لالتصال

بـ

سام

أو

علي

Tel: 9709 3322
Mob: 0414 424 275

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

40

خربة طويلة وصدق يف التعامل
www.southwestbuilders.com.au

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281
السبت  9تشرين الثاني  - 2013العدد 654

Fax:(02) 87648062

Sydney: Unit 11A,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186
Saturday 9 November 2013, Issue No. 654

pp: 255003 / 09613

طـرابلس ختـترب نـزع فـتائل املـواجهة

«لقاء التيارَين» بال تفاهم ...واحلزب ثالثهما
السخونة
رغم
على
السياسية العالية اليت
أثارها اهلجوم الكالمي
احلاد لرئيس «كتلة الوفاء
للمقاومة» النائب حممد
رعد ،الذي تبنت الكتلة
مساره التصعيدي يف
اجتماعها امس االول ،برز
تطور اجيابي على صعيد
معاجلة الوضع االمين يف
طرابلس ،يأمل املعنيون
واالمنيون
السياسيون
به ان ينعكس من اليوم
اليت
للتهدئة
ترسيخا
اليومني
يف
سادت
االخريين .وكشفت مصادر
شاركت يف االجتماعات
املتالحقة واالتصاالت اليت
اجريت طوال يوم اخلميس
جتنبا حلصول خضات عقب
صالة اجلمعة ،انه جرى
مبدئيا سحب الفتائل اليت
كان خيشى ان تؤدي اىل
اعادة اشعال االشتباكات
بني جبل حمسن وباب
صرف
ومنها
التبانة،
النظر كليًا عن التظاهرة
اليت طالب احلزب العربي
بالرتخيص
الدميوقراطي
هلا ،بعد رفض وزارة
الداخلية السماح بها.
كما ان زيارة وزير

نواب من «التيار الوطني الحر» و»تيار املستقبل» يف مجلس النواب أمس االول (حسن عسل)

الداخلية مروان شربل
مساء امس االول للمدينة
واجتماعه بفاعلياتها ومن
ثم بقادة االجهزة االمنية
يف الشمال ،ثبتت ما تبقى
من خطوات امنية مقررة

يف اطار توسيع اخلطة
اليت كان اجليش شرع
يف تنفيذها ،وسيصار يف
االيام القريبة اىل تنفيذ
مزيد من االجراءات اليت
تشمل اعطاء قوى االمن

النظام سيطر على السبينة جنوب دمشق
واملعارضة مستعدة لـ»حوار إنساني» يف موسكو

بعد تسعة ايام من
املعارك الضارية متكن
اجليش السوري النظامي
«حزب
مقاتلو
يدعمه
اهلل» اللبناني ومقاتلون
عراقيون من السيطرة على

بلدة السبينة االسرتاتيجية
جنوب دمشق ،األمر الذي
يهدد سيطرة املعارضة
األوسع
املنطقة
على
إمدادات
خط
ويقطع
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بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

:

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

الداخلي حيزا واسعا يف
االنتشار داخل االحياء اليت
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احملادثات النووية يف جنيف دخلت يف التفاصيل

استعداد أمريكي لتخفيف العقوبات عن إيران

آشتون ،ظريف وشريمان يف مستهل يومني من املحادثات النووية أمس االول (رويرتز)

انتقلت أمس االول
احملادثات النووية يف
جنيف بني ايران وجمموعة

 1+5للدول اخلمس الدائمة
العضوية يف جملس االمن،
اىل املانيا ،من النقاشات

املوسعة يف شأن اتفاق
نووي ،اىل خطوات حمددة
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K Stars

Number 1 seller
in Europe

K Starsمـنتج الـتجميل رقـم  1فـي أوروبا
Our professional staff specialise in:
evening & bridal makeup, flawless
spraytans, body waxing & eyebrow design.
Receive $60 value of free products when
you book a $60 special occasion makeover.

للحجز االتصال على الرقم8739 0195 :
3B/ 242 South Terrace Bankstown
W:www. kstarsaustralia.com.au

E: sales@kstarsaustralia.com.au

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

ال مرياج

LA MIRAGE

لـصاحـبها سـام يـونان

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

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

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

اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

االفتتاح الكبري
ملحالت
LOUIS
VALENTINO
PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين

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

بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة
أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

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

لالتصال02 9709 3002 :

E: mohamad@wickedwickerhome.com.au

22 ANZAC ST, GREENACRE
مالحظة :مالصق ملبنى

العنوان:

210 HUME HWY
SOMERTON
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Employment Services O Psychological Services
Disability Services O Injury Prevention & Wellness
Workplace Rehabilitation O Training

We make a difference

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

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

Now your business can find staff...

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

Download our FREEDSSDWwww.FindStaff4Free.com.au

arabic out Split Page Ad 260x34.indd 1
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لبنانيـات

بري حبث مع اللجنة املنبثقة عن
لقاء بكركي قضييت بيع األراضي
وعودة املسيحيني للدولة
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري يف عني التينة أمس
االول ،اللجنة املنبثقة من اللقاء
املاروني املوسع يف بكركي عام
 2011اليت تضم النواب :ايلي
ماروني ،سيمون ابي رميا،
فؤاد السعد ،إيلي عون ،إميل
رمحة ،وهادي حبيش ،والنائب
البطريركي العام املطران بولس
الصياح ،واألمني العام للدوائر
أنطوان
اآلباتي
البطريركية
خليفة ،واألب طوني خضره.
وقال املطران الصياح بعد
اللقاء :تشرفنا مبقابلة دولة
الرئيس ،وحنن كلجنة متابعة
وتنسيق للقاء املاروني املوسع
الذي عقد يف بكركي عام
 2011مهمتنا متابعة مسألتني
أساسيتني :قضية بيع األراضي
ألننا حنرص على أن يبقى
اللبناني حيث هو لكي يبقى
النسيج اللبناني خمتلطا ،وهذا
أمر أساسي جدا بالنسبة اىل البلد
وصورته والعيش الذي نؤمن به
وحيرص دولته واجلميع عليه.
أما املوضوع الثاني فهو موضوع
التوظيف وعودة املسيحيني اىل
كنف الدولة ،وهذا األمر مهم
جدا ألننا مقتنعون بأن لبنان
بلد يهتم بنوع خاص بالعيش
املشرتك ،وحنن نصر على أن
يقوم اللبنانيون مجيعا بالدولة،
وقد كان دولته متجاوبا جدا،
وهو مع هذا التوجه ،ومصر
على أن يبقى وجه لبنان الذي
يربهن أن العيش والتعاضد
بني املسيحيني واملسلمني هو
أساس هذا البلد ،والسادة
النواب أعضاء اللجنة ميثلون
كل الكتل النيابية ،وكان همنا
أن نطلع دولته على اهلواجس
املوجودة ،وقد أطلعنا فخامة
الرئيس عليها وسنلتقي الحقا
دولة رئيس جملس الوزراء هلذه
الغاية ألننا مصرون على معاجلة

األمور

بأفضل

هذه
ممكنة.
ثم استقبل بري رئيس جلنة
الشؤون اخلارجية يف الربملان
العربي وعضو جملس الدولة
يف سلطنة عمان مسلم بن علي
املغشمي الذي قال بعد اللقاء:
تشرفت بلقاء دولة الرئيس
بري وشرحت له دور الربملان
العربي احلالي ،بعدما أصبح
برملانا دائما يف ضوء إقراره يف
قمة بغداد  ،2012وما يقوم به
لتعزيز العمل العربي املشرتك،
وال خيفى عليكم أن الربملان
اللبناني كان غائبا عن الربملان
العربي ملدة ست سنوات،
وطبعا غياب لبنان هو غياب
كبري بالنسبة اىل الوطن العربي
والشعب العربي ،وقد حبثت مع
دولة الرئيس يف عودة لبنان
اىل الربملان العربي وأهمية
وجوده يف هذا الربملان .وحنن
ندرك أن جملس النواب اللبناني
برملان فاعل ومهم ،خصوصا يف
العمل العربي املشرتك يف هذه
الفرتة بالذات .ووعدنا دولة
الرئيس خريا إن شاء اهلل يف
هذا املوضوع ،وحنن نسعى كما
قلت اىل تعزيز العمل العربي
املشرتك ،ومما ال شك فيه أن
الربملان العربي ميثل الشعوب
العربية وحيرص على العمل
املشرتك ،وأن لألخوة اللبنانيني
دورا مميزا يف هذا الشأن،
وحضورهم يشكل إضافة كبرية
للربملان العربي.
واستقبل الرئيس بري الوزير
غازي العريضي وعرض معه
االوضاع والتطورات الراهنة.
ثم استقبل وفدا عراقيا برئاسة
حمافظ الديوانية الدكتور عمار
حبيب املدني ،يف حضور عضو
هيئة الرئاسة يف حركة أمل
رئيس جملس اجلنوب الدكتور
قبالن قبالن.

جواز سفر ضائع

ُفقد جواز سفر باسم

احمد تحسني ابراهيم

الرجاء ممن يجده او يعرف عنه شيئا
االتصال على الرقم0405185290 :

GRANNY FLATS
Premium Design

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

طريقة

اجلميل التقى كتلة نواب زحلة ووفد بعبدا وعراجي جعجع التقى مسؤوالً باحملكمة االستثنائية وسعيد
وصف التقارب بني املستقبل والتيار باجليد
طالب  ٨آذار بوقف تعطيل تأليف احلكومة
استقبل الرئيس أمني اجلميل،
يف بيت الكتائب املركزي يف
الصيفي ،كتلة نواب زحلة
وضمت النواب :طوني أبو خاطر
وعاصم عراجي وجوزف املعلوف
وايلي ماروني.
وقال النائب عراجي بعد
االجتماع :تناول اللقاء الوضع
الصعب الذي تعيشه منطقة
البقاع وخصوصا من الناحية
اإلقتصادية اليت تشكو درجة
عالية من السوء والوضع األمين
املتدهور الذي شهد عمليات
خطف لقاء فدية ،األمر الذي
جعل األهالي يف حال هلع وخوف
من مغادرة منازهلم ،وهذه عينة
من الوضع األمين يف املنطقة.
وكان ملوضوع النزوح السوري
اىل منطقة البقاع اجلزء األكرب
من النقاش يف ضوء األعباء
اليت يتحملها اهالي زحلة
نتيجة األعداد الكبرية للنازحني
واهمال احلكومة ادنى واجباتها
ومسؤولياتها الوطنية لدرء
اخطار النزوح.
اضاف :كان توافق تام مع
الرئيس اجلميل على وجوب تأليف
احلكومة يف اسرع وقت نظرا اىل
ما ترتكه من انعكاسات اجيابية
على كل املستويات اإلقتصادية
والسياسية واإلجتماعية .وندعو
فريق  8آذار اىل وقف تعطيل
التأليف وخصوصا ان الوضع
الراهن مفيد هلذا الفريق الذي
يستخدم الوقت الضائع الطويل
حلكومة تصريف االعمال لتوجيه
اخلدمات والتوظيفات اىل مجهور
 8آذار.

وفد بعبدا

وكان الرئيس اجلميل استقبل
وفدا من أهالي بعبدا  -اللويزة،
الذي أطلعه على حيثيات وابعاد
القرار الصادر عن وزير الداخلية
والبلديات مروان شربل بتاريخ
 25ايلول  2013حتت الرقم
 1728والقاضي بتحديد النطاق
االداري لبلدية احلازمية من خالل

سلخ منطقة بأكملها داخلة ضمن
نطاق بلدية بعبدا  -اللويزة
وضمها اىل بلدية احلازمية.
وضم الوفد :رئيس بلدية بعبدا
 اللويزة الدكتور هنري كارملواحللو ،نائب الرئيس الدكتور
أديب النوار ،رئيس بلدية
بعبدا  -اللويزة السابق احملامي
أنطوان خوري احللو ،نائب
الرئيس السابق رشيد فياض،
رئيس إقليم بعبدا الكتائيب
السابق موريس األمسر ،رئيس
إقليم بعبدا السابق احملامي
رميون مجهوري ،رئيس قسم
بعبدا الكتائيب الدكتور جنيب
برباري والصحافية نيللي احللو.
ولفت الوفد اىل أن من بني
املناطق املسلوخة على سبيل
املثال :منطقة مار تقال،
حارة اجملادلة ،املومنة ،ثكنة
الفياضية وغريها وصوال اىل
جممع السييت سنرت.
وذكر الوفد أن بعبدا هي
عاصمة لبنان القديم كما
كانت عاصمة لبنان طوال عهد
املتصرفية ،وأشار اىل انها
حاليا مركز حمافظة جبل لبنان
وتضم مؤسسات رمسية عديدة
كالقصر اجلمهوري ،ووزارة
الدفاع الوطين ،وقيادة اجليش
وبعض السفارات وغريها.
وكشف ان البلدية تقدمت
مبراجعة إبطال لقرار الوزير
شربل امام جملس شورى الدولة
بتاريخ  2013/10/31سجلت حتت
الرقم  2013/19165مع طلب
وقف التنفيذ ،الفتا اىل أن
زيارته الرئيس اجلميل تأتي من
ضمن اجلولة اليت يقوم بها على
الفعاليات والقيادات السياسية
لطلب الدعم ملطلبه إلجياد احلل
املناسب هلذه املشكلة ،مؤكدا
انه ملس من رئيس الكتائب
جتاوبا ودعما النهم أصحاب حق
وال يوجد أسباب موجبة إلصدار
هذا النوع من القرارات امللتبسة
يف هذه الفرتة بالذات.

التقى رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع ،يف
معراب ،منسق األمانة العامة
لقوى  14آذار النائب السابق
فارس سعيد ،على مدار ساعتني
من الوقت.
وعلى األثر ،قال سعيد :قمت
جبولة أفق سياسية مع الدكتور
جعجع ،ال سيما أن اللبنانيني
دخلوا الشهر الثامن من دون
حكومة مع انكشاف أمين
وسياسي واقتصادي نعيشه.
كما نشعر بأن هناك أطرافا
يف البلد ،وبالتحديد حزب اهلل،
يطل على اللبنانيني ليهددهم
واأليادي،
الرؤوس
بقطع
وحنن نقول له :إذا كان فعال
منتصرا وعالقته باتت جيدة
بالواليات املتحدة األمريكية ومل
تعد الشيطان األكرب ،فلماذا ال
يشكل حكومة تأخذ على عاتقها
مواضيع املازوت والكهرباء
واملياه والطرق ومعاجلة مشكلة
النازحني السوريني؟.
ورأى أن النربة العالية يف
كالم حزب اهلل ال ختيف أحدا،
ناصحا إياه ب قراءة تاريخ البلد
وتارخينا ،فنحن بالتحديد برهنا
أننا ال نرتاجع أمام النربة العالية
اليت لن تغري األوضاع.
وعزا نربة حزب اهلل العالية اىل
اخلوف الذي يتملكه ،باعتبار ان
القبضاي واملنتصر فعال غري
مضطر إىل رفع الصوت ،إذ أن
هذه النربة العالية ال تستخدم إال
يف حال إخفاء العجز واخلوف،
وقال :حنن ال نطلب أن يوافق
حزب اهلل على شروط  14آذار،
بل املطلوب منا ومن حزب اهلل
التزام شروط الدولة اللبنانية
أي اتفاق الطائف والقرارين
 1559و 1701واعالن بعبدا.
أضاف :ال نسعى اىل كسر حزب
اهلل ،كما أننا ال نسمح له يف
الوقت عينه ،بأن يرفع صوته
يف وجهنا ،إذ جيب أن نكون
مجيعا متساوين أمام القانون.

امحد احلريري :ما قاله رعد يدل على ارباك وتوتر يسود حزب اهلل
رأى األمني العام ل تيار
املستقبل أمحد احلريري أن كالم
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حممد رعد جاء جمددًا
خارج كل الضوابط الوطنية
واألخالقية اليت حتكم احلياة
السياسية ،وال ميت بصلة إىل
املرتكزات اليت قام عليها لبنان
ونظامه الدميوقراطي.
واعترب ،احلريري يف حديث اىل
وكالة اخبار اليوم أن ما أطل
به رعد من تهديد ووعيد يدل
على إرباك وتوتر يسود حزب
اهلل ،ويؤشر إىل أن حديثه
عن إنتصار مزعوم مل يكن
سوى أحالم يقظة ،سرعان
ما تبددت يف ضوء املواقف
الدولية واإلقليمية والعربية
اليت أسقطت دعايتهم ،عن أن
أمريكا أصبحت يف حضن إيران،
وبأن اململكة العربية السعودية
أخرجت إحباطها إىل العلن بعدما

أخرجت من التسويات الكربى،
وبأن قطر تبتعد عن اململكة،
وبأن بشار األسد لن يرحل،
وخالف ذلك من أوهام حاولوا
تروجيها كعادتهم على قاعدة
تكذيب الكذبة وتصديقها.
وقال احلريري :الواضح من
كالم رعد أن حزب اهلل هو من
خيرج إحباطه إىل العلن ،بعدما
بنى إنتصاره املزعوم على
باطل ،وتبني للسيد حسن نصر
اهلل أننا مل نرضخ إلنتصاره
الباطل ،وأن تيار املستقبل
وقوى  14آذار مل يهبا إىل حارة
حريك ملبايعته مرشدًا للجمهورية
اللبنانية ،ومل يسلما له بإرتداء
ما يفصله للبنان نظامًا وحكمًا،
كما تبني له ،خبالف ما أوحى،
أن اململكة العربية السعودية
هي رقم صعب يف املعادلة
الدولية واإلقليمية ،ال ميكن
لفصاحته كما ال ميكن ألي دولة

مهما عظم شأنها ،أن تتجاوز
دورها املؤثر.

لغة التخوين والتهديد

وأكد على أن ضرورة أن يدرك
حزب اهلل أن لغة التخوين
والتهديد بقطع األيدي لن جتعلنا
نستسلم ،فقد فعل ما فعله يف 7
أيار ومل نستسلم له وملخططاته
السورية  -اإليرانية ،فاألستقواء
بسالحه لن يغري يف سياساتنا،
ولن يقلب الطاولة اال يف وجه
من حيمله ويوجهه إىل صدور
اللبنانيني والسوريني.
وإذ استغرب كيف أن اعالن
بعبدا الذي خصص له رعد حيزًا
مهمًا من خطاب الوعيد ،هو
نفسه الذي وافق عليه وتعهد
اإللتزام به ،وهو أيضًا اإلعالن
الذي أمجعت عليه كل عواصم
القرار الدولي بوصفه اجنازًا
حيمي لبنان ان التزم به ،قال
أمحد احلريري :هناك مفارقة

وإذ دعا حزب اهلل إىل وجوب
التزام الدستور وتنفيذه ،ناشد
سعيد رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان والرئيس املكلف متام
سالم تشكيل حكومة يف أسرع
وقت ممكن ،ولو أنه باعتقادي
أن الفرصة قد فاتت.
وردا على سؤال ،وصف سعيد
التقارب احلاصل بني كتليت
املستقبل والتغيري واالصالح
باجليد ،وقال :يف حال كان
التيار الوطين احلر قد اختذ قرار
االنفتاح على كل الكتل النيابية
فأهال وسهال به.
وأشار إىل أن أحدهم صرح يوما
يف بداية الربيع العربي أنه ال
يتحمل تيار املستقبل يف لبنان،
فكيف باحلري اذا انتشر تيار
املستقبل يف العامل العربي؟.
من جهة أخرى ،استقبل جعجع
رئيس هيئة املتابعة من
أجل إنشاء احملكمة اخلاصة
االستثنائية الدكتور فيكتور
غريب ،الذي قال بعد اللقاء:
هذه احملكمة تنظر يف أوضاع
اللبنانيني الذين تضرروا نتيجة
األحكام أم القرارات أم االجراءات
اجلائرة والصادرة يف ظل سلطة
للجيش
القسرية
الوصاية
السوري يف لبنان ،خالفا التفاق
الطائف وللمواثيق الدولية خالل
الفرتة الواقعة بني 1992-11-22
و 2005-4-26ضمنا.
أضاف :إن الدكتور جعجع كان
متفهما وداعما لدقائق املشروع
ولالجراءات الالحقة ،ال سيما أن
انشاء احملكمة اخلاصة االستثنائية
لتصحيح اخلرق ،الذي أصاب
العدالة يندرج أيضا كرسالة اىل
مسؤولي اليوم والغد ،أال يتخلوا
عن مسؤولياتهم يف ارساء
العدالة يف البالد حتى ال يطاهلم
احلساب يوما ،وذلك كي ينعم
اوالدنا واحفادنا بالطمأنينة
اىل سالمة مؤسساتهم اليت
هي احلافظة والضامنة الوحيدة
لكرامتهم وحقوقهم املشروعة.
ال بد من التوقف عندها .يف
خطاب الرئيس سعد احلريري
يف إفطارات رمضان أكدنا
أننا كتيار مستقبل لسنا طالب
سلطة ،لكن السيد حسن نصر
اهلل يف خطبه يؤكد أن يريد أن
يضع يده على السلطة ،موضحًا
أننا نتعاطى مع تشكيل احلكومة
بعيدًا عن منطق توزيع الوزارات
أو األرقام أو الثلت املعطل،
بل نقاربه من منطلق أن هناك
خل ًال يف الشراكة الوطنية سببه
أمران :تورط حزب اهلل يف
القتال يف سوريا خبالف إرادة
قسم كبري من اللبنانيني ،وعدم
إلتزامه بإعالن بعبدا خبالف
إرادة مجيع األحزاب اللبنانية
اليت وافقت عليه ،ويف مقدمها
حزب اهلل ،وعليه فإننا حني ندعو
حزب اهلل إىل اإلنسحاب من
سوريا واإللتزام بإعالن بعبدا،
فنحن ندعوه إىل تصحيح هذه
اخللل يف الشراكة الوطنية ،قبل
الولوج إىل أي نقاش متعلق
بتشكيل احلكومة أو غريه.
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االجتماع املشرتك لنواب املستقبل والتيار احلر :سعي لقواسم مشرتكة
عقد االجتماع املشرتك بني نواب
كتليت املستقبل والتيار الوطين
احلر يف جملس النواب ،عند
الثالثة والنصف من بعد ظهر
امس االول .وحضر عن نواب
املستقبل :عاطف جمدالني،
جان أوغاسبيان ،مجال اجلراح،
وغازي يوسف .وعن نواب التيار
الوطين:
امني سر التكتل النائب ابراهيم
كنعان ،والنواب :آالن عون،
زياد أسود وسيمون أبي رميا.
وانتهى االجتماع يف السادسة
اال ثلثا مساء .وعلى األثر ،حتدث
النائب جمدالني حماطا بنواب
املستقبل الذين شاركوا يف
االجتماع ،فيما حتدث باسم نواب
التيار الوطين احلر ابراهيم كنعان
حماطا بنواب التيار.

جمدالني

وتال جمدالني بيانا مكتوبا جاء
فيه :شاركنا اليوم يف اللقاء
احلواري بني تيار املستقبل
والتيار الوطين احلر ،وذلك
بدعوة من االخ ابراهيم كنعان
وبتوجيهات ومتابعة من قبل دولة
الرئيس سعد احلريري .واستطيع
القول ان اللقاء كان اجيابيا
وصرحيا وجديا ويؤسس لقواسم
مشرتكة تصب يف مصلحة لبنان
واللبنانيني .وأكدنا خالل هذا
االجتماع ،للزمالء الكرام ،على
االولويات الوطنية االساسية
الثابتة ،وعلى موقفنا الداعي
اىل ضرورة االخنراط يف مشروع
الدولة وبشروطها وعلى مرجعية
املؤسسات وخصوصا مؤسسة
اجليش وقوى االمن الشرعية.
ثانيا :أكدنا على ضرورة
تفعيل املؤسسات بدءا من
تشكيل حكومة حيادية مسؤولة
تعنى بشؤون الناس احلياتية
واملعيشية واالقتصادية وتضمن
استقرارهم وأمنهم ومستقبل
اوالدهم بعيدا عن املناكفات
واخلالفات السياسية ،حيث ان
احلكومة احلالية املستقيلة تقوم
فقط بتصريف االعمال وليس
باستطاعتها اصدار مراسيم ترتب
التزامات مالية على اللبنانيني.
ثالثا :أكدنا االلتزام بإعالن بعبدا
كمرجعية وطنية جامعة ،وعلى
مسألة حتييد لبنان عن احملاور
والصراعات االقليمية والدولية
وخصوصا ما جيري يف سوريا.
رابعا :أكدنا على موقفنا الداعي
اىل ضرورة انسحاب حزب اهلل
من سوريا ملا هلذا التدخل من
انعكاسات خطرية على الشراكة
الوطنية وعلى االستقرار والسلم
االهلي ،هذا التدخل الذي ادى
اىل استجرار النار السورية اىل
الداخل اللبناني عرب التفجريات
االرهابية واملواجهات املسلحة
املتنقلة عرب مناطق عدة ،هذا
االنعكاسات
اىل
باالضافة
السلبية على االقتصاد الوطين
ومستقبل عيش اللبنانيني يف
الداخل وكذلك يف الدول العربية
وحتى االجنبية ،وعلى عالقة لبنان
مبحيطه العربي.
التزامنا
أكدنا
وأخريا،
بتطبيق الدستور جلهة احرتام
االستحقاقات الدستورية وعلى
رأسها انتخاب رئيس اجلمهورية
يف املوعد الدستوري احملدد،
وقد متت مناقشة هذه النقاط

وكان هناك صراحة وقواسم
مشرتكة يف بعض هذه االفكار
وغريها ،ومت التوافق على متابعة
اللقاءات ملناقشة بقية النقاط
واالمور اليت نعتربها وطنية
واساسية وذلك من خالل احلوار
الذي نعتربه االساس والسبيل
الوحيد حلل اخلالفات ،ولنقل
لبنان من حال التشنج واالنقسام
العمودي اخلطري اىل حال من
اهلدوء واالستقرار وبداية وقف
التدهور االقتصادي املعيشي
احلاصل ،وسيكون لنا لقاءات
مقبلة أخرى ان شاء اهلل.
وسئل :هل حتدد موعد للقاءات
االخرى؟ اجاب :ال ،مل تتحدد.
ويف دردشة مع الصحافيني،
كشف جمدالني ان النقاش تناول
سالح حزب اهلل وتدخل عناصره
يف القتال يف سوريا ،وغريها
من النقاط اخلالفية.

كنعان

بدوره ،قال كنعان :حنن فقط
نريد اعادة التذكري بأن هذا اللقاء
مت نتيجة مبادرة منا ،ليس فقط
جتاه كتلة تيار املستقبل امنا جتاه
الكتل النيابية املختلفة .وهذه
املبادرة جاءت نتيجة التوصيات
اليت صدرت عن تكتل التغيري
واالصالح يف خلوة دير القلعة يف
 11تشرين االول  ،2013وبتوجيه
من دولة الرئيس العماد ميشال
عون ،وارتكزت التوصيات على
نقطة اسياسية ليس هلا عالقة
بالسياسة .حنن نقر بوجود
اخلالفات والتباينات السياسية
مع زمالئنا يف املستقبل ،وال
احد منا ينكرها ،ولكن مبادرتنا
ارتكزت على ضرورة تفعيل دور
املؤسسات الدستورية يف هذه
املرحلة اليت منر بها حنن بدءا من
املؤسسة االم اي اجمللس النيابي
الذي هو املكان االول الذي جيب
ان نلتقي مجيعنا حتت قبته.
أضاف :لذلك اعتربنا ان هذه
اولوية وطنية وشددنا على
ان ينطلق نقاشنا اليوم من
االولويات الوطنية اللبنانية واليت
اكدنا وشددنا على اهمية فصلها
عما حيصل يف سوريا ،وعلى
ان هذا الواقع اللبناني السيء
حيتاج اىل التنشيط وجتديد الدم
فيه .لقد رفضنا التمديد اساسا،
والقلق يساورنا بعد االنتخابات
النيابية وما تبعها من تعطيل
للمجلس الدستوري وصوال اىل
التمديد لالجهزة العسكرية ،من
ان ينسحب هذا التمديد على
االستحقاق االبرز بالنسية الينا
اال وهو موقع رئاسة اجلمهورية،
فكان كل تركيزنا وتشديدنا
ومساعينا على ان جند خمارج من
خالل السعي املشرتك مع كتلة
املستقبل ومع كل الكتل النيابية
سواء ،من موقع اخلصم او من
موقع احلليف ،لرمبا نستطيع
الوصول لبنانيا ،ويف الداخل
اللبناني ومن دون اي تدخل
خارجي ،حلل يؤهل السياسيني
والنواب والوزراء يف لبنان ألن
يقوموا بدورهم ويتمكنوا من
القيام بهذا الواجب الوطين جتاه
شعبنا.
وتابع :حددنا خالل هذا اللقاء
ومن خالل النقاش ،عددا من
القوانني اليت نعتربها ملحة وهي
حباجة العادة التأهيل والنظر،

وعرضنا عددا من االقرتاحات
واملشاريع اليت نعتربها يف
هذه املرحلة ملحة وحيوية
واسرتاتيجية واساسية الستمرار
املقاومة اللبنانية الشعبية هلذا
الفراغ وهلذا الواقع الذي يثقل
كاهل املواطن اللبناني .وأردف:
طرحت يف كل هذه النقاشات آراء
خمتلفة ورؤى مشرتكة وخمارج،
ووزعنا حنن كتيار وطين حر
توصيات خلوة دير القلعة على
زمالئنا ،وهي التوصيات اليت
كنا اذعناها يف املاضي وهي
تتضمن الكثري من نقاط التالقي
اليت ناقشناها ،ومنها العودة
اىل اجمللس النيابي وضرورة
التشارك يف بناء الدولة واولوية
مشروع الدولة يف لبنان من خالل
احلفاظ على املؤسسات ورفض
التمديد ملوقع رئاسة اجلمهورية
ومنع حصول فراغ.
وقال :ناقشنا النقاط اليت وردت
يف توصيات خلوة دير القلعة
سواء يف موضوع االصالح املالي
او االداري وضرورة ان يكون
هناك موازنة عامة وحسابات
مالية يف لبنان ،وضرورة ايصال
عائدات البلديات للبلدات والقرى
وصوال اىل نقطة املوضوع
املسيحي  -االسالمي يف هذا
التشارك
وعملية
املشرق،
يف هذا البلد بني املسلمني
واملسيحيني ورفض كل أشكال
التعصب الطائفي واملذهيب ،كل
هذه النقاط ناقشناها واردنا
أن نتشارك فيها مع شريكنا
يف الوطن ،أال وهي كتلة تيار
املستقبل ،ونتمنى ان نبين يف
املستقبل على هذه االفكار اليت
طرحناها معا ،وال مانع لدينا أن
نتابع معا ،وان شاء اهلل ستكون
هناك متابعة سواء يف اللقاءات
ام االتصاالت ،خصوصا يف
االمور الوطنية اليت ذكرناها
وجيب أن تعطى األولويات وأن
تتخطى السياسة والتجاذبات
السياسية .كما جيب أن خنرج من
ذهنية التأويالت والتفسريات،
وطرح السؤال عن اخلالفات اليت
كانت قائمة ...اخل.
أضاف :كل منا يتحدث من موقعه
ويبدي وجهة نظره .أما الوصول
اىل قواسم مشرتكة فهو واجب
وضرورة وطنية لنحمي لبنان
واملؤسسات ،وهذا اذا استطعنا
طبعا تعميم مثل هذه املبادرة
الداخلية مع كل الكتل ،اليت
طلبنا لقاءها ،سواء من كتل
اخلصم او من الكتل احلليفة يف
املرحلة املقبلة.
وردا على سؤال حول النقطة
اخلالفية مبطالبة نواب املستقبل
بانسحاب حزب اهلل من سوريا،
وهل ال يزال هناك التباس
حوهلا ،قال كنعان :ليس هناك
اي التباس حول هذه النقطة،
وكان الدكتور جمدالني عرض
االفكار اليت حتدث عنها ،وحنن
عرضنا االفكار اليت طرحناها،
ومنها فصل املسألة اللبنانية
عن الواقع السوري وعن
اخلالفات حول املسألة السورية
واعطاء االولوية ملعاجلة مشاكلنا
الداخلية ،وزمالؤنا يف املستقبل
لديهم وجهة نظرهم يف هذه
املسألة ،وستكون هنالك متابعة
هلذه النقطة وغريها .واستطيع
القول انه مل حيصل اي اتفاق

على أي من املواضيع ،امنا كان
هناك تالق وسعي مشرتك لنصل
اىل قواسم مشرتكة للعودة
اىل املؤسسات ،وليس معنى
ذلك اننا ال نوافق على بعض
النقاط اليت طرحها الزمالء يف
املستقبل ،او العكس .واذا ظن
البعض اننا ذاهبون لعقد اتفاق
سياسي ثنائي مع كتلة فهذا
غري صحيح ،وليس هو هدف
لقائنا .أما هدف اجتماعنا فهو ان
نكون على تواصل وان نسعى
ونتشارك معا لبناء مناعة وطنية

حتمي الوطن من خالل العودة اىل
املؤسسة الدستورية االم.
أضاف :مجيعكم يالحظ ان اهليئة
العامة للمجلس معطلة واحلكومة
مستقيلة ،ومل تشكل احلكومة
اجلديدة ،ومجيعكم يعرف ان
هناك استحقاقا رئاسيا مقبال
وأن رؤيتنا لكل هذه االمور هي
الفصل ما بني االزمة يف سوريا
واالقتتال اليت تشهده ،وما بني
الواقع اللبناني .هذا ما طرحناه
على زمالئنا يف كتلة املستقبل،
وهم طرحوا افكارا اخرى .ولذلك،

حتتاج هذه املواضيع إىل متابعة
ولقاءات أخرى ،ونتمنى منهم ومن
اجلميع حتييد االولويات الوطنية
اللبنانية عن كل ما حيصل من
حولتنا .وبالتالي اعطاء املبادرة
اللبنانية  -اللبنانية االمكانية بأن
تكون مرة واحدة فقط  -ونتمنى
ان تكون اكثر -قادرة على أن
تصنع حال ملشاكلنا يف لبنان
من دون أن يكون هذا احلل
متأثرا بكثري من العوامل اليت
تطغى على الواقع اللبناني وكل
مكونات جمتمعه.

شربل التقى املفيت الشعار وفعاليات طرابلس وترأس اجتماعاً أمنياً:

وضعنا عناوين للخطة األمنية ننتظر التوافق عليها

عقد اجتماع بني وزير الداخلية
والبلديات يف حكومة تصريف
األعمال مروان شربل ومفيت
طرابلس والشمال الشيخ مالك
الشعار ،يف منزله يف طرابلس،
حضره ممثل وزير املال يف حكومة
تصريف االعمال وزير الدولة أمحد
كرامي ،نواب املدينة ،وممثلون
عن اجلماعة اإلسالمية وهيئة
العلماء املسلمني وفاعليات
طرابلسية.
وعلى األثر ،قال شربل :بعد
نقاش دام ساعتني ،شعرنا
مبجهود اجلميع ،وبأن هناك
نوعا من االرتياح .لقد وضعنا
العناوين العريضة للخطة االمنية
بانتظار التوافق عليها .وهناك
اجتماعات حتضريية ستعقد خالل
األيام املقبلة .أضاف :يف أقرب
فرصة ممكنة ،سندخل املناطق
اليت ال توجد فيها قوى األمن
واجليش .فاجليش اللبناني خط
أمحر وهو العمود الفقري للدولة.
كما أنه مع قوى األمن ليسا مع
فئة ضد أخرى ،واجلميع يرحبون
باجليش والدولة.
وتابع :املهلة ليست لتسهيل
مرور الوقت ،بل للتجهيزات
اللوجستية واألمنية ،وهذا حيتاج
إىل بعض الوقت .وإن املفيت
الشعار سينسق لتكون اخلطة
مدروسة.
وردا على سؤال حول السالح
املنتشر يف طرابلس ،قال :ال
نطلب تسليم السالح ،ولكن
االجهزة االمنية لن تكون شاهد
زور ،ومن حيمل سالحا غري
مرخص سيتم توقيفه.

الشعار

ومن جهته ،رحب املفيت الشعار
ب زيارة الوزير شربل وباملواقف
اليت طرحت ،مؤكدا أن اجليش
وقوى االمن الداخلي مرحب
بهما يف كل املناطق واألحياء
الطرابلسية ،داعيا اجلميع إىل
التعاون وتسهيل تنفيذ اخلطة
األمنية.

اجتماع أمين

ثم ترأس وزير الداخلية اجتماعا
أمنيا يف سراي طرابلس،
ضم قادة االجهزة االمنية يف
الشمال ،وحبث معهم يف سبل
تطبيق املرحلة الثانية من اخلطة
االمنية اليت ستنفذ يف مدينة
طرابلس.
وأكد الوزير شربل أمام قادة
االجهزة االمنية أن املرحلة الثانية

من اخلطة ستنطلق خالل االيام
املقبلة ،وستنتشر العناصر
االمنية بالتنسيق مع وحدات
اجليش اللبناني يف خمتلف
شوارع املدينة ،ال سيما يف
االحياء واالزقة الداخلية ملنطقيت
باب التبانة وجبل حمسن.
وطلب من القادة االمنيني إختاذ
كل االجراءات الالزمة لتوقيف
املخلني باألمن والتعامل حبزم
وجدية مع اي مسلح ،وعدم
مراعاة املرجعيات السياسية بهذا
الشأن .ولفت إىل أن القوى
االمنية أوقفت يف الضاحية
اجلنوبية لبريوت أكثر من 170
مطلوبا للعداالة ،رغم أن معظم
املواطنني لن يصدقوا ما قمنا
به ،مشريا إىل أن املواطن جيب
أن يشعر بالثقة التامة بالعناصر
األمنية من خالل تصرفاتها
املتوازنة بني االطراف كافة،
وبتطبيق القانون حبرفيته على
االطراف كافة.
وأعلن أن اخلطة االمنية تتضمن
إنشاء جلنة تضم القوى االمنية
والعسكرية ،إضافة إىل أفراد
من اجملتمع املدني ملعاجلة أي
طارىء قد حيصل مع املواطنني
ميدانيا.
وكان الوزير شربل تفقد
الوحدات املنتشرة على احلواجز
االمنية يف املدينة ،وأعطى
توجيهاته للضباط والعناصر ب
ضرورة التشدد يف قمع وتوقيف
املخلني باألمن والسهر على أمن
املواطنني ،ومراقبة السيارات
املشتبه بها وتفتيشها.
اللقاء االسالمي
من ناحية أخرى ،عقد اللقاء
الوطين اإلسالمي إجتماعًا طارئًا
يف دارة النائب حممد كبارة
يف طرابلس حضره النائبان
معني املرعيب وخالد الضاهر،
رئيس هيئة العلماء املسلمني
يف لبنان الشيخ سامل الرافعي،
إمام مسجد الرمحن الشيخ
خالد السيد ،مسؤول اجلماعة
اإلسالمية يف الشمال حسن
خيال ،عضو هيئة العلماء الشيخ
نبيل رحيم ،إمام مسجد السالم
الشيخ بالل بارودي ،وفاعليات.
ومت تدارس املستجدات املقلقة
وأمنيًا
قضائيًا
وسياسيًا
ً
خصوصا ما يتعلق بإنعدام اجلدية
يف متابعة واجب اإلقتصاص من
اجملرمني الذين خططوا ومولوا
ونفذوا وساعدوا يف إرتكاب
جمزرة تفجريي مسجدي التقوى

والسالم .وتال النائب كبارة بيان
اجملتمعني وفيه:
 -1ينظر اللقاء بكثري من القلق
اىل هزال ما يفرتض أنه مواكبة
قضائية لإلقتصاص من اجملرمني
الذين قتلوا أكثر من  50مواطنًا
بريئًا وأصابوا أكثر من 500
شخص جبروح أمام مسجدي
وأنزلوا
والسالم.
التقوى
املآسي.
وأهلها
بطرابلس
فاجملرم علي عيد يكافأ بإتهامه
فقط بإخفاء مطلوب وكأنه ليس
رئيس احلزب اإلرهابي الذي
إرتكب جرمية التفجريين .واملقلق
أكثر أن هذا اإلتهام باملكافأة
للمجرم علي عيد ،تزامن مع توجيه
رئيس اجلمهورية اىل القضاة كي
يكونوا شجعانًا وأكثر حزمًا وشدة
يف معاقبة اإلرهابيني.
 -2يتساءل اللقاء ملاذا مل جتتمع
احلكومة وتتخذ قرارًا حبل شبكة
األسد اإلرهابية املسماة احلزب
العربي الدميقراطي مع أن سجل
احلكومات اللبنانية حافل مبثل
هذه اإلجراءات.
 -3إستغرب اللقاء التجاهل
اللبناني الرمسي املعيب واملريب
لتورط خمابرات األسد يف جرمية
التفجريين وفق ما أثبتته
التحقيقات القضائية ،فال سفري
األسد إستدعي أقله للتأنيب وال
مت رفع شكوى اىل جملس جامعة
الدول العربية وجملس األمن
الدولي ضد اإلعتداء اإلرهابي
وكأن اجلرمية مل تقع على
األراضي اللبنانية.
 -4يلفت اجملتمعون من يعنيهم
األمر من املسؤولني السياسيني
والقضائيني واألمنيني وسواهم
اىل أن اإلستمرار يف التعاطي
مع جرمية تفجريي املسجدين
مبثل هذه اخلفة ومبثل هذا
املسار التضليلي قد يؤدي اىل
ما ال حتمد عقباه على الرغم من
إصرارنا على عدم اإلنزالق اىل
ما يبشرنا به اإلرهابي رفعت
عيد بأن لديه من اإلمكانيات
ما ميكنه من إشعال حرب أهلية
على الساحة اللبنانية ويستغرب
اجملتمعون أنه بعدما تكشفت
اجلرمية بدل أن يفرض احلصار
على مركز اجملرمني إلعتقاهلم
وتقدميهم للعدالة رأيناه يفرض
يف مناطق أخرى كانت الضحية
هلذين التفجريين اإلرهابيني.
جتدر اإلشارة اىل أن اللقاء ترك
إجتماعاته مفتوحة لتدارس كل ما
حيصل.
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لبنانيات

كالم رعد موجه اىل لبنان كله من خالل املستقبل

التقدمي :التواصل مع التيار انعكس ارتياحاً شعبياً
وفد التيار الوطين احلر زار نعيم قاسم:

اجلسر :ال اتوقع عالقات جيدة مع ميقاتي الجياد فسحة للعمل املشرتك
على امللفات الداخلية

قال عضو كتلة املستقبل النائب
مسري اجلسر أن اللقاء بني تيار
املستقبل والتيار الوطين احلر
أمر مهم ،مشريا إىل أن هناك
هواجس نفسية منذ عام 2006
وحتى اليوم ،واحلوار حتما ميكن
أن جيمدها إذا سار مسارا إجيابيا
وطبيعيا .ورحب باحلوار ،وقال:
حنن بالتأكيد ،وعلى أثر احلوار،
سنكتشف أمورا بيننا ،كما
هي بني كل اللبنانيني ،ولكن
لالسف فإن جو التجاذب يعمي
عنها.
أضاف :يف حديث متلفز ال نربط
العمل التشريعي بالسياسة،
خصوصا أننا لسنا وحدنا مل
حنضر جلسات اهليئة العامة،
ولكن إذا كانوا ينطلقون يف
هذا األمر من موقع سياسي،
فهذا يعود هلم .فبالنسبة إلينا
هذا األمر له خلفيات دستورية
صرفة ،ونرى أنه حصل كم من
التساهالت يف احرتام القواعد
الدستورية ،فاقمت يف عملية
األزمة السياسية .حنن دوما
نادينا بالعودة إىل األساس
واللجوء للدستور والقوانني
اليت تنظم العالقات يف ظل
األزمات .وأوضح أنه يف ظل
حكومة مستقيلة ال جيوز إال
تشريع الضرورة ،وقال :األسلم
أن نتوصل إىل تأليف حكومة،
ومل حنضر ألننا نعترب أنه ال
جيوز التشريع يف ظل حكومة
مستقيلة ،وهذا جيب أن يكون
دافعا لتشكيل احلكومة ،وإذا
كان اللقاء مع التيار الوطين
احلر يوصل اىل تشكيل حكومة
فهو أمر مهم جدا.
أضاف :مع كل اعتزازنا بالعالقة
اجليدة مع اململكة العربية
جبانب
ووقوفها
السعودية
لبنان يف األزمات اإلقتصادية
واملعمارية وغريها ،إال أنها مل
تتدخل يف تأليف احلكومة أبدا،
فالسعودية دولة هلا تأثريها
االقليمي بالنسبة إىل الواقع
الذي له تأثري على لبنان،
وبالتالي من الطبيعي التواصل
معها ملعرفة مواقفها.
وإذ دعا إىل العودة لتطبيق
الدستور ،اعترب أن االزمة
السياسية ناجتة من تعطيل
املبدأ الذي يقوم عليه النظام
الدميوقراطي الربملاني وهو
حكم األكثرية ،أي أكثرية تؤلف
لتحكم ،وقال :ليس فقط
احلكومات االئتالفية من قوى
 8و 14آذار هي اليت عجزت ان
حتكم ،حتى احلكومات االئتالفية
من ضمن حتالف الثامن من آذار
والوسط فشلت .إذا ،املشكلة
يف تطبيق الدستور .أضاف :ال
أتوقع عالقات جيدة مع الرئيس
جنيب ميقاتي يف مرحلة قريبة.
وعن الوضع االمين يف طرابلس،
قال :طاملا أن القرار بالتفجري
هو من خارج احلدود ومن خارج
طرابلس ،فمن املتوقع دائما
حصول أمر ما كل فرتة .ونأسف
ألن طرابلس مأخوذة كرهينة
وصندوق بريد سياسي ،كلما

تتأزم يف مكان يفجر الوضع
فيها.
وعن السبب يف عدم اجياد حل
لالزمة األمنية يف طرابلس،
أكد أن السبب هو عدم وجود
قرار باالمن كي ينفذ ،وقال:
املسؤوالن عن األمن ،هما
اجليش وقوى األمن الداخلي،
وكل شخص يقول إن القرار
سياسي حياول أن يغطي
تقصريه ،فالقرار السياسي
يعطى من قبل احلكومة ،ويف ظل
هذه احلكومة املوجودة حصلت
لالسف  13جولة من االحداث
من اصل  18جولة .ولفت إىل
أن القرار رقم واحد الذي صدر
أيام الرئيس الياس اهلراوي
يفوض فيه اجليش بفرض االمن
على االراضي اللبنانية كافة من
دون العودة اىل جملس الوزراء.
وبالتالي ،األمن يف طرابلس ال
يلزمه قرار سياسي.
واعترب أن نظرية األمن بالرتاضي
خرافة وجتليطة ،وقال :ما جيري
يف طرابلس اليوم من أحداث
خيتلف عما حصل يف عام ،1969
من اتفاق القاهرة وغريه،
فمتى طبقنا القانون والعدالة
ننجح ،ولكن ان جتعلوا الناس
يشعرون بأن من يقوم بعمل
ما خمل باألمن ال يقبض عليه،
فهذا أمر غري مقبول.
العدالة والقانون
أضاف :عندما تكون العدالة
قائمة ،والقانون يطبق على
اجلميع ،فال أحد عندها ينزعج
من هذا االمر ،وال يسمح له
باالعرتاض ،ولكن عندما يرون
ان العدالة غري منصفة ،ويرتك
االمر من دون حماسبة من
الدولة ،فكيف ستكون عندها
االمور؟ فعندما يشعر املواطن،
وحتديدا الطرابلسي ،بأن الدولة
ال تدافع عنه ،ويبدأ يف هذه
احلال بالتفكري بأفكار خاطئة،
فاألمن الذاتي هو أكرب خرافة،
وهو فخ كبري ومقدمة للمليشيات
اليت هي مقدمة حلروب أهلية.
وتابع :ال خيار أمامنا سوى
الدولة ،وال أحد حيقق األمن
والعدالة سواها ،ولكن واجبها
اختاذ دورها واملباشرة به.
وعن إمكانية دعوة النائب
السابق علي عيد ممثال عن
الطائفة العلوية حلضور مؤمتر
طرابلس ،قال :الدعوة مل
تتم بعد ،وسيتم اعتماد معيار
ملسألة حضور الشخصيات إىل
املؤمتر ،كي ال يبدو كأننا حناول
أن نستثين شخصا أو طرفا،
فللدعوة بعد وطين ،وليس بعدا
معنويا ،والعلويون هم جزء من
نسيج طرابلس ومنتشرون يف
كل احنائها.
وعلق اجلسر على تصريح النائب
حممد رعد باألمس ،بالقول :ال
أعترب أن هذا التصريح موجه
لتيار املستقبل ،بل هو موجه
لكل لبنان من خالل تيار
املستقبل ،مستغربا هذا اخلطاب
يف أيام عاشوراء ،متسائال :ما
املغزى من هذا الكالم؟.

دعا التيار الوطين احلر اىل إجياد
فسحة إضافية للعمل املشرتك
على امللفات الداخلية.
فقد أفاد بيان ملكتب االعالم
والعالقات العامة يف التيار
الوطين احلر ،أنه تطبيقا
ملقررات اخللوة األخرية اليت
عقدها التيار ،باتباع سياسة
االنفتاح والتواصل مع خمتلف
األفرقاء على الساحة الداخلية،
ويف إطار اجلولة املستمرة
على األحزاب بتوجيهات من
دولة الرئيس العماد ميشال
عون ،زار وفد من التيار يف
السادس من اجلاري ،برئاسة
مسؤول العالقات مع األحزاب
والقوى الوطنية والفصائل
الفلسطينية الدكتور بسام
اهلاشم ،مقر األمانة العامة
حلزب اهلل يف حارة حريك،
حيث التقى نائب األمني العام
للحزب الشيخ نعيم قاسم ،يف
حضور احلاج غالب أبو زينب،
واحلاج حممود قماطي والدكتور
علي ضاهر ،واحملامي رمزي
دسوم ،ومنسق هيئة بريوت
الثالثة يف التيار رامي
جمذوب ،وأمينة العالقات
العامة يف اهليئة مسرية
سارادار والصحايف نسيم بو
مسرا.
ورأى قاسم أن اللقاء بني
التيار واحلزب يأتي يف
للعالقة
الطبيعي
السياق
املتجذرة بينهما ،وأن الفريقني
نفسها
الساحة
يتقامسان
وان
واحدة،
وتطلعاتهما
العالقة هذه ختطت التفاهم
لتصل اىل التحالف ،مشددا
على متانة هذا التحالف وعلى
العالقة الصادقة اليت جتمع
السيد حسن نصراهلل بالعماد
ميشال عون.
وإذ رفض قاسم ما يقال عن
أن االتفاق حاصل فقط على
املستوى االسرتاتيجي يف ما
خيص تأييد املقاومة ،أكد أن
التناغم ينسحب أيضا على
امللفات الداخلية وال تباين
يف اجلوهر إمنا على بعض
التفاصيل وذلك يدخل يف
إطار االختالف الطبيعي ،معربا
عن اعتقاده أن احلل لتنظيم
العالقة هو بالتنسيق الدائم
واملسبق يف امللفات الداخلية
وبعيدا عن االعالم واملنابر.
ومثن قاسم قرار التيار
التواصل مع خمتلف األفرقاء،
واصفا إياه بالشجاع واحلكيم،
وقال :التيار الوطين احلر مارد
ال يهاب االنفتاح على اجلميع،
انتم تلونون وال تتلونون.
وشجع على املضي قدما يف
العالقة املستجدة مع رئيس
اجمللس النيابي نبيه بري.
من جهته ،أعاد اهلاشم
التذكري مبا أفضى إليه
التفاهم بني التيار واحلزب
من نتائج وجودية ملصلحة
لبنان ومجيع اللبنانيني ،وقد
كانت باكورتها هدم احلواجز

املصطنعة اليت كانت قد
ارتفعت بني الطوائف بفعل
احلروب العبثية يف املرحلة
املاضية وإعادة وصل ما
انقطع من أواصر الوحدة بني
املواطنني.
وإذ أشار اىل أن التباين يف
األشهر املاضية حول بعض
انعكس
الداخلية
امللفات
تشويشا على احلالة الشعبية
لكل من الفريقني ،أكد أن
هذه احلالة مل تصل اىل حد
التباعد ،وهي مل متس اقتناع
التيار بدعمه املطلق للمقاومة
وخيارها ،ألن هذا اخليار لدى
التيار ومجهوره تعمد بالدم يف
شهر متوز  ،2006مبديا تفهمه
لرتيث احلزب يف مقاربته
الداخلية
امللفات
لبعض
احلساسة ،بسبب الظروف
اليت مير بها نتيجة استهدافه
يف الداخل وتورطه مرغما يف
األزمة السورية.
واختتم اللقاء باالتفاق على
ضرورة إجياد فسحة إضافية
للعمل املشرتك يف ما خص
امللفات الداخلية وتوسيع
أطر التواصل ومأسستها،
حبيث ال تنحصر االجتماعات
والتفاهمات على مستوى
القيادتني الضيق ،بل العمل
على إعادة الوصل بني خمتلف
القطاعات لدى الطرفني،
واملناطقية
منها
الطالبية
والنقابية والعمالية ،وإقامة
الندوات املشرتكة واللقاءات
الشعبية يف شكل دوري ،ملا
يؤدي اليه ذلك من حتصني
العالقة ومحاية الفريقني من
املرتبصني بهما وبالوطن.

اعلن احلزب التقدمي االشرتاكي
ان التواصل مع التيار الوطين
انعكس ارتياحا شعبيا وحتديدا
يف اجلبل.
فقد صدر عن مفوضية االعالم
يف احلزب التقدمي بيان جاء
فيه :يف إطار التواصل املستمر
بني احلزب التقدمي اإلشرتاكي
والتيار الوطين احلر ،زار وفد
من قطاعات الرتبية والعمال
واجلامعيني والنساء يف التيار
برئاسة املنسق العام بيار رفول
مركز احلزب التقدمي اإلشرتاكي
يف وطى املصيطبة مساء
األربعاء حيث التقوا نظراءهم
برئاسة أمني السر العام ظافر
ناصر.
وإذ أكد اجملتمعون اهمية
التواصل ومتابعة االتصاالت،
فانهم ملسوا املفاعيل االجيابية
هلذه العالقات املتنامية على
األرض وانعكاسها ارتياحا شعبيا
وال سيما يف مناطق اجلبل.
على
اجملتمعون
وشدد
ضرورة مواصلة هذه احلركة
التشاورية .مبا يتيح مقاربة
العديد من امللفات اليت تالمس
ومشاكلهم
الناس
قضايا
على املستويات االقتصادية
واالجتماعية واالدارة وغريها،
وأكد اجملتمعون أهمية التواصل
واالنفتاح واحلوار عموما يف

االستقرار

والسلم

تعزيز
االهلي.
اىل ذلك قال مفوض االعالمي
يف التقدمي رامي الريس
أننا دائما إىل جانب كل حوار
وإنفتاح وعدم الوقوع يف
القطيعة السياسية ،مشريا اىل
ان مواقف رئيس جبهة النضال
الوطين النائب وليد جنبالط
األخرية تؤكد احلرص الشديد
على اإلستقرار يف لبنان مهما
كانت األمثان ألن أي توتر تبقى
أمثانه أخطر من اي تسويات
سياسية قد حتصل لتمرير
املرحلة.
وقال يف حديث إذاعي :موقفنا
واضح برفض اخنراط أي فريق
لبناني يف األزمة يف سوريا
ولكن بعد أن اخنرطت عدة
جهات هناك ،رمبا جيب تركيز
اجلهود على كيفية صيانة
السلم األهلي يف لبنان وعدم
نقل التوتر يف سوريا إىل
لبنان.أضاف :ال تزال وجهات
النظر متباينة يف شأن احلكومة
وحنن على مشارف استحقاق
رئاسي وجيب تشكيل حكومة،
الفتا إىل أن عمر هذه احلكومة
سيكون حمدودا وقصريا جدا
ومن املصلحة الذهاب لتسهيل
تأليف احلكومة للملمة الوضع
األمين واإلقتصادي.

ميقاتي عرض مع هيل العالقات والتطورات

أجرى رئيس حكومة تصريف
األعمال جنيب ميقاتي ،سلسلة
من اللقاءات يف السراي امس
االول ،واستقبل سفري الواليات
املتحدة األمريكية يف لبنان
ديفيد هيل ،وحبث معه يف
العالقات الثنائية والتطورات
يف املنطقة.
وإستقبل ميقاتي :وزير اإلقتصاد
والتجارة نقوال حناس ،رئيس
اجمللس الدستوري القاضي

عصام سليمان ،فاألمني العام
للمجلس األعلى للخصخصة زياد
حايك الذي قدم اليه الدليل
التوجيهي لعمليات الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص.
وهنأ ميقاتي احلايك على اجلهد
املبذول وطلب منه وضع هذا
الدليل على املوقع االلكرتوني
للمجلس االعلى للخصخصة
ليتسنى للمعنيني باألمر االطالع
عليه وابداء مالحظاتهم.

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

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

تكتّل التغيري واإلصالح يعقد إجتماعه األسبوعي

كنعان :ال ّدولة املدنية احلديثة هي احل ّل للمسيحيني واملسلمني على ٍّ
حد سواء
«إجتمع ّ
تكتل التغيري واإلصالح
برئاسة دولة الرئيس العماد
ميشال عون ،وكان على جدول
أعماله الكثري من املواضيع،
أبرزها دراسة خالصات املؤمتر
املسيحي املشرقي واملعاني
ّ
خلصت املواقف اليت
اليت
والدول
صدرت عن اللجان
ّ
املشاركة ،فكان أبرز احللول
الدولة املدنية
اليت ُطِرحت
ّ
ّ
ّ
احلل
تشكل
احلديثة ،اليت
للمسيحيني واملسلمني على
حد سواء.
ٍّ
استمعنا يف املؤمتر املسيحي
ّ
كل املآسي
املشرقي إىل
اليت تعصف باملنطقة ،واليت
تطال اجلميع ،إذ ليس فقط
املسيحي من يدفع األمثان ،مّ
إنا
ألن ّ
طرف
أيضًا املسلمني
ّ
الت ّ
يستثن أحدًا .من هنا تأتي
مل
ِ
أهمية هذا املؤمتر الذي قرع
ّ
جرس اإلنذار يف ّ
كل املنطقة،
ودفع بنا كمسؤولني لبنانيني
إىل اإللتزام باحملافظة على
واجملتمع
النسيج
هذا
ّ
يشكل
واملتنوع الذي
املتعدد
ّ
ّ
ّ
لكل املنطقة
الضمانة واحلماية
وشعوبها.
حبثنا أيضًا املوضوع األمين
يف طرابلس .هذه املسألة
مل تعد حتتمل ّ
التأويالت ،ومل
نعد قادرين على استيعاب
تسميات جديدة على مسامعنا
كـ»قادة احملاور» وغريها من
التسميات اليت من املمكن أن
تصل إىل «أمراء األحياء» .مل
َ
نعت ْد على هذه التسميات ومل
تكن يومًا واردة يف قاموسنا،
وال جيوز أن نعتاد على مساعها
من دون أن يكون لنا موقف
نكرر ما
واضح منها ،ولذلك
ّ
مرة ّ
بأنه
قاله العماد أكثر من ّ
ال جيوز أن ّ
يتخد  200مسلح

 400ألف موطن
أكثر من
السياسية
كرهينة .أين اإلرادة
ّ
من هذا املوضوع ،وأين
ّ
كافة
الرمسية ،على
اإلرادة
ّ
املستويات ،املشاركة منها
يف السلطة وغري املشاركة؟؟
تضم اجلميع ،مشاركني
الدولة
ّ
ّ
وغري مشاركني يف السلطة،
الدولة ليست السلطة،
ولذلك ّ
ّ
كل املشاركني يف
بل هي
القرار السياسي أكانوا من
موقع املعارضة أو موقع
أهمية
املواالة .من هنا تأتي
ّ
حسم هلذه
أن يكون هناك
ٌ
األمور ،وأن يكون هناك أيضًا
مرجعية وقرار!!..
ّ
ملاذا يرتكون األمور تنفلت
مما هي ُمنفلتة؟! إىل أين
أكثر ّ
يريدون أن يأخذونا بتحقيقهم
واملؤسسات
الفراغ يف األمن
ّ
والدولة؟! هذا األمر كان
ّ
من املسائل األساسية ّ
اليت
ونكرر موقفنا منها،
طرحناها،
ّ
باملطالبة حبسم هذه املسألة
الدولة واجليش
من خالل
ّ
واملؤسسات.
ّ
ّ
ّ
حتدثنا
الذي
الثالث
األمر
ّ
عنه هو مؤمتر جنيف ،وهنا ال
أهمية هذا املؤمتر
نتحدث عن
ّ
ّ
فحسب ،مّ
إنا عن عدد ّ
النازحني
السوريني يف لبنان ّ
الذي
ّ
ّ
أن
ختطى املليون ،خصوصًا ّ
هذا األمر هو من تداعيات
املشاكل ّ
اليت حصلت يف
سوريا .إذًا ،هناك موضوع
ّ
النازحني وموضوع حدودنا
ّ
السياسية
الطبخة
وموضوع
ّ
اإلقليمية الكبرية ّ
اليت مُيكن
طرحها؟! هل جيوز أن
يتم
ُ
أن ّ
نكون غائبني؟! ال أعين الغياب
بالشكل فقط !!..أال تستدعي
ّ
األقل عقد
هذه األمور على
اجتماع جمللس وزراء أو إقامة

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  9و  10تشرين الثاني الحالي
ألجل هذه الغاية.
وهذه ليست املبادرة االوىل التي
تقوم بها الكنيسة املارونية ملساعد
ضحايا الحرائق والكوارث الطبيعية
يف اسرتاليا

جدول أعمال استثنائي أو
حوار وتشاور كي نرى إىل
أي
أين حنن ذاهبون وعلى ِّ
أساس وماذا ميكن أن تكون
املطالب؟! هذا األمر يدفعنا
ونكرر
إىل أن جنتمع ونطالب
ّ
موقفنا من اجتماع احلكومة
ّ
حتى ولو كانت حكومة تصريف
ّ
للنظر باألمور
أعمال ،وذلك
اإلستثنائية من دون أن أعود
ّ
وأذكر اآلن مبراسيم ّ
النفط،
ّ
ملف ضروري
وبأكثر من
وحيوي واسرتاتيجيُ ،يعتربون
ّ
امللفات ّ
اليت تستدعي
من أكثر
اجتماع احلكومة وعدم البقاء
بالفراغ يف ّ
ظل حكومة تصريف
احلالية ،هذا إذا مل
األعمال
ّ
ّ
نتمنى أن
يتم تأليف حكومة.
ّ
يتم تأليف احلكومة اليوم قبل
ّ
الغد ،ولكن هناك واقع ،لذلك
ونتهرب
نتغيب
ال ميكننا أن
ّ
ّ
مسؤولياتنا.
من
ّ
ّ
بالنسبة إىل موضوع
أما
ّ
احلوار فقد بدأنا نسمع بعض
ّ
املواقف واملسائل ّ
تتعلق
اليت
باحلوار ّ
الذي بادرنا إليه مع
ّ
ّ
النيابية .بدأنا
كافة الكتل
بري
نبيه
ئيس
الر
مع
حوارنا
ّ
ّ
ُ
لقاء
وكتلته النيابية ،ولدينا
ٌ
ُ
املستقبل اخلميس
تيار
مع
ّ
ُ
املقبل .ولكن ،ما قوام هذه
املبادرة ّ
اليت حتصل اليوم؟!
حنن نقوم بتنفيذ ما قلناه وما
وعدنا به يف خلوة دير القلعة
وتوصياتها ،أي فصل العمل
واألوليات ّ
التشريعية
الوطين
ّ
عن اخلالفات واإلصطفافات
بصدد
لسنا
السياسية.
ّ
ّ
التنكر ملوقعنا السياسي،
ولسنا أيضًا بصدد احلديث
عن حتالفات جديدة ،بل ّ
إننا
أولويات وطنية ،إذ
نتحدث عن
ّ
ّ
أن الضرورة تفرض أن يكون
ّ
هناك تفاهمًا على املستوى
ّ
الدولة،
الوطين لكي ال
نفكك ّ
وال نربط بالتالي مشاكلنا
وأولوياتهم
وحقوق املواطنني
ّ
والدولة ّ
ومؤسساتها
اللبنانية
ّ
ّ
ّ
الذي حيصل يف
بالرهان
ّ
سوريا ..ماذا سنفعل إذا
استمرت األزمة يف سوريا
ّ
لسنوات طويلة؟! ماذا سنفعل
مبجلس ّ
النواب ويف احلكومة
ّ
ّ
تتألف؟! ماذا سنفعل
اليت مل
الرئاسي ّ
الذي
باإلستحقاق
ّ
سنصل إليه وباإلعتمادات

املطلوبة واألمن يف طرابلس؟!
ّ
أال يكون لدينا
هل ُيعقل
ٌ
لبنانيًا؟! حنن
للتحرك
هامش
ّ
ُّ
ّ
ونتمنى
لدينا هذا اهلامش
على الباقني أن يكون موجودًا
لديهم أيضًا.
نقول هلم من موقعنا اخلاليف
وموقعنا ّ
الذي لدينا فيه أكثر
ّ
وملف ،أن
قضية وموقف
من
ّ
يتفضلوا لكي نلتقي ونتحاور
األولويات الوطنية
على هذه
ّ
حنصن لبنان ،ونتفاهم
كي
ّ
ّ
النواب،
ونعود إىل جملس
كيفية معاجلة املسألة
ونبحث
ّ
مسألة
وكذلك
احلكومية،
اإلستحقاق الرئاسي حيث
وللمرة األلف ،رفضنا
نكرر،
ّ
ّ
ّ
للتمديد أو الفراغ.
وأخريًا ،يف احلديث عن موضوع
ّ
والقوة وأين يكون
التحالفات
ّ
إن
الرئيس القوي ،نقول
ّ
ّ
قوي بذاته
الرئيس القوي
ٌّ
ّ
وبتمثيله ،فإذا كان لديه
حتالفات تكون هذه األخرية
ٌ
قوته ومتثيله،
ّ
ندية ترتكز على ّ
وإذا مل يكن لديه حتالفات
قوته
ّ
فإن حضوره يرتكز على ّ
أيضًا.
إذًا ،املعادلة تقوم على
ّ
ّ
يتحلى
الذي
الرئيس
أن
ّ
ّ
ّ
ّ
الذاتية
والقوة
بالتمثيل
ّ
الرئيس ّ
الذي يستطيع
هو
ّ
يتحرك دون أن يكون
أن
ّ
مأسورًا ّ
إال بقناعاته وخياراته
ّ
اليت متنحه املناعة وتسمح له
أن خيطو إىل األمام .هذا ما
إن يف دير القلعة أو
عنيناه ْ
خبطاب العماد عون يف املؤمتر
املسيحي ،أو يف غريها من
ٍ
اجتماعات أخرى
املواقف يف
كعشاء احملامني ،ومواقفنا
ّ
كتكتل تغيري واإلصالح
حنن
ّ
اليت نلتقي فيها مع ّ
كل من
يرغب بأن يكون هناك شراكة
وطنية حقيقية يف لبنان،
ّ
ّ
التمثيل
ترتكز على
حبيث
الفاعل احلقيقي القوي ،ليس
الرئاسة،
فقط على مستوى ّ
مّ
الرئاسة
إنا على مستوى
ّ
ّ
الدستورية
املؤسسات
وكل
ّ
ّ
ّ
النيابي،
بدءًا من اجمللس
ً
مرورًا باحلكومة وصوال إىل
رئاسة اجلمهورية .الشراكة
تتأمن
الفعلية ال
الوطنية
ّ
ّ
ّ
فقط مبواصفات األشخاص
مّ
تتعداها إىل التمثيل
إنا
ّ
الصحيح خصوصًا يف النظام
الذي
التعددي
الطائفي
ّ
ّ
نعيشه ،فاهلدف ال يكمن
الطائفية يف األداء َبل
بتغليب
ّ
لنقل الطائفة إىل الوطن ،إىل
الفعلية وإىل
مشروع الشراكة
ّ
ّ
الوطين الذي يسعى
املشروع
إليه مجيع اللبنانيني.
بعدها كانت كلمة للنائب
حتدث فيها
سيمون أبي رمياّ ،
عن املشاكل اليت يعاني منها
كازينو لبنان ،فقال:
«مساء اخلري.
سأتكلم عن ملفَ ،مَللنا احلديث
عنه ،وهو ملف كازينو لبنان.

ٌ
سياحي
مرفق
الكازينو هو
ٌّ
وإقتصادي بإمتياز ،إذ خيلق
ٌّ
من فرص العمل
العديد
ْ
للشباب اللبنانيِ .م ْن على هذا
َ
ِ
أطلق العماد
املنرب بالتحديد،
ّ
حذر
تعددة
عون صرخات ُم ّ
فيها هلذا املوضوع ،وقد كان
ّ
حمقًا بتحذيره هذا ..هذا ّ
امللف
الكارثي
فسر الواقع احلالي
ُي ّ
ّ
ّ
ويؤكد على
يف كازينو لبنان
صوابية املواقف اليت أطلقها
ّ
العماد عون.
األمور يف الكازينو باتت
ً
تطرقنا
خطرية ِج ّدًا ،وقد
ّ
ّ
ّ
متعلقة
ملفات
سابقًا إىل
بالفساد ،وباهلدر ،وبصناديق
ألسباب
سوداء داخل الكازينو
ٍ
حينها
وغريها..
سياسية
ّ
القضائية
حتركت الشرطة
ّ
ّ
لقوى األمن الداخلي وقامت
أولي من دون
بتحقيق
ٍ
ّ
املرجوة
الوصول إىل النتائج
ّ
بسبب عدم غوصها يف كامل
التحقيق ألسباب جنهلها ونأمل
معرفتها.
مبسار
مير
الكازينو اليوم
ٍ
ّ
إحندراي خطري على الصعيد
ّ
األرقام
مجيع
املالي!!..
ّ
ّ
أن
اليت حصلنا عليها
تؤكد ّ
تتجه إىل
األرباح واإليرادات
ّ
كارثي تعيس ،ويف
مسار
ٍ
ّ
حال إستمرار تعاطي إدارة
الكازينو بهذه الطريقة ،فخالل
عام أو عامني ،سيصبح إقفال
الكازينو وارد ِج ّدًا.
َ
الكيل قد
أن
اليوم ،نعترب ّ
طفح ،واملطلوب هو وقفة
ضمري ِم ْن ِقَبل املعنيني يف
امللف :أو ً
ّ
ال وزارة املال،
هذا
حاكمية مصرف لبنان
وثانيًا
ّ
املعنية ُ
األوىل ِمن خالل بنك «
ّ
املستثمر األول ،وثالثاً
إنرتا « ُ
وزارة السياحة اليت هي وزراة
وصاية ورابعًا وزارة العمل،
إذ الحظنا يوم اجلمعة الفائت
ْ
ومستخدمي
أن
ّ
نقابيت ّ
عمال ُ
وعمال
ألعاب امليسر بالكازينو
ّ
وموظفي شركة كازينو لبنان
بدأوا باعتصام ،وهذا اإلعتصام
تراكمي ،والسبب ليس فقط
ّ

مربح ،بل
بكون الكازينو غري
ٍ
تعسفية
باتخّ اذ اإلدارة لقرارات
ّ
حبق احلقوق ُ
ّ
للعمال
املكتسبة
ّ
واملوظفنيّ !!..
مت املساس
ُمكتسبة للموظفني
حبقوق
ختتص بالدواء أو التعليم!!..
ّ
نؤيد مطالب
إنطالقًا من هناّ ،
النقابات مع التأكيد على
اإلبتعاد ّ
كل البعد عن تسييس
ألن حديثنا ال
هذا املوضوعّ ،
يشمل فقط املوظفني الذين
يؤيدون التيار الوطين احلر أو
ّ
تكتل التغيري واإلصالح ،بل
ّ
كل املوظفني الذين
يشمل
ُتهدر حقوقهم والذين ينتمون
إىل ُك ّل األحزاب والتيارات
اللبنانية ،وبالتالي،
السياسية
ّ
ّ
ِ
املنرب،
حنن ،ومن على هذا
ُندافع عن حقوق ُكل هؤالء
أشدد على
املوظفني ..كما
ّ
ّ
حيز
أن هذا
ّ
امللف ال يدخل ّ
ّ
َّ
ألنه
الت َم ْذ ُهب،
التطييف أو
ّ
املوظفني
يتناول حقوق مجيع
السياسية
مبعزل عن اإلنتماءات
ّ
واملناطقية.
والطائفية
ّ
ّ
املالية
ُنطالب النيابة العامة
ّ
ّ
كل
جدي يف
بتحقيق مالي
ّ
مرت على كازينو
احلقبة اليت ّ
ّ
ّ
أننا
ونؤكد على
لبنان،
جبدية
سنواكب هذا العمل
ُ
ّ
كربى .كما نطالب أيضًا بفتح
صفحة جديدة حلقبة بيضاء
يف الكازينو ِم ْن أجل إعطاء
املوظفني كامل حقوقهم.
إن
أختم احلديث بالقول
ّ
حتول إىل مغارة
الكازينو
ّ
علي بابا ،ونأمل ّ
أال يدفعونا
إىل القيام مبا فعلناه سابقًا،
أال وهو إصدار كتاب جديد
إمسه «اإلبراء ُ
املستحيل  -تابع
كازينو لبنان» .نأمل أن تكون
هذه الصرخة هي األخرية..
العمال واملوظفني
ونتوجه إىل
ّ
ّ
واملستخدمني يف كازينو
لبنان بالقول ّ
إننا إىل جانبهم،
وكذلك ّ
كل التيارات واألحزاب
ألن هذا
السياسة األخرى،
ّ
ّ
امللف يتناول حقوقًا غري
ألي حوار مع
قابلة للنقاش أو ّ
اإلدراة.

فوز التيار الوطين احلر وحلفائه يف
انتخابات اجلامعة االمريكية

فاز التيار الوطين احلر يف انتخابات اجلامعة االمريكية  AUBباكثرية
الكليات وباحلكومة الطالبية العامة ،حيث حصد  5كليات من اصل
 7وفاز باحلكومة الطالبية العامة فحصد  9مقاعد من اصل 18
مقعد و 3مقاعد للمستقلني (النادي العلماني) و 6مقاعد للمستقبل
وحلفائه.
اما الكليات اليت فاز بها التيار وحلفائه هي:
 كلية العلوم واالداب (الكلية االكرب يف اجلامعة االمريكية) كلية اهلندسة كلية التمريض كلية الطب كلية الزراعةاما كلية الصحة ففاز بها املستقلون
فيما فار املستقبل وحلفائه بكلية ادارة االعمال
واجلدير ذكره ان التيار وحلفائه استطاعوا استعادة كلية اهلندسة
بعد خسارتهم بها العام املاضي.
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السبت  9تشرين الثاني 2013

عرب وعالم

كريي اجرى حمادثات مع عاهل االردن:

جلنة تعديل الدستور يف مصر تلغي جملس الشورى

سيتم خالل ايام حتديد موعد ملؤمتر جنيف ٢-رئيس احلكومة املصرية :االنتخابات الربملانية
اوال ثم الرئاسية
قال وزير اخلارجية األمريكي
جون كريي امس االول إنه واثق
من إمكانية حتديد موعد حملادثات
السالم الدولية بشأن سوريا
خالل أيام.
وأدىل كريي الذي أجرى
حمادثات مع العاهل األردني
امللك عبد اهلل بهذه التصرحيات
بعد يومني من فشل الواليات
املتحدة وروسيا يف االتفاق
على موعد للمحادثات.وقال يف
مؤمتر صحايف أعتقد أن األمور قد
تتحرك يف غضون أسبوع.
وأضاف أن هذا التأخري يف
حتديد املوعد سيسمح للمعارضة
السورية يف املنفى باالجتماع
غدا السبت والتوصل اىل إتفاق
بشأن موقفها من املفاوضات.
ومضى يقول أنا واثق انه يف
غضون األيام القادمة سيتم
حتديد موعد وإذا كان األمر
يتعلق بتأخري اسبوع ...سيتيح
للناس وقتا لالستعداد وإتاحة
فرصة أكرب الستكشاف خمتلف
اخليارات.
ووفقا لبيان صادر عن الديوان
امللكي اهلامشي ،فقد تناول
اللقاء بني امللك عبد اهلل الثاني
ووزير اخلارجية األمريكي جهود
األخري لتقريب وجهات النظر بني
الفلسطينيني واإلسرائيليني.
وأكد عاهل األردن دعم
بالده للجهود األمريكية اهلادفة
ملساعدة الطرفني على املضي
قدما يف املفاوضات استنادا
حلل الدولتني ،ومبادرة السالم
العربية ،وصوال إىل إقامة الدولة

الفلسطينية املستقلة والقابلة
للحياة على خطوط الرابع من
حزيران لعام  1967وعاصمتها
القدس الشرقية.
وشدد على أن األردن
سيواصل العمل والتنسيق مع
مجيع األطراف لدعم املفاوضات
اليت تعاجل خمتلف قضايا الوضع
النهائي ،واملرتبطة مبصاحل
أردنية عليا ،وفق جدول زمين
واضح.
وفيما يتعلق باألزمة السورية،
أكد امللك عبد اهلل الثاني ،خالل
اللقاء ،موقف األردن الداعم إلجياد
حل سياسي شامل لألزمة هناك
يوقف مأساة الشعب السوري
وينهي الصراع الدائر ،مبا جينب
املنطقة أثارها الكارثية ،وحيفظ
وحدة سوريا أرضا وشعبا.
ولفت ،يف هذا الصدد ،إىل
املسئوليات واألعباء الكبرية اليت
يتحملها األردن جراء استضافة
العدد األكرب من الالجئني
السوريني الذي يقارب 600
ألف الجئ والضغط الذي ميثله
هذا األمر على موارد اململكة
احملدودة وإمكاناتها.
بدوره ،أطلع كريي عاهل
األردن على اجلهود اليت تبذهلا
الواليات املتحدة لضمان حتقيق
تقدم فعلي يف املفاوضات
اجلارية حاليا بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني ،معربا عن تقديره
جلهود امللك عبد اهلل املوصولة
مع خمتلف األطراف لتحقيق
السالم يف املنطقة ،وتعزيز
أمنها واستقرارها.

وأشاد وزير اخلارجية األمريكية
باجلهود اليت يبذهلا األردن
للتخفيف من معاناة الشعب
استمرار
مؤكدا
السوري..
الواليات املتحدة يف مساندة
اململكة لتتمكن من التعامل مع
أزمة الالجئني السوريني والعمل
على حث اجملتمع الدولي للعب
دور أكرب وحتمل مسؤولياته يف
هذا اجملال .كما أطلع كريي
امللك عبد اهلل على اجلهود
األمريكية لعقد مؤمتر جنيف .2
وأوضح كريي ،يف املؤمتر
الصحايف ،مع نظريه األردني
ناصر جودة ،انه سيقدم يف
الفرتة املقبلة جدوال زمنيا أو ما
شابه حول هذا املسألة.
ولفت اىل ان بالده تعمل مع
روسيا حلل النزاع يف سوريا،
وقد حققنا تقدما يف هذا
املوضوع ،مشريا إىل أن ما
حيدث يف سوريا له انعكاساته
السلبية على املنطقة ،واعترب
انه من املهم التحرك اىل االمام
بسرية.
وأضاف كريي إن احلرب
يف سوريا حتمل أكثر من جمرد
الرئيس بشار األسد ،إنها تتعلق
بعشرات آالف العائالت اليت
فقدت أحّباءها وبيوتها وال تريد
أن تفقد بلدها العظيم لصراع ال
نهائي.
من جهته ،جدد وزير خارجية
االردن تأييد اململكة احلل
السياسي الذي سيضمن وحدة
األراضي السورية ،مؤكدا ضرورة
التسريع بعقد جنيف .2

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد
احجزوا من اآلن لعيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة
Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200

أكد الدكتور حازم الببالوي،
رئيس الوزراء املصري ،أن
تنفيذ خارطة املستقبل يسري
وفق اجلدول الزمين املتفق
عليه ،وأن االستفتاء على
الدستور سيتم فى موعده،
االنتخابات
إجراء
ويعقبه
الربملانية والرئاسية وفق أحكام
الدستور اجلديد للبالد .وأضاف
الببالوي أن الدستور سيكون
دستورًا للجميع ،يعرب عن
كافة القوى واألطياف ،وليس
دستورا لفصيل أو جناح معني.
وتشهد مصر جدال واسعا
حول االنتخابات الرئاسية أوال
أم الربملانية عقب االنتهاء من
االستفتاء على الدستور اجلديد،
الذي تعمل جلنة اخلمسني على
االنتهاء من صياغته طبقا ل
خارطة املستقبل اليت أعلنت يف
 3متوز املاضي.
فقد دعا املرشح الرئاسي
السابق ،مؤسس التيار الشعيب،
محدين صباحي ،إلجراء انتخابات
رئاسية مبكرة قبل االنتخابات
استقرار
لضمان
الربملانية
األوضاع يف ظل وجود رئيس
منتخب .ولقيت الدعوة انقساما
يف آراء األوساط السياسية بني
مؤيد هلذه الدعوة اليت اعتربها
البعض فرصة لألحزاب اجلديدة
للتنظيم والتنسيق استعدادًا
لالنتخابات الربملانية.
يف حني اعرتض آخرون
باعتبارها حماولة إلفشال وإرباك
املشهد السياسي وتعقيد األزمة
الراهنة السياسية واالقتصادية
لعدم حسم هذه املرحلة
االنتقالية.
وأكد رئيس حزب التحالف
االشرتاكي ،عبد الغفار شكر،
ضرورة االلتزام ب خارطة
االنتخابات
بإجراء
الطريق،
القواعد
وإرساء
الربملانية
التشريعية اليت تتيح فرصة
تشكيل حكومة جديدة من
التكنوقراط متارس مهامها
على أسس وقواعد دميقراطية
صحيحة ،ثم إجراء االنتخابات

الرئاسية لالنتهاء من هذه
املرحلة االنتقالية احلرجة اليت
تعيشها مصر وسط التهديدات
واملخاوف اليت حتيطها من
الداخل واخلارج ،موضحًا أن إجراء
التعديالت على خريطة الطريق
على هذا األساس يضمن حتقيق
االستقرار السياسي ملصر.
يف حني انتقد أستاذ العلوم
السياسية جبامعة قناة السويس،
الدكتور مجال زهران ،رفض
دعوة املرشح الرئاسي السابق
محدين صباحي بإجراء االنتخابات
الرئاسية أوال ووصفها بأنها
تهدد أمن واستقرار املرحلة
االنتقالية قائ ًال :الرئاسة أو ً
ال
تعد احلل السريع للخروج من
هذا النفق املظلم لغياب رئيس
مجهورية مدني منتخب ،يعرب عن
آمال وطموحات احلياة السياسية
يف مصر وحيقق أهداف ثورة 25
يناير  2011وثورة  30يونيو2013
أمام العامل.
وطالب بإجراء االنتخابات
الربملانية والرئاسية معًا يف
يوم واحد لتوفري الوقت واجلهد
على املواطن املصري.
وقررت جلنة اخلمسني لتعديل
الدستور إلغاء الغرفة الثانية
من الربملان ،واملعروفة باسم
جملس الشورى ،وذلك بعد
التصويت ب  23صوتًا مؤيدًا
إللغاء الشورى ،مقابل  19صوتًا
أيدوا بقاءه وامتناع عضو واحد
عن التصويت وغياب  7أعضاء.
وكانت غالبية أعضاء جلنة
اخلمسني قد قررت إرجاء حسم
بقاء جملس الشورى املصري
من عدمه إىل جلسة امس
اخلميس ،ونشبت أثناء االجتماع
مشادة حادة بني رئيس جلنة
اخلمسني عمرو موسى ،وعضو
اللجنة نقيب احملامني سامح
عاشور .وحبسب مصادر حضرت
االجتماع املغلق ،اعرتض عاشور
بشدة على جتاوزه وعدم إعطائه
الكلمة ،لطرح أمر التصويت
على بقاء جملس الشورى من
عدمه ،كما كان مقررًا وفقًا

جلدول اللجنة.
وكان قانونيون حذروا من
املصري
الدستور
تعرض
ّ
املرتقب الذي تعمل جلنة
اخلمسني على تعديله ،للبطالن،
وذلك بسبب جتاوز اللجنة املوعد
القانوني الذي حدده هلا اإلعالن
الدستوري ب 60يومًا ،األمر
الذي يضع املزيد من العقبات
يف طريق اللجنة.
هذه العقبة القانونية تأتي
نص اإلعالن الدستوري
من
ّ
الذي أصدره الرئيس االنتقالي
عدلي منصور والذي حدد للجنة
اخلمسني مهلة  60يومًا كحد
أقصى لتنهي أعماهلا ،تبدأ هذه
املهلة من تاريخ ورود توصيات
جلنة العشرة إليها.
من ناحية اخرى ،قالت اجلماعة
االسالمية املتشددة يف مصر
انها ستنظم احتجاجات على
مشروع قانون جديد لتنظيم
التظاهر يتوقع ان مترره احلكومة
االسبوع املقبل.
وتدرس احلكومة االنتقالية
حاليا مشروع القانون ومن
املتوقع املوافقة عليه االسبوع
املقبل قبل يوم  14تشرين
الثاني موعد انتهاء حالة
الطوارئ اليت أعلنها اجليش يف
 14اب املاضي بعد اعمال عنف
يف احناء البالد أعقبت فض
اعتصامني بالقوة يف القاهرة
االسالمي
الرئيس
ملؤيدي
املعزول حممد مرسي.
وقالت منظمات حقوق انسان
دولية ان القانون سيحظر عمليا
املظاهرات.
االهرام
بوابة
ونقلت
االلكرتونية عن عالء أبو النصر
األمني العام حلزب البناء
السياسية
الذراع
والتنمية
قوله
االسالمية
للجماعة
سنتظاهر ضد القانون مبجرد
صدوره وسنقف له باملرصاد.
وأضاف هو قانون بديل عن
الطوارئ ألنهم ال يستطيعون
العيش دون قوانني قمعية
تكبت احلريات.

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

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

اجتمع مع حركة أمل يف لقاء عملي ودي وتنسيق

وفد التيار الوطين احلر يزور املطران طربيه
زار وفد من هيئة سدني يف
التيار الوطين احلر  -يضم
املنسق طوني طوق ,أمني
السر ميشال خنول ,مساعدة
أمني السر كلودين منصور
,مسؤول العالقات عامة
سام امشر ومسؤول اإلعالم
جوني مرعب  -مطرانية
أسرتاليا واجتمعوا بسيادة
شربل
أنطوان
املطران
طربي -وشكروه على ترؤسه
قداس  ١٣تشرين  -وقدم
الوفد كأس حمبة لسيادته.
كما قام وفد من التيار
الوطين احلر يف سيدني
التيار
مسؤول
يتقدمه
السيد طوني طوق بزيارة
ملمثلية حركة أمل وكان يف
استقباهلم ممثل احلركة احلاج
كامل مسلماني ومسؤول
حسني
السيد
العالقات
احلاج واملسؤل املالي احلاج
رضوان قبوط ومسؤول
االعالم عباس أبو عبداهلل
واحلاج حممد كرياني.
متيز اللقاء بأجواء ودية
وبأصرار من التيار وحركة
أمل على استمرارية التعاون
التنسيق
سبل
وتفعيل
ملا فيه تقدم العالقات
والسياسية
اجملتمعية
اللبنانية واالوسرتالية.

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

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

«احلاكم بأمره» سهيل بوجي :حكومة يف رجل
يف وقت تنشغل فيه الطبقة
السياسية مبشاورات تأليف
احلكومة العتيدة ،خيتصر األمني
العام جمللس الوزراء سهيل
بوجي حكومة تصريف األعمال
يف شخصه« .احلاكم بأمره»
يوزع
يف السرايا احلكومية
ّ
«مكرماته» على من يشاء وحيرم
منها من يشاء .سهيل بوجي هو
«حكومة يف رجل».
بني صيغة «»8 - 8 - 8
واقرتاح الـ»،»9 - 9 - 6
واملطالبة بتمثيل الكتل النيابية
يف احلكومة العتيدة حبسب
أحجامها ،ينام األمني العام
جمللس الوزراء سهيل بوجي
ملء جفونه عن شواردها ،فيما
جراها
تسهر القوى السياسية ّ
وختتصم .وبني الرئيس املكلف
والرئيس املستقيل ،يلعب
الرجل دور «الرئيس الوكيل»،
القول
يصح
ليكاد
حتى
ّ
بأنه أضاف إىل أنظمة احلكم
املعروفة ،كالرئاسي والربملاني،
نظامًا جديدًا ميكن أن يطلق عليه
«نظام احلكم البوجي».
يف عرينه يف القصر احلكومي،
يرابط األمني العام «األبدي»،
عينه الرئيس رفيق
الذي
ّ
احلريري مديرًا عامًا للمديرية
العامة لرئاسة جملس الوزراء
عام  .2000ال تعنيه كثريًا
الصيغ اليت تتبادهلا األطراف
السياسية لتشكيل احلكومة ،وال
الفيتوات املتبادلة يف ما بينها.
وحتت «شعار» من تسع كلمات:
ّ
«تعذر عرضها على جملس
الوزراء واحلرص على املصلحة
العامة» ،يسيرّ «احلاكم بأمره»
شؤون الدولة ،ويصدر قرارات
هي يف األصل من صالحية
جملس الوزراء جمتمعًا ،ورئيسي
اجلمهورية واحلكومة!
ليست
البوجية»
«الظاهرة
جديدة ،وال جديدًا احلديث عن
عدم قانونية بوجي يف منصبه
بعد انتهاء فرتة انتدابه من جملس
شورى الدولة يف خمالفة لنظامي
املوظفني وجملس شورى الدولة.
وكان الوزير سليم جريصاتي قد
أصر ،يف أول جلسة بعد تعيينه
ّ
وزيرًا للعمل يف احلكومة احلالية
املستقيلة خلفًا للوزير السابق
شربل حناس ،على تسجيل
حتفظه يف احملضر على الوضع
الوظيفي لبوجي .وقبله قيلت
يف األمني العام جمللس الوزراء،
مجة ،ما
والقابض على صالحيات ّ
مل يقله مالك يف اخلمرة .ولكن
هذا كله «كوم» ،و»االخرتاعات
القانونية» اليت ابتكرها الرجل
منذ استقالة الرئيس جنيب
ميقاتي اليت أودت حبكومته
«كوم» آخر.
فمع دخول احلكومة مرحلة
توالت
األعمال،
تصريف
«االبتكارات البوجية» :أصدر
«األمني العام للدولة» تعميمًا
ّ
أكد «حصر ممارسة الصالحية
خالل فرتة تصريف األعمال يف
نطاق األعمال اإلدارية العادية».
كما أشار إىل أنه «يف حال
اعتبار مثة قرار إداري يدخل يف
نطاق األعمال التصريفية اليت

ميسم رزق

تقتضي الضرورة اختاذه يف
مرحلة تصريف األعمال ،يقتضي
إيداع مشروع القرار رئاسة
لالستحصال
الوزراء
جملس
بشأنه على املوافقة االستثنائية
لرئيس اجلمهورية ورئيس جملس
الوزراء» .وهو نفض الغبار عن
نظرية «املوافقات االستثنائية»
يف احلاالت الطارئة ،واليت
ابتدعها لـ»تسهيل» أمور الدولة
يف غياب جملس الوزراء .وهي
تقوم على أخذ موافقة شفهية من
رئيسي اجلمهورية واحلكومة على
«امللحة» ــ واليت
بعض الطلبات
ّ
ملحة ــ وترمجتها
ال تكون دائمًا ّ
اىل مراسلة منه اىل الوزراء
املعنيني مع عبارة «على أن
ُتعرض الحقًا على جملس الوزراء
يف أول جلسة يعقدها» .لكن
املفارقة أن الرجل أضاف اىل
«صالحياته القانونية» صالحيات
«إهلية» ،فاملوافقات االستثنائية
يعطيها من يشاء وحيرم منها
من يشاء ،وهو يف كل ذلك
ديدنه الدستور ،ولكن حبسب
تفسري خاص جدًا له ،ال خيلو
من استنسابية يف مترير ملفات
وإبقاء أخرى يف األدراج ،حبجة
«ختفيف مصاريف عن اخلزينة مع
أنها ُتعنى بشؤون الناس»!
ال حيب القاضي بوجي اإلعالم،
ّ
الرد على االتصاالت
ويتجنب
ّ
اهلاتفية ،إال يف ما ندر .وبسبب
انشغاالته ،تلعب سكرتريته
دور «مفيت الشؤون القانونية»
يف السرايا احلكومية .يلجأ
اليها فريق عمل الرئيس جنيب
ميقاتي ،لالستفسار عن امللفات
العالقة ،وما اذا كانت تدخل
ضمن مفهوم تصريف األعمال أم
ال ،كتعيني الناجحني يف مباراة
ّ
وكتاب
املساعدين القضائيني
العدل ،أو تعيني رئيس جديد
جمللس اخلدمة املدنية ،وهما
جممدان (كمئات امللفات
ملفان
ّ
األخرى) ألنهما ينتظران تشكيل
حكومة جديدة .علمًا أن الرجل
سبق أن لعب دور «جملس الوزراء
جمتمعًا» عندما أعطى موافقة على
تفويض وزراء توقيع اتفاقيات
لقبول هبات من دول خارجية.
ومن «مآثره االستنسابية» توقيعه
مقدمة
طلبات صرف نفقات سفر ّ
من بعض الوزراء لتغطية أعمال
ّ
تتعلق بشؤون وزاراتهم ورفضه
طلبات مماثلة لوزراء آخرين،
وإعطاؤه موافقة استثنائية على
اتفاقية توأمة بني بلدية بريوت
ومدينة ميامي يف والية فلوريدا
رئيس
وتفويضه
األمريكية
البلدية التوقيع عليها ،على أن
ُيطرح املوضوع الحقًا يف جملس
الوزراء .علمًا أن املوضوع كان
قد ُعرض على وزارة اخلارجية
وتقرر حفظه حلني
واملغرتبني
ّ
تشكيل حكومة جديدة ،وال شيء
ملحًا يف هذه القضية .وال جيد
«الرئيس الوكيل» ضريًا يف
نقض قرارات يتخذها بعض
الوزراء ،خصوصًا يف ما يتعلق
ببعض املناقصات ،مستندًا اىل
ما ورد يف تعميمه عن «حصر
ممارسة صالحيات الوزراء يف
نطاق األعمال اإلدارية العادية

باملعنى الضيق» .مع العلم أن
ما نص عليه القانون يف شأن
صالحيات احلكومة ال ينسحب
على صالحيات الوزير الذي يعترب
رأس إدارته وينيط به الدستور
صالحية تطبيق القوانني واألنظمة
اليت ترعى شؤون وزارته.
وتتسع صالحيات بوجي لتشمل
قرارات تتعلق باملوازنة العامة.
فقد أجاز لنفسه نقل اعتمادين،
أحدهما بقيمة  90مليون لرية
لبنانية من احتياطي املوازنة
العامة إىل موازنة وزارة الرتبية
والتعليم العالي على أساس
القاعدة اإلثين عشرية ،وآخر
بقيمة مليون و 587الف لرية
لبنانية إىل موازنة وزارة الداخلية
والبلديات ،حتت عنوان «احلرص
على املصلحة العامة».
وآخر مآثره إعطاؤه املوافقة على
تفويض وزيري املالية والطاقة
واملياه توقيع وتنفيذ عقدي
التمويل مع شركة  EKFومصرف
ُ
املوافقة
وأعطيت
.HSBC
االستثنائية ،حبسب كتاب وزارة
املالية رقم  3788وكتاب وزارة
الطاقة واملياه رقم  8601ورأي
هيئة التشريع واالستشارات رقم
 ،811بناء على موافقة جملس
الوزراء على نتائج املناقصة
ّ
املتعلقة بتلزيم وإضافة وحدات
بقدرة  260ميغاوات تعمل على
احملركات العكسية يف معملي
الزوق واجلية ،وتعديل دفرت
الشروط وبنود العقد مع شركة
« ،BWSCونظرًا للضعوطات اليت
متارسها السفارة الدامناركية
على احلكومة اللبنانية حلثها على
اإلسراع بتوقيع العقدين».
سهيل بوجي هو «حكومة يف
رجل» ،وخيتصر يف شخصه
الوزراء الثالثني .لكن أحدًا
من هؤالء مل يثر يف وجهه إال
احلد األدنى .إذ إن اخلالف
يف
ّ
اخلالف بينه وبينهم يقتصر على
تفسري تصريف األعمال يف هذه
املرحلة .فهو ،حبسب ما يقول
«يسهل ما يراه مناسبًا
أحدهم،
ّ
للفريق الذي يمُ ثل» ،ال «بل
أصبح أكثر فاعلية يف احلصول
على ما يريد» .يف هذا السياق،
ينطبق عليه وصف «عرف مقامه
فتدلل» .فالرئيس جنيب ميقاتي
القانونية،
بـ»القيمة
يصفه
واألمني بكل معنى الكلمة» .علمًا
احلريري،
أن الرجل ال خيفي هواه
ّ
كما ال خيفى على أحد أن احلاضنة
احلريرية هي من أبقاه يف منصبه
تبدل العهود واحلكومات.
رغم
ّ
ومل تفلح حماوالت الرئيس عمر
كرامي عام  2004الستبداله،
بسبب رفض السوريني آنذاك
إغضاب الرئيس الراحل رفيق
احلريري.
سجل للرجل
ولكن ،لإلنصافُ ،ت ّ
لياقته يف التعامل الشخصي مع
السياسية مبا
خمتلف األطراف
ّ
يوحي وكأنه على مسافة واحدة
من اجلميع ،وهو ما تساعده عليه
سالسته يف التعامل وابتسامته
املرسومة أبدًا على وجهه ،واليت
ختفي خلفها نفوذًا قويًا وكلمة
رد يف هذا الزمن احلكومي
ال ُت ّ
الضائع.

صفحة 10

Page 10

Saturday 9 November 2013

السبت  9تشرين الثاني 2013

اسرتاليات

صحفي خيرتق سوق السجائر احملظورة
كتب الصحفي سيمون بالك
(ترمجة:
اسرتاليا
سيدني,
العنكبوت االلكرتوني) -
األمر ال يستغرق أكثر من ثالث
ساعات يف غرب سيدني لتتمكن
من ابتياع كم كبري من السجائر
والتبغ اخلام.
ومبساعدة خمربين خصوصيني،
ذهبت إىل ستة متاجر خمتلفة،
مخس
ابتياع
من
ومتكنا
«كرتونات» من السجائر، ،
ونصف كيلو من التبغ اخلام
احلر.
وبالرغم من العقوبات واجلزاءات
املفروضة على استرياد السجائر،
والغرامات اليت تصل إىل مئات
اآلالف من الدوالرات ،بشأن
بيع أي عبوة ال تلتزم بالعبوات
املوحدة باهتة اللون واخلالية
من أي شعارات تروجيية ،إال
أن األمر مل يكن صعبا للحصول
على سجائر خمالفة للقوانني.
وقال املخرب اخلاص مايك،
ليس امسه احلقيقي« :،لقد
تلقينا بالغات من متاجر تلتزم
بالقانون ،خشية من فقدانها
للزبائن الذين يتجهون حنو
املتاجر املخالفة لشراء سجائر

بصورة غري مشروعة ،وبأسعار
أرخص».
ومل تكلل حماوليت األوىل لشراء
السجائر بصورة غري مشروعة
بالنجاح ،فبعد مراقبيت لزبون
اشرتى «كرتونة» سجائر ماركة
«مانشسرت» وربع كيلو من التبغ
اخلام ،من متجر King of the
 Packيف مركز تسوق «سنرتو
يف «بانكستاون» ،حاولت أن
أشرتي بنفسي ،لكن البائع
جتاهل طليب.
ونصحين البعض أن أبدو يف
مظهر أكثر بساطة ،حتى أقنع
البائعني أنين أحتاج بالفعل
شراء سجائر رخيصة الثمن،
فبدلت مالبسي مرتديا ثيابا
بسيطة ،وجنحت يف املرة
الثانية يف شراء «كرتونة»
سجائر «بيزنس رويالز» بسعر
 80دوالر ،وذلك من متجر TSG
يف شارع «رستويل» ،وهو ما
وفر لي حوالي  50دوالرا.
 ،وخالل ساعات متكنت مع باقي
املخربين اخلصوصيني من شراء
العديد من الكرتونات ،مبا يعين
أن هنالك مشكلة حقيقية تواجه
سوق السجائر يف أسرتاليا.

أسانج حيلم جمددا بلقب «سيناتور»

(ترمجة:
اسرتاليا
بريث,
العنكبوت االلكرتوني)  -قد
تسنح الفرصة جمددا أمام
أسانج
جوليان
األسرتالي
مؤسس «ويكليكس» للرتشح
على أحد مقاعد جملس الشيوخ
الفيدرالية يف أسرتاليا الغربية،
بعد فضيحة اختفاء  1375من
بطاقات التصويت االنتخابية يف
أسرتاليا الغربية ،وإعالن جلنة
االنتخابات األسرتالية عن نتيجة
جديدة ،يرجح أن يتم االستئناف
ضدها يف احملكمة العليا.
ومن احملتمل جدا أن تأمر
احملكمة العليا بإعادة االنتخابات
يف أسرتاليا الغربية استنادا
على واقعة اختفاء بطاقات
التصويت.
وليس واضحا يف حالة إعادة
االنتخابات أن يكون األمر
مقتصرا على نفس االحزاب
واملرشحني الذين تسابقوا يف
انتخابات  7سبتمرب ،أم سيتم
فتح باب الرتشح من جديد.
وكان أسانج قد خسر يف حماولة

للفوز مبقعد للشيوخ بوالية
فيكتوريا ،لكنه مل حيصل إال
على  41700صوت ،من إمجالي
 3.5مليون.
لكن مرشح حزب ويكيليكس
يف أسرتاليا الغربية جريي
جورجوتوس قال إنه يف حالة
حدوث انتخابات جديدة بالوالية،
سيدخل أسانج مرشحا عن احلزب
للتنافس على بطاقة جملس
الشيوخ يف أسرتاليا الغربية.
وتابع قائال « :ذلك سيسمح
ملواطين أسرتاليا الغربية تصحيح
الظلم الذي تعرض له أسانج من
عدم انتخابه لنيل بطاقة جملس
الشيوخ بوالية فيكتوريا».
يذكر أن أسانج يقبع يف سفارة
اإلكوادور بلندن منذ يونيو 2012
بعد أن منحته الدولة األمريكية
اجلنوبية اللجوء ،حيث يرفض
أسانج ترحيله للسويد للتحقيق
يف اتهامات جنسية خشية أن
يتم نقله إىل الواليات املتحدة،
وحماكمته باتهامات تسريب آالف
الوثائق الدبلوماسية السرية.

استطالع :إندونيسيا تصعد اهلجوم على اسرتاليا على
خلفية التجسس يف سفارتها يف كاكرتا
األسرتاليون
يناهضون
اخلصخصة
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)
كشف استطالع حديث للرأي
وجود حالة من عدم الرضا
األسرتالي
الشعب
لدى
جتاه سياسة اخلصخصة اليت
يعتزم االئتالف تطبيقها،
باإلضافة إىل وجود نسبة
كبرية رافضة للعمليات اليت
تقوم بها «جلنة املراجعة
احلكومية».
الذي
االستطالع
وأشار
مؤسسة
نتائجه
نشرت
 Essentialأمس الثالثاء إىل
وجود حالة من الغضب العام
جتاه اللجنة ،اليت يرأسها
توني شيفرد ،واليت منحتها
حكومة االئتالف سلطات
واسعة فيما يتعلق بأوامر
اإلحالة.
وما زاد من وترية الغضب
هو أن االئتالف إبان احلملة
االنتخابية كان حذرا يف
اإلعالن عن نواياه ،فعلى
سبيل املثال كان مالكومل
ترينبول وزير االتصاالت يف
حكومة الظل آنذاك قد أكد
عدم وجود أي نية خلصخصة
خدمات الربيد ،لكن الوضع
تغري بعد أن أصبح ترينبول
وزيرا لالتصاالت يف أعقاب
فوز توني أبوت برئاسة
احلكومة ،حيث بدأ احلديث
عن بيع خلدمات الربيد.
وقال وزير اخلزانة الفيدرالي
جو هوكي إن اللجنة حتتاج
إىل نطاق واسع للعمل،
مشريا إىل أن هدف احلكومة
من وراء ذلك هو إنعاش
املوازنة.
لكن رئيس الوزراء توني
أبوت قال إنه من غري
احملتمل أن تقرتح اللجنة
فرض زيادات ضريبية،
مؤكدا أن السبيل األساسي
لتحقيق طفرة يف املوازنة
عرب تقليص حجم احلكومة،
وإلغاء االزدواجية واحلد من
النفقات.

وكشف االستطالع أن % 63
من األسرتاليني يعارضون
بيع شركة الربيد األسرتالي،
كما أن  % 59يعارضون
خصخصة شركة ،Hecs debt
و % 60يقفون ضد ختفيض
الدعوم االجتماعية.
كما أوضح االستطالع أن
 % 43يناهضون خصخصة
 Medibank Privateو 22
 %يدعمون تلك اخلصخصة،
فيما قال  % 35إنهم ال
ميلكون رأيا حمددا جتاه
خصخصة الشركة.

كثفت اندونيسيا رد فعلها
بعد الكشف عن أن أسرتاليا
كانت تتجسس بشكل منهجي
من سفارتها يف جاكرتا حول
تهريب البشر.
وتعهد وزير اخلارجية مارتي
ناتاليغاوا أيضا أن تشارك
بالده يف تقديم قرار مكافحة
التجسس يف األمم املتحدة.
وردا على سؤال عن التحرك
الدكتور
سيتخذه
الذي
أسرتاليا
ضد
ناتاليغاوا
اجاب أنه إذا مل تكن هناك
«تأكيدات صرحية» حول وقف
التجسس فان ذلك سيهدد
دور اندونيسيا كشريك يف
جماالت أخرى .
ناتاليغاوا
الدكتور
وقال
كنت أنظر يف «الشراكة»
بني اندونيسيا واسرتاليا يف
خمتلف االتفاقات اليت التزم
بها البلدان.
واضاف يقول ان «من الواضح
ان احد االتفاقات هو تبادل
املعلومات  ،وحتى تبادل
املعلومات االستخباراتية ،يف
الواقع ،ملعاجلة مسألة تهريب
البشر ...لتعقب اإلرهاب وغري
ذلك ..اآلن هذه التدفقات
للمعلومات كانت فعالة ومهمة
إىل حد ما .حنن حباجة إىل أن
ننظر يف ذلك .إذا شعرت
أسرتاليا أن هناك طرقا اخرى
للحصول على معلومات غري
تلك الرمسية  ،فاملرء يتساءل
أين حنن من التعاون».
ناتاليغاوا
الدكتور
وكان
يتحدث يف سياق عدم رضاه
عن تفسريات له شخصيا من
وزيرة اخلارجية جولي بيشوب
ودائرتها من قبل السفري
االسرتالي غريغ موريارتي ،
يف اجتماعات يوم اجلمعة من
االسبوع املاضي ،ومن الواليات
املتحدة ايضا يف وقت سابق
من االسبوع املاضي.
وقال الدكتور ناتاليغاوا «ان
هذا النوع من االستجابة اليت
مت احلصول عليها أو تلقيها
هي استجابة أكثر عمومية
حيث ان ال حكومة أسرتاليا وال
الواليات املتحدة استطاعت
تأكيد أو نفي املمارسات اليت
ُأعلن عنها يف وسائل إعالمية
خمتلفة  .ويف غياب مثل هذه
التأكيدات ،على عكس ذلك،
فبطبيعة احلال جيب أن نفرتض
أن مثل هذه األنشطة جتري».
ويف رد تصعيدي من قبل
الدكتور ناتاليغاوا يف املؤمتر
املشرتك مع السيدة بيشوب
يف بريث األسبوع املاضي،
قال ان التجسس ليس «لعبة
كريكيت».
وبعد عودته اىل جاكرتا يوم
االثنني ،دعا اىل «التزام قوي»
من قبل اسرتاليا والواليات
املتحدة بعدم املشاركة باي
نشاط يتعارض مع العالقات

الوزيرة بيشوب

الوزير ناتاليغاوا

الودية بني بلدينا» .
وقال الدكتور ناتاليغاوا ان
إندونيسيا كانت قد انضمت
أملانيا والربازيل يف
اىل
اجلمعية العامة لألمم املتحدة
لـ «مناقشة» معاجلة هذا النوع
من القضايا»
وقد ردت أكادميية اسرتالية
أمنية رائدة على تعليقات
الدكتور ناتاليغاوا حول مزاعم
التجسس بالقول ان اندونيسيا
تتجسس سياسيا.
فقد قال الربوفسور مايكل
ويسلي من اجلامعة الوطنية
االسرتالية ان اندونيسيا لديها
الكثري لتخسره من انهيار يف
العالقات الدبلوماسية مع
جارتها اجلنوبية وان االنباء
عن عملية مجع معلومات
استخباراتية تدار من السفارة
االسرتالية يف جاكرتا من غري
املرجح أن تؤثر على العالقات
بني البلدين.
وقال الربوفيسور ويسلي
لشبكة سكاي نيوز يوم
الثالثاء «عندما يقولون انهم
سوف يستعرضون التعاون
مع كل من أسرتاليا والواليات
املتحدة ،ليس هناك الكثري
بامكان االندونيسيني القيام
به».
واستطرد يقول ان «مارتي
ناتاليغاوا هو من ذوي اخلربة
الكبرية ودبلوماسي حمنك ،أنه
يعلم أن هناك حكومة جديدة

يف كانبريا وهناك رئيس
وزراء ووزيرة خارجية ليس
لديهما خربة كافية وان هناك
تليني يف املواقف .
ويف الوقت نفسه ،فان
الضحايا األبرياء للخالف بني
إندونيسيا وأسرتاليا مبا يف
ذلك مستشفى كوينزالند
األطفال
سرطان
ومجعية
ضد
اخلريية
واجلمعية
العبودية ،قد تعرضت مواقعها
االلكرتونية للهجوم من قبل
قراصنة املواقع االندونيسية
.
مدارس
مواقع
وكانت
وجمموعات جمتمعية من بني
 100على األقل من املواقع
ضربتها
اليت
األسرتالية
اهلجمات اليت شنت انتقاما
ملا كشف عنه من قبل وسائل
إعالم فريفاكس من أن أسرتاليا
تستخدم سفارتها للتجسس
على الدول اجملاورة.
جمموعات
احدى
وتعهدت
القراصنة مواصلة القرصنة ما
مل تكف أسرتاليا عن استخدام
معدات املراقبة يف السفارة يف
جاكرتا هلا الغراض التجسس.
وقال متحدث باسم جيش
 Java Cyberعندما مت االتصال
به من خالل الفايسبوك «أخرب
حكومتك سنتوقف عن القرصنة
إذا كان هناك اعرتاف واضح
بالتجسس على اندونيسيا
والكف عن ذلك».
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استطالع :اقتصاديو أسرتاليا ضد إلغاء أسرتاليا تتكبد  1.2مليون دوالر
ضريبة الكربون
حلماية الشهود
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
رفض
االلكرتوني)
اقتصاديون أسرتاليون بارزون
سياسة رئيس وزراء أسرتاليا
توني ابوت بشأن التغري املناخي
ودعموا ضريبة الكربون.
أجرته
استطالع
وأوضح
«فريفاكس ميديا «مبشاركة
 35اقتصادي ورجل أعمال
بارز أن اثنني فقط يؤمنان بأن
سياسة «العمل املباشر» لتوني
أبوت هي أفضل السبل للحد
من انبعاثات الغازات الدفيئة،
بينما أعرب  30من املشاركني
يف االستطالع عن مساندتهم
خلطة ضريبة الكربون ،ورفض
ثالثة من املشاركني هاتني
اخلطتني».
الدولي
االقتصادي
وقال
األسرتالي املعروف جاسنت
مبعهد
اخلبري
وولفرس
«بروكينغز» وجبامعة متشيغان
إنه شعر بالدهشة من عدم
اختيار االقتصاديني خلطة العمل
املباشر واليت بوجبها ستقوم
احلكومة بالدفع ألصحاب األعمال
مقابل ختفيضهم لالنبعاثات،
وخصصت احلكومة  2.88مليار
دوالر من املوازنة المتام تلك
اخلطة خالل  4سنوات.
وأضاف وولفريس أن خطة
حكومة االئتالف رغم إثارتها
للكثري من اجلدل إال أنها األقل

من حيث التأثري.
ويأتي ذلك بينما تتأهب حكومة
االئتالف لتقديم مشروع قانون
إللغاء ضريبة الكربون.
يذكر أن ضريبة الكربون بدأ
تطبيقها يف عهد حكومة غيالرد،
كضريبة ثابتة ،ثم أعلنت حكومة
كيفن راد السابقة عن جعل
الضريبة متغرية.

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -أنفقت السلطات
األسرتالية حوالي  1.2مليون
دوالر يف محاية  38شخصا من
العصابات اإلجرامية اخلطرية
العام املاضي.
ومت وضع هؤالء األشخاص حتت
نطاق برنامج حلماية الشهود
عقب إدالئهم بشهادة يف جرائم
منظمة ،أو يف جرائم تتعلق

دعوة ملنع السوريني األسرتاليني من العودة
إىل أسرتاليا بعد املشاركة يف القتال يف سوريا

دعا قائد اجليش األسرتالي
السابق بيرت ليهي إىل منع
املواطنني األسرتاليني الذين
السورية
اجلنسية
حيملون
من العودة إىل أسرتاليا بعد
املشاركة يف القتال بسوريا.
وقال ليهي يف مقابلة على
حمطة «سكاي نيوز» األسرتالية
«كيف ميكن ألسرتالي أن
يذهب ويقاتل يف سوريا ،ويف
بعض احلاالت إىل جانب «جبهة
بتنظيم
املرتبطة
النصرة»
«القاعدة» ،والعودة بعدها إىل
أسرتاليا؟».
وطالب ليهي مبراجعة القانون
لتحديد ما ميكن القيام به ملنع
حاملي اجلنسيتني األسرتالية
والسورية من الذهاب أساسًا
إىل سوريا .وأضاف انه «يف

حال مشاركتهم يف بعض
من األعمال الكريهة الدائرة
هناك ،فال بد من العمل على
عدم السماح بعودتهم إىل
أسرتاليا».
وتساءل عما إذا كان من املناسب
أن حيمل شخص جنسيتني،
وتابع «هل ميكن لشخص أن
يكون خملصًا لبلدين؟ أنا لست
واثقًا من ذلك».
يشار إىل ان كالم ليهي
يأتي بعدما ذكر وزير اخلارجية
األسرتالية بوب كار ان حنو
 200أسرتالي غادروا إىل سوريا
وبعضهم يقدم املساعدة فيما
البعض اآلخر يشارك يف القتال،
ولفت إىل ان احلكومة أبلغته انه
ال ميكن القيام بشيء ملنعهم
من العودة إىل أسرتاليا.

جبلب كميات كبرية من املخدرات
احملظورة ،أو يف جرائم فساد.
جاء ذلك يف إطار تقرير محاية
الشهود السنوي الذي أصدرته
الشرطة األسرتالية الفيدرالية،
الذي أشار إىل أن هناك 24
عملية محاية شهود جارية يف
العام احلالي .13-2012
ويتم وضع الشخص ،وأحيانا
أسرته ،يف نطاق الربنامج
القومي حلماية الشهود التابع
للشرطة الفيدرالية األسرتالية
يف حالة عدم وجود طرق أخرى
لضمان سالمة الشهود الذين
يدلون بشهادات يف حماكمات
اجلرائم اخلطرية ،حسبما أشار
التقرير.
وبلغت تكلفة برنامج محاية
الشهود أثناء العام املاضي
 1.18مليون دوالر ،حيث تكبدت
الشرطة األسرتالية الفيدرالية
 474500دوالر حلماية شهودها،
بينما تكفلت مؤسسات أخرى
مببلغ  705ألف دوالر حلماية
شهود يندرجون حتت رعايتها.
ويصاحب عملية محاية الشهود
فرض قيود وضوابط معينة
على األشخاص الذين يشملهم
الربنامج ،يتم ختفيفها يف الوقت
املناسب.
كما ميكن ألسرتاليا ،وفقا
للربنامج ،توفري مالذ ومحاية
للشهود القادمني من دول أخرى،
أو إرسال بعض األسرتاليني إىل
اخلارج لتوفري مأوى آمن هلم.

ثلث طالب جامعات أسرتاليا
يتعاطون «احلشيش»
العنكبوت

اسرتاليا (ترمجة:
االلكرتوني)
اعرتف أكثر من ثلث طالب 4
جامعات يف أسرتاليا بتناوهلم
احلشيش وأقراص النشوة يف
دراسة جديدة حول سلوكيات
طالب اجلامعات ومدى تناوهلم
للمنشطات.
وانتشرت ظاهرة بني طالب
اجلامعات يف أسرتاليا ،وهي
تناول أقراص الكافيني وأدوية
ريتالني وغريها من أدوية زيادة
القدرة على الرتكيز وضمان
البقاء يف حالة يقظة.
وأظهرت دراسة أجريت على
طالب أربع جامعات أسرتالية أن
واحدا من كل  10طالب يتناولون
األمفيتامينات املوصوفة طبيا
مثل «ريتالني» املستخدمة يف
معاجلة اضطراب نقص االنتباه.
وكشفت الدراسة أن طالبا
من كل أربعة طالب يتعاطون
أقراص  ، No Dozكما يتناول
حوالي  % 3منهم أقراص
مكافحة الزهامير.
وأشار البحث إىل أن طالب
كليات احلقوق والطب هم األكثر
انتهاكا فيما يتعلق بتناول أدوية
دون وصفات طبية.
من جانبه ،قال الدكتور جاسون
مازانوف الذي أدار الدراسة أن

الشعور باالنزعاج من تناول
الرياضيني ملنشطات لتحسني
أدائهم جيب أن ميتد إىل طالب
اجلامعات بدال من السماح هلم
بتعاطي مثل هذه األقراص».
واستجاب أكثر من  1700طالب
من أربع جامعات جبنوب شرق
أسرتاليا إىل الدراسة اليت
أجريت على شبكة اإلنرتنت.
ورغم أن بعض الطالب يتعاطون
تلك األقراص واألدوية ألسباب
طبية ،لكن  % 15.3من الذين
يتناولون األمفيتامينات النشطة
قالوا إنهم يستخدمونها للدراسة
فقط ،دون سبب طيب ملح.
وقال أكثر من ثلث الطالب إنهم
يتعاطون خمدرات غري مشروعة
مثل احلشيش وأقراص النشوة،
وقال  % 1.4إنهم يستخدمونها
ألسباب تتعلق باملذاكرة.
وأضاف مازانوف  « :لدى الكثري
من الناس نظرة رومانسية
لطالب اجلامعات تتمثل يف
واللعب
للشعر
قراءتهم
باجليتار ،لكن احلقيقة هي أنهم
يذاكرون  40ساعة ويعملون 20
ساعة أسبوعيا».
وأشار إىل وجود أمهات شابات
يدرسون يف اجلامعة يف حماولة
لتحسني مؤهالتهن لالنتقال إىل
وظيفة أفضل.

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

Ready for work....

IT IS A
VOLVO
F16 , 485HP

لالتصال:
0431 718 387

Volvo

Make

F1689A

Model

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

Colour

81000

GCM

26500

GVM

BK49UR

Registration

Category Trucks
Tipper

Sub-Category
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846

<R
X
F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

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

0414552715

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

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

العنكبوت االلكرتونية

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

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

Safwat Arfan - Sayed

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

PH: 02 9709 2267
Fax: 02 9707 3213

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

Mob: 0410 606 786

Opposite Crowne Plaza Hotel

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

51 Philip St, Parramatta

BG

Glass & Glazing

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

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

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

صفوت عرفان

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

اليوم الثاني من «املؤمتر املسيحي املشرقي»:

إعالن الوثيقة املسيحية املشرقية الصادرة
عن اللقاء وكلمات للوفود املشاركة من العراق
وسورية واألردن وفلسطني ومصر
املسيحي
«املؤمتر
اختتم
املشرقي» أعماله اليت كانت
بدأت السبت املاضي بعرض
الوثيقة املسيحية املشرقية
اخلتامية اليت صدرت عن اللقاء
وبكلمات ملمثلي الوفود اليت
شاركت يف املؤمتر من مصر
العراق سوريا األردن فلسطني
وبكلمة شاملة للعماد ميشال
عون.
وحضر اللقاء حضرات األساقفة
ممثلو الكنائس والوزير السابق
يوسف سعادة ممث ًال رئيس تيار
املرده النائب سليمان فرجنية،
والنائب هاغوب بقرادونيان
ممث ًال حزب الطاشناق ،ووزراء
ونواب يف تكتل التغيري
واالصالح ،ووزراء ونواب
حاليون وسابقون ،ورؤساء
ّ
أحزاب وسفراء عرب وأجانب،
وفعاليات اجتماعية ودبلوماسية
واقتصادية وسياسية واعالمية
وفكرية وفنية.
ُ
استهل اإلحتفال بصالة ملمثل
غبطة البطريرك مار بشارة
بطرس الراعي سيادة املطران
مسري مظلوم على نية احلفاظ
على الدور والوجود.

الوثيقة املسيحية
املشرقية

ثم تال اإلعالمي جان عزيز
مقدمة الوثيقة اليت صدرت
عن «اللقاء املسيحي» ،و تال
منسقو اللجان اليت انبثقت عن
«لقاءات بيت عنيا» فقرات
املسيحيون
وهي
الوثيقة
وامليثاق :قانون االنتخاب
(الوزير سليم جريصاتي)،
والسياسة
واملسيحيون
لبنان
وحتييد
الدفاعية
(السفري عبداهلل بوحبيب)،
املسيحيون ومقومات الوجود:
واجلغرافيا،
الدميوغرافيا
واالقتصاد:
واملسيحيون
الالمركزية امليثاقية (األستاذ
كريم بقرادوني) ،املسيحيون
واهلوية والثقافة املشرقيتان
افرام)،
حبيب
(األستاذ
شاكرين كل أعضاء لقاء بيت
عنيا الذين عملوا يف اللجان.
وأبرز ما تضمنته الوثيقة ،اعتبار
احلضور املسيحي يف لبنان
ضرورة لوجود املسيحيني يف
كل املشرق واعتبار األمرين
معًا شرط لسالم املنطقة
أن
والعامل ،كما التأكيد على ّ
ذلك مرتبط مبسؤوليات أربع:
 -1مسؤولية بعض الغرب
بالنفط
منطقتنا
الختزاله
واسرائيل
 -2مسؤولية اسرائيل بفعل
قيامها وبردود الفعل عليه
 -3مسؤولية املسلمني يف

التغاضي عن األصوليات وعن
هجرة املسيحيني
 -4مسؤولية املسيحيني يف
ومواجهة
حضورهم
تأكيد
األخطار
بالنقاط
مطالبة
وكانت
التالية:
• تعزيز صالحيات الرئاسة
قوي يف طائفته ووطنه،
برئيس ّ
انتخاب
وقانون
يؤمن املناصفة
ّ
الفعلية والفاعلة.
• حتييد لبنان عن الصراعات
العربية واالسالمية مع التزامه
والصراع
فلسطني
قضية
ّ
العربي االسرائيلي.
• سياسة دفاعية منسجمة مع
ذلك.
• المركزية ميثاقية إدارية
ومالية.
ال
منتج
اقتصاد
•
ريعي ،مع
ّ
التوقف باهتمام خاص عند
ثروتي املياه والبرتول

كلمات الوفود املشرقية

ثم كانت كلمات للوفود
شددت كلها
العربية املشاركة ّ
على ضرورة مواجهة األخطار
احملدقة مبسيحيي الشرق عرب
التكاتف لتشكيل وحدات هلا
قرار ضاغطة على حكوماتها
واجملتمع
احمللية
الدولي،
ّ
اجملموعات
مواجهة
وعلى
االرهابية والتطرف يف االسالم
السياسي ووقف نزف هجرة
املسيحيني عرب جعلهم شركاء
حقيقيني يف القرارات ويف
احلكم .وألقى كلمة الوفد
األردني معالي الوزير السابق
واصف عازر والوفد السوري
النائب الدكتورة ماريا سعادة
والوفد العراقي الوزيرة السابقة
حلقوق اإلنسان وجدان ميخائيل
سامل والوفد الفلسطيين عضو
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية حنا عمرية والوفد
املصري رئيس احتاد املنظمات
القبطية مدحت قالدة.

العماد عون

ويف اخلتام كانت كلمة لرئيس
تكتل التغيري واالصالح العماد
ميشال عون الذي شدد
على أن املسيحيني جيدون
يف الدولة املدنية ،القوية،
الدميقراطية ،اخليار الوحيد بني
قومية عربية تهاوت ،وأصولية
تكفريية تلغي اآلخر.
وقال ان نهضتنا احلاضرة
تستوجب ثورة فكرية يف سبيل
ّ
دميقراطية عادلة
يتمتع فيها
املواطن جبميع احلريات اليت
نص عليها االعالن العاملي
ّ
حلقوق االنسان ،وباحرتام
دساتري تعبرّ مبضامينها عن

هذه احلقوق .واخللل احلاصل
يف ممارسة احلكم يف الوطن
يوجب علينا اعتماد نهج
تغيريي حيرص على االلتزام
بالقيم وباملقاربات العلمية
اجملتمع،
مشاكل
ملواجهة
يعنى
إصالحي
وبربنامج
ٍ
الضعف
مكامن
بتصحيح
والثغرات يف القوانني.
وأضاف العماد عون :هل حيق
لنا اليوم ضرب هذا التنوع
الطبيعي يف املشرق ،بعد أن
اجتاز العامل املسافات الطويلة
باجتاهه ،وبعد أن ُأسقطت
اشكاهلا
جبميع
األحاديات
الدينية والعرقية والسياسية؟
وما نراه من بقايا هذه
االحاديات يسري بدون شك
حنو االنقراض.
واكد ان الدور املسيحي جيب
يكون نوعيًا رافضًا احلديث
عن اقليات واكثريات ،وهذا
الدور جيب يساهم يف صياغة
ٍ
منط من التفكري والعيش
املشرتك ،ويف رقي مكونات
اجملتمع الواحد ،أو ال يكون.
ورأى أن التناقص مفروض
لدور املسيحيني بدأ يالمس
التمييز العنصري ،مشريًا إىل
سقوط االحاديات السياسية
والدينية والعرقية ،مضيفا أن
الوقت مل يعد حيتمل االنتظار،
والكلفة ستكون باهظة على
الذين مل ّ
يتعظوا من األحداث
اليت
عمت البلدان العربية،
ّ
ً
مغربية كانت أو مشرقية.
وشدد على
ان مسؤولية
ّ
احملافظة على أمن املسيحيني
يف املشرق تقع على عاتق
مجيع األنظمة ،اآلتية منها
أو الباقية ،ألنه
دين عليها
ٌ
وواجب.
وقال :قد يتساءل البعض
اليوم كيف ميكن أن نتخطى
األصولية التكفريية لننتقل اىل
الدميقراطية املدنية ،وآخرون
يعتقدونه
مستحيل
حلمًا
التحقيق يف شرقنا العربي.
أما حنن فنقول إن اإلنسانية مل
حتقق شيئًا مل يبدو يف البدء
مستحي ًال او شبه مستحيل

تأسيس اللقاء املسيحي
املشرقي وإعالن جلنة
متابعة (مقررات يوم
السبت)

وكان املشاركون يف اليوم
األول من املؤمتر السبت 2
تشرين الثاني ،من وزراء
وبرملانيني حاليني وسابقني
وسفراء وأكادمييني وأدباء
وفاعليات من خمتلف قطاعات
ّ
اجملتمعات املشرقية يف
كل
من األردن ،سوريا ،العراق،

لبنان،
مصر،
فلسطني،
ومبشاركة أصحاب األساقفة
األجالء ممثلي عدد من الكنائس
املشرقية ،توافقوا على إنشاء
املشرقي
املسيحي
اللقاء
واعتبار اجملتمعني اليوم نواته
التأسيسية األوىل مع ترك
باب االنضمام اليه مفتوحًا.
وتشكيل جلنة متابعة ضمنها
أمانة سر للقاء تتألف من
مندوبني عن ّ
كل وفد مشرقي
ملتابعة توصيات اللقاء وخطط
العمل املقرتحة.
واعلنوا
فيه:
جاء
بيانًا
«نظرًا اىل الظروف الراهنة
يف منطقتنا مبا تضمنه من
احتالل واعتداءات اسرائيلية
وأصوليات تكفريية وتدخالت
ّ
خارجية ،ونظرًا اىل تداعياتها
على كل انسان حر وخصوصًا
على املسيحيني يف املشرق،
وتطلعًا اىل حتقيق الدميقراطية
واملواطنة وحقوق االنسان
ومفهوم الدولة املدنية،
اجتمع يف بريوت يوم السبت
يف  2تشرين الثاني 2013
بدعوة من اللقاء املسيحي-
بيت عنيا لبنان عدد من
ممثلي املسيحيني املشرقيني
بينهم .تداول اجملتمعون يف
أوضاع املسيحيني املشرقيني
وعرضوا أحوال اوطانهم كما
ظروف املنطقة وتوقفوا عند
األزمات املرتبطة خبصوصية
ّ
كل منهم كما باهلواجس
واملخاطر املشرتكة»
واملندوبون يف جلنة املتابعة
هم:
• من العراق:
 -1النائب خالص أيشوع
 -2الوزيرة السابقة وجدان
ميخائيل سامل
 -3جيفارا زيا
• من فلسطني:
 -1د .رمزي خوري
 -2زياد البندك
 -3د.خلود عيسى
• من لبنان:
 -1حبيب افرام
 -2عبداهلل بو حبيب
 -3جان عزيز
• من األردن:
 -1النائب غازي مشربش
 -2احملامي لؤي حداد
-3
• من مصر:
 -1د .شريف دوس
 -2مدحت قالدة
 -3مدحت بطرس
• من سوريا:
 -1أ .كوليت خوري
 -2النائب د .فايز الصايغ
 -3النائب ماريا سعادة

«قصة غرام وانتقام» :عكار
تنقــلب على النازحني السوريني
ضحى شمس

 100ألف لرية إيجار الخيمة يف االرض الزراعية (األخبار)
عما حيصل
رمبا كان أفضل تعبري ّ
يف عكار اليوم ،جتاه النازحني
السوريني ،هو أن هؤالء يتعرضون
النقالب اجتماعي بطله بيئتهم
احلاضنة! فبعد سنتني ونصف سنة
من استقبال أول نازح سوري ،يبدو
أن أهل عكار ضاقوا ذرعًا بضيوف
ّ
«تقلوا شوية» على مضيفيهم ،ما
دفع رؤساء بلديات بلدات وقرى،
لطاملا ُع ّدت مبثابة البيئة احلاضنة
هلؤالء ،إىل
«دب» الصوت يف
ّ
بيانات ،حمورها مطلب واحد:
«نريد عكار خالية من النازحني
السوريني»! كيف انقلب الغرام
العكاري إىل نفور؟ يف البدء كانت
املصلحة
عكار | إنه انقالب اجتماعي .صحيح
أنه كان متوقعًا ،ألسباب اقتصادية
حبتة ،ولكنه حني حصل بدا مدهشًا
يف حدة تعبريه عن نفسه .فمجرد
أن تسمع تصرحيات رؤساء بلديات
ّ
شكلت قلعة
بلدات وقرى ،لطاملا
للنازحني يسرحون وميرحون فيها،
وميارس املسلحون منهم نشاطاتهم
فيها بالتنسيق والتعاون مع
املتعاطفني معهم من العكاريني،
تطالب مبنطقة عكار «خالية من
النازحني السوريني» ،سيصيبك
اخلرب بالذهول.
فالتعاطف العكاري ،كان حيمل،
مكوناته األساسية،
إضافة إىل
ّ
شبهة انتقام متأخر من نظام ،سام
أهل تلك املنطقة (وغريها!) أيام
«الوجود السوري» سوء املعاملة.
لكن املقام طال بالضيوف ،حتى
أصبح الناس يقولون :كنا حمتلني
من النظام السوري واليوم حيتلنا
الشعب السوري!
الذاهب إىل قرى عكار ال بد له
من املرور من مستديرة امللولة
يف طرابلس .تزامن مرورنا مع بدء
انتشار اجليش يف شارع سوريا.
على جهيت الشارع رجال حذرون.
منهم من اقتعد مكانًا أمام حمله
«املخردق» بالرصاص ،وهو ينظر
إىل اجلهة الثانية من»خط التماس»،
فيما تراصت الدبابات على رأس
كل مفرق من مفارق الشارع .يقول
الزميل العكاري« :انظري جيدًا :ال
جنود راجلني .كلهم داخل الدبابات.
يعين ال انتشار حقيقيًا».
ما إن جنتاز املستديرة حتى تبدأ
الالفتات املرحبة بوصول جثامني
غرقى إندونيسيا ،خمتلطة بالفتات
التهنئة بتعيني أحد الشبان من آل
زهرمان يف احلربية!
هنا ،يف قرى احتاد بلديات القيطع،
وترية االجتماعات متواصلة .فضيق
العيش يف احملافظة الشمالية
لتوها أبناءها من
اليت دفنت
ّ
ضحايا اهلجرة غري الشرعية يف حبر

إندونيسيا ،مل يعد يتسع لنازحني
أصبحت أحواهلم بفضل املساعدات،
أفضل من مضيفيهم! مرة أخرى،
يثبت الرفيق كارل ماركس أنه على
حق .فما مجعه التضامن الطائفي
ــــ السياسي ،فرقه االقتصاد
وتضارب املصاحل أيدي سبأ.
هكذا ،يقع الكالم الذي تسمعه يف
القرى العكارية يف حق النازحني
يف أذنك ،وقع كراهية ال تكاد
متوه نفسها ،مشوبة بشيء من
ّ
الدولي
فاالهتمام
«الغرية».
واحمللي بهم ،أيقظ غرية مضيفيهم
املهمشني تارخييًا .إال أن تلخيص
ّ
أسباب النفور فقط بذلك ال يبدو
كافيًا.
يف «احملمرة» ،وهي بلدة صغرية
ال يربو عدد سكانها على األلفني،
ّ
تتأفف البلدة من أنها حتتضن أكثر
من  360عائلة سورية من أصل 500
ألف نازح تقول اإلحصاءات إنهم
موجودون يف عكار .يفسر املختار
أمحد سلمى الذي جلسنا يف باحة
منزله املشطوفة للتو مبياه ّ
نظفتها
من غبار ورشة البناء القريبة« :حني
نقول عائلة ،عليك أن تضربي
الرقم بـ  7كمعدل وسطي للعائلة
الواحدة» .أحسب الرقم يف عقلي:
 2520شخصًا .أي إنهم يزيدون
على سكان البلدة!
سكان احملمرة قطعوا قبل أيام
األوتوسرتاد الدولي باإلطارات
احتجاجًا على استبدال «شركة صقر»
عما ًال لبنانيني بسوريني .طبعًا
«وطنية» أرباب العمل وأصحاب
الرساميل معروفة تارخييًا .فيومية
العامل اللبناني  35ألفًا ،يف حني
أن يومية العامل السوري ال تتجاوز
 15ألفًا« .بضيعتنا ما بتالقي حتى
ضابط جيش أو أمن عام أو درك»،
يقول املختار« ،ألنو ما يف جامعات
والناس بتنزل ع الشغل بكري».
يؤجر سلمى ،مثل كثريين من أهالي
البلدة ،شققًا للنازحني« .عندي
عائلة من منطقة جوبر السورية.
يف احلقيقة هي عيلة مؤلفة من
 7عائالت» .ثم يقرتح« :اطلعي
شوفيهم 26 .شخص قاعدين بشقة
 120مرت .وجعين قليب عليهم،
فأسكنتهم يف البداية  4أشهر من
دون إجيار» .ويضيف وهو حيتسي
كوب الشاي الذي وضعته زوجته
أمامه« :بس حننا بدنا نبكي على
حالنا باألول .يعين طرقات الشمال
بسبب باب التبانة وجبل حمسن،
كل الوقت مقطوعة ،ال يف بيع وال
ضراب السخن».
يف عيش وال يف ّ
نصعد درجات الطابق الباطوني غري
املنتهي البناء مع زوجة املختار.
ّ
متخطني كومة
نقرع الباب وندخل
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مقاالت وتحقيقات

«عاصمة السريان» تعود إىل احلياة
عاشت بلدة صدد يف ريف محص أسبوعًا
داميًا ّ
خلف شهداء ومفقودين ودمارًا هائ ًال.
أكرب حاضرة سريانية أرثوذكسية يف الشرق
احتلتها املعارضة السورية املسلحة قبل عشرة
أيام ،وحررها اجليش بعد أسبوع .بعد أسبوع
من املوت والتهجري ،عاد ثلثا أهل صدد إىل
بيوتهم ،وكذلك الكهرباء واهلاتف.
«احلمد هللِ ،ي ْظ َهر الرباد ما صايرلو َ
ش ْي...
َع َجَبك؟!» ،تقف أم الياس مدهوشة أمام ما
بقي من الدار .شظايا أوانيها املنزلية اليت
طهت لعائلتها فيها سنوات طويلة ،تتدلىّ
من فجوة أحدثها انفجار صاروخ يف حائط
ّ
املطل على «شارع جنيب حمفوظ».
املطبخ
باملناسبة ،يف بلدة صدد الواقعة يف بادية
محص السورية ،تسمى أمساء الشوارع باسم
زنوبيا ،واملتنيب وسليمان العيسى وشهداء
ير مصيبة غريه من
البلدة وقديسيها .من َ
أهلها ،تهون عليه مصيبته ،وهذا ما حدث ألم
الياس متامًا.
على بعد أمتار ،دار عائلة سلمى وزوجها
وأوالدها الثالثة ،اليت يزيد عمرها على 70
عامًا واملبنية من الرتاب والتنب ،مل َ
يبق منها
شيء سوى الركام« ،يبقى الدعاء ،للسيدة
نعمر بيتنا
العذراء ،وجباه املسيح ،نرجع
ّ
متل ما تهدم .»...الدمار واخلسائر املادية
ال يهمان .ما إن أعلن اجليش السوري صدد
حمررة قبل ثالثة أيام ،حتى بدأ أهلها
بلدة
ّ
بالعودة إليها .منهم من ركض يف األزقة
سائ ًال عن أحبائه وجريانه املفقودين ،ومنهم
من دفن جراحه يف الرتاب وذهب يبحث عن
ّ
ليعلق صور شهدائه .واملفارقة أن ثلثي
إطار
سكان البلدة ،كانوا قد عادوا حتى ظهر أمس
من أماكن نزوحهم يف دمشق ومحص .ورغم
أنها اآلن ثكنة خميفة للجيش السوري وقوات
الدفاع الوطين ومقاتلي احلزب السوري القومي
االجتماعي ،فإن شركة الكهرباء بدأت أعماهلا
لوصل ما انقطع ،وكذلك شركة اهلاتف ومكتب
الربيد وخمفر الشرطة .البلدة اليت يعود عمرها
إىل  1800عام قبل امليالد ،ومعظم بيوتها
ما زالت تبنى من الرتاب والتنب على الطراز
احلديث ،مل تكن على خارطة املعارك العسكرية
تعد صدد أكرب حاضرة
حتى قبل أسبوعني.
ّ
وجتمع لطائفة السريان األرثوذكس
سكانية
ّ
(تضم سبع كنائس :مار
يف اهلالل اخلصيب،
ّ
تيوادروس ،مار ميخائيل ،مار مطانوس ،مار
برصون ،مار سركيس ،وما جرجس ،وكنيسة
حميدة عن املعارك
السيدة العذراء) ،وبقيت
ّ
قررت
منذ بداية احلرب يف سوريا .ولوال أن ّ
ّ
املسلحة احتالل البلدة ،لبقيت
املعارضة
كذلك.

موقع صدد

مل يعد خافيًا أن القصد من وراء هجوم «مغاوير
درع االسالم» و»كتيبة الفاروق» و»أحرار
الشام» و»كتيبة نور احلق» و»جبهة النصرة»
اليت تقود اهلجوم على صدد ،هو حماصرة أحد
أكرب خمازن األسلحة التابعة للجيش يف سوريا،
ثم
والواقع يف خراج بلدة مهني القريبةّ .
استعمال صدد ،ذات املوقع االسرتاتيجي جدًا
طريق إمداد لقوات املعارضة ،إذ تعد من جهة
اجلنوب امتدادًا لبلدة يربود اخلاضعة لسيطرة
املعارضة يف منطقة القلمون ،ومن الغرب
ثم السلسلة الشرقية
منطقة احلسياء واجلندر ّ
جلبال لبنان ،ومن الشمال بلدة الشعريات اليت
يقع يف خراجها مطار الشعريات ،ومن الشرق
بلدتا مهني والقريتني ،ثم البادية السورية
امتدادًا إىل حميط تدمر ومثلث احلدود السورية
ـــ العراقية ـــ األردنية .مساحة صدد ،حبسب
رئيس البلدية سليمان اخلليل تزيد على 179
ألف دومن ،وتعداد أبنائها يف السجالت يبلغ
 13ألف نسمة ،بينما يبلغ عدد سكانها احلاليني
 5آالف نسمة ،إضافة إىل  80عائلة نازحة من
القصري ،و 40عائلة من القلمون .مصدر
الرزق األساسي هنا هو الوظيفة العامة وتربية
الدواجن ،إذ إن املناخ القاري يف بادية الشام

فراس الشويف

دفعت البلدة  45شهيداً معظمهم من املدنيني و 10مفقودين (األخبار)
الذي حيكم صدد ،ال يسمح بقيام زراعات.
هجوم املعارضة
فجر اإلثنني  21تشرين األول ،بدأت املعارضة
هجومًا ضخمًا بأكثر من ألفي مقاتل ،مدعومني
بسيارات رباعية الدفع حتمل رشاشات متوسطة
وصواريخ حرارية .قبل طلوع الضوء بقليل،
كمن املسلحون لدورية تأمني الطريق التابعة
للحاجز الشرقي للبلدة من جهة مهني وقتلوا
ثم اقتحموا احلاجز .وبالتزامن ،عمد
عناصرها ّ
انتحاري إىل تفجري نفسه يف احلاجز الغربي
(ظهر الحقًا يف شريط على موقع يوتيوب،
سعودي اجلنسية) ،وجرى تفجري حفارة الغاز
عند احلاجز ،ليتقدم املسلحون من اجلهات
الشرقية واجلنوبية والغربية« .يا ريت كان
معنا سالح» ،يقول أحد شباب البلدة الذي
ظن األهالي
«تعسكر» يف اليومني املاضينيّ .
شر
أن بقاءهم من دون سالح قد يبعد عنهم ّ
اجملموعات املسلحة ،فتبقى البلدة حمايدة .رمبا
مل يكن ذاك قرارًا صائبًا ،إذ سقطت البلدة
سريعًا من دون مقاومة أهلية ُتذكر سوى من
مفرزة األمن السياسي وخمفر الشرطة ،الذي
ّ
«صفى» املسلحون أربعة من عناصره أثناء
تنظيمهم عمل «سرافيس محص» ،وصمد
عنصران ورئيس املخفر مع عائلته مدة ساعة،
قبل أن ينسحبوا إىل مفرزة األمن السياسي،
اليت قاومت بدورها مقاومة شرسة على ما
يقول األهالي حلني وصول مقاتلني من الدفاع
الوطين والقومي السوري .دفعت البلدة 45
شهيدًا معظمهم من املدنيني ،بينهم ثالثة
مقاتلني هم عالء خشوف ،أندريه كرمة وجورج
السبعة ،و 10مفقودين بينهم أبو وجيه الشيخ
وزوجته وابنته وزوجها وولداهما وسعدو
اخلوري .وبعد ظهر أمسُ ،
اكتشفت بئر قدمية
ّ
حتوي جثثًا جمهولة اهلوية بسبب التحلل الذي
أصابها يف املاء ،وبدأ الدفاع املدني العمل
على انتشاهلا .يقول املطران مار سلوانوس
بطرس النعمة ،الذي انتقل إىل كنيسة مار
ميخائيل يف صدد بعدما انتقلت املطرانية إىل
البلدة إثر املعارك يف منطقة احلميدية ويف
بستان الديوان يف محص ،إن «صدد بلدة
مساملة ،واملطرانية كانت دائمًا تقوم بواجبها
بالدعوة إىل احملبة وعدم محل السالح ،لكن
هكذا تكافأ صدد؟ حيتلون بيوتها ويدمرونها
ويقتلون أهلها؟» .مل يسمح املسلحون لعدد
من أهالي البلدة باملغادرة« ،زربونا بالبيت،
قال واحد منون إذا بتطلعوا منقتلكم ،قلنالو
ليش بدك تقتلنا ،خلص منضل بالبيت يا
أخي» ،يقول جوزف .واجه الرجل وعائلته املوت
ّ
املسلحون على الباب طالبني مفتاح
حني طرق
ولسا ما
السيارة« ،قالولي عرينا إياها شوي،
ّ
رجعوا .»...يضحك جوزف حني خيرب كيف أطلت

ابنته الصغرية جورجينا ذات اخلمسة أعوام،
برأسها من زاوية الباب ،لتسأل أحد املسلحني
«ليش البس فستان؟» ،يف إشارة إىل أحد
عناصر جبهة النصرة بعباءته الطويلة« ،احلمد
هلل ما أخذ على حكيها» .مل يكن املسلحون
بهذا اللطف مع ّ
كل األهالي« ،تعا تعا يا ابين
عمي
لفرجيك شو عملوا .كانوا شاحطني ابن ّ
وهوي عم
ودمو عم يشرشر،
على الدرج،
ّ
ّ
السلم ،ما
يصرخ ،ليك دمو هون ،وهون على ّ
ّ
اسرتجيت اطلع ...يا حرام ،شب» ،يقول أبو
الياس ،الذي فوجئ بعد ساعة بأن املسلحني
استطاعوا الدخول إىل داره من فجوة يف بيت
جاره ،وعاثوا فيه ختريبًا وسرقة .يسخر األهالي
هنا« ،يعطيهن العافية تعبوا ،ما تركوا ّ
قشة
بالبيوت ،الزم يكون امسهم «جيش اجلراد» مو
اجليش احلر» .باملناسبة« ،اجلراد» ليس حكرًا
على املعارضة املسلحة .فعندما طرد اجليش
السوري املسلحني من البلدة ،هاجم سارقون
ّ
ويؤكد
بيوتًا بال سكان ،وسرقوا ما بقي فيها،
األهالي أن اجليش اعتقل بعضهم وأعاد
املسروقات إىل أصحابها.

السرعة يف احلسم

مل تتأخر القوات السورية يف الوصول إىل
صدد .تقول املصادر العسكرية هنا إن «موضوع
صدد حمسوم ،ممنوع السيطرة عليها ،وكذلك
مهني ،اليت ستتحرر خالل أيام ،إن مل يكن
ساعات» .يف اليوم التالي هلجوم املعارضة،
دخلت سرايا املهمات اخلاصة يف القوات
السورية وعناصر من الدفاع الوطين والقومي
السوري مدعومة بالدبابات وبدأت عملية حترير
البلدة .بدأ تقدم اجليش من اجلهة الشمالية،
وبعد حدوث االخرتاق ،بدأ اهلجوم من احملور
الغربي أيضًا .وحتى مساء أول من أمس،
كان أهالي البلدة ال يزالون يبلغون القوات
عن وجود جثث تعود ملسلحني تنتشر بني
البيوت ،ويف الرباري القريبة .تقول املصادر
العسكرية إن املسلحني فوجئوا بالقوة النارية
والسرعة اليت تقدم بها اجليش ،إذ مل يتمكنوا
من بناء التحصينات الالزمة وزرع العبوات
الناسفة واألشراك لوقف تقدم القوات اخلاصة
والدبابات ،على الرغم من حيازتهم أسلحة
صاروخية حديثة ،وقذائف حرارية .بعد حترير
قدم وساق.
البلدة ،جتري أعمال حتصينها على
ٍ
مل يعد هناك ممرات عشوائية يف حميط البلدة
تسمح بالوصول إىل أحيائها الكبرية (حارة
التل أو احلارة الوسطى ،حارة العني أو احلارة
اجلنوبية ،حارة الفراديس أو احلارة الشرقية،
حارة السقي الشمالي ،احلارة الغربية أو حارة
الدلة ،ومنطقة الناحية اليت تضم الربيد ومركز
الشرطة) .حصرت حامية البلدة الدخول إليها
من مداخل إلزامية مع انتشار كثيف للحواجز
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والكمائن الليلية والنهارية ،حتسبًا ألي هجوم
مضاد قد تقوم به املعارضة املسلحة ،اليت ال
تستخدم الطرقات املعبدة ،بل تسري سياراتها
الرباعية الدفع يف البادية املنبسطة.
املستشفى و»لواء األصالة والتنمية»!
اختذ املسلحون من مستشفى صدد مركزًا
عسكريًا .يقول أحد العاملني يف املستشفى
إن املسلحني «شحنوا» ّ
كل ما ال يلزمهم من
أجهزة األشعة وماكينات غسل الكلى وآالت
أخرى يف الساعات األوىل لدخول البلدة،
ثم نقلوا أسرة وأجهزة تلزم يف اإلسعاف
ّ
األولي إىل منزل حولوه إىل مشفى ميداني،
«هون بس بيسعفوا جريح ،واحلاالت احلرجة
برتوح على النبك» ،يقول العامل .ويقول أحد
العاملني أيضًا إنه مسع «األمري» يصرخ على
جهاز الالسلكي أن الطائرات السورية قصفت
قافلة الطاقم الطيب التابعة لـ»درع اإلسالم»،
وأنهم حيتاجون طاقمًا جديدًا« .فات علينا
خبوا املمرضات ،مجاعة
املسلحني وقالولي ّ
النصرة ما بيحبوا يشوفوهن ،وغمزوني» ،يف
جعبة العامل نكتة أيضًاِ ،
«قِريت على صدر
كم مقاتل «لواء األصالة والتنمية!» ،وتنمية
واهلل» .صدد تعود إىل احلياة شيئًا فشيئًا،
لكن ما قبل غزوة «أبواب اهلل اليت ال تغلق»
كما مستها املعارضة املسلحة لن يكون كما
بعدها ،املساملون هنا لن يألوا جهدًا يف محل
السالح من اآلن فصاعدًا.

هجوم على مهني

مل تنته احلرب على حماور صدد ،بل لرمبا
بدأت .أصوات القصف والقذائف يرتدد
صداها العنيف داخل بيوت البلدة ،إذ بدأ
اجليش السوري هجومًا ضخمًا على بلدة
مهني اجملاورة ،اليت يفرض املسلحون الذين
يسيطرون عليها حصارًا حمكمًا على خمازن
اجليش فيها ،وحياولون جاهدين دخوهلا ،لوال
مقاومة حامية املخازن .وعمد اجليش منذ ما
بعد ظهر أمس إىل قصف أهداف املسلحني
يف مهني بالدبابات واملدفعية الثقيلة
والطائرات من دون توقف ،واستمر القصف
حتى كتابة هذه السطور ،متهيدًا لدخول
مهني يف الساعات املقبلة وفك احلصار
عن املخازن .وتقول املصادر العسكرية إن
«املعارضة املسلحة حشدت قوات أيضًا يف
مهني من أكثر من منطقة حميطة بالقلمون
وريف دمشق الشمالي الغربي بهدف السيطرة
على املخازن» ،وكذلك «أصبحت البلدة جتمعًا
فر من صدد» .ورمى اجليش على
كبريًا ملن ّ
مدى األيام املاضية مناشري يطلب فيها من
املسلحني االستسالم .وتقول مصادر أخرى
من داخل بلدة مهني ،إن «القسم األكرب من
فر إىل بلدة القريتني اجملاورة ،بعد
األهالي ّ
األنباء عن معركة».

عادت صدد ومل يعد عالء نون

صور شهداء بلدة صدد والشهداء القوميني
متأل جدران البلدة ،وكذلك قرى بلوزة وزيتا
وحاويك يف ريف القصري .قد يكون الشهداء
واملفقودون واجلرحى أرقامًا يف سياق احلرب
السورية املتعبة للناس الذين يسمعون
أخبارهم عرب شاشة ،لكنهم ليسوا كذلك عند
أهلهم وأحبتهم .وهكذا هو حال عالء نون ،فقد
حتررت صدد ،البلدة اليت محل ألجلها بندقيته،
ّ
وهو مل يعد .سقط عالء واجملموعة اليت كانت
معه بني شهيد وجريح خالل الدفاع عن احلارة
الشمالية ،بعدما سيطر املسلحون على باقي
البلدة وبقيت احلارة الشمالية ،إثر إطالق
صاروخ على آليتهم .وجدت جثث الباقني من
اجملموعة ،وبينهم الشهيد فضل اهلل فارس،
الذي وجدت ّ
جثته مع جثث عناصر الشرطة بعد
دخول اجليش ،ومل تظهر ّ
جثة عالءُ .عّلقت صور
عالء ،مع أقوال لزعيم حزبه أنطون سعاده عن
الشهداء واألبطالّ ،
لكنه ليس شهيدًا بعد ،بل
أمه تنتظره ،وإخوته،
يف عداد املفقودينّ .
ورفقاؤه حبثوا صدد شربًا شربًا ومل جيدوا أثرًا
له.
يقول شقيقه« :إذا عالء منصاب وبعدو
جبار ،بيتحمل جرحه
عايش ،ما بينخاف عليهّ ،
وبيطيب ،وإذا استشهد ،اهلل يرمحو ،بس بدنا
نعرف مصريه».
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مقاالت

 14آذار :نقاش النصف 1+
واالنتخابــات قبل االسم []2
هيام القصيفي
تستمر النقاشات داخل قوى  14آذار حول شكل
احلكومة وعناوين املرحلة ،لكن االنتخابات الرئاسية
فرضت نفسها كملف رئيسي يف ضوء تأكيد
شخصيات مسيحية ان العمل جيب ان يتمحور حول
احرتام املهل وليس حتديد االسم.
جتزم احدى شخصيات قوى  14آذار ان االنتخابات
حاصلة حتمًا ،ولو بتأخري تقين طفيف ليس اكثر.
وجيزم قيادي مسيحي بأن احلكومة ستشكل حكمًا
قبل انتهاء والية رئيس اجلمهورية احلالية.
احلكومة واالنتخابات ،عنوانان اساسيان يف صياغة
عناوين املرحلة الراهنة لدى قوى  14آذار .ونبدأ
باحلكومة ،اليت مل تتوقف شخصيات  14آذار عن
الضغط ومطالبة رئيس اجلمهورية واحلكومة املكلف
باصدار تشكيلة حكومية حيادية .يعرف اركان 14
آذار ان مثة ما يعيق قبول الرئيسني بتأليف
احلكومة ،احلريصني على تفادي اي ردود فعل
غري حمسوبة ومأمونة النتائج على خطوة التأليف.
وتعرف هذه القوى ايضا ان ال شيء ميكن ان
تقوم به اكثر مما فعلت حتى االن الصدار مرسوم
التأليف ،لكنها على ثقة ان احلكومة ستتألف حكما
قبل انتهاء والية رئيس اجلمهورية ،وال يعين ذلك
قبل املوعد بأيام ،بل ميكن القول انها ستتألف
«العتبارات مدروسة» مع بدء سريان مهلة الدعوة
اىل االنتخابات اي قبل  25آذار.
ال متثل الرتكيبة العددية اهلم الرئيسي لقوى 14
آذار ،ال  8-8-8وال  6-9-9موضع حبث او تفضيل،
رغم ان الصيغة الثانية تعطي لقوى  14آذار قدرة
التعطيل نفسها اليت ستكون حلزب هلل« .ولكن
ما نفع احلكومة اذا كنا سندخل اليها واحلزب
من اجل تعطيلها فحسب» .اهلم الرئيسي عنوان
احلكومة تبعا لعنوان املرحلة ،اي البيان احلكومي
وموقع حزب اهلل يف املعادلة الداخلية وتورطه يف
سوريا .ولقاءات باريس مع الرئيس سعد احلريري
او النقاشات اليت يقودها االطراف املسيحيون
داخل لبنان ،ال تقارب هذه العناوين من باب
الرتف السياسي .مثة تشديد على اهمية البيان
الوزاري ورفض مطلق لثالثية «اجليش والشعب
واملقاومة» ،بعد بروز معادلة قانونية جديدة:
املقاومة تعين حزب اهلل مسلحا ،وهذا اجلناح
املسلح اصبح على الئحة الدول االوروبية جناحًا
ارهابيًا (بعد التصنيف االمريكي) ،فأي من الدول
ستتعامل مع حكومة يرتكز بيانها على «اجلناح
االرهابي حلزب اهلل».
ال تدير قوى  14آذار مفاوضاتها لتشكيل احلكومة
على قاعدة التوزع العددي ،انتقل البحث اىل مكان
آخر« ،حنن ال نريد املشاركة يف حكومة ال نتفق مع
حزب اهلل على اي من عناوينها ،ال سوريا وال االمن
وال السالح وال البيان الوزاري ،فلتشكلها قوى 8
آذار وحدها ،او ليذهب اجلميع اىل حكومة خارج
الطرفني ،لتسيري امور الناس يف االشهر القليلة
املتبقية قبل االنتخابات الرئاسية».
تدرك هذه القوى نتيجة اتصاالتها املستمرة
برئيس اجلمهورية (الذي يشكو من كثرة الضغط
عليه) ان اقصى ما ميكن ان تقوم به هو املطالبة
املستمرة بتشكيل احلكومة ،لكنها تعرف ايضا انها
ال تستطيع ان تفعل اكثر من الضغط السياسي،
وال نية هلا بالتصعيد يف الشارع من اجل ذلك.
فالكرة اليوم يف ملعب رئيس اجلمهورية ومن ثم
الرئيس املكلف ،وكالهما اليوم حذران من الدخول
يف مغامرة التأليف بسبب اخلشية من اي ردة فعل
حمتملة من جانب قوى  8آذار .اال ان هناك رهانا
قويا يقارب الثقة املطلقة بان رئيس اجلمهورية
ذاهب حكما اىل تأليف احلكومة قبل انتهاء واليته
بأسابيع وليس بأيام.
اما عن موقف النائب وليد جنبالط من تأليف
احلكومة فهو جمرد «رفع الثمن» لدى اململكة
العربية السعودية .وحني حيني وقت االستدارة
جمددا مع حتديد الرياض موعدا له فسيتخلى عن
معادلة  6-9-9وجيد لذلك «الف تربير وتربير».

مثة حماولة فاشلة القناع قوى  14آذار بأن حزب
اهلل مبثابة املنتصر الوحيد اليوم بسبب وجود
حكومة مستقيلة وانه سريبح عند تأليف اي نوع من
احلكومات ،وان قوى  14آذار خاسرة اليوم بسبب
حكومة ميقاتي وانها ستخسر اكثر اذا مل تشارك
يف حكومة  .6 -9-9ال تعري قوى  14آذار هذه
املعادلة اهتماما كبريا ،ما دام احلزب ال يقدر ان
يفعل يف ظل التوازنات الدولية ،اكثر مما قام به
حتى االن ،وما دامت االمور يف سوريا ذاهبة اىل
منحى خيتلف عما تروج له ماكينة  8آذار ،واالهم ما
دام لديها استحقاق داهم يتعلق بانتخابات رئاسة
اجلمهورية بدأت تضع ثقلها فيه.
يقول سياسي بارز يف قوى  14آذار «يف عام
 2005كانت املفاضلة الدولية بني موعد االنتخابات
النيابية وقانون االنتخاب .ارتضينا قانون عام
( 2000رغم ختويننا حينها يف الشارع املسيحي)
من اجل تثبيت االنتخابات يف موعدها .اليوم
االنتخابات الرئاسية واحرتام املهل الدستورية اهم
من اسم الرئيس العتيد» .ووفق هذه القاعدة
ستحصل االنتخابات الرئاسية ،وال سيما يف ظل
تأكيد امريكي بانها حاصلة حتما وان ال متديد
لرئيس اجلمهورية احلالي.
اربعة اشهر ونيف تفصل لبنان عن بدء املهلة
القانونية لالنتخابات الرئاسية ،لكن املعادالت
بدأت تطرح على الطاولة ارتباطا بالوضع االقليمي
والتوازنات الداخلية .واملعادلة اخلارجية بسيطة:
اذا ربح االجتاه االمريكي ــ الغربي يف املنطقة
يف وجه سوريا وايران وحزب اهلل ،فثمة الئحة
مرشحني معروفني ،واذا ربح احملور االيراني
فهناك الئحة مضادة ايضا معروفة ،واذا استمرت
املراوحة فهناك الئحة ثالثة .امساء املرشحني باتت
ضيقة لدى مجيع االطراف .لكن اللعبة حبسب
بعض قيادات  14آذار ميكن ان تتفلت احيانا من
الشبكة االقليمية ،لتدار حمليا «الن االنتخابات
الرئاسية اليوم هي املفصل االساسي الذي حيتاج
إليه لبنان ،ليأتي رئيس قوي متفلت من قيود
التفاهمات اليت تعيق حركته».
وعدة الشغل الداخلية ميكن ان تكون نصاب جلسة
االنتخاب.
ففي موازاة االتصاالت الناشطة لوضع معايري
الشخصيات الرئاسية ،هناك نقاش قانوني
ودستوري حول نصاب جلسة انتخاب رئيس
اجلمهورية .ويف مقابل متسك جمموعة من
الشخصيات اآلذارية بنصاب الثلثني حبسب املادة
 49من الدستور ،تقول املعلومات ان رئيس
حزب القوات اللبنانية الدكتور مسري جعجع طرح
للنقاش ضرورة البحث املعمق يف نصاب النصف
زائدا واحدا مستشهدا باملواد الدستورية املتعلقة
بنصاب اجللسات وانتخاب رئيس اجلمهورية .ويعيد
النقاش حول النصف زائدا واحدا التذكري مبرحلة
النقاشات اليت سبقت الفراغ الرئاسي بعد خروج
الرئيس اميل حلود من قصر بعبدا .لكن املفارقة
اليوم انه يأخذ ابعادا اخرى ،وخصوصا ان رئيس
تيار املردة سليمان فرجنية كان قد ايد هذا الطرح
يف حني خالفه رئيس تكتل التغيري واالصالح
العماد ميشال عون .واالبعاد االخرى تتمثل يف
رسم السيناريوهات احملتملة جللسة جملس النواب
يف ضوء ما ميكن ان يكون عليه وضع االنتخابات
الرئاسية واملواجهة احملتملة بني فريقي  8و14
آذار اذا مل تنجح اي تسوية مبكرة يف حتديد معامل
الرئيس اجلديد قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال
سليمان .ونقاش النصف زائدا واحدا نقاش
سيأخذ مداه من االن وصاعدا ،وخصوصا يف ضوء
قول احد مؤيدي هذا الطرح «املشكلة ليست يف
قانونيته بل املشكلة مزدوجة ،اوال علينا تسويق
الفكرة سياسيا واعالميا وشعبيا ،وثانيا ضرورة
التحوط من ان يستغل حزب هلل موضوع النصاب
لتطيري االنتخابات الرئاسية ،فنكون قد قدمنا له
ما يطمح اليه على طبق من فضة».

«قصة غرام وانتقام»..

(تتمة املنشور ص )13

األحذية من كل املقاسات على العتبة ،إىل داخل ناصع
النظافة.
تقودنا احلاجة مبواكبة «كتيبة» من األطفال والنساء
الصغريات إىل غرفة داخلية خلت إال من فرشات إسفنج
مزوقة وضعت فوق حصر بالستيكية .نسأهلم ،وقد
حتلقوا حولنا كما يتحلقون حول تلفزيون ،عن أوضاعهم
مع اللبنانيني ،فيبتسمون بفتور .تتجرأ هنادي (30
عامًا) على الكالم« :بيقولولنا انتو عملتو أزمة بلبنان.
انتو أخذتو أشغالنا ،بيقولولنا :بشار ما ظلمكم انتو
ظلمتو حالكم .وبعدين بيقولولنا لشو طلعتو بهالثورة؟».
تؤدي هدى دور الصدى ،فتقول« :يعين بيحطوا احلق
علينا» .تقرر الوالدة أن تزيدنا نورًا ،فتقول« :من
إيدنا يعين».
تعود هنادي للكالم« :مو حننا اللي طلعنا بالثورة.
حننا شعب ال حول وال قوة .وأكلناها بني االتنني .يا
أخيت بدك قلك شي؟ أنا ما بدي حرية .أنا بدي عيش.
بس اللي طلبها (للحرية) أكرب مين .اللي طلبها هوي
بدو خيرب البلد .حننا حنكي احلق؟ كنا عايشني أحسن
عيشة ،مندفع الشي البسيط وكل شي مأمن مو متل
هون .اهلل ال يسامح اللي كان السبب .هيدي ثورة
ّ
خراب مو حرية! خربوا الدنيا
ويتموا األطفال وحرقوا
قلوب األمهات».
عند ذكر قلوب األمهات ،تنهمر دموع احلاجة .فقد
فقدت ابنًا منذ شهور .أنظر إىل يديها املرجتفتني
والنظيفيت األظفار .تبدو يف حال اكتئاب زاد منه
إحساسها بأنها «عزيز قوم ذل» .نسأل كيف يدبرون
حاهلم يف هذا البيت الصغري ،فتجيب احلاجة« :حننا
 26شخص مقسمني حالنا متل العسكر :النسوان حلال
والرجال حلال».
أتذكر الشابني املكفوفني اجلالسني يف الغرفة اليت
يفتح عليها باب املدخل .كانت الغرفة معتمة ،ولكن
أحدًا مل يضئ اللمبة ،فيما جلس الشابان يف العتمة
صامتني وأعينهما تدور من دون توقف يف حماجرها.
تستدرك احلاجة« :مشكلتنا الكبرية يف اإلجيار .يعين
 300دوالر كثري كثري .كل شهر
هاهلم .من وين بدنا
ّ
جنيب؟» .ثم تضيف وقد دمعت عيناها مرة أخرى:
«كرت خري كل اللبنانية .بس
علي أطلب».
ّ
بيعز ّ
عما مسعناه عن حوادث «سرقة
نعود إىل املختار .نسأله ّ
ونهب» بطلها نازحون ،فيقول« :عنا ما صار شي.
بس ببحنني ،مرتو حملمد البقاعي فاتت لعندها وحدة
سورية حطتلها منديل على أنفها وخدرتها وسرقت
البيت .املعرتة ما فاقت حتى إجوا أوالدها من املدرسة
فيقوها».
ّ

ببنني

هي البلدة األكرب هنا .ببنني اليت خرج منها مقاتلون إىل
جانب املعارضة السورية ،أشهرهم عبد الغين جوهر أمري
«القاعدة» الذي قتل أثناء إعداده عبوة يف القصري،
تبدو األكثر اختناقًا بالنازحني وتعبريًا عنه .يعيش يف
ببنني  40ألف نسمة ،وهي تعتمد على الزراعة وصيد
األمساك.
قادنا إىل ببنني ،واسم بلديتها «ببنني ــــ العبدة»،
تصريح لرئيس بلديتها طالب فيه بإعالن بلدته «خالية
من النازحني» .ال بل إن كفاح الكسار ،وهذا امسه،
عبرّ عن ختوفه من الصدامات املتكررة بني النازحني
وأهالي البلدة ،بالرغم من قيامه «بكل ما جيب من أجل
احتواء األمور».
ّ
«صرنا
مفكرين حالنا بضيعة سورية» ،يقول الشاب
الذي استقبلنا يف حمل لتصوير الوثائق .كنا نفتش
عن املختار ،لكنه مل يكن يف البلدة حني وصلنا إليها.
مع ذلك ،يقول الشاب الذي ّ
متنى عدم ذكر امسه:
«الضيقة اليت وقعنا فيها كلبنانيني بسبب األزمة
عوضناها من زبائننا السوريني» .جيد.
االقتصاديةّ ،
هناك من يرى النصف املآلن من الكوب .لكن الشاب
يستدرك« :طبعًا أنا أتكلم على مصلحيت يف تصوير
الوثائق .فعندنا حنو  9آالف نازح كلهم لديهم معامالت
رمسية حتتاج إىل تصوير وثائق .لكين متأكد أنين رمبا
كنت الوحيد املستفيد» .ويضيف« :بعض الناس
حاولت حتل مشكلتها بالتتكيس على شي سرفيس
أو فتح حمل خضرة ع أساس انو االكل ما بيوقف.
بس إجوا السوريني كمان وضاربو ع الشغل .يعين
بتالقي واحد فاتح حمل خضرة ع األوتوسرتاد حاطط
فيه دم قلبو ،بيجي النازح
وبيبسط حدو .إيه أكيد بدو
ّ
يبيع بأقل» .ويزيد« :يعين حتى يف تأفف من إجيارات
احملالت والبيوت املرتفعة .الشاب اللي بدو يزبط حالو
ببيت ،مث ًال ،ما بقى يقدر! شو يعين  300دوالر بعكار
إجيار؟ مزحة يعين؟».

على قمة تفضي إليها زواريب يف منتهى العشوائية،
يرتفع مبنى البلدية اجلميل .مل حنظ بلقاء رئيس البلدية
الذي كان يف واجب تعزية طويل جدًا على ما يبدو،
لكنه أعطى تعليماته ملساعديه لتزويدنا ببعض األرقام.
يقول املتعاقد مع البلدية ديب الكسار إن احصاءاته
تفيد بأن هناك  9آالف نازح يف ببنني ،ويضيف« :بعنا
 1400عائلة سورية مبعدل وسطي  7أفراد للعائلة
الواحدة .يعين لدينا حنو  9آالف نازح».
ومم يعيش
ّ
هؤالء؟ جييب« :مساعدات بعض اجلمعيات اخلريية
وقسائم غذاء من األمم املتحدة .ما يف مصاري.
لكن جلنة اإلنقاذ الدولية أعطت لنحو  200عائلة فيزا
كارد قيمته الشهرية  200دوالر على ستة أشهر».
ويستدرك بسرعة« :بالطبع البلدية طالبت ،يف املقابل،
مبساعدات للبنانيني من ذوي احلاجة ،وحصلنا على
املبلغ نفسه ولكن ألربعة أشهر فقط» .يبدو أن الشاب
املكلف مساعدتنا خيشى أن «خيطئ» يف التصريح.
ينفي ،مث ًال ،أن تكون هناك صدامات بني اللبنانيني
والسوريني على خلفية التنافس املعيشي! يف حني أن
رئيس البلدية نفسه كان قد صرح بأن هناك الكثري
من الصدامات إىل درجة أنه حياول بصعوبة احتواء
األمور .ال بل إنه هو من صاغ تعبري «ببنني خالية من
النازحني السوريني».
خنرج من ببنني اليت ال تريد أن يشمت «األعداء»
بوضعها املستجد ،قاصدين قرى أخرى.
متيز عينك يف املباني املهجورة واملستودعات الباطونية
اليت تتخلل بساتني القصب على جانيب الطريق ،تلك
املباني قيد اإلنشاء اليت تتدىل على منافذها حرامات
الصوف .حتل تلك احلرامات مكان األبواب والنوافذ.
ويؤكد وجود األطفال أمام املنازل يلعبون بالرمل وبرك
الوحل وجود نازحني كثر بداخلها.
يف سهل منيارة ،نقصد مزرعة رئيس بلديتها أنطون
عبود .جتالسنا مدبرة املنزل إىل أن يصل «الريس».
«ييييييه! شو بدي إحكي إلحكي» .تقول سحر ،اليت
وضعت أركيلة كانت قد ّ
حضرتها على جنب ،مؤجلة
متعة تدخينها بسبب وصولنا .وتضيف« :يعين
املشاكل كترية :السرقة من وقت اللي اجوا عن بو
جنب .شرطان كهربا عم يسرقوا ،ما فيكي حتطي سطل
برة وترجعي تالقيه .بتنشري سجادة أو غسيل برتجعي
ما بتالقيهم ...شو بدي خربك مية رف بيفل و 500رف
بيوصل .ما فيكي تغييب عن البيت عشر دقايق».
يصل رئيس البلدية .بعد الرتحيب ،يتنهد وهو
جييب« :الناس اللي إجت هلون يف منها كويس كتري
بس كمان يف عامل ...بيستحي الواحد يقول :وخم
وخم وخم» (حثالة حسب التعبري الشمالي).
ويعدد:
ّ
«سرقات ،أخالق فلتانة ،إزعاج ،وسخ .هلق يف ناس
إجت ورجعت فلت ملا راقت األحوال بقراهم ،بس يف
ناس جايي تعيش من اإلعاشة :بيتلفنوا ألصحابهم إنو
تعوا هون العيشة سهلة».
مييز رئيس البلدية بني العمال املعتاد قدومهم تارخييًا
للمساعدة يف املواسم ،وبني «جراد اإلعاشة» .لكن
أخطر ما يشري إليه الرجل هو «املصاري تبع اجلمعيات
اللي عم تنكب كب على السوريني» .وكيف يكون ذلك
خطرًا؟ جييب« :ألنو عم يعطوا لصاحب األرض اللبناني
إجيار اخليم اللي بيسمح بإقامتها على أرضه عن كل
خيمة  100ألف» .حسنًا؟ أال يساعد هذا اللبنانيني؟
جييب« :صارت الناس تقّبع كروم العنب حتى تؤجر
األرض للخيم .يعين حطي حالك حمل صاحب األرض:
كل خيمة  100ألف بالشهر ...إيه اهلل ال يرد العنب!
ما هيك؟» ويتابع« :حتى يف ناس ّ
حطت إيدها على
أرض أصحابها مسافرين ،وصارت تؤجرها خيم .تعي
بعدين شيليهم».
خيربنا عبود الذي ميلك جبالة باطون وكميونات نقل
بتعرضه وشقيقه حملاولة سرقة كميونات الشركة من
قبل نازحني« ،قتلوا ناطور الكميونات وفتحوا أبوابها،
لكنها كانت مقفلة ومل تتحرك .فرتكوها على أساس
أن يساعدهم أحد العاملني يف الشركة بتزويدهم
باملفاتيح فجرًا» ،قبل أن تعثر عليهم خمابرات اجليش
يف خميم البارد .ويقول« :الضغط ما بقى حممول.
يعين بيقلك وزير الداخلية امنعوا السوريني من التجول
بالدراجات النارية بالليل .ومني بدو مينعن؟ قلتلن يا
عمي إن امسي أنطون عبود من منيارة ومسيحي ،إذا
قلتلو لنازح الساعة  7ممنوع املوتو ،شو رح يقول علينا
خالد الضاهر ومعني املرعيب؟ بهيدا الزمن حتى املسلم
اللبناني ما قادر حيكي معن» .ثم خيتم بهذه اخلربية:
«إجاني ضابط بريطاني بيشتغل باألمم املتحدة بدو
نأجرهم أرض لينصبوا عليها خميم للنازحني لسنة بس.
قلتلو حبييب إنتو نصبتوا عام  1948خميم بنهر البارد
مؤقت ،ولساتو حتى اليوم .إنتو قرطة كذابني .قام
طلع غضبان .إيه اهلل ال يقيمو».
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
القبض على أحد املشاركني يف عملية خطف يف املنصورية

شابان حيطمان واجهات حمال إلثارة بلبلة
عمد شابان اىل حتطيم واجهات مطاعم وفنادق وحمال جتارية يف بريوت
والضاحية اجلنوبية ،وكانا يهدفان من هذا العمل إحداث بلبلة .ومتكنت
شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي من توقيف الفاعلني.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أوضحت فيه أنه
خالل الفرتة املمتدة بني  21و  ،2013/10/30اقدم جمهولون على تكسري
اكثر من  27واجهة زجاجية ملطاعم وفنادق وحمال جتارية يف مناطق
الروشة ،ميناء احلصن ،احلمراء ،اجلميزة ،اجلناح والضاحية اجلنوبية.
وبنتيجة اإلستقصاءات والتحريات املكثفة متكنت شعبة املعلومات
من حتديد هوية الفاعلني وتوقيفهم بناء إلشارة القضاء وتبني انهما
يدعيان ن .أ 25( .عامًا) و إ .س 18( .عامًا) ،وضبط السيارة اليت
كانا يتجوالن على متنها وهي نوع جيب جي .ام .سي .طراز يوكون
دينالي موضوع عليها لوحة تسجيل مزورة.
بالتحقيق معهما اعرتف الثاني بإقدامه على منت سيارة األول برمي
كرات زجاجية بواسطة آلة تعمل بواسطة الضغط اليدوي على الواجهات
الزجاجية لتكسريها وإحداث بلبلة.
من جهة أخرى ،اعرتف أحد املوقوفني مبشاركته يف عملية خطف وافر
بهنام يف العاشر من تشرين األول املاضي من داخل منزله يف
بزات قوى أمن
املنصورية ،وذلك مع اثنني آخرين وكانوا يرتدون ّ
داخلي .وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه
بتاريخ  2013/10/10أقدم ثالثة أشخاص يرتدون بزات قوى أمن داخلي
على خطف وافر بهنام ( 51عامًا) من داخل منزله يف حملة املنصورية.
وبنتيجة االستقصاءات والتحريات املكثفة اليت قامت بها شعبة
املعلومات ،مت االشتباه باملدعو م.س 30( .عامًا) ،وهو يعمل يف
املشروع الذي يقيم فيه املخطوف ،حيث متكنت دورية من الشعبة
املذكورة من توقيفه بناء على إشارة القضاء.
بالتحقيق معه اعرتف بأن ك ًال من :س.ع .وأ.س .والسوري أ.ن.
(جمهول باقي اهلوية) ،هم من قاموا بعملية اخلطف ،وانه هو من دهلم
على شقة املخطوف قبل يومني من تنفيذ العملية ،وان األول والثالث
قاما بتاريخ  2013/4/16باالشرتاك مع شخص آخر مبحاولة خطف شخص
عراقي يدعى ح.ح .يف حملة املنصورية.
وبنتيجة املتابعة مت توقيف أ.س .الذي اعرتف بأنه أقدم على عملية
اخلطف مع املذكورين أعاله .التحقيق جار بإشراف القضاء املختص،
فيما العمل مستمر لتوقيف باقي املتورطني.

جتارة املواشي بشيكات  ..مزورة
استطاع احد االشخاص من البدو الرحل من تصريف شيكات مزورة عرب
ايهام جتار املواشي يف صيدا بأنه تاجر ،ويدفع هلم مقابل املواشي
اليت يشرتيها منهم الشيكات املزورة.
ومتكنت دورية من مفرزة استقصاء اجلنوب ،من توقيفه ويدعى ربيع
عبد الفتاح مدهوشي ( 32عامًا) ،وهو من البدو الرحل ومن سكان
عاليه ،وكان يروج شيكات مزورة يف منطقة صيدا.
ويف املعلومات ان املدعو مدهوشي ،كان يوهم عددا من جتار املواشي
يف صيدا وضواحيها بأنه تاجر للمواشي ،وكان يتسلم منهم املواشي
ويتم الدفع من قبله عرب الشيكات املزورة .ومتت إحالته اىل املراجع
القضائية املختصة.
من جهة اخرى ،اوقفت مفرزة استقصاء بريوت  11مطلوبًا بينهم ثالثة
فلسطينيني وسوري جبرائم خمتلفة ،كما حجزت ( 19دراجة نارية و13
سيارة) خمالفة.
ففي حملة الرملة البيضاء ،مت توقيف (م.م.م) وهو مطلوب مبوجب
قرار جزائي.
ويف حملة ساقية اجلنزير مت توقيف (ا.خ.ن) وشقيقه (ح.خ.ن) جبرم
النشل.
ويف حملة املصيطبة مت توقيف (م.ح.أ) بعدما ضبط يف حوزته كمية
من مادة حشيشة الكيف.
ويف حملة مار خمايل مت توقيف (ت.إ.ف) والسوري (ح.د.ع) بعدما
ضبط حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف ودفرت لف سجائر وقطرة
للعني تستعمل بعد التعاطي.
ويف حملة الكوال ،مت توقيف الفلسطينيني (أ.ح.ح) و (ن.أ.ط.أ) و
(ع.م.ع) بعدما ضبط يف حوزتهم كمية من مادة حشيشة الكيف ودفرت
لف سجائر وقطرة للعني تستعمل بعد التعاطي.
ويف حملة املنارة مت توقيف (ب.ع.ش) و (أ.ي.أ) بعدما ضبط حبوزتهما
كمية من حشيشة الكيف ودفرت لف سجائر وقطرة للعني تستعمل بعد
التعاطي.
واعلنت 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  ،خالل الفرتة املمتدة من تاريخ
 2013/11/2ولغاية  2013/11/4من توقيف  115شخصًا إلرتكابهم
متعددة على األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 24 :جبرائم
أفعا ًال جرمية
ّ
خمدرات 19 ،جبرائم دخول البالد خلسة وإقامة غري مشروعة وإقامة

وكان مسلحون أقدموا على خطف لوباني ( 50عامًا) من سهل عكار
صباح االثنني املاضي بالقرب من حملة معمل السكر ،عند املدخل
الشمالي ملخيم نهر البارد ،حيث كان بانتظار شخص لبيعه زيتونًا.
وكانت عائلة لوباني تلقت اتصا ًال من اجلهة اخلاطفة ،من رقم هاتف
رمزه  ،08طلب مستخدمه دفع فدية مالية كبرية .ومل يعاود أحد
االتصال بعد ذلك.

منتهية الصالحية 12 ،جبرائم سرقة 11 ،دون أوراق ثبوتية 10 ،جبرم
قتل 5 ،إطالق نار 4 ،جبرم حيازة سكني 4 ،جبرم نشل 3 ،جبرم
دعارة 3 ،شجار 2 ،جبرم حيازة أسلحة 2 ،جبرم صدم 2 ،جبرم إيذاء،
و 9جبرائم :قمار ،شيك دون رصيد ،إدخال ممنوع إىل السجن ،قيادة
دراجة دون تسجيل ،تهديد ،إدعاء كاذب ،خرق حرمة منزل ،سكر ظاهر،
و 5مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
كما متكنت قطعات قوى األمن الداخلي ،من تاريخ  2013/10/28ولغاية
 2013/11/4من توقيف  379شخصا الرتكابهم أفعا ًال جرمية متعددة
على األراضي اللبنانية كافة ،أهمها 84 :موقوفا جبرائم خمدرات		 44 ،
ّ
«يغش» أصحاب حمال جموهرات يف منطقة الضاحية
موقوفا جبرائم سرقة 18 ،موقوفا جبرم تزوير وإحتيال ،موقوفان اثنان إستطاع سوري أن
ً
جبرم سلب ،ومطلوبون للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة ،اجلنوبية ببيعهم ذهبًا مغشوشا عبارة عن أونصات.
وهم من جنسيات متعددة منها 226 :لبنانيا 83 ،سوريا (من بينهم  35ومتكنت القوى األمنية من إلقاء القبض على السوري الذي اعرتف
شخصا جبرم إقامة غري مشروعة ومنتهية الصالحية ،دون إقامة ودخول بفعلته.
البالد خلسة) 27 ،فلسطينيا 9 ،أثيوبيني 6 ،بنغالديشيا 6 ،مصريني ،وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أوضحت فيه أنه
ّ
 5فليبنيني 4 ،سودانني ،هنديان اثنان ،و 8مكتومي القيد وشخص حصلت يف اآلونة األخرية بعض عمليات االحتيال والغش يف بيع الذهب
واحد من كل من اجلنسيات اليمنية ،الكردية والكينية وشخص واحد يف الضاحية اجلنوبية.
وبنتيجة املتابعة والرصد متكنت مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية
قيد الدرس.
يف وحدة الشرطة القضائية من معرفة هوية الفاعل وتوقيفه باجلرم
املشهود أثناء بيعه ذهبا مغشوشا يف أحد أحياء حملة بئر العبد ،وهو:
ب .ق 51( .عامًا).
وبالتحقيق معه اعرتف انه قام ببيع  10أونصات من الذهب املغشوش
ألصحاب حمال اجملوهرات يف الضاحية اجلنوبية ،وأنه يبيعهم الذهب
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر على باعتباره  24قرياطا يف حني أن عياره احلقيقي  19قرياطًا.
املوقوفني امحد العوض وحممد مراد وعلى مخسة آخرين فارين بينهم وقد تعرف عليه بعض من وقع ضحيته الذين اسرتجعوا أمواهلم منه.
اثنان جمهولي اهلوية جبرم االنتماء اىل تنظيم ارهابي مسلح والقيام وطلبت املديرية بناء إلشارة القضاء املختص ،من الذين وقعوا ضحية
بأعمال ارهابية بواسطة املتفجرات وحماولة قتل عناصر من اجليش يف أعماله وتعرفوا عليه احلضور إىل مركز مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية
منطقة البقاع ،اثر مداهمة ادت اىل مقتل اثنني من املطلوبني اثناء الكائن يف االوزاعي ـ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن ،أو اإلتصال
قيامهم بنقل كميات من املتفجرات.
على أحد الرقمني 01/842403 :أو  ،01/842405متهيدا إلختاذ اإلجراءات
األول.
العسكري
التحقيق
وأحال صقر ادعاءه على قاضي
القانونية الالزمة.
من جهة أخرى ،أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان
انه «ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة
اجلرمية مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي  ،بتاريخ
متعددة على
 2013/11/05من توقيف  69شخصا إلرتكابهم أفعا ًال جرمية
ّ
أصدرت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي بيانًا أوضحت فيه أنه األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 12 :جبرائم دخول البالد خلسة وإقامة
تناقلت بعض وسائل اإلعالم بتاريخ  ،2013/11/4خربًا مفاده ان الدوافع منتهية الصالحية 11 ،جبرائم سرقة 7 ،دون أوراق ثبوتية 6 ،جبرائم
وراء اجلرمية اليت حصلت يف مستيتا  -جبيل ليل  ،2013/11/2 - 1تتعلق خمدرات 4 ،جبرم تزوير 3 ،جبرم إطالق نار 3 ،جبرم حيازة ونقل أسلحة،
 2جبرم قتل 2 ،جبرم إحتيال 2 ،جبرم صدم وتسّبب بوفاة 2 ،جبرم
بتهريب كمية من السالح وجدت داخل عدد من السيارات.
ّ
يهم املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أن توضح ما يلي:
بسكني ،إستيالء على
تهجم وتهديد ،و 6جبرائم :إساءة أمانة ،طعن
ّ
لغاية تارخيه مل تثبت التحقيقات اليت يقوم بها القضاء املختص مباشرة غرفة ،ترويج عملة مزيفة ،شيك دون رصيد ،لالشتباه به و 9مطلوبني
وفصيلة جبيل يف وحدة الدرك االقليمي ،مع املتورطني باحلادثة أي للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
عالقة بتهريب السالح أو اي سبب جنائي آخر.
ومتكنت املديرية العامة من خمتلف وسائل اإلعالم توخي الدقة واحلذر
يف نقل أي معلومات ،كما تتمنى منها العودة إىل شعبة العالقات
قضى الطالب مروان مصطفى محزة ( 20عامًا) جراء سقوطه من الطابق
العامة للتأكد من أية معلومة تتعلق بعملها.
اخلامس يف كلية اهلندسة يف اجلامعة األمريكية يف بريوت.
وعلى الفور ،حضرت اىل املكان القوى األمنية وفتحت حتقيقًا يف
احلادث ملعرفة مالبساته.
صدمت سيارة من نوع «فيات بونتو» فتاة على منت دراجة هوائية يف وحبسب التحقيقات األولية فإن الطالب محزة أقدم على االنتحار.
وأعربت أسرة اجلامعة األمريكية يف بريوت ،يف بيان هلا ،عن «عميق
منطقة قصقص قرب «سباق اخليل» فطرحتها ارضًا.
وحضرت القوى األمنية وعناصر من اجليش والصليب األمحر اىل املكان ،حزنها للوفاة املفاجئة للطالب يف السنة الثالثة يف كلية اهلندسة،
مروان محزة».
ومل تعرف مدى اصابة الفتاة.
وقالت« :إذ نبدي أسفنا الشديد لفقدان هذا الطالب الواعد ،نتقدم
بأحر التعازي لكل من عرفوا مروان وأحبوه .واحرتاما منا خلصوصية
العائلة ومصابها األليم ،سوف تكتفي اجلامعة األمريكية يف بريوت بهذا
ً
قتل عبدالرحيم أمحد امساعيل ( 49عاما) إثر إصابته بطلق ناري يف البيان ،ولن تصدر أي بيانات إعالمية إضافية عن الفاجعة .اإلداريون
صدره يف بعلبك .ومل يتوفر معلومات عن ظروف إصابته وأسبابها .يف اجلامعة على تواصل مع عائلته والطالب الذين عرفوه ،وميدونهم
وقد باشرت عناصر من خمفر درك الطيبة التحقيق ملعرفة مالبسات بالدعم املناسب».
احلادث.
وكان امساعيل قد نقل إثر إصابته اىل مستشفى دار األمل اجلامعي يف
دورس يف بعلبك وما لبث أن فارق احلياة.
من جهة أخرىُ ،أصيب حممد جعفر عبداهلل محية من بلدة طاريا (غربي صدمت سيارة من نوع فان سانغ يونغ عمومي يف منطقة دورس دياب
بعلبك) ،بطلق ناري من سالح صيد ،ونقل يف حال حرجة اىل مستشفى علي حيدر من بلدة يونني ( 86عاما) ما ادى اىل وفاته على الفور.
وقد نقلت جثته اىل براد مستشفى بعلبك احلكومي.
رياق اجلامعي.

ّ
«يغش» يف الضاحية اجلنوبية
سوري

اإلدعاء على  7بينهم موقوفان بانتمائهم اىل
تنظيم إرهابي

قوى األمن تنفي أي عالقة لـ «حادثة مستيتا»
بتهريب السالح

مقتل طالب سقط من مبنى اجلامعة األمريكية

سيارة تصدم فتاة يف قصقص

قتيل برصاصة يف بعلبك

قتيل صدماً يف دورس

جر يح برصاص شقيقه يف عني الذهب

«املطبوعات» تغ ّرم «الديار» بدعوى جعجع

تعرض امساعيل حممد امساعيل من بلدة جبعة عني الذهب ،يف عكار،
ّ
الطالق نار من بندقية صيد من قبل شقيقه عبود ،على اثر خالفات
نشبت يف البلدة منذ عدة ايام ،ونقل اىل مستشفى عكار وحالته
مستقرة.

أصدرت حمكمة املطبوعات يف بريوت برئاسة القاضي روكز رزق
وعضوية املستشارتني القاضيني نوال صليبا وروال عبداهلل حكمها
يف الدعوى املقامة من رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع ضد
«صحيفة الديار» جبرم القدح والذم ونشر أخبار كاذبة من خالل ما نشر
يف الصحيفة عام  2011بعنوان «عون ضرب صفري ذات يوم وجعجع
شتم الراعي اليوم من دون تسميته».
وقضى احلكم بإدانة املدير املسؤول يوسف احلويك وتغرميه مبلغ 22
مليون لرية ،وإلزامه بأن يدفع بالتكافل والتضامن مع «شركة النهضة»
اليت تصدر عنها «صحيفة الديار» مبلغ  15مليون لرية بدل عطل وضرر
للمدعي جعجع.

اإلفراج عن فلسطيين اختطف اإلثنني يف عكار

أفرج فجر الثالثاء عن الفلسطيين يوسف لوباني من دون معرفة تفاصيل
عملية االفراج وهوية اخلاطفني ومكان احتجازه وما اذا كان قد دفع
فدية مالية ،وذلك بانتظار التحقيقات اليت تقوم بها األجهزة املعنية.
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تحقيقات

الــرقة ...قــندهار ســوريـا الــجديدة []1

تعمد الفرات بالدم ،والغربان تنعق
ّ
فوق جثث تقدم الرقة قرابينها كل
تقدم السمع والطاعة لـ»أمراء
يوم ،كما ّ
املوت» يف «داعش» و»النصرة» منذ
دخوهلم املدينة املساملة وحتويلها إىل
أول والية يف «الدولة االسالمية يف
العراق والشام»« .االستبداد» الذي
ثار الناس من أجل القضاء عليه عاد
إليهم بشكل أشد مضاضة .الرقة
اليوم هي «قندهار سوريا».
ّ
الرقة اليت مل
سقط «االئتالف» يف
يدخلها أي ممثل عنه ،كما سقطت كل
قوى املعارضة اليت تركت املدينة منذ
أشهر طويلة بسبب نزاعات كتائب
«املعارضة املسلحة» على اختالف
عقائدها حتى وقع احملظورُ .
اغتصبت
مرة ،ووصلت إىل مرحلة
الرقة غري ّ
خطرية من مراحل «حترر» مزعوم ،أو
جر عليها الويالت.
«سقوط» مشؤوم ّ
فاملدينة اليت انتفض بعض أهلها
إلسقاط النظام السياسي أصبحت
اليوم بال دولة ،أبناؤها يصارعون
املوت وال سبيل يفضي إىل حياة
كرمية.
مثانية أشهر انقضت على دخول كتائب
املعارضة املسلحة ومقاتلي «جبهة
النصرة» التابعة لتنظيم «القاعدة»
الرقة ،فجر السبت يف الثاني من
آذار املاضي .مسيت العملية «غارة
اجلبار» ،ومل يبق بعدها يف احملافظة
سوى ثالثة مقار للجيش السوري:
قيادة الفرقة  17مشال املدينة بنحو
كيلومرت واحد ،ومطار الطبقة العسكري
غرب املدينة حبواىل  50كيلومرتًا على
طريق عام الرقة ــــ حلب ،واللواء 93
مشال غرب الرقة بـ  55كيلومرتًا يف
بلدة عني عيسى.
منذذاك ،يكتنف الغموض طريقة
سقوط الرقة ،فاملعطيات تشري
إىل أنها مل تسقط تلقائيا .كما أن
الكتائب مل تسقطها أو «حتررها» .يف
املقابل مل يكن هناك ثقل عسكري
تطوقها
حقيقي يف املدينة اليت كانت
ّ
احلواجز األمنية من جهاتها األربع ،لكن
رغم ذلك ال يمُ كن أن تسقط مدينة يف
ثالث ساعات!
انسحب حاجز «املشلب» صبيحة يوم
ّ
وسلم مدخل املدينة الشرقي
اهلجوم
إىل عناصر»لواء املنتصر باهلل»
ومقاتلي «جبهة النصرة» ،فأصبح
احلي الشرقي كام ًال بيد املهامجني.
كان عناصر الشرطة العسكرية
واهلجانة ينقلون عتادهم بكل طمأنينة
من مقرهم وسط املدينة إىل داخل
الفرقة  .17فيما يتقدم املسلحون
على حماور عدة يف أحياء املدينة ،قبل
أن تدخل الكتائب من احلي الغربي
للمدينة وتسيطر على ثكنة اهلجانة
اخلالية.
ما حدث كان ُمريبًا ،ويبقى السر
يف صدر حمافظ الرقة اللواء حسن
جاللي وأمني فرع حزب البعث سليمان
سليمان اللذين أسرهما مقاتلو «جبهة
النصرة» بعد يومني من العملية ومل
ويشاع أنهما يف
ُيعرف مكانهما بعدُ ،
جوف سد الفرات الذي تتخذه اجلبهة
مقرًا هلا.
يف الوقت نفسه ،تؤكد القرائن أن
خيوط العملية بيد رئيس فرع أمن
الدولة العميد خالد احلليب (ابن حمافظة
السويداء) الذي اختفى هو اآلخر ومل
يعرف له أثر ،باستثناء شائعات عن
وجوده يف جبل لبنان.
انسحبت الفروع األمنية مجيعها من
مقارها إىل داخل الفرقة  ،17باستثناء

العسكري
األمن
فرعي
عناصر
والسياسي الذين قاوموا حتى اللحظة
األخرية ليقتل بعضهم ويمُ ثل جبثته
ويطاف بها يف شوارع املدينة ،فيما
ُ
سلم البقية أنفسهم بـ»ضمانة»
عشائرية قادتهم الحقًا إىل معتقالت
«النصرة» و»لواء التوحيد» ،إثر كمني
ُنصب هلم ،وما زالوا حتى اآلن أسرى
يف مدينة الطبقة ينتظرون صفقة
تبادل مع النظام.
يروي الناشط اإلعالمي املدني عقبة
لـ»ألخبار» كيف مت التمثيل باجلثث.
يقول« :ما رأيته كان مؤثرًا ومروعًا
جدًا ،قتلوا أبو جاسم ،وهو مساعد يف
األمن العسكري .رفض االستسالم
وقتل الكثري من اجملاهدين .تكاثروا
عليه فقتلوه ورموا جثته من فوق البناء
فتهشم رأسه متامًا ،ثم وضعوه يف
سيارة وطافوا جبثته يف أحياء املدينة،
قبل أن يلقوها مع جثث رفاقه قرب
مكب للقمامة ،مانعني دفنهم .وبعد
أيام دفنت اجلثث يف اخلفاء».

حصار مزمن

مرت أشهر طويلة والكتائب واأللوية
حتاصر مقر قيادة الفرقة  17مشال
الرقة ،واليت تتلقى املؤونة عرب
ِ
احملاصرين «لواء
الطائرات .ومن
ثوار الرقة» بقيادة «أبو عيسى».
كما ُيرابط حوهلا مسلحو «حركة أحرار
الشام اإلسالمية» ،وكتائب من «لواء
املنتصر باهلل» الذي اختذ من مقام
أويس القرني يف املدينة مقرًا له،
ويقوده ابن الرقة النقيب املنشق
كريم الكريم (أبو الليث) .إضافة
إىل «كتائب حذيفة بن اليمان»
و»األصالة والتنمية» و»الناصر صالح
الدين» و»أويس القرني» و»اإلميان»
و»جبهة الوحدة والتحرير اإلسالمية»
وقائدها الطبيب عدنان العرسان.
وانضمت اليها أخريا بعض الفصائل
التابعة لـ»الدولة االسالمية يف العراق
والشام».
حسن عيسى ،طالب يف األول الثانوي،
التحق بإحدى الكتائب املسلحة .يروي
كيف شارك يف اقتحام الفرقة « :17مل
يكن األمر سه ًال ،انضممت إىل الكتيبة
اليت يقودها ابن عمي ،اقتحمنا سواتر
الفرقة  17وشاركنا يف السيطرة على
كتائب عدة داخلها حمققني تقدمًا
ملحوظًا» .يتابع« :كان األمر أشبه
باحللم ،مل أدرك ما حصل إال حني
بدأت القذائف تنهال علينا .مل تعد
هناك فائدة للبندقية اليت أمحلها .محم
النريان والشظايا حولناُ .قتل العديد
من عناصر الكتائب يف اخلط األول».
ويضيف« :بدأت اخلالفات على تقاسم
الغنائم .بدءًا من السيارات الصغرية
واآلليات الثقيلة التابعة للمؤسسات
وانتهاء مبناطق النفوذ داخل
احلكومية.
ً
أحياء املدينة» .خاف حسن من املوت
فرتك «اجلهاد» وعاد إىل دراسته.
ّ
الرقيون أن الفرقة  ،17بكل ما
يدرك
فيها من جنود وعتاد ،ال حتتاج كل هذه
املدة لتسقط .وفيما جيزم بعضهم
بأن احلصار ليس جديًا بل حفظ ملاء
الوجه .يربر»املرابطون» أن معركتهم
اجلديدة مع القوات الكردية يف مشال
الرقة (مدينة تل أبيض وقراها) ّ
أخرت
إسقاط الفرقة ،وال ينكرون أن خالفًا
بني الكتائب أدى إىل تأخر السيطرة
على ما تبقى من الفرقة .فيما يرى
ناشط اعالمي رفض اإلفصاح عن امسه
أن «سقوط الفرقة  17بيد املعارضة
املسلحة يفرض عليها االنتقال إىل
حمافظة ثانية وفتح جبهة قتال جديدة،

فراس الهكار

وهذا ما ال حيبذونه .فما وجدوه يف
الرقة من رفاهية يف ساحات القتال
غري متوفر يف جبهات أخرى».
وسط هذا اجلو ،تعيش أغلبية األهالي
حتت وطأة اخلوف واجلوع والعطش
والفقر .وما يتفق عليه اجلميع هو
أن الرقة ضاعت بكل ما فيها .تلك
املدينة اليت عانت على مدى عقود
يعمها اليوم
التهميش والنسيان،
ّ
اخلراب ،وباتت بني ليلة وضحاها
«قندهار اجلديدة».

الفرقة 11

بعد شهر من السيطرة على املدينة
مل تبق أمور املسلحني على ما يرام.
فقد غادر مقاتلو «النصرة» الرقة يف
الثامن من نيسان املاضي إثر انشقاق
أمري «داعش» ابو بكر البغدادي ومعه
الكثري من أتباعه عن أمري «النصرة»
ابو حممد اجلوالني ،واختذوا من سد
الفرات وقلعة جعرب اليت تقع على
مسافة  53كيلومرتا غرب الرقة،
مقرًا هلم ،فيما سيطرت حركة «أحرار
الشام اإلسالمية» على املدينة أليام
معدودة لتنقل ثقلها بعد ذلك إىل
مدينة تل أبيض مشال الرقة ،على
احلدود الرتكية وتقضي على «كتائب
الفاروق» يف أيار املاضي وتفرض
سيطرتها على البوابة احلدودية يف
تل أبيض ،إضافة إىل حمافظتها
على وجودها القوي إىل جانب القوى
األخرى يف املدينة.
تسلمت «داعش» زمام األمور يف
مدينة الرقة بعد إعدامها ثالثة مواطنني
يف ساحة الساعة وسط املدينة يف 14
آيار املاضي بتهمة التجسس لصاحل
النظام ،لتخمد بعد ذلك جذوة احلراك
املدني السلمي العلماني العلين،
وتندثر تيارات مدنية عدة مل يعد
ُيسمع هلا صوت.
دعا الناشطون إىل مظاهرات سلمية
واللثام
والقتل
العنف
ترفض
واالعتقال التعسفي واخلطف ،إال أنها
بقيت جمرد حماوالت خصوصًا بعد
اعتقال معظم شباب احلراك املدني،
فعاد العمل الثوري إىل السرية
واألمساء املستعارة على شبكات
التواصل االجتماعي.
استنجد املواطنون بكتائب وألوية
«اجليش احلر» العاملة يف املدينة،
«الدولة
ضد
منشورات
ُو ّزعت
اإلسالمية» تستنهض همم «اجليش
احلر» .فأعلنت كتائب وألوية هذا
اجليش العاملة يف املدينة ،من أبناء
حمافظة الرقة ،توحدها وشكلت
الفرقة  11يف متوز املاضي ،وضمت
ألوية «ثوار الرقة» و»املنتصر باهلل»
و»أمناء الرقة» و»الناصر صالح
الدين» .وتشكل هذه القوة حنو
 % 80من املعارضة املسلحة يف
الرقة ،أما أهدافها فهي ،وفق البيان
العسكري الصادر عنها ،حترير الفرقة
 17ومطار الطبقة العسكري واللواء
 ،93ثم «اجلهاد» خارج احملافظة،
محاية املواطنني ،العمل والتنسيق مع
بقية الكتائب واأللوية يف احملافظات
األخرى ،مينع منعًا باتًا تشكيل أي
كيان عسكري إال حتت لواء الفرقة
 ،11تنظيم احلياة املعيشية للمدنيني،
تفعيل اجمللس احمللي ،توسيع «اهليئة
الشرعية».
ّ
لكن أيًا من هذه البنود مل يتحقق.
دارت املعركة بني «الدولة اإلسالمية»
و»لواء أحفاد الرسول» أليام وقتل
خالهلا العديد من املدنيني .يف  13آب
املاضي استهدفت «الدولة اإلسالمية»

حمطة القطار حيث مقر «أحفاد
الرسول» بسيارة مفخخة وحتول البناء
مبا فيه إىل رماد .ومنعت املدنيني من
إسعاف اجلرحى أو انتشال اجلثث اليت
وصل عددها إىل حنو  25جثة.
تالشى وجود اللواء يف الرقة واعتقلت
«داعش» من بقي من أفراده حيًا،
وأعلنت قيادته العامة يف سوريا أنها
لن ترد حرصًا على «رص الصفوف».

عودة «النصرة»

عاد مقاتلو «النصرة» إىل الرقة يف
 12أيلول املاضي ،واعلنت اجلبهة
يف بيان العودة «أنها أجنزت معسكرًا
شرعيًا إلعادة تأهيل اجملاهدين بعد
أن الحظت وجود احنراف يف سلوكيات
بعض األخوة .ونتعهد بالعمل خلدمة
اإلسالم واملسلمني وقتال النظام
النصريي» .كما أكد البيان أن هناك
من استغل اسم اجلبهة للقيام بعمليات
اغتيال وخطف وسلب ونهب «وهذا ما
ال تقبله».
شقت عودة «النصرة» صفوف الفرقة
 11فانقسمت على نفسها ،إذ سارع
«لواء املنتصر باهلل» اىل مبايعة
اجلبهة ،وتبعه «لواء ثوار الرقة»،
فيما بايع «لواء الناصر صالح الدين»
«داعش» ،وبايع «لواء أمناء الرقة»
حركة «أحرار الشام اإلسالمية».
مل ميض على عودة «جبهة النصرة»
إىل املدينة سوى أيام معدودة حتى
اختطف مسؤوهلا األول «ابو سعد
احلضرمي» .وبعد أيام ُوجدت سيارته
وفيها احلزام الناسف الذي يرتديه يف
بلدة دير حافر التابعة حملافظة حلب.
ويؤكد الناشطون أن «داعش وراء
خطفه ،وقد نقلت سيارته إىل دير
حافر إلبعاد الشبهة عنها ال أكثر».
واحلضرمي هو حممد سعيد العبداهلل من
أهالي الرقة ،كان يعمل يف احلدادة.
انتهى رمسيًا أي وجود لـ»اجليش
احلر» يف مدينة الرقة يف  15أيلول
الفائت ،ووضعت لوحات كبرية عند
احلدود اإلدارية للمحافظة ُكتب عليها،
«دولة اإلسالم يف العراق والشام
ـ والية الرقة» ،وبذلك تكون الرقة
أول مدينة خترج عن سيطرة النظام،
وأول والية يف «الدولة االسالمية يف
العراق والشام».

املعركة املقبلة

أزعجت عودة «النصرة» إىل املدينة
«داعش» .وزادت التوتر بعد الذي
ينذر حبرب شعواء قد تندلع يف أية
حلظة بني الطرفني.
الكل يرتقب املشهد بصمت ،عاد
«الرجل البخاخ» إىل املدينة ،كان يزين
شوارع املدينة بعبارات مناهضة للنظام
السوري ُتطالب برحيله .بدأ اآلن يكتب
عبارات مناوئة لـ»الدولة اإلسالمية»،
ُ
وتطالب باحلرية والدميقراطية وبناء
الدولة املدنية املنشودة.
يقول الناشط املدني البارز ،ولقبه
«فيديل السوري»« :إن حراكنا املدني
هو حراك على حافة املوت ،مل ترتك لنا
داعش جما ً
ال ألي نشاط مدني سلمي.
خيطفون أي ناشط يربز دوره أو امسه
يف أي حراك أو تظاهرة .حاليًا احلراك
بدأ يسري ببطء شديد وقد عاد إىل
السرية كما كان على أيام النظام».
ويضيف «فيديل» الذي يرتدي حزامًا
ناسفًا حتسبًا ألي كمني قد يقع فيه:
«ال حل إال يف قيام ثورة مضادة ُتعيد
احلياة إىل مدينة الرقة ،واملوت أخف
وطأة علي من الوقوع يف ايديهم».
إال أن «الدولة اإلسالمية» أعدمت

شخصني جمهولي اهلوية بذريعة أنهم
«نصريية كفار» رميًا بالرصاص يف
«دوار النعيم» وسط حضور شعيب
حاشد كما مت تنفيذ إعدامات ميدانية
يف مدن تل أبيض والطبقة ومعدان.

هجرة املسيحيني

مل يسلم املسيحيون من االعتداءات.
أول اعتداء كان يف أيار املاضي
عندما صادر عناصر «جبهة النصرة»
حمصول الشعري من أراضي اآلغا
آكوب صاغتليان يف مدينة تل أبيض.
وقبل أيام وجدت جثة شاب مسيحي
ُملقاة على طريق الطبقة الصفصافة
بعد اختطافه من مدينة الطبقة ،ما أثار
استهجان أبناء الرقة الذين يعتربون
املسيحيني جزءًا ال يتجزأ من نسيجهم
االجتماعي .وقد شارك عدد منهم يف
احلراك السلمي املعارض للنظام.
فالنقيب املنشق طوني امللوحي،
مدير ناحية املنصورة ،سلم الناحية
إىل كتائب «اجليش احلر» يف األول
من شباط ،أي قبل دخول املسلحني
الرقة .فدهمت قوات النظام قريته
«جوار العفص» يف محص وألقت
القبض عليه ونقلته إىل مطار الطبقة
العسكري ثم إىل فرع األمن اجلنائي
يف الرقة ،قبل أن يأسره مقاتلو لواء
«الناصر صالح الدين» عند دخوهلم
املدينة ،ويسلموه اىل «داعش» بعد
مبايعة اللواء هلا.
وقد قررت «داعش» إعدام امللوحي،
وبعد تدخل بعض الوجهاء أفرج عن
النقيب املنشق بعدما أشهر إسالمه
وأصبح امسه حممد نور امللوحي.
تبع هذه احلادثة تكسري للصليب أمام
كنيسة سيدة البشارة وسط مدينة الرقة
من قبل جمهولني .احتج الناشطون
املدنيون ودعوا إىل تظاهرات طالبت
حبماية الكنائس ،فأنزل مسلحون
مقنعون األجراس والصلبان من فوق
كنيسة الشهداء وكسروا حمتوياتها
وحرقوا مكتبات الكنيستني ،ورفعوا
عوضًا عن الصلبان علم «دولة العراق
والشام اإلسالمية».
يقول الناشط يوسف« :كان املوقف
صعبًا .مل نستطع الدفاع عن إخواننا
الذي نعيش وإياهم منذ سنوات.
تأملنا كثريًا وشعرنا بالعجز واخلجل.
املسيحيون جزء من تارخينا منذ
عشرات السنني .عاشوا بيننا ومل ُيكن
أمامنا سوى النحيب وحنن نرى ألسنة
النريان وأعمدة الدخان تتصاعد».
غادر املسيحيون الرقة اليت دخلوها
حسب املراجع التارخيية منذ عقود
مضت ،وآخرها يف العصر احلديث
عرب هجرة عشرات األسر األرمنية عام
 ،1915إثر املذابح اليت تعرضوا هلا
على يد العثمانيني األتراك.
يسيطر اخلوف على الناس وال أحد
جيرؤ على االنتقاد .حتى التذمر من
الوضع أصبح يف اخلفاء .فللدولة
وبصاصون يف كل
اجلديدة خمربون
ّ
ُ
وتضرب أمثلة عن
حارة وزقاق.
أشخاص اختفوا ألنهم انتقدوا قرارًا
أو أبدوا امتعاضهم من تصرف معني.
اهليئة الشرعية اليت أنشئت لضمان
حقوق الناس غري قادرة على محاية
نفسها ،إذ خطف قاضيها عبد اهلل
العساف ثالث أيام عيد األضحى ومل
يظهر له أثر حتى اللحظة .واهليئة مل
تستطع محاية أحد أو تسيري شؤون
املدينة حاهلا حال اجمللس احمللي الذي
اعتقل بعض أعضائه غري مرة من قبل
بعض الكتائب.
*يف العدد املقبل الحياة يف الرقة وبيعة العشائر
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مــقابلة

صاحب ورئيس جملس ادارة شركة  Impressive Wardrobesمارون دغيم لـ «اهلريالد»:

نص ّدر االبواب اخلشبية من فرعنا يف أندونيسيا اىل الواليات املتحدة ودول عدة وخدماتنا مكفولة لـ  10سنوات

لدينا ثالثة فروع يف اسرتاليا ولبنان وأندونيسيا يعمل فيها حواىل  500موظف وعامل
هاجر من بلدته البحرية اىل افريقيا ومنها اىل اسرتاليا ويف قلبه تصميم ال يـُحد وطموح نحو األفضل ..انه صاحب ورئيس
مجلس ادارة  Impressive Wardrobesالسيد مارون دغيم.
منذ وصوله اىل اسرتاليا عمل يف مجال تصنيع وتركيب خزائن الحائط ملدة سنتني ليفتتح بعدها مصلحته الخاصة Impressive
 Wardrobesيف العام  1991يف بانكستاون التي يديرها ،حاليا ،ولداه جوزيف وشربل والتي يعمل فيها حواىل  40موظفا
وعامال وتشمل خدماتها وأعمالها سائر الواليات االسرتالية.
وألن طموحه كبري ،شأنه شأن كل لبناني ناجح ،لم يكتفِ بأن تبقى شركته مقتصرة على اسرتاليا بل عمل على توسيعها فقام
بافتتاح فرع لها يف أندونيسيا يعمل فيه حواىل  400شخص ويصدّر األبواب الخشبية لخزائن الحائط اىل اسرتاليا ولبنان
كما يقوم بتصدير سائر أنواع األبواب الخشبية اىل الواليات املتحدة ودول الشرق األوسط.
يقول السيد مارون دغيم لـ «الهريالد» ان شركته تستورد أبواب خزائن الحائط الخشبية من فرعها يف أندونيسيا اىل فرع
الشركة األم يف اسرتاليا الذي يسلمها بدوره لزبائن الجملة بأفضل األسعار.
وأضاف السيد دغيم يقول ان «شركتنا تقوم بتصنيع وتركيب خزائن الحائط من األخشاب وكذلك األملنيوم وان خدماتنا
وأعمالنا مكفولة لـ  10سنوات».
وقال السيد مارون دغيم لـ «الهريالد» ان الشركة فازت بجائزة  Australian Award Designلعامي  2007و،2011
ومنذ شهر تقريبا فزنا بجائزة .The Best Customer Service Award
ولالطالع على املزيد من أعمال شركة  Impressive Wardrobesوخدماتها قصدت «الهريالد» املركز الرئيسي للشركة يف
بانكستاون وكان لها هذا اللقاء مع صاحبها ورئيس مجلس ادارتها السيد مارون دغيم:

حاوره أنطونيوس بو رزق
* من هو صاحب ورئيس
شركة
ادارة
جملس
Impressive
Wardrobes
السيد مارون دغيم؟ ومتى
هاجر اىل اسرتاليا؟
 من مواليد البحريي عام ،1966متزوج ولنا أربعة
شباب ،تلقيت دروسي
االبتدائية يف مدرسة الفرير
يف زغرتا وتابعت دراسيت
يف مهنية زغرتا يف اختصاص
االلكرتونيات والكهرباء.
عام  1986سافرت اىل
نيجرييا وبقيت هناك حواىل
سنتني ألسافر بعدها اىل
اسرتاليا يف أوائل العام
.1988
* كيف بدأت حياتك العملية
يف اسرتاليا؟
ككل مهاجر تكون بدايةحياته يف اسرتاليا مليئة
بالصعوبات خاصة وان على
االنسان أن يبدأ حياته من
جديد اي من الصفر معتمدا
على اميانه وتصميمه لتحقيق
حياة أفضل.
فبعد وصولي اىل اسرتاليا
عام  1988عملت يف شركة
لتصنيع وتركيب خزائن
احلائط حواىل سنتني ألفتتح
اخلاصة
شركيت
بعدها
 Impressive Wardrobesاليت
أمتلكها حاليا عام .1991
* ما هي اخلدمات اليت
تقدمها شركتكم واالعمال
اليت تقوم بها؟
 نقوم بتصنيع وتركيبمجيع أنواع خزائن احلائط
حيث نستورد كافة متطلبات
خزائن احلائط من دول عدة

صاحب شركة  Impressive Wordrobesمارون دغيم

الزميل أنطونيوس بو رزق يحاور السيد مارون دغيم

رجل االعمال مارون دغيم ونجالن جوزيف وشربل دغيم
باجلملة

ونسلمها لزبائننا
بأفضل االسعار.
وتعترب شركتنا من أهم
الشركات اليت تعمل يف هذا
اجملال يف نيو ساوث ويلز
حيث اننا نفتح سبعة أيام
يف األسبوع وخدماتنا تشمل
سائر احناء سيدني وباقي
الواليات االسرتالية.
فقط
تستعملون
*هل
تصنيع
يف
االملنيوم
اخلزائن؟
 ال ،حنن نقوم بتصنيع أبواباخلزائن اخلشبية يف فرعنا
يف أندونيسيا
ونصدرها
ّ
اىل شركتنا يف سيدني اليت
تقوم بدورها بتوزيعها على
الزبائن باسعار اجلملة.
* متى تأسس فرع أندونيسيا
وملاذا؟

 تأسس فرع أندونيسياعام  2009ألن تكلفة أبواب
اخلزائن اخلشبية هناك متدنية
مقارنة باسعارها يف اسرتاليا
سواء لناحية أسعار البضاعة
أو اليد العاملة.
اضافة اىل االخشاب نستعمل
االبواب واجلوانب االملنيوم
وذلك حسب طلب الزبون.
*خالل مسريتكم العملية اليت
جتاوزت  22عاما من النجاح،
هل حصدت شركتكم اي
جوائز؟
 فازت شركتنا بعدةمنها
وتنويهات
جوائز
جائزة التصميم االسرتالية
Australian Award Design
عام  ،2007وفزنا باجلائزة
نفسها جمددا عام ،2011
ومنذ حواىل الشهر رحبنا

جائزة أفضل خدمة للمستهلك
The Best Customer Service
.Award
* هل يقيت أعمالك مقتصرة
على اسرتاليا وأندونيسيا؟
الذي
للنجاح
نظرا
رافق أعمالنا يف اسرتاليا
وأندونيسيا قامت شركتنا
بافتتاح فرع هلا يف شكا -
لبنان الشمالي عام 2004
حيث تقوم مبمارسة عملياتها
هناك بنجاح.
* من يتسلم ادارة اعمال
الشركة يف لبنان؟
 احب ان اشري اىل اناعمال شركتنا يف اسرتاليا
ولدي جوزيف
يشرف عليها
ّ
وشربل ،ويف أندونيسيا
هناك شريك يتوىل ادارة
الفرع .اما يف لبنان فيدير

اعمال الشركة شقيقاي ألبري
ووسام دغيم ،وانا أتنقل
بني اسرتاليا وأندونيسيا
ولبنان لالشراف على سري
االعمال.
* كم هو عدد املوظفني
والعمال يف مركز الشركة
االم يف اسرتاليا؟
 يعمل يف شركتنا يفبانكستاون حواىل  40شخصا
بني موظفني وعمال ،كما ان
بعض أعمال الشركة أسلمها
ملتعاقدين فرعيني Sub
.Contractors
اما يف لبنان فيبلغ عدد عمال
وموظفي الشركة حواىل 33
شخصا.
ويف أندونيسيا يعمل يف
الشركة حواىل  400شخص
حيث ،اضافة اىل تصدير
ابواب خزائن احلائط اىل
اسرتاليا ،نقوم بتصدير مجيع
أنواب االبواب اخلشبية اىل
الواليات املتحدة االمريكية
ودول الشرق االوسط.
* على ماذا تعتمد شركتكم
يف جناحاتها؟
 -ال شك ان هناك عاملني

ضروريني لنجاح اي عمل..
العامل االول اخلربة اليت
بدونها ال ميكن النجاح
الصدق
الثاني
والعامل
واالخالص واالستقامة يف
املعاملة والدقة يف تنفيذ
العمل ،فمن ناحية اخلربة فان
خربتنا تفوق  24عاما ..ومن
جهة املعاملة ايضا فقد اولينا
أهمية خاصة للزبائن اذ لدى
الشركة موظفون متفرغون
لتلبية خدمات الزبائن بعد
اجناز العمل ،فمن املهم
لدينا ارضاء الزبائن حيث
ان أعمالنا مكفولة ملدة عشر
سنوات.
* كلمة اخرية تود قوهلا؟
 ال بد لي من شكر ابناءاجلالية على وضع ثقتهم بنا
فلوال هذه الثقة ملا وصلت
الشركة اىل ما وصلت اليه
من جناح ونعاهدهم ان نبقى
نتعامل معهم بكل صدق
واستقامة وحمبة ،واشكر
اهلريالد على هذا اللقاء.
وحنن بدورنا نتمنى لكم
ولشركتكم مزيدا من التألق
والنجاح.
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Advertisement

أ

حض

20% OFF
!!!!

%20

هذا االعالن واحصل
ع
ل
ى
ر
حسم

بادارة محمد هوشر

أكرب صالة عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل يف منطقة غرينايكر

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

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

Next to
Anzac ST

أسعار ال
تنافس
وصدق
يف
املعاملة

204 B Hume Highway,
Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

صفحة 20

Saturday 9 November 2013

السبت  9تشرين الثاني 2013

Page 20

مناسبات

أحـياه املـطربان الضـيفان املـتألقان أيـمن زغـيب وكـارلوس

ادارة صالة ال مرياج يف ملبورن تشهد مهرجانا فنيا رائعا جتاوز فيه احلضور الـ  1000شخص

املطرب الكبري كارلوس

نجم املطربني أيمن زغيب يحلق

النجم كارلوس بني جانب من الحضور الكثيف
مساء االحد املاضي وكعادتها شهدت ادارة صالة ال مرياج لصاحبها السيد
سام يونان مهرجانا فنيا من اجمل وأروع املهرجانات أحياه املطربان املتألقان
الضيفان أيمن زغيب وكارلوس مما جعل املجتمع املخملي اىل جانب عشاق
الفن والطرب يؤمنون بحق وواقع ان هذه االدارة التي يقودها ويشرف
عليها هذا االنسان الطيب سام يونان جديرة بأن تكون رائدة يف ادارة
الحفالت واملناسبات وجديرة ايضا بأن تبشـّر صالة راقية كالالمرياج بغد
مشرق يف عالم الصالت.
وال شك ان ابناء الجالية ،الذين ينشدون الفن واالبداع والذين يبحثون
عن الرائحة لعائالتهم يمضون فيها أجمل االوقات والسهرات يف جو من
الفن االصيل والطرب والذين يفتشون عن اللقمة الشهية والخدمة املمتازة
والنظافة التامة والذين يعرفون قيمة الديكور الجميل والتصميم املميز ،فال
بد من ان تكون الالمرياج هي صالتهم املفضلة يقصدونها لالستمتاع يف
أجوائها الرائعة بأجمل األوقات.
وقد عرف فقرات الحفل وقدم برنامجه ظريف ملبورن املعروف السيد
شفيق الدمشقي الذي أجاد بالرتحيب باملشاركني باسم ادارة الصالة
ونيابة عنها واعدا الجميع بأن هذه الحفلة الرائعة سوف تليها حفالت
أروع.
كيف ال وان معتمدي حفالت ملبورن ميشال حايك ووليد عبدو يملكان
رصيدا كبريا من املحبة واالحرتام والتقدير لدى ابناء الجالية ويقدمان صورة
ناصعة البياض يف تعاملهما مع الضيوف بكل صدق وأمانة واخالص..
وتبقى صالة ال مرياج كما عرفها الجميع مفتوحة القلب والصدر بادارة
صاحبها السيد سام يونان لجميع أصحاب املناسبات السعيدة واملميزة
رائدة يف مسريتها التي بدءاً من اللقمة الطيبة الخدمة السريعة اىل
النوعية والرفاهية والحرص على االجواء العائلية التي يرتاح اليها الجميع.
وجدير بالقول ان الجميع أمضوا ليلة من ليالي العمر يف هذه السهرة الـ

النجم أيمن زغيب بني الحضور

مقدم الربنامج شفيق الدمشقي

احدى الحسناوات تتوسط النجمني كارلوس وأيمن زغيب

الفرقة املوسيقية
«غري شكل» التي حضرها أكثر من  1000شخص فكانت بحق بمثابة
مهرجان وال أروع.
وقد أحيا الربنامج الفني يف هذا السهرة بكل جدارة وابداع نجما املسارح
اللبنانية والعربية واالعرتابية املطربان الكبريان أيمن زغيب وكارلوس
اللذان ابدعا ألكثر من خمس ساعات متواصلة بتشكيلة واسعة من أجمل
االغاني وأحبها اىل القلوب على أنغام الفرقة املوسيقية املتألقة حيث صفق
لهما الجميع طويال لتنعقد حلقات الدبكة والرقص التي غص بها املسرح
على وساعته لتنتقل اىل ما بني الطاوالت وكان الفرح والبهجة باديني على
وجوه الجميع.
دامت السهرة اىل وقت متأخر من الليل حتى المست بشائر فجر يوم
االثنني حيث عاش الجميع ليلة لبنانية وعربية ق ّلما شهدتها اسرتاليا.

الجمهور يصفق
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تــكريم

حزب القوات اللبنانية يف اسرتاليا يك ّرم رئيس دير مار شربل

األب سليمان :لرتمجة التعاون والوحدة مبشروع للوطن

اقام حزب القوات اللبنانية يف اسرتاليا عشاء تكريمياً على شرف
رئيس دير مار شربل األب جوزف سليمان يف حضور رهبان الدير:
األب انطوان طعمة ،مدير املعهد األب روني شاهني واألب ايلي
رحمه واألب ميالد قزي.
وحضر املناسبة مستشار الدكتور سمري جعجع املحامي ستيف
ستانتن ،رئيس مقاطعة القوات يف اسرتاليا طوني عبيد ،رئيس
مكتب سيدني شربل فخري ،رئيس قسم سدني الكتائبي بيرت
مارون ،منسق عام تيار املستقبل يف اسرتاليا عبد اهلل املري ،مفوّض
حزب الوطنيني االحرار كلوفيس البطي ،مفوض الحزب التقدمي
االشرتاكي الدكتور ممدوح مطر ،منسق حركة االستقالل اسعد
بركات ،الرئيس العاملي للجامعة الثقافية يف العالم ميشال الدويهي،
نائب الرئيس العاملي للجامعة جو عريضة  ،رئيس الرابطة املارونية
توفيق كريوز ،رئيس التجمع املسيحي والي وهبه ،رئيس الجامعة
الثقافية يف والية نيو ساوث ويلز وسام قزي ،وعدد من رجال االعمال
والزمالء انور حرب ،انطوان قزي ،جوزف خوري ،انطونيوس بو
رزق ،سوزان حوارني ،د .جان طربيه وسايد مخايل وعدد من كوادر

واعضاء مكتب القوات يف سيدني.
ورحب رئيس مكتب سيدني الرفيق شربل فخري باألب سليمان
والحضور وهنأه بمنصبه الجديد ،متمنياً له استمرار نجاحه
برسالته ومسؤوليته الروحية والوطنية ،مؤكدا بقاءنا الدائم اىل
جانب الدير ،مشددا على التالزم والتقارب التاريخي بني املقاومة
والرهبنة ومعترباً ان العالقة بني القوات اللبنانية والرهبانية قائمة
على ثوابت كنسية ووطنية.
وتحدث بعده رئيس تحرير جريدة النهار أنور حرب فشكر القوات
اللبنانية ونوّه بمواقف الدكتور سمري جعجع واعترب ان دير مار
شربل يف سيدني هو نقطة االلتقاء بني جميع اللبنانيني.
وشدّد رئيس الحزب التقدمي األشرتاكي يف سدني الدكتور مطر
على متانة العالقة التي تجمع الحزب االشرتاكي والقوات اللبنانية
يف اسرتاليا .واثنى على الدور الذي يقوم به األب سليمان وعلى
روح االنفتاح التي يتميز بها.
وبعده تحدث مستشار الدكتور سمري جعجع املحامي ستيف
ستانتن فأعرب عن سعادته بتعيني األب سليمان رئيساً لدير

مار شربل مشدداً على اهمية العالقة املتينة بني القوات اللبنانية
والكنيسة بشكل عام.
والقى رئيس مقاطعة اسرتاليا يف القوات اللبنانية الرفيق طوني
عبيد كلمة ثمـّن فيها دور رهبان دير مار شربل برئاسة األب
سليمان واثنى على روح املقاومة التي تجمع الرهبانية اللبنانية
املارونية والقوات اللبنانية.
ويف الختام تحدث األب سليمان فشكر القوات على التكريم وتحدث
عن معاني الرهبانية اللبنانية املارونية وهي الرهبانية الوحيدة يف
العالم التي تحمل اسم وطنها ،لذلك فال رهبانية من دون لبنان وال
رهبانية من دون موارنة.
وقال ان الرهبانية بدأت بمقاومة حقيقية وهي املقاومة االوىل التي
تمثلت باستشهاد  350راهباً دفعة واحدة.
وتحدث عن الشهادة يف سبيل االيمان وعن األمانة لألرض
وللشعب ،كما شدّد على اسس االنفتاح والتعاون واألمانة ،حيث
ان دير مار شربل ليس لطائفة انما هو مركز يجتمع تحت سقفه
اللبنانيون على اختالف مذاهبهم وفئاتهم.
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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مناسبات

حلويات ابراهيم يف روكدايل حتتفل مبرور  30سنة على تأسيسها

بيل سارافينوفسكي يقدم املناسبة

ستيف كامرب يلقي كلمته

الزميل انور حرب يلقي كلمته

ابو خضر ومحمد ابراهيم وسام اسكندر يطفئون الشمعات الـ  30ويبدة خليل ابراهيم والشيخ الجنيدي وحضور

السيد سليمان اسكندر يلقي كلمته

محمد وخليل وساندرا ابراهيم وعلي ابراهيم والفريق العامل يف املؤسسة يف صورة جماعية

آل ابراهيم والشيخان الجنيدي والخطيب واحمد برو وكرنيب وكامرب وحرب وحضور
احتفلت حلويات ابراهيم يف روكدايل ألصحابها آل ابراهيم يوم السبت
املاضي بمرور ثالثني عاما على تأسيسها.
واملناسبة ،التي قام بتقديم فقراتها رئيس بلدية روكدايل السابق بيل
سارافينوفسكي ،تحدث فيها مرشح حزب العمال السابق ملقعد روكدايل
ستيف كامرب وعضو بلدية ماركفيل سليمان اسكندر ورئيس تحرير الزميلة
النهار أنور حرب وأميمة ابراهيم حسن التي ألقت كلمة العائلة.
وقد حضر املناسبة اضافة اىل آل ابراهيم ،املشايخ أحمد الجنيدي وميكاييل
الخطيب ،ومحمد بالل وابو ربيع فرج ،مسؤول مسجد فاطمة الزهراء
يف ارنكليف الحاج ابراهيم غشام ،رئيس بلدية روكدايل شاين اوبراين
ورئيسها السابق بيل سارافينوفسكي ،مرشح العمال السابق ملقعد روكدايل
املحاسب ستيف كامرب ،رئيس بلدية ماركفيل السابق عضو مجلسها الحالي
سليمان اسكندر ،رئيس مجلس الجالية اللبنانية عضو بلدية ليفربول علي
كرنيب ،عضوا بلدية ماركفيل السابقان محمد كحال وموريس تادروس،
صاحب مؤسسة بول لحود ملراسم وخدمات الجنازة بول لحود ووالده بول
لحود ،صاحب عدة مطاعم ماكدونالد لوي تريفيالتي ،رجال االعمال احمد
برو وعدنان محمد وطوني لولش وستيفن مارون وايلي شهوان وبسام
سويد ومحمد عيد (ابو عيد) ومايكل ناصيف وبشارة خوري وباري بركات
وصاحب صالة فيالبالنكا علي محمد ،مسؤول جمعية سانت جورج الحاج
خليل حراجلي ،رئيس جمعية الزهراء يف ارنكليف الحاج حسن بزي ،السيد

أميمة ابراهيم حسن تلقي كلمتها

ابو محمود حسن الضاهر ،ابو سمري ضغني ،عبد الكريم الزير ،كامل الشيخ،
ابو علي االسعد ،الخال احمد حسن (ابو حسن) ،الخال وجيه ابو محمد،
رئيس حركة الشباب املسلم العلوي منري حمود ورئيسها السابق علي
ابراهيم (الشمالي) واعضاء الحركة ،والجمعية االسالمية العلوية الخريية
وابناء الطائفة ،املحامي علي عباس ،عبد القادر حسنة ،ابو محمد حاوي،
وسيم غصن ،واصدقاء والزميالن أنور حرب وأنطونيوس بو رزق.
وقد ركزت الكلمات على املسرية العملية الناجحة لحلويات ابراهيم
واصحابها عميد العائلة هاشم ابراهيم (ابو خضر) وخضر ومحمد وخليل
ابراهيم ونوهت باالتفاق واملحبة التي تجمع العائلة وهذا هو سر نجاحها
واستمراريتها ملدة ثالثني عاما حيث ان الجميع يتصرفون وكأنهم شخص
واحد وهذا يعود للرتبية الصالحة التي نشأت عليها هذه العائلة.
كما اشادت الكلمات بالجوائز العديدة التي حصلت عليها مؤسسة حلويات
ابراهيم يف روكدايل منها جائزة اختيار الشعب ألعوام  2010و2011
و 2012وذلك بفضل مساهمة الصديق خليل ابراهيم بكافة اشكال االعمال
الخريية من املساعدة يف حرائق فيكتوريا وفيضانات كوينزيالند وجمع
األموال ملؤسسة الالكيميا اىل ارسال تربعات للفلسطينيني املحاصرين يف
الضفة الغربية وغزة اىل غري ذلك من االعمال االنسانية والخريية.
وصودف يف املناسبة عيد ميالد الثمانني سنة لعميد العائلة ابو خضر هاشم
ابراهيم حيث تمنت له كريمته اميمة يف كلمتها العمر الطويل وكذلك تمنى

جانب من الحضور

بول لحود وبول لحود وأنور حرب وخليل ابراهيم وحسني االسود
له جميع الحضور.
ويتقدم اصحاب حلويات ابراهيم بالشكر الجزيل من السيد علي ابراهيم
للمساعدة التي قدمها النجاح هذه املناسبة كما يتقدمون من الفريق العامل
بتضحية واخالص يف املحل كذلك شكروا الجميع لحضورهم.
وقد قطعت العائلة قالب الحلوى الذي جاء على شكل عدد ( )30نسبة لعمر
املؤسسة وسط الهتاف والتصفيق والتمنيات بمزيد من التألق.
وقد كانت املائدة غنية بأنواع متعددة من الحلويات واملرطبات.
الهريالد تهنئ عائلة ابراهيم وتتمنى لها مزيدا من النجاح.
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آي باد الجديد ال يصد رصاصة
من عيار  50ملم

يف العادة ،يتم إخضاع السيارات والطائرات
واحملركات األخرى من مدنية وعسكرية الختبارات
التحمل وتردد االصابة بالرصاص .لكن الغريب
يف هذا املقطع املصور إخضاع جهار حاسب لوحي
من نوع  iPad AIRاجلديد الختبارات قاسية.
قامت جمموعة خمتربين من موقع  RatedRRباجراء
عدة اختبارات للحاسب اللوحي اجلديد iPad AIR
من آبل ،فرمي احلاسب من ارتفاع  1.5مرت على
سطح رملي ،فتصدعت شاشته .ويف االختبار
رمي احلاسب من نفس االرتفاع على
الثانيُ ،
نهائيا عن العمل،
الشاشة
فتوقفت
صلب،
سطح
ً
لكن بقية هناك روح يف احلاسب.
ويف االختبار الثالث ،رمي احلاسب يف املاء لفرتة
نهائيا عن العمل.
من الزمن ،ما ادى إىل توقفه
ً
وحني انتهت االختبارات اللينة ،أتى دور االختبارات
القاسية ،فانتقل املختربون اىل ميدان الرماية.
يف البداية ،أطلق الرصاص على احلاسب من
بندقية آلية من طراز  ،Airsoft MP7فلم تستطع
الرصاصة اخرتاق الغالف اخلارجي للحاسب .لكن
رصاصة من عيار  50ملم كانت كفيلة باخرتاق
الغالف اخلارجي للحاسب ،فالداخلي ،واخلروج من
الناحية األخرى.
لعل أبرز من اكتشفه املختربون يف هذا االختبار
أن جهاز آي باد يعجز عن صد الرصاصة من عيار
 50ملم!

Melbourne

ِّ
تُسلم هوياتهم إىل االنرتبول
منظمة هولندية
"سويتي" ...فخ الكرتوني أوقع بمشتهي األطفال حول العالم
طورت منظمة هولندية معنية حبقوق الطفل ،صورة
ّ
حاسوبية لطفلة فلبينية أمستها "سوييت" ،أوقعت
من خالهلا باآلالف ممن لديهم ميول جنسية حنو
ّ
وسلمت هوياتهم لالنرتبول.
األطفال
القاهرة :جنحت منظمة هولندية مهتمة حبقوق األطفال
بتحديد أكثر من ألف شخص يوجد لديهم ميول
لالعتداء جنسيًا على األطفال ،بعد تطويرها صورة
حاسوبية لفتاة فلبينية ،أمستها "سوييت" ،لتشجيع
هؤالء على طلب أشياء إباحية ختص األطفال.
وقال مسؤولو املنظمة إن  20ألف شخص ممن
لديهم تلك امليول ،من  71دولة حول العامل ،سعوا
للتواصل مع تلك الفتاة ،وأنهم جنحوا بالفعل يف
حتديد ألف منهم ،وقاموا بتسليم هوياتهم إىل
االنرتبول من أجل اختاذ اإلجراءات الالزمة لضبطهم.
الصورة احلاسوبية
وقامت تلك املنظمة وتدعي Terre des Hommes
بإنشاء تلك الصورة احلاسوبية لفتاة تبلغ من العمر
 10أعوام ،ثم
على
نشروها
غرف الدردشة
املتوافرة على
ا إل نرت نت ،
لإليقاع براغيب
املتعة اجلنسية
مع األطفال عرب
كامريات الويب.
وعلى مدار شهرين ونصف خالل فصل الربيع
املاضي ،تظاهر الباحثون التابعون لتلك املنظمة على
أنهم تلك الفتاة ،يف الوقت الذي كانوا يعملون فيه
من أجل الكشف عن هؤالء األشخاص الشواذ من
داخل مستودع سري يقع يف منطقة صناعية يف
أمسرتدام.
وسرعان ما حاول أن يتواصل معهم أكثر من 20
ألف شخص ،من  71دولة ،وحددوا هويات ألف
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منهم وقاموا بتسليمها لالنرتبول ،وتبني أن منهم
 254شخص من أمريكا.
ونقلت صحيفة ذا غلوب آند ميل يف هذا السياق
عن هانز غيوت ،مدير العمليات اخلاصة لدى املنظمة،
قوله" :تلقينا سي ًال من االستفسارات ،كما لو كانت
عن حدوث انهيار جليدي ،مبجرد أن بدأنا عملنا على
اإلنرتنت .وإذا مل نتدخل يف أقرب وقت ممكن ،فإن
تلك الظاهرة السيئة سوف خترج عن نطاق سيطرتنا
بصورة تامة".
وتابع غيوت حديثه بالقول" :حتى اآلن األمور مل
تتأخر كثريًا .والسيناريو األسوأ بالنسبة لنا هو أن
حيدث الشيء نفسه بالنسبة هلذا األمر كما حدث
بالنسبة للمواد اإلباحية اخلاصة باألطفال .فهذه
صناعة قيمتها ماليني الدوالرات تديرها عصابات
إجرامية".
وثائقي عن التحقيق
وقد نشرت املنظمة فيلمًا وثائقيًا خبصوص حتقيقها
االستقصائي الذي استمر على مدار  10أسابيع على
اليوتيوب ،وبدأت تضغط على الشرطة والساسة من
أجل اختاذ املزيد من التدابري اليت تعنى بوضع حد
ملثل هذه األفعال اجلنسية غري املشروعة.
واتضح من خالل الفيلم أن الطفلة "سوييت" اليت
كان حيركها الباحثون من وراء احلاسوب هي اليت
كانت تبدأ احملادثات ،وأن الرجال كانوا يوافقون
يف األخري على دفع مبلغ قدره  20دوالر ،يف
صورة حوالة مصرفية ،نظري مشاهدتهم الفتاة وهي
عارية.
والحظ غيوت أن هؤالء الرجال مل يعودوا حباجة
ملغادرة منازهلم الستغالل األطفال جنسيًا ،وذلك
بفضل انتشار شبكات اإلنرتنت عالية السرعة يف
أماكن تواجدهم .وأشار إىل أن البغايا من األطفال،
ويف بعض احلاالت األطفال الذين ترغمهم أسرهم
الفقرية على ذلك ،يعرضون القيام بأعمال اجلنس
على اإلنرتنت مقابل املال.

وزارة للسعادة ..يف فنزويال !
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو "عزمه
تشكيل وزارة جديدة للسعادة يف البالد" ،الفتًا إىل
أن "الوزارة اجلديدة
سوف حتمل إسم "وزارة السعادة االجتماعية لشعب
فنزويال" ،واليت سوف تسعى إىل توفري إحتياجات
املواطنني من كبار السن ،رجال وسيدات ،وتنفيذ
برامج الرفاهية االجتماعية".
وأضاف ان "اإلعالن عن تشكيل هذه الوزارة اجلديدة،
يأتي قبل  6أسابيع من إجراء االنتخابات البلدية ،كما
أنه يأتي أيضًا يف وقت تعاني فيه حكومة فنزويال من
إرتفاع معدالت التضخم اليت جتازوت ."%30

اليدي غاغا :لست جميلة وأنا راضية
كشفت جنمة الغناء الشهرية ،ليدي غاغا ،أنها
ليست مجيلة باملعنى املعتاد ،معربة عن رضاها بهذا
الشيء.
وقالت يف مقابلة هلا مع جملة” "GLAMOUR:
لست مجيلة باملعنى املعتاد وأنا راضية بذلك".
وركز احلوار بشكل كبري على املظهر اخلارجي لليدي
غاغا وإثارتها املستمرة للجدل.
وقالت غاغا  27عاما للمجلة اليت تصدرت غالف
عددها األخري "أنا لست عارضة أزياء وهذه ليست
مهنيت فمهنيت هي الغناء".
وأضافت":أريد من املعجبني بي أن يشاركوني
هذا الشعور وأن يشعروا أن ما يقدمونه أهم من
مظهرهم".
وتثري النجمة األمريكية اجلدل بسبب مظهرها الذي
يوصف يف كثري من األحيان بالغريب واملثري وكان
آخر تقليعاتها ظهورها يف حفل إطالق ألبومها اجلديد
الذي حيمل اسم " "ARTPOPيف نادي برجهان
بربلني ،حيث ظهرت وهي متخفية يف زي الرسام
التشكيلي اإلسباني سيلفادور دالي ،حيث فاجأت
الناس بظهورها بـ "شارب" دالي.

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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سكارليت جوهانسون :ال أرى
نفسي مثرية

روسية تعرض «عذريتها»
للبيع باملزاد !?

بعد حصوهلا على لقب
املرأة األكثر إثارة
للعام  ،2013كشفت
األمريكية
النجمة
سكارليت جوهانسون
أنها ال ترى نفسها
مثرية بل هي إنسانة
عادية.
جوهانسون
قالت
"أمتنى أال يراني
املخرجون مثرية ،حتى
أمتكن من تأدية أدوار سينمائية خمتلفة وأخرج من إطار كوني رمزًا
جنسيًا وأنثويًا مثريًا".
كما أكدت سكارليت أنها ليست إنسانة مرهفة احلس ،وال تعلم
أسباب اختيارها دوريًا لتتصدر قوائم أكثر النساء إثارة.
وكانت اختارت جملة "اسكواير" النجمة األمريكية ،سكارليت
جوهانسون ،كأكثر نساء العامل إثارة للعام  ،2013بعد اختيارها
لذات اللقب عام .2012
وتعترب جوهانسون 28 ،عامًا ،احلسناء الوحيدة اليت حصلت على
اللقب مرتني ،حبسب اجمللة األمريكية املخصصة للرجال.

املراهقات
إحدى
قامت
الروسيات بعرض عذريتها
للبيع فى مزاد علين على
إحدى مواقع اإلنرتنت بأقل
من  30ألف دوالر.
“ديلى
صحيفة
ذكرت
ميل” الربيطانية أن الفتاة
الروسية ،البالغة من العمر
 18عامًا ،وصفت نفسها
بأنها “جديدة وغري مستخدمه”.
وتقول الفتاة – التى اختارت اسم “شاتيناه” كى يكون امسًا
مستعارًا هلا – على موقع املزادات “أنا فى حاجة ماسة إىل املال
لذلك ساقوم ببيع أغلى شىء امتلكه وهو عذريتى ،وأنا جاهزة
للمقابله فى أى وقت حتى لو كان غدًا”.

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

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

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103
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ونقلت الصحيفة عن موقع املزادات أن الفتاة املراهقة عرضت
أن تقابل من يرغب مبواعدتها فى أحد فنادق مدينة كراسنويارسك
الروسية؛ وقالت أيضًا أنها “تريد أمواهلا قبل املواعدة”.
وأكدت الصحيفة الربيطانية أن الشرطة الروسية حتقق فى هذه
احلادثة.

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

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

نشاطات الجامعة االسرتالية اللبنانية
يتشرف رئيس اجلامعة االسرتالية اللبنانية
الشيخ بشارة طوق واعضاء اللجنة التنفيذية
بدعوتكم حلضور:
 الباربكيو اخلاص الذي يقام تكرميا للفرقالرياضية املشاركة يف مهرجان كأس االستقالل
وذلك مساء السبت يف  2013 - 11 - 16على
العنوان التالي  24Horld St. Thornburyيسبق
ذلك مؤمتر صحايف مع الفرق املشاركة ورئيس
اجلامعة الساعة السابعة مساء.
 مهرجان كأس االستقالل الذي يقيمه ناديشباب لبنان برعاية اجلامعة يوم االحد يف
 2013 - 11 - 17ابتداء من الساعة العاشرة
صباحا وسوف تكون املباراة النهائية الساعة
الثانية من بعد الظهر حبضور القنصل العام
االستاذ غسان اخلطيب وفعاليات اجلالية على
Darebin Health Centre, Plenty
العنوان:
.Rd, Reservoir
 حفلة عيد االستقالل يوم اجلمعة يف 11 - 22  2013يف قاعة غرينفال على العنوان:13 - 15 Green St, Thomastown
الدعوة عامة

العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581
جلنة ملكة مجال االغرتاب اللبناني
لعام  2014فرع من اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل – فيكتوريا
التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام
اجملتمع الدولي
تدعو جلنة ملكة مجال االغرتاب اللبناني لعام 2014
فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – فيكتوريا
فتيات اجلالية اللبنانية من عمر  25 - 18سنة
للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف
ملبورن اسرتاليا لعام 2014
حيث ستتوج ملكة العام  2014مع وصيفة أوىل وثانية
يف مهرجان مجالي وفين بامتياز ،يف شهرأيار2014
هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات النهائية مللكة
مجال االغرتاب
الذي سيقام يف لبنان – 2014
برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية
ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل  15شباط 2014
على األرقام التالية :غولدا  – 0447176293إيف
 0433773766جيسيكا  – 0422863747كوزات 0401969915
أمانة االعالم :إبراهيم شربل
2013/10/16
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ﺒﻮﺭﻥ
ﺭﻥ

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Master License No: 409566317

EST. 1959

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

Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate

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

Please RSVP by Friday 25/10/2013

with the unveiling of the Bust of



(Events)
RSA certificate

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

Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S

(Experimedia Room)

Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627

328 Swanston Street, Melbourne

Email: employment@ipssecurity.com.au

Gibran Khalil Gibran

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

on Saturday 23

November 2013

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

Fax: +61 3 9404 5822
Email: tyacoub.wlcu@optusnet.com.au
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Please reply by 3 November 2013

شــركـة عـــنداري للــمقاوالت

Email: tyacoub.wlcu@optusnet.com.au

بـإدارة الـسيد ولـيد الـحاج عـنداري

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

ëÏmÏm@Úè

اسطول من الشاحنات والجرافات آليات الحفر

بعض أفراد الفريق العامل

أسطول من الشاحنات جاهز خلدمتكم

bÓ€a6éa@¿@∂

نـتكلم العربية

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

Hatem
Hatem
مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

ﺣﺎﺗﻢ
ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ
ﻛﺎﻧﺖ
للتمديدات
حاتم
ﺷﺮﻛﺔشركة
ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
الكهربائية

ﺃﻓﻀﻞ
ﺯﺍﻟﺖ
ﻭﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ
تقدم أفضل الخدمات
ﺗﻘﺪﻡكانت وما زالت
Central Immigration Solutions, our qualified legal
ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎAt
ﻋﻠﻰ
على أنواعها
experts can assist ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
with all areas of practice, including
*Permanent
Visas
ﻓﺮﻳﻘﺎ
ﺍﳴﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻢ
ﻣﻦفريقا كامال من
ﻛﺎﻣﻼاملؤسسة
تضم
*Temporary Visas
*Citizenship
ﳲ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻦﻴ
التمديدات
ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕيف
االختصاصيني
*Visa Cancellation
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻷﻛﺮﺒ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
*Deportation
املؤسسات واملنازل
الكهربائية ألكرب
Call us today to find out what we can do for you.
ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻭﺍﳴﻨﺎﺯﻝ
السكنية
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
ﳲ
ﻛﻔﺎﻟﺔ
..ﺍﳴﻌﺎﻣﻠﺔ
ﳲ
ﺻﺪﻕ
.. ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ
 كفالة يف العمل.. صدق يف املعاملة.. خدمة سريعة
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
ﺍﻟﻌﻤﻞ

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures
‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„
0457555555 :لالتصال على الرقم

الرقمني
الجميع سايد حاتم على احد
≈= لالتصال بصديقÍ‹£^=—ÈÉìf=⁄_ìj˘◊
ﬁ_œÜ˙^=Ôÿ√=
#_v=ÉÈ_ä

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

TeL/ Fax: 03 9391 0686 03اهلجرة9391
معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية0686
جلميع احتياجاتكم يف ما خيص
Mob:
0417 949
0413805930 :الرقم650
السيدة ديانا احلليب على
Mobile
0417 949 650

Tﹸel/Fax:

*A
*A
Ce
*In
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توقعات

توقعات ليلى عبد اللطيف  ،تشرين الثاني ٢٠١٣
أطلت ليلى عبد اللطيف يف حلقة جديدة من
برنامج تاريخ يشهد عرب الـ LBCIمطلقة سلسلة
من التوقعات احمللية واالقليمية والعاملية كان
ابرزها :
على كل من اجلنرال ميشال عون والنائب ميشالاملر والعماد اميل حلود االنتباه اىل صحتهم.
فراغ يف الرئاسة اللبنانية يستمر لفرتة وجيزة.حظوظ رياض سالمة بالرئاسة ضئيلة اال أندوره يف املوضوع االقتصادي كبري ويتكرم يف
لبنان وخارجه.
املصارف اللبنانية تتعرض لنكسة.هناك دولة غري اسرائيل تعرقل استخراج النفطيف لبنان.
الضاحية ما زالت حتت تهديد الغدر واالرهابوجيب االنتباه من التجمعات
أعياد امليالد وراس السنة ستمر على خريالسيد حسن نصراهلل والرئيس نبيه بري والنائبوليد جنبالط جيتمعون مبناسبة اطالق لبنانيني من
السجون االسرائيلية
ال حرب أهلية يف لبنان امنا بعض احلوادثواخلضات
اجليش بعملية حمدودة يف باب التبانةحضور اجليش مينع حصول جمزرة يف جبلحمسن
البابا يزور لبنان واستقبال شعيب ورمسي كبريله يف املطار
مشهد العبارة االندونيسية يتكرر مع لبنانينييف دول أخرى مثل بلجيكا واملانيا وايطاليا
الرئيس االيراني يف لبنان ويف جعبته حل لالزمةيف لبنان واملنطقة
بعض املصارف اللبنانية حتت العقوبات االمريكيةلفرتة وجيزة
شركات صريفة على الالئحة السوداء ملصرفلبنان
الذهب اىل ارتفاعاسهم سوليدير اىل ارتفاعاللرية مستقرة والثقة بالدوالر تهتز يف لبنانوالعامل
اليورو اىل ارتفاع حمدود ثم استقرارالكهرباء على حاهلا والوزير جربان باسيل سيفجرمفاجئة سارة مبوضوع الكهرباء
ال حكومة يف الشهر القادم وال اعتذار عنالتشكيل
اشكال بني نائبني من  8آذار يف جملس النوابوالرئيس نبيه بري يتدخل
قطر تتدخل لالفراج عن املطرانني املخطوفني يفسورياواللواء عباس ابراهيم عراب هذه الفرحة
حادث أمين ينقل االنظار اىل اجلنوب والناقورةاشكاالت يف الطريق اجلديدة واجليش باملرصاداشكاالت يف البقاع وبعلبكزياد بارود والوزيرة ليلى الصلح محادة والوزيرعلي حسن خليل يف مراكز كبرية
ميشال مساحة يتصدر الشاشات واالفراج عنهبعد أشهر
ايلي املاروني مبنصب عربي بني السياحةوالسياسة
السيد حسن نصراهلل لن ينسحب من سورياويقوم حبل ملف املعتقلني يف السجون السورية
ال جتاوب مع خارطة الطريق اليت طرحها الرئيسنبيه بري  ،وهو يف زيارة لسوريا بعد غياب
طويل
دور كبري لسامي اجلميل فيما خص املفقودينيف سوريا
الدكتور مسري جعجع سيشعر بعزلة مقصودة مناحللفاء قبل اخلصوم
مساعدات مادية لسيمون االمسر وسيخرج منالسجن
الرئيس جنيب ميقاتي سيظل االقرب واالضمناىل السعودية وهو سيبقى يف تصريف االعمال
وسيجمع اجلميع على طاولة احلوار

فساد

العراق

:

املالكي لن يعود اىل الرئاسةحماولة الغتيال اياد عالوي-العالقة بني بغداد واربيل ممتازة

الواليات املتحدة

الربيع

جربانباسيل لن يقدر على حتقيق ما خطط له على
مستوى النفط امنا سينجح مبوضوع الكهرباء
وائل أبو فاعور يف الصدارة على املستوىاالجتماعي وينجح باقامة خميم للنازحني السوريني
على احلدود اللبنانية السورية
مصباح االحدب سيظل رقما صعبا يف طرابلسالنائب وليد جنبالط يف استدارة شبه كاملة تعيدعقارب الساعة اىل الوراء وحتالف غري معلن مع
سوريا
العماد جان قهوجي بدور كبري يف مكافحةاالرهاب واجليش يصنف من االوائل على مستوى
العامل العربي وعملية شبيهة بعملية صيدا يف
طرابلس
االنظار على النائب هادي حبيس يف جملسالنواب
مشاكل يف القضاء اللبناني ومصداقيته علىاحملك
لن ينالوا من القاضي سعيد مريزافوضى ومشاكل يف دار الفتوىفريوس معد غري مميت ينتقل اىل بريوتهزة يف لبنان يشعر بها املواطنون من الشمالاىل اجلنوب
اللواء أشرف ريفي يف حدث مهم وسيسمعاللبنانيون كلمة مربوك يف بيته
اغتيال احدى الشخصيات الديبلوماسية يفبريوت
جرمية كربى يف نهر الكلبظاهرة اجيابية مل يشهدها اللبنانيون منذ مئاتالسنني
مشهد  14اذار يتكرر يف ساحة الشهداء امنامع  8آذار
الدكتور مسري جعجع يضع يده بيد الشيخ بيارالضاهر يف حدث لصاحل املؤسسة اللبنانية
لالرسال

السعودية :

تطور على مستوى العمران واالقتصادانتصار كبري يف كرة القدماململكة ستمنع أي مساومة على حساب الشعبالسوري
-تلعب دورا النهاء االزمة السورية واملصرية

مصر :

حممد مرسي يف تسجيل صوتي جديد وباق يفالسجن
الفريق عبد الفتاح السيسي خبطر ارهابي وجيباالنتباه المنه
مجال وعالء مبارك خارج السجن وتعاطف مع آلمبارك
مامت شعيب وعسكري حلسين مباركالوضع االقتصادي املصري يف خطر بسبب عملارهابي
سوريا :
-اللرية السورية اىل حتسن والعقارات اىل

ارتفاع
العمليات العسكرية لن تتوقف قبل عام 2014الرئيس بشار االسد مرشح للرئاسة ومن املمكنأن يفاجىء اجلميع وقد خيتار شخصية يسلمها
الرئاسة وهو سيبقى يف سوريا
معركة القلمون لن تطول وستقرر خريطة الصراعالسوري
اعادة االعمار ستبدأجنيف  2سيعقد امنا لن يكون املؤمتر االخريواحلل آت ال حمالة
مبادرة أوروبية جتاه االسداخلطر على حياة االسد قائماجليش احلر يتعرض لنكسة اال أن دعم اجليشالنظامي له سيعيد افراده اىل كنف الدولة
عودة الكالم عن الكيميائي امنا يف يد املعارضة-االسد يوقف مسؤولني من النظام يف قضايا

العربي

يتكرر

:

مشهداملتحدة
ارهاب يف املالهي الليليةالسكك احلديدية تتوقفالتحالف االمريكي الروسي اىل العلن والعالقاتمع اوروبا بأسوأ حاالتها
 11-ايلول يتكرر

روسيا

يف

الواليات

:

بوتني يف زيارة لسورياالسالح الروسي يبقى على الساحل السوري-عناصر روسية باللباس العسكري يف سوريا

ايران :
الطريان االيراني برحلة مباشرة اىل نيويوركالرئيس روحاني يف الفاتيكانالعالقات مع االمارات اىل حتسنخرب عن الديبلوماسيني االيرانيني املفقودين يفلبنان من اسرائيل

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

November 2013

rd

on Saturday 23

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
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ملياردير يشعر بـ»الذنب» بسبب ثرائه
اعتذر امللياردير األمريكي بيل غروس ،الرئيس
التنفيذي لشركة "بيمكو" إلدارة االستثمارات يف
كاليفورنيا عن ثرائه وثروته اليت مجعها على
حساب العمال.

وكتب يقول" :أن تصبح ثريًا على حساب العمال،
يولد شعورًا بالذنب ،وبدأت أشعر باألسف واألسى
جتاه الفقراء".
وقال إنه يود أن يطلب من "األعمام دهب
البخالء" يف العامل ،الذين ينتقدون ما يعتربونه
أمرًا غري مثمر وال منتج ،أي الضرائب ،ويتهربون
من دفع الضريبة على ثرواتهم يف ظل ارتفاع
تارخيي ألرباح الشركات والدخل "أن يعيدوا النظر
يف تفكريهم مرة أخرى".
وأضاف" :لنعرتف أنت وأنا واألثرياء اآلخرين
بأننا نشأنا يف العصر الذهيب لإلقراض ،حبيث
أن أولئك الذين يقرتضون األموال أو يدفعون
الغرامات على توسيع األصول املالية ،كانت
لديهم فرصة أفضل بكثري لتحويلها إىل ثروة
كبرية من أولئك الذين استخدموا أيديهم عن
توفري لقمة العيش".
وتابع قائ ًال" :نعم ،أنا أعرف أن الكثري منكم أيها
األثرياء عمل جبد واجتهاد ،وكذلك فعلت أنا،

وقالت صحيفة «ديلي ميل» ،الربيطانية ،اليوم،
إن الشرطي ،كولن مسيلت ،الذي خدم يف وحدة
احلماية اخلاصة لكبار الشخصيات مبن فيهم
رئيس الوزراء ،ديفيد كامريون ،والعائلة امللكية
يف شرطة لندن ،قتل نفسه مبسدسه يف شقته
حبي كامدن مشال لندن.
وأنت جنوت وازدهرت حياتك ،بينما مل يتمكن
آخرون من حتقيق ذلك".
وقال إن النظام االقتصادي العادل جيب أن
يسمح دائمًا بتوفري فرصة لتحقيق النجاح.
وأضاف "تهانينا ..دخنوا السيجار واستمتعوا
بنبيذ شاتو الفيت من إنتاج العام  .1989لكن
اعرتفوا (أيها الرفاق) بأن ثرواتكم سببها أنكم
ولدمت يف أربعينيات ومخسينيات وستينيات
القرن املاضي وأنه توافر لكم شرف ركوب موجة
االئتمان وطفرته يف العقود الثالثة املاضية".
وتابع قائ ًال" :وإذا كنتم ضمن الواحد يف املائة،
ينبغي عليكم أن جتذفوا إىل جانب العم دهب
وتبدوا استعدادا لدعم فرض ضرائب أعلى على
الفائدة وبالتأكيد على املكاسب الرأمسالية
املعدلة وفقًا ملعدالت ضريبة الدخل اهلامشية
املوجودة حاليًا".
وبعد اإلشارة إىل املليارديرين ستانلي دركينميلر
ووارن بافيت ،اللذين طرحا مؤخرًا مقرتحات
مماثلة ،قال" :إن عصر االقتطاع الضرييب على
رأس املال بنسب أقل من الطبقة العاملة ينبغي
أن ينتهي اآلن".

اعتزلت الرياضة ..وتف ّرغت لضرب زوجها!
عادت العبة التنس املعتزلة السويسرية مارتينا
هينغيس لتتصدر عناوين الصحف يف بالدها
هذه األيام ،بسبب اتهامها من طرف زوجها
الفرنسي بالتعدي عليه بالضرب ،مبساعدة
والدتها ،بل وحماولة قتله ،حبسب ما قال
بنفسه لصحيفة سويسرية مؤخرًا.
وذكرت صحيفة "بليك" السويسرية إن الشرطة
احمللية استدعت هينغيس ووالدتها للتحقيق،
تقدم زوجها الفرنسي "تيبو أوتني"
بعدما
ّ
بشكوى رمسية ،متهمًا إياهما بضربه وصفعه،
ما دفعه "للهروب" إىل بالده.
وتفرغت لضرب زوجها!
اعتزلت الرياضة
ّ
ونقلت الصحيفة عن أوتني الالعب الرياضي
واحملرتف يف الفروسية قوله" إن تربيته متنعه
من االعتداء على النساء ،وأنه حاول الدفاع
عن نفسه" ،مشريًا إىل أن والدة هينغيس
استعانت بصديقها لالعتداء عليه أيضًا ،ما
دفعه للمغادرة إىل باريس.
وأوضح أن األمر وصل إىل تلقيه تهديدات
عرب هاتفه احملمول بإرسال عصابة روسية إىل
باريس وقتله ،وهو ما دعاه لتقديم شكوى
رمسية للشرطة ،اليت تواصل التحقيق يف
القضية.
وارتبطت هينغيس البالغة من العمر  33عامًا
بأوتني الذي يصغرها بست سنوات عام ،2010

بسبب خيانة صديقته
أقدم شرطي بريطاني يف الـ  43من العمر على
االنتحار ،بإطالق النار على نفسه من مسدسه ،بعد
أن اكتشف بأن صديقته خانته مع أحد زمالئه.

ووصف يف مدونة على موقع شركته "شركة
إدارة استثمارات احمليط اهلادئ"  PIMCOنظرائه
األثرياء الذين يشتكون من الضرائب بأنهم "العم
دهب اخلالء" ،مسقطًا وصفه على شخصية العم
دهب الكرتونية ،تلك البطة الثرية البخيلة ،يف
سلسلة الرسوم الكرتونية "ميكي ماوس".
ودعا غروس ،البالغ من العمر  69عامًا وحيتل
املرتبة  641يف قائمة فوريس لألثرياء ،إلجراء
إصالحات يف قطاع الضرائب ،وقال إن على
األكثر ثراء البالغة نسبتهم  1يف املائة أن يدفعوا
ضرائب أكثر.

شرطي بريطاني ينتحر أغرب  10حوادث وفاة يف العامل

وأضافت أن الشرطي مل يستطع التحمل بعد
انهيار عالقته العاطفية مع صديقته ،ميليسا
جوردون ،بسبب اخليانة وكان هدد مرات عديدة
باالنتحار.
واستمعت حمكمة التحقيق أيضًا إىل أن الشرطي
أخذ مسدسه سرًا إىل شقته يف مرة سابقة للتدرب
على قتل نفسه.
وأشارت الصحيفة إىل أن مسيلت حاول إصالح
عالقته العاطفية مع ميليسا ،لكنه اكتشف بأنها
خانته مرة أخرى مع شخص آخر ،فأقدم على
االنتحار وعثر زمالؤه على جثته على كرسي يف
شقته وإىل جانبه مسدسه نصف اآللي.

كيم كاردشيان وخطيبها يقاضيان
«يوتيوب» ...بسبب «فيديو»
قرر النجمان األمريكيان كيم كاردشيان وكانيي
ويست مقاضاة أحد مؤسسي موقع «يوتيوب»
تشاد هورلي ،إلقدامه على تسريب فيديو ينقل
اللحظة اليت تقدم فيها املغين بطلب يد حبيبته
للزواج.
وأفاد موقع «تي إم زي» أن ويست ،وكاردشيان،
يعتربان أن بعض األحداث اخلاصة ،ومن بينها
خطوبتهما يف ملعب بيسبول بسان فرانسيسكو
مؤخرًا ،جيب أن تبقى خاصة ،ولذا قررا مقاضاة
هورلي ،الذي يزعم أنه الشخص الذي سرب تلك
اللحظة شديدة الرومانسية واخلصوصية يف حياة
النجمني.
وزعم النجمان أن هورلي من وضع الفيديو على
موقعه اجلديد «ميكسبيت».
ويذكر حمامي النجمني ،إيريك جورج ،يف الدعوى،
أن هورلي الذي شارك يف تأسيس «يوتيوب» باع
الفيديو إىل «غوغل» مقابل  1,65بليون دوالر.
وأكد أن هورلي مل يكن مدعوا إىل خطوبة النجمني،
لكنهما مسحا له بالبقاء بعد التوقيت على اتفاق
جيربه على اإللتزام بسرية احلدث وخصوصيته.

السلطات اإلماراتية تر ّحل مصرياً
بسبب «قبلة»

وكان يقيم معها يف قرية فويسيسربغ ،علمًا
بأن الالعبة السويسرية ُ
اتهمت قبل سنوات
بتعاطي مواد ممنوعة.
واعتزلت هينغيس عام  2011بعد سنوات عدة
ظلت خالهلا واحدة من أبرز جنمات التنس العامل،
وقد أحرزت خالل مسريتها الرياضية عشرات
البطوالت ،من بينها مخس بطوالت كربى.

ذكرت صحيفة "غولف نيوز" ،أن "سائحًا مصريًا
يبلغ من العمر  33عامًا ،قام مبعانقة منظمة حفالت
أملانية ،حماو ً
ال تقبيلها يف فندق يف دبي ،مربرًا
ً
بأنه حيبها" ،الفتة إىل ان "السلطات اإلماراتية
قررت ترحيل املصري فورًا وفقًا للقوانني املرعية
بعد أن تنازلت املرأة عن دعوى كانت أقامتها
ضده ونال مبوجبها حكمًا يقضي بسجنه  3أشهر
مع وقف التنفيذ".
ونقلت الصحيفة عن شرطي إماراتي ،قوله" :ان
املتهم املصري ادعى خالل التحقيق معه "أن
الشيطان أغواه" ،بينما كانت املرأة األملانية تقوم
بتنظيم حفلة له حيث قام بإرسال رسالة هاتفية
ً
الفتة إىل ان "املرأة
وصفتها األخرية بـ"املسيئة"،
أشارت إىل ان املتحرش املصري طلب بعد
اإلجتماع الذي جرى بينهما ،مرافقتها اىل صالة
الفندق ،وذلك لتفقد الورود ،وبينما كانت ترافقه
قام فجأة مبعانقتها حماو ً
ال تقبيلها لكنها منعته".

تعددت الطرق واملوت واحد ،ولكن هناك
طرق للوفاة تعترب من احلاالت الغريبة ،ففي
إطاللة سريعة نستعرض أغرب  10وفيات حول
العامل.
 -1خياو ماريا دي سوزا – 2013
تويف الربازيلي دي سوزا البالغ ( 45عامًا) بعدما
سقطت عليه بقرة أثناء نومه يف سرير ،وكان
يبلغ وزنها طنًا ونصف الطن ،إذ صعدت على
سطح منزله الواقع على تلة شديدة االحندار،
فتداعى السقف عليه مباشرة ،وفارق احلياة.
 -2جيف بوش – 2013
ابتلعته حفرة غائرة تشكلت فجأة حتت غرفة نومه
يف منزل العائلة بضاحية "تامبا" يف كاليفورنيا،
إذ مسع أفراد العائلة صوت انفجار هائل،
ليجدوا حفرة ضخمة ابتلعت جيف وحمتويات
غرفته ،ومل ُيعثر على جثته البتة.
 -3جيمي هيسيدن – 2010
أثناء اختباره منوذج لدراجة كهربائية ذاتية
التوازن ،فقد السيطرة عليها واجتهت به حنو
اهلاوية وألقته يف النهر ،فقتل على الفور.
 -4بي سيونغ سيوب – 2005
توفيت من التعب جراء ألعاب الفيديو ،تلك
الفتاة الكورية اليت ظلت طوال  50ساعة تلعب
اللعبة اجلماعية عرب اإلنرتنت "ستار كرافت" ،مما
أدى إىل وفاتها.
 -5فرانسيس بروم – 2004
تويف عندما قطع رأسه بواسطة سلك هاتفي،
أثناء قيادة صديقه السيارة الذي كان يقود
حتت تأثري الكحول ،ومل يدر أنه يقود وجبواره
جثة صديقه مقطوعة الرأس ،اليت ُعثر عليها
فيما بعد يف الشارع.
 -6ريتشارد سامنر 2002 -
كان الفنان الربيطاني يعاني من مرض انفصام
الشخصية ،تويف بعدما
توجه إىل إحدى أكرب
ّ
الغابات يف ويلز،
وكبل نفسه إىل شجرة ورمى
ّ
املفاتيح بعيدًا .عثر على هيكله العظمي بعد 3
سنوات.
 -7بريند يورغن براندس – 2001
نشر إعالن دعائي يطلب فيه املوت بطريقة
عجيبة عن طريق قتله وأكله ،فلم يكن سوى
"آرمني مايفيس" ،ذلك الرجل األملاني امللقب
بـ"آكل حلوم البشر يف روتنربغ".
 -8نيتارو إيتو – 1979
كان يطمح يف احلصول على مقعد مبجلس
النواب الياباني ،فحاول اختاذ طريقة غريبة يف
محلته االنتخابية ،جلذب انتباه اجلمهور ،فلم جيد
سوى طعن نفسه ،لكنه مل يكن بارعًا ،فأصاب
شريان الفخذ ،ونزف حتى املوت.
 -9بازل براون – 1974
بسبب عشقه للنظام الغذائي الصحي ،حسب
وجهه نظره ،تناول براون غالونًا من عصري
مجة ملدة 10
اجلزر الذي حيمل فوائد صحية ّ
أيام ،مما أدى إىل ارتفاع نسبة الفيتامني "أ"
ودمر كبده بشكل تام.
يف جسده
ّ
 -10سيغموند بريتبارت – 1925
على الرغم من تلقيبه بـ "زيش" أقوى رجل يف
عصره ،إذ كان يثبت املسامري بيديه العاريتني
ويثين قضبان احلديد كأنها قطع من احللوى،
ويتسلق السالمل رافعًا فيلة صغرية ،وجير عجلة
قاطرة بداخلها ثالثة رجال بأسنانه ،غري أن
خدش مسمار صغري ركبته كان كافيًا لتسميم
دمه ووفاته ،أثناء أدائه متريناته االعتيادية.
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صحة ومجتمع

خدعة يومية بسيطة ختلص جسمك من السموم
جسم االنسان يتعرض للملوثات والسموم
بصفة يومية ...يف كل مكان من اهلواء امللوث
الذي نتنفسه ،واملاء الذي نشربه ،والشامبو
ومستحضرات التجميل األخرى اليت حتتوي
على املواد الكيميائية ،وبطبيعة احلال ،كل
من املضافات الكيماوية واملبيدات احلشرية
واهلرمونات واملضادات احليوية وغريها من
املركبات الضارة يف الغذاء الذي نأكله.
وميكن جلميع هذه السموم أن يكون هلا آثار
ضارة على اجلسم.
ولكن حلسن احلظ هناك شيء ميكن أن تفعليه
كل صباح ملساعدة جسمك على القضاء على
بعض من هذه السموم ،وحتسني عملية اهلضم،
وحتفيز عملية التمثيل الغذائي ،وزيادة الطاقة
وذلك حسب ما يقوله أخصائي التغذية مايك
جريي مؤلف كتاب أفضل  101طعام ملكافحة
الشيخوخة احلائز على أفضل نسبة مبيعات.
يقول مايك أن أفضل ما ميكنه فعله عند
االستيقاظ هو شرب كوب من املاء املفلرت
الفاتر أو الدافئ املضاف اليه عصري نصف
ليمونة طازجة وذلك قبل تناول أي طعام مبدة
ال تقل عن  10دقائق.
القيمة الغذائية والصحية لليمون
الليمون حيتوي على مكونات قوية مضادة
للبكترييا ،ومضادة للفريوسات ومقوية
للمناعة .كما أن الليمون يعمل كمساعد
للهضم ومنظف للكبد .حيتوي الليمون على
حامض السرتيك ،املغنيسيوم ،وفيتامني ،C
البكتني والكالسيوم وهي مواد تعزز املناعة
بصورة كبرية حبيث يستطيع حماربة العدوى.

الفوائد الصحية لشرب املاء بالليمون
صباحًا

رائحة عصري الليمون تعمل على حتسني املزاج،
ومستويات الطاقة ،واحلد من القلق .عصري
الليمون أيضًا حيسن الطاقة عن طريق إزالة
السموم من اجلسم.
-3املساعدة على فقدان الدهون
كما ذكرنا فإن عصري الليمون يساعد على
حتسني اجلهاز اهلضمي ،ويساعد يف إزالة
السموم ،ويزيد من مستويات الطاقة ،وكل
هذا يساعد على إنقاص الدهون يف اجلسم
وكذلك من خالل حتسني التوازن اهلرموني
للجسم.
وهذا سبب آخر إلضافة املاء بالليمون إىل
روتينك الصباحي اليومي.

اَ
جل َزر حُي ّسن خصوبة الرجال

-1حتسني عملية اهلضم
عصري الليمون يساعد اجلسم على حتسني
اهلضم وحيفز إنتاج الصفراء اليت تعمل على
هضم الدهون .كما يساعد يف التغلب على
عسر اهلضم.
-2تعزيز الطاقة

حفل إطالق كتاب
ٌّ
«طل وشـَـرر»
للدكتور رغيد النحـّاس

يسرّ أصدقاء الدكتور رغيد النحـّاس ،كما
يسرّ رابطة إحياء الرتاث العربيّ يف
أسرتاليا ،دعوتكم لحضور حفل إطالق
كتابه الجديد ّ
«طل وشرر» ،الذي يضّم
عيـّنة
من كتاباته األدبيّة املستوحاة من تجاربه
يف دمشق ،وبريوت ،ولندن ،وأسرتاليا،
وذلك يف الساعة السابعة من مساء األحد
يف ( )10العاشر من تشرين الثاني/
نوفمرب
 ، 2013يف 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.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية أن
الباحثني يف جامعة "هارفارد" حبثوا يف تأثري
الفاكهة واخلضار على صحة احليوانات املنوية،
ووجدوا أن َ
اجلَزر يعطي أفضل النتائج يف هذا
السياق.
وظهر أن التأثري األكرب كان على قدرة احليوانات
املنوية على احلركة والوصول إىل البويضة
لتلقيحها.
وطلب العلماء من قرابة  200شاب إتباع أنظمة
غذائية حتتوي على أنواع خمتلفة من الفاكهة
واخلضار قبل إخضاعهم لفحص من أجل معرفة
التأثري على احليوانات املنوية.
وتبي أن األطعمة الصفراء والربتقالية تساعد
نّ
على زيادة قوة احليوانات املنوية ،وعزي السبب
إىل وجود أصباغ الكاروتينات اليت حيول اجلسم
بعضها إىل مضادات لألكسدة معززة للصحة.
والشمام ميكن أن
وظهر أن البطاطا احللوة
ّ
حتسن كمية ونوعية احليوانات املنوية ،لكن
ّ
حيسن أداءها بنسبة  6.5إىل .%8
اجلزر
ّ
فتبي
أما الفواكه واخلضار احلمراء مثل البندورة
نّ
أنها ترتبط بعدد أقل من احليوانات املنوية غري
الطبيعية ،فهي تساهم يف زيادة احليوانات
املنوية "الطبيعية" بنسبة بني  8و.%10

ساعة نرجيلة مبائيت سيجارة

بوظيب ـ تنتشر ظاهرة تدخني النرجيلة ـ واليت
يطلق عليها ايضا الشيشة ـ بدأ ينتشر يف
الواليات املتحدة واوروبا الشرقية والغربية
حيث ارتبط تدخينها بسحر الشرق ،لتتحول
جلسات تدخني النرجيلة وسط ديكور شرقي
اىل حماكاة ترف السالطني يف الشرق.
ويدعي عشاق النرجيلة أنها أقل ضررا من
ّ
التدخني املعتاد واملتفق على مضاره يف
مجيع أحناء العامل .ويعلل مدمنو تدخني
النرجيلة عشقهم هلا بعدم إمكانية محلها يف
جيب مدخنها مما حيول دون إمكانية تدخينها
باستمرار مثل السجائر املتاحة دئما ،كما
يدعون ان املياه تساهم يف تنظيف الدخان
من النيكوتني.
ودقت الصحف األمريكية ناقوس اإلنذار من
خماطر تدخني النرجيلة حماولة منع انتشارها
الواسع يف األوساط االجتماعية بعد أن
كشفت أحباث طبية أن تدخينها لساعة يطرح
دخانًا يعادل  200سيجارة .
وأشارت الوكالة األمريكية لألمراض "سي
دي سي" اىل أن تدخني النرجيلة ملدة ساعة
واحدة تنتج  200ضعفًا من الدخان الناتج عن
تدخني سيجارة واحدة ،وفق جملة "ماكومب
ديلي هيلث" األمريكية.
جيرم قانون التدخني يف اوروبا وأمريكا
وال ّ
استخدام النراجيل ،ولكن حيظره يف األماكن
املغلقة داخل املطاعم واملقاهي و االماكن
العامة املفتوحة ،ولكنه ال مينعها يف حال مت
استخدامها يف أماكن شبه مغلقة ومنفصلة
وخمصصة هلا ،كما تتبع النرجيلة لقانون
التدخني حيث ال يسمح بتعاطيها ملن هم دون
الثامنة عشرة من العمر.
وبينت دراسة أمريكية أن تدخني نرجيلة واحدة
يطلق ما معدله أربعة أضعاف املادة املسرطنة
( ،)PAHوثالثني ضعف أول أكسيد الكربون
ما تطلقه سيجارة واحدة .وتدخني ساعة كاملة
من النرجيلة يطلق يف اجلو احمليط من املواد
املسرطنة والسامة ما تطلقه  20-10سيجارة.
وكان تدخني والنرجيلة حمور النقاش يف
املؤمتر الدولي األول حول تدخني النرجيلة
املنعقد يف أبوظيب منذ  21إىل  23تشرين
األول /أكتوبر اجلاري ،ليتبني أن النكهات
اجلذابة اليت تفوح رائحتها يف املقاهي العربية
هي اليت ختفي خماطر مرعبة كانت موضوع
أحباث موسعة من قبل جامعة يف أبوظيب يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وحذرت منظمة الصحة العاملية من أن تدخني
نرجيلة واحدة يعادل تدخني عدة علب من
السجائر دفعة واحدة ،مبينة أن االدعاء بأن
املياه املستخدمة يف النرجيلة كفيلة بتنقية
الدخان من النيكوتني ما هو إال وهم ومعلومة
خاطئة ،فمياه الشيشة تنظف أقل من  5باملئة
من النيكوتني.
يذكر أن انتشار تدخني الشيشة يف ازدياد
بني اجلنس اللطيف وذلك ألن النساء أكثر
عرضة ألي نوع من اإلدمان عمومًا ألسباب
فيزيولوجية ،مما جيعلهن عرضة آلثار التدخني
وتداعياتها اليت تصيبهن أكثر من الرجال ،إال
أن املفارقة االجتماعية تكمن يف انتشارها
بني النساء والقاصرين حتى يف اجملتمعات
املتحفظة الرافضة لتدخني السجائر.

يبطئ عمليات تأكسد الكولسرتول
»العنب» الوصفة السحرية لصحة العظام

العنب الطبيعي بأنواعه املختلفة يساعد على
مكافحة التجاعيد ويقلل من الوزن ،وعصريه
حيافظ على سالمة شرايني القلب.
باريس  -نصحت خبرية التغذية الفرنسية ماري
ترياز بوتي ،بتناول العنب الطبيعي ،مع جتنب
وجود أية آثار ملبيدات الزراعة عليه ،وذلك
بأنواعه املختلفة (األسود واألمحر واألخضر)،
حيث إنه يساعد على تقوية العظام ومكافحة
التجاعيد.
كما أكدت أنه يعمل على تنشيط عمل كرات
الدم البيضاء اليت متثل أمن اجلهاز املناعي يف
اجلسم.
وأوضحت اخلبرية الفرنسية ،أن تناول العنب ملدة
ثالثة أيام مع مراعاة استبعاد املصادر احليوانية
من حلوم وأمساك ومنتجات األلبان يساعد على
اخنفاض الوزن ،وخيفف من زيادة األمحاض اليت
تضر بالعظام.
يذكر أن العنب بأنواعه يتميز باحتوائه على نسبة
جيدة من املواد السكرية سريعة االمتصاص
وسهلة اهلضم ،ويرتكز سكر الغلوكوز وسكر
الفركتوز بشكل كبري ،ويتميز كذلك العنب بغنائه
بالفيتامينات مثل فيتامني سي وفيتامني بي.
كما حيتوي على نسبة جيدة من العناصر املعدنية
مثل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم.
وأظهر حبث قديم أجراه العلماء يف جامعة
كاليفورنيا أن عصري العنب يبطئ عمليات تأكسد
الكوليسرتول السيئ يف اجلسم ،مما يساعد يف
الوقاية من أمراض القلب واحملافظة على سالمة
الشرايني واجلهاز الوعائي.
وأوضح هؤالء يف اجمللة األمريكية للتغذية
السريرية أن وجود مستويات عالية من
الكوليسرتول السيئ يف الدم الذي يعرف
علميا بالربوتني الشحمي قليل الكثافة يزيد
خطر اإلصابة بأمراض القلب والدماغ ،لذلك فان
ختفيضها يساعد يف محاية الشرايني والعضلة
القلبية وحيافظ على صحتها وسالمة وظائفها.
وفسر األطباء أن هذا النوع من الكوليسرتول ال
ّ
يكون ضارا حتى يتأكسد يف جدران الشرايني،
وعندها يرتاكم فيها ويسبب تصلبها وانسدادها
ويعيق تدفق الدم إىل القلب والدماغ ،لذلك فمن
الضروري احملافظة على مستوياته ضمن احلدود
الطبيعية من جهة ومنع تأكسده من جهة أخرى.
ووجد الباحثون أن األشخاص الذين شربوا عصري
عنب كونكورد ملدة أسبوعني أظهروا زيادة ملحوظة
يف مقاومة الكوليسرتول السيئ للتأكسد ،األمر
الذي ساهم يف اخنفاض نسبة تعرضهم لألزمات
القلبية والسكتات الدماغية.
والحظ هؤالء أن هذا العصري قلل تأكسد
بروتينات بالزما الدم اليت تدل على التوتر
التأكسدي وااللتهاب بصورة أفضل من فيتامني
"أ" مما يشري إىل أن مركبات الفالفونويد املضادة
لألكسدة املوجودة فيه أقوى وأكثر فعالية يف
محاية القلب والشرايني من الفيتامينات  ،وفقا"
لـ "ميدل ايست اون الين".
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تتــمات

«لقاء التيارين» بال تفاهم..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

مل تشملها اخلطة االمنية بعد.
وتزامنت هذه التطورات ،مع اجراء قضائي جديد متثل يف استدعاء
احملقق العسكري االول رياض ابو غيدا امس االول رئيس احلزب
العربي الدميوقراطي النائب السابق علي عيد اىل التحقيق الثلثاء
املقبل جبرم تهريب مطلوبني للعدالة يف ملف تفجريي املسجدين يف
طرابلس .وتردد ان عيد تلقى نصائح من جهات حكومية ووزارية
وسياسية باملثول امام احملقق العسكري ،ما دام سبق له ان أبدى
استعداده للمثول امام القضاء وليس امام شعبة املعلومات يف
قوى االمن الداخلي.
وأعلن الوزير شربل امام قادة االجهزة االمنية ،ان املرحلة الثانية
من اخلطة االمنية ستنطلق خالل االيام املقبلة ،وستنتشر العناصر
االمنية بالتنسيق مع اجليش يف خمتلف شوارع املدينة ،وال سيما
منها االحياء واالزقة ملنطقيت باب التبانة وجبل حمسن .وطلب من
القادة االمنيني اختاذ كل االجراءات الالزمة لتوقيف املخلني باالمن
«والتعامل حبزم وجدية مع اي مسلح ،وعدم مراعاة املرجعيات
السياسية يف هذا الشأن».

احتدام

يف غضون ذلك ،اتسم املشهد السياسي بدرجة عالية من االحتدام،
يف ظل مضي «حزب اهلل» يف هجماته التصعيدية على فريق 14
آذار و»تيار املستقبل» ،االمر الذي استدرج موجة ردود عنيفة على
احلزب من هذا الفريق .ولوحظ ان الكتلة النيابية للحزب شددت
نربتها اهلجومية على تيار «املستقبل» غداة اهلجوم الكالمي الذي
شنه رئيس الكتلة النائب رعد على خصوم احلزب ،مما فسر بأن
احلزب اراد ازالة اي التباس يف شأن موقف رعد ،وتاليا املضي
يف املنحى التصعيدي الذي اطلقه.
وصدرت ردود عنيفة من نواب يف كتلة «املستقبل» على رعد،
فتحدث النائب عمار حوري عن «هسترييا سياسية غري مسبوقة تعرب
عن حجم املأزق الداخلي واالقليمي ألصحابها» .كما عزا النائب
نهاد املشنوق تهديدات رعد ،اىل «احلسابات اخلاطئة للحزب يف
شأن اململكة العربية السعودية ،اذ فوجئ بأنها دولة اساسية هلا
دور اقليمي وكلمتها مسموعة اقليميًا ،وليس لدى احلزب غري
استخدام الشتائم» .ورأى االمني العام لـ»تيار املستقبل» امحد
احلريري ،ان تهديدات رعد «تدل على ارباك وتوتر يسود احلزب
وتبدد احالم االنتصار املزعوم لديه».
وقال مصدر يف تيار «املستقبل» ان حال التوتر اليت تعرتي «حزب
اهلل» مردها اىل اآلتي:
« -1مل يعد احلزب يستطيع القول ان لديه االكثرية النيابية ،بعد
اعالن رئيس «جبهة النضال الوطين» النائب وليد جنبالط انه
سيعيد تسمية متام سالم رئيسا مكلفا لتشكيل احلكومة اذا اعتذر
وأجريت مشاورات التكليف من جديد.
لريجح كفة املعارضة ،بعد
 - 2عودة امليزان العسكري يف سوريا
ّ
هجمة النظام وحلفائه على خلفية صفقة تسليم االسلحة الكيميائية
تفاديا للضربة العسكرية االمريكية.
 - 3عودة احلرارة اىل التواصل العربي  -الدولي وهذا ما ظهر يف
زيارة وزير اخلارجية االمريكي جون كريي االخرية للسعودية».
وخلص املصدر اىل «ان «حزب اهلل» شعر بأن كل املعطيات
اليت سبق ألمينه العام السيد حسن نصراهلل ان انطلق منها قد
«ختربطت» ،مما جعل رئيس الكتلة النيابية للحزب حممد رعد يطل
متوترًا ويعود اىل لغة تهديدية كان احلزب قد غادرها من قبل».

سليمان

اىل ذلك ،يقوم رئيس اجلمهورية ميشال سليمان بزيارة رمسية
للسعودية االثنني املقبل تستمر حتى الثلثاء .وعلمت «النهار» ان
العاهل السعودي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز سيستقبل الرئيس
اللبناني الذي سيلتقي ايضا ولي العهد االمري سلمان بن عبد العزيز
ووزير اخلارجية االمري سعود الفيصل ،اىل لقاءات أخرى بينها على
االرجح لقاء والرئيس سعد احلريري املوجود يف الرياض.
وقالت اوساط الرئيس سليمان ان احملادثات يف السعودية
ستتطرق اىل العالقات الثنائية اليت «تتمتع مبستوى عال من
اجلودة» واوضاع املنطقة ،وخصوصًا يف سوريا ،وموقف اململكة
من مؤمتر جنيف  2 -وملف النازحني السوريني الذي يضغط على
لبنان أكثر فأكثر ،مما يتطلب مؤازرة السعودية له يف حتمل اعبائه.
كما تتطرق احملادثات اىل الوضع احلكومي اللبناني من زاوية تدوير
الزوايا اليت تتصل بهذا االمر.

لقاء «التيارين»

يف غضون ذلك ،استأثر اللقاء االول من نوعه منذ مدة طويلة
لنواب من «تيار املستقبل» وآخرين من «التيار الوطين احلر»
باهتمام سياسي ونيابي ،لكن اللقاء مل يسفر عن اكثر من اطالق
دينامية حوارية بني اجلانبني ظلت معها عوامل االختالفات على
حاهلا وخصوصا يف شأن مسألة ارتباط تشكيل احلكومة اجلديدة
وانعقاد اجللسات النيابية بانسحاب «حزب اهلل» من تورطه يف
الصراع السوري .ويف خالصة املناقشات بني اجلانبني تبني ان
نواب «املستقبل» عرضوا ثوابتهم مركزين على مشروع الدولة
والتزام «اعالن بعبدا» وانسحاب «حزب اهلل» من سوريا ،فيما ركز
نواب «التيار الوطين احلر» على اولويات بينها فصل االولويات
اللبنانية عن االزمة السورية وتفعيل املؤسسات الدستورية بدءا

مبجلس النواب .ومل حيدد اجلانبان موعدا للقاء آخر ،وان يكونا أكدا
استمرار اللقاءات.

استعداد امريكي..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
تقيد قدرة طهران على تصنيع السالح النووي ،يف مقابل حصوهلا
ّ
على ختفيف للعقوبات اليت أضرت باقتصادها يف الصميم.
وبدا ذلك واضحًا يف موقف البيت االبيض الذي أبدى استعداد
القوى العاملية الست للنظر يف ختفيف حمدود للعقوبات عن ايران
يف مقابل دليل واضح على ان طهران تتخذ خطوات لكبح برناجمها
النووي.
وصرح الناطق باسم الرئاسة االمريكية جاي كارني بانه يف مقابل
«اجراءات ملموسة ميكن التحقق منها» ملعاجلة بواعث القلق الدولية
الطويلة االمد ،ستنظر القوى الست يف «ختفيف حمدود ومستهدف
وميكن الرجوع عنه ال يؤثر على اهليكل األساسي لعقوباتنا» .اال أنه
حذر من أنه اذا فشلت ايران يف اظهار تقدم يف شأن برناجمها
النووي  ،ميكن الرتاجع عن التخفيف «املعتدل» للعقوبات وفرض
عقوبات أشد.
ويف خطوة أخرى ذات دالالت ،أفاد مسؤول كبري يف وزارة
اخلارجية االمريكية ان مسؤولني أمريكيني وايرانيني أجروا حمادثات
ثنائية «جوهرية» على هامش احملادثات النووية.
وقال إن االجتماع الذي استمر ساعة بني الوفدين االمريكي
برئاسة وكيلة وزارة اخلارجية للشؤون السياسية ويندي شريمان
واإليراني برئاسة نائب وزير اخلارجية االيراني عباس عراقجي كان
«حمادثة جادة وجوهرية».
وكان عراقجي صرح بان اقرتاح طهران وقف بعض نشاطاتها
النووية يف مقابل ختفيف انتقائي لبعض العقوبات االقتصادية
حظي مبوافقة القوى الست.
كذلك أبلغ وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف «رويرتز»
بعد اجللسة الصباحية أن «احملادثات تسري على حنو جيد ،وبدأنا
نقاشات أكثر تفصي ًال .حيدوني االمل يف أن نتمكن من املضي
قدما».
ويف مقابلة مع شبكة «سي ان ان» االمريكية للتلفزيون ،قال
ظريف« :اعتقد انه من املمكن التوصل اىل تفاهم أو اىل اتفاق قبل
اختتام احملادثات مساء غد (امس)» .واضاف ان طهران «مستعدة
حملاولة تبديد القلق» من برناجمها النووي ،لكنه شدد على انها
لن تتخلى متامًا عن ختصيب االورانيوم .ويف ظل هذه االجواء
املتفائلة ،حذر رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو من ان
قبول االقرتاح االيراني سيكون «خطأ تارخييًا».

النظام سيطر على..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

ملقاتليها حول العاصمة.
يف غضون ذلك ،صرح وزير اخلارجية االمريكي جون كريي يف
عمان بان مؤمتر جنيف  2 -للسالم يف سوريا الذي ارجئ مرارا كانت
آخرها قبل يومني ،ميكن ان يعقد يف االسابيع املقبلة ،فيما يدرس
«االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية» دعوة موسكو
اىل استضافة حوار غري رمسي بني ممثلني للنظام واملعارضة.
وقال كريي خالل مؤمتر صحايف مشرتك مع وزير اخلارجية االردني
ناصر جودة يف عمان ان مؤمتر جنيف  ،2 -الذي كان مأموال ان
يعقد يف نهاية تشرين الثاني قبل ان يبدد اجتماع الثلثاء املاضي
هذه االمال ،ميكن ان يؤجل اسبوعا او حنوه» .واضاف ان سبب
التأجيل هو االجتماع املقرر ان تعقده املعارضة السورية السبت
يف اسطنبول لرص صفوفها واخلروج مبوقف موحد من املشاركة
او عدم املشاركة يف هذا املؤمتر ،وانا واثق من انه ...خالل االيام
املقبلة ميكن حتديد موعد».
ويف موسكو ،اعلنت وزارة اخلارجية الروسية ان ممثلي املعارضة
السورية ابدوا اهتماما بعقد لقاءات غري رمسية يف موسكو يف إطار
التحضري جلنيف  .2 -وأوضحت أن اللقاءات تناولت تباد ً
ال لآلراء
يف شأن الوضع يف سوريا وحوهلا وتركزت على موضوع التحضري
للمؤمتر الدولي مبا يتفق واملبادرة الروسية  -األمريكية يف تاريخ
 7ايار  .2013وأفادت عقب سلسلة من اللقاءات عقدها يف جنيف
نائب وزير اخلارجية الروسي املبعوث اخلاص للرئيس الروسي
اىل الشرق األوسط ميخائيل بوغدانوف مع املعارضة السورية يف
اخلارج ،انه مت تأكيد ضرورة اإلسراع يف التسوية السياسية لألزمة
عرب حوار سوري شامل من دون شروط مسبقة مبشاركة ممثلني
للحكومة السورية واألطراف الرئيسيني يف املعارضة واجملموعات
العرقية والطوائف.
وردًا على الدعوة الروسية ،قال عضو االئتالف السوري املعارض
كمال اللبواني ان االئتالف يدرس االقرتاح الروسي .لكنه لفت اىل
ان احملادثات ستكون مقتصرة على خرباء من الذراع االنسانية يف
االئتالف ومنظمات انسانية تابعة للحكومة السورية.
ونقلت وكالة «االسوشيتدبرس» عن مسؤول آخر يف االئتالف
طلب عدم ذكر امسه ،ان االئتالف قرر ارسال خرباء اىل موسكو
الجراء مناقشات حمدودة يف شأن فتح ممرات انسانية اىل املناطق
احملاصرة.

سليمان اىل السعودية :احلوار يف لبنان  ..ومع إيران

نصراهلل :أسقطنا «العرقنة»  ..وسوريا ستتعافى
أربك اخلطاب األخري لرئيس «كتلة
الوفاء للمقاومة» النائب حممد رعد
سمى الفريق
«قوى  14آذار» وما ُي ّ
الوسطي ،وحتى بعض احللفاء يف
« 8آذار» ،وشكل مناسبة الجتهادات
وأسئلة حلقت أبعد من مساء لبنان
وساحاته السياسية واألمنية املشلعة
األبواب ،وراح كثريون يسألون عما
يشتم رائحة
إذا كان «حزب اهلل»
ّ
صفقة إقليمية أو دولية ،سيكون
لبنان يف ضوئها «جائزة ترضية»
أمريكية للسعوديني وحلفائهم
اللبنانيني..
يبدد بيان كتلة
وبد ًال من أن
ّ
«حزب اهلل» النيابية ،أمس االول،
ما صعب تفسريه يف خطاب رعد،
زاد األمور التباسًا ،خاصة أنه جاء
على مسافة عشرة ايام من خطاب
السيد حسن نصراهلل يف احتفال
اليوبيل الفضي ملستشفى الرسول
األعظم ،وبدا فيه هادئًا ومرتاحًا،
حتى أن بعض حلفاء احلزب وخصومه
وصفوه بأنه «خطاب النصر السوري
ـ اللبناني»!
أكثر من ذلك ،فإن مثة تقديرات
بأن خطاب السيد نصراهلل يف
العاشر من حمرم يف ختام مسرية
الضاحية اجلنوبية ،سيكون مكم ًال
خلطابه العلين األخري ،مبعزل عن
الشق التعبوي العاشورائي ،وكذلك
مكم ًال للتوجيهات اليت أعطاها قبل
ايام قليلة للمقرئني يف اجملالس
العاشورائية لـ»حزب اهلل» يف كل
لبنان.
وقال نصراهلل خماطبًا املعنيني
بتنظيم اجملالس العاشورائية لـ»حزب
اهلل» أن تهديد بعض اجملموعات
جمالس
باستهداف
التكفريية
عاشوراء سيكون ،ليس فقط دافعًا
لنا للمشاركة الفاعلة واملنظمة يف
هذه اجملالس ،بل وإلطالق خطاب
الوحدة اإلسالمية ورفض كل خطاب
مذهيب وطائفي.
وانطلق نصراهلل من شعار
«هيهات منا الذلة» ،داعيًا اىل
مواجهة «اخلطر الكبري املتمثل
مبشروع استهداف بيئة املقاومة
بالسيارات املفخخة» ،مشددًا على
تفويت الفرصة على كل من يسعى
اىل النيل من الضاحية اجلنوبية
وأهلها ،مشريًا يف هذا السياق اىل
أن اجملموعات اإلرهابية اليت ضربت
يف الضاحية وطرابلس كأنها مل
ترو غليل حقدها ،فقررت املضي
ِ
يف خيار إرسال السيارات املفخخة،
«ولكن العناية االهلية ساعدتنا وما
ّ
مت ضبطه من مواد متفجرة يف
السيارة املفخخة اليت مت اكتشافها
يف املعمورة مؤخرًا ،هو أكرب مما مت
تداوله يف وسائل اإلعالم ولو أنها
انفجرت لكانت أحدثت دمارًا هائ ًال
وتسببت بكارثة إنسانية».
واذ لفت نصراهلل االنتباه اىل
قدمت منذ انطالقتها
ان املقاومة ّ
حتى اآلن منوذجًا راقيًا للعامل ،اكد
اننا اليوم ويف مناسبة عاشوراء
نواجه حتديات مستمرة وأوهلا حتدي
املضي يف تعزيز قدرات املقاومة
ملواجهة اخلطر االسرائيلي.
واكد نصراهلل ،حسب من
شاركوا يف اللقاء« ،أن تضحياتنا
لن تتوقف يف سبيل رفعة بلدنا
وأمتنا» ،مذكرًا بأن انتصار متوز
« ،2006محى لبنان وحفظ كيانه
وبقاءه» ،وأضاف« :يف متوز 2006
تواطأ العامل ضد املقاومة ،وهناك
من راهن على هزميتها والبعض كاد
يأتي بالبواخر لتحميلنا كمطلوبني
اىل «غوانتانامو» ،لكن يف النهاية
كان النصر حليف «حزب اهلل» الذي
صار قوة إقليمية حيسب اجلميع
حسابها».

وتطرق نصراهلل اىل الوضع
السوري ،وقال «انه بعد فشل
خمطط ضرب املقاومة يف لبنان
واستهداف ايران ،قرروا التآمر
على سوريا ،وحنن بتقديرنا ،ما
كان خمططًا لسوريا أكرب مما كان
خمططًا لـ»حزب اهلل» يف متوز
 ،2006واألمر يتجاوز موضوع
اإلصالح والتغيري ،هناك مؤامرة
إلسقاط النظام خبياراته السياسية
اليت جعلته يقف اىل جانب املقاومة
يف العراق وفلسطني ولبنان وهم
أرادوا تدفيعه مثن هذه اخليارات،
لذلك وقفنا اىل جانب النظام».
وتابع نصراهلل« :أستطيع القول إننا
أحبطنا معظم ما كان يخُ طط لسوريا
برغم
مكابرة بعض الدول يف املنطقة
وعرقلتها احلل السياسي ،لكن يف
نهاية األمر لن يصح إال الصحيح.
سوريا ستتعافى ،وهذا احلل
السياسي سنصل إليه يف نهاية
أن حمور احلرب
األمر ،خاصة
ّ
على سوريا قد وصل اىل حائط
مسدود ،وميكن القول إننا أصبحنا
اآلن يف ربع الساعة األخري قبيل
حتقيق انتصار تارخيي واسرتاتيجي
جديد».
وأكد نصراهلل ان ذهاب «حزب
اهلل» إىل سوريا كان أكثر من
ضرورة وواجب ،وقال «لو مل
لتحول لبنان
نذهب اىل سوريا،
ّ
عراقًا ثانيًا ،بدليل أنه استشهد
يف العراق يف الشهر املاضي 900
شخص وسقط املئات من اجلرحى،
نتيجة  300سيارة مفخخة أو عملية
انتحارية».
وتطرق السيد نصراهلل اىل قضية
الزوار اللبنانيني يف أعزاز وكيف
مت اإلفراج عنهم ،متوقفًا عند دور
بعض العواصم االقليمية وخاصة
قطر.
واذ نددت الكتلة بكالم وزير
اخلارجية األمريكية جون كريي يف
الرياض حول «حزب اهلل» ودوره
يف مستقبل لبنان أكدت «أن
حماوالت البعض استخدام لبنان يف
بازار الرتضيات ليس قاب ًال للصرف،
ولن يكون مبستطاع أحد أن يقايض
على حساب اللبنانيني واستقالهلم
وسيادتهم ومصاحلهم الوطنية».
من جهة ثانية ،قال مصدر
مواكب لزيارة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان االثنني
املقبل اىل السعودية ان البحث
مع امللك السعودي عبداهلل بن عبد
العزيز وولي العهد االمري سلمان
بن عبد العزيز ووزير اخلارجية االمري
سعود الفيصل« ،سيشمل الوضع
احلكومي وإطالق احلوار والعالقات
االيرانية – السعودية والتشديد
على ان حتل كل االمور العالقة
عن طريق التفاوض ودعم املوقف
اللبناني بأن حترتم كل االطراف
الداخلية يف لبنان مضمون إعالن
بعبدا ،وسيكون اللقاء مع الرئيس
سعد احلريري يف حال حصوله يف
االطار نفسه ،أي تشجــيع احلـوار
وقيام حكومة جامعة وعادلة».
ورأى املصدر أن احلوار الوطين
الذي أطلق يف املرة األخرية
وأنتج إعالن بعبدا كان بدعم
سعودي – ايراني واضح ومباركة
دولية« ،اما اآلن فإن االولوية
هي للحكومة وليس احلوار ،واذا
تشكلت احلكومة ..فسينطلق احلوار
فورًا» ،واكد املصدر «ان لبنان
لديه عنوان هو حتييده عن االزمات،
لذلك سيؤكد رئيس اجلمهورية على
أهمية حوار السعودية مع ايران
ودعم استقرار لبنان وانتظام عمل
مؤسساته الدستورية .
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كتب أكرم املغوّش

اجليل املدان سرية ذاتية للقائد الدكتور البطل
منصور سلطان االطرش اعدته واطلقته بعد رحيله
اىل دار اخللود كرميته الدكتورة ريم االطرش هذه
السرية غيض من فيض وقليل من كثري لقائد
مارس البطولة مع والده الطيب الذكر القائد
العظيم سلطان باشا االطرش منذ طفولته حيث
كان يتنقل مع والده اثناء قيادته الثورة السورية
الكربى وعاش يف الرباري وافرتش االرض والتحف
السماء اسوة جبميع اجملاهدين االبرار وعائالتهم
واجناهلم من أجل العروبة وحترير سورية ولبنان
وفلسطني من دنس املستعمرين وبعد االنتصارات
اليت حققها القائد البطل سلطان باشا االطرش
ورفاقه االشاوس ورفع العلم العربي خفاقًا على
ساريات قالعنا وجبالنا اكمل القائد اخلالد منصور
االطرش علومه يف مدارس دمشق ويف اجلامعة
االمريكية يف بريوت وجامعة السوربون يف
باريس وشارك يف تأسيس حزب البعث العربي
االشرتاكي واسس مع رفيق جهاده القائد العربي
الكبري واملختطف االستاذ شبلي يوسف العيسمي
ثانوية املزرعة يف السويداءتيمنًا مبعركة املزرعة
اليت سحق واباد فرسان جبلنا االشم اكثر من 13
الف ضابط وجندي فرنسي ومرغوا رأس اجلنرال
ميشو يف الثورة السورية الكربى هذه الثانوية
كانت قمة الوفاء من القائدين الكبريين اىل ابناء
واحفاد اجملاهدين االبطال والشهداء االبرار الذين
صنعوا جمد سوريه ولبنان وفلسطني بقيادة والده
العظيم الشأن سلطان باشا االطرش .
ونظرًا لشخصية القائد املناضل منصور سلطان
االطرش الفذة ومصداقيته النه ليثًا من غضنفر
كانت املناصب ترتاكض اىل حضرته دون عناء
الن الشعب املخلص والويف هو من قرر ويقرر
ُ
فانتخب نائبًا عن جبلنا االشم ووزيرًا
من ينتخب
وعضوًا يف القيادتني القطرية والقومية ورئيسًا
جمللس الرئاسة ورئيسًا جمللس قيادة الثورة
الذي كان عمي بكل فخر واعتزاز القيادي الكبري
صياح مصطفى
احملامي املغفور له االستاذ
ّ
ّ
املغوش عضوًا يف اجمللس قبل حركة  23شباط
وكذلك شقيقه املغفور له البطل سالمه مصطفى
املغوش احد القادة العسكريني االبطال الذين
ّ
قادوا ثورة الثامن من آذار عام 1963و الذي
حذر رمحه اهلل االنقالبيني من املؤامرة كما ذكر
القائد الكبري منصور يف سريته اخلالدة ومهما
كتبنا عن صاحب السرية ونضاالته نبقى مقصرين
الن الكتابة عن القامات العظيمة وعلى رأسها
البطل منصور سلطان االطرش النه مثل وميثل
يف حياته وخلوده النضال واملبادئ واالخالق
والوطنية الصادقة وقد ارحتل اىل دار اخللود
قبل ان يرى الوطن الغالي يدمر وتتكالب عليه
قوى الشر الن الوصوليني واالنتهازيني هم
من تآمروا على القائد الشريف منصور االطرش
ورفاقه االشراف ومنهم (أبو صطيف االطلسي
وحاشيته زمرته )ليأتوا بداعش والنصرة وسواهم
وهنا تكمن املؤامرة اهلل ينجينا واالتي أعظم
محى اهلل سوريه وبالدنا العربية من شر الطغاة
والعمالء والصهاينة واجملد واخللود لصاحب
السرية ورفاقه االبرار .
لك اخللود وصحبك وكافة شهداء سورية
والوطن العربي الذي نذرت نفسك من اجل فالحه
وتطوره وحتريره من رجس املستعمرين.

تعرض الطالب اخللوق واملتفوق فنسيند
ديزيريه مننوم لعارض صحي مفاجئ الزمه
املكوث يف املنزل منذ عدة شهور وهو يف
عمر الورود حيث انهى دراسته االعدادية
وانتقل للمرحلة الثانوية يف معهد سيدة
لبنان يف عهد رئيسة راهبات العائلة
مارلني شديد وانهى
املقدسة الراهبة
الدراسة يف حضرتها حيث تستعد للتقاعد
وهو يرتفع اىل املرحلة الثانوية وهو
يتذكر استاذه شربل البعيين ومسرحياته
وقصائده ويتابع مؤسسته االعالمية
وتلفزيون الغربة
وقد عاين فنسيد العديد من االطباء
االخصائيني ومل جيدوا معه ولديه أية
مشكلة صحية شفاه اهلل من شر احلساد
واحلاسدين ونظرًا النهائه املرحلة االعدادية
بتفوق وامتياز كانت قد اختذت مديرية
التعليم والرتبية يف والية نيو ساوث ويلز
أن جتري االمتحان لفنسيد يف منزله وهذا
االمر يعترب االول يف اسرتاليا ..اهلل يعمر
اسرتاليا دائمًا وحيميها وهذا ما مسعته من
احلبيب فنسيد واهله ونفس الدعاء الذي
نردده ويردده كل خملص.
ويقول فنسيد واهله نتقدم خبالص
الشكر واالمتنان من راهبات العائلة
املقدسة واملدرسني واملدرسات ومجيع
الطالبات والطالب يف معهد سيدة لبنان
ومجيع االهل واالقارب واالصدقاء يف
اسرتاليا ولبنان وخاصة مديرية الرتبية

والتعليم يف سيدني لالهتمام الكبري
وتقديم كافة التسهيالت واالطمئنان
على صحيت أسأل اهلل تعاىل أن يساعدني
ويشفيين من مرضي املفاجئ .
ويضيف فنسيد قائ ًال كل الشكر الهلي
االحباء وخاصة والدتي احلبيبة والغالية
اليت ال تفارقين واملتفرغة خلدميت كل
الوقت وانا اناجي اهلل تعاىل واصلي له
ليعيد لي صحيت رأفة بي وبأهلي وخاصة
والدتي العظيمة ووالدي العظيم وأخوتي
الغوالي كما امتنى على أي انسان وخاصة
التالمبذ اذا تعرض احدهم ال مسح اهلل الي
عارض صحي أن ال ييأسوا الن اهلل معنا
دائمًا وأبدًا.
نسأل اهلل الشفاء للغالي فنسيد .

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجم احملبوب مايز البياع يف سيدني
ثروة الفنان وتألقه بأعماله الناجحه وحمبة اجلمهور له

الفنان مايز البياع وعقيلته بلفينا مع الزميل اكرم املغوّش
كثرية وعديده هي رحالت املطرب املتألق مايز البياع اىل سيدني وباقي املدن االسرتالية اليت
تتواجد فيها اجلاليات العربية ويف مجيع زياراته كنت أجري املقابالت الصحفية معه وكان يقول
لي :ان ثروة الفنان وتألقه تعود اىل مصداقيته واحرتامه لنفسه بالدرجة االوىل وبالتالي حمبة
اجلمهور واالعمال املميزة اليت يقدمها.
لذلك نرى الشعبية الكبرية للنجم املتألق مايز البياع بأغنياته املميزة كالمًا وحلنًا وما زال جيدد
يف اعماله حيث صدر له حديثًا اغنيات رائعة القت الصدى الواسع والكبري يف اوساط حمبيه وحنن
ننتظر قدومه اىل اسرتاليا النه مل يتعود الغياب كثريًا عن اجلمهور اللذي احبه واحب أغنياته .
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منوعات

 8نصائح تساعدك الكتساب الطول..
من دون كعب
يعتمد طول اإلنسان بشكل أساسي على عامل الوراثة واجملموعة
العرقية اليت ينتمي إليها ،باإلضافة إىل عوامل الطقس والبيئة
احمليطة ،ويشعر الكثري من الناس باحلرج من قصر القامة وحياولون
التغلب على هذه املشكلة بارتداء األحذية العالية.
ورغم أن معظم العوامل اليت حتدد طول اإلنسان خارجة عن إرادته،
إال أن هناك بعض اإلجراءات اليت من شأنها مساعدته على اكتساب
املزيد من الطول أوردها موقع وايكي هاو اإللكرتوني:
 -1جتنب العوامل اليت متنع منو اجلسم
ينصح املختصون باالبتعاد عن تناول املنشطات ،ألنها متنع منو
العظام عند األطفال واملراهقني ،كما أن التدخني ميكن أن يؤثر
بشكل سليب على طول اإلنسان ،وكذلك احلال بالنسبة للكافيني
لذلك جيب التخفيف منه.
 -2احلصول على القدر الكايف من النوم
أظهرت األحباث أن املراهقني واألطفال حباجة إىل عدد ساعات
نوم يرتاوح بني  8إىل  11ساعة يوميًا ،وذلك بسبب منو أجسادهم
وانتاج املزيد من اخلاليا يف هذه املرحلة ،لذلك فهو حباجة إىل
الراحة الكافية ألداء هذا الغرض ،كما أن انتاج هرمون النمو ينشط
بشكل كبري أثناء النوم.
 -3تناول الغذاء الصحي
حيتاج اجلسم إىل الفيتامينات واملعادن الضرورية للنمو بشكل
سليم ،لذلك جيب اختيار األطعمة املناسبة ،وخاصة لألطفال الذين
ال زالوا يف طور النمو ،وينصح بشكل أساسي بتناول األطعمة
احلاوية على الكالسيوم وفيتامني د اليت تساعد على منو العظم
باإلضافة إىل الربوتينات احليوانية والنباتية والكربوهيدرات
واخلضار والفواكه.
 -4تقوية جهاز املناعة
تعيق بعض األمراض عملية النمو وخاصة عند األطفال ،لذلك
جيب تعزيز جهاز املناعة الذي يقف حاجزًا منيعًا يف وجه البكترييا
واجلراثيم ،ويساعد على ذلك تناول الفيتامني سي املوجود يف
الفواكه احلمضية ،باإلضافة إىل األطعمة الغنية باملواد املضادة
لألكسدة وأمحاض أوميغا  3كالسمك وجتنب األطعمة املعلبة
ّ
واملصنعة.
 -5ممارسة التمارين الرياضية
تساعد بعض أنواع األلعاب الرياضية كالسباحة وركوب الدراجات
واجلري على زيادة منو اجلسم ،باإلضافة إىل متارين أخرى تساهم
يف متدد العضالت والعظام واكتساب املزيد من الطول.
 -6احلفاظ على استقامة اجلسم
جيب أن يبقى اجلسم دومًا يف وضعية مستقيمة سواء كان ذلك
أثناء اجللوس أو الوقوف ،حيث يكون الكتفان مرفوعني للخلف،
والذقن لألعلى وال يتحمل العمود الفقري الكثري من الضغط.
 -7عدم محل األوزان الثقيلة
يسبب رفع االوزان الثقيلة بأذية للعمود الفقري وضغط كبري على
العظام واملفاصل ويؤدي إىل تشوهها ،ويالحظ ذلك بشكل كبري
عند األشخاص الذين ميارسون رياضة رفع األثقال.
 -8زيارة الطبيب املختص
عندما يالحظ األبوان تأخرًا يف منو الطفل باملقارنة مع أقرانه ،جيب
زيارة الطبيب املختص للتأكد من عدم وجود أمراض تعيق النمو
وعالجها يف أسرع وقت إن وجدت.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

الصينيون يقبلون على االرتباط العائلي
عرب "سوق الزواج" يف شانغهاي
يعلق الصينيون
إعالنات يف سوق
الزواج الواقع يف
مدينة شانغهاي،
مبثابة
وهي
للتعريف
CV
با أل و صا ف
واملواصفات مثل
واملهنة
السن
والدخل املادي،
ومستوى التحصيل
العلمي وما إن
كان متزوجا أم
ال وغريها من
املعلومات.
وتستقبل عبارة "مرحبا بكم يف سوق الزواج يف شانغهاي" الراغبني
بوضع إعالنات حول أنفسهم ،وإن مل يقتصر استخدام هذه الوسيلة
على الراغبني يف العثور على شريك للحياة ،بل وتشمل أولياء
األمور الذين
يساعدون
أ بنا ء هم
يف هذه
ا ملهمة .
فيما
و
ن
يكو
ا لبعض
منهمكا
بإ لصا ق
ا أل و ر ا ق
اليت حتوي املعلومات الشخصية ،يكون هناك من ميسك بدفرت
ويدون فيه املعلومات حول العريس أو العروس ،بهدف
صغري
ّ
عرضها على الشخص الذي يبحث له عن شريك حلياته.
وال يكتفي املشرفون على "سوق الزواج" بتسهيل األمر بهذه
الطريقة فحسب ،إذ أنهم ينظمون "معرض احلب والزواج السنوي"
حيث يتجه الشباب والشابات إىل املعرض أمال بالتواصل املباشر
بعيدا عن أوراق اإلعالنات ،اليت ال تلبث أن تعود وتأخذ مكانها
جمددا.
وعزت املسؤولة عن أحد مواقع التعارف يف االنرتنت سونغ لي
جلوء الكثري من الصينيني هلذا السوق إىل "عدم توافر إمكانية
التواصل مع اجلنس اآلخر لدى العديد من ممثلي اجلنسني الذين
ولدوا بعد عام  ،1980يف إشارة إىل بدء تطبيق سياسة اإلبن
الواحد الصارمة يف الصني ،وذلك بسبب عدم وجود أشقاء لديهم
أصدقاء ميكن من خالهلم التواصل مع اآلخرين ،لذا يكرب هؤالء يف
بيئة ال تتوافر فيها الظروف للقاء أشخاص من اجلنس اآلخر".
حول تاريخ "سوق الزواج" تقول لي إنه "مت تنظيمه يف عام ،"2004
مشرية إىل أنه "ومع وجود هذا السوق إال أنه ال حيل املشكلة
بسبب الفارق بني عدد الرجال والنساء البالغ  3أضعاف لصاحل
النساء الراغبات يف الزواج ،وهو ما يشكل عقبة أمامهن يف اختيار
شريك احلياة املناسب .باإلضافة إىل ذلك حيصل الرجال على
تسهيالت منها قدرتهم بالتسجيل يف السوق جمانا ،بينما تفرض
 500دوالر على املرأة ،عالوة على أنه باستطاعة الرجل الذي ولد
بعد  1970أن يعرض نفسه يف "سوق الزواج" يف حني جيب أال
يقل عمر املرأة عن  33عاما"

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

تطبيق هاتفي ملكافحة
اإلسالموفوبيا يف فرنسا

يف ظل ازدياد األعمال املناهضة لإلسالم يف فرنسا ،تعمل
اجلمعيات احلقوقية على مكافحة هذه العنصرية اليت جتتاح البالد
يف اآلونة األخرية ،كان آخرها تطبيقًا للهواتف الذكية.
أطلقت مجعية مكافحة معاداة اإلسالم يف فرنسا تطبيقًا للهواتف
الذكية وأجهزة األندرويد يسمح بالكشف والتبليغ عن األعمال
املعادية للمسلمني يف فرنسا.
هذا التطبيق اجملاني اجلديد يتيح للمستخدم احلصول على
املعلومات الالزمة بشأن أي عمل أو سلوك معاد لإلسالم ،مثل
اعتداء أو شعارات على جدران املساجد ،من خالل نشر صور
أو شريط فيديو مصور ،إىل جانب االطالع على مقاالت وأعمال
تنشرها الدائرة القانونية للجمعية.
وقال بابكر سيين ،املسؤول اإلعالمي للجمعية ،إن اهلدف من
هذا التطبيق هو "احلصول على املعلومات اليت تتعلق بأي
سلوك معاد لإلسالم ،من أجل استخدامها كدليل لإلبالغ عن
هذه األعمال".
وأضاف يف بيان صدر عن اجلمعية" :لنكن كلنا شهود يف
وجه معاداة االسالم" ،مشريًا اىل أن التطبيق اجلديد يساعد
على تأمني التواصل مع اآلخرين حلشد اجلهود اليت تهدف إىل
مكافحة اإلسالموفوبيا وتقديم النصيحة واالستشارة القانونية
لضحايا هذه األعمال.
يأتي إطالق هذا التطبيق بالتزامن مع إعالن مديرية الشرطة يف
مدينة بوزانسون شرق فرنسا عن العثور على شعارات عنصرية
مناهضة للعرب واملسلمني وصلبان معقوفة مرسومة على
جدران مسجدين يف املدينة ،وعبارات مثل "فرنسا للفرنسيني"
و"أخرجوا العرب من البالد" وغريها.
وفقًا ألرقام مجعية مكافحة معاداة اإلسالم يف فرنسا ،ارتفعت
األعمال املناهضة للمسلمني يف فرنسا لتصل إىل  469يف
العام  2012أي بزيادة  %57مقارنة بالعام .2011
وتعد هذه األرقام أكرب من تلك اليت أحصاها مرصد مكافحة
االعمال املعادية للمسلمني الذي كشف عن  201عمل مناهض
للمسلمني يف  2012بارتفاع قدره  %28مقارنة بعام .2011
ويشار اىل ان اجلزء األكرب من هذه االعمال يأتي يف كتابة
شعارات معادية للعرب واملسلمني.
ً
أعماال مشابهة أيضًا حيث كتب
وشهدت مدينة نيم جنوب البالد
بعض األشخاص شعارات عنصرية ذات طابع نازي على جدران
منزل رئيس مرصد اإلسالموفوبيا عبداهلل زكري ،إىل جانب
التقارير اليت حتدثت عن ختريب وتدنيس  20قربًا يف مدفن
إسالمي بالقرب من باريس يف ابريل/نيسان املاضي.
من جهته ،قال سامي دباح مدير مجعية مكافحة اإلسالموفوبيا
يف فرنسا لصحيفة "ذا لوكال" انه "من املقلق للغاية أن نرى
ً
أعماال معادية لإلسالم وكأننا يف
يف فرنسا يف العام 2013
العصور الوسطى حني مل يكن هناك اي احرتام حلقوق االنسان.
هذا خميف جدًا".

Page 35

Saturday 9 November 2013

2013  تشرين الثاني9 السبت

35 صفحة

News

Business Insider boss Henry Blodget Tony Abbott may change his
gets bathroom attendants fired
tune on same-sex marriage

Henry Blodget says toilet assistants are ‘invasive, embarrassing and
annoying’. Picture: Getty

Balthazar Restaurant in Little Italy, New York City, New York. Picture:
Getty

BATHROOM attendants who
“watch clients pee” will lose
their jobs after a millionaire
bemoaned their existence in
a blog post.
Business Insider boss Henry Blodget has successfully
put several low-wage employees at fancy New York
restaurant Balthazar in the
firing line after complaining
that the service they provided was “invasive, embarrassing and annoying”.
“The bosses at Balthazar,
for reasons that mystify
me, have a longstanding
practice of making some
poor guy stand in the small
men’s bathroom in a tuxedo
and provide “services” to
Balthazar clientele who use
the bathroom,” he wrote on
Business Insider .
These services include:
• Turning on the sink water
for Balthazar clients who
approach the sink after peeing
• Wiping the sink after each
use
• Handing Balthazar clients
a paper towel to dry their
hands
“I suppose it is possible that
there are some Balthazar
clients who actually regard
this as something positive
or helpful - the mark of a
fine establishment. But,

wow, am I not one of those
clients.”
In his post, Now Let’s Discuss The Awful Restaurant Practice Of Having
Bathroom Attendants Who
Watch You Pee, Mr Blodget
said “this bathroom attendant thing” is a “terrible practice” and called on
“restaurateurs and hoteliers
all over the world, to eliminate it”.
When Foster Kamer from
First We Feast contacted
Balthazar owner Keith McNally for a response, Mr McNally told him the bathroom
attendants were no longer.
“Unfortunately, I completely
agree with it and will, in the
next few weeks, relieve the
restaurant’s bathroom attendants of their duties,” Mr
McNally responded.
“They’re extremely loyal
employees who, perhaps
surprisingly, love their jobs.
But Henry Blodget - despite
his dubious business ethics
- has a good point and I happen to agree with it.
“Although I’m looking forward to standing at Balthazar’s urinal without another
man staring at me I’ll very
much miss my bathroom attendants. They’ve been absolutely wonderful people
to work with.”

“THANKS a lot, Tony Abbott,” huffed an irate Facebook user the morning
after the federal election.
“There goes any hope of
gay marriage being legalised.”
It was just one of similarly
furious messages transmitted across social media in the early hours of
Sunday September 8. The
consensus was clear: Abbott becoming Prime Minister sounded the death
knell for marriage equality in Australia.
But in a country long
governed by overly cautious politicians whose
views on same-sex marriage lag well behind that
of the general public, it’s
unclear why Abbott is
singled out for dishonourable mention.
True, he remains a selfdescribed “traditionalist” when it comes to
amending the Marriage
Act, deflecting questions
with the stock-standard
answer about it being a
union exclusive to a man
and a woman.
Where have we heard that
before? Ah yes, from Julia Gillard, who repeatedly insisted that marriage
“between a man and a
woman has a special status”.
That too was the oft stated
view of fellow traditionalist Kevin Rudd until his
sudden conversion earlier this year - an enlightenment that owed more to
posturing than principle
in coinciding with his final, and ultimately lethal,
assault on Gillard.
The truth is, neither of
the major political parties has shown any serious leadership on this issue, choosing instead to
pander to scaremongers
while resolutely ignoring
the wishes of the silent
majority.
So let’s not pretend Tony
Abbott is the only obstacle to same-sex marriage
being legalised in Austra-

lia. There are 150 seats in
the House of Representatives, and the Member for
Warringah only accounts
for one of them.
If only the naysayers
would take a moment out
of their busy schedule
of depicting the PM as
a one-man destroyer of
marriage equality, the irony might dawn on them.
After years of inaction
under so-called progressives, there’s a distinct
possibility that gay marriage will finally be legalised under Abbott’s
watch.
A conservative government ushering in a bold
new era of tolerance?
Stranger things have happened.
Just as the once bluecollar hero Bob Hawke
became the champion of
privatisation and deregulation, and a staunchly
conservative John Howard stared down the gun
lobby, Abbott is destined
to be the man who signs
off on same-sex marriage.
Ultimately his personal
views are unimportant.
All that is required of him
is to allow the members
of his party a conscience
vote on the issue - an outcome Malcolm Turnbull
predicts might not be far
away.
“I think there is very likely
to be a vote on same-sex
marriage in the next parliament,” the Communications Minister told Meet
The Press on Sunday.
With polling consistently
confirming most Australians are in favour of marriage equality, it is simply
a matter of waiting for our
parliamentarians to catch
up with the community
they purport to represent.
As a shampoo commercial
once famously intoned, it
won’t happen overnight,
but it will happen. And
when it does chances are
it will be Prime Minister
Abbott at the helm.

Excess fat around a man’s belly could
be leading him towards Type 2 Diabetes (T2D) and low testosterone levels.
Are you at risk?
We need male volunteers for a world first
study to determine if
changes to lifestyle in
combination with testosterone
treatment
can successfully prevent high risk men from
developing type 2 diabetes.
Previous
research
based in Adelaide
found that men at particular high risk for developing diabetes were
aged 50 or more, had
a waist circumference
over 95cms and a low
level of the main sex
hormone, called testosterone.
There are a number
of reasons why a low
testosterone level in
men might increase
the risk of developing
diabetes. Testosterone
decreases fat mass, increases muscle mass
and improves metabolism. Low testosterone
levels can predispose a
man to gaining excess
body fat; conversely
carrying excess body
fat lowers testosterone
levels. Low testosterone levels also appear
to indirectly reduce the
effectiveness of insulin,
the hormone that regulates blood glucose
levels, thus predisposing to diabetes.
So if you are a man
aged 50 – 74; have a
waist circumference
≥95cms; do not yet
have type 2 diabetes;
are willing to participate in a lifestyle program coordinated by
Weight Watchers; willing to have your blood
glucose and testosterone levels checked and
if eligible able to attend
clinic visits 11 times
over a 2 year period
then we need you.
Men can go to the online questionnaire at

www.t4dm.org.au or
call the study information line 1300 865 436
to determine their eligibility. If eligible they will
be given a request form
to have blood tests that
will measure testosterone and glucose levels.
If these results show
low testosterone and
pre-diabetes,
where
blood glucose level is
higher than normal but
not high enough to be
diagnosed with diabetes
then they will be invited
to join the study. The
T4DM study will involve
2 years of treatment (3
monthly injections) or
placebo at a study centre plus free access to
Weight Watchers. The
NSW study centre is
based at the Andrology Department of the
ANZAC Research Institute, Concord Hospital,
NSW. The study is also
being conducted in Victoria, South Australia
and Western Australia.
Men that have developed a large belly and
are at risk of diabetes
now have an opportunity to do something
about their weight, improve their lives and
provide us with important research results
that could benefit many
others in the future. The
cost to participate is
zero; the benefits could
be enormous.
For more information
about the study and to
participate, please visit
the T4DM (Testosterone 4 the prevention
of Diabetes Mellitus)
study website: www.
t4dm.org.au or call the
information line 1300
865 436 or study nurse
on (02) 9767 7222
The study is funded
by the National Health
& Medical Research
Council (NHMRC)
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Michael Costa turns on a Labor mate Indonesia steps up attack over spying

In the dark: Michael Costa said he didn’t know about the Obeid’s
interest in the leases. Photo: Dean Sewell

Former Labor minister
Michael Costa has lashed
out at his one-time political ally Eddie Obeid
for hiding his interest in
lucrative cafe leases at
Circular Quay, describing
his behaviour as “deplorable”.
Mr Costa told the Independent Commission Against
Corruption on Monday
that Mr Obeid had lobbied
him during his stint as
ports minister about the
treatment of lease holders in the precinct without
disclosing “any interest
in any leases”.
If Mr Obeid had a financial
interest in any leases at
Circular Quay, he had “a
political . . . and an ethical
obligation to advise anybody that he was lobbying about that”, Mr Costa
said. “In addition, there
was a responsibility to
have it on his pecuniary
interests [declaration].
Not doing that, I think, is
deplorable.”
The former treasurer said
he only found out about
the Obeid family’s interest in three cafes leases
through a Herald newspaper article last year.
But Mr Costa claimed he
was unaware of a 2004
Herald report which revealed Mr Obeid’s brother-in-law, John Abood,
had three cafe leases,
controlled by Mr Costa’s
department, at the Quay.
He said he stopped reading the Herald in 2001

following an article about
his expenses.
Had he known about Mr
Obeid’s interest when
he was ports minister
from 2003 to mid-2005,
Mr Costa said he would
have told then-premier
Bob Carr so that he could
‘‘take whatever appropriate action’’.
In August 2005, Mr Costa
postponed a plan to put
leases at the Quay out to
tender. In 2009, one of his
successors, Joe Tripodi,
approved a policy which
favoured
negotiations
with existing leaseholders. Mr Tripodi’s department then extended the
Obeids’ leases for up to
10 years. He gave evidence last week he was
unaware of the Mr Obeid’s
interest in the leases.
Mr Costa, a former member of the powerful subfaction of the parliamentary Labor Party dubbed the
Terrigals, said Mr Obeid’s
office was a meeting place
for the group during sitting weeks.
Acting commissioner Anthony Whealy, QC, asked:
‘‘Are you prepared to say
he was the king of the
group and you were his
courtiers?’’
‘‘I don’t think anybody
would describe me as a
courtier of anybody, but ...
Mr Obeid was clearly the
titular head of it [the Terrigals],’’ Mr Costa said.
Mr Costa agreed Mr Obeid
was interested in small

business, prompting Mr
Whealy to quip: ‘‘Particularly his own.’’
In earlier evidence, the
former head of NSW
Maritime Steve Dunn was
asked about an email he
sent to the Herald last
year. Mr Dunn, who was
the head of the fisheries department when Mr
Obeid was minister, is
also being investigated
for corruption. Questioned
by the Herald about his
knowledge of the Obeid
family’s involvement in
the leases, Mr Dunn said
in an email: ‘‘I had no discussions with Mr Obeid
about these lease conditions or rentals.’’
However, he conceded
that Mr Obeid had, on
several occasions, made
‘‘strong representations’’
to him about the cafe
leases. Mr Dunn maintained he had no idea that
Mr Obeid had a vested interest.
‘‘Look, I said on Friday
and I repeat it again,
there’s something quite
unrealistic about this, Mr
Dunn. You know as you
sit there that Mr Obeid
and his family had interests in these licences
do you not?’’ asked Mr
Whealy. ‘‘I, I did not have
that knowledge,’’ replied
Mr Dunn.
Mr Dunn also agreed that
the policy changes he
instituted – contrary to
the advice of his own department – benefited the
leaseholders.
Counsel assisting Ian
Temby, QC, suggested
to Mr Dunn that he was
seeking to ‘‘favour’’ Mr
Obeid. Mr Dunn objected
to the word ‘‘favour’’, but
agreed the cafe leases
‘‘were of interest to Mr
Obeid’’. Not that Mr Dunn
was going out of his way
to assist Mr Obeid. ‘‘I do
not believe I was doing
anything for him that I
would not have done for
another person making
similar representations.’’

Julie Bishop: Her explanations have not pleased the Indonesians.
Photo: Reuters

Indonesia has intensified
its reaction to revelations
that Australia was systematically spying from its embassy in Jakarta, apparently threatening in response
to stem intelligence about
people smuggling.
Foreign Minister Marty Natalegawa, stung by the revelations in Fairfax Media
last week, has also vowed
to co-sponsor an anti-spying resolution at the United
Nations.
Asked what action Dr Natalegawa would take against
Australia, he said that if
there were no ‘’explicit
assurances’’ that spying would stop, it would
threaten Indonesia’s role
as a partner in other areas.
‘’I was looking at the Indonesia-Australia [partnership], the various agreements the two countries
have committed themselves,’’ Dr Natalegawa
said.
‘’One of them obviously is
the agreement to exchange
information,
exchange
even intelligence information, in fact, to address the
issue of people smuggling
… to disrupt terrorism, etc.
Now these information
flows have been rather effective, have been rather
important. We need to look
at that. If Australia feels
that there are ways of obtaining information other
than the official ones, then
one wonders where we are
in terms of co-operation.’’

He was speaking in the
context of his dissatisfaction with explanations to
him personally by Foreign
Minister Julie Bishop, and
to his department by Australian ambassador Greg
Moriarty, in meetings last
Friday, and from the US
earlier in the week.
‘’The kind of response that
we’ve been obtaining or receiving is the more generic
response that neither the
government of Australia
nor the United States is
able to confirm or deny the
practices reported in the
various media,’’ Dr Natalegawa said. ‘’In the absence
of such assurances to the
contrary, of course we
must assume that such activities are taking place.’’
It’s a significant step-up in
response from Dr Natalegawa, who, sharing a conference podium with Ms
Bishop in Perth last week,
said the spying was ‘’not
cricket’’.
Back in Jakarta on Monday,
he has called for a ‘’strong
commitment’’ by Australia and the US that ‘’they
would not engage in any
activity inconsistent with
the friendly relations between our two countries’’.
Dr Natalegawa said Indonesia was ‘’joining Germany
and Brazil in co-sponsoring in the UN General Assembly [a discussion] to
address precisely this kind
of issue’’.
A leading security academ-

ic has responded to Dr Natalegawa’s comments on
the spying allegations by
saying Indonesia is playing politics.
Australian National University Professor Michael
Wesley says Indonesia
has plenty to lose from a
breakdown in diplomatic
relations with its southern
neighbour and news of an
intelligence-gathering operation being run out of
Australia’s embassy in Jakarta is unlikely to impact
ties.
‘‘When they say they’ll review collaboration with
both Australia and the
United States, there’s not
a lot the Indonesians can
do,’’ Prof Wesley told Sky
News on Tuesday.
‘‘Marty Natalegawa is a very
experienced, seasoned
diplomat, he knows there’s
a new government in Canberra, there’s an inexperienced prime minister and
an inexperienced foreign
minister and they’re just
softening us up,’’ he said.
Meanwhile, innocent victims of the spat between
Indonesia and Australia
include a Queensland hospital, a children’s cancer
association and an antislavery charity, whose
websites have been attacked by Indonesian
hackers.
Schools and community
groups were also among at
least 100 Australian websites hit by cyber-attacks
launched in retaliation
to revelations by Fairfax
Media that Australia used
its embassies to spy on
neighbours.
One of the hacker groups
has vowed to continue unless Australia comes clean
about its use of surveillance equipment in its Jakarta embassy. ‘’Tell your
government we will stop
[hacking] if there is clear
recognition [of] spying
on Indonesia,’’ a spokesman for the Java Cyber
Army said when contacted
through Facebook.
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PM’s very busy running the Water, power NEWINGTON RESIDENTS LEAD RECYCLING
country: Hockey
complaints rise REVOLUTION
did not make himself
use.
in NSW
available to answer

TREASURER Joe Hockey has defended Prime
Minister Tony Abbott’s
low profile since the
September
election,
saying his boss is “flat
out” running the country.
During a Melbourne
radio interview on
Thursday Mr Hockey
was quizzed about Mr
Abbott’s latest public
appearance, in which
he farewelled two adventurers heading to
Antarctica on a charity
trek.
But the prime minister

questions from the media.
“Given the last few
years, I don’t think the
success or failure of a
prime minister should
be based on the number
of media appearances
they make,” the treasurer told ABC radio.
What is Mr Abbott actually doing, Mr Hockey
was asked.
“Well, he’s ringing up
his treasurer every day.
We’ve spent all day
Monday in cabinet meetings ... I can tell you he’s
been flat out.
“As prime minister
you’ve got to run the
country with your cabinet and that’s what
we’re all doing. We’ve
got our heads down and
we’re going through
all the challenges,” Mr
Hockey said.

Labor plans superannuation
Senate block

LABOR will seek to block
government plans to
scrap a superannuation
contribution scheme designed to benefit lowincome earners.
Treasurer Joe Hockey
confirmed on Wednesday
the concession scheme
to boost retirement nest
eggs would be scrapped
as part of the mining tax
repeal package.
But the opposition says
the move is unfair and
it plans to block it in the
upper house.
“No doubt there will be
argy bargy in the Senate,
but our position is very
clear: we won’t be supporting this change, we
will be voting against it
at each stage,” shadow
treasurer Chris Bowen
told ABC radio on Thursday.
He rejected Mr Hockey’s
claim that the scheme
was unsustainable be-

cause the mining tax had
failed to produce its anticipated income.
“It’s in the budget and of
course it’s deliverable,”
Mr Bowen said.
“It’s about values and
priorities. If it’s important to you to look after
low and middle income
earners and provide
them with an incentive to
save for the future, then
you can.”
But Assistant Treasurer
Arthur Sinodinos has
defended the change,
which comes as part of
a coalition stocktake of
existing and yet-to-be
legislated tax policy.
“We need cuts across
the board that reflect our
policy priorities and by
that I mean more focus
on infrastructure spending as opposed to recurrent spending,” Senator
Sinodinos told ABC radio

COMPLAINTS from NSW
energy and water consumers are on the rise,
with high bills, poor customer service and marketing issues causing
most grief.
The Energy and Water Ombudsman NSW
(EWON) found 36,373
complaints in 2012-13
for a 45 per cent increase.
This follows a 43 per
cent increase the previous financial year.
An EWON report released on Thursday
shows consumers are
having problems across
all areas, including billing, customer service,
transfer, credit and marketing.
Disputed high bills, affordability-related credit
issues, bad customer
service and gripes relating to people taking
up new energy offers
and switching suppliers dominated the complaints.
There were 19,549 billing-related complaints
last year, followed by
9,162 about customer
service.
The high cost of energy
underscores many of
the complaints, EWON
ombudsman Clare Petre
said.
“The circumstances of
many customers who
contacted us showed
they were under real
pressure,” she said.
At the same time, some
retailers were tightening
credit policy and ramping up debt recovery.
Ms Petre says some relief might be at hand with
an end of door-to-door
marketing and steadying
network costs, as well as
recommendations made
by the National Energy
Affordability roundtable.

Newington residents Lee Paganini and Michelle Macdonald initiated the Second Hand Markets.

The initiative is supported by the Newington Playgroup and any
profits will go towards equipment for the playgroup.

Auburn City residents
are leading the way to a
greener future by recycling record amounts of
household waste over the
last 12 months.
As individuals and as a
community, we are becoming more aware of the
environmental and financial impact of our throwaway culture. As part of
National Recycling Week
2013 (11-17 November),
residents are invited to
come to Newington Community Centre on Saturday 16 November for
the Second Hand Market
Sale.
This free event will have
plenty of pre-loved clothing, toys, household
goods, books and other
items for sale, as well as
children’s story time, face
painting and sustainability workshops.
The event aims to promote community re-use
and has a strong, positive
environmental benefit. By

diverting items from landfill, and avoiding buying
something new, you save
water, resources and reduce emissions.
A new Recycling Revolution report, commissioned
by Planet Ark, illustrates
that recycling has begun
a revolution in Australia
and there are now options
to recycle a growing variety of items. For example,
the recycling of electronic
waste (e-waste) is growing three times faster than
any other type of waste
in the country, driven by
Australians’ love of technology.
In 2011-12, an estimated
29 million televisions and
computers across Australia reached their endof-life, with only around
10% of these recycled, and
this figure is growing. Yet
95-98% of the materials
in computers and televisions, including plastics,
metals and glass, can be
fully recycled for future

The disposal of cathode
ray tube (CRT) televisions
is a particular issue, with
the progressive closure
of the analogue signal
across Australia.
Last year marked a turning point in the recycling
of e-waste in Australia,
with the introduction of
the National Television
and Computer Recycling
Scheme, an industryfunded recycling scheme.
Now, manufacturers that
make and/or import televisions and computers
are required to pay for the
recycling of these products through the delivery of recycling drop-off
points around Australia,
yet many Australians are
still unaware that they
can recycle their e-waste
for free.
“Auburn residents have
been doing everything
they can to recycle household packaging, soft plastics and plastic bags, batteries, printer cartridges
and workplace waste,”
said Auburn City Mayor,
Hicham Zraika.
“I’m proud of their
achievements but we still
have a way to go. National
Recycling Week is a key
event because it highlights what we can all do
to reduce the amount of
rubbish we throw away.
A second hand sale is
the perfect way to pick
up a bargain and help the
planet.”
Key points:
Newington Second Hand
Markets
Saturday 16 November
2013, 11am - 2pm
Newington Community
Centre (Avenues of Europe and Asia)
Free entry and activities
include children’s story
time, face painting and
sustainability workshops.
For enquiries, please
phone (02) 9735 1306 or
email lifelonglearningofficer@auburn.nsw.gov.au
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رئيس جملس ادارة صالة ال لونا بدوي (بوب) جربان لـ «اهلريالد»:

لدينا «شاف» عاملي لتحضري املأكوالت ومهندس صوت يف كل مناسبة واختصاصية لتزيني االعراس

الصالة تتسع لـ  700شخص وباحتها لـ  800سيارة وال نقبل أكثر من مناسبة يف ليلة واحدة
من رجال االعمال الناجحني الذين شقوا حياتهم العملية
بالسهر والجد واالستقامة والصدق صاحب ورئيس مجلس
صالة ال لونا لالستقبال ابن بلدة البحريي البار السيد بدوي
(بوب) جربان.
بعد وصوله اىل اسرتاليا درس السيد جربان يف التايف
ليتخرج منها بشهادة يف ميكانيك السيارات حيث مارس
اختصاصه اىل ان افتتح كاراجا خاصا به لتصليح السيارات
ليبيعه بعد ذلك ويفتتح ثالثة معارض للسيارات ويف الوقت
نفسه يمارس البناء لحسابه الخاص.
ويف هذا الوقت اي يف عام  2002افتتح صالة ال لونا
لالستقبال التي كانت مغلقة ألكثر من  15عاما فعمل على
«نفضها»  -كما يقال بـ «العربي الدارج» وتزيينها بأفضل
الديكور والتصميم وتركيب أحدث انظمة االصوات واالضاءة.
ولعل ما يميز صالة ال لونا ،تلك «الدخلة» الالفتة للنظر
للعرسان حيث هناك شخص مختص يشرف دخول العروسني
* هل لنا ببطاقة هوية
خمتصرة لصاحب ورئيس جملس
ادارة صالة ال لونا السيد بدوي
(بوب) جربان؟
 من مواليد البحريي عام ،1963متزوج ولنا ثالثة اوالد،
تلقيت علومي االبتدائية يف
لبنان واكملت دراسيت املهنية
يف معهد التايف يف بادستو يف
اختصاص ميكانيك السيارات.
 هل مارست العمل يفاختصاصك؟
 عملت يف جمال امليكانيكيف عدة كاراجات اىل ان افتتحت
حمل تصليح سيارات خاص بي
يف بادستو عام  ..2001بقيت
فيه مدة سنتني حيث بعته
وافتتحت ثالثة معارض سيارات
واستمريت لعام  2006ويف
الوقت نفسه كنت امارس البناء
حلسابي اخلاص.
* متى افتتحت صالة ال لونا
لالستقبال؟
 عندما كنت أملك معارضالسيارات وامارس البناء افتتحت
صالة ال لونا وذلك يف العام
 2002حيث كانت مغلقة ملدة
 15عاما واشرفت على ديكورها
وتصميمها واستقدمت اكثر
املهندسني كفاءة للموسيقى
واالضاءة.
* ما الذي جيعل صالة ال لونا
لالستقبال قبلة انظار اصحاب
احلفالت واملناسبات؟
 ال شك ان هناك عدةمقومات جيب ان تتصف بها اي
صالة ليكتب هلا النجاح منها
اللقمة الشهية حيث استقدمت
«شاف» اختصاصيا لالشراف
على حتضري املأكوالت العاملية
لعدة بلدان ..ايضا لدينا
نساء خمتصات بتزيني الصالة
والطاوالت يف االعراس وكافة
املناسبات وال خيفى على احد
ان تزيني الصالة يساهم يف
اكساب املناسبة مزيدا من
اجلمال والتمايز.
كما ان صالة ال لونا للحفالت

الزميل أنطونيوس بو رزق يحاور السيد بدوي جربان

حاوره انطونيوس بو رزق

واملواصفات اليت أتينا على
ذكرها اصبحت صالة ال لونا
غنية عن التعريف ،فمناسباتها
مبثابة اعالن ودعاية هلا حيث
ان كل من حيتفل مبناسبته
يف الصالة وكل من يسهر يف
الصالة ويلمس ما تقدمه من
لقمة شهية وخدمة مميزة وسهر
على راحته وتلبية طلباته بأقصى
سرعة ومبهنية واختصاص ال بد
ان خيرب غريه فـ «اعالن الفم»

وأهلهم من البداية حتى النهاية
والصالة ،التي تتسع لـ  700شخص ،لديها مواقف تتسع
لركون  800سيارة مما يجعل ضيوف الصالة يشعرون
باالطمئنان وراحة البال بالنسبة لسياراتهم.
يقول صاحب الصالة السيد بدوي جربان لـ «الهريالد» «لدينا
شاف انرتناشيونال لالشراف على اعداد وتحضري املأكوالت
كما ان كل ثالث طاوالت يقوم بخدمتها شخص واحد حيث
يلبي طلبات الضيوف بسرعة قياسية»
وملاذا ال نسمع اي اعالن او دعاية للصالة يف وسائل االعالم
يقول السيد بدوي جربان «ان لقمتنا الشهية وخدمتنا السريعة
واملميزة اضافة اىل مميزات ومواصفات اخرى عديدة للصالة
هي أفضل اعالن لها.
وقد زارت الهريالد مكتب صاحب ورئيس مجلس ادارة صالة
ال لونا لالستقبال يف بانكستاون السيد بدوي جربان وكان له
معه هذا اللقاء:
هو افضل اعالن للصالة.
* ماذا عن احلجوزات؟
 احلجوزات يف صالة ال لونامستمرة كل يوم مجعة وسبت
وأحد بشكل شبه دائم .فادارة
الصالة تعطي املناسبة حقها
اذ اننا ال نقبل مثال أكثر من
مناسبة يف ليلة واحدة لئال
يكون ذلك سببا للتقصري يف
والرتتيب
والتنظيم
اخلدمة
وغري ذلك.

* هل من كلمة اخرية تود
توجيهها؟
 نتقدم بالشكر من أبناءاجلالية الذين وضعوا ثقتهم
بنا فأحيوا مناسباتهم يف صالة
ال لونا لالستقبال ونعدهم
اننا سوف نستمر كما عهدونا
يف السهر واالشراف على
مناسباتهم لتتكلل بالنجاح.
كما اننا نشكر جريدة اهلريالد
على هذا اللقاء.

National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
رئيس مجلس ادارة صالة ال لونا السيد بدوي جربان

واملناسبات هي من الصاالت
القليلة اليت فيها نظام حديث
ومتكامل لألصوات املوسيقية
واالضاءة اذ يشرف مهندس
اصوات اختصاصي على هندسة
الصوت وتوزيعه يف كل
املناسبات اذ انه مهما كانت
املناسبة على جانب من التنظيم
والرتتيب فاذا كان هناك خلل
يف الصوت تفقد املناسبة الكثري
من قيمتها ،كذلك تشتهر ال لونا
خبدمتها السريعة حيث ان معظم
العاملني على خدمة الزبائن هم
من الشباب اجلامعي ،ونشري
هنا ان كل ثالث طاوالت يقوم
خبدمتها شخص واحد وهناك
مسؤولون يقومون باالشراف
على خدمة الطاوالت.
هناك
االعراس
ويف
اختصاصي يقوم بتنظيم وتنسيق
وترتيب دخول العرسان واهلهم

من البداية اىل النهاية.
* كم هي سعة الصالة؟
 تتسع الصالة لـ  700شخصوهذا العدد موافق عليه من قبل
البلدية حيث تبقى هناك ممرات
واسعة ومرحية بني الطاوالت
الفساح اجملال حلركة التنقل
فيما بينها.
ونشري ايضا اىل اننا نستقدم
شركات امن خاص للسهر
على أمن الصالة يف بعض
املناسبات.
* كم هو عدد مواقف
السيارات؟
 امام الصالة وحوهلا ساحةواسعة تتسع حلواىل 800
سيارة.
*قلما نسمع لصالة ال لونا
اي اعالنات يف وسائل االعالم،
ملاذا؟
امليزات
كل
بفعل
-

والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au
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أول رئيس لبناني وعربي لبلدية هولرويد نصر كفروني لـ «اهلريالد»:
مسحت البلدية بالبناء من  4اىل  20طابقا يف السوق التجاري كما مسحنا بضم العقارات املتالصقة

ابواب البلدية مفتوحة للجميع لتقديم اخلدمات واالستماع اىل االقرتاحات لتحسني األداء
من رؤساء البلديات الناجحني والنشيطني رئيس بلدية هولرويد السيد نصر كفروني الذي تم انتخابه يف  17ايلول املاضي.
هاجر السيد كفروني من بينو ،عكار  -لبنان الشمالي يحمل يف قلبه طموحا كبريا وتصميما على النجاح ..أدرك ان الوصول اىل تحقيق
الهدف ال يكون بالتمني فقط بل بالجهد والدراسة والعمل فدرس وحصل على دبلوم يف ادارة االعمال وعمل يف مجال بيع وشراء االراضي
اىل ان افتتح مكتبه الخاص.
وألنه يحب العمل يف مجال الخدمة العامة انتسب اىل حزب األحرار وترشح على الئحته لبلدية هولرويد يف العام 2008ففاز بعضوية
املجلس البلدي ،ويف عام  2012حقق سابقة ليس يف بلدية هولرويد بل ربما يف جميع بلديات اسرتاليا ففاز مع كريمته بعضوية
املجلس البلدي ،ليعود ويحقق سابقة ثانية كونه أول رئيس لبناني وعربي يفوز برئاسة هذه البلدية.
املركز لم ي ِزد السيد كفروني سوى تواضع فعندما زرته يف مكتبه يف البلدية رفض ان تصنع لنا احدى املوظفات القهوة بل قام
وحضـّرها بنفسه وهذا النمط من السلوك املتواضع ودماثة األخالق قلما نراه لدى رئيس بلدية آخر.
وعن املشاريع املستقبلية للبلدية قال انه يعمل على توفري تنقل اسهل لعربات املعوقني على األرصفة وخاصة يف أمامن مرور املشاة،
كما ان البلدية طلبت مساعدة مالية من حكومة الوالية لبناء املزيد من أماكن ركون السيارات لتسيري أعمال اصحاب املصالح يف السوق
التجارين اضافة اىل اجراء توسعة وتحديث على بركة السباحة التابعة للبلدية يف برنيت سرتيت.
وللتعرف أكثر على رئيس بلدية هولرويد وعلى املشاريع املستقبلية قصدت «الهريالد» مكتب السيد نصر كفروني يف البلدية وكان
لها معه هذا الحوار:
حاوره انطونيوس بو رزق
* هل لنا ببطاقة هوية
خمتصرة لرئيس بلدية هولرويد
السيد نصر كفروني؟
 من مواليد بينو ،عكار لبنانالشمالي عم  ،1961سافرت
اىل اسرتاليا عام ،1977
تلقيت دروسي االبتدائية يف
لبنان وتابعت املرحلة الثانوية
يف سيدني ،واكملت دراسيت
يف التايف يف غرانفيل ألخترج
بدبلوم يف ادارة األعمال.
تزوجت عام  1987ورزقنا اهلل
مخسة اوالد.
* متى شعرت ان لديك ميال
للعمل يف جمال اخلدمة العامة
وملاذا؟
 بدأت العمل يف حقل اخلدمةالعامة منذ حواىل  17عامة ،اذ
أدركت ان االنسان حتى يكون
فاعال يف جمتمعه ويستطيع
خدمته على وجه أفضل جيب
ان يعمل يف الشأن العام،
وحتى يتحقق له ذلك ال بد له
من االنتساب اىل احد احلزبني
الكبريين ،وألن أفكار ومبادئ
وتطلعات حزب االحرار تتوافق
مع أفكاري ومبادئي وتطلعاتي
انتسبت اىل عضوية هذا احلزب
منذ تسع سنوات اميانا وقناعيت
مين مبا ميثله هذا احلزب من مثل
وقيم انسانية ووطنية.
* متى فزت للمرة األوىل يف
عضوية بلدية هولرويد؟
 كان ذلك يف العام 2008حيث فزت على الئحة حزب
االحرار وكذلك عام .2012
*ما هو جمموع أعضاء اجمللس
البلدي وكيف يتوزعون؟
 يتألف جملس بلدية هولرويدمن  12عضوا 5 ،حلزب االحرار،
 4حلزب العمال و 3مستقلني.
* ما هي الضواحي اليت
تشملها البلدية؟
 تضم بلدية هولرويد،اضافة اىل مرييالندز ،ضواحي
ونتورثفيل،
غرايستانز،
بندهليل ،تونغابي ،غرياوين،
ويستميد ،وودبارك وغرب
غيلفورد.
*ما هو عدد سكان البلدية؟

عقار لبناء جممعات سكنية المناء
املنطقة.
* ما هو عدد الطوابق املسموح
بها اآلن يف مرييالندز؟
 مسحنا بالبناء من  4اىل 20طابقا يف السوق التجاري
وحميطه.
* هل سبق وفاز لبناني او
عربي برئاسة بلدية هولرويد؟
 ال ،فأناحققت سابقة كوني
ُ
اول لبناني وعربي يفوز برئاسة

رئيس بلدية هولرويد السيد نصر كفروني
 حواىل  85ألف نسمة.* ما هو عدد أصوات اجمللس
البلدي اليت نلتها لتصبح
رئيسا؟
 حصلت على  7أصوات منأصل  12صوتا .واشري هنا اىل
انين مل انتخب نفسي اذ انه
عندما مت انتخابي كنت أتلقى
العالج يف املستشفى.
* هل من جدول أعمال وضعته
لتحسني
برئاستك
البلدية
املنطقة وخدمات املواطنني؟
 تولي البلدية اهمية خاصةللسوق التجاري حيث نعمل ما
أمكن على توفري املزيد من
أماكن ركون السيارات وقد
تقدمنا بطلب للحصول على
مساعدة مالية من حكومة الوالية
لبناء املزيد من هذه االماكن مبا
يعود بالفائدة للمحالت التجارية
واملواطنني حيث ان بعض
احملالت تضطر اىل االقفال

بسبب قلة االماكن املتوفرة
وكذلك
السيارات،
لركون
تسهيل امور املواطنني بكل ما
يتعلق مبعاملت البلدية.
كما تعمل البلدية على اجراء
اشغال على االرصفة جلعلها
السيارات
حلركة
مناسبة
الصغرية للمعوقني.
واحب ان أشري اىل انه للمرة
االوىل يف تاريخ بلدية هولرويد
سنعمل على زرع غرسة ارز
مبناسبة عيد استقالل لبنان يف
 23تشرين الثاني احلالي.
* يف املاضي كانت البلدية
متنع ضم عقارين متالصقني
القامة جممع سكين مثال ،فهل
اصبح ذلك ممكنا اآلن؟
 منذ حواىل شهرين تقريباطرأت تعديالت وتغيريات على
تصنيف االراضي يف مرييالندز
وضواحيها فاصبح باالمكان يف
بعض املناطق ضم اكثر من

الزميل أنطونيوس بو رزق يحاور رئيس بلدية هولرويد نصر كفروني
الثانية
والسابقة
البلدية،
هي انين فزت مع ابنيت ندمية
بعضوية اجمللس البلدي يف
انتخابات عام .2012
* اضافة اىل ترؤسك البلدية
هل لديك اي عمل خاص؟
 اعمل يف مهنة مسسرةاالراضي منذ حواىل  17عاما اىل
ان قمت بافتتاح مكتيب اخلاص
بي حتت اسم:
N. kafrouni Real Estate

* هل من كلمة اخرية تود
قوهلا؟
 اشكر كل من وضع ثقتهبي من ابناء اجلالية خاصة
وجمتمع مرييالندز عامة واعدهم
ان اكون على قدر هذه الثقة
ان تبقى أبواب
واعاهدهم
البلدية مفتوحة لتلبية املطالب
وتقديم اخلدمات واالستماع
اىل خمتلف اآلراء واالقرتاحات
لتحسني األداء البلدي.

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

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

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

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

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

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم
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حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية 0
5
4
 $فق

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

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

ط

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

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

لالتصال :قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6

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

