اىل برقايل، قرابة الرابعة والنصف عصرا، وقد لفت باالعالم 

اللبنانية، واحتشد آالف الستقباهلم عند مدخل البلدة.
محلت اجلثامني على االكف وصوال اىل باحة ثانوية برقايل الرمسية 
حيث اعد هلا استقبال مهيب، يف حضور عدد كبري من الشخصيات 
بلديات وخماتري ووفود من  ورؤساء  الدينية  والفاعليات  السياسية 
بكار  زيد  الشيخ  عكار  مفيت  ومبشاركة  عكار،  وبلدات  قرى  خمتلف 

زكريا ممثال مفيت اجلمهورية الشيخ حممد رشيد قباني
رافق  كان  الذي  عكار  مفيت  الضحايا  أرواح  على  الصالة  أّم  وقد 
عائالت الضحايا اىل مطار رفيق احلريري الدولي - بريوت، وألقى بعد 
الصالة كلمة استهلها بنقل تعازي مفيت اجلمهورية ب هذا املصاب 
االليم، شاكرا كل من ساهم يف االسراع بهذا امللف وعودة اجلثامني 
اىل ذويهم، وقال: نتقدم من اجلميع بأحر التعازي كما نعزي أنفسنا 
مجيعا بهذا املصاب اجللل، ونقول ان العني لتدمع وان القلب ليحزن 
وانا على فراقكم أيها األحبة حملزونون. املصاب ال تكفيه الكلمات 
وال توفيه العبارات واملقام مقام حزن وأسى وليس مقام حماسبة 
وعتاب، ألن العتاب كبري واحلرمان أكرب من هذا املشهد، وما حنن 
فيه اليوم إال من نتائج احلرمان املزمن لعكار. إمياننا باهلل كبري وثقتنا 

به كبرية، ونسأل اهلل ان تكون هذه الفاجعة خامتة لالحزان.
الشمال وخصوصا  بأهالي  تهتم  بتشكيل حكومة  االسراع  اىل  ودعا 
عكار احملرومة، وقال: ان عكار وشعبها هو األوفى واألخلص لوطنه، 
فرص  وتهيئة  واألمان  األمن  بتوفري  وانشغلوا  املواطنني  فارمحوا 
العمل وسائر مستلزمات احلياة، فاإلنسان أغلى من الكراسي والروح 

أغلى من املناصب.
وشكر رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس جملس النواب 
نبيه بري والرئيس جنيب ميقاتي الذي بذل من جيبه لتيسري االمور، 
وللشيخ سعد احلريري جهده ومتابعته ومساهمته ولكل من وقف معنا 
يف هذا املصاب االليم، آمال ان تكون خامتة االحزان.ثم القى الشيخ 

علي خضر كلمة باسم اسر الضحايا.   )مزيد من التفاصيل ص 5(
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كتابات

العالناتكم يف اهلريالد
اتصلوا على احد الرقمني:

87648186
أو

 0403482345

ما  بّلغ  النيب )ص(  ان  القول  اسلمنا  لقد 
ُأنِزل اليه من ربه ونّصب امري املؤمنني علي 
بن ابي طالب خليفة ووصيا وهاديا من بعده 

واالمامة هي استمرار خلط النبوة.
وكما ان النبوة ال تكون اال باالختيار والتعيني 
واالهلي كذلك اإلمامة ونبوة نبينا حممد فوق 
البيت عليهم السالم وهم ليسوا  امامة اهل 

بأنبياء بل عباد خملصون مكرمون.
اال  به  ينهض  ال  املعّظم  النيب  فمقام 
املعصوم الذي ال حيوم حول االثم واملعصية 
بيان  او خيطأ يف  يزل  وال  ابدا  حياته  طول 
احكام الدين وحقائقه.. وجيب  ان يكون اعلم 
الناس يف الشريعة بعد النيب وبأحكام الدين 
لكونه مبّينا ملا مل ُيبنّي من مسائل الشريعة 
يف زمن النيب )ص( واهلل سبحانه هو الذي 
ينّصبه جبعٍل منه النه تعاىل دون سواه مييز 
بلغ  َمن  ويعلم  املعصوم  غري  من  املعصوم 
ظل  يف  واملعصية  اخلطأ  عن  العصمة  درجة 

العناية االهلية الغيبية اخلاصة.
الدنيا  عن  رحل  )ص(  النيب  ان  والقول 
وانتقل اىل الرفيق االعلى - ارواحنا له الفداء 
- بدون ان يعني اخلليفة والوصي غري وارد 
كما أفاد احملققون والباحثون يف هذا االمر، 
النبوة  الشورى يف غري مسألة  مانع من  وال 

واإلمامة.
االمة  النيب ترك  ُيعقل وال يتصور ان  فال 

هكذا لعدة امور:
اواًل: لوجود اخلطر احملدق بالدولة املباركة 
يف  املتمثل  الثالوت،  من  انشأها  اليت 
االكاسرة يف فارس ويف القياصرة يف روما 
ويف املنافقني كما تفيد النصوص القرآنية.

مّزق  فارس  كسرى  فان  معلوم  هو  وكما 
كتاب النيب والروم كانوا حيشدون اجليوش 
يف  ملواجهتهم  قبل  من  خرج  وقد  ملواجهته 
تبوك.. ثم ارسل جيشا على رأسه جعفر من 
ابي طالب ومعه زيد بن حارثة وعبد اهلل بن 

رواحة رضوان اهلل عليهم.
ثانيًا: سريته املباركة - القطعية - تفيدنا 
انه كان عندما خيرج من املدينة يضع ويعنّي 
االمة  يدع  ترى  يا  فكيف  فيها،  خيلفه  َمن 
وشأنها اخلطري بدون من يعنّي هلا من خيلفه 
وينهض بدوره العظيم الذي خيتلف عن كل 

االدوار؟
ثالثًا: دعوة االسالم دعوة لكل الناس وهي 
دعوة عاملية غري مؤطرة باطار املكان والزمان 
حبجم  قادة  وجود  بد  فال  الساعة  قيام  اىل 
ولقد  وكتابه.  اهلل  دين  حيفظون  املسؤولية 
كشف النيب )ص( اللثام وبنّي ان االئمة من 
بعده اثنا عشر إماما وان من مات ومل يعرف 

ضرورة وجود القائد االهلي
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إمام زمانه مات ميتة جاهلية..
ومن قبل، وعند انطالق الرسالة يف صدر 
االسالم االول، ركز على اخلليفة الوصي كما 
علي  عن  قال  اذ   .. الدار  حديث  من  واضح 
)ع( ان هذا اخي ووزيري ووصّي وخليفيت من 
الرتكيز  وتّوج  واطيعوا،  له  فامسعوا  بعدي، 
يف غدير خم، فلرتاَجع املصادر املفصلة يف 

مظانها،.
رابعًا: رسول اهلل النيب اخلامت، مل يكن بدعًا 
من الرسل وقد امره اهلل سبحانه ان ُيبّلغ ذلك: 

»قل ما كنت بدعا من الرسل« االحقاق 9.
هو )ص( ليس اول نيب يدعو اىل التوحيد 
البشرية  ابو  اول نيب له وصي وخليفة،  وال 
آدم )ع( كان له وصي هو »شيت« اي هبة 
اهلل،  ذبيح  امساعيل  وصيه  ابراهيم  اهلل، 
ووصي يعقوب يوسف، ووصي موسى يوشع 
بن نون، وجعل اهلل سبحانه من بين اسرائيل 
اهلل  اخذ  »لقد  تعاىل  قال  نقيبا..  عشر  اثين 
عشر  اثين  منهم  وبعثنا  اسرائيل  بين  ميثاق 

نقيبا« املائدة.
املذاهب  أئمة  احد  حنبل  بن  امحد  وينقل 
بن  اهلل  عبد  سأل  انه  »مروق«  عن  االربعة 
مسعود كم عدد الذين سيحكمون هذه االمة، 
فرد ابن مسعود قائال: لقد سألنا رسول اهلل 
بين  نقباء  كعدة  عشر  »اثين  فقال:  )ص( 

اسرائيل«.
اخللفاء  عدة  »ان  عساكر  ابن  تاريخ  ويف 

بعدي عدة نقباء موسى«.
وصيه  كان  السالم  عليه  املسيح  السيد 
هلل  انصارا  احلواريون  معه  وكان  مشعون 

سبحانه.
هو  خم  غدير  عن  احلديث  فان  وباختصار 
حديث  االمة،  ومستقبل  القيادة  عن  احلديث 
عن القائد االهلي الذي لو ُثنيت له الوسادة 
كما حّدث امري املؤمنني، حلكم بني اهل التوراة 
وبني  بزبورهم  الزبور  اهل  وبني  بتوراتهم، 
الفرقان  اهل  وبني  باجنيلهم،  االجنيل  اهل 
ان  ويقول:  كتاب  كل  يزهر  حتى  بفرقانهم 

عليا قضى بقضائك وحكم حبكمك.
فالقائد االهلي الرباني وجوده ضرورة ملحة 
اهل  مدرسة  رؤية  حسب  زمن  منه  خيلو  وال 
البيت.. وما جيري اليوم يف العامل االسالمي 
والعربي معا، مع وجود القرآن الكريم والعلماء 
واحلكام يؤكد تلك الضرورة... ويتمثل اليوم 
يف حفيد النيب )ص( االمام املهدي املنتظر 

عّجل اهلل تعاىل فرجه...
وآخر دوانا ان احلمد هلل رب العاملني.

مسجد السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم

أعلن على املأل
إني أحبك...

أعلن من اليوم أن حبِك
مل يعد من األسراِر

سيدتي...
كفى...

كفاني...
ما ضاع من أيامي

ها أنا اليوم
وغدًا وبعد غٍد

احفظ زهرة أحالمي
اليت تفتحت وأزهرت

يف حدائق قليب
الورود  على كل  متوجًة  ملكًة 

واألزهاِر
سيدتي...

 لقد، وىل عهُد احمُلرِم 
وىل عهُد املمنوِع

وىل عهُد السكون
من االن

سأفتح يف السماِء كوًة
تدخُل منها الشمُس
نتدفأ حبرها وحبيبيت

احللول  أنصاُف  تعد  مل  ثائٌر 
ترضيين

مل تعد أمطار بعض غيماٍت
عابرات ترويين

ليشهد العامل على جنوني
على مذبِح حبك

سوف اقدم األضاحي 
هذا هو أختياري

دورتها  يف  تكتمل  حتى 
األرض

ومن حوهلا
تدور األقماُر

عباس علي مراد
سدني

على املأل يف اسرتاحة الضوء
1 )كلمة( 

قد نستعيض عن وردة بزهرة، ولكن مباذا 
نستعيض عن كلمة حّرة؟. 

**

2 )قال(  
».. حتى صار الوطن بال وطن، واملواطن 

بال إرادة«. بتصّرف. 
**

3 )املسّدس(  
»قال وزير تضليل النظام النازي: غوبلز، 
كلمة  يسمع  عندما  مسّدسه  يتحّسس  إّنه 
»مثقف«. وأنا شخصّيًا أضع املسدس برأسي 
كّلما أمسع زعيم إمربيالي غربي يتلّفظ بكلمة 

»احلرّية«. بتصّرف.  
**

4 )الشيخ جابر مسلماني(  
ميكنه  ال  طالئعي،  تقّدمي،  »املثقف 
اجملاملة الفكرّية والسياسّية، آراؤه تغيريّية، 
ويعمل  املمكن،  ختوم  أقصى  اىل  ويتطّلع 
على تذليل املستحيل. وظيفته نقل اجملتمع 
تنظريّيًا، ِمن ما هو كائن اىل ما ينبغي أن 
يكون، ال ميكنه خلع عقله وارتداء عواطفه، ال 
ميكنه بيع أفكاره أو جتيريها يف أسواق املال 
واملال  حاكم،  الِعلم  الرخيصة،  والسياسة 
حمكوم عليه. ومن دون شك هناك مثقفون 
من طراز رفيع، يدفعون يف كل حلظة أمثان 
ويدفعون  ثقافتهم،  مرتكزات  اىل  انتمائهم 
ضريبة عدم انتظامهم، يف طابور السلطات 

السياسّية، بكّل تشعباتها وكهوفها«.
** 

5 )الرأي اآلخر(  
كان يستنكر أن يكون رأي صديقه خمالف 
لرأي اجلموع، تلك اليت تدور هناك، وتدور. 

**

6 )وجهة نظر(  
األشهر من تنجذب إليه الفئة العمرّية من 

15 إىل 25 سنة!. 
 **

7 )أبيض وأسود(  
هو  نقدّيًا،  مغَلٌق  يفّكر  أن  واملستحيل 
أبيض  لونان:  يقني.  على  هكذا،  دائمًا، 

وأسود!. 
 **

8 )يف اسرتاحِة الضوء(  
يف إسرتاحِة الضوء   

يف شرفِة احللم   
موسيقى احلديقِة اخلضراء       

يئزُّ املستقبل 
مثل يعسوب 

واقف 
يف اهلواء   

هكذا ترجع إىل ذاتك 
وإىل كلِّ التوافه   

فيما الربنامُج الذي هو أنت 
يغزو العزاء 
ُه  يلتهم مُسوَّ

يرتاكم 
على الضوء. 

Grant Caldwell  ـ غرانت كالدويل ـ شاعر 
أسرتالي. 

Shawki1@optusnet.com.au 

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

اهلريالد تعزي الدكتور عماد بّرو 
بوفاة والدته احلاجة أم عماد بّرو

الدكتور  من  القلبية  التعازي  بأصدق  اهلريالد  اسرة  تتقدم 
عماد بّرو )ابو علي( وعائلته ومجيع آل برو يف الوطن واملهجر 
بوفاة احلاجة الوالدة الفاضلة ام عدنان اليت توفاها اهلل يف 

لبنان.
رحم اهلل الفقيدة الغالية واسكنها فسيح جنانه واهلم العائلة 
واالقارب وخاصة الصديق الدكتور عماد برو الصرب والسلون.. 

وانا هلل وانا اليه راجعون.

Saturday 2  November 2013  2013 الثاني  تشرين   2 السبت 

آل املغّوش يعزون الدكتور عماد بّرو 
بوفاة والدته احلاجة أم عماد بّرو

التعازي  بأصدق  املغوش  وآل  املغوش  اكرم  الزميل  يتقدم 
القلبية من الدكتور عماد بّرو )ابو علي( وعائلته وعموم آل برو 
يف الوطن بوفاة عميدتهم احلاجة الوالدة الفاضلة ام عدنان 
رمحها اهلل وطيب ثراها واسكنها فسيح جنانه واهلم العائلة 

واالقارب الصرب والسلون.. وانا هلل وانا اليه راجعون.

 أمريكي يقتل »كالب » والدته بدافع..الغرية
اثنني  قتل  أن  بعد  األمريكية شابًا  فلوريدا  اعتقلت شرطة والية 
من كالب والدته الـ6 ،اليت يغار منها ألنه يظن ان أمه حتبها أكثر 

منه.
وأفاد موقع )دبليو تي إس بي( األمريكي ان آدم كوسا )23 سنة( 
الـ6 ألنه كان يغار منها نظرًا لالهتمام  ذبح 4 من كالب والدته 

الذي توليه أمه هلا.
وأشار إىل ان كلبني أفلتا من املوت فيما نفق اثنان، وسار كوسا 
إىل أحد املتاجر اجملاورة يف مدينة ملبورن األمريكية حيث التقى 

بأحد أصدقاء العائلة وأبلغه مبا ارتكبه.
التعامل  بتهمة  الشاب  واعتقلت  املكان  إىل  الشرطة  وحضرت 
بوحشية مع احليوانات، وأودع يف السجن فيما حددت كفالته بـ20 

ألف دوالر. 

 نباح الكالب يدفع برجل اىل قتل اربعة 
اشخاص يف والية اريزونا االمريكية 

الواليات املتحدة - رويرتز 
من  اربعة  رجل  قتل   -
تقطن جبواره  عائلة  افراد 
كلبيهم  اىل  باالضافة 
ان  قبل  خرطوش  ببندقية 
اريزونا  والية  يف  ينتحر 
الشرطة  وقالت  االمريكية 
بسبب  ذلك  فعل  رمبا  انه 

غضبه من نباح الكالب.

لكن الشرطة قالت ان السبب احلقيقي الذي دفع مايكل جوزو )56 
عاما( يف فينكس الرتكاب هذه اجلرمية مل يعرف ابدا بشكل مؤكد 
النه هو وضحاياه الذين تراوحت اعمارهم بني 17 عاما و66 عاما 

كانوا قد ماتوا قبل وصول الشرطة.
فينكس  شرطة  باسم  املتحدث  تومسون  تومي  السارجنت  وقال 
"يبدو انه كان متضايقا من نباح الكالب. اذا صح ذلك فهذا ال 

يربر قتل اربعة اشخاص".

وقال تومسون ان الشرطة عثرت على الضحايا مقتولني بعد الرد 
على بالغ بسماع اصوات اطالق نار يوم السبت املاضي يف جممع 

سكين وسط املدينة.
لتكتشف  ملنزل  اخللفي  الفناء  اىل  وصلت  انها  الشرطة  وقالت 
 66( مور  بروس  وهما  خرطوش  بطلقات  مقتولني  رجلني  جثيت 
عاما( وقريبه مايكل مور )42 عاما(. ويف الداخل عثرت الشرطة 
على رينيه )36 عاما( زوجة مايكل مور وابنها شانون )17 عاما( 
مقتولني بطلقات خرطوش. وكان كلبا العائلة مقتولني ايضا داخل 

املنزل.
وقال تومسون ان الشرطة دخلت بعد ذلك املنزل اجملاور الذي 
على  النار  اطالق  بعد  ميتا  عليه  وعثروا  جوزو  فيه  يعيش  كان 
نفسه وجبواره بندقية خرطوش يعتقد انها السالح الذي استخدم 

يف اجلرمية.

 فتاة هندية تنتحر ملنعها من الفيسبوك
سجلت السلطات اهلندية 
لفتاة  انتحار شنقًا  حالة 
أن  بعد  وذلك  مراهقة، 
منعها والدها عن متابعة 
موقع  على  صفحتها 
االجتماعي  التواصل 

"فيس بوك".

أن  املصادر  وأفادت 
الفتاة "ايسواريا داهيوال" تركت رسالة وداع إىل والديها قبل أن 
ُتقدم على االنتحار معللة تصرفها بأنها "ال تقوى على احلياة بدون 
ولن تستطيع أن تتكيف مع القيود الشديدة اليت فرضها  فيسبوك’ 

والدها باملنزل".

ومن اجلدير بالذكر وفق أخبار 24، أن شرطة والية "ماهاراشرتا" 
جتري حتقيقات مع والدٌي "ايسواريا"، اللذين أفادا بأن صدمتهما 
كبرية من رد فعل ابنتهما جتاه منعهما هلا من متابعة "فيسبوك"، 
بسبب طول  الكايف  بالقدر  لدروسها  تلتفت  ال  أنها  الحظا  بعدما 

الوقت الذي تقضيه على املوقع.

 كندي يدفع 1500 دوالر ليتجنب خمالفة 
سري بـ100 دوالر!

 أنفق رجل كندي 1500 دوالر بغية جتنب دفع خمالفة سري بقيمة 
100 دوالر، يف خطوة أكد أنها حماولة إلثبات وجهة نظره.

التنفيذي  املدير  عن  الكندي  فانوكوفر«  آورز   24« موقع  ونقل 
نيو  من  براينت،  فيك  للتعدين،  ريسورسز«  »هايبانك  لشركة 
ويستمنسرت، قوله إنه اعرتض على خمالفة السري اليت حصل عليها 
عندما ركن ابنه السيارة يف موقف اعتربته السلطات قريبًا جدًا من 

طريق خاص.

وأشار إىل أنه مت تبليغه قبل 6 أيام فقط من استدعائه إىل حمكمة 
املدينة، أو اعتباره مذنبًا غيابيًا.

 100 إىل  ووصلت  ارتفعت  األساسية  املخالفة  إن  براينت  وقال 
دوالر بعد أن ختلف عن الظهور يف اليوم احملدد من احملاكمة.

وأضاف أن »الوسيلة الوحيدة ألجعل السلطات تصغي إلّي كانت 
من خالل تعيني حماٍم«، مشريًا إىل أنه عنّي حماميًا متكن من دفع 
االدعاء إىل إلغاء املخالفة، وذلك ألنه مت تبليغه قبل 6 أيام فقط 

من موعد حماكمته، بداًل من تبليغه قبل 14 يومًا.

قيمة  أن  القضية،  الذي دفع حنو 1500 دوالر يف  براينت  وأّكد 
املخالفة مل تكن املشكلة، بل واقع أنين عجزت عن ممارسة حقي 

يف الدفاع عن نفسي. 

 تويف يف لبنان عن عمر 17 ربيعا املأسوف 
على شبابه

الفقيد يوسف سركيس بهاء الدويهي
وسيقام قداس وجناز لراحة نفسه الساعة 
الثالثة من بعد ظهر يوم الثالثاء يف 5 تشرين 
الثاني يف كنيسة سيدة لبنان املارونية يف 

هاريس بارك يف سيدني.
الداعون يف اسرتاليا:

والد الشاب الفقيد سركيس بهاء الدويهي، 
احملامي  الدويهي،  عوكر  حسنة  والدته 

يوسف سركيس الدويهي.
ابن خاله جاد نزيه الشيخا الدويهي، فوزي، 
عمة والد الفقيد روز اخلوري الدويهي زوجة 
عمة  والعائلة،  االندلفت  أنطوان  املرحوم 
زوجة  الدويهي  اخلوري  لور  الفقيد:  والد 

املرحوم عزيز الكفرصغابي والعائلة.
خال والد الفقيد ايلي عبيد والعائلة.

عائلة املرحوم طنوس احلديدي وعموم آل 
يف  واالقارب  واالنسباء  واالهل  الدويهي 

الوطن واملهجر.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.

الدعوة عامة

قداس زجناز لراحة نفس الفقيد
 توفيت يف ملبورنيوسف سركيس بهاء الدويهي

املرحومة اعتدال اسكاروس بيشاي
من االسكندرية أرملة املرحوم ملحم 

الياس ملحم وهي والدة األب بولس ملحم 
الراهب اللبناني املاروني

 يف دير مار شربل - بانشبول
الدفن نهار األربعاء 6 ت2 الساعة 

11:30  يف كنيسة سيدة لبنان - ملبورن.
يتقبل األب بولس التعازي نهار الخميس 7 
ت2  من الساعة 6 حتى 9 مساًء يف هول 

مار شربل - بانشبول 
ويقام القداس لراحة نفسها نهار الجمعة 

8 ت2الساعة 6:00 مساًء يف كنيسة مار 
شربل

الدعوة عامة

وفــاة فــاضـلة
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FEDERAL Opposition 
Leader Bill Shorten 
is pushing for urgent 
changes to the eligibility 
criteria for payments to 
help people affected by 
the NSW bushfires. 
Federal government pay-
ments of $1000 per adult 
and $400 per child are 
now available to those 
who are injured or whose 
homes are destroyed or 
damaged.
They can be used to pay 
for emergency accommo-
dation and food, clothing 
and personal effects.
But the eligibility criteria 
for the payments have 
been tightened since di-
sasters such as the 2009 
Victoria bushfires and the 
2011 Queensland floods.
In a letter sent to Prime 
Minister Tony Abbott on 
Sunday, Mr Shorten not-
ed many people would 
miss out.
They included people who 
haven’t been allowed into 
their home for 24 hours or 
more, who were trapped 
in their home for 24 
hours or more, or whose 
homes were still standing 
but had essential utilities 
cut off for more than two 
days.
“I therefore write to re-
quest you urgently amend 
the (Australian govern-
ment disaster recovery 
payment) eligibility crite-
ria,” Mr Shorten wrote.
“This will ensure NSW 
families and communities 

Shorten asks for changes 
to fire relief 

in NSW have additional 
assistance to deal with 
the immediate and dev-
astating aftermath of this 
bushfire disaster.”
Last week, Assistant Min-
ister for Social Services 
Mitch Fifield said the eli-
gibility changes were de-
signed to ensure people 
most in need got assis-
tance first and the gov-
ernment would continue 
to assess the situation.
Labor’s human services 
spokesman Doug Camer-
on, who lives in the Blue 
Mountains, says resi-
dents are being treated 
differently to other Aus-
tralians who have suf-
fered in natural disasters.
People who are miss-
ing out include those 
who couldn’t get to their 
homes for three or four 
days in Yellow Rock, or 
those from Springwood 
who couldn’t return home 
because of their asthma, 
he told ABC radio.
“People who have no 
water, no power, had 
to go out and buy their 
kids’ school uniforms 
and shoes to get them to 
school ... they are not eli-
gible.”
Tightening the criteria 
was an “act of political 
stupidity” on the part of 
the government.
“Many people are on their 
knees in the Blue Moun-
tains - they need to get 
the federal government’s 
support,” he said.

The Opposition is pushing for changes to the eligibility criteria for di-
saster relief payments. Source: AAP 
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TEN officers from the 
elite NSW Police gangs 
squad have been sent to 
the north coast town of 
Tweed Heads to deliver a 
stern message to Queen-
sland bikies - keep out of 
our state. 
The officers have orders 
to make it clear to the Out-
law Motor Cycle Gangs 
not to bother crossing 
the border to flee Queen-
sland’s new anti-bikie 
laws.
Police are getting on the 
front foot in their battle 
to crack down on outlaw 
motorcycle gangs but re-
ject claims criminals are 
fleeing the Gold Coast for 
Sydney because of the 
Newman government’s 
recent and highly publi-
cised “get tough” stance.
“There is nothing we have 
seen that suggests the 
bikies problem is being 
displaced to NSW,’’ gang 
squad boss Detective Su-
perintendent Arthur Kat-
sogiannis said.
“We have a number of 
police there monitoring 
the activities of the gangs 
and their operations.
“The Finks have been 
spoken to and we are 
sure they are not coming 

NSW Police send officers north to keep Queen-
sland bikies out 

down here.’’
The officers deployed to 
Tweed Heads are from 
Strike Force Raptor, a 
special unit within the 
gangs squad established 
to “get in the faces” of 
bikies and disrupt their il-
legal activities.
“The officers will be send-
ing the word to the office 
bearers of the groups di-
rectly they are not wanted. 
We will not tolerate any 
gangs coming into this 
state for the purposes of 
committing crime,” Supt 
Katsogiannis said.
“They are also there to 
work with the local po-
lice in Tweed as well as 
Queensland Police from 
Strike Force Maxima, set 
up to tackle the problems 
on the Gold Coast.’’
Senior NSW detectives 
have also flown north 
recently to advise their 
counterparts on tactics 
and intelligence.
“It is a three-phase ap-
proach. We have intel-
ligence gathering, then 
investigations and the 
frontline, which is Rap-
tor,” Supt Katsogiannis 
said.
“All three are vital to 
the fight against these 

groups.’’
NSW Police is leading 
the Australia-wide fight 
against organised crime 
gangs with officers from 
around the country copy-
ing many of their tactics to 
try to combat the growth 
of the violent groups.
Supt Katsogiannis said 
the approach over the 
past few years of harass-
ing members, associates 
and their families linked 
to their criminal enter-
prises has severely dis-
rupted and angered bikie 
hierarchy.
A number of gang squad 
officers, including those 
attached to Raptor, have 
received threats, although 
police have refused to 
elaborate on specifics of 
the threats or how many 
officers have been tar-
geted.
Despite the dangers, the 
squad is one of the most 
keenly sought by offi-
cers.
NSW police radically 
changed its approach to 
bikie members after the 
brawl between the Hells 
Angels and Commanche-
ros at Sydney Airport in 
2009.
“The men and women 

in this squad don’t fear 
these guys at all. They go 
out every day and inves-
tigate their activities, ar-
rest them in face to face 
situations or are involved 
in covert operations with 
one aim: to stop their 
criminal activity,” Supt 
Katsogiannis said.
“They do an outstanding 
job under difficult and 
dangerous circumstanc-
es.”
He said the squad was 
also well aware of the 
new threat presented by 
the arrival from America 
of one of the world’s 
most violent bikie gangs, 
the Mongols.
“We have already spoken 
to our overseas counter-
parts and informed Fed-
eral Police and Customs 
about the possibility they 
may have members at-
tempting to visit Austra-
lia,” Supt Katsogiannis 
said.
“They will be detained at 
the airport and we will use 
every lawful avenue avail-
able to prevent them from 
entering the country.’’
The senior officer said he 
knew of two chapters of 
the Finks recently patch-
ing over to the Mongols.

The Rebels are one bikie gang coming under fire from NSW Police. Source: News Limited
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STUDENTS have clashed 
with police in a dramatic 
protest outside Victo-
ria’s Parliament this af-
ternoon over proposed 
federal funding cuts to 
higher education. 
The protesters burnt an 
effigy of Prime Minister 
Tony Abbott and threw 
shoes at Liberal Party 
headquarters in a rally 
against proposed feder-
al funding cuts to higher 
education.
About 100 student pro-
testers gathered out-
side parliament house 

Students burn Tony Abbott effigy, chase Joe Hockey in heated protest outside Parliament 

in Spring St before the 
group marched into the 
city.
The protest was or-
ganised by the Nation-
al Union of Students, 
whose members recent-
ly sent hundreds of an-
gry emails to Education 
Minister Christopher 
Pyne.
“Five people have been 
arrested following a pro-
test in the CBD this af-
ternoon,” Victoria Police 
spokeswoman Natalie 
Webster said.
“Approximately 50 to 
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100 people marched 
through the CBD, stop-
ping to protest at sev-
eral sites including Par-
liament House, the State 
Library, a political party 
headquarters in Exhibi-
tion Street and ending at 
RMIT University.
“Police attended to en-
sure the safety of all 
involved, and provided 
an escort to persons 
entering and exiting the 
building.
“It’s alleged several 
police members were 
assaulted during the 

incident, including one 
member who was alleg-
edly punched to the face 
by a protester.
“He is currently receiv-
ing treatment in hospital 
for minor facial injuries.
“It’s alleged some pro-
testers also threw shoes 
and chalk at police and 
burned items in the 
street.
“Three men and two 
women are currently in 
custody and are assist-
ing police with their in-
quiries.
“The protestors have 

left the street however 
police continue to moni-
tor the situation.
“The investigation into 
the incident remains on-
going,” she said.
First Nations Students 
Officer at La Trobe Uni-
versity Jay Wymarra 
said he was arrested 
and charged with arson 
for burning a cardboard 
cutout of Abbott.
“What they did was ar-
rest me, shove me to the 
ground, put their knees 
in my neck and drag me 
away from the protest 
as far as they could,” he 
said
“We as students will not 
stand for this,” he said
“We are not going to be 
told what to study, we 
are going to take a stand 
against it.
Mr Wymarra said the po-
lice were heavy handed
“It was all for perfectly 

peaceful means,” he 
said.
“We were trying to voice 
our opinions. They (the 
police) attacked us.”
He said the students 
planned more demon-
strations.
Matthew Lesh of the 
Australian Liberal Stu-
dents’ Federation con-
demned the disruption.
“They have every right 
to protest calmly and 
peacefully, but today’s 
violence and disruption 
is despicable, and cer-
tainly does not repre-
sent students,” Mr Lesh 
said.
“Students who are con-
cerned about their edu-
cation are busy study-
ing today, not playing 
games, disrupting traffic, 
wasting police time.”
The dramatic protest 
comes during a busy 
university exam period.
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 PRIME Minister Tony Ab-
bott last night declared 
Australia’s longest con-
flict over, saying our 
soldiers were leaving Af-
ghanistan a better place 
after the war on terror. 
After more than a decade 
of battle and the loss of 
40 Australian soldiers, 
Mr Abbott arrived at 
Tarin Kowt under un-
precedented security for 
a “recognition ceremo-
ny” to lower the flag on 
the war.
The prime minister told 
a large crowd of Austra-
lian and coalition forces 
the war was ending, “not 
with victory, not with de-
feat, but with, we hope, 
an Afghanistan that is 
better for our presence 
here”.
“Our armed forces and 
our officials have done 

Under heavy security, PM Tony Abbott visits Afghanistan and declares war over 

their duty. That duty nev-
er ends, although our 
duty here has,’’ Mr Ab-
bott said.
The prime minister and 
officers from four coun-
tries laid wreaths at the 
base memorial wall, car-
rying the names of 114 
fallen soldiers, including 
the diggers who paid the 
ultimate sacrifice.
Governor of Oruzgan 
Province Amir Moham-
mad Akhunzada thanked 
Australia and other 
countries involved in the 
province from the bot-
tom of his heart.
“I hope that friendly 
countries will continue 
their help through the 
central Government in 
order to keep Afghani-
stan stable and self-suf-
ficient,” Mr Amir said.
He said the enemies of 
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Afghanistan should un-
derstand that their ideas 
of regaining power are 
“delusionary and mad.’’
Following a secret dash 
from Sydney to the Mid-
dle East, Mr Abbott ar-
rived at Camp Holland 
for his first visit as prime 
minister, accompanied 
by Opposition leader Bill 

The Prime Minister of Australia, Tony Abbott along with the Opposition Leader BIll Shorten and the Defence 
Minister Senator David Johnston visited the Australian diggers serving in Tarin Kowt in Uruzgan province, 
southern Afghanistan. Picture: Gary Ramage Source: News Limited

Mr Abbott with camp officials. Picture: Gary Ramage Source: News Limited Picture: Gary Ramage Source: News Limited

Opposition Leader Bill Shorten disembarks. Picture: Gary Ramage 
Source: News Limited

Mr Abbott with the Chief of the Defence Force General David Hurley. Picture: Gary Ramage Source: News 
Limited

Shorten, Defence Minis-
ter David Johnston and 
Defence Chief General 
David Hurley.
The camp will be formal-
ly handed over to Afghan 
security forces in mid-
December.
The giant C-17 transport 
jet, with Mr Abbott in the 
cockpit, was shadowed 

into TK airfield by US 
Apache attack helicop-
ters and army snipers 
took up overwatch posi-
tions in towers overlook-
ing the arrival bay.
Mr Abbott had been wear-
ing body armour and a 
helmet on the flight into 
Tarin Kowt but emerged 
from the cockpit of the 
C-17 wearing an open 
neck shirt and pullover.
It was a stark contrast to 
Kevin Rudd who strode 
off the plane wearing a 
bullet proof vest when 
he visited the country 
before the election cam-
paign.
Inside the base a gaggle 
of special forces body-
guards and infantry and 
RAAF “guardian angels’’ 
took up positions on ev-
ery corner as Mr Abbott 
was taken inside the 

headquarters for secret 
briefings by the Com-
mander of Combined 
Team Uruzgan, Colonel 
Wade Stothart, and the 
US commander of Re-
gional Command South, 
Major General Paul 
LaCamera, and deputy 
ISAF commander British 
General John Lorimar.
The memorial at which 
the wreaths were laid 
last night is due to be 
painted over, broken up 
and buried, as revealed 
by News Corp on Sun-
day, prompting anger 
from soldiers and the 
families of diggers.
Families and soldiers 
have reacted angrily to 
the plans saying that 
they want the wall re-
turned home to the Aus-
tralian War Memorial.
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Glenn Brookes MP, wel-
comed Minister Constance 
to the East Hills Electorate 
to announce a further re-
duction to WorkCover pre-
miums while confirming 
the Scheme is now back in 
the black for the first time 
since 2008.
“It means small employ-
ers in East Hills and neigh-
bouring Bankstown will 
benefit from an average 
premium rate reduction of 
5.01 and 4.94 per cent re-
spectively.”
Minister Constance vis-
ited a local manufacturing 
business in Revesby to 
welcome in the reduction 
in premiums and listen to 
local workers and employ-
ers about how the changes 
have benefited them in 
their work place.
“The NSW Government’s 
reforms are delivering a 
fairer system, with more 
generous payments be-
ing provided to severely 
injured workers, and East 
Hills businesses are re-
ceiving incentives to im-
prove workplace safety,” 
Glenn Brookes said.
“These premium cuts are 
on top of a 7.17 per cent 
rate cut that came in earlier 
this year for employers in 
East Hills.
“With these reductions 
combined, East Hills and 
Bankstown small busi-

FURTHER PREMIUM CUTS FOR EAST HILLS BUSINESSES

nesses will receive an av-
erage 11.81 per cent rate 
reduction in the 2013 pre-
mium cycle.”
Glenn said the former La-
bor government ran Work-
Cover into the ground, 
leaving behind an unsus-
tainable scheme with a 
$4.1 billion deficit.
“The NSW Liberals & Na-
tionals were determined to 
clean up the mess left be-
hind by our predecessors, 
and pleasingly, we’ve been 
able to put WorkCover 
back on a sustainable foot-
ing,” Glenn Brookes said
“The NSW Government’s 
reforms are freeing up 
businesses to grow and 
are providing better sup-
port for injured workers to 
help them return safely to 
work sooner.
“Returning to work early 
and safely is good for re-
covery and helps workers 
regain financial indepen-
dence sooner.
“Safe Work Australia has 
reported that in 2012/13, 
NSW’s return to work rate 
improved by three per cent 
to 88 per cent - making it 
higher than the national 
average of 86 per cent.
“This result is a key driver 
in WorkCover’s improved 
performance, with the 
scheme accumulating a 
$309 million surplus as of 
30 June 2013.

NSW Premier Barry O’Farrell 
has urged the federal gov-
ernment to take the lead on 
same-sex marriage as the 
state prepares to debate a 
new bill on the issue. 
The premier reinforced his 
support for same-sex mar-
riage in the Star Observer, 
but said he wanted to see a 
uniform, national law rather 
than “patchwork” state leg-
islation.
“To be truly equal, same-
sex marriages should enjoy 
the same legal status and 
recognition as other mar-
riages,” he wrote.
“Only a change to the fed-
eral Marriage Act will de-
liver that equality.”
He says couples married 
under state-based legisla-
tion would also have inferi-
or rights under federal laws 
on matters relating to mar-
riage breakdowns, such as 
custody of children, proper-
ty settlement and finances.
Mr O’Farrell also repeated 
his calls for a federal con-
science vote on the issue 
in the LGBTI news publica-
tion.
He says most people share 
his view that same-sex cou-
ples shouldn’t be denied 

O’Farrell backs federal same-sex marriage 
the rights afforded to their 
heterosexual counterparts.
A cross-party working 
group will put a same-sex 
marriage bill to NSW parlia-
ment on Thursday.
Labor MLC Penny Sharpe 
says it will be tough getting 
the bill through, but she 
hopes MPs will seize the 
opportunity to remove the 
“last vestige” of discrimi-
nation in the state’s laws.
She says the bill has been 
carefully designed to with-
stand potential High Court 
challenges to its validity.
But Australian Marriage 
Equality lobbyists say 
states have a moral obli-
gation to put pressure on 
the federal government by 
crafting their own same-
sex marriage laws.
“The states have a moral 
responsibility to ensure all 
loving committed same-sex 
couples are treated equal-
ly,” national director Rod-
ney Croome said.
“The whole point of our 
federal structure is that 
when reform is blocked at 
one level it can progress at 

THE Liberal Democrats 
oppose public funding 
for political parties but 
handing back the million 
dollars it got would just 
be “peeing in a wetsuit”, 
its senator-elect David 
Leyonhjelm believes. 
Mr Leyonhjelm says the 
major parties are hooked 
on public funding and 
the system gives the ad-
vantage to incumbents.
“Since plenty of people 
are passionate enough 
about politics to stump 
up their own money ... 
why should everyone 
be forced to pay?” he 
writes in the Australian 
Financial Review on 
Thursday.
Under the current sys-
tem, candidates who get 
more than four per cent 

Lib Dems want free vote and do-
nations

of the vote receive $2.48 
for each first preference 
vote cast for them.
But he says his party 
would only have returned 
the money it got for the 
recent federal election if 
it would have led to the 
end of public funding for 
everyone.
Otherwise, it would be 
“like peeing in a wetsuit 
- you feel all warm but 
nobody notices”.
The Liberal Democrats 
also oppose compulsory 
voting.
“It is high time Australia 
stopped treating democ-
racy like an obligatory 
dose of castor oil and let 
people decide for them-
selves whether to donate 
their money and vote,” 
Mr Leyonhjelm said.
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THE HON ANDREW CONSTANCE MP, MINISTER FOR FINANCE AND 
SERVICES WITH GLENN BROOKES MP, MEMBER FOR EAST HILLS

“This is a great result for 
the workers and employers 
East Hills. There is now ad-
equate funding to protect 
injured worker payments 
while rewarding employ-
ers for good safety perfor-
mance.”
Small employers are con-
tinuing to benefit from 
incentives introduced in 
June including:
• an Employer Safety In-
centive (ESI) premium 
discount at each policy re-
newal
• a Return to Work Incentive 
for employers who have an 
injury in the workplace. An 
employer can retain their 
ESI discount provided in-
jured workers return to 
work within 13 weeks
• an increased discount 
to five per cent for paying 
their premium in full by the 
due date.
Photo Attached: (L to R) 
Glenn Brookes MP, Mr 
Louis Chouaifaity (Direc-
tor, L & A pressure weld-
ing), Minister Andrew Con-
stance, Clr. Glen Waud.
MEDIA – JIM DANIEL 0408 
461 952

another.”
The states had a long his-
tory of leading the way with 
laws on personal relation-
ships, he added.
But the Australian Fam-
ily Association NSW has 
urged MPs to reject the 
NSW bill and not be swayed 
by a “radical minority”.
If passed, the bill would 
increase the number of 
donor-conceived children, 
it said.
“The Legislative Council 
must remember the impact 
on these DC children who 
say that they feel half of 
them is missing,” president 
Julie-Ann McLoughlin said.
“Clearly this legislation has 
not considered the broader 
consequences particularly 
for children.”
Christian Democratic MP 
Fred Nile said the bill was 
likely to be defeated in fa-
vour of a federal debate on 
the issue.
“We are one nation, so this 
matter should be deter-
mined at our federal par-
liament,” he told Fairfax 
Radio.

Members of the team 
hand-picked by the Ab-
bott government to rein 
in spending will be paid 
$1500 a day.
The Coalition’s election 
costings earmarked $1 
million for the govern-
ment-wide commission 
of audit, set up last week 
to consider ways to cut 
costs and privatise assets 
or services.
Finance Minister Mathias 
Cormann told Fairfax Me-
dia the Business Council 
of Australia president, 
Tony Shepherd, would be 
paid $1500 a day to head 
the commission.
Advertisement 
The same rate would ap-
ply for the four other 
commissioners: former 
Liberal minister Amanda 
Vanstone, former Finance 
Department secretary Pe-
ter Boxall, former Trea-
sury chief Tony Cole and 
former West Australian 

Auditors to be paid $1500 a day 
to recommend spending cuts

director-general Robert 
Fisher.
‘’This level of remunera-
tion recognises the skills, 
experience and responsi-
bilities of the commission-
ers and the fact the role is 
of limited duration,’’ Sena-
tor Cormann said.
‘’Commissioners will be 
paid on a pro-rata basis 
where they do not work a 
full eight-hour day.’’
Labor has branded the ex-
ercise a ‘’commission for 
cuts’’ and privatisation, 
arguing the recommenda-
tions would be unduly in-
fluenced by big business.
Mr Shepherd’s team has 
been asked to find areas 
of duplication between 
federal and state govern-
ments, spell out what 
activities could be done 
‘’more efficiently’’ by the 
private sector or not-for-
profit bodies, and consid-
er an overhaul of service 
delivery.
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أقام الناشط الوطني واالجتماعي السيد 
أحمد ديب حفل عشاء يف منزله العامر 

تكريما ألبناء مرياطة يف كانبريا.
واعضاء  رؤساء  الحفل  حضر  وقد 
الحر،  الوطني  التيار  أمل،  حركة  من 
اللبنانية، جمعية بحنني  الجالية  مجلس 
العربي،  الرتاث  احياء  رابطة  الخريية، 
رابطة السانت جورج، مسؤول الطائفة 
ونيوزيالندة  اسرتاليا  يف  الكلدانية 
هولرويد  بلدية  عضو  يوسف،  سمري 
الثقافية  اللبنانية  الجامعة  رئيس  نائب 
بلدية  رئيس  نائب  سركيس،  آدي 
االعمال  رجل  برشا،  جورج  فريفيلد 
بلدة  ابناء  وبعض  طنوس،  ريتشارد 
وسائل  بعض  عن  وممثلني  مرياطة 

االعالم العربي.

وجرى يف املناسبة تكريم كال من سعد 
قدور ومحمد عبد اهلل وسمري امون.

وقد القى كلمة صاحب املناسبة السيد 
احمد ديب مسؤول االعالم يف حركة امل 
عباس ابو عبد اهلل الذي وصف السيد 
واالجتماعي  الوطني  باالنسان  ديب 
النشيط والجامع وبان بيته اصبح بيت 

الجالية اللبنانية والعربية يف سيدني.
باملشاوي  وغنية  سخية  مأدبة  وكانت 
بالكرم  وتميزت  اللبنانية  واملأكوالت 

والضيافة.
ديب  أحمد  السيد  يتقدم  وباملناسبة 
ابن  من  الجزيل  بالشكر  واصدقاؤه  
ملا  عباس  طالل  السيد  البار  مرياطة 
استقبال  يف  وحفاوة  كرم  من   يظهره 

ضيوف سيدني يف كانبريا.

أحـمد ديـب يكـرم خنبة من أبناء مـرياطة يف كانـبريا

احمد ديب وبعض ابناء مرياطة وحضورصورة جامعة للحضور

من اليمني: ايلي كلتوم، جورج برشا وريتشارد طنوس علي كرنيب يقدم الجائزة للسيد سعد قدور ويبدو أحمد ديب مصطفى حامد يقدم الجائزة للسيد سمري امون ويبدو أحمد ديب

كميل شالل، ريتشارد طنوس، آدي سركيس وسمري يوسف وقوفا



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم 
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات 
العربية ترضي جميع أفراد العائلة

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  لالتصال: قيصر  

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
الدوائر االسرتالية

مع
ABN & ASIC 

جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات 
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر 

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن

$ 600

اآلن بـ 

450$ فقط

office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW
Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au

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

وتشاهدوا هذه القنوات بأنفسكم..
لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم 
الخدمة املمتازة والسريعة على رقم املكتب: 788 922 1300

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم
حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية

تتأثر  ال  تقطـّع  او  انقطاع  دون  صافية  نقية  شاشة  يعطيكم  الجديد  الجهاز 

بتغريات االنرتنت
فمثاًل  البلدان  حسب  مجموعات  يف  متسلسلة  القنوات 

القنوات اللبنانية تأتي متتابعة )وراء بعضها البعض(
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة 

التي تريدون مشاهدتها

تضع العالم بني يديكم
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