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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

تصاعد السجال بني احلريري و »حزب اللله« يفاقم تعقيدات تشكيل احلكومة
نصر اهلل: باقون يف سورية ولن نقايض وجودنا فيها ببضع حقائب وزارية

االشتباك  تصاعد 
السياسي يف شأن تشكيل 
اجلديدة  اللبنانية  احلكومة 
املتعثرة  والدتها  يزيد  ما 
يف  ذروته  وبلغ  تعقيدًا. 
السجال املباشر بني األمني 
العام لـ »حزب اهلل« السيد 
حسن نصراهلل وبني زعيم 
رئيس  »املستقبل«  تيار 
سعد  السابق  احلكومة 
بدأ هذا السجال  احلريري. 
واستمر  االربعاء  ليل 
مع  خصوصا  االول،  أمس 
»وجود  ان  نصراهلل  اعالن 
على  وجماهدينا  مقاتلينا 
األرض السورية هو بهدف 
وسورية  لبنان  عن  الدفاع 
مواجهة  يف  وفلسطني 
على  التكفريية  األخطار 
هذه املنطقة سيبقى قائمًا 
األسباب  دامت  ما  هناك 
قائمة«، ورد احلريري الذي 
اكد أنه »مع جتديد التزامه 
يف  املشاركة  )نصراهلل( 
واخلروج  السورية  احلرب 
ورفضه  بعبدا  إعالن  على 
االبتعاد بلبنان عن احلريق 
حلزب  نقدم  لن  السوري 
أشكال  من  شكل  أي  اهلل 

الشرعية الوطنية«.
بني  السجال  وكان 
نصراهلل واحلريري بدأ على 

يف  األول،  اتهام  خلفية 
ليلة  ألقاه  الذي  اخلطاب 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

اململكة  حمرم،  من  العاشر 
بأنها  السعودية  العربية 

التتمة صفحة  31

نصر اهلل خالل القاء خطابه امام الحشود

يف  مصادر  قالت 
إنها  السورية   املعارضة 
املرونة«  »بعض  الحظت 
من  موسكو  مواقف  يف 
خصوصًا  السورية،  األزمة 
لدى حض الرئيس فالدميري 
بوتني الرئيس بشار األسد 
معاناة  »ختفيف  على 
املدنيني«، وتأكيد موسكو 
على التزام مواعيد »إزالة« 
الرتسانة الكيماوية، إضافة 
وزير  نائب  ذهاب  إىل 
ميخائيل  الروسي  اخلارجية 
إسطنبول  إىل  بوغدانوف 
»االئتالف  قيادة  للقاء 
الوطين السوري« املعارض. 
واصل  ذلك،  غضون  التتمة صفحة  31يف 

األكراد يسيطرون على 18 قرية بعد معارك طاحنة مع 
»اجليش احلر« وجهاديني و»االئتالف« يرى »مرونة« روسية

تقدمهم  أكراد  مقاتلون 
سورية،  شرقي  يف مشال 
 18 على  سيطروا  حيث 
ساعة، يف   48 خالل  قرية 
عن  واشنطن  أعربت  وقت 
»القلق« من إعالن تشكيل 

إدارة انتقالية كردية.
وكان الكرملني أعلن أن 
االتصال  إىل  بادر  بوتني 
ثالثة  لتناول  باألسد 
بالتحضريات  تتعلق  أمور 
وامللف   »2 »جنيف  ملؤمتر 
والوضع  الكيماوي 

اإلنساني يف سورية.
من  »قلقه  عن  وأعرب 
االضطهاد  حول  املعلومات 
املنهجي من قبل املتطرفني 

واألقليات  للمسيحيني 
وعن  األخرى«،  الدينية 
تبذل  أن  يف  »األمل 
ما  كل  السورية  احلكومة 
يف وسعها لتخفيف معاناة 
السالم  وإعادة  املدنيني 

بني الطوائف«.
إىل ذلك، أعلنت اخلارجية 
بوغدانوف  أن  الروسية 
مساء  إسطنبول  التقى يف 
أالربعاء قيادة »االئتالف«. 
معارض،  قيادي  وأوضح 
»االئتالف«  رئيس  أن 
موجودًا  كان  اجلربا  أمحد 
حيضر  ومل  إسطنبول  يف 
بوغدانوف،  مع  االجتماع 

على  القاهرة  حرصت 
عالقاتها  توطيد  أن  تأكيد 
عربت  الذي  موسكو  مع 
الدفاع  لوزيري  زيارة  عنه 

واخلارجية  شويغو  سريغي 
لن يكون  سريغي الفروف 
العالقات  حساب  على 

القاهرة توطد عالقاتها مع موسكو  
والسفن الروسية تعود اىل مياه مصر

التتمة صفحة  31

يف  احلكومة  تشكيل  تؤخر 
عليه  احلريري  ورد  لبنان. 
يرمي  بأنه  إياه  متهمًا 
التشكيل  تعطيل  حماوالت 
بذلك  »وهو  اململكة  على 
من  حللقة  أسريًا  يكون 
واملعلومات  األوهام 
املركبة، والسبب اجلوهري 
املرات  عشرات  أعلناه 
وقلنا إننا لن نكون شركاء 
حلزب اهلل يف حكومة تغطي 
ضد  القتال  يف  مشاركته 
الشعب السوري أو تغطي 

خروجه على إعالن بعبدا«.
االول  أمس  وعاد 
نصراهلل للرد على احلريري 

K Starsمـنتج الـتجميل رقـم 1 فـي أوروبا

No. 1 
BEST  

SELLER  

IN  

EUROPE  

&  

THE  

MIDDLE  

EAST 

BOOK THE $60 MAKEOVER TO RECEIVE 
$60 VALUE OF FREE K STARS MAKEUP 

CALL US TODAY 

$60 FREE 
MAKEUP! 

3B/ 242 SOUTH TERRACE  BANKSTOWN 

W: www.kstarsaustralia.com.au 

E: sales@kstarsaustralia.com.au 

SPECIALISING IN :  
 

FORMAL & BRIDAL MAKEUP 
SOLAIRE SPRAY TANNING 

BODY WAXING 

FIRST 10 CALLERS WILL RECEIVE A 
COMPLIMENTARY EYEBROW DESIGN 
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Advertisement

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

 والجيربوك وأدوات التلييس ومواد البناء
بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة                              

أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

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

االفتتاح الكبري 
ملحالت

 LOUIS 
 VALENTINO

  PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

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

Saturday 16 November 2013  2013 الثاني  تشرين   16 السبت 

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مكتب ملبورن: كميل مسعود
مدير التحرير: سامي مظلوم

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

لبنانيات
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أطلق إعالن األمني العام لـ«حزب 
اهلل« السيد حسن نصراهلل جمددًا 
أمس االول التزام املشاركة يف 
أن  واعتباره  احلرب يف سورية، 
»حزب  انسحاب  عن  يتحدث  من 
لتشكيل  كشرط  منها  اهلل« 
حكومة لبنانية يف املرحلة احلالية 
ردود  تعجيزيًا،  شرطًا  يطرح 
زعيم  من  أبرزها  رافضة،  فعل 
»تيار املستقبل« رئيس احلكومة 
الذي  احلريري،  سعد  السابق 
اعترب أن »من خمازي هذا الزمن 
إىل  عاشوراء  ذكرى  تتحول  أن 
مناسبة إلشهار الوقوف مع نظام 

ظامل ضد شعب مظلوم«.
وقال: »أكد األمني العام حلزب 
التزامه  اهلل ما هو مؤكد، وجدد 
السورية  احلرب  يف  املشاركة 
الوطين  اإلمجاع  على  واخلروج 
االبتعاد  ورفضه  بعبدا  إلعالن 
السوري.  احلريق  عن  بلبنان 
أكيد،  هو  ما  نؤكد  جانبنا  ومن 
أننا لن نقّدم حلزب اهلل أي شكل 
الوطنية،  الشرعية  أشكال  من 
لسياسات رعناء تزج بلبنان يف 

مهب العواصف اإلقليمية«.
وأضاف أن »حزب اهلل يستطيع أن 
يستقوي على لبنان واللبنانيني 
وثورته  السوري  الشعب  وعلى 
وأسلحتها،  وماهلا  إيران  بقوة 
اللبنانية  احلدود  من  جيعل  وأن 
بة ملقاتليه واملسلحني  أرضا مسيَّ
املستقدمني من إيران وسواها، 
اليوم  بعد  يستطيع  لن  ولكنه 
اللبنانيني  على  يفرض  أن 
احلياة  يف  املشاركة  شروط 

السياسية«.
اختار  اهلل  »حزب  أن  إىل  ولفت 
أن يضحي بسيادة لبنان وكرامته 
لنظام  ُكرمى  الوطنية،  ووحدته 
األسد  بشار  السوري(  )الرئيس 
اإليرانية  القيادة  لقرار  وتلبية 
اختيار  وهو  النظام،  هذا  حبماية 

سيلعنه التاريخ«.
بيان  يف  رأى  احلريري  وكان 
تعليقًا على خطاب نصراهلل عشية 
اليوم العاشر من حمرم أول من 
أمس، أن »السيد نصراهلل أطلق 
يقال  ما  أقل  مواقف  جمموعة 
فيها إنها فعاًلأضغاث أحالم وال 
بأي  واحلقيقة  الواقع  إىل  متت 
صلة، بل هي جمرد أفكار مركبة 
على  التغطية  هدفها  ومتوهمة، 
يعطل  الذي  اجلوهري  السبب 

من  وجيعل  احلكومة،  تشكيل 
الدولة رهينة لسياسات خاطئة، 
ومؤسساتها  دورها  تصادر 
ب  وتنصِّ وحدودها،  وقوانينها 
اجلمهورية  على  وليًا  احلزب 

وسيادتها«.
يرمي  حسن  »السيد  وقال: 
حماوالت تعطيل تشكيل احلكومة 
على اململكة العربية السعودية، 
وهو يتوّهم أن اململكة طلبت منا 
تأخري تشكيل احلكومة يف انتظار 
تغيري الوضع يف سورية، ويضيف 
إن هذا التغيري لن حيصل وأننا 
يف قوى ١٤ آذار لن يتحقق لنا 

االنتصار يف سورية«.
وتابع: »يكشف السيد حسن بعد 
ذلك عما يسميه معلومات مؤكدة، 
بنات  من  احلقيقة  يف  وهي 
أفكاره، اليت تتدفق هذه األيام 
يف  مسبوق  غري  مسمومًا  كالمًا 
التحامل على السعودية ودورها. 
ويف املعلومات أن اململكة طلبت 
أيضًا تأخري تشكيل احلكومة  منا 
امللف  مفاوضات  انتظار  يف 
أنها  باعتبار  اإليراني،  النووي 
قد تنتهي إىل التخلص من حزب 

اهلل«.
نصراهلل  حسن  »السيد  وزاد: 
على ما يبدو إما أن يكون أسريًا 
واملعلومات  األوهام  من  حللقة 
املركبة، أو هو حيب أن ميارس 
وتعمية  السياسي  الغبار  إطالق 
الرأي العام عن السبب اجلوهري 
عشرات  وأعلناه  أعدناه  الذي 
شركاء  نكون  لن  بأننا  املرات، 
تغطي  حكومة  يف  اهلل  حلزب 
مشاركته يف القتال ضد الشعب 
أو تغطي خروجه على  السوري، 
من  حتقق  الذي  الوطين  اإلمجاع 

خالل إعالن بعبدا«.
يأِت  مل  حسن  »السيد  وقال: 
على ذكر هذا األمر ال من قريب 
وال من بعيد، ويريد أن يتصرف 
جتاهه باعتباره مسألة غري قابلة 
للبحث والنقاش، وهي أمر واقع 
سياسي وعسكري مفروض على 
رئيس  من  اللبنانيني،  مجيع 
املكلف  الرئيس  إىل  اجلمهورية 
يف  السياسية  القوى  كل  إىل 
ليس  هؤالء  كل  ومع  البالد. 
حلزب  نبصم  أن  سوى  علينا 
إىل  نذهب  وأن  ذلك،  على  اهلل 
إرسال  حبق  له  تعرتف  حكومة 
مسلحيه إىل سورية والقتال إىل 

جانب بشار األسد«.
وأضاف: »حلزب اهلل أن يفهم، 
وميكنه أال يفهم، أننا لن نكون 
الظروف  من  ظرف  أي  حتت 
سياسية  عملية  أي  يف  شركاء 
براءة  صك  اهلل  حزب  تعطي 
السورية،  احلرب  يف  ملشاركته 
لسيادة  الصارخ  وانتهاكه 
الدولة وقرارها، حتى ولو متكن 
مع ايران يف إعادة تتويج بشار 
مجاجم  فوق  أبديًا  رئيسًا  األسد 

الشعب السوري«.
»املستقبل«  كتلة  عضو  واعترب 
حديث  يف  فتفت  أمحد  النيابية 
أن  الشعب«،  »صوت  إىل 
»موقف السيد نصراهلل هو الذي 
يعطل تشكيل احلكومة، من خالل 
إصراره على شروطه، وهو يريد 
املشاركة  املستقبل  تيار  من 
بهذه  وااللتزام  احلكومة  يف 
تغطي  اليت  واإلمالءات  الشروط 

سياسته«.
ودعا إىل »تأليف حكومة حيادية 
اآلن تعنى بشؤون املواطن ليس 
اهلل«،  حزب  أو  املستقبل  فيها 
السياسية  »اخلالفات  إن  قائاًل 

تبقى على طاولة احلوار«.
الكتائب

»الكتائب«  كتلة  عضو  ورد 
على  ماروني  إيلي  النيابية 
إىل  حديث  يف  نصراهلل  خطاب 
»صوت لبنان«، مشريًا إىل أن« 
دويلة  أن  املؤكد،  »لتأكيد  جاء 
حزب اهلل تبقى أقوى من الدولة 
اللبنانية، وأنه هو صاحب القرار 
يف احلرب والسلم، ويف تشكيل 
احلكومة، غري آبه بالرأي اآلخر يف 
كما  نسري  إما  وبالتالي  لبنان، 
يف  األمور  من  أيًا  أن  أو  يريد 
البالد لن حيل«. وقال: »خطابه 

كان خطابًا تصعيديًا«.
نصراهلل  خطاب  وصف  وإذ 
»املعنويات  خبطاب  االربعاء 
جلمهور املقاومة«، أشار إىل »أنه 
االجتاهات  كل  يف  رسائل  وجه 
كي ال يراهن أحد بعد اليوم على 

مشروع قيام الدولة«.
»القوات  كتلة  عضو  ورأى 
زهرا  أنطوان  النائب  اللبنانية« 
يف حديث إىل إذاعة »الشرق«، 
إعالن  »نصر اهلل ال ميل من  أن 
االنتصارات، واملؤشر األكثر لفتًا 
للنظر يف خطاب األمس )أول من 
العلين لفرتة  الظهور  أمس( هو 
باالطمئنان  يوحي  مبا  طويلة، 
الشياطني،  من  اخلوف  وعدم 
مبا  صغريها،  وال  كبريها  ال 
أن  إىل  مطمئنا  صار  أنه  يعين 
ال  تستهدفه،  ال  الشياطني 
وقال:  إسرائيل«.  وال  أمريكا 
أن  يعرف  أن  اهلل  حزب  »على 
ال مشاركة للقوى السيادية يف 
حزب  فيها  يكون  حبكومة  لبنان 
القتال  يف  منخرطًا  دام  ما  اهلل 
يوافق  ال  دام  وما  سورية،  يف 
بالنفس  النأي  سياسة  على 

وتطبيقها«.
يف  حسن  »السيد  وأضاف: 
النووي  التفاوض  بشأن  كالمه 
اليت  العراقيل  كان يضيء على 
اإليرانية- املفاوضات  تصيب 

الواقع  يف  هي  واليت  الدولية، 
أبعد من امللف النووي«.

احلريري: لن نقدم لـ »حزب اهلل« أي شكل من 
أشكال الشرعية الوطنية

توتر الوضع االمين على احلدود 
)مشال  السورية   - اللبنانية 
االعمال  نتيجة  لبنان(  شرقي 
القتالية الدائرة داخل االراضي 
القذائف  وطاولت  السورية، 
مناطق عرسال واهلرمل والنيب 
طائرات  أغارت  فيما  شيت 
سورية على مناطق متداخلة مع 
سرعني  بلدة  خراج  يف  لبنان 
دون  من  الشرقي،  البقاع  يف 

تسجيل سقوط ضحايا.
وتابع رئيس اجلمهورية ميشال 
اجليش  قائد  مع  سليمان 
تفاصيل  قهوجي  جان  العماد 
احلربية،  التطورات  هذه 
عن  صادر  بيان  وفق  وشدد، 
القصر  يف  االعالمي  املكتب 
اخذ  »ضرورة  على  اجلمهوري، 
الالزمة  والتدابري  اإلجراءات 
والبلدات  املواطنني  حلماية 

اللبنانية ومنع االعتداءات عليها 
والتصدي ملصادر النريان«.

حتدثت  امنية  تقارير  وكانت 
قرب  صاروخني  سقوط  عن 
يف  الصدر  اإلمام  مدرسة 
اهلرمل، وسقوط ستة صواريخ 
الشرقية  السلسلة  مصدرها 
للحدود السورية يف خراج بلدة 
سرعني بعيدًا من املنازل، ومل 

يفد عن حصول اصابات.
حربية  غارة  عن  حتدثت  كما 
عرسال  بلدة  على  سورية 
الصميلي  آل  حي  واستهداف 
يف البلدة بأربعة صواريخ جو - 
أرض، ثم غارة ثانية على خربة 
الشرقية  السلسلة  يونني على 

يف جرود عرسال.
»الوفاء  كتلة  عضو  وجال 
للمقاومة« النيابية علي املقداد 
الصواريخ  سقوط  مواقع  على 

وسرعني  شيت  النيب  يف 
أن  وأكد  واخلضر،  وطبشار 
على  سقطت  اليت  »الصواريخ 
املنطقة، من األراضي السورية 
لن  الشرقية،  السلسلة  على 
األحزمة  وال  هي  ال  ترهبنا، 

الناسفة«.
»على  ان  املقداد  واعترب 
الصواريخ  هذه  سقوط  رغم 
خبط  تعلقهم  البقاعيون  أثبت 
املقاومة ونهج اإلمام احلسني، 
وخري دليل وإثبات على ذلك، 
هذه اجلموع اليت شاركت اليوم 
حمرم  من  العاشر  ذكرى  يف 
اىل  نتطلع  واليوم  بعلبك.  يف 
هي  هذه  لنقول  املستقبل، 
الشعب،  هو  وهذا  املقاومة 
ترهبه،  لن  الصواريخ  فهذه 
أو  النصر  إما  خياران:  وأمامنا 

الشهادة«.

سليمان حلماية املواطنني والبلدات من 
اعتداءات سورية

ابدى »اللقاء الوطين اإلسالمي« 
يف طرابلس )مشال لبنان( بعد 
منزل  االول، يف  امس  اجتماع 
النائب حممد عبداللطيف كبارة 
التباطؤ  جتاه  وريبته  »شكوكه 
غري املربر من قبل القضاء يف 
لإلرهابي  جدية  مبالحقة  البدء 
رفعت عيد )االمني العام للحزب 
العربي الدميوقراطي املتهم وراء 
مستغربًا  طرابلس(،  تفجريي 
األمنية  األجهزة  »تغاضي 
كرامتها  حتصيل  واجب  عن 
اإلرهابي،  هذا  أهانها  اليت 
ويبدو  بعضها.  دم  أهرق  كما 
لقيادة  امللتبس  الصمت  الفتًا 
اتهام  عن  اللبناني  اجليش 
مديرية خمابراتها بأنها خمرتقة، 
كما ورد على لسان سفيه جبل 

حمسن«.
ان  بيان  يف  اللقاء  وأوضح 
»تداعيات  على  تركز  البحث 
التقوى  مسجدي  تفجري  جرمية 
بتنفيذها  واملتهم  والسالم 
التنظيم اإلرهابي املسمى زورًا 
وأبيه  عيد  رفعت  بقيادة  حزبًا 

علي«.
»إحالة  بـ  مطالبته  وجدد 
التقوى  مسجدي  تفجري  جمزرة 
والسالم إىل اجمللس العدلي«. 
ووزراء  احلكومة  »رئيس  ودعا 
إىل  احلكومة  يف  طرابلس 
القضية،  هلذه  الفعلي  التبين 
مرور  بعامل  لضياعها  منعًا 
الزمن«. وحض »على التوقيع 
الدم  أولياء  عريضة  على 
أمام  متهيدًا ملقاضاة اجملرمني 
القضاء اللبناني أو الدولي إذا 
ختلفت الدولة عن القيام بهذا 

الواجب«.
االغتيال  »مبدأ  واستنكر 
السياسي الذي لطاملا كنا حنن 
ضحاياه«، مستهجنًا يف الوقت 
نفسه »محلة التلفيق والتفخيم 
اإلرهابي  احلزب  عن  الصادرة 

سعد  املدعو  حبق  وأتباعه 
الدين غية الذي ال تزال جرمية 
الكثري  وفيها  ملتبسة  اغتياله 
التأويالت.  ومن  الغموض  من 
نصراهلل  حسن  للسيد  ونقول 

هنيئًا لك بأمثاله«.
إصرار  »تأكيد  اللقاء  وجدد 
إىل  االنتماء  على  طرابلس 
الدولة كما  لبنان وإىل  الوطن 
لفت  لكنه  الدستور«،  حيددها 
مل  »إن  أنها  إىل  الدولة  نظر 
تستجب إىل هذا اإلصرار على 
دستورها،  وإىل  إليها  االنتماء 
مبا  طرابلس  تعامل  مل  وإن 
رعاية ومحاية من  تستحقه من 
فإنها  واإلرهابيني،  اإلرهاب 
حيث  إىل  باألمور  تدفع  بذلك 
ال تريدها طرابلس، وال تريدها 

الطائفة السّنية«.

السفري األملاني
السفري  أكد  آخر،  سياق  ويف 
األملاني لدى لبنان كريستيان 
يعيش  »لبنان  أن  سالجيس 
ما  بسبب  جدًا  صعبة  أوضاعًا 
جيري عند جريانه، وهذا يتطلب 
عن  البحث  األفرقاء  مجيع  من 

والتفاهم  املشرتكة  املساحات 
يف ما بينهم من أجل بلدهم«. 
جيدة  صداقات  »لدينا  وقال: 
اللبنانية،  األطياف  كل  مع 
وهناك عالقات صداقة تارخيية 

طويلة بني شعبينا«.
وأعرب يف تصريح أمس، بعد 
لقائه النائب بهية احلريري يف 
بأنه  سعادته  عن  جمدليون، 
أتيحت له هذه الفرصة ملناقشة 
والعالقات  القضايا  بعض 
إىل  البلدين  بني  املشرتكة 
بعملها  املتصل  الشأن  جانب 
كنائب يف الربملان ويف جماالت 

الرتبية والثقافة.
يف  األوضاع  اجلانبان  وحبث 
يف  وتداوال  واملنطقة  لبنان 
لبنان  بني  الثنائية  العالقات 
الرتبوية  اجملاالت  يف  وأملانيا 
»الوكالة  وفق  والثقافية، 

الوطنية لإلعالم« الرمسية.
وكانت احلريري تابعت مع وفد 
يف  االسالمي«  »اللقاء  من 
أحداث  موقويف  أوضاع  صيدا 
اإلنسانية  الناحيتني  من  عربا 
األمين يف  والوضع  والقانونية 

صيدا.

طرابلس: »اللقاء الوطين االسالمي« 
ينتقد التباطؤ يف مالحقة رفعت عيد

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
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لبنانيـات

GRANNY FLATS
Premium Design

your
ONE STOP SHOP

For
 Your Granny Flat

 Contact
Saeed Mob: 0424695585

جواز سفر ضائع
ُفقد جواز سفر باسم

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

النبطية  مدينة  استعادت 
املصرع  لبنان(  )جنوب 
يف  سنوي  كتقليد  احلسيين 
مع  مرتافقًا  عاشوراء  ذكرى 

ممارسات بالغة الدموية.
وبعد تشخيص واقعة الطف 
فتيات  انضمت  كربالء،  يف 
كان  بعدما  اللطم  فرق  إىل 
أطفاهلم  يشركون  الكبار 
يبة«  رِّ »الضَّ فحز  فيها. 
رؤوسهم  األكفان  البسو 
الشوارع  وجابوا  حادة  بآالت 
الرئيسية يف املدينة والدماء 
على  وأغمي  منهم،  تسيل 
فرق  وكانت  منهم،  العديد 
يف  الصحية  اهليئات  من 
يف  إلسعافهم.  االنتظار 
»اهليئة  استعاضت  وقت 
يف  اإلسالمية«  الصحية 
حز  ممارسة  عن  املدينة 
للتربع  حبملة  الرؤوس 
بالدم، فنصبت خيمة شهدت 
من  للمتربعني  الفتًا  ازدحامًا 

خمتلف األعمار.
الرؤوس  حز  مشهد  وتكرر 
جتمعات  قبل  من  واللطم 
ضاحية  يف  »أمل«  حلركة 

بريوت اجلنوبية.
ونظمت احلركة مسرية حاشدة 
انطلقت  بريوت  إقليم  يف 
من أمام جسر املطار وجابت 
اجلنوبية  الضاحية  شوارع 
الشهيدين،  روضة  باجتاه 
سياسيون  املسرية  وتقدم 
وزير  وألقى  وحزبيون. 
تصريف  حكومة  يف  الصحة 
خليل  حسن  علي  األعمال 
احلضور،  أمام  احلركة  كلمة 
جيري  »ما  أن  فيها  اعترب 
منطقتنا  ساحة  على  اليوم 

»أمل«: ال يوظفّن أحد ما جيري يف سورية ملصلحته

Saturday 16 November 2013  2013 الثاني  تشرين   16 السبت 

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

واإلسالمي  العربي  وعاملنا 
من إحياء للصراعات املذهبية 
والطائفية هو أخطر ما خيطط 
املنطقة،  وهلذه  األمة  هلذه 
وهو أمر بعيد كل البعد من 
واإلسالم  احلقيقي  الدين 
األول  واملستفيد  احلقيقي، 

إسرائيل«.
عمل  »بعضهم  ألن  وأسف 
يف  الصراع  حتويل  أجل  من 
عربي-  صراع  من  املنطقة 
استحضار  اىل  إسرائيلي 
حتول  اليت  املفردات  كل 
الصراع عن وجهته، ال يصح 
من  ننطلق  أن  اإلطالق  على 
االستفادة  عطلت  أوهام 
حصلت  اليت  التحوالت  من 
العقود  خالل  املنطقة  يف 
الصراع  حولنا  املاضية حيث 
العرب  بني  صراع  اىل 
يف  اإلسالمية  واجلمهورية 
إيران. وال يصح على اإلطالق 
أن يعيش بعضهم يف وطننا 
العربي قلقًا من الذين جعلوا 
قضية فلسطني هي القضية 
حنوها  وتوجهوا  املركزية 
منذ بداية الثورة وأعلنوا أن 
واحدة  معركة  هي  املعركة 
وعودة  فلسطني  سبيل  يف 

فلسطني قبلتنا«.
على  »تسويات  عند  وتوقف 
إيران  بني  املنطقة  مستوى 
أجهضها  من  العامل،  ودول 
إجهاضها  على  عمل  ومن 
املستفيد  اإلسرائيلي،  هو 
مبوقف  َف  تغلَّ وإْن  الوحيد، 
أو هناك«،  فرنسي من هنا 
»بعض  موقف  عن  سائاًل 
العرب الذين ينظرون خبوف 
إىل تفاهم إيران مع العامل«. 

هو  التفاهم  هذا  أن  واعترب 
أن  وجيب  األمة  ملصلحة 
نشدد  وحنن  كذلك،  يكون 
العالقات  تنظيم  إعادة  على 
والعالقات  العربية  العربية- 
لنحول  اإليرانية  العربية- 
منطقتنا إىل منطقة تستطيع 
يضعف  من  كل  تواجه  أن 
أو  قوتنا  إضعاف  حياول  أو 

السيطرة عليها«.
خليل:  قال  سورية،  وعن 
»إنها اهلدف للضغط، فهي 
للمقاومة  االرتكاز  نقطة 
البداية،  منذ  ومشروعها 
ويبقى احلل السياسي فيها 
هو اخليار الوحيد، وحنن من 
الذين دعوا منذ بداية األزمة 
إىل اختاذه، ألننا نعي أهمية 
هذه الدولة وقوتها ودورها 
يف دعم املقاومة ويف دعم 
لبنان وقضايا األمة«. ودعا 
إىل »االخنراط فورًا يف عمل 
جنيف-  خالل  من  سياسي 
تفاهم  إىل  للوصول   2
وقوتها  سورية  وحدة  حيفظ 

ومناعتها«.
»ال  لبنان  أن  على  وشدد 
اخلطر  دائرة  يف  يزال 
اإلسرائيلية«،  والعدوانية 
النفط  موضوع  أن  معتربًا 
»يستوجب منا أن نبقي كل 
مواجهة  يف  قوتنا  عناصر 
العدو، يف مقاومتنا واجليش 
حول  الشعيب  التالحم  ويف 

املقاومة«.
التجسس  مسألة  واستعاد 
»ال  وقال:  اإلسرائيلي 
مع  املعركة  أن  نصدق 
مل  وانه  انتهت  العدو  هذا 

شبكات  جتنيد  يف  ينخرط 
باإلضافة  جديدة،  جتسس 
احلدود،  على  املواقع  إىل 
االرتياح  من  بكثري  نظرنا 
اجلامع  اللبناني  املوقف  إىل 
وهذا  األمر  هلذا  الرافض 
يرتجم  وأن  يطور  أن  جيب 
يعمل  رمسيًا  حكوميًا  موقفًا 
وإعادة  االعتداء  هذا  لوقف 
الوطين  املوقف  تصويب 
العام جتاه املعركة املفتوحة 

مع العدو اإلسرائيلي«.
مشروع  »تعزيز  أن  ورأى 
واحلفاظ  الدولة ومؤسساتها 
الوطين  وفاقنا  روح  على 
ميكن  ال  الوطين،  وميثاقنا 
خالل  من  إال  حيصال  أن 
مذكرًا  والتالقي«،  احلوار 
اجمللس  رئيس  بدعوة 
النيابي رئيس حركة »امل« 
مفتوح  حوار  »إىل  بري  نبيه 
يتناول كل القضايا العالقة 
والشائكة اليت أثبتت األشهر 
املاضية أننا عاجزون عن حلها 
باملراسلة ومن خالل التخاطب 

يف وسائل اإلعالم«.
مصلحة  »أن  إىل  لفت  وإذ 
بعض  من  أكرب  الوطن 
عند  تقف  اليت  الشكليات 
بعضهم«،  أوهام  حدود 
وحنن  شروطًا  »كفى  قال: 
كفى  ينزف،  البلد  نرتك 
متغريات  على  مراهنات 
ما  ألن  واخلارج  الداخل  يف 
ميكن  ال  املنطقة  يف  جيري 
ما  اذا  لبنان  على  يؤثر  أن 
وإذا  قيادييه  نيات  خلصت 
عمل  ورشة  إىل  وصلوا  ما 

وطنية حقيقية«.
يفكر  »ال  قائاًل:  وأضاف 
يوظف  أن  يستطيع  أنه  أحد 
ويف  املنطقة  يف  جيري  ما 
ملصلحته،  حتديدًا  سورية 
نبتعد  أن  جيب  األمر  هذا 

عنه وننطلق حنو ورشة عمل 
وطنية للخروج من أزمتنا، مل 
وقدمناها،  إال  وسيلة  نرتك 
كثريًا،  بري  الرئيس  حاول 
ومن  مبادرته  خالل  من 
على  التفاهم  حماولة  خالل 
صيغ مرنة، لكن األمر ووجه 
املستوى  على  بتعطيل 
اجمللس  وتعطيل  احلكومي 
النيابي واالبتعاد عن حضور 
اجللسات. والسؤال املطروح 
عطلت  من  ملصلحة  اليوم، 
باألمس  آذار   14 قوى 
احلكومة  تشكيل  حماولة 
رئيس  زيارة  بعد  جديد  من 
السعودية؟  اىل  اجلمهورية 
صيغة  رفض  األمر،  هذا 
اللبنانيني  جعل  التشكيل، 
مستقبلهم  على  قلقًا  أكثر 
على  السياسي،  وواقعهم 
املكلف  الرئيس  أن  رغم 
وعلى  ومنهم،  بإرادتهم، 
هلم  تعطي  الصيغة  أن  رغم 
تعطي  ورمبا  ضامنًا  ثلثًا 
واحدًا،  زائدًا  النصف  هلم 
يشارك  أن  يرفضون  ألنهم 
يشعره  بثلث  اآلخر  الفريق 
احلقيقية.  املشاركة  مبعنى 
من  الكثري  يطرح  األمر  هذا 

التساؤل واالستفهام«.
لسان  على  »مسعنا  وقال: 
السنيورة  فؤاد  الرئيس 
يفلسف  أن  حياول  منطقًا 
احلكومة  صيغة  رفضه  فيه 
مقولة  قال  بأن   )6  -9  -9(
سلبية  إن  شيحا  مليشال 
إجيابية  تعطيان  ال  وسلبية 
إذا  أمر  هذا  اإلطالق.  على 
ترمجناه لبنانيًا ال يصح على 
ضرب  »السليب  اإلطالق، 
سليب يعطي إجيابي«. الكلور 
لوحده سم، الصوديوم لوحده 
مع  أحدهما  مجعنا  إذا  سم، 
ضروريًا  ملحًا  يعطيانا  اآلخر 

معادالت  كفى  حلياتنا، 
ألن  اخلارج  على  ومراهنات 
تزداد  املنطقة  ما جيري يف 
التقسيم  خطورته، ومشاريع 

ما زالت حاضرة«.

احتفال العاملية
اخلريية  »اجلمعية  وأحيت 
يف  العاملية«  اإلسالمية 
باحة  يف  الذكرى  بريوت 
رأس  يف  العاملية  الثانوية 
ممثلني  حضور  يف  النبع، 
عن رئيس اجلمهورية ميشال 
جنيب  والرئيس  سليمان 
متام  والرئيس  ميقاتي 
الرئيس  حضر  كما  سالم. 
احلسيين وشخصيات  حسني 
جانب  إىل  وروحية  سياسية 
اجلمعية حممد يوسف  رئيس 
»أننا  اعترب  الذي  بيضون، 
منر حاليا بأزمة وجود، نكون 
الفراغ  وما  نكون.  ال  أو 
السلطتني  يف  حل  الذي 
إال  والتنفيذية  التشريعية 
الوقت  نذير خطر جدي، يف 
بعض  فيه  يستمر  الذي 
القوانني  بتجاوز  املسؤولني 
واملالية،  اإلدارية  واألصول 
وخشيتنا وخوفنا من أن يأتي 
جديد  رئيس  انتخاب  موعد 
ما  على  باقية  واحلال  للبالد 
الفراغ  فيطاول  عليه،  هي 
عندها  الرئاسة.  مؤسسة 

ندخل يف عامل اجملهول«.
»الدولة  بـ  التمسك  وأكد 
وبانتظار  املرجتاة،  املدنية 
حتقيق هذا البديل، ال بد من 
تلبية دعوة الرئيس سليمان، 
انقاذي،  جدي  حوار  إىل 
حمررين  اليه  الفرقاء  َيدخل 
من كل قيد وارتباط، داخلي 
نصب  واضعني  وخارجي، 
العليا  البالد  أعينهم مصلحة 
غريها،  دون  من  وحدها 
»إعالن  مسي  مما  منطلقني 
اجلميع  وافق  الذي  بعبدا« 
يد  إطالق  ثم  ومن  عليه، 
والرئيس  اجلمهورية  رئيس 
احلكومة  بتأليف  املكلف 
واألفضل  األنسب  بالشكل 
يف  عليه  جيمعان  الذي 

الظرف الراهن«.
املركز  رئيس  ودعا 
الكاثوليكي لإلعالم األب عبدو 
البطريرك  باسم  كسم  أبو 
تغليب  »إىل  الراعي  بشارة 
احلقد،  لغة  على  العقل  لغة 
روح  على  االنفتاح  وروح 
على  احملبة  ولغة  التعصب، 
لغة الشر. إن ما نشهده يف 
ومنطقتنا  اللبناني  الداخل 
يعيدنا  وواقع  فظيع  أمر 
احلرب  قبل  ما  سنوات  إىل 
الطائفية  فالنعرات  األهلية، 
إىل  برأسها  لتطل  عادت 
قلب قرانا ومدننا وأحيائنا، 
واللغة املذهبية، ويا لألسف، 
األمر  مألوفة، وهذا  أصبحت 
نارًا  سيشعل  استمر  ما  إذا 

قد ال تنطفئ«.
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اهلل«  ل«حزب  العام  األمني  ألقى 
يف  خطابا  اهلل  نصر  حسن  السيد 
ملعب  يف  عاشوراء،  يوم  مسرية 
»الشكر  بتوجيه  استهله  الراية، 
حضوركم  على  والعظيم  اجلزيل 
الكبري والعظيم املتناسب مع حبكم 

وإميانكم وإخالصكم وصدقكم«.
أن  إميان  »أود حبق وبكل  وقال: 
يقال  كما  بالقول،  إليكم  أتوجه 
الذين  احلسني  أنصار  زيارة  يف 
العاشر،  يوم  احلسني  مع  قضوا 
الزمن:  هذا  يف  متثلونهم  وأنتم 
السالم عليكم يا أنصار دين اهلل، 
رسول  أنصار  يا  عليكم  السالم 
أنصار  يا  عليكم  السالم  اهلل، 
يا  عليكم  السالم  املؤمنني،  أمري 
أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء 
العاملني، السالم عليكم يا أنصار 
الولي  علي  ابن  احلسن  أبي حممد 
أنصار  يا  عليكم  السالم  الناصح، 
أنتم  بأبي  احلسني،  اهلل  عبد  أبي 
أهل  يا  عليكم  السالم  وأمي، 
والشجاعة  والثبات  والوفاء  الصرب 
واإلخالص والتضحية واإلباء. أنتم 
اليوم تثبتون جمددا، وحبق، أنكم 
العابدين  لزين  الصادقون  األتباع 
أمام  وقف  الذي  السالم،  عليه 
ذلك اجلزار عبيد اهلل بن زياد الذي 
هدده باملوت ظنا أن هذا سريعبه، 
زين  إمامنا  فقال  سيخيفه، 
العابدين كلمته اليت أصبحت درسا 
وشعارا وطريقا »أباملوت تهددني 
يا ابن الطلقاء؟ إن القتل لنا عادة 

وكرامتنا من اهلل الشهادة«.
جمددا  جنتمع  »اليوم  أضاف: 
بيعتنا  عام  كل  يف  كما  لنجدد 
لسيد الشهداء، لسيد اإلباء، ألبي 
واهلوان،  الذل  لرافض  الضيم، 
والثائرين  اجملاهدين  لسيد 
بآذاننا  ونصغي  واملقاومني، 
عندما  إليه،  وعقولنا  وقلوبنا 
»أال  ليقول:  العاشر  يوم  وقف 
ركز  قد  الدعي  ابن  الدعي  أن 
الزمن  هذا  وأدعياء  اثنتني-  بني 
السلة  بني  اثنتني-  بني  يركزون 
الذلة. يأبى  والذلة، وهيهات منا 
اهلل لنا ذلك والرسول واملؤمنون، 
أبية وأنوف محية من أن  ونفوس 
مصارع  على  اللئام  طاعة  نؤثر 

الكرام«.
يف  نعلن  إننا  »أوال،  وتابع: 
باملقاومة،  متسكنا  عاشوراء  يوم 
بسالحها،  مبقدراتها،  جباهزيتها، 
أساسي  كطريق  بإمكاناتها، 
حلماية بلدنا وشعبنا وكرامة شعبنا 
وسيادة دولتنا وخرياتنا وثروات 
دائما  لبنان  يف  البعض  بلدنا. 
الفرنسية  املقاومة  عن  حيدثنا 
التحرير سلمت  بعد  املقاومة  وأن 
املقاومة  أن  وينسون  سالحها، 
العدو،  بانتهاء  انتهت  الفرنسية 
النازية،  أملانيا  النازي،  املشروع 
قتيل  بني  هتلر،  وجنراالت  هتلر 
التهديد  زال  وأسري،  ومنتحر 

ندافع عن لبنان واملقاومة يف وجه اهلجمة التكفريية
نصراهلل شخصياً من ملعب الراية:

ال نقايض وجودنا حبقائب وزارية 
ولسنا حباجة لغطائكم
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

Master License No: 409566317

هنا  أما  املقاومة.  حاجت  فانتهت 
يف لبنان، املقاومة حررت األرض 
العدو  ولكن   ،2000 أيار   25 يف 
ما زال موجودا وقويا وجامثا على 
يهدد  ومقدساتنا،  ومياهنا  أرضنا 
ويتوعد ويتجسس ويتآمر ويتواطأ 
وحيضر احلروب. هل املطلوب يف 
مثل هذا الواقع- وهذا القياس مع 
الفارق- أن خنلي الساحة لعدونا؟ 
العاشر نقول، ومن  حنن يف يوم 
أن  طاملا  أحد،  مع  جماملة  دون 
أن  طاملا  موجود،  املقاومة  سبب 
وأطماعه  ووعيده  العدو  تهديد 
عباس  السيد  فمقاومة  قائمة، 
والشيخ راغب واحلاج عماد سوف 
وهذا  التهديد  هذا  ملواجهة  تبقى 

الوعيد.
أن  عاشوراء جيب  يوم  ثانيا، يف 
نذكر أمتنا اإلسالمية مجعاء بالقضية 
املركزية، قضية فلسطني وشعب 
يف  األمة  ومقدسات  فلسطني 
فلسطني، وأنه ال جيوز ألحد مهما 
الصعبة  الداخلية  الظروف  كانت 
اليت يعيشها هذا البلد وذاك البلد 
أن يتخلى عن هذه القضية. جيب 
يقفوا  أن  مجيعا  املسلمني  على 
إىل جانب الشعب الفلسطيين يف 
تضحياته وآالمه وعذاباته ويقدموا 
حترير  من  ليتمكن  العون  يد  له 
هذه  مبساندة  واملقدسات  األرض 

األمة.
كل  رفض  على  نؤكد  ثالثا، 
مشاريع التقسيم والتجزئة يف بالد 
ووجوب  املسلمني  وبالد  العرب 
وكل  دولة  كل  بوحدة  التمسك 
بلد وكل أرض مع معاجلة القضايا 
واحللول  واحلكمة  باحلوار  الداخلية 
السياسية، من سوريا إىل العراق 
وتونس  وليبيا  واليمن  والبحرين 
العربية  الدول  من  وغريها  ومصر 

واإلسالمية.
رابعا، إن وجودنا يف سوريا، إن 
على  وجماهدينا  مقاتلينا  وجود 
أعلنا  السورية، هو- وكما  األرض 
يف أكثر من مناسبة- بهدف الدفاع 
فلسطني  عن  والدفاع  لبنان  عن 
وعن  الفلسطينية  القضية  وعن 
وسند  املقاومة  حضن  سوريا 
األخطار  كل  مواجهة  يف  املقاومة 
الدولية  اليت تشكلها هذه اهلجمة 
اإلقليمية التكفريية على هذا البلد 
ما  بصراحة،  املنطقة.  هذه  وعلى 
فوجودنا  قائمة  األسباب  دامت 

يبقى قائما هناك«.
وأردف: »املشكلة يف لبنان دائما 
سبب  إىل  النتيجة  حيولون  أنهم 
يتحدث  من  السبب.  ويتجاهلون 
عن انسحابنا- أريد أن أكون دقيقا 
وواضحا- من يتحدث عن انسحاب 
كشرط  سوريا  من  اهلل  حزب 
لتشكيل حكومة لبنانية يف املرحلة 
احلالية يطرح شرطا تعجيزيا، وهو 
هو  تعجيزي،  شرط  أنه  يعرف 
اجلميع،  يعرف  أن  وجيب  يعرف، 

سوريا  وجود  نقايض  ال  أننا 
فلسطني  وقضية  لبنان  ووجود 
ببضعة  املقاومة  وحمور  واملقاومة 
لبنانية  حكومة  وزارية يف  حقائب 
جوع.  من  تغين  وال  تسمن  ال  قد 
موضع  لسنا يف  أننا  يعرف  الكل 
هناك  يكون  عندما  املقايضة. 
أخطار اسرتاتيجية ووجودية تتهدد 
املنطقة  ودول  املنطقة  شعوب 
هو  األمر  هذا  املنطقة،  وحكومات 
أن  من  بكثري  وأرقى  بكثري  أعلى 
للشراكة يف حكومة  يذكر كشرط 
لبنانية. أنا أدعو الفريق اآلخر إىل 
شروطا  يطرحون  دائما  الواقعية، 
»عليكم  قالوا  زمان  تعجيزية، من 
لنكون معكم  املقاومة  ترك سالح 
تعهدا  نريد  احلكومة،  يف  سويا 
ونريد ضمانة فنحن ال نشارك يف 
ال  وحنن  السالح«،  تغطي  حكومة 
نطلب منكم أصال ال غطاء للسالح 
نطلب  مل  للمقاومة،  غطاء  وال 
سابقا وال حاليا وال يف املستقبل. 
نشارك  لن  لنا:  يقولون  واآلن 
معكم يف حكومة لتغطي وجودكم 
يف سوريا، وأنا أقول هلم: لسنا 
يف  لوجودنا  غطائكم  إىل  حباجة 
وال  حاضرا  وال  سابقا  ال  سوريا، 
الواقعية  إىل  فليذهبوا  مستقبال. 
وليضعوا الشروط التعجيزية جانبا 
ولنأت لنر كيف نعاجل مشاكلنا يف 

لبنان«.
نؤكد  أن  جيب  »خامسا،  وتابع: 
يف  العاشورائي،  اليوم  هذا  يف 
اليوم الذي استشهد فيه أبو عبد 
اهلل احلسني عليه السالم، من أجل 
عليه  اهلل  صلى  حممد  جده  دين 
حممد،  جده  أمة  أجل  ومن  وآله، 
على  نؤكد  أن  املسلمني،  أمة 
من  كمسلمني  اإلسالمية  أخوتنا 
املختلفة، خصوصا  املذاهب  أتباع 
السنة والشيعة، ونقول إن مشكلة 
املسلمني  مع  هي  التكفرييني 
يف  جيري  ما  هو  والدليل  مجيعا، 
يتعرض  وما  املسلمني،  بالد 
العراق  يف  أيضا  السنة  أهل  له 
وباكستان وأفغانستان والصومال 
هؤالء  يدي  على  وغريها  وتونس 
يتهدد  اخلطر  هذا  التكفرييني. 
ومسيحيني،  مسلمني  اجلميع، 
مواجهته  ميكن  اجلميع  وبتعاون 

وحماصرته وعزله وإنهاؤه.
سادسا، نؤكد يف يوم عاشوراء، 
رساالت  يوم  اإلنسانية،  يوم 
الوطنية  وحدتنا  على  السماء، 
املشرتك  وعيشنا  كلبنانيني 
كل  إىل  وندعو  الواحد،  ومصرينا 
رغم  واالنفتاح  التالقي  أشكال 
ببلدنا  لننجو  واخلالف،  اإلنقسام 
وحنقق لشعبنا بعض ما يطمح إليه 

من حياة عزيزة وكرمية«.
شكره  جمددا  اهلل  نصر  وختم 
األمنية  والقوى  وللجيش  للجميع 
الرمسية، سائال اهلل »أن يتقبل من 

اجلميع«. 

»القوات  حزب  رئيس  استقبل 
اللبنانية« مسري جعجع يف معراب 
كتلة »نواب زحلة«، وقال النائب 
»حبثنا  اللقاء  ماروني عقب  ايلي 
واألمنية  الوطنية  املواضيع  يف 
اجلمهورية  ورئاسة  واحلكومة 
وصوال اىل شؤون زحلة والبقاع، 
وقد أدنا القصف السوري اليوم 
على قرى وأراض لبنانية وطالبنا 
الالزمة  االجراءات  باختاذ  احلكومة 
العدوان  هذا  مثل  تكرار  ملنع 
حفاظا على سيادة لبنان وسالمة 
»هذا  أن  األهالي«.وأضاف 
لفتنة  حتضري  أنه  تبني  االعتداء 
من  مناطق  قصف  خلفية  على 
مذهبية  فتنة  اىل  تؤدي  اجلانبني 
الذي  الدور  هو  وهذا  لبنان  يف 
والذي  السوري  النظام  به  يقوم 

جيب أن نعي خماطره«.
جدا  امللح  من  »بات  أنه  وأكد 
ان  باعتبار  تشكيل حكومة جديدة 
واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع 
واألمنية فضال عن أزمة النازحني 
بقاء  حتتمل  عادت  ما  السوريني 
حكومة تصريف أعمال والسيما أن 
طويال  منها  عانينا  احلكومة  هذه 
يتصرفون  وزراؤها  زال  وما 
أعمال  تصريف  حكومة  ظل  يف 
عمليات  خالل  من  للقانون  خالفا 
»تنفيع« وتوظيف حملسوبني هلم 

يف إدارات الدولة«.
»أهمية  على  ماروني  وشدد 
يف  الرئاسية  االنتخابات  إجراء 
موعدها باعتبار أن هذه املؤسسة 
اهلرم  رأس  هي  الدستورية 
اللبناني وجيب احلفاظ عليها وعلى 

مؤسسات الدولة كافة«.
العام  األمني  خطابي  على  وردا 

حسن  السيد  اهلل«  لـ«حزب 
»إن  ماروني  قال  نصراهلل، 
دويلته  أن  املؤكد  أكد  نصراهلل 
وأن  اللبنانية  الدولة  من  أهم 
غري  وأنه  قائما  زال  ما  مشروعه 
عابئ بالرأي اآلخر يف الوطن وغري 
احلكومة  تشكيل  بضرورة  مهتم 

وبناء املؤسسات يف لبنان«.
نصراهلل  مع  مشكلتنا  »أن  ورأى 
ليست مشكلة أرقام بل مضمون، 
فهل نستطيع القبول حبكومة وأن 
يف  يقاتل  من  مع  شركاء  نكون 
ويقتل  النظام  جانب  اىل  سوريا 
مدان  وهو  السوري  الشعب 
أن  نستطيع  هل  وعامليا؟  عربيا 
نرضى املشاركة يف حكومة يكون 

بعبدا؟  اعالن  الوزاري غري  بيانها 
وبالتأكيد لن نرضى أبدا مبعادلة 
ومقاومة«،  وجيش  »شعب 
مالك  أنه  يظن  حسن  فالسيد 
مصرون  ولكننا  لبنان  يف  الرأي 
الدولة  بناء  يف  موقفنا  على 

اللبنانية ومؤسساتها«.
يكمن  »احلل  بأن  ماروني  وختم 
يف وعي الشعب اللبناني باعتبار 
هذا  على  استمرينا  ما  اذا  أننا 
حيتاج  الذي  وطننا  سنفقد  النحو 
النقاذه،  مجيعا  تضامننا  اىل 
فاحلل اذا يكون مبوقف جريء من 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
سالم  متام  املكلف  والرئيس 

بتشكيل حكومة على الفور«.

ماروني بعد لقائه جعجع: نصراهلل أكد أن دويلته أهم من الدولة

عنيدة هي االزمة احلالية، وحلوهلا 
النظام  هو  كما  متامًا  مستعصية، 
يقَو  مل  الذي  العنيد  اللبناني 
زمن.  منذ  خرقه  على  اصالح 
معادلة احبطت كثريين ودفعتهم 
احلال  مع  التأقلم  واقعية  اىل 
ال  صغرية  فئة  ان  غري  السيئة. 
تزال بني فينة واخرى تبادر اىل 
اطالق محالت رمبا تقوى على فعل 
الرأي  صعيد  على  اقله  شيء، 

العام.
قد يسأل كثريون ما الذي ميكن 
ان يتغريرّ إذا طبعنا امساء مشاكلنا 
املزمنة واملعروفة على ورقة الف 
لرية جتتاز يوميًا احلدود املناطقية 
التبانة  ابن  لتذكر  والطائفية، 
وابن الضاحية ان كليهما حمروم 
نفسها؟  احلياتية  احلقوق  من 
بالنسبة  سلفًا  املعروفة  االجابة 
شبابية  جمموعة  متنع  مل  لكثريين 

»#من-مال- حبملة  الشروع  من 
»الضغط  اىل  اهلادفة  الناس« 
على الطبقة السياسية« و«تصوير 
ادائها  احلاصل من  التململ  حجم 

السليب يف خمتلف امللفات«.
الشباب  من  جمموعة  اذًا  هم 
اجتمعوا يف غرف مغلقة، تساجلوا 
وتناقشوا وفكروا كثريا، ليخرجوا 
هناك  ان  تذكر  جديدة  بفكرة 
االحباط  يلتهمها  مل  صغرية  فئة 
ختوهلا  بطاقة  وتشعر  بعد،  كليًا 
ضغط  بأساليب  التفكري  من 
ينضوون  الشباب  هؤالء  جديدة. 
اجل  من  اللبنانية  »اجلمعية  يف 
اليت  االنتخابات«  دميوقراطية 
اطلقت يف املناطق اللبنانية محلة 
ختتيم األلف لرية مبطالب شعبية 
الضمان،  الكهرباء،  كاالمن، 
االنتخابات  الطبابة،  العام،  النقل 

وغريها ...

مشاكلنا خمتومة على ألف لرية..«بلكي تغريرّ شي«!
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لبنانيات

Saturday 16 November 2013  2013 الثاني  تشرين   16 السبت 

دولة رئيس جملس الوزراء

 1/680 رقم  القرار  املوضوع: 
تكليف   2013/10/18 تاريخ 
منطقة  رئاسة  مبهام  موظف 

هاتفية
املرجع: كتابكم رقم 1869/ ص 

تاريخ 2013/10/30

واملرجع  املوضوع  إىل  باإلشارة 
املبّينني أعاله، ال يسعنا إال أن 
فيه،  جاء  ملا  استغرابنا  نبدي 
وملا حيمل يف طياته من انتهاك 
صارخ للدستور، وضربا لفصل 
مقام  على  واعتداء  السلطات، 

الوزراء.
أما يف انتهاك الدستور، فقد جاء 
التعميم  يف كتابكم اإلحالة إىل 
الصادر عنكم بتاريخ 2013/4/19 
حتت رقم 2013/10، وهو تعميم 
عدم  آلينا  للدستور  خمالف 
تفاديا  حينه  يف  عليه  التعليق 
للسجال داخل حكومة مستقيلة. 
من  أكثر  وبعد مضي  اليوم  أما 
ستة أشهر على استقالة احلكومة 
وعدم تشكيل حكومة أخرى، فال 
يف  جاء  مبا  الرأي  إبداء  من  بّد 
هذا التعميم، وذلك يف مصلحة 
الدستور والقانون، وحفاظا على 

انتظام عمل املؤسسات.
الدستورّية  املخالفات  أواًل: يف 
التعميم  الواردة يف  والقانونّية 

رقم 2013/10
خيالف  إليه  املشار  التعميم  إّن 
الدستورية  القواعد  أبسط 

لألسباب اآلتية:

1. يف جتاوز حدود سلطة رئاسة 
جملس الوزراء

جملس  رئاسة  أحللتم  لقد 
الوزراء بدياًل عن سلطة قضائية 
الرقيب  دور  متارس  مستقلة، 
وهو  أال  االدارة،  أعمال  على 
وقّررمت  الدولة،  شورى  جملس 
الدستوري  التعديل  أن تفسروا 
كما  الدستور  من   64 للمادة 
حّد  جتاوز  هذا  ويف  ترتأون، 
سلطة و صالحيات رئاسة جملس 
الوزراء. وجتدر االشارة أّن هذا 
جملس  بصالحية  مّسًا  يعترب 
الشورى والقضاء االداري، الذي 
استقالة  عند  صالحياته  تتعزز 
عن  ينشأ  لفراغ  سدًا  احلكومة، 
فقدان الرقابة الربملانية وانتفاء 

مسؤولية الوزراء السياسية.

2. يف مناقضة ما استقر عليه 
اجتهاد جملس الشورى

بالرغم مما أوردمتوه يف التعميم 
إليه  توّصل  عما  املذكور 
االجتهاد االداري يف لبنان ويف 
إطار تصريف  من حتديد  فرنسا 
 64 املادة  أّن  اعتربمت  األعمال، 
عام  عّدلت  كما  الدستور،  من 
أن  على  نّصت  واليت   ،1990
متارس  ال  املستقيلة  احلكومة 
الثقة  نيلها  قبل  صالحيتها 
باملعنى  اال  استقالتها  بعد  وال 
من  االعمال،  لتصريف  الضيق 

تعميم ميقاتي غري دستوري -- رد الوزير صحناوي على كتاب الرئيس ميقاتي:
»أحللتم رئاسة جملس الوزراء بديالً عن السلطة القضائية وأمعنتم يف ضرب الدستور والقوانني«

شأنها أن حتّد كثريا من املفهوم 
املكّرس اجتهادًا.

بشكل  خيالف  املوقف  هذا  إّن 
جملس  عن  صدر  ما  واضح 
وذلك  اجتهادات،  من  الشورى 
بعد التعديل الدستورّي، مؤكدة 
أّن التعديل الدستوري كرس ما 
سّنه جملس الشورى من قاعدة 
 614 رقم  الشهري  قراره  يف 
قضية  يف   1969/12/17 تاريخ 

راشد/الدولة:

 أ. ففي قراره رقم 2006/575-
قضاء   – اده  )بلدية   2007
جملس  توصل  البرتون/الدولة( 
ضوء  على  أّنه  إىل  الشورى 
للمادة  الدستوري  التعديل 
64، »ان الدستور حصر مفهوم 
تصريف األعمال باالعمال اجلارية 
بطبيعتها ]...[ أي تلك املتعلقة 
بالقرارات اليومية اليت حتضرها 
الوزير  يكتفي  واليت  الدوائر 
أو  موجز  تدقيق  بعد  بتوقيعها 
األمور  بتسيري  تتعلق  اليت  تلك 
العادية واألعمال الروتينية اليت 
ال ميكن جتميدها طيلة مدة عدم 
وجود حكومة مسؤولة منعا لشّل 

املرافق العامة.«
 

 522 رقم  قراره  ويف   ب. 
عمال  )نقابة   ،1999/5/5 تاريخ 
قرطاس  شركة  ومستخدمي 
والتربيد/الدولة(  للمعلبات 
أّن  الدولة  شورى  جملس  اعترب 
ملفهوم  الدستورّي  »األساس 
زوال  هو  األعمال  تصريف 
وضيق  الوزارية،  املسؤولية 
نطاق األعمال اجلارية اليت جيوز 
بهاـ  القيام  املستقيلة  للحكومة 
مكرسًا بذلك دستوريًا ما توصل 
هذا  االداري يف  االجتهاد  إليه 

املوضوع.«

 700 رقم  قراره  يف  أّما   ج. 
حنا  )منصور   1995/5/15 تاريخ 
اهلنود/الدولة(، فقد أّكد جملس 
تصريف  »مفهوم  أّن  الشورى 
األعمال يعين أنه ميكن للحكومة 
االعمال  بكل  القيام  املستقيلة 
الدولة  بسياسة  ترتبط  ال  اليت 
شأنها  من  ليس  واليت  العليا 
الالحقة  احلكومة  حرية  تقييد 
يف انتهاج السياسة اليت تراها 
أفضل للوطن، مبعنى انه ميكنها 
ال  اليت  املسائل  بكافة  البت 
تتسم بطابع املواضيع االساسية 
كاالتفاقات  احلساسة  املصريية 
واخلطط  الدولية،  واملعاهدات 
والطويلة  الشاملة  االمنائية 

املدى على سبيل املثال.«

إّن ما نّص عليه تعميمكم خيالف 
الشورى،  إليه جملس  ما خلص 
أّنه ليس فقط يتعدى  ما يعين 
على صالحية جملس الشورى يف 
االدارّية،  األعمال  على  الرقابة 
بل فهو حياول تبديل ما استقر 
عليه اجتهاد اجمللس فيما يتعلق 

بتصريف األعمال.
 

3. يف استحداث آليات حكم غري 
منصوص عليها يف الدستور، ال 

بل خمالفة للدستور

الدستور  وظائف  أهم  من  إّن 
السلطة،  هو سّن قواعد النتاج 
وحتديد أصول احلكم. وقد أفرد 
عّدة  مواد  اللبناني  الدستور 
لتناول هذه املسألة، وقد حّدد 
الدستورية  السلطات  صالحيات 
بشكل دقيق، ال سّيما صالحية 
اجلمهورية،  رئيس  فخامة 
جملس  رئيس  دولة  وصالحية 

الوزراء.
الدستور  أّن  عنكم  خيفى  وال 
تشريون  ما  ذكر  على  يأت  مل 
االستثنائية«،  بـ«املوافقة  إليه 
خمالفة  اآللية  هذه  أّن  يعين  ما 
للدستور ال ميكن الركون إليها، 
ساحمني ألنفسنا بتذكريكم بأّن 
التعديل الدستورّي عام 1990، 
التنفيذية مبجلس  السلطة  أناط 

الوزراء جمتمعًا.
وبالتالي، فإّن استقالة احلكومة 
)نتيجة  رئيسها  استقالة  بسبب 
لعدم موافقة جملس الوزراء على 
خمالفة القانون بالتمديد لضابط 
أحيل على التقاعد( ال ميكن أن 
لنقل  مربرا  حال  أي  تشكل يف 
من  الدستورية  الصالحية  هذه 
يزال  ال  )الذي  الوزراء  جملس 
النواب(  ثقة جملس  على  حائزًا 
ورئيس  اجلمهورية  رئيس  إىل 
جملس الوزراء، منبهني إىل أّن 
أّي قرارات تتخذ خالفا للدستور، 
وباملوافقة االستثنائية، هي غري 
منتفية  دستورية  غري  شرعية، 
الوجود، ما يعرضها للطعن يف 

أّي وقت كان.
الصيغة  فإّن  ذلك،  من  وأكثر 
املوافقة  ملنح  املعتمدة 
يبلغ  كتاب  مبوجب  االستثنائية 
إىل الوزير املعيّن يتضمن عبارة 
الحقًا  القرار  يعرض  أن  »على 
أول  يف  الوزراء  جملس  على 
حّد  يف  متثل  يعقدها«  جلسة 
اليت  تناقضًا مع األسس  ذاتها 
األعمال.  تصريف  عليها  يقوم 
فال ميكن حلكومٍة تصّرف األعمال 
الالحقة  احلكومة  تقّيض  أن 
 700 الشورى  جملس  )قرار 
املذكور أعاله(، وهذا ما تقومون 
بعكسه مبوجب العبارة املذكورة 
أعاله، إذ أّنكم تقّيدون احلكومة 
الالحقة باملوافقة على القرارات 
اليت يوافق عليها فخامة رئيس 
اجلمهورية، ودولة رئيس جملس 
الوزراء استثنائيا، خاصة ما إذا 
كانت هذه القرارات تنتج حقوقا 
القرارات  من  هي  أو  مكتسبة 

اليت ال ميكن الرجوع عنها.   
الطلب  على  حيملنا  ما  وهذا 
األصول  إىل  بالعودة  إليكم 
جملس  ودعوة  الدستورّية، 
الوزراء لالنعقاد الختاذ القرارات 
الضرورية  األمور  األساسّية يف 
وامللحة، وخاصة بعد مضي أكثر 
استقالة  على  أشهر  ستة  من 

احلكومة.

4. يف خمالفة املادة 66 واملادة 
64 من الدستور بتكليفكم املدير 

العام مراقبة أعمال الوزير

الدستور   من   66 املادة  تنّص 
ادارة  الوزراء  »يتوىل  أّنه  على 
بهم  ويناط  الدولة  مصاحل 
كل  والقوانني  األنظمة  تطبيق 
اىل  العائدة  باالمور  يتعلق  مبا 
وتنّص  به.«  خص  ومبا  ادارته 
املادة 64 فقرة 8 من الدستور 
الوزراء  جملس  رئيس  أن  على 
»يعقد جلسات عمل مع اجلهات 
املعنية يف الدولة حبضور الوزير 
املختص.«  إّن هاتني املادتني 
هو  الوزير  أن  مبدأ  تكرسان 
القانون  تطبيق  عن  املسؤول 
اهلرم  رئيس  وأّنه  إدارته،  يف 
االدارّي، حتى أّن رئيس جملس 
أو  يلتقي  أن  ميكن  ال  الوزراء 
االدارة،  يف  بالعاملني  يتصل 
دون  عام،  مبدير  ذلك  يف  مبا 
وهذا  املختّص.  الوزير  موافقة 
بعد  حتى  قائمًا  يبقى  املبدأ 
فرتة  ويف  احلومة،  استقالة 
تصريف األعمال، إذ أّن تصريف 
بالقواعد  يطيح  ال  األعمال 
عمل  وبانتظام  الدستورية، 
السلطات، وال يقلب تراتبيٍة إذا 
انتفت: تفّككت أوصال الدولة، 
وانفرط عقد مؤسساتها، واحنلت 

ادارتها. 

املدير  من  طلبكم  فإّن  لذلك، 
الرقيب  مقام  يقوم  بأن  العام 
اعتداء  هو  الوزير  أعمال  على 
الوزير،  صالحيات  على  صارخ 
للقواعد  خطري  وانتهاك 
الدستورية وأسس انتظام عمل 

املؤسسات. 

و68   66 املواد  خمالفة  يف   .5
باخضاعكم  الدستور  من  و70 

الوزير لسلطة هيئات الرقابة

الدستور  من   66 املادة  نّصت 
»امجاليا  يتحملون  الوزراء  أن 
جتاه جملس النواب تبعة سياسة 
احلكومة العامة ويتحملون افراديا 
الشخصية«.  أفعاهلم  تبعة 
ونّصت املادة 68 من الدستور 
اجمللس  يقّرر  »عندما  أّنه  على 
وفاقا  الوزراء  بأحد  الثقة  عدم 
للمادة السابعة والثالثني وجب 
الوزير أن يستقيل.«   على هذا 
أن  على   70 املادة  ونّصت 
جمللس النواب أن يتهم الوزراء 
املرتتبة  بالواجبات  اخالهلم  عند 

عليهم.
وبالتالي، فإّن الدستور قد نّص 
الوزير  أعمال  ملراقبة  آلية  على 
هليئات  دور  وال  ومساءلته، 
العلم  مع  ذلك،  يف  الرقابة 
خاضعة  تبقى  الوزير  أعمال  أّن 
الدولة،  شورى  جملس  لرقابة 
الذي ميكن أن يبطل ما يتجاوز 

منها حّد السلطة.
وهذا املوقف القانونّي واضح ال 
دولة  عنه  عرب  وقد  فيه،  لبس 
رئيس جملس الوزراء املغفور له 

الرئيس رفيق احلريري يف تعميم 
رقم  املركزّي  التفتيش  إىل 
1507/ص تاريخ 2001/10/15.

لذلك، فإّن ما جاء يف تعميمكم 
الوزراء  اخضاع  حماولة  لناحية 
التفتيش يشكل  لرقابة هيئات 

خمالفة للدستور.

دولة الرئيس،
تضمنه  ما  لكم  بّينا  وقد  أما 
من   2013/10 رقم  تعميمكم 
ندلي  فإّننا  جسيمة،  خمالفات 
عليه  انطوى  ملا  تبيانًا  بالتالي 
1869/ص  رقم  إلينا  كتابكم 
تاريخ 2013/10/30 من خمالفات 

قانونّية خطرية.

1. يف فقدان كتابكم أّي سند 
قانونّي

لقد استند كتابكم إىل التعميم 
التعميم  وهو   ،2013/10 رقم 
الوجود،  املنتفي  القانونّي  غري 
من  أعاله  وبّيناه  سبق  ملا 
أن  يعين  ما  جسيمة،  خمالفات 
كتابكم يفتقد ألّي سبب قانونّي 

يربره أو يشرعه.

2. يف حلولكم يف موقع القاضي 
االدارّي

صيغة  أّن  للنظر  امللفت  من 
الصيغ  مع  تتطابق  كتابكم 
القرارات  يف  املعتمدة 
جملس  رئيس  إّن  القضائية. 
الصاحل  املرجع  ليس  الوزراء 
الوزير،  أعمال  بقانونّية  للبّت 
حمصورة  الصالحية  هذه  أّن  إذ 
شورى  مبجلس  القانون  مبوجب 

الدولة. 

وعدم  دستورية  عدم  يف   .3
إىل  أمرًا  توجيهكم  قانونية 

الوزير
إن كتابكم رقم 1869/ص خيلص 
بالرجوع  للوزير  أمر  إعطاء  إىل 
أّن  العلم  مع  اختذه،  قرار  عن 
الدستور مل يعِط رئيس احلكومة 
احلق أو الصالحية لتوجيه أوامر 
رئيسا  كان  إن  فهو،  للوزراء 
رئيسًا  ليس  الوزراء،  جمللس 
تسلسليًا للوزير، وبالتالي، فال 
ميكنه أن يأمر الوزير باختاذ قرار 

أو بالرجوع عن قرار.

أمر  توجيه  على  إقدامكم  فإن 
قراره  عن  للرجوع  الوزير  إىل 
خرقا  تشكل  خطرية  سابقة  هو 
اتفق  وملا  للدستور،  واضحا 
الوطيّن  الوفاق  عليه يف وثيقة 
يف الطائف من تعزيز لصالحية 
الوزير وسلطته بعدما كان خاضعا 
اجلمهورّية، حتى  لسلطة رئيس 
القاعدة  هذه  أّن  القول  ميكن 
تكون  تكاد  اجلديدة  الدستورّية 
قاعدة ميثاقّية، املس بها يهّدد 

كيان اجلمهورّية.
 

وعدم  دستورية  عدم  يف   .4
إىل  الستناده  قراركم  قانونّية 

كتاب مدير عام

املدير  قبل  من  خماطبتكم  إّن 
صالحية  ومنحه  مباشرة،  العام 
هو  الذي  الوزير،  أعمال  مراقبة 
أعاله،  بيانه  سبق  كما  رئيسه، 
ما  دستورّية،  خمالفة  يشكل 
بعيب  مشوبا  كتابكم  جيعل 

خمالفة الدستور.

مفهوم  كتابكم  خمالفة  يف   .5
تصريف األعمال

التأكيد واالصرار على عدم  مع 
ومن  فإّننا  كتابكم،  قانونّية 
حيث املبدأ نشري إىل أّن قرارنا 
رقم 1/680 تاريخ 2013/10/18 
يدخل يف اطار تصريف األعمال، 
وتأمني  العام،  املرفق  فتسيري 
مرفق  يف  الضرورّية  اخلدمات 
االتصاالت يلزم وزير االتصاالت 
الوظائف  يف  الفراغ  ملء  على 
أحد  بتكليف  وذلك  األساسّية، 
املوظفني املشهود هلم بالكفاءة 
بالقيام مؤقتا باملهام احملّددة، 
ما يعين أن اختاذ هذا القرار رقم 

1/680 كان ملحًا.

تصريف  أّن  ذلك  إىل  نضيف 
باملسؤولية  مرتبط  األعمال 
اليت ميكن  السياسّية، فاألعمال 
الثقة  النواب  جملس  يطرح  أن 
تصريف  اطار  عن  خترج  بها 
موظف  تكليف  فهل  االعمال. 
للقيام ببعض املهام الضرورّية 
واألساسّية ميكن أن يؤدي إىل 

طرح الثقة بالوزير؟
التكليف  هذا  أّن  إىل  ونشري 
إضافّية  مالّيًة  أعباًء  ينشىء  ال 
املوظف  أّن  إذ  الدولة،  تتحملها 
املكلف ال يتقاضى أّي تعويض 
كان  عّما  إضايف  راتب  أو 

يتقاضاه عند تكليفه.

تكليف  فإّن  ذلك،  من  أكثر 
وظيفية  مبهام  املذكور  املوظف 
هلذا  مكتسب  حق  أي  ينشئ  ال 
قابل  بالتالي  وهو  املوظف، 
لإللغاء يف أي وقت، ودون أن 
عاتق  على  مسؤولية  أّي  ترتتب 
الدولة أو أن تنتج أّية أعباء على 
اخلزينة، ما يعين أيضًا أّن تكليف 
موظف مبهام وظيفية يدخل حتمًا 

يف إطار تصريف األعمال.

وزير  فإّن  األسباب،  هذه  لكّل 
رئيس  إىل  يطلب  االتصاالت 
التعميم  سحب  احلكومة  جملس 
يتضمنه  ملا   ،2013/10 رقم 
من خمالفات دستورّية جسيمة، 
ويعيد أصل الكتاب الصادر عن 
رقم1869/ص   احلكومة  رئيس 
ملخالفته  أصواًل،  تسجيله  دون 
ال  ولكي  والقانون،  الدستور 
خطرية  سابقة  تسجيله  يصبح 
يف العالقة بني رئاسة احلكومة 
يهّدد  أن  ميكن  ما  والوزراء، 

كيان اجلمهورّية.

بريوت يف 12 تشرين الثاني 
2013
وزير اإلتصاالت
نقوال الصحناوي
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واالصالح  التغيري  تكتل  عقد 
اجتماعه األسبوعي يف الرابية 
عون  ميشال  العماد  برئاسة 
الصحفيني  اىل  حتدث  الذي 
أبرز  عن  االجتماع  بعد 
ثت، وأوهلا  املواضيع اليت بحُ
طرابلس،  يف  األمين  الوضع 
معتربًا أن املعاجلة اليت حتصل 
قرار  ال  وأن  »تسلية«  هي 
مما  األمن،  بفرض  حامسًا 
حتت  وأهلها  املدينة  يبقي 

سيطرة اإلرهابني.
اىل  تطرق  ثانية،  ناحية  من 
التصنيف املالي األخري للبنان 
ما    ،-B درجة  أعطاه  الذي 
ينذر جبدية الوضع واحلاجة اىل 
تدابري سريعة، وأول تدبريين 
اإلقتصادي  اإلنهيار  إليقاف 
وتلزيم  االنفاق  ضبط  هما 

النفط.
من  كل  اتهم  عون  العماد 
إستخراج  لعرقلة  يسعى 
إفالس  على  بالعمل  النفط 
لبنان، الفتًا اىل إمكانية جتنيد 
فئاته  بكل  اللبناني  الشعب 
وداعيًا  مصاحله،  عن  للدفاع 
واحلكومة  اجلمهورية  رئيسي 

اىل حتّمل مسؤوليتهما.

وقال:
لقائنا  يف  بكم  وسهاًل  أهاًل 

األسبوعي،
حديثنا  يف  اليوم  ناقشنا 
طرابلس،  يف  األمن  موضوع 
على  الوضع  يزال  ال  حيث 
زالت  ما  طرابلس  حاِلِه، 
اإلرهابيني  لسيطرة  خاضعة 
والدليل األكرب كان اليوم مع 
إغتيال الشيخ » سعد الدين 

غّية ».
يف  األمن  فرض  قرار 
موجود..!!  غري  طرابلس 
نأسف لرؤيتهم يتابعون هذا 
املوضوع باستخفاف يف حني 
طرابلس  بأمن  اإلخالل  أّن 
يتجّدد يوميًا، وبات يزعج كّل 
أبناء  وخصوصًا  اللبنانيني، 
طرابلس ألّنه يؤّثر على حياتهم 
ويهّدد مصاحلهم. ال ميكن أن 
هذا  مبعاجلة  البعض  يستمّر 
ومن  باستخفاف،  املوضوع 

باب التسلية. 
وزير  بلّغنا  ثانية،  ناحية  من 
قام  اليت  ادثات  باملحُ النفط 
واملواضيع  قربص  يف  بها 
املوضوع  لكن  ِرَحت،  طحُ اليت 
يف  األكرب  احلّي.  أخذ  الذي 
التصنيف  هو  اليوم  اجتماعنا 
وتصنيف  للبنان،  املالي 
 B -« بعض املصارف بدرجة
»، وما يلي هذا التصنيف هو 
تصنيف الـ » C » الذي يرمز 

إىل اإلفالس.
اجلدّية  بغاية  إذًا  املوضوع 
على  تدبريين  أخذ  وجيب 
اإلنفاق  ضبط  أّواًل  األقل، 
وإجراء  املالي  والوضع 

من يعرقل استخراج النفط يسعى 
إلفالس لبنان

عون: مسؤولية رئيسي اجلمهورية 
واحلكومة أكرب مما يتصوران

اّليت  والّتوصيات  اإلصالحات 
لوزارة  إبالغها منذ عامني  مّت 
املال، من أجل إعداد املوازنة 
واإلنفاق.  املصاريف  وضبط 
أن  فهو  الّثاني  الّتدبري  أّما 
مسألة  أصبحت  أين  نسأل 
املوضوع  هذا  ألن  الّنفط، 
حنن  من  أجل  من  جّدًا.  مهمٌّ 
الّنفط،  بالّتنقيب عن  نطالب 
ومتى سيتمُّ استخراجه؟! إذا 
سيتمُّ  اآلن،  باملشروع  بدأنا 
حوالي  بعد  باستخراجه  البدء 

ال 4 إىل 5 أعوام.
من  ولكن  سنلّزم  حنن 
الّنفط  أموال  سيتقاضى 
أشخاٌص غرينا، فمن يعلم من 
سيكون وزير الّنفط ورئيس 
اجلمهورية واحلكومة بعد 4 أو 

5 أعوام؟!
من  أّتهم  بل  ال  أشعر، 
النفط  استخراج  يعرقلون 
تلزميه،  يريدون  ال  ومن 
لبنان،  إفالس  على  بالعمل 
النفط وضبط  باستخراج  ألّن 
املالي  والوضع  اإلنفاق 
اإلقتصادي،  اإلنهيار  يتوقف 
بتسليفنا  يقوم  من  وعندها، 
أّننا  عامٌل  وهو  األموال، 
حتمًا  سيخّفض  سنرجعها، 

الفوائد.
إذًا، أناشد رئيسي اجلمهورّية 
املسؤوالن  وهما  واحلكومة، 
وجتاه  اهلل  جتاه  األّوالن 
وجتاه  اللبناني  الشعب 
فوري  إجتماع  بعقد  التاريخ، 
أكرب  مسؤولّيتهما  للوزارة. 
كّنا  وإذ  يتصّوران،  مّما 
للوضع  التقدير  أخطاء  نتفّهم 
يف سوريا ويف العامل أمجع، 
فال ميكن أن نتفّهم أبدًا اخلطأ 
اليت  القضّية  تقدير هذه  يف 
اللبنانية  األرض  على  حتصل 
الشعب  مصاحل  ضّد  وهي 
عقد  يتّم  أن  جيب  اللبناني. 

إجتماع للوزارة فورًا.
آخر وسيلة قد نستعملها يف 
جتنيد  ستكون  املوضوع  هذا 
احلّق  ولنا  اللبناني،  الشعب 
الشعب  مع  اجلماعي  بالتعبري 
مع  نتعاون  قد  اللبناني. 
والعسكر  واألديرة  املدارس 
وكّل فئات الشعب اللبناني، 
وخصوصًا الفئة الفقرية منه، 
استهدافًا  أكثر  الفئة  ألّنها 

يف هذا املوضوع.
هذا كّل ما أردت إيصاله لكم 
خالل  وأّنه  خصوصًا  اليوم، 
اجتماع للجنة الطاقة، قال أحد 
تقولونه  ما  كّل  »إّن  الوزراء 
يف  وإصالح  تغيري  كتكّتل 
موضوع النفط صحيح ومقنع، 
أن  ميكن  ال  سياسّيًا،  ولكن 

نسمح لكم باستخراجه«.
اليت  املواقف  بانتظار  حنن 
السلطات  عن  ستصدر 
خنق  يريد  ومن  املختّصة. 
لبنان، سنخنقه، وهذا حقنا. 

احلكومة  االتصاالت يف  وزير  املاضي، أصدر  األول  يف 18 تشرين 
بتكليف  قضى  عاديًا،  وزاريًا  قرارًا  الصحناوي،  نقوال  املستقيلة، 
نفسه  يعترب  آخر  موظفًا  جعل  ما  وزارته.  ضمن  موقع  مبهام  موظف 
القوانني  كل  بسب  يلجأ،  أن  وبدل  املذكور.  القرار  من  متضررًا 
شورى  جملس  يف  املتمثل  اإلداري  القضاء  مراجعة  إىل  واألنظمة، 
ذهب  إداريًا،  الوزراء  عمل  مراقبة  املخولة  الوحيدة  السلطة  الدولة، 
اللبنانية،  الدولة  تاريخ  يف  مسبوق  غري  باستدعاء  املذكور  املوظف 
املخالف  موقعه  من  االستدعاء  بوجي  رفع  نفسه.  بوجي  سهيل  إىل 
للقانون، إىل رئيسه املستقيل جنيب ميقاتي. فجاءت املفاجأة الكربى 
يف 30 تشرين األول، كتابًا صادرًا عن ميقاتي املستقيل، إىل الوزير 
الصحناوي، يطلب فيه مبوجبه الرجوع عن قرار التكليف الذي اختذه 
استنادًا إىل صالحياته الدستورية الواضحة والكاملة. أما السند الوحيد 
لكتاب ميقاتي وطلبه، فهو تعميم ميقاتي نفسه، الذي دجبه له بوجي 
يف 19 نيسان املاضي، وأصدره حتت الرقم 10/ 2013، حول ما مساه 

حتديد أصول تصريف األعمال.
يف الظاهر املسألة إدارية قانونية دستورية. أما يف اجلوهر واملضمون 
والعمق، فما أقدم عليه سهيل بوجي وجنيب ميقاتي قد يكون من 
الوطين  للميثاق  استباحة  وأكثرها  اللبناني  للنظام  االنتهاكات  أخطر 
اللبناني، وأشدها إعادة للبنان وللبنانيني إىل حرب العام 1975، باحلد 

األدنى إن مل يكن أكثر وأسوأ وأخطر.
فمن الناحية القانونية، مثة إمجاع قانوني ودستوري على هرطقة بوجي 
ــــ ميقاتي يف تعميمهما املذكور. ألن الدولة اللبنانية، جلهة آليات 
التعميم  ذلك  إىل  إطالقًا  باجة  تكن  مل  تنظيمها،  وضوابط  عملها 
املسخ. فمجلس شورى الدولة، وحتديدًا بعد إقرار دستور الطائف، 
كان قد أصدر أكثر من قرار ــــ اجتهاد، حول مفهوم تصريف األعمال 
ألي حكومة مستقيلة. منها قراره رقم 522 تاريخ 5/5/ 1999، الذي 
زوال  )بأنه(  األعمال  تصريف  ملفهوم  الدستوري  »األساس  حيدد 
تاريخ   700 رقم  نفسه  اجمللس  قرار  ومنها  الوزارية«.  املسؤولية 
ميكن  األعمال  تصريف  مفهوم  مبوجب  أنه  أكد  الذي   ،1995  /5/15
للحكومة »البت بكافة املسائل اليت ال تتسم بطابع املواضيع األساسية 
املصريية احلساسة، كاالتفاقات واملعاهدات الدولية واخلطط اإلمنائية 

الشاملة والطويلة املدى على سبيل املثال«.
غري أن ثنائي بوجي ــــ ميقاتي قررا اإلطاحة بكل االجتهاد القانوني 
اإلداري اللبناني، وتنصيب املوظف، من الفئة األوىل أو أدنى، رقيبًا 
على عمل الوزير. واألهم أنهما قررا تنصيب نفسيهما حاكمني مطلقي 

الصالحية يف البت يف قرارات الرقيب.
بعده  يتخذ  اخلطري،  وامليثاقي  والدستوري  القانوني  االرتكاب  هذا 
آخرين  ارتكابني  ضوء  يف  بقراءته  الوطن،  لكل  التخرييب  االنقالبي 
ـــ ميقاتي: أواًل، نظرية »املوافقات االستثنائية«  نفذهما الثنائي بوجيـ 
لنفسيهما  أعطيا  واليت  نفسه،   10 رقم  تعميمهما  ابتكراها يف  اليت 
الكرميني. ففيما  الوزارء بشخصيهما  اختزال كل جملس  مبوجبها حق 
ميقاتي  ــــ  بوجي  الثنائي  الوزير، نصب  املوظف مسؤواًل عن  صب  نحُ
نفسيمها جملسًا وزرايًا دائمًا مطلق الصالحيات. فما ال تقدر احلكومة 
املستقيلة على بته، يذهب يف كتاب اسرتحام من الوزير إىل بوجي، 

يقرر األخري قبوله أو رفضه، ويصدره ميقاتي.
أما االرتكاب اآلخر فهو رفض انعقاد جملس النواب يف ظل حكومة 
ميقاتي املستقيلة. بيث ال يعود مثة تشريع، فيما الثنائي املذكور 
إىل  وصواًل  وتشريعًا،  إجراء  البالد،  صالحيات  كل  لنفسه  يشرع 

»الرقص« على أوتار السلطات األخرى أيضًا.
من   66 املادة  ميقاتي  ــــ  بوجي  الثنائي  ألغى  قلم،  بشطحة  هكذا 
الوزراء  »يتوىل  أنه  على  واضح  بشكل  تنص  اليت  وهي  الدستور، 
يتعلق  مبا  كل  والقوانني  األنظمة  تطبيق  بهم  ويناط  الدولة  مصاحل 
باألمور العائدة إىل إدارته ومبا خص به«. ومسحا الفقرة 8 من املادة 
64 من الدستور نفسه، اليت قصدت أن تدلل على أن الوزير هو رأس 
السلطة يف وزارته، وأن رئيس احلكومة ليس بأي حال من األحوال 
رئيسًا جمللس الوزراء. ففرضت على سيد السرايا، ومستكتبه طبعًا 
وبشكل أوىل، أنه ال حيق لرئيس احلكومة حتى عقد جلسة مع أي موظف 
املوظف  رئيس  املختص«،  الوزير  »بضور  إال  اللبنانية،  الدولة  يف 
ورئيس الوزراة وشريك رئيس احلكومة، الكامل الشراكة واملساوي 
له فيها، ضمن السلطة اإلجرائية املتمثلة »مبجلس الوزراء جمتمعًا«، ال 
مبوظف خمالف للقانون ورئيس حكومة مستقيل خمالف لكل القوانني، 
من  و70   68 املادتني  العجيب  الثنائي  وشطب  ببعضهما.  جمتمعني 
أن  وصارم،  دقيق  واضح  بشكل  حتددان  اللتني  كذلك،  الدستور 
جملس النواب هو السلطة املوجلة مساءلة الوزير، إما بجب الثقة عنه، 

أو باتهامه، ال بوجي وال ميقاتي وال أي من تدبيجاتهما املوقتة.
بتعسفهما  خلصا  أنهما  ميقاتي،  ــــ  بوجي  ارتكاب  يف  األخطر  لكن 
وجتاوزهما كل حدود القانون والدستور، إىل إصدار أمر إىل وزير. 
ماذا يعين ذلك؟ هذا يعين أنهما قررا نسف كل وثيقة الوفاق الوطين، 
واستباحة كل جوهر املقتضيات امليثاقية، واإلعالن لكل معين أو غري 
من  إليه  انتهوا  وما  عامًا،   15 اللبنانيون  حوله  تقاتل  ما  أن  معين، 
الثنائي  قرر  التشاركية،  التوافقية  ملفهوم سلطتهم  دقيقة  معادلة 
بوجي ــــ ميقاتي اليوم دفنه وإلغاءه واالنقالب عليه. كأن من عجز 
عن استعادة احلرب األهلية من بوابة طرابلس أو من اجلبهة السورية 
املفتوحة أو من باب األمن املتهالك أو االقتصاد املتداعي أو الدولة 
املتحللة، بات مطمئنًا إىل إعادة إشعال احلرب من زاوية: ال طائف وال 

ميثاق، عودوا إىل خنادقكم بثًا عن اتفاق جديد!
أو  حياهلا  الصمت  الكربى  والكارثة  ميقاتي.  ـــ  بوجي  ارتكاب  كارثة 

القبول بإمرارها.

جان عزيز
بوجي ـ ميقاتي: أخطر انتهاك للدستور وامليثاق

الدولية  الوكالة  مع  ايران  اتفاق  ان  ديبلوماسية  مصادر  تعتقد 
للتعاون  خارطة طريق  حول  املاضي  االثنني  يوم  الذرية  للطاقة 
جدًا  سريع  حنو  على  االيراني  النووي  الربنامج  شأن  يف  بينهما 
املاضية  االعوام  طيلة  ايران  اعتمدتها  اليت  للمماطلة  ومناقض 
ويف املدة الفاصلة بني اجتماعني اساسيني اليران مع جمموعة 
الدول اخلمس الكربى زائد املانيا مع توقع استئناف املفاوضات 
بني اجلانبني يف 20 تشرين الثاني اجلاري امنا يهدف اىل أمرين: 
احدهما انه يسابق العراقيل اليت ختشاها ايران امام عقد اتفاق 
بات واضحا انها تريده بقوة وسرعة رغبة منها يف استباق خطوات 
رفع  يف  واالسراع  خطوات  جتاوز  اىل  ذلك  ميهد  بيث  مطلوبة 
العقوبات اليت تثقل على ايران. يف حني ختشى من عرقلة فعلية 
خربطة  اىل  يؤدي  مبا  تطرأ  أن  وميكن  طرأت  حسابات  اىل  نظرًا 
حنو  السري  على  فعليًا  ايرانيًا  تصميمًا  يظهر  انه  واالخر  كبرية. 
اتفاق وأن التغيري يف املوقف االيراني هو تغيري يف العمق وان 
ما هو ظاهر ما يعرب عن حقيقة االمور وليس جمرد موقف شكلي 
دعائي موقت وفق ما ختشى فرنسا مثاًل اليت ترددت معلومات 
انها هي من اوقفت االتفاق الذي كان وشيكا االسبوع املاضي 
أمام  وهو ما مل خيفه وزير خارجيتها لوران فابيوس يف سؤال 
اجلولة  بعد  ايران  مع  املادثات  حول  الفرنسي  الشيوخ  جملس 
املنصرم  االول  االوىل من هذه املادثات يف 15 و16 تشرين 
حسن  الرئيس  ظل  يف  طهران  تبديه  الذي  االنفتاح  واستعداد 
روحاني من ان فرنسا حتتاج اىل املزيد من االثباتات حول حسن 
النية االيرانية وجتاوز التغيري االيراني من الشكل اىل اجلوهر نظرًا 

اىل احلذر من التجارب السابقة.
فعلى رغم اللهجة التفاؤلية اليت حافظت عليها كل الدول املعنية 
موحية بأن فرتة االحد عشر يومًا بني االتفاق الذي كان وشيكًا 
حصوله يف التاسع من الشهر اجلاري واملهلة اليت اخذتها الدول 
ملراجعة حكوماتها واجياد صياغات مقبولة من اجلميع قبل العودة 
اىل االجتماع يوم االربعاء املقبل يف العشرين من اجلاري، فإن 
مثة حذرًا ديبلوماسيًا ازاء مقاربة حصول اتفاق يف االجتماع املقبل 
يف جنيف يتخطى بنسبته عوامل ترجيح حصول اتفاق. اال ان ذلك 
يرتافق مع استبعاد عودة األمور اىل الوراء مبقدار ما يعين امكان 
االفادة من مزيد من الوقت قبل الوصول اىل اتفاق نظرا اىل أن 
ذلك مرتبط يف رأي البعض مبحاولة رصد ما اذا كان هناك حتول 
اسرتاتيجي امريكي جدي يف املنطقة يف اجتاه الشيعة وايران يف 

ظل صعود للتطرف السين والعجز عن ضبطه.
اال أن هناك عراقيل جدية يرصدها عدد من املراقبني وهي تتمثل 
يف حترك الكونغرس االمريكي حنو فرض مزيد من العقوبات على 
اىل  اوباما  باراك  الرئيس  ادارة  تسعى  الذي  الوقت  ايران يف 
اقناعه بارجاء ذلك من أجل عدم توجيه رسالة خاطئة اىل ايران 
على  االنفتاح  ازاء  فيها  املتشددين  نظر  وجهة  خيدم  حنو  على 
الغرب والسعي اىل اتفاق حول النووي االيراني. وليس مستبعدًا 
ايران  مع  كان حمتماًل  اتفاق  ازاء  االسرائيلي  التشدد  يكون  أن 
املساومة  اىل  اوباما  يدفع  قد  مما  الكونغرس  على  بقوة  مؤثرا 
ايران  مع  االتفاق  احتمال  تعطيل  عدم  أجل  من  االخري  هذا  مع 
االدارة  بني  املسألة  هذه  كيف ستنتهي  واضحًا  ليس  أن  علمًا 
وضع  ان  يعتقد  من  هناك  أن  خصوصا  والكونغرس  االمريكية 
ادارة اوباما صعب للغاية وليس بالسهولة اليت مت فيها اختصار 
حاجة كل من الغرب وايران اىل اتفاق حول النووي االيراني. اذ 
أعداء  املنطقة  حلفاءها يف  حتول  أن  واشنطن  على  ليس سهاًل 
أكانت اسرائيل نظرًا اىل املعارضة الشديدة اليت رفعها رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو ضد اتفاق حمتمل مع ايران 
او دول اخلليج ويف مقدمها اململكة السعودية ولو ان االستياء 
من واشنطن ابعد من اخلالف حول اتفاق مع طهران اضافة اىل 
املخاوف من تسويات على حساب منطقة اخلليج ودوهلا. اذ يف 
نهاية االمر فان وضع حد للطموحات النووية االيرانية يهدف من 
جهة اىل ارضاء اسرائيل وطمأنتها فيما هي غري راضية كما يهدف 
اىل ضمان امن دول اخلليج فيما هذه الدول غري مرتاحة ملسار 
االمور مما يرتك تساؤالت حول جدوى السعي اىل اتفاق مع ايران 
ملصلحة حلفاء خيشون من طبيعة هذا االتفاق. وهذه اسباب قد 
تساهم يف اطالة امد التشاور والبحث عن صيغ جديدة لالتفاق 
الشهر  من  العشرين  من  ابعد  اىل  الغربية  والدول  ايران  بني 
اجلاري وفق ما يعتقد اكثر من مراقب ومتابع سياسي على رغم 
ان وزير اخلارجية االمريكي جون كريي توقع اتفاقًا مع ايران خالل 

الشهور املقبلة.
ولذلك فان الرتقب يبقى سيد املوقف حتى اشعار اخر نظرًا اىل 
البياني  اخلط  باتت  االيراني  النووي  امللف  على  التطورات  ان 
ملسار االمور يف املنطقة اكثر بكثري مما يشكله السعي اىل مؤمتر 
جنيف 2 الجياد حل لالزمة السورية والذي يعتقد انه بات مرتبطا 

بتطورات امللف النووي االيراني ايضا.

إيران ُتظهر تصميماً على إثبات جّديتها وأمريكا 

ال حتتمل حتويل حلفائها إىل خصوم
روزانا بومنصف
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الكونغرس يشكك بنهج إدارة أوباما بعد 
»طرح عاطفي« لكريي حول إيران

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد 

احجزوا من اآلن لعيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة

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

     Tel:  98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands 

- بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

Saturday 16 November 2013  2013 الثاني  تشرين   16 السبت 

رتبتها  جديدة  هدنة  انهارت 
جلنة وساطة حكومية بني احلوثيني 
والسلفيني يف دماج، يف حمافظة 
صعدة اليمنية، لكن فريق الصليب 
األمحر الدولي متكن من إجالء 40 
املواجهات  خالل  أصيبوا  جرحيًا 
الدامية اثناء املعارك الدائرة منذ 
رفع  ذلك،  موازاة  أسبوعني. يف 
آالف احلوثيني يف صنعاء أمس، 
»ال  »عاشوراء« شعار  ذكرى  يف 
استكبار وال استعباد« يف حماكاٍة 
الشيعة  يقيمها  اليت  لالحتفاالت 
يف بلدان عربية وإسالمية أخرى.

احلوثيون  املتظاهرون  وجاب 
إىل  املؤدي  الرئيسي  الشارع 
رافعني  الدولي  صنعاء  مطار 
ومحراء  وخضراء  سوداء  رايات 
شعارات  عليها  كتب  والفتات 
منا  و«هيهات  ياحسني«  »لبيك 
يف  منشورات  ووزعوا  الذلة«، 
عليها  يسيطرون  اليت  األحياء 
مشال املدينة تدعو إىل إحياء يوم 
يصادف  الذي  حمرم  من  العاشر 

ذكرى رحيل اإلمام احلسني.
بعثة  ذلك، متكنت  يف غضون 
الصليب األمحر الدولي أمس من 
صعدة  يف  دماج  منطقة  دخول 
)مشال( وأجلت اجلرحى من أنصار 
يف  أصيبوا  السلفية  اجلماعة 
احلوثيني  مع  الدائرة  املواجهات 
واليت  اجلاري،  الشهر  مطلع  منذ 
 200 من  أكثر  سقوط  إىل  أدت 
إىل  املواجهات  توسع  مع  قتيل 
أكثر من جبهة، ويف ظل حماوالت 
وساطة  جلنة  قبل  من  مستمرة 

حكومية لوقف إطالق النار.
وأعلن الناطق باسم السلفيني 
يف  الوادعي  سرور  دماج  يف 

إنهيار اهلدنة يف صعدة... 
وإجالء جرحى السلفيني

اللجنة  فشل  صحافية  تصرحيات 
النار  إطالق  وقف  يف  الرئاسية 
احلوثيني  قصف  واستمرار 
املنظمات  وناشد  لدماج. 
احمللية  واإلنسانية  احلقوقية 
والدولية ووسائل اإلعالم املرئية 
احمللية  واملقروءة  واملسموعة 
املنطقة  إىل  التوجه  والدولية 
أرض  من  احلقائق  لتقصي 
بـ«  وصفه  ما  وكسر  الواقع 
الذي  الرهيب  اإلعالمي  احلصار 
للتكتم  احلوثي  مجاعة  تفرضه 
أهالي  البشعة ضد  جرائمها  على 
على  كثب  عن  واالطالع  دماج، 
خلفته  الذي  اهلائل  الدمار  حجم 

آلة العدوان احلوثي«.
يف مقابل ذلك، رحب احلوثيون 
بدعوة أعضاء مؤمتر احلوار الوطين 
يف  وأكدوا  النار،  إطالق  لوقف 
املوقع  باالتفاق  متسكهم  بيان 
اللجنة  بإشراف  السلفيني  مع 
الرئاسية لوقف املواجهات حمملني 
اجلماعة السلفية »مسؤولية عرقلة 

التوصل إىل حل«.
املتهمون  احلوثيون  ويسيطر 
حمافظة  على  إليران  مبواالتهم 
جماورة  أخرى  ومناطق  صعدة 
آخر  توقف  منذ  اليمن  مشال  هلا 
معاركهم مع اجليش اليمين مطلع 
إحدى  ويتهمون   ،2010 العام 
تقطن  اليت  السلفية  اجلماعات 
صعدة  من  القريبة  دماج  بلدة 
أجانب،  »تكفيريين«  بإيواء 
عنيفة  معارك  معها  وخيوضون 
متقطعة وسط خماوف من تعميق 
البالد  يف  الطائفي  االنقسام 
مناطق  إىل  املواجهات  وتوسع 

أخرى.

اخلارجية  وزير  جهود  تفلح  مل 
إقناع  يف  كريي  جون  األمريكي 
حيال  اإلدارة  بنهج  الكونغرس 
أن  على  تشديده  رغم  إيران، 
لن  العقوبات  نظام  »صلب 
ف، إذ ستبقى نسبة 95 يف  فَّ خيخُ
هي«.  كما  أكثر  أو  منها  املئة 
وهو طالب مبهلة »أسابيع« لبّت 
طهران  على  اجلديدة  العقوبات 
جملس  اقّرها  أن  سبق  واليت 
)يونيو(  حزيران  يف  النواب 
املاضي »من أجل تفادي زعزعة 
الثقة باملفاوضات النووية معها 

أو وقفها وتقويضها«.
املصرفية  اللجنة  زعيم  وأعلن 
تيم  الشيوخ  جملس  يف 
جونسون، أن »ال قرار يف شأن 
واملصرفية  النفطية  العقوبات 
اجلديدة على إيران، الن اإلدارة 
مضمون  حول  تفاصيل  تعِط  مل 
الصفقة معها«، ما مينح الرئيس 
وقتًا  أوباما  باراك  األمريكي 
من  اليت  للمفاوضات  ضئياًل 
اخلميس  ستأنف  تخُ أن  املقرر 

واجلمعة املقبلني يف جنيف.
احلزبني  من  أعضاء  واكد 
بعد  واجلمهوري،  الدميوقراطي 
كريي  ساعتني  حنو  لقائهم 
الرئيس  نائب  بايدن  وجوزف 
املفاوضات  يف  اإلدارة  وممثلة 
النووية مع إيران ويندي شريمان 
وزارة  يف  العقوبات  ومسؤول 
اخلزانة ديفيد كوهني، أن خفض 
اسرتاتيجي  »خطأ  العقوبات 

للكونغرس«.
كريي  أن  هؤالء  وأعلن 
لتأجيل  عاطفيًا«  »طرحًا  قدم 
كبرية  شكوكًا  مبدين  العقوبات، 
على  وخماوف  اإلدارة،  نهج  يف 
األمريكية   - اإلسرائيلية  العالقة 
الصفقة  حول  اخلالف  ضوء  يف 
وزير  أن  علمًا  إيران،  مع 
نفتالي  اإلسرائيلي  االقتصاد 
إلقناع  واشنطن  سيزور  بينيت 
الكونغرس بالتصويت على زيادة 

العقوبات.
الغالبية  زعيم  وأبدى 
الدميواقراطية يف جملس الشيوخ 
هاري ريد »ترحيبًا فاترًا مبا قدمه 
السناتوران  قال  فيما  كريي، 
ومارك  كوركر  بوب  اجلمهوريان 
كريك إن »كالم كريي خال من أي 

مضمون«، وانتقدا مطالبة كريي 
اإلسرائيلي  التقويم  أخذ  بعدم 
مبالغًا  »كونه  اجلد  حممل  على 

فيه«.
ورأى كريك أن ما قاله كريي 
»أرى  مضيفًا:  اسرائيل«،  »ضد 
يف  نووية  حرب  مستقبل  اليوم 
اإلدارة  هذه  األوسط.  الشرق 
تفتح  تشامربالين،  نيفيل  مثل 
كبري  دموي  نزاع  إىل  الطريق 
يف الشرق األوسط«، يف إشارة 
اىل رئيس الورزاء الربيطاني يف 
فرتة اتفاقات ميونيخ عام 1938. 
وأبلغ كريي الكونغرس انه اتصل 
برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتانياهو لتهدئة غضب تل أبيب 
اتفاق  إىل  التوصل  اقرتاب  من 
األوىل  للمرة  وكشف  إيران،  مع 
أن الواليات املتحدة تعرض على 
»جزء صغري«  عن  اإلفراج  إيران 
من أصوهلا اجملمدة يف حسابات 
واملقّدرة  العامل،  حول  بنوك  يف 

بنحو 45 بليون دوالر.
العقوبات تراوح  »قبل  وقال: 
من  إليران  السنوي  الدخل 
و120   110 بني  النفط  مبيعات 
بليون دوالر، وهو تدنى إىل ما 
بني 40 و45 بليون دوالر اآلن، 
فيما ال تستطيع الوصول إىل 45 
بليون دوالر جممدة يف بنوك حول 
نتحدث  ما  »كل  وزاد:  العامل«. 
صغري  جزء  عن  اإلفراج  هو  عنه 
أن  علينا  املبلغ اجملمد، ألن  من 
نفعل شيئًا كي جنعل اإليرانيني 
برنامج  نغري  ولن  نعم،  يقولون 

العقوبات«.
الست  الدول  أن  إىل  وأشار 
الدائمة  اخلمس  )الدول  الكربى 
العضوية وأملانيا( قريبة جدًا من 
وختتلف  إيران،  مع  اتفاق  إبرام 
مخسة  أو  »أربعة  حول  فقط 
ألقى  كان  أنه  علمًا  مفاهيم«، 
باللوم على إيران يف عدم »قبول 
الطاولة  على  املطروح  العرض« 
خالل اجلولة األخرية من احملادثات 
يف جنيف األسبوع املاضي، وهو 
أن  وأوضح  طهران.  رفضته  ما 
موحدة  الكربى  الست  الدول 
متسائاًل:  »قوي«،  اقرتاح  حول 
»إذا مل يكن االقرتاح قويًا، فما 
السبب الذي دفع إيران إىل عدم 

املوافقة عليه؟«.

تعديل  جلنة  قوضت  وقت  يف 
الدستور املصري حق الربملان يف 
أعلنت  احلكومة،  من  الثقة  سحب 
املعزول  الرئيس  نقل  السلطات 
حممد مرسي إىل زنزانة انفرادية يف 
سجن برج العرب حيث يقضي فرتة 
احلبس االحتياطي على ذمة قضايا 
عدة، عشية تالوة الفريق القانوني 
بيانًا  املسلمني«  »اإلخوان  جلماعة 
عنه أكد فيه متسكه بـ »شرعيته« 
الدفاع  وزير  سيقاضي  أنه  وأعلن 
قرار  إلبطال  السيسي  عبدالفتاح 

عزله.
الدستور  تعديل  جلنة  وانتهت 
من صوغ املواد املتعلقة بالسلطة 
التنفيذية. وشددت شروط سحب 
ربطت  بعدما  احلكومة  من  الثقة 
أعضاء  ثلثي  مبوافقة  اخلطوة 
الربملان الذين يعني الرئيس 5 يف 
املئة منهم. وأوضح الناطق باسم 
اللجنة حممد سلماوي لـ »احلياة« أنه 
»كي يتم سحب الثقة من احلكومة 
إىل  طلب  تقديم  جيب  الوزراء  أو 
الربملان من أحد أعضائه أو من قبل 
الرئيس، على أن حيوز هذا الطلب 
الربملان«.  أعضاء  ثلثي  موافقة 
وأشار إىل أنه »مت النص على أال 
يقل عدد أعضاء الربملان عن 450 
نائبًا، وتركنا الفرصة لزيادة هذا 
املستقبل،  احلاجة يف  وفق  العدد 
ومت منح الرئيس حق تعيني 5 يف 
توازن  إلحداث  األعضاء  من  املئة 

يف تركيبة الربملان«.
صالحيات  عزز  الدستور  وكان 
الربملان،  مواجهة  يف  الرئيس 
رفضه  حال  يف  حله  حق  ومنحه 
الرئيس  كلفها  اليت  الشخصية 
األحوال  يف  أو  احلكومة  تشكيل 

مصر:حنو تقويض حق الربملان 
يف سحب الثقة من احلكومة

لكن  استفتاء شعيب.  بعد  العادية 
سلماوي قال لـ »احلياة« إن احلق 
إال  الرئيس  يستخدمه  »ال  األخري 
مرة واحدة خالل فرتته الرئاسية«.

احلكم  نظام  جلنة  مقرر  وكشف 
عمرو  الدستور  تعديل  جلنة  يف 
الشوبكي أن »اللجنة وافقت على 
الدستور  يف  انتقالية  مادة  وضع 
اجلمهورية  رئيس  تلزم  اجلديد 
اجمللس  موافقة  على  باحلصول 
األعلى للقوات املسلحة عند اختيار 
رئاسية  دورة  ملدة  الدفاع  وزير 

واحدة«.
غري أن سلماوي أكد لـ »احلياة« 
باملؤسسة  املتعلقة  »املواد  أن 
نقاش مل  تزال حمل  ال  العسكرية 
ما  أن  إىل  مشريًا  بعد«،  حيسم 
طرحه الشوبكي »جتاه داخل اللجنة 
مل حيصل على موافقة بعد«. ولفت 
إىل أن مسألة تفسري عبارة »مبادئ 
يطالب  اليت  اإلسالمية«  الشريعة 
»ال  السلفي  »النور«  حزب  بها 
بأن  وأبلغناهم  نقاش،  حمل  تزال 
املادة 219 ال حمل هلا يف الدستور 
فقط  مقتصر  والتفسري  اجلديد، 
الدستورية  على ما قدمته احملكمة 
يف أحكامها وسيكون داخل ديباجة 

الدستور«.
وأشار إىل أن اللجنة مل تتطرق 
األمثل  االنتخابي  النظام  إىل 
املقبل  التشريعي  لالستحقاق 
عدة  اجتاهات  »وهناك  اآلن  حتى 
القانون،  بإحالة األمر على  بعضها 
وبعضها يطالب بالنص على ذلك 

يف الدستور«.
ستنص  اللجنة  أن  وكشف 
وزير  منصيب  بني  اجلمع  منع  على 
وعضو يف جملس النواب، وكذلك 
لالنتخابات،  مفوضية  إنشاء  على 
وأخرى  لإلعالم  وطنية  وهيئة 
للصحافة يرتأسهما اجمللس األعلى 
مصلحة  إدارة  ونقل  للصحافة، 
السجون إىل وزارة العدل، وإقرار 
أعلى للشرطة وأال  تشكيل جملس 
يكون القائد األعلى هلا هو رئيس 

اجلمهورية.
يف  اخلالف  حسم  عدم  ورغم 
سلماوي  أن  إال  عدة،  مواد  شأن 
قال إن »اللجنة وصلت إىل مرحلة 
املئة  75 يف  من  وانتهت  متقدمة 
من مواد الدستور... وسيتم البدء 
 10 خالل  النهائي  التصويت  يف 

أيام«.
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فصائل فلسطينية يف غزة: املقاومة خيارنا االسرتاتيجي
إن  فلسطينية  فصائل  قالت 
ويف  أشكاهلا،  بكل  املقاومة 
هي  املسلحة،  املقاومة  مقدمها 
على  القادر  االسرتاتيجي  اخليار 
نّظمت  وقت  إسرائيل، يف  ردع 
الذراع  القسام«،  »كتائب 
»محاس«،  حلركة  العسكرية 
خالهلا  كشفت  عسكرية  عروضًا 
احمللي  »إم-75«  صاروخ  عن 

الصنع.
وخرج اآلالف من قيادات »كتائب 
عروض  يف  وكوادرها  القسام« 
مناطق  يف  حممولة  عسكرية 
ملناسبة  غزة  قطاع  من  خمتلفة 
الذكرى األوىل للحرب اليت شنتها 
وأطلقت  القطاع  على  إسرائيل 
عليها اسم »عمود الغيوم«، فيما 
معركة  »محاس«  عليها  أطلقت 

»حجارة السجيل«.
ومحلت عناصر ملثمة من الكتائب 
أسلحة خمتلفة، من بينها قذائف 
متنوعة وصاروخ »إم-75« الذي 
يصل مداه إىل حنو 75 كيلومرتًا 
تل  مدينة  على  إطالقه  ومت 
األوىل  للمرة  احلرب  خالل  أبيب 
الصراع،  تاريخ  يف  فلسطينيًا 
قصفت  العراق  كانت  بعدما 
األوىل  للمرة   1991 عام  املدينة 

يف تاريخ الصراع.
»كتائب  قادة  أحد  وقال 
القسام« أثناء العرض يف مدينة 
اإلسرائيلي  »العدو  إن  غزة 
للمقاومة،  ركعوا  وقادته 
اليت  بالشروط  احلرب  فأوقفوا 
وضعتها املقاومة«. وأضاف أن 
»االحتالل الصهيوني طلب خالل 
معركة حجارة السجيل عرب وسطاء 

وقف إطالق النار بعد 48 ساعة، 
رفضت  القسام  كتائب  لكن 
نريد  كنا  ألننا   ... املوقف  هذا 
إطالة املعركة أكرب قدر ممكن من 

الوقت«.
وجرت عروض مماثلة ضخمة يف 
مدينيت رفح وخان يونس جنوب 
عناصر  خالهلا  ارتدى  القطاع 
سودًا  أقنعة  القسام«  »كتائب 

وزيًا عسكريًا.
احلرب  بدأت  إسرائيل  وكانت 
تشرين  من  عشر  الرابع  عصر 
 2012 عام  )نوفمرب(  الثاني 
لـ  العام  القائد  نائب  باغتيال 
اجلعربي  أمحد  القسام«  »كتائب 
ومرافقه حممد اهلمص يف مدينة 
غزة، ما أشعل حربًا دامت مثانية 
أربعة  خالل  الثانية  هي  أيام 
أكثر  فيها  واستشهد  أعوام، 
بينهم  من  فلسطينيًا،   170 من 
30 طفاًل، و13 امرأة، وجرح حنو 

.1500
حربها  شنت  إسرائيل  وكانت 
األوىل على القطاع يف 27 كانون 
 ،2008 عام  )ديسمرب(  األول 
واستشهد  يومًا   22 ودامت 
خالهلا أكثر من 1500 فلسطيين، 
وأصيب حنو مخسة آالف آخرين، 
وحدة  ألف   50 حنو  تدمري  ومت 
تدمريًا  ألفان  بينها  من  سكنية، 

كليًا.
واعتربت »محاس« يف بيان أمس 
بأشكاهلا،  »املقاومة  أن  االول 
املسلحة،  املقاومة  رأسها  وعلى 
القادر  االسرتاتيجي  اخليار  هي 
واسرتداد  االحتالل  ردع  على 

احلقوق ومحاية املقدسات وحترير 
األرض واألسرى«.

»استمرار  بشدة  وانتقدت 
السلطة الفلسطينية يف مسلسل 
العبثية،  التفاوضية  اللقاءات 
مع  األمين  التنسيق  وسياسة 
»رضوخًا  واعتربته  االحتالل«، 
إلمالءات  مرفوضًا  وإذعانًا 
األمريكية وضغوط وزير  اإلدارة 
وغطاًء  كريي(،  )جون  خارجيتها 
املتواصلة  )االحتالل(  حلرب 
على األرض الفلسطينية وتهويد 
سات وتهجري وحصار شعبنا  املقدَّ

ومالحقة املقاومني«.
»االنفراد  رفضها  عن  وعربت 
خارج  املصريية  بالقرارات 
على  مشددة  الوطين«،  اإلمجاع 
الفلسطيين  الشعب  »مجاهري  أن 
لن تقبل بأي تنازل عن حق من 
حقوقها أو ثوابتها، أو تفريط يف 

شرب من أرضها ومقدساتها«.
اإلرهاب  »جمابهة  أن  ورأت 
وجرائمه  املنظم  اإلسرائيلي 
وقفة  يتطلب  املتواصلة 
والقوى  الفصائل  من  جادة 
لتحقيق  كافة  الفلسطينية 
والعمل  شاملة،  وطنية  مصاحلة 
موحدة  نضالية  اسرتاتيجية  لبناء 
عن  وتدافع  الثوابت،  حتمي 

احلقوق واملقدسات«.
الشعبية  املقاومة  جلان  وقالت 
شكل  يف  أثبتت  »احلرب  إن 
واضح وجلي أن احلق الفلسطيين 
سينتصر على الباطل اإلسرائيلي، 
بوحدته  الفلسطيين  الشعب  وأن 
ومقاومته قادر على إيقاع اهلزائم 

باالحتالل وإفشال خمططاته«.

 مقاومة أقوى
االول  أمس  بيان  يف  واعتربت 
والثأر  العدوان  رد  »معركة  أن 
أفشلت  احلرب  خالل  للشهداء 
ووضعت  اإلسرائيلية،  األهداف 
يف  االستيطانية  التجمعات  أكرب 
قلب الكيان حتت مرمى صواريخ 
املقاومة، وأسقطت نظرية األمن 
عليها  تقوم  اليت  الشخصي 
اسرتاتيجية االستيطان، فلم يعد 
هناك مكان آمن يف فلسطني«.

باتت  اليوم  »املقاومة  أن  ورأت 
املاضي  العام  من  وأقوى  أشد 
فصائل  وأن  املرات،  مئات 
)الذراع  مقدمها  ويف  املقاومة، 
الناصر  ألوية  للجان(  العسكرية 
على  قادرة  الدين،  صالح 
إسرائيلي  عدوان  أي  مواجهة 
وأن  القطاع،  يستهدف  جديد 
االستعداد  أمت  على  جماهدينا 
ويقظة  وجهادًا  وتدريبًا  رباطًا 
»توحيد  إىل  ودعت  وجاهزية«. 
الفلسطينية،  الداخلية  اجلبهة 
املقبلة  للمواجهة  واالستعداد 
مقاوم  بربنامج  اإلسرائيليني  مع 
انتصارات  على  للحفاظ  موحد 

املقاومة«.

هجمات  يف  عراقيًا   43 قتل 
استهدفت الشيعة الذين حييون 
احلسني،  اإلمام  مقتل  ذكرى 
من بينها هجوم انتحاري وسط 
موكب ديين، على رغم االجراءات 

االمنية املشددة يف كربالء.
وجاءت هذه اهلجمات فيما جتمع 
عشرات آالف الزوار االجانب يف 
عاشوراء.  ذكرى  إلحياء  كربالء 
زي  يرتدي  كان  انتحاري  وفجر 
تسكنها  منطقة  نفسه  الشرطة 
حمافظة  يف  الشيعة  من  غالبية 
دياىل مشال بغداد، ما ادى اىل 
 80 وإصابة  شخصًا   32 مقتل 
مصادر  أفادت  ما  على  آخرين، 

امنية وطبية.
استهدف  هجوم  ثالث  وهذا 

الشيعة أمس االول.
وهزت تفجريات متزامنة منطقة 
احلفرية جنوب بغداد ما اسفر عن 
مقتل تسعة اشخاص، بينما أدى 
تفجريان يف كركوك اىل اصابة 
استهدف  كما  اشخاص.  مخسة 
يف  للجيش  دورية  آخر  انفجار 
السنة  من  غالبية  تسكنها  بلدة 
مشال بغداد ما ادى اىل مقتل 

جنديني.

منسقة  هجمات  ثالث  وكانت 
استهدفت زوارًا من الشيعة يف 
وأسفرت  االربعاء  بغداد  مشال 
على  قتلى  مثانية  سقوط  عن 

األقل وعشرة جرحى.
التفجريات قرب مدينة  ووقعت 
بغداد(  كلم مشال   60( بعقوبة 
متوجهني  الزوار  كان  فيما 
جنوب  كلم   110( كربالء  اىل 

العاصمة العراقية(.
مفخخة  سيارة  انفجار  ادى  كما 
)مشال(  كركوك  يف  االربعاء 
يوزع  كان  شيعي  مقتل  اىل 
زوار وإصابة مثانية  املؤن على 

اشخاص آخرين.
وحييي الشيعة يف هذه املناسبة 
جيش  قتل  حيث  الطف  واقعة 
اخلليفة االموي يزيد بن معاوية 
من  عدد  مع  احلسني  االمام 
افراد عائلته عام 680 ميالدية، 
مأسوية  االحداث  اكثر  باعتباره 
تشهد  ما  وغالبًا  تارخيهم.  يف 
هذه املناسبة، أعمال عنف تقوم 
بتنظيم  مرتبطة  جمموعات  بها 

»القاعدة«.
املسلمني  آالف  مئات  وينظم 
الشيعة يف هذه املناسبة مواكب 
فيها  يوزع  خيامًا  وينصبون 
الطعام على املارة بينما يتجمع 
عدد هائل يف كربالء حيث يقع 

ضريح االمام احلسني.
األمنية  اإلجراءات  تعزيز  ومت 
بأكثر من 35 الف جندي وشرطي 
نشروا يف كربالء وحوهلا وأقيمت 
السيارات  دخول  ملنع  حواجز 
فوقها  حتلق  اليت  املدينة  اىل 

مروحيات.
وكانت سلطات احملافظة أعلنت 
ان حواىل مليون شخص بينهم 
اخلارج،  من  سيأتون  الف  مئتا 
االيام  خالل  كربالء  سيزورون 
العشرة. وقد امتألت كل فنادق 

املدينة.
وبعد 14 تشرين الثاني )نوفمرب( 
على  التدفق  الزوار  يواصل 
اليت  االربعينية  إلحياء  كربالء 

تلي عاشوراء.
تزايدت  األخرية،  األشهر  ويف 
رغم  على  العراق،  اهلجمات يف 
تشديد التدابري االمنية واحلمالت 

اليت تستهدف املتمردين.
عراقي   5600 من  اكثر  ولقي 
مصرعهم منذ بداية السنة منهم 
964 يف تشرين االول )اكتوبر(، 
منذ  دموية  االكثر  الشهر  وهو 
كما   ،2008 )ابريل(  نيسان 

تفيد االرقام الرمسية.
البالد،  يف  العنف  تفاقم  ومع 
نوري  الوزراء  رئيس  طلب 
تعاونًا  واشنطن  من  املالكي 

اكرب ملكافحة التمرد.
وتعد موجة العنف الدموي االسوأ 
اليت يشهدها العراق منذ 2008. 
انتقادات  السلطات  وتواجه 
االمن  غياب  بسبب  شديدة 
اخلدمات  توفري  يف  واخفاقها 
االساسية مثل الكهرباء واملاء، 
وكذلك بسبب انتشار الفساد.

اىل  السياسية  اخلالفات  وأدت 
يتمكن  مل  فيما  احلكومة،  شل 
الربملان من اصدار قوانني مهمة 

منذ سنوات.
الشيعة  املسلمون  ويشكل 

غالبية يف العراق.

مئات القتلى واجلرحى العراقيني 
يف هجمات على مواكب عاشوراء

اإلسالمي«  »االحتاد  حدد 
إقليم كردستان،  املعارض يف 
عددًا من الشروط مقابل املوافقة 
على بقاء حمافظ السليمانية يف 
حركة  زعيم  حبث  فيما  منصبه، 
مصطفى  نيشوروان  »التغيري« 
حزب  يف  بارزين  قياديني  مع 
بزعامة  الوطين«،  »االحتاد 
يف  طالباني  جالل  الرئيس 
إصرار احلركة على تغيري احملافظ 

وتشكيل حكومة موسعة.
بهروز  احملافظ  أزمة  وألقت 
حممد صاحل ظالهلا على الوسط 
السليمانية  يف  السياسي 
تزايد  مع  توتر  أجواء  وخلقت 
لتغيريه،  »التغيري«  ضغوط 
اجمللس  يف  الغالبية  كونها 
احمللي، يف مقابل رفض حكومة 
»االحتاد  يقوده  اليت  اإلقليم 
و«الدميوقراطي«،  الوطين«، 

بزعامة مسعود بارزاني.
اإلسالمي«  »االحتاد  وأعلن 
لقيادته  اجتماع  عقب  بيان  يف 
جملس  يف  احلزب  كتلة  مع 
بقاء  على  موافقته  السليمانية 
يف  ذلك  إقرار  شرط  احملافظ 
انتخابات  وإجراء  اجمللس، 
احملافظات العام املقبل، وإلغاء 
املادة 41 من قانون احملافظات 
تطبيق  تعيق  ألنها   2009 لعام 
احملافظ  يدير  وأن  القانون، 
اجمللس،  مع  بالتعاون  أعماله 
املناصب  حتديد  إىل  اضافة 

اإلدارية األخرى.
وعني صاحل حمافظًا للسليمانية 
بالوكالة قبل أربع سنوات، خلفًا 
عقب  جميد  أمحد  دانا  لسلفه 
إىل  وانضمامه  األخري  استقالة 

حركة »التغيري«.
»التغيري«  كتلة  رئيس  وكان 
الكريم  عبد  دانا  اجمللس  يف 

»إجراءات  يف  بالشروع  هّدد 
تغيري احملافظ بعد انتهاء املدة 
احملددة يف 21 الشهر اجلاري، 
انتخابات  إجراء  عدم  حال  يف 

احملافظات«.
ويف تطور الفت، كشفت وسائل 
حزب  من  مقربة  كردية  إعالم 
القياديني  بني  لقاء  طالباني 
البارزين كوسرت رسول وبرهم 
صاحل، وزعيم التغيري نوشريوان 
مصطفى، مشرية إىل أن »اللقاء 
تناول اجلدل الدائر حول منصب 
وتشكيل  السليمانية،  حمافظ 
حكومة جديدة موسعة لإلقليم«. 
»الطرفني  أن  التقارير  وأكدت 
األوضاع،  تهدئة  على  اتفقا 
وعدم السماح بتوتري االستقرار 
يف السليمانية، واختيار شخصية 

لتولي منصب احملافظ«.
إىل ذلك، قال سكرتري اجمللس 
املركزي يف حزب طالباني عادل 
جيوز  »ال  االول:  امس  مراد 
تغيري  يف  التغيري  رغبة  انتقاد 
كما  الغالبية،  فلديها  احملافظ، 
ال جيوز التسرع يف تنفيذ هذه 
املطالب، بل جيب أن تؤجل إىل 

ما بعد انتخابات احملافظات«.
أنه  بيان  يف  صاحل  وأكد 
وفقًا  إقليمي،  بقرار  »عني 
بطلب  اإلقليم،  رئاسة  لقانون 
حكومة  يف  الوزراء  جملس  من 
رقم  قانون  باعتماد  اإلقليم، 
159 العراقي، وقانون جمالس 
حمافظات اإلقليم لعام 2009«.
بيان:  يف  علي  رسول  وقال 
اآلن،  إىل  أحد  يستطع  »مل 
استقرار  إرباك  يستطيع  ولن 
كما  بها  والتحكم  احملافظة، 
الظروف  رغم  على  يشاء، 
منذ  بها  مرت  اليت  الصعبة 

تأسيسها«.

االحتاد اإلسالمي املعارض يضع شروطاً تعجيزية 
للموافقة على بقاء حمافظ السليمانية يف منصبه
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اسرتاليات

طوني  الوزراء  رئيس  عرض 
الدعم  من  املزيد  ابوت 
للرئيس الفيليبيين اثر كارثة 

االعصار املدمر حيان.
وتعهدت احلكومة االندونيسية 
تقديم 400 ألف دوالر تقريبا 
اإلنسانية  املساعدات  من 
العاجلة بعد ان ضرب االعصار 
يوم  الفيليبني  حيان  املدمر 
املاضي  االسبوع  من  اجلمعة 
مما أسفر عن مقتل أكثر من 

10،000 شخص.
ان  قال  ابوت  السيد  لكن 
احلكومة على استعداد لتقديم 

املزيد .
يف  الوزراء  رئيس  وقال 
بيان  له يوم االثنني » انين 
زمالئي  إىل  صوتي  أضم 
التعبري  يف  االسرتاليني 
لشعب  تعازينا  أعمق  عن 
الفيليبني يف أعقاب اخلسائر 
الفادحة يف األرواح واألضرار 

النامجة عن إعصار حيان«.
واضاف يقول يف بيانه »لقد 
الفيليبني  لرئيس  كتبت 
اليصال  الثالث،  أكينو  بنينو 
أفكارنا وصلواتنا اىل الشعب 
من  مزيد  وتقديم  الفيليبيين 

الدعم له بعد الكارثة«.
لي،  كيفن  االسرتالي  وكان 
وهو قس سابق الذي كان قد 
أطلق صافرة االعتداء اجلنسي 
عليه  والتسرت  األطفال  على 
يف الكنيسة الكاثوليكية، من 

بني القتلى.
وقال السيد ابوت ان احلكومة 

مزاعم حول قضاء بليربسك وعائلتها عطلة على حساب دافعي الضرائبأبوت يعرض املزيد من املساعدة للفيليبني

Saturday 16 November 2013  2013 الثاني  تشرين   16 السبت 

 تانيا بليربسك

املساعدة  بتقديم  تقوم 
االستشارية ألسرته.

الشؤون  دائرة  وكانت 
إذا كان  عما  تتحرى  اخلارجية 
قد  االسرتاليني  من   املزيد 

تضرروا.
الشؤون  دائرة  وتقول 
اخلارجية انها ان االسرتاليني 
يشعرون بالقلق على رفاهية 
عائلته واألصدقاء يف االقليم 
وحياولون  )املنكوب(، 

االتصال بهم مباشرة.
اخلارجية  وزيرة  وكشفت 
املنتدى  يف  بيشوب  جولي 
الرئيسي  الدولي  اإلنساني 
احلكومة  ان  عن  سيدني  يف 

بأن  مزاعم  السطح  على  تطفو 
نائبة زعيم املعارضة الفيدرالية 
تانيا بليربسك Plibersek بسافرت 
يف  عطلة  لقضاء  عائلتها  مع 
 ،)Lord Howe( هاو  لورد  جزيرة 
حيث التقت ناخبيها على حساب 

دافعي الضرائب.
االنتخابي  املقعد  مساحة  وتبلغ 
كيلومرت   700 سيدني  لنائبة 
نيو  ساحل  قبالة  ويقع  مربع 
أربعة  أمضت  حيث  ويلز  ساوث 
أيام هناك يف نيسان من العام 

.2011
وهذا املقعد هو عبارة عن جزيرة 

عدد سكانها 350 نسمة.
ان  املستحقات  وثائق  وتظهر 
ثالثة أشخاص من أسرة السيدة 
بتكلفة  معها،  سافروا  بليربسك 

ما يقرب من 3500 دوالر.
إىل  األسرة  طارت  قد  وكانت 
وعادت  نيسان   24 يف  اجلزيرة 
من   28 يوم  سيدني  إىل  منها 

الشهر نفسه.
رحلة  عن  الكشف  هذا  ويأتي 
إىل  وعائلتها  بليربسك  السيدة 
جزيرة لورد هاو يف وقت  أطلق  
رئيس الوزراء طوني ابوت محلة 
سفر  بدل  مطالبات  مزاعم  على 

النواب.
ويواجه السياسيون تغرميا بنسبة 
ادعاء   اي  على  املئة  يف   25

مطالبة أموال خاطئ.
بأن  اقرتاح   أي  هناك  وليس 
بليربسك  السيدة  مطالبة  ادعاء 
حتكم  اليت  القواعد  خارج  كان 
ادعت  عندما  النواب  نفقات 
املطالبة برحالتها اخلاصة ورحالت 
أسرتها اجلوية وبدالت سفر مببلغ 

908دوالرات.
كما انه دفعت أيضا بدل سكن 

واقامة.
ويأتي حترك السيد ابوت هذا بعد 
أن أعاد تسديد ادعاء مستحقات 
لكل  زفاف  حفالت  سفر حلضور 
السابقني  االحرار  نائيب  من 

صويف مريابيال وبيرت سليرب.
كما لوحظ ان نائبني من االئتالف 
هما النائب العام جورج براندس 
جويس،  بارنابي  الزراعة  ووزير 
أيضا كانا موضع جدل يف ادعاء 
املطالبة مبستحقات حيث اضطرا 
دافعي  أموال  تسديد  العادة 
حصال  قد  كانا  اليت  الضرائب 
عليها بدل حضور زفاف املضيف 

االذاعي اإلذاعة مايكل مسيث.
النائبة  باسم  املتحدث  ورفض 
سافرت  ملاذا  القول  بليربسك 
معها.  العمالية  النائبة  أسرة 
من  متزوجة  كليربسك  والنائبة 
املدير  -تروتر،  كوتس   مايكل 
العائلة  خدمات  لدائرة  العام 
ويلز  ساوث  نيو  يف  واجملتمع 

وهلما ثالثة أوالد.
وقال املتحدث بامسها »ان تانيا 
زارت اجلزيرة ألنها متثل سكانها 
من  جزءا  كونها   الربملان  يف 
مقعدها االنتخابي الفيدرالي يف 

سيدني«.
تانيا  »زيارة  ان  يقول  واضاف 
اخلدمات  حضور   على  اشتملت 
نادي  أعضاء  مع  االنزاك،  يوم 
 )RSL( القدامى  احملاربني 
واجملتمع احمللي يف اجلزيرة، كما  
تضمنت قضاء يوم مع الناخبني 
يف قاعة اجملتمع ليأتوا ويتحثوا 
احمللية  نائبتهم  كونها  تانيا  مع 

حول بعض املسائل، اضافة اىل 
أعضاء جملس  مع  اجتماع  حضور 
الطاقم  مع  وآخر  اجلزيرة  إدارة 

الطيب يف اجلزيرة«.
مع  أيضا  التقت  انها  وقال 
املسائل  ملناقشة  السكان 
املتعلقة باألراضي واملمتلكات.

اجلديدة  القواعد  تطبيق  وسيتم 
اليت حتكم نفقات النواب ابتداء 
من شهر متوز من العام املقبل. 
من  النواب  منع  سيجري  كما 

من  املزيد  تقديم  تتوقع 
املساعدات للفيليبني.

يوم  بيشوب  الوزيرة  وقالت 
االثنني  »ان حكومة أسرتاليا  
وفرت إمدادات اإلغاثة األولية 
يف حاالت الطوارئ والكوارث 
وهناك خبريان اسرتاليان على 
طريقه  يف  وثالث  األرض، 
نعمل  وحنن  اليهما  النضمام 
مع السلطات الفيليبينية على 

حزمة مساعدات إضافية«.
عن  بيشوب  السيدة  واعربت 
الفيليبني  لشعب  تعازيها 
يف  السابق  الكاهن  وعائلة 
الذي  لي،  كيفني  سيدني  

تويف يف االعصار.

توظيف أفراد عائالتهم.
يريد  ال  انه  ابوت  السيد  وقال 
إىل  ينزل  أن  اجلديد  للربملان 
»السريك« ويريد تنظيف القواعد 
والقوانني يف نهج أكثر »احرتاما 

وتهذيبا«.
أنه  »أعتقد  ابوت  السيد  وقال 
أي  على  الصعب  من  سيكون 
السريك  على  التغلب  شخص 
الربملان  يف  كان  الذي 

السابق«.

أسرتاليا  وزراء  رئيس  كتب: 
األسبق بول كيتينغ

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
بعد  العامل  - حييي  االلكرتوني( 
اآلن  من  شهور  تسعة  مرور 
اندالع  على  املئوية  الذكرى 
اليت  األوىل،  العاملية  احلرب 
القرن  يف  العنف  باكورة  تعد 

العشرين.
باستخدام  احلرب  هذه  ومتيزت 
التعبئة  وأسلوب  حديثة،  أسلحة 
اجلماعي والتدمري كما مل يشاهده 

العامل من قبل.
الدول املشاركة  وكان جنراالت 
جنراالت  سيما  ال  احلرب  يف 
خالل  من  علم  على  احللفاء 
التدريب العسكري أن املواجهات 
العسكرية املباشرة مل تكن مؤثرة 
منذ العصر النابليوني، ومع ذلك 
من  اخلنادق  من  العديد  حفر  مت 
»جبال  إىل  اإلنكليزية«  »القناة 
تأمني  ومت  السويسرية«  األلب 

هذه اجلبهة باملدافع والذخرية.
كانت احلرب العاملية األوىل حربا 
أي فضيلة، ونشبت  جمردة من 
من مستنقع القبلية األوربية، وهو 
تفاعل معقد ناجم من اإلحساس 
اليت  احلضارية  باهليمنة  املفرط 

ختللتها العنصرية.
ومل حتطم احلرب العاملية األوىل 
ولكن  األوربية،  احلضارة  فقط 
احلرب  أعقابها  يف  اشتعلت 
قسمت  واليت  الثانية  العاملية 
نهاية  حتى  األوربية  القارة 
مع  العشرين..ولكن  القرن 
بدأت  املنصرم،  القرن  نهاية 
العتمة،  من  يظهر  جديد  ضوء 
التوحد  إىل  أوروبا  جلأت  حينما 
الربملان  تكوين  وبدأ  جمددا، 
األوربية،  واملفوضية  األوربي 
التفكري  من  أوروبا  وحتررت 

الطاغي للقرن العشرين.
املرض األوروبي شديد الضراوة 

الذي متثل يف الوطنية احلضارية 
العرقية مل حيطم أوروبا فحسب 

بل دمر التوازن العاملي.
أنها  هو  أسرتاليا  ميز  وما 
كونت لنفسها صورة خالية من 
العنصري  واالزدراء  الكراهية 
السمتني اللتني كانتا يف قلب 
من  وبالرغم  األوربي.  اجملتمع 
انتهجت  البيضاء  أسرتاليا  أن 
للقوقازيني،  متحيزة  سياسة 
حتركنا  أسرتاليا،  داخل  أننا  إال 
ترسيخ  حنو  فيدرالي  بشكل 
وحق  والعدل،  املساواة  قيم 
واإلحساس  للمرأة،  التصويت 

بالوطنية املتسمة بالشمولية.
جديدة  أصداء  ذلك  عن  وتولد 
انعكست يف القصص والشعر، 
الطرز  يف  أيضا  وجتلت 
املعمارية، لقد بلورنا فكرة جيدة 
عن أنفسنا، وكسرنا ذلك اإلرث 
الكئيب من وصمة العار العرقية 

اليت لطخت أوروبا.
ولكن مشاركة أسرتاليا يف احلرب 
ختتلف  كانت  األوىل  العاملية 
ألنها عكست جوهر األسرتاليني، 
اإلنسانية،  للقيم  واحتضانهم 
يف  األسرتاليني  شجاعة  ولعل 
فيه  قتل  الذي  األنزاك  يوم 
األسرتالية  القوات  من  اآلالف 
والنيوزيلندية على أيدي األتراك 
عام  األوىل  العاملية  احلرب  يف 
اجلوهر  على  مثال  خري   2015
األسرتاليون  فهؤالء  األسرتالي، 
عن  دفاعا  ليس  وماتوا  قاتلوا 
حول  القدمية  املعتقدات  بعض 
والفتوحات  اإلمرباطوريات 
من  قاتلوا  ولكن  اإلقليمية، 
أجل العامل اجلديد، الذي عاشوه 
وكانوا  أسرتاليا،  يف  بالفعل 

يأملون يف العودة إليه.
األنزاك تعيد إىل ذاكرتنا معاني 
واإلبداع  والصداقة  االستقالل 

والشجاعة يف وقت الشدة.

كيتينغ ينتقد أوروبا ويشيد 
بأسرتاليا قبل مئوية احلرب العاملية
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اسرتاليات

IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

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

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

تراك 
قاّلب 
للبيع

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني(

سيضطر املدخنون يف أسرتاليا 
دوالر   2.5 حوالي  تكبد  إىل 
سجائر  عبوة  كل  عن  إضافية 
حتتوي على 20 سيجارة، بداية 
من 1 ديسمرب، بسبب الضريبة 
حكومة  وضعته  اليت  اجلديدة 

أبوت.
وبعكس املدخنني، فإن أصحاب 
التقاعد استفادوا من  معاشات 
عدم  قررت  اليت  أبوت  حكومة 
وضعتها  خطة  يف  االستمرار 
السابقة،  العمالية  احلكومة 
بفرض  تقضي  كانت  واليت 
معاش  أصحاب  على  ضريبة 
قيمته  يتجاوز  عندما  التقاعد 

100 ألف دوالر.
وضعت  أبوت  حكومة  أن  يذكر 
خطة بزيادة الضرائب الفيدرالية 
 %  60 بنسبة  السجائر  على 
تضخ  حبيث  سنوات،   4 خالل 
دوالر،  مليار   5.2 املوازنة  يف 
على أن يتم تطبيق تلك الزيادة 

رفع سعر السجائر يف  أول كانون االول املقبل

Saturday 16 November 2013  2013 الثاني  تشرين   16 السبت 

سكوت  اهلجرة  وزير  اعلن 
»أي  هناك  ليس  ان  موريسون 
اعادة  لعدم  سبب«  أو  تفسري 
طاليب  اإلندونيسية  السلطات 

اللجوء املنكوبة إىل شواطئها.
مسحت  األخرية  األسابيع  ففي 
قوارب  من  الثنني  اندونيسيا 
جمددا  باعادتهما  اللجوء  طاليب 
تعرضهما  بعد  شواطئها  اىل 

ملشكلة يف عرض البحر.
مل  أخريني  حالتني  يف  ولكن 
بالعودة  اللجوء  لطاليب  يسمح 
جمددا )اىل املياه االندونيسية( 
مما توجب على البحرية االسرتالية 
كريسماس  جزيرة  اىل  أخذهم 

للمعاجلة.
ويرى حزب العمال إن هذا يدل 
أبوت   حكومة  سياسة  أن  على 
حلماية احلدود ال تعمل حيث قال 
املتحدث باسم املعارضة حلقيبة 
اهلجرة ريتشارد مارلز Marles  ان 
»سياسة محاية احلدود اليت اعلن 
عنها طوني ابوت يف االنتخابات 

يف حالة يرثى هلا«.
موريسون  الوزير  ويقول 

موريسون تنتابه احلرية من سياسة أندونيسيا جتاه الجئي القوارب

بشكل تدرجيي.
اجلدير يف الذكر حكومة غيالرد 
أول من بدأت محلة شرسة على 
يلزم  قانونا  ومررت  التدخني، 
بتغليفها  السجائر  شركات 
اللون  باهتة  موحدة  عبوات  يف 
خالية من أي شعارات تروجيية، 
وقامت شركات السجائر الكربى 
برفع قضية أمام احملكمة العليا 
األسرتالية ضد هذا القرار، لكن 
احملكمة أقرت بقانونية التشريع 

اجلديد.

اخنفاض معدل املوت إىل مستوى قياسي يف اسرتاليا
ذكر مكتب اإلحصاء األسرتالي، 
أكثر  يعيشون  األسرتاليني  أن 
ظل  يف  مضى،  وقت  أي  من 
إىل  الوفيات  معدل  تراجع 

مستوى قياسي.
سي«  بي  »آي  شبكة  وأفادت 
بيانات  حبسب  أنه  األسرتالية، 
األسرتالي  اإلحصاء  مكتب 

تبني أن معدل احلياة بلغ أعلى 
مستوياته، وما زال من بني أعلى 
املعدالت يف العامل، إذ بلغ عند 

النساء والرجال معًا 82 عامًا.
اجلغرافيا  علم  مدير  وقال 
بيورن  املكتب،  يف  السكانية 
ديفيس: إن »الصيب الذي يولد 
العيش  يتوقع  أن  ميكنه  اليوم 

حتى بلوغ عمر 79.9 عامًا، فيما 
أن  إىل  العيش  الفتاة  تتوقع 

تبلغ 84.3 عامًا«.
وأظهر املكتب أن معدل الوفيات 
ترتاجع إىل 5.5 وفيات لكل ألف 
مستوى  أدنى  وهو  شخص، 
على  أسرتاليا  يف  يسجل 

اإلطالق.

وقف  يف  جنحت  احلكومة  ان 
مع  الوضع  ولكن  القوارب، 
القوارب  وإرجاع  اإلنقاذ  عمليات 

» حمِبط للغاية«.
لراديو  السيد موريسون  وصرح 
انه  االثنني  يوم  فريفاكس 
سبب  أو  تفسري  هناك  »ليس 

حقيقي لذلك بالضرورة«.
هذه  أن  »أعتقد  يقول  واضاف 
إشكالية  تشكل  أصبحت  احلالة 

ألنها وصلت اىل العامة.«
انه  موريسون  السيد  ويكشف 
اإلندونيسية  احلكومة  اعطى 
تعهدا بأنه عندما تقع مثل هذه 
نفعل  سوف  »فنحن  احلوادث 
ذلك  وسنفعل  مباشرة،  ذلك 

بتحفظ«.
وذكر نائب اندونيسي يف عطلة 
نهاية األسبوع ان ثالثة من أصل 
اسرتالية الستعادة  طلبات  ستة 
طاليب اللجوء الذين كان قد مت 
منذ   أخفقت  قد  انقاذهم  رفض 

أيلول املاضي.
لكن الوزير قال ان هناك فقط 

أربع حاالت مثل هذه احلاالت.

االسرتالي  اخلضر  حزب  ويقول 
ان احلكومة خلقت املشكلة لعدم 
طاليب  بشأن  سياستها  شفافية 
عملية  باسم  املعروفة  اللجوء 

احلدود السيادية .
حقيبة  باسم  الناطقة  وقالت 
سارة  اخلضر  حزب  يف  اهلجرة 
هانسون يونغ ان »اعذار السيد 
حزب  وان  هزيلة  للسرية  ابوت 
اخلضر سيستخدم صالحياته يف 

الربملان لتعزيز الشفافية«.
ووصفت عضوة املقاعد االمامية 
يف املعارضة بيين وونغ الوضع 
صرحت  حيث  سخيف،  بأنه 
ان  قائلة  سي  بي  آي  حملطة 
»االسرتاليني يتطلعون إىل بريد 
معلومات  على  للحصول  جاكرتا 

حول ما تقوم به حكومتهم«.

ال  حكومة  »انها  قائلة  وتابعت 
تريد أن تقول لالسرتاليني ماذا 

تفعل«.
يقول  موريسون  السيد  لكن 
اىل  آيلة  النقاش  كميات  ان 
معارضي   جانب  من  »اللهاث« 

احلكومة.
يقرون  ال  »انهم  قائال  واوضح 
بنسبة  تضاءل  حيث  ننجح  بأننا 
75 يف املئة عدد الجئي القوارب 
عملية  بدء  منذ  الشرعيني  غري 
وعائداتنا  السيادية..   احلدود 

يف اخلارج قد تضاعفت«.
ان  موريسون  الوزير  وقال 
أن  هو  لالحباط  ايضا  يدعو  ما 
إندونيسيا ال يوجد لديها خدمات 
حبث وإنقاذ تتمركز يف سواحلها 

اجلنوبية.
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager 

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551
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تحقيقات

اهليئة العليا لإلغاثة جمددًا. هي على موعد دائم مع »الفضائح« 
على  يدها  وضعت  التمييزية  العامة  النيابة  أّن  اجلديد  املالية. 
لبنان، يفيد عن حركة حتويل مشبوهة  ملف مرسل من مصرف 
بشري.  إبراهيم  اهليئة  مدير  بها  يقوم  اخلارج،  إىل  لألموال 
األخري ينفي، ويتهم األمني العام جمللس الوزراء سهيل بوجي 
حبسب  بينهما،  نزاعات  خلفية  على  ضده،  القضية  بـ«فربكة« 
سيبدأ  املقبل  االثنني  ويوم  اآلن،  القضاء  بيد  امللف  تعبريه. 
التحقيق، فهل يفعلها القضاء ويغيث جيوب اللبنانيني أخريًا من 

هيئة »اإلغاثة«؟.
رئيس  سيقوله  ما  إىل  القضاء  سيستمع  املقبل  االثنني  يوم 
األخري إىل مكتب  إبراهيم بشري. سيحضر  لإلغاثة  العليا  اهليئة 
املّدعي العام لدى حمكمة التمييز باإلنابة، القاضي مسري مّحود، 

يف الطبقة الرابعة من عدلية بريوت.
ما احلكاية، أو ما »الفضيحة«، هذه املرة؟ بدأ كل شيء قبل أيام 
التحقيق اخلاصة  القاضي مّحود، من هيئة  قليلة، عندما تسلم 
مبكافحة تبييض األموال يف مصرف لبنان، ملفًا عن »حركة تداول 
مريبة ملبالغ حتّولت من لبنان إىل بيالروسيا، باسم زوجة إبراهيم 

بشري، عرب حساب مشرتك بينهما«.
إىل هنا ال شيء بعد يدين بشري قضائيًا، وال جيعله مشتبهًا فيه؛ 
إذ »مل يبدأ التحقيق عمليًا بعد«. هذا ما أّكده مّحود لـ«األخبار«. 
القاضي ال يريد اخلوض يف التفاصيل، علمًا بأن »امللف يتضمن 
أكثر من اسم، ولكن لن أبوح بأي من األمساء، ألن هذا خيالف 
القانون من حيث املبدأ، فضاًل عن أن قرينة الرباءة تظل قائمة 
بسمعة  املس  جيوز  ال  وبالتالي  قضائي،  حكم  يصدر  مل  ما 

األشخاص«.
عندما كان القاضي يقول هذه الكلمات، كانت وسائل اإلعالم 
تتحدث عن أمساء، وعن مبالغ، وعن تفاصيل كثرية، وبعد معرفته 
بها قال: »اآلخرون يقولون ما يشاؤون، بني الشائعات واحلقيقة 

ال شيء جيزم سوى القضاء والتحقيقات اليت سنجريها«.
يوم أمس ذهب بشري إىل العدلية، بقرار منه شخصيًا، وطلب 
مقابلة مّحود. مل يكن القاضي حيب أن حتصل الزيارة، وخاصة 
يف هذه املرحلة، لكنه استقبل بشري ملدة وجيزة »شرط عدم 
اخلوض يف تفاصيل القضية املثارة إطالقًا«. أبلغ مّحود بشري 
أنه ميكنه قول كل ما يريد قوله يوم االثنني، يف جلسة االستماع 
إليه، علمًا بأن بشري كان قد صّرح لوسائل إعالمية بتفاصيل 

كثرية من منطلق الدفاع عن نفسه.

بني البوجي وبشري

 بعد شيوع اخلرب، أطل بشري قائاًل: »عندما تسلمت اهليئة العليا 
املساعدات  تعطي  بريوتية،  دكانة  عن  عبارة  كانت  لإلغاثة، 
جملموعات حمددة، أما أنا فأعطيت املساعدات لكل األفرقاء يف 
لبنان وليس للسّنة فقط«. وأضاف: »قال لي قبل مّدة األمني 
العام جمللس الوزراء سهيل بوجي: »اهلل ال خيليين إذا خبليك«. 
غضب مين ألني أوزع املساعدات على اجلميع، وقد حاولوا قبلها 
سحب ملف املساعدات للنازحني السوريني مين، حبجة حتويله إىل 

وزارة الشؤون االجتماعية«.
هكذا، يبدو أن مثة قطبة، أو رمبا قطبًا، خفّية يف القضية. ما 
الذي جيعل مديرًا عامًا خيرج عرب اإلعالم، منفعاًل، ليتحدث مبا ميكن 
أن يضعفه؟ إنها مسألة غري مألوفة يف لبنان، إال عندما يعلم 
شى  هؤالء أن املقصلة وصلت إىل رقابهم، وبالتالي ما عاد خيخُ
خسران شيء. كان بشري واضحًا يف ذلك؛ إذ قال يف حديث 
مع »األخبار« إن لديه الكثري من »الفضائح« ضد بوجي وفريقه، 
وارتكباتهم، وعن  املعلومات عن خمالفاتهم  الكثري من  و«لدي 
كيفية صرفهم أموااًل بال وجه حق، وهي مبالغ ضخمة، وعندها 
علّي وعلى أعدائي يا رب«. مّثة من كان يردد أمس أن اخلري 
يف ما وقع؛ إذ يبدو أننا أمام فضائح متبادلة، وأمور كانت حتت 
الطاولة ها هي على أهبة الظهور، واآلن بات على القضاء أن 

يأخذ كل هذا يف االعتبار ليصارح به الرأي العام الحقًا.

بوجي »مش فارقة معاه«

كان  فما  بشري،  أثاره  عّما  وسألته  ببوجي،  »األخبار«  اتصلت 
منه إال أن رّد مباشرة: »اكتبوا ما تشاؤون، اكتبوا وقولوا حتى 
تشبعوا، أنا مش فارقة معي«. البوجي قوي، هذه حقيقة، رمبا 
أقوى من كل شيء آخر يف إدارات لبنان. أما كيف أصبح كذلك، 

إبـراهيم بشري vs سهيل بوجي

جــولة مــصارعة أخــرى عـلى حـلبة »الـفساد«
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فتلك حكاية أخرى طويلة. حكاية تعرفها كل األطراف السياسية؛ 
السياسية،  االجتاهات  أخرى، من خمتلف  أتت عهود وجاءت  إذ 
ال  »حبييب«  الوحيد يف موقعه. حتى كلمة  الثابت  وبوجي كان 
أنا مل  ما حدا حبييب وما حبب حدا،  »أنا  بوجي، فيقول:  حيبها 
أريد أن أجيب، ما عندي ثقة  إبراهيم بشري وال  أمسع ما قاله 
بأحد، أنا قاٍض ومدير عام وال ألتزم إال القانون«. البوجي يبدو 
صلبا جدًا، يقول إنه حيب التزام القانون، فيما هو صاحب أطول 
مدة انتداب من القضاء إىل جملس الوزراء، وبالتالي صاحب أبرز 
خمالفة للقانون على مدى سنوات. من أين لك كل هذه القّوة يا 
»رّيس« )لقبه عندما كان قاضيًا(؟ جييب مباشرة: »قوتي من 
احلق ومن اهلل، وقلت لكم اكتبوا ما شئتم«. بدا الرجل تنويريًا 
و«مع حرية الصحافة«، لكن ال، ها هو يرفض هذه األوصاف، 

يقول: »بال تنوري بال بلوط، أنا مش فارقة معي شي«.

10 ماليني دوالر؟

وتردديم اجلمعة من االسبوع املاضي على أكثر من لسان، أن 
أحد املصارف اشتبه حبركة التداول املالية املريبة وأبلغ مصرف 
دوالر  مليون   10 إىل  تصل  مبالغ  عن  األلسن  تتحدث  لبنان. 
ألف  و600  ماليني   3 حتويل  »جرى  أنه  أيضًا  وتردد  أمريكي. 
لفتوا  للملف  متابعون  بيالروسيا«.  إىل حساب يف  منها  دوالر 
حتمله  ملا  واسع،  هلا صدى  »الفضيحة« سيكون  هذه  أن  إىل 
حتت  تعمل  لإلغاثة  العليا  اهليئة  إن  إذ  سياسية؛  خالفات  من 
وصاية رئاسة جملس الوزراء، علمًا بأن بشري، املعني يف منصبه 
منذ سنتني، حمسوب على رئيس حكومة تصريف األعمال جنيب 
ميقاتي. وكان الفتًا أن بشري مل يكتف بالتصويب على البوجي 
إن  لي  »قال  ميقاتي  إن  أمس  تصرحياته  يف  قال  إذ  فقط؛ 
بوجي طلب مين أن أقيلك من منصبك؛ ألن هناك مشاكل مالية، 
فعندها تقدمت أنا بطلب إجازة إدارية بناًء على طلب ميقاتي«.

بشري خارج اهليئة

إىل  يعود  قد  يعلم،  من  إدارية!  إجازة  إبراهيم بشري يف  إذًا، 
منصبه، وقد تكون إجازة أبدية. الكلمة اآلن للقضاء. لكن يبدو 
أن هذه اإلجازة ستطول، وخاصة مع ما أعلن أمس، عن تكليف 
مهمات  خري  حممد  اللواء  للدفاع  األعلى  للمجلس  العام  األمني 
وِّض إىل اللواء  األمانة العامة للهيئة العليا لالغاثة مؤقتًا. كذلك فخُ
الوزراء  جملس  لرئيس  املالي  املستشار  دندشلي  وحممد  خري 
التوقيع، متحدين غري منفردين، لتحريك حسابات اهليئة العليا 

لإلغاثة.
إىل ذلك، قال حاكم مصرف لبنان رياض سالمة إنه »ال صالحية 
لي، وال هليئة مكافحة تبييض األموال اليت أعدت ملف بشري، 
أن  ذكر  يخُ العامة«.  النيابة  من  بإذن  إال  تفاصيل  بأي  اإلدالء 
اللواء حييى رعد كان يشغل منصب املدير العام للهيئة العليا 
لإلغاثة قبل بشري، لكنه مع جميء ميقاتي إىل رئاسة احلكومة 
تقّدم باستقالته وعنّي بشري مكانه. قيل الكثري آنذاك عن تلك 
من  الكثري  بأن  علمًا  صورية،  البعض  رآها  اليت  االستقالة، 
الشبهات والفضائح قد رافقت عمل »اهليئة« يف تلك احلقبة. 
حمّررة  شيكات،   107 حنو  تزوير  كان  آنذاك  أثري  ما  أبرز  من 

إبراهيم بشري يتهم سهيل بوجي بفربكة امللف ضده )هيثم املوسوي( 

محمد نزال

حبت  بأمساء صحيحة ملتضّررين حقيقّيني من حرب متوز، ولكن سخُ
قيمتها عرب صناديق مصرف لبنان من دون اكتشافها. قيل إن 
مليارين  من  أكثر  بلغت  املكتشفة  املسروقة  املبالغ  تلك  قيمة 
حتمل  اليت  اهليئة،  هذه  أن  يبدو  هكذا،  لرية.  مليون  و400 
صفة اإلغاثة، على موعد دائم مع الفضائح املالية. تبدو كأنها 
صندوق آخر للنهب املنظم، الذي يبقى منظمًا يف خمتلف العهود 
قال  ومع خمتلف »هويات« احلكومات املتعاقبة. أما القضاء، فيخُ
القضية.  على  يده  وضع  إنه  فضيحة،  كل  بعد  مرة،  كل  يف 
لكن متر األيام بعدها و«تنام« امللفات يف األدراج. إنه الفيلم 

اللبناني الطويل.

بشري: املبلغ تافه وسأقف يف وجههم

قال األمني العام للهيئة العليا لإلغاثة، إبراهيم بشري لـ«األخبار« 
إن »كل التسريبات اإلعالمية هي استباق للتحقيقات القضائية 
من أجل التأثري على الرأي العام وتشويه صورتي ومسعيت أمامه. 
أنا أتهم سهيل بوجي، الذي كانت عالقيت معه سلبية منذ اليوم 
التسريبات. فهو  بأنه يقف وراء هذه  األول لتسلمي مهماتي، 
يسيطر على كل شيء يف جملس الوزراء، وال يزال حتى اآلن، 
وكان قد توعدني قبل مّدة، وقد رفضت ابتزازه لي ألن اهليئة 
مؤسسسة عامة وليست دكانًا ميلكها والدي أو والده«. وأوضح 
بشري أن التسريبات »ال أساس هلا من الصحة، وهي تهدف إىل 
إبعادي عن منصيب بأي وسيلة، وعندما مل يستطيعوا ذلك عرب 
القانون، جلأوا إىل التشهري بي، لكن القضاء سيكون حكمًا بيين 

وبينهم«.
وعن املبلغ الذي حوله إىل بيالروسيا، قال بشري: »بعد 40 سنة 
خدمة يف اجليش اللبناني، هل أنا غيب إىل درجة حتويل مبلغ 10 
ماليني دوالر إىل اسم زوجيت، ولكن هذه احلملة هي آخر طريقة 
إلخراجي من اهليئة العليا لإلغاثة بعد أن عجزوا بالطرق األخرى، 
فأنا كل وثائقي وأوراقي قانونية. لقد حولت مبلغًا إىل ابين يف 
بيالورسيا، وهو مبلغ تافه جدًا، وأرفض الكشف عن حجمه اآلن، 
ألني سأتركه مفاجأة التحقيقات اليت ستجري معي يوم االثنني 
فال  معي قضائيًا،  التحقيق  كان  »إذا  قائاًل:  وأردف  املقبل«. 
أما إذا  مشكلة عندي، ألنين أثق بالقضاء، وألن ملفي نظيف. 
كانت التحقيقات معي سياسية، فعندها سأرد عليهم بالطريقة 
نفسها، وعندي الكثري من املخالفات عليهم وما ارتكبوه، وعندها 

علّي وعلى أعدائي يا رب«.
لن يطول،  غيابي  »إن  قال:  اهليئة،  عمله يف  غيابه عن  وعن 
كل  ستظهر  وخالهلا  يومًا،   15 ملدة  إدارية  إجازة  قدمت  فأنا 
املعطيات على حقيقتها، وبعدها سأعود إىل عملي كاملعتاد يف 

هيئة اإلغاثة... وسأقف يف وجههم«.

يقول بشري إن بوجي هدده بعبارة »اهلل ال يخليني إذا بخليك« )أرشيف(
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قضايا وتحقيقات

علت  األول  تشرين   30 األربعاء  يوم  صباح 
من  التاسعة  الطبقة  يف  احلزن  صرخات 
مستشفى اجلامعة األمريكية يف بريوت. هذه 
شهدت   ،»VIP»الـ أسّرة  تضّم  اليت  الطبقة 
العقل،  فيليب  ميشال  الطيار  الكابنت  وفاة 
الزوجة  احلوري  احلوري، شقيقة سهى  ومهى 
اّل  للنائب مروان محادة. كان ميكن  السابقة 
حتمل تلك الصرخات سوى لوعة الفراق، لكنها 
»مريب«  أكثر من ذلك، فهناك تزامن  محلت 
حالتان  الوفاة.  حاليت  ومكان  توقيت  يف 
ُيطلق عليهما التوصيف الطيب اآلتي: »حالت 
باردة«. فضاًل عن أن كال املريضني كانا قد 
صباح  يف  باخلروج  طيب  تصريح  على  حصال 

اليوم الذي وافتهما املنية فيه.
كان لفتًا أن يتوفى شخصان يف اليوم نفسه 
الذي   »VIP»الـ طابق  نفسه.  الطابق  ويف 
طوابق  باقي  عن  ومعزول  مقفال  يكون  يكاد 

مستشفى اجلامعة األمريكية يف بريوت.
»حالتني  بوصفهما  الوفاة  حاليت  تشابه 
األطباء  واستغراب  شكوك  أثار  باردتني«، 
جمرد  هي  فهل  الطب.  عامل  يف  والباحثني 
مصادفة حلالة »موت فجائي« أم هي مصادفة 
حتمل أكثر من عوارض املوت الفجائي؟ اإلجابة 
عن هذا السؤال توجب سلسلة إجابات عن أسئلة 
اجلامعة  مستشفى  إدارة  أجرت  فهل  خمتلفة؛ 
األمريكية حتقيقًا يكشف تفاصيل هذا املوت 
املريب؟ إىل أي مدى أبدت إدارة املستشفى، 
األمريكية  للجامعة  العليا  اإلدارة  ورائها  ومن 
يف بريوت، استعدادها للتعّمق يف ما حصل؟ 
علنًا  املوت  أسباب  عن  اإلدارة  تكشف  وهل 

وتكون شّفافة؟

على طريق التعايف
صّنفت حالتا وفاة الكابنت الطيار ميشال العقل 
وسهى احلوري بأنهما »حالتان باردتان«. هذا 
الوصف الذي جيمع عليه األطباء، أو على األقل 
حبسب رأي جمموعة من األطباء يف مستشفى 
اجلامعة األمريكية اتصلت بهم »األخبار«، ينطبق 
عملية  أجرى  الذي  الطيار  الكابنت  حالة  على 
بسيطة يف يده. فهذا الرجل كان يعمل طّيارًا 
على الطائرة اخلاصة آلل املّر ومل متِض فرتة 
يتطلبه  ما  بكل  الطائرة  قيادته  على  أسابيع 
مرتفعة،  وصحية  ذهنية  مؤهالت  من  األمر 
والالفت  وفاته.  إىل  الغرابة  أمر يضيف  وهو 
الكابنت  أعطى  قد  كان  املعاجل  الطبيب  أن 
تصرحيًا باخلروج من املستشفى نظرًا إىل كون 
حالته مستقّرة ومل تشهد اي مضاعفات ما بعد 
العملية. ويستدل بعض األطباء إىل هذا األمر، 
باإلشارة إىل أن استقرار حالته وبساطة عمليته 
مل  العملية  قبل  له  أجريت  اليت  والفحوصات 
يكن يستدعي ربطه إىل أي من األجهزة، وهي 
احلالة اليت ينطبق عليها وصف »حالة باردة«.

كما ينطبق التوصيف نفسه على مهى احلوري 
استئصال  لعملية  خضعت  كونها  من  انطالقًا 
املرارة ومل تظهر عليها أي مضاعفات ما بعد 
التعايف  إىل  طريقها  يف  كانت  بل  العملية، 
السريع. وهي كذلك مل تكن مربوطة إىل أي 
جهاز مساعد أو مراقب، فضاًل عن أن طبيبها 
أعطاها قبل يوم من وفاتها  املعاجل كان قد 
باخلروج من املستشفى صبيحة  تصرحيًا طبيًا 
اليوم الذي توفيت فيه، وهو تصريح ينطوي 
عادة على تشخيص للطبيب بأن حالة املريض 

مستقّرة ول تستدعي أي تدخل طيب إضايف.

إجراءات املستشفى
قبل  من  املتخذ  اإلجراء  إن  الواقع،  يف 
يثري  احلالتني،  هاتني  إزاء  املستشفى  إدارة 
بالنسبة  أي  األوىل،  احلالة  ففي  الستغراب. 
للكابنت الطيار، طلبت إدارة املستشفى إجراء 
ثم  وسواها،  السموم  فحوص  أنواع  بعض 
ُسّلمت جثته ألهله حتى يدفنوها من دون أي 
تشريح كان ميكن القيام به لتوسيع البحث يف 
أسباب الوفاة. أما بالنسبة للحالة الثانية، فإن 
أهل املتوفاة طلبوا تشريح جثتها للوقوف على 
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الحديث بني األطباء واملمرضني بعد حالتي الوفاة يرتّكز على الوضع 
االداري يف املستشفى وتداعياته )هيثم املوسوي(

بعدما  الوفاة  أسباب 
استشارة  على  حصلوا 
تكّونت  وبعدما  طبية، 
لديهم قناعة بأن هناك 
الوفاة  يف  مريبًا  أمرًا 
وفاة  حالة  مع  تزامن 
مماثلة يف الطابق نفسه 
حصلت يف الوقت نفسه 

بصورة مريبة أيضًا.
األطباء  نقيب  حبسب 
السابق جورج افتيموس، 
هذه  عن  مسع  الذي 
فقد  بالتواتر،  احلادثة 
أوضح أن »تبيان أسباب 
واضحة  بصورة  الوفاة 
إجراء  يستدعي  كان 
تشريح للجثتني، وليس 
تشريح جثة واحدة فقط، 
وحدها  التشريح  فنتائج 
بني  سرتبط  اليت  هي 
ستحسم  أو  احلالتني، 
كونهما  حول  الشكوك 
او  منفصلني  حادثني 
ببعضهما  متصلني 
ويشري  البعض«. 

اجلامعة، ومن الوسط الطيب أيضًا، يرى بعض 
األطباء العاملني يف املستشفى أنه جيب كشف 
حدث  ملا  والسيناريوهات  الروايات  بعض 
يف  األطباء  أن  وخصوصًا  القضية  هذه  يف 
اجلامعة األمريكية واملمرضني يتحدثون عن أن 
التحقيقات اليت أجريت حتى اآلن مل تكشف عن 
وجود أسباب طبية أو عوارض مزمنة للوفاة، 
وبالتالي »بات لزامًا على اإلدارة أن تذهب يف 
يقول  جنائية«  اجتاه حتقيقات  التحقيقات يف 

أحد األطباء.
من  »األخبار«  مجعتها  اليت  الوقائع  وحبسب 
أطباء وممرضني يف املستشفى وخارجها، فإن 
هناك جمموعة روايات ملا حدث يف صبيحة آخر 
يوم أربعاء من شهر تشرين األول؛ فباإلضافة 
إىل كون بعض التهامات حتدثت عن خطأ أحد 
املمرضني، قالت بعض الروايات إن »فريوس 
العمليات« قد يكون هو سبب الوفاة املتزامنة، 
ابعد من ذلك ليشري إىل  لكن بعضهم ذهب 
أن أسباب الوفاة قد تكون تقصريًا أو إهماًل 
يأتي يف سياق التعبري عن عدم الرضى على 
املستشفى.  اليها  آل  اليت  اإلدارية  األوضاع 
هذه األوضاع تفاقمت خالل السنتني األخريتني 
وممرضة  طبيب  لكل  الشاغل  الشغل  لتصبح 
يف  احلديث  حمور  ولتصبح  املستشفى،  يف 

الندوات التعليمية.

ل خطأ طيب ول فريوس
من  عدد  يؤكد  األول،  للسيناريو  بالنسبة 
يثبت  مل  أنه  احلادثة،  هلذه  املتابعني  األطباء 
وجود  أجريت،  اليت  الفحوصات،  بنتيجة 
أن  عن  فضاًل  الوفاة،  إىل  أّدى  طيب«  »خطأ 
حاليت  بني  ربط  عنصر  متّثل  ل  الرواية  هذه 
الوفاة ألن ما أثار الستغراب والشكوك بوجود 
خطب ما خيص حاليت الوفاة هو انهما حصلتا 
متالصقتني.  غرفتني  ويف  نفسه  الوقت  يف 
وبالتالي فإنه باستثناء »فرضية الشك« بوجود 
نوايا جرمية ألحد املمرضني، من الصعب تكهن 
التمريضي.  للطاقم  أسباب طبية حتّمل  وجود 
إجراء  بعد  حتصل  مل  مضاعفات  أي  أن  ومبا 
كال املريضني عمليتهما، فإن استبعاد األطباء 
عن هذه املعادلة أمر منصف إل يف حال ثبت 
وجود نوايا جرمية أّدت إىل حدوث الوفاة ... 
والنوايا اجلرمية توجب حتقيقات من نوع خمتلف 
سواء كانت حتقيقات متخصصة طبيًا وإداريًا 

واجتماعيًا.
يف ما خيّص السيناريو الثاني، فقد ترّدد على 
أو  العمليات«  »فريوس  أن  املتابعني  ألسنة 
»فريوس املستشفيات« قد يكون هو السبب 

الذي أّدى إىل وفاة عقل واحلوري. وفريوس 
التقصري  عوامل  ختلقه  فريوس  هو  العمليات 
بالطرق الصحيحة،  العمليات  يف تنظيف غرف 
يف  وخصوصًا  جدًا  شائع  فريوس  ولكنه 
حالت  يف  اكتظاظ  لديها  اليت  املستشفيات 
على  ضغط  لديها  وبالتالي  الستشفاء، 
استعمال غرف العمليات يؤدي إىل تعقيم مع 
الذي  األمر  وهو  طبيًا«،  »مقبول  خطأ  هامش 
يؤدي إىل خلق فريوس العمليات. غري أن هذا 
التهابات وهو ل يكون يف  األخري يؤدي إىل 
أي  حالة نشطة،  بل يكون يف  النائم،  شكله 
على  فورًا  تظهر  الفريوس  بهذا  اإلصابة  أن 
سيما  ول  العملية،  من  خروجه  بعد  املريض 
على حالة ارتفاع يف احلرارة وتعّرق فضاًل عن 
وبالتالي  املريض،  على  مّحى  عوارض  ظهور 
تصّنف حالة املريض »حالة صاخبة« ول تصّنف 
األطباء  أن  والالفت  باردة«.  »حالة  أنها  على 
لئحة  من  اخليار  هذا  استبعاد  على  جيمعون 
السيناريوهات اليت قد تفّسر حصول حادثيت 
الوفاة »ألن احلالتني ل تنطبق عليهما عوارض 

من نوع فريوس العمليات«.

تعبري عن نقمة؟
خطأ  ول  خطأ طيب،  ل  أنه  هو  يشاع  ما  إذًا، 
تعقيم غرف العمليات، وأن نتائج التشريح ل 
تظهر وجود اسباب صحية أّدت إىل الوفاة، أو 
إىل ما يسمى »املوت الفجائي« الذي حيصل 
ويبقى  املستشفيات،  يف  عديدة  حالت  يف 
حادثيت  يف  والزمين  املكاني  »التالصق« 
الوفاة أمرًا ل تفسري طّبيًا له، لكن قد تكون 

له تفسريات خمتلفة.
املوضوع  أن حسم  ل شّك  احلالة،  هذه  ففي 
ل ميكن أن يتم من دون إطالق حتقيقات أبعد 
من التحقيقات الطبية املعتادة، بل جيب على 
إدارة املستشفى التوّسع يف التحقيقات، ول 
سيما أن هناك الكثري من اجلرائم اليت ارتكبت 
مثرية  كانت  العامل  حول  مستشفيات  يف 
تفسريات  ول  للتساؤل  ومصدرا  لالستغراب 
جيد  قد  املستشفى  ولعل  هلا،  منطقية  طبية 
خالل  من  لكن  طبيًا  املنطقية  التفسريات 

التوّسع يف التحقيق.
استحوذ  الذي  الثالث  السيناريو  هو  ما  لكن 
على كل احلديث بني األطباء واملمرضني بعد 

حاليت الوفاة؟
استبعاد  ميكن  ل  أنه  مطلعة  مصادر  تنقل 
وجود نوايا جرمية يف هاتني احلالتني. وتلفت 
إىل وجود الكثري من التساؤلت عن كون ما 
حصل امتدادًا للنار حتت رماد كلية الطب منذ 
سنتني. ويشري هؤلء إىل أن كلية الطب تنفذ 
عقود توسيع أعمال املستشفى وأسّرتها بقيمة 
تتجاوز 600 مليون دولر، إل أن هناك حديثًا 
متزايدًا بني الطاقم الطيب عن تضّخم األسعار 
دولر  مليون   400 تتجاوز  أن  جيب  ل  اليت 
العدد  على  الكلية  من  اإلضايف  اإلنفاق  لول 
الكبري من املستشارين للعمادة برواتب خيالية 
تأكل من موازنة املستشفى ومن التوّسع يف 
العمال اإلدارية رغم أن اإلنتاج كله يقع على 

الطاقم الطيب.
الكالم  هذا  فإن  الطبية،  املصادر  وحبسب 
األمريكية  اجلامعة  إدارة  سلوك  مع  يتطابق 
خالل السنتني املاضيتني والتغريات اليت جرت 
اجلامعة  العربي يف  »الربيع  قاعدة  على  فيها 

األمريكية«.
الطيب  الطاقم  الفرتة كلها، كان  فخالل هذه 
الربيد  خالل  من  تعنيفه  كيفية  على  يعرتض 
اللكرتوني، وإبالغه بالقرارات والتغيريات من 
دون مناقشتها وأنه يف غالب األحيان اختذت 
الطيب  الطاقم  حبق  قاسية  وقرارات  عقوبات 
يتحدث  بدأ  بعضهم  أن  حتى  هلا«،  مرّبر  »ل 
عن وجود »ديكتاتورية التكنولوجيا« يف إدارة 
حالت  اوجد  املناخ  هذا  هل  املستشفى. 
»حامية« مسحت حبصول »حالت باردة« لوفاة 
اثنني من املرضى؟ السؤال برسم من يعنيهم 

المر.

افتيموس إىل أن تدخل نقابة األطباء يف هذا 
الوضع، يستدعي تفنيد املسؤوليات والوقوف 
على حقيقة ما جرى جلهة كونه خطأ طبيًا ارتكبه 
الطبيب أم خطأ طبيًا ارتكبته املستشفى أو أن 

للوفاة أسبابًا خمتلفة«.

إدارة املستشفى: ل تعليق
نبأ موت شخصني يف  »األخبار«  تلقت  عندما 
قبل  حرف  أي  كتابة  ترّيثت يف  املستشفى، 
التواصل مع إدارة اجلامعة األمريكية، ووجهت 
هلا، عرب املسؤولة اإلعالمية يف إدارة اجلامعة 
املوت.  أسباب  مباشرة عن  أسئلة  األمريكية، 
للمستشفى  العام  املدير  إىل  السئلة  أحيلت 

عدنان طاهر.
التشريح  نتائج  »األخبار« عن  الزميلة  وسألت 
وما  اجلثتني،  على  أجريت  اليت  والفحوصات 
أو  ترابط بني احلالتني يفّسر  إذا كان هناك 
اإلجابة  أن  إل  املتزامنة،  وفاتهما  سبب  يرّبر 
»إن  نفسه:  طاهر  من  مباشرة  بصورة  أتتها 
متلي  األمريكية  اجلامعة  تتبعها  اليت  السياسة 
طرف  أي  مع  املرضى  أمور  نناقش  أل  علينا 
أي  هو  الثالث،  بالطرف  املقصود  ثالث«. 
اإلدارة  أي  املستشفى  طريف  خارج  طرف 
الزميلة   حاولت  عندها  الطيب.  والطاقم 
»األخبار« شرح ما حصل باعتباره أمرًا ل يتعلق 
وإجابة  تفسريًا  كونه  مبقدار  املرضى  بأسرار 
مسعوا  الذين  الناس  وشكوك  خماوف  على 
مسامعهم  إىل  األقاويل  وترددت  باحلادثة 
عن احلادثتني، وهو أمر كاٍف لإلضرار بسمعة 
املستشفى والعاملني فيها. اضافة اىل إظهار 
احلقائق كما هي واردة يف نتائج التحقيقات 
اليت أجرتها إدارة املستشفى، إل أن طاهر ظل 
يرّدد اجلملة نفسها مرارًا وتكرارًا: »سياستنا 
متلي علينا عدم مناقشة أو التعليق على أمور 

املرضى مع أحد«.
كذلك، اتصلت »األخبار« برئيس نقابة اصحاب 
املستشفيات سليمان هارون وسألته عما إذا 
الكشف عن  اجتاه  النقابة ستتحّرك يف  كانت 
حقيقة ما حصل أو اإلشراف على إجراء حتقيقات 
جدية كافية يف هذا اجملال، إل أن هارون قال 
علم  ول  بالتواتر  القصة  إنه مسع  لـ«األخبار« 
لديه بتفاصيلها، رابطًا بني حتّرك النقابة وبني 
ضّد  الضحايا  أجل  من  مرفوعة  شكوى  وجود 

املستشفى.

نتائج التشريح واخليارات
مستشفى  إدارة  من  املطبق  الصمت  ظل  يف 
يف  الطب  كلية  ومن  األمريكية،  اجلامعة 
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هل حان الوقت ألن تدفع ايران 
من رصيدها؟ 

ـ  االيراني  احلوار  ملف  مبتابعة  املنطقة  نشغل 
االمريكيـ  الدولي حول امللف النووي، وارتداده 
وحتى  فيها.  والتحالفات  املنطقة  خريطة  على 
االن ال تزال ايران تدفع مثن مطالبها احليوية 

من غري رصيدها.
اوجه  احد  االمريكية  االيرانية  احملادثات  متثل 
ترتقب  واليت  املنطقة،  يف  العالقة  امللفات 
القوى السياسية يف لبنان تطورها منذ ان دخل 
املراهنون على الضربة العسكرية على سوريا 
قبل اشهر يف ما يسميه احد السياسيني »عامل 
النسيان«، يف ظل االتفاق الذي مجع الرؤساء 
االمريكي باراك اوباما والروسي فالدميري بوتني 

وااليراني حسن روحاني.
ال ميكن فصل احملادثات حول مستقبل ايران 
النووي، عن مسار تدرج منذ نهاية آب الفائت، 
اوباما مع مصلحة  ادارة  تقاطعت فيه مصلحة 
روسيا وايران، يف تدوير زوايا ازمة املنطقة. 
وألن حرب سوريا كانت العنوان الذي تتلطى 
وراءه الدول الثالث، يف صياغة تفاهمات حتت 
الطاولة وفوقها، اجتهت االنظار اىل احلل الذي 
اخرج الصفقة الثالثية اىل العلن حول الكيميائي 
السوري، ومن بعدها الذهاب اىل مؤمتر »جنيف 
2«. لكن اليوم وبعد مضي حنو ثالثة اشهر، 
اكثر دقة،  اولويات  ترتيب  الكالم عن  يصبح 
ليظهر ان معاجلة امللف الكيميائي كانت عنوانا 
تفاهم  اثناء صياغة  عناوين وضعت  من مجلة 
وزيري اخلارجية االمريكي جون كريي والروسي 

سريغي الفروف.
يف حينه كان عبثيا احلديث عن ان التفاهمات 
ستتدحرج على هذا املنوال، كما كان احلديث 
عن تفكيك الرتسانة الكيميائية قبل عام مطلبا 
تعجيزيا، يصب الكالم عنه يف خدمة اسرائيل. 
حماولة  عن  النظر  بغض  االحداث،  تطور  لكن 
اي طرف سياسي لبناني التماهي مع نتائجها 
لصاحله، اثبت ان اجلدول املوضوع منذ ثالثة 
الكيميائي  معاجلة  حبذافريه:  ينفذ  اشهر 
السوري على فرتات زمنية غري قصرية، عدم 
السوري  الرئيس  اسقاط  اىل  واشنطن  دعوة 
السلطة  يف  وجوده  امر  وترك  االسد،  بشار 
ومنها  تليه  اليت  واحملطات  جنيف  مؤمتر  اىل 
العسكري  الدعم  وحصر  السورية،  االنتخابات 
للمعارضة السورية بالدول العربية. ويف حني 
لعدم صدور  وااليراني  الروسي  الضغط  كان 
مل  الذي  االمر  وهو  االمن،  جملس  من  قرار 
يتحقق، برز عنوان رئيسي، وهو وضع امللف 
النووي االيراني على سكة املعاجلة. يف حينه 
جرى احلديث عن أن اوباما عمل بسرية على بنود 
به،  احمليطني  بعض  »خدع«  وانه  احلل،  رزمة 
واحللفاء قبل االعداء، اعتقادا منه ان سياسته 
يف اكمال عهده، ستكون تنفيذ خطة متكاملة 

مرحبة على املديني املتوسط والطويل.
اليوم مع استمرار العمل ببند معاجلة الكيميائي 
سورية  فخاخ  عن  احلديث  ومع  السوري، 
نقل  احتمال  وعن  هلا،  بالتقسيط  ومعاجلات 
خمازن  اىل  الكيميائية  اسلحته  بعض  االسد 
آمنة، دخلت املنطقة اىل عصر معاجلة النووي، 

وسط حتفظ اسرائيلي ورفض سعودي.
احللقة االبرز يف هذا املسار هي الدور االيراني، 
الذي يتطور يف اجتاه مل تشهده املنطقة منذ 
سرتتد  الذي  االساسي  العنصر  وهو  اعوام، 

نتائجه على لبنان.
ال شك ان مؤيدي السياسة االيرانية ينظرون 
مبينا يف  نصرا  انها حققت  قاعدة  على  اليها 
دفع واشنطن اىل التفاهم معها، وعلى قاعدة 
االقليمية.  الزاوية  يف  السعودي  الدور  حشر 
يف  يكمن  االخر  والوجه  وجهني،  للعملة  لكن 
القول ان ايران بدأت مرحلة دفع مثن فواتري 
العقوبات  ختفيف  لصاحل  ودولية،  اقليمية 
االقتصادية عنها واحلصول على ما هو حيوي 
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من  مستوياتها،  بكافة  االقتصادية  حلاجاتها 
دون ان يعين ذلك انها ستتحول دولة معزولة 
او تقص اجنحتها االقليمية بني ليلة واخرى. 
فمن املبكر الذهاب اىل هذا النوع من املبالغات 
يف حلظة تنكشف فيها تدرجيا اوراق مستورة 

من املفاوضات السرية.
والواليات  ايران  مصاحل  تقاطعت  وللتذكري، 
املتحدة يف افغانستان، وكانت احلرب االمريكية 
عليها يف بعض اوجهها مفيدة لصاحل طهران. 
وتقاطعت اىل حد االتفاق مصاحلهما يف احلرب 
لطهران  الثقل  مركز  الذي ميثل  العراق،  على 
الشيعية. وحدها سوريا شكلت املكان الوحيد 
الذي اختلف فيه الطرفان، ما دفعها اليوم اىل 
والتباعد  االلتقاء  خطوط  لرسم  جدية  حماوالت 
بينهما. وهذا ما جيعل ايران اليوم يف مرحلة 
رسم سياسة خارجية ال خترج عن سقف تطلعاتها 
االقليمية يف رسم اهلالل الشيعي الذي كانت 
مع  لكن  املتوسط،  اىل  يدها  ومد  اليه  تطمح 
وقت  حان  امثانا  هناك  بأن  ضمنا  االعرتاف 

دفعها.
فرضت  اليت  ايران  سياسة  يف  واقعية  مثة 
دول  بني  اساسيا  ومفاوضا  العبا  نفسها 
على  احلصول  مقابل  بعضها،  وباسم  املنطقة 
االقتصادية وال سيما  بالعقوبات  تتعلق  امثان 
انها حتاول ان تدفع »من غري جيبها« حيث هي 
هو  كما  اهلجومي  وليس  الدفاعي  املوقع  يف 
حاهلا يف سوريا حيث تورطت ومعها حزب هلل. 
السوري،  اجليب  من  االن  حتى  ايران  دفعت 
رغم  الكيميائي  بامللف  التضحية  خالل  من 
وهي  السوري،  النظام  ومماطلة  تشعباته  كل 
التحضري ملؤمتر  مرشحة ألن تدفع خالل عملية 
»جنيف 2« جلهة ارساء قواعد »النظام اجلديد« 
هلويته  االقرتاحات  تعدد  ظل  يف  لسوريا، 
وتركيبته، )بعد ترتيب اوضاع خطوط التماس 
اجلغرافية اجلديدة( بعيدا عن الدخول املبكر يف 

لعبة االمساء ومواقعها احلالية واملستقبلية.
ويف موازاة ذلك يصبح احلوار حول امللف النووي 
مبندرجاته كافة، والتضحية ببعض ما يستحقه 
الضروريات  من  اجزاء  على  احلصول  اجل  من 
املدنية واالقتصادية ولو بالتقسيط، حلقة من 
سلسلة مرتابطة مرشحة الن تكون على بساط 
هي يف  حيث  العراق  سوريا؛ يف  بعد  البحث 
ألف  هناك  حيث  لبنان  ويف  السلطة  موقع 
سؤال حول وضع حزب اهلل يف لبنان )وسوريا( 

ومستقبل سالحه.

دخلت املنطقة عصر معالجة النووي وسط 
تحفظ اسرائيلي ورفض سعودي )أ ف ب(

النظرة األمريكية اجلديدة 
إليران.. كيف وملاذا؟

السياسة  يف  اجلديدة،  النوعية  التطورات 
الدولية، حتتاج منا إىل وقفة لتحديث أدوات 
درج  اليت  ـــ  التقليدية  فالثنائيات  التحليل؛ 
من  واملتكونة  ـــ  واجلمهور  احملللون  عليها 
جبهتني صلبتني متعارضتني باملطلق، أصبحت 
عاجزة عن متكيننا من الفهم. مل يعد بإمكاننا 
اليوم أن نقول: الغرب والشرق، حمور االعتدال 
وحمور املمانعة، العرب وإسرائيل إخل، كما مل 
يعد بإمكاننا أن نركن إىل توصيف التحالفات 
أو  الرجعي،  ـــ  اإلمربيالي  احللف  كقولنا: 
التأكيد على مفاهيم قاّرة، كقولنا، مثاًل، إن 
احلرب اإلمربيالية ضرورية للتوسع الرأمسالي. 
وسأبدأ من هذا املفهوم الذي حتّدته الصني 
واالستثماري  التجاري  توّسعها  تواصل  اليت 
العاملي، بنجاح، من دون أن تضطر إىل إطالق 
ــ جزئيًا  رصاصة واحدة. وهو ما حتققه روسياـ 
باهر  بنجاح  لكن،  ـــ  االقتصادي  اجملال  يف 
يف اجملال السياسي؛ فهي استعادت مكانتها 
أن ختوض حروبًا، بل  كقوة عاملية من دون 

على العكس بتدبري املبادرات السلمية.
األوىل  حربها  املتحدة  الواليات  شّنت  حني 
بذريعة  1990ـــ1991،  عام  العراق،  على 
النفط  أجل  من  فعليًا  ولكن  الكويت،  حترير 
حبصة  حتظى  الصني  تكن  مل  وإسرائيل، 
اخلارجية،  النفطية  االستثمارات  من  ُتذَكر 
نفطية  شركات  على  تستحوذ  اليوم،  لكنها، 
كربى حول العامل. ال تستخدم الصني البوارج 
تريليونات  ثالثة  بل  والصواريخ،  والطائرات 
وهي  اخلارج،  يف  لالستثمار  خمصصة  دوالر 
تنقّض بدوالراتها ـــ ال جبيوشها ـــ على املزيد 

من الشركات واألسواق األجنبية.
وبينما كانت الواليات املتحدة عالقة باحلروب 
خالل  واإلقليمية،  الدولية  األزمات  وإدارة 
عقدي الواحدية القطبية 1990ـــ 2008، كانت 
روسيا خترج من الفوضى واالستالب، وتعيد 
سيطرة الدولة على االقتصاد الوطين، وتعيد 
هيكلة األخري، وجتدد صناعاتها احلربية وقوة 
دولية  قوى  مع  العالقات  وتنسج  جيشها، 

وإقليمية صاعدة.
ومنذ 2008، حني وقعت األزمة املالية الكربى 
العّد  أن  واضحًا  كان  والغرب،  أمريكا  يف 
قد  عاملية  كقوة  الروس  النطالق  العكسي 
بدأ؛ فاألزمة تلك مل تضرب روسيا أو حليفتها 
الصني. ومذ ذاك، صعدتا بال توقف. ولعل 
ألقوى  األمريكية  »فوربس«  جملة  ترتيب 
افرتاضي  أنه  رغم  العاملية،  الشخصيات 
يكون  حني  واقعيًا  شيئًا  يعكس  ورمزي، 
فالدميري بوتن، األول، والرئيس الصيين شي 

جني بينج، يف املركز الثالث.
يف  الروسي  الصيين  النموذج  يكون  ال  مَل 
ُيتذى  مثااًل  والسياسي  االقتصادي  التوسع 
لدى األوساط املؤيدة للرئيس باراك أوباما، 
اإلمربيالية  أنصار  بني  قدميًا  نقاشًا  دًا  جمدِّ
املتحدة.  الواليات  يف  االنكفاء  وأنصار 
ميكننا  أخرى:  صيغة  يأخذ  احلالي  النقاش 
الواقعية  من  باملزيد  مصاحلنا  على  احلفاظ 
باملزيد  السياسية ودبلوماسية الصفقات، ال 
هنا،  القول،  جيب  واملواجهات.  احلروب  من 
الصيين  التحالف  وصالبة  سوريا،  إن صمود 
الروسي اإليراني، من خلفها، ساهما يف غلبة 
أنصار احللول السلمية على أنصار احلرب يف 
احملافظون  يين  ال  اليت  األمريكية  املؤسسة 
اجلدد يعملون، مبثابرة، على إفشال سياسات 

أوباما اجلديدة يف منطقتنا.
و«دميوقراطّية  األوسط«  الشرق  »صني 
تلك  إخل،  متعاونة«  إقليمية  و«قوة  أصيلة« 
بعض األوصاف اليت بدأت تنهال على إيران 
اليت  األمريكية  األفكار  ومراكز  الصحافة  يف 
املوقف  مراجعة  أولوية  اليوم،  تتداول، 

ناهض حرت

مع  الضرورية«  غري  »العداوة  من  األمريكي 
تطغى  األصوات  وهذه  اإلسالمية.  اجلمهورية 
على القائلني بـ«ضعف« أوباما و«عجزه« عن 
إدارة سياسة خارجية حازمة حتافظ على مصاحل 

الواليات املتحدة ونفوذها يف العامل.
نتنياهو،  بنيامني  العدّو،  وزراء  رئيس  يضع 
سياسة  يصف  حني  اجلوهري،  على  إصبعه 
البيت األبيض لعقد صفقة مع طهران بأنها 
»هرولة«. إدارة أوباما تهرول بالتأكيد حنو تلك 
الصفقة اليت تتضمن، حكمًا، مجلة من الصفقات 
املطلوبة يف امللفات الشرق أوسطية، تسمح، 
احلفاظ على  الروسي:  النموذج  بتقليد  كلها، 
املصاحل القومية بالدبلوماسية، وحتقيق النجاح 
املقبلة.  الثالث  السنوات  خالل  مجيعًا،  فيها 
وهي ما بقي لرئاسة أوباما الثانية واألخرية.

السلموية  النزعة  هذه  كانت  إذا  ما  نعرف  ال 
حتليل  فثمة  عابرة،  حلظة  جمرد  األمريكية 
مسبب يقول إن اإلمربيالية واحلرب ضروريتان 
للرأمسالية األمريكية املفلسة، وتتغذيان من 
العنصرية  املسيطرة،  األمريكية  الثقافة 
والعدوانية، على العكس من ازدهار الصني 
وثقافة السلم والتعاون لدى روسيا. لكننا، 
يف  الصراعات  من  الكثيفة  اللحظة  هذه  يف 
أن  نتجاهل  أن  ميكننا  ال  األوسط،  الشرق 
عقد  حنو  فعاًل،  تهرول،  املتحدة  الواليات 

التسويات السلمية.
إال  وبعضها قد ال يعجبنا كما يف فلسطني، 
اليوم  تصطدم  األمريكية  السياسة  جممل  أن 
اليت  تركيا  تنكفئ:  إقليمية  قوى  بثالث 
معه،  تتكيف  وبدأت  الواقع،  باألمر  قبلت 
حتالف  كّونتا  اللتان  وإسرائيل  والسعودية 
األشرار؛ جتاوزت الرياض اخلالفات التقليدية 
مع إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية. وهي 
جتّر معها إىل هذا املوقف، دول اخلليج، وإىل 
إىل  مصر  إىل ضّم  وتسعى  األردن،  ما،  حد 
ذلك التحالف. لكن مصر ـــ املشغولة بتسوية 
وضعها الداخلي بعد حواىل ثالث سنوات من 
ــ تسعى إىل استعادة مكانتها  الفوران الثوريـ 
ـــ وهو شرط الزم لنجاح خطة  كقوة إقليمية 
ـــ  املصرية  للدولة  السياسي  البناء  إعادة 
ولذلك، فهي ترفض األحالف، وتتجه حنو َقْدر 
من االستقاللية، خصوصًا من خالل فتح باب 
التعاون الدفاعي واالقتصادي والسياسي مع 

روسيا.
ـــ  األمريكي  االتفاق  أن  تدرك  اليت  إسرائيل 
اإليراني يتجاوز يف أهدافه ومفاعيله الواقعية 
كقوة  بطهران  االعرتاف  إىل  النووي  امللف 
تاليًا،  وبدورها،  املنطقة،  يف  أوىل  إقليمية 
يف مجيع امللفات الشرق أوسطية، وجدت يف 
التحالف املعروض عليها من قبل السعودية، 
يف  فهي،  السماء؛  من  هدية  شروط،  بال 
أوباما، مل تعد تستند،  معارضتها لسياسات 
فقط، إىل اليمني األمريكي، بل وإىل الرجعية 
العربية، وقدراتها املالية الضخمة، وتستطيع، 
أمن  عن  كمدافع  نفسها  تقّدم  أن  اليوم، 

ومصاحل عربية صميمة.
متفصلها  هو  الرتكيبة  هذه  يف  ما  وأسوأ 
على الصراع املذهيب والطائفي يف املنطقة، 
إمكانية  عن  الصهيونية  الفكرة  تبدو  حبيث 
الشيعة  ضد  يهودي  ـــ  سيّن  حتالف  نشوء 
وهو  للتطبيق.  قابلة  املشارقة،  واملسيحيني 
وحدة  ثقافية حتّطم  كارثة سسيو  ما سيمّثل 
العرب واملسلمني املعنوية يف العمق، وملدى 
طويل. ورمبا يكون هذا هو فقط ما سينجح آل 
سعود يف حتقيقه؛ فاالعرتاف باحملور اإليراني 
السوري وأطرافه، ال يقوم، فقط، على نزعة 
سلموية أمريكية مستجدة، بل جيد أساسه يف 
التوازن الدولي القائم، ويف قوة هذا احملور 

على األرض وإجنازاته.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
 إرجاء حماكمة شبكة خططت الغتيال قضاة

أرجأت احملكمة العسكرية الدائمة اىل الرابع عشر من آذار املقبل 
حماكمة أفراد »شبكة اجلوني« اليت كانت ختطط الغتيال قاضيني، 
حملة  مصرفًا يف  سلبهم  أثناء  اجليش  نقيب يف  قتل  عن  فضاًل 

إليسار يف املنت الشمالي.
اكتمال هيئة احملكمة. ويالحق يف هذه  لعدم  اجللسة  إرجاء  وجاء 
القضية حممد نبيل اجلوني وحممد حسني أيوب وجنيب عادل جرب 
وعصام علي درويش وفراس جنيب صاحلة وحسني علي حجازي 
وحسان سعداهلل زعيرت والفلسطيين دريد فهد شعبان. وقد أسند 
بأعمال  القيام  بقصد  مسلحة  عصابة  تأليف  على  إقدامهم  إليهم 
إرهابية وارتكاب اجلنايات على الناس واقتنائهم متفجرات وأسلحة 
وأعتدة عسكرية الستخدامها يف حماولة اغتيال قاضيني على األقل. 
كما أقدم اجلوني وأيوب على قتل النقيب يف اجليش ريان اجلردي 
مقنعان  وهما  والعنف  السالح  بقوة  لسرقة مصرف  قصدًا متهيدًا 
وسرقة مسدسه األمريي بالقوة والعنف. كما أقدم فراس صاحلة 
وحسني حجازي على التدّخل بهذه اجلرائم فضاًل عن إقدام اجلوني 

على تزوير بطاقة إعفاء من خدمة العلم واستعمال املزّور.
حماكمة  نفسه  التاريخ  وإىل  عينه  للسبب  احملكمة  أرجأت  كذلك 
جمموعة أخرى اشرتكت يف قتل السجني غسان قندقلي يف سجن 

روميه.
علي  واليمين سليم  ابراهيم  بالل خضر  القضية  وحياكم يف هذه 
مصطفى  وابراهيم  غّصة  مصطفى  وحممود  صاحل،  عبدالكريم 
بيضون والفلسطينيان وليد فرح وأمني قهوجي والسوري بوغوس 
جبرم  آخرين  وعسكريني  اجلاسم  وعامر  يوسف  وخالد  طوروسيا 

اإلهمال بواجباتهما الوظيفية وخمالفتهما التعليمات العسكرية.

عصابة سلب تضّم فتاتني يف قبضة القوى األمنية
وقعت عصابة سلب مسلحة بني أعضائها فتاتان لبنانية وسورية 
يف قبضة القوى األمنية بعد رصدها إثر شكوى تقدم بها سائق 

تعّرض لعملية سلب بعد إطالق النار عليه.
أنه  هلا  بيان  الداخلي يف  االمن  لقوى  العامة  املديرية  وأوضحت 
بتاريخ 2013/5/8، إدعى لدى فصيلة النهر يف وحدة شرطة بريوت 
إستئجار  حبجة  الكرنتينا،  حملة  اىل  إستدرجوه  أن جمهولني  أ.ص 
سيارته بقصد السياحة، وانهم أقدموا على سلبه سيارته بعد إطالق 
النار عليه وإصابته يف فخذه األمين، وفروا بها اىل جهة جمهولة.

وبتاريخ 2013/11/9 وبنتيجة املتابعة احلثيثة والرصد الدقيق، بناء 
جرائم  مكافحة  مكتب  من  قوة  متكنت  املختص،  القضاء  إلشارة 
هوية  معرفة  من  القضائية  الشرطة  وحدة  يف  الدولية  السرقات 
الفاعلني واملنفذين واملخططني وعملت على توقيفهم، وهم كل 
من: ي.ع وم.أ وب.م وف.ط وم.ق واللبنانية س.خ والسورية 

أ.ق.
وبالتحقيق معهم اعرتفوا مبا نسب إليهم ، وتبني أن بعضهم من 

أصحاب السوابق.
وأحيل اجلميع إىل القضاء املختص.

من جهة أخرى، أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان 
ومكافحة  والنظام  األمن  حفظ  مهامها يف جمال  إطار  »ضمن  انه 
اجلرمية مبختلف انواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي ، بتاريخ 
2013/11/11 من توقيف 69 شخصا إلرتكابهم أفعاال جرمية متعددة 
على األراضي اللبنانية كافة، بينهم: 12 جبرم إطالق نار، 12 جبرائم 
البالد خلسة وإقامة منتهية الصالحية وإقامة غري مشروعة  دخول 
ودون إقامة، 9 جبرائم سرقة، 8 جبرائم خمدرات، 4 جبرم تزوير، 3 
جبرم إشتباه بقتل، 3 جبرم ضرب وإيذاء، 3 جبرم حتّرش، 2 جبرم 
خمالفة بناء، و6 جبرائم: إحتيال، حيازة عملة مزيفة، شتم وإهانة، 
جتريح سيارة، إعتداء على مركز قوى أمن، دون أوراق ثبوتية، و7 

مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

»طار« بولده إىل اخلارج ليحرم طليقته من رؤيته
ادعت »أ.« على طليقها إلقدامه على الذم والقدح بها وعدم انفاذ 

القرار القضائي الذي يلزمه بالسماح هلا مبشاهدة ولدها.
وكانت املدعية تزوجت من »و.« ورزقت منه مبولود ذكر امسياه 
»ع« يف العام 2007، اال ان خالفات زوجية مستحكمة نشبت بني 
الزوجني، ادت اىل طالقها منه يف العام 2010، مبوجب حكم صادر 
عن احملكمة الشرعية تضمن حق الوالدة مبشاهدة ولدها كل مخسة 
ان األخري سافر  اال  للزوج،  ان احلضانة قررت  باعتبار  عشر يوما 
حارمًا  ولده،  ومعه  السعودية  اىل  نفسه  العام  من  آب  يف شهر 
املدعية من رؤيته، ومل يكتف بذلك، بل اقدم على ارسال رسائل 
نصية والكرتونية للمدعية تضمن قدحًا واهانات وتعرضا لكرامتها 
وشخصها. ومل يتم استجواب املدعى عليه لوجوده خارج البالد، ما 

استتبع ابالغه لصقًا.
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان عقوبة السجن حتى 3 سنوات 

للزوج ملخالفته قرارًا قضائيًا وعدم متكني املدعية من رؤية ولدها، 
وارتكابه جرمي الذم والقدح، واحاله للمحاكمة امام القاضي

املسموح يف بالدها ممنوع يف لبنان
ضبط أثيوبية يف املطار حبوزتها مواد خمّدرة

مل تتمكن األثيوبية حنة ثرونة )29 عامًا(، من ترويج مادة »القات« 
املخدرة يف لبنان بعد أن اعرتضها عناصر إدارة اجلمارك يف مطار 
رفيق احلريري الدولي يف 31 آب املاضي، أثناء قدومها من بالدها 
حيث عثر حبوزتها على كمية كيلوغرامني من هذه املادة، فجرى 
لبنان  جبل  يف  االستئنافية  العامة  النيابة  إلشارة  بناء  توقيفها 
وتسليمها ملكتب مكافحة املخدرات املركزي، وزعمت بأنها كانت 

جتهل أن هذه املادة ممنوع استعماهلا يف لبنان.
وباستجوابها اعرتفت بإقدامها على حيازة ونقل كمية القات اليت 
ضبطت حبوزتها، موضحة أّنها خمصصة الستعماهلا الشخصي وقد 
سبق هلا أن اشرتتها من دولة كينيا اليت زارتها قبل العودة إىل 
لبنان عن طريق أثيوبيا، نافية علمها بأّن استهالك القات ممنوع 
يف لبنان ال سيما وأنها من املواد املسموح استهالكها واالجتار بها 

يف بلدها أثيوبيا.
ولدى سؤاهلا عن سبب توزيع كمية القات املضبوطة على قسمني، 
قسم حيتوي األغصان وقسم حيتوي األوراق موّزعة ضمن أربعني 
كيسًا صغريًا، أوضحت أنها اشرتت تلك الكمية باحلالة اليت ضبطت 
أو  تروجيها  لبنان  إىل  إحضارها  من  القصد  يكون  أن  نافية  بها، 

االجتار بها.
بدران  حممد  لبنان  جبل  التحقيق يف  قاضي  أمام  »حنة«  وأكدت 
أقواهلا السابقة، وأضافت أّنها سبق وعملت يف لبنان ملدة عشر 
وهلا  لبناني  من  متزوجة  أنها  امللف  معطيات  من  وتبني  سنوات 
حمل إقامة يف منزهلا الزوجي يف حملة األوزاعي وهي جتيد اللغة 

العربية.
به  أدىل  عما  التوقف  ال ميكن  أّنه  الظين  القرار  حيثيات  واعتربت 
وكيل املدعى عليها من أنها جتهل القانون اللبناني وبالتالي جيب 
كف التعقبات حبقها، كونها أقامت يف لبنان أكثر من عشر سنوات 
أو  معاملتها  ميكن  وال  العربية،  اللغة  وجتيد  لبناني  من  ومتزوجة 
اعتبارها كاألجنيب الذي حيضر للبنان للمّرة األوىل ويفاجأ يف األيام 
لبنان وغري معاقب  الثالثة األوىل بوجود قانون معاقب عليه يف 
عليه يف بالده، ما يستتبع تطبيق أحكام القانون اللبناني وقانون 

املخدرات عليها يف الدعوى الراهنة.
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان حممد بدران عقوبة األشغال 
أمام  للمحاكمة  وأحاهلا  ثرونة،  حنة  عليها  للمدعى  املؤبدة  الشاقة 

حمكمة اجلنايات بتهمة اإلجتار باملخدرات وتروجيها وتعاطيها.

فيليبينية »تتنّعم« مبجوهرات خمدومتها
قّدر لعاملة فيليبينية أن »تتنّعم« مبجوهرات خمدومتها، اليت فاقت 
قيمتها الـ25 ألف دوالر، وذلك بعد أن أقدمت على سرقتها بناء 

على طلب صديقها.
وكان منزل غادة ن.ا والواقع يف منطقة بقنايا تعرض للسرقة، 
من  ومبلغ  سوليتري  وخامت  ذهب  لرية   35 املسروقات  بني  ومن 

املاس وإسوارة من األملاس وقطع ذهب وبعض الشكات.
ماريفيك  عليها  املدعى  اعرتفت  األولية،  التحقيقات  وبنتيجة 
)فيليبينية( املقيمة يف لبنان بطريقة خمالفة لنظام اإلقامة والعمل 
بالبالد، بإقدامها على سرقة جموهرات خمدومتها املدعية وذلك بناء 
لطلب صديقها املدعى عليه ديران.ب الذي ميارس معها اجلنس 
داخل منزل خمدومته خارقًا بذلك حرمته، والذي باع بعض املسروق 
اجملوهرات،  جمال  يف  يعمل  الذي  سركيس.أ  عليه  املدعى  اىل 

والذي أنكر معرفته بكونها مسروقة.
ويف معرض التحقيق االستنطاقي اعرتفت املدعى عليها ماريفيك 
ديران  عليه  املدعى  لطلب صديقها  بناء  خمدومتها  منزل  بسرقة 
الذي نفى ما نسب إليه وأفاد أنه ليس له عالقة مبوضوع السرقة 

نافيًا طلبه ذلك من املدعى عليها ماريفيك.
واعرتف سركيس بشراء اجملوهرات من املدعى عليه ديران بقيمة 

/25250/ دوالرا نافيًا علمه بأنها مسروقة.
وأسقطت املدعية مجيع حقوقها الشخصية عن سركيس.أ.

وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان رامي عبداهلل، عقوبة السجن 
حتى 3 سنوات لكل من ماريفيك.أ وديران.ب وسركيس.أ وأحاهلم 

للمحاكمة أمام القاضي املنفرد اجلزائي يف املنت.

حارس ملهى »حيّصل« أمواله.. على طريقته
على  رواتبه  »حيصل«  ان  الليلية  املالهي  احد  يف  حارس  اراد 
بعد  امللهى،  داخل  آالت موسيقية من  اىل سرقة  فعمد  طريقته، 
اقفاله. واعرتف احلارس بفعلته، عازيًا السبب اىل االعباء املالية 
املرتاكمة عليه، ومشريًا اىل انه قبل عملية السرقة قام باحتساء 

كمية كبرية من الكحول.
امللهى  بأن  وافاد  ليلي،  ومربع  ملهى  مدير  انه  ل.ع.  وصرح 

املذكور قد تعرض للسرقة بواسطة الكسر واخللع حيث سرق من 
داخله العدة املوسيقية وهي عبارة عن آليت اورغ وحنو مخس قطع 
ليلي  يعمل كحارس  الذي  بأن ف.م.  موسيقية خمتلفة، واضاف 

كان يتوعد بسرقة احملل.
وعلى اثر ذلك وبناء إلشارة النيابة العامة االستئنافية يف جبل لبنان 
مت استدعاء ف.م. وبالتحقيق معه اعرتف بإقدامه على سرقة القطع 
بسبب  وذلك  الكحول،  احتسائه  بعد  احملل  داخل  من  املوسيقية 
استيفاء ملستحقاته  وذلك  امللهى  بذمة صاحب  له  رواتب  ترتب 
البالغة اربعماية دوالر امريكي، واضاف بأنه كان داخل احملل ومل 

يقدم على اية عملية كسر او خلع.
ويف معرض التحقيق االستنطاقي مت االستماع اىل افادة صاحبة 
امللهى فافادت ان املتهم ال يعمل لديها وال يرتتب له بذمتها اي 

مبلغ مالي.
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان رامي عبداهلل عقوبة االشغال 
الشاقة بالسجن من 3 اىل 15 عاما للمتهم ف.م. واحاله امام حمكمة 

اجلنايات للمحاكمة.

قتيل حبادث اصطدام على أوتوسرتاد جونية
قضى ثالثيين يف حادث سري وقع صباح الثالثاء على أوتوسرتاد 

جونيه.
وكانت سيارة مرسيدس يقودها الشاب شربل جورج شلهوب )33 

عامًا( اصطدمت باحلاجز الفاصل بني جهيت أوتوسرتاد جونيه.
وقد ادت قوة الصدمة اىل مصرع شلهوب على الفور ونقلت جثته 
اىل املستشفى، ومت سحب السيارة اىل املرآب قرب سراي جونيه 

من قبل مفرزة سري جونيه للتحقيق يف احلادث.

مقتل شخص وجرح 3 آخرين يف انهيار سقف مبنى 
يف منطقة الرويسات والسبب...العجلة!

منطقة  يف  مبنى  سقف  انهيار  يف  آخرين   3 وجرح  شخص  قتل 
الرويسات اجلديدة. 

وقامت فرق الدفاع املدني والصليب االمحر بسحب العمال من حتت 
االنقاض ونقلهم اىل املستشفيات للمعاجلة.

وعلم موقعنا أن اإلستعجال يف بناء سقف للمبنى أدى إىل سقوطه، 
وجود خمالفة يف  بسبب  باحلادث  التحقيق  األمن   قوى  فباشرت 

البناء وسط حالة من التوتر تسود املنطقة.
لكونهم  اجلرحى  استقبال  املستشفيات  من  عدد  رفض  وقد  هذا 

سوريني بناء على تعميم سابق لنقابة املستشفيات.

»موظف طريان« حيط.. يف السجن
  

من  عشريين  متكن شاب  الدولي،  احلريري  رفيق  مطار  داخل  من 
االيقاع بعدد من األشخاص بعد ايهامهم بتأمني وظائف هلم يف إحدى 

شركات الطريان مقابل مبالغ مالية، مدعيًا بأنه من موظفيها.
وقد متكنت القوى األمنية من توقيف الفاعل يف حملة عرمون.

صدر عن املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيان هلا انه »حصلت 
يف اآلونة األخرية عدة عمليات احتيالية طالت عددًا من املواطنني 
يوهم  اجلاني  كان  الدولي، حيث  احلريري  رفيق  مطار  حرم  داخل 
ضحاياه بأنه موظف يف »شركة طريان الشرق األوسط«، من خالل 
تزويره بطاقات تعريف خاصة بالشركة املذكورة، ويعدهم بتأمني 
وظيفة لدى الشركة مقابل مبالغ من املال. وبتاريخ 2013/11/11 
عرمون،  حملة  ويف  املكثفة،  واالستقصاءات  للتحريات  ونتيجة 
متكنت قوة من مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية يف وحدة الشرطة 

القضائية، من توقيف الفاعل ويدعى: ح.هـ )27 عاما(.
وطلبت املديرية بناء الشارة القضاء املختص، الذين وقعوا ضحية 
اجلنوبية  الضاحية  مفرزة  مركز  اىل  احلضور  عليه  وتعرفوا  اعماله 
القضائية الكائن يف األوزاعي ـ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، 
أو االتصال على احد الرقمني: 01/842403 أو 01/842405، متهيدًا 

الختاذ االجراءات القانونية الالزمة.

جرحية برصاص زوجها وشاب ينجو من رصاص شقيقه
خالفات  خلفية  على  طرابلس  نار يف  اطالق  حادثا  االربعاء  سجل 
الزوجة  وقوع  عن  وأسفرا  شقيقني  وآخرين  زوجني  بني  عائلية 
جرحية. واقدم )صبحي م( عل اطالق النار على زوجته )سارة ص( 
يف داخل حمل ميين ماركت يف ابي مسرا قرب مفرق احللوة يف 

طرابلس واصابها يف رجلها.
الشفاء  مستشفى  اىل  ونقلتها  االمحر  الصليب  عناصر  وحضرت 
للمعاجلة، كما فتحت عناصر قوى االمن الداخلي حتقيقا يف احلادث. 
وافادت املعلومات االولية اىل ان احلادث وقع بني الزوجني على 

خلفية مشاكل عائلية بينهما.
من مسدس  علي  على شقيقه  النار  اطالق  على  )ر.ط.ا(  واقدم 
السبب  ويعود  اصابته،  دون  من  القبة  مهنية  حرم  داخل  حربي 

خلالف عائلي بينهما.
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بانقضاء شهر تلو آخر على تعثر تأليف احلكومة، 
برتقب  اقتناعًا  أكثر  سالم  متام  الرئيس  يبدو 
على  إصراره  رغم  اخلارج،  من  العراقيل  تذليل 
صربه  ينفد  مل  داخلي.  استحقاق  التأليف  أن 
متامًا ولن يعتذر عن عدم التأليف، لكنه سيصل 
إىل  وتذهب  النور  حكومته  فيه  تبصر  يوم  اىل 

الربملان.
جديدة  حكومة  تأليف  تكليفه  منذ  األوىل  للمرة 
بلجيكا كوليت  زارت سفرية  قبل مثانية أشهر، 
تاكيه الرئيس متام سالم يف املصيطبة لتهنئته. 
عزت تأخرها يف الزيارة اىل جتنبها اإلحياء بأنها 
ستنقل اليه عدوى األزمة احلكومية الطويلة اليت 
خربتها بالدها قبل سنوات، ولئال تبدو حتمل اليه 
نصيحة يف سبل معاجلة االزمة احلكومية املتعثرة 

يف لبنان.
حكومية  بأزمة  مرت  بالدها  إن  سالم  هلا  قال 
سنة  حنو  بل  فرّدت:  أشهر،  عشرة  استمرت 
ونصف. 542 يومًا حتى متكنوا هناك من تأليفها. 
الرئيس املكلف على  وأبدت استعدادها إلطالع 
وبني  بينه  تواصل  وتأمني  البلجيكية،  التجربة 
تلك،  األزمة  رافقوا  الذين  بالدها  مسؤولي 

والتعّرف اىل أسبابها وحلوهلا عن قرب.
قال هلا أيضًا: الفرق بيننا وبينكم أن مؤسسات 
فيما  احلكومية،  االزمة  ظل  يف  تستمر  دولتكم 
حالنا هنا خمتلفة متامًا حتت وطأة هذا الفراغ؛ إما 
جممدة أو معطلة أو مسّيبة من دون حماسبة أو 

مساءلة. آلة الدولة عندكم تظل منتظمة.
يف الشهر الثامن مل يتغرّي لدى سالم الكثري عن 
األيام األوىل التالية للتكليف عندما باشر جهوده. 
مذ ذاك تتواىل العراقيل وتتداخل املطالب احمللية 
باالضطرابات االقليمية املتسارعة. وجد يف زيارة 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان السعودية أمس 
خطوة إجيابية اعتقادًا منه بأنها »واجبة ومستحقة 
ألنها مؤجلة منذ وقت بعدما أبدى الرئيس الرغبة 
يف حصوهلا، إال أن بعض الظروف حّتم تأجيلها. 
أنا واثق من أن ما سيعود به رئيس اجلمهورية 
هو دعم للبنان. أما الشأن احلكومي فال أظن أن 
اخلارج هو اجلهة اليت يقتضي البحث معه فيه، 
االستحقاق  هذا  يف  خيوض  َمن  وأن  خصوصًا 
املكلف.  الرئيس  بل  اجلمهورية،  رئيس  ليس 
وهو ما قاله الرئيس سليمان بالذات. بالتأكيد 
على صعيد التطورات االقليمية وانعكاسها علينا 
وتأثرنا بالدول االقليمية الكربى كما عندما زار 
اجلديد  رئيسها  لتهنئة  إيران  سليمان  الرئيس 
الشيخ حسن روحاني واجتماعه به، تأتي زيارة 
اململكة مهمة لتبادل اآلراء ومناقشة املشكالت 
يف  اجتمع  سليمان  الرئيس  وكان  اإلقليمية، 

نيويورك باألمري سعود الفيصل أيضًا«.
أي نتائج يتوقعها من الزيارة تنعكس إجيابيًا على 
مستحقة  الزيارة  أن  كّرر سالم  التأليف،  جهود 
فائدة.  أن مثة  املؤكد  أن  اال  منها،  »وال ضرر 
باعتبارات  مرتبط  داخلي  شأن  احلكومة  تأليف 
السياسية احمللية  القوى  تأثر  اىل  نظرًا  خارجية 
بهذه الدولة أو تلك. تقول قوى 8 آذار إن قوى 
14 آذار تتأثر بالسعودية، مبثل قول هذا الفريق 
بأن قوى 8 آذار تتأثر بإيران. اال أن التوترات 
التأليف،  على  تساعد  ال  املقابل  يف  االقليمية 
وليست املواقف املتشنجة بني االطراف احملليني 
عن  كالمًا  اآلن  نسمع  التوتر.  هلذا  امتدادًا  إال 
انفراج يف املنطقة يف ضوء احلوار االمريكي ـــ 
اإليراني والغربي ـــ االيراني، لكن ال يعدو كونه 
2؟  ــ  جنيف  مؤمتر  أين  غاربه.  على  سوى كالم 
ال يزال انعقاده متعثرًا رغم أنه عنوان رئيسي 
هلذه املرحلة. من تأجيل اىل آخر. ليس هناك من 
عصا سحرية. حتى اللحظة ال أحد يعرف مضامني 
امللفات  كل  يف  الروسي  ـــ  االمريكي  االتفاق 
املفتوحة بينهما، سوريا والسالح النووي االيراني 
واملنطقة. ليس يف وسع أي أحد أن يفصح عن 
ابن ساعته. ال  الذي ليس  حمتوى هذا االتفاق 
أحد يعرف ثوابته وحجمه وأبعاده والتغيريات اليت 
ـــ الروسي  ستواكبه. غموض االتفاق االمريكي 

سيد املوقف اآلن«.
االقليمي  اجلمود  أن  املكلف  الرئيس  خيفي  ال 

سالم: لن أؤّلف حكومة ميتة
نقوال ناصيف

فيه  مبا  الداخلي،  الوضع  على  تداعيات  يرتك 
تأليف احلكومة »رغم جهودنا إلجياد وسيلة فك 
ارتباط مشكالتنا بالعوامل اخلارجية، كي نتمكن 
هذا  خضم  يف  الداخلي  وضعنا  حتصني  من 
اجملهول والتغيريات اليت ليست لنا قدرات على 
الكربى  الدول  التأثري فيها، وتقع يف حسابات 
أنادي  لذلك  حساباتنا.  يف  وليس  واالقليمية 
بتحصني الساحة الداخلية والوصول اىل حد أدنى 
من التفاهم بني القوى السياسية لتحييد البلد 

وتسيري مؤسساته ومنع انهياره«.
فصل  تعثر  يقع  يعتقد  َمن  مسؤولية  على 
اضطرابات اخلارج عن مشكالت الداخل وانقطاع 
التواصل بني األفرقاء، وبني بعضهم والرئيس 
املكلف، يقول: »منذ البداية حسمت األمر. منذ 
اليوم االول متنيت أن تنسحب األصوات الـ124 
اليت رشحتين للتكليف على التأليف. قلت أيضًا 
إنين مل أسَع وراء هذا املنصب، ولن أسعى وراء 
أحد. كلفوني اعتقادًا مّمن مّساني أنين قد أمثل 
منذ  جديدة.  حالة  متثل  حبكومة  للخروج  فرصة 
جهة  أي  اىل  أسعى  ال  أن  قررت  االول  اليوم 
يف  مرة  التواصل  ينقطع  مل  فريق.  أي  ولدى 
األشهر املاضية، ولكنه مل يكن كافيًا ومل يتسم 
بوترية مناسبة من أجل إحراز تقّدم حقيقي لبلورة 
وحماوالت  باقرتاحات  مررنا  التأليف.  خيارات 
املطالبة  آخرها  كلها،  تنجح  مل  حكومة  إلخراج 
ــ 8  حبكومة جامعة اليت مرت بدورها بصيغة 8 
ــ 8 قبلت بها قوى 14 آذار ورفضتها قوى 8 
آذار، ثم صيغة 9 ــ 9 ــ 6 قبل بها فريق 8 آذار 

ورفضها فريق 14 آذار وهكذا دوليك«.
يف  للمضي  احلاضر  الوقت  يف  إذًا  قواعد  ال 

التأليف؟
يقول الرئيس املكلف: »القاعدة الرئيسية اليت 
حتّركت مبوجبها هي أن الرئيس املكلف هو َمن 
يؤلف احلكومة، وهو َمن يقتضي أن يعتين بذلك 
القوى  بعض  لكن  املهمة.  هذه  على  ويؤمتن 
السياسية منذ أول حتّركنا راح يشكك يف موقفي 
وموقعي رغم تأكيدي باكرًا للجميع أنين وسطي 
وسأبقى كذلك. مل تشأ تلك القوى أن تصغي. 
طبعًا هذه القواعد ال تزال قائمة. كنت صرحيًا 
بسياسة  متسكي  أعلنت  خياراتي.  حتديدي  يف 
واعتربت  سوريا،  أحداث  من  بالنفس  النأي 
جيدة  املستقيلة  احلكومة  اتبعتها  اليت  السياسة 
عنها.  التخلي  وليس  تعزيزها  يقتضي  ومالئمة 
من  للخروج  األفرقاء  وسط  نفسي يف  وضعت 
االزمة احلالية، وليس يف موقع أن أفرض عليها 
أو أجتاوز مواقفها. مل آت من أجل حتدي أحد، 
لكنين قلت أيضًا إنين لست مغامرًا وال يصح ألي 
كان أن يكون يف مثل هذه الظروف مغامرًا بعدما 

قادتنا املغامرات اىل أسوأ النتائج«.
شأن  احلكومة  تأليف  إن  بالقول  سالم  يتمّسك 
داخلي، حيمله على عدم الذهاب اىل أي بلد لئال 
احلكومة:  تأليف  ذاك  أو  البلد  هذا  اىل  ُيعزى 
بلد  أي  مع  مكلف  كرئيس  أجريه  تشاور  »أي 
سيقال إنه أملى علّي تأليف احلكومة. لذلك أضع 
االستحقاق يف نصاب املسؤولية الوطنية البحتة، 
وهو كذلك. كل تسّرع أو استخفاف أو حسابات 

ناقصة يتأتى منها الضرر أكثر منه الفائدة«.
امتداد  »على  ينفد  كاد  صربه  أن  اىل  يشري 
بإحباط  فيها  مررت  املنقضية،  السبعة  األشهر 
وواجهت عقبات. كدت مرة ومرتني وأحيانًا ثالث 
ردود  لكن  به.  نقوم  ما  الثقة يف  أفقد  مرات 
وإعادة  الصرب  على  حتملين  كانت  الناس  فعل 
تأكيد الثقة بكل ما نفعله. مل يكن دعم الناس 
لي يف األشهر املنصرمة مثلما هو عليه اليوم. 
وعدم  اجلهود  بذل  واستمرار  بالبقاء  يطالبونين 

االعتذار يف أي حال«.
التأليف  لكن اىل متى يستمر صابرًا على تعثر 
السياسية  احلياة  تألفها  مل  سابقة  سّجل  بعدما 
اللبنانية، يدخل الشهر الثامن لتأليف احلكومة من 
دون أن يتمكن من إجناح مهمته؟ يالحظ الرئيس 
املكلف أن صربه يقرتب من النفاد »وال أعتقد 
أن الوقت مفتوح اىل ما شاء اهلل. لكن ينبغي أن 
نعرف يف املقابل يف ظل ما حنن يف هذه احلال. 
وضع لبناني وإقليمي أكثر تعقيدًا من أي وقت 
مرحلة  والتحديات، يف  باالخطار  مضى وحمفوفًا 
جند دواًل تكاد تفقد هويتها وكيانها يف قلب 
باالستحقاق  أيضًا  عالقة  هلذا  التطورات.  هذه 
الرئاسي الذي نقرتب منه كثريًا. من غري السهل 
القول إننا نستطيع جتاوز مفاعيله. ما أن ندخله 
الرئيس  النتخاب  الدستورية  املهلة  يف  جّديًا 

اجلديد، حيتل هو األولوية«.
مكلفًا  رئيسًا  نفسه  يبصر  أن  يتوقع  وهل 
االستحقاق  البالد  دخول  مع  التعثر  واستمرار 
الرئاسي، يضيف: »أستمر رئيسًا مكلفًا ما دمت 
أشعر بأن الناس ال يزالون معي. عندما يتخلون 
اىل  يدعوني  َمن  أمسع  املوقع.  هذا  أترك  عين 
تأليف احلكومة ال اىل َمن يطلب مين االعتذار عن 

عدم التأليف. وهذا يضاعف التحديات أمامي«.
يتحدث سالم بارتياح اىل تعاون رئيس اجلمهورية 
ورئيس احلزب التقدمي االشرتاكي النائب وليد 
جنبالط معه، وتأكيد األخري دعمه إياه و«إصراره 
التمّسك  ضمنه  من  الذي  الوسطي  دوره  على 
جهود  يعزز  ما  املوقع  هذا  مثل  يف  بتكليفي. 

التأليف«.
يقول: »لست متهورًا ولست مغامرًا، ولن أفرض 
البلد  إدخال  أرفض  ألنين  أحد  على  حتد  حكومة 
أحرص على  لذا  يف مواجهات ونزاعات جديدة. 
تبديد اهلواجس لدى بعض القوى السياسية اليت 
تعتقد بأن هذه التشكيلة أو تلك تشكل مصدر 
يقتضي  الدستور  حبسب  جتاوزًا.  أو  هلا  قلق 
مع  بالتوافق  احلكومة  تأليف  املكلف  بالرئيس 
اىل  بها  يذهبان  ثم  ومن  اجلمهورية،  رئيس 
مل  أو  حازتها  سواء  الثقة  لنيل  النواب  جملس 
حتزها. يف حلظة ما، ال بد من اللجوء اىل خمرج 
يالقي هذا التوجه. قد ال يكون الوقت احلاضر 
مالئمًا الختاذ مثل هذا اخليار، وإال ألقدمت عليه. 
املالئمة.  واملعطيات  الظروف  بعض  اىل  حيتاج 
جملس  اىل  تذهب  أن  جيب  جديدة  حكومة  كل 
حكومة  تأليف  وارد  لست يف  أنين  إال  النواب، 
يف  ميتة.  تولد  أو  تأليفها  حلظة  يف  تسقط 
يسحب  أنه  جنبالط  وليد  قال  القريب  األمس 
وزراءه من حكومة 8 ــ 8 ــ 8. يعين أنها حكومة 

سفرية بلجيكا أخربته عن الـ542 يومًا بال حكومة يف بالدها )مروان طحطح(

خرج أعضاء »اللقاء اإلسالمي يف صيدا واجلوار«، 
مطمئنني، من مكتيب رئيس فرع استخبارات اجليش 
منطقة  وقائد  شحرور  علي  العميد  اجلنوب  يف 
اجلنوب اإلقليمية يف وحدة الدرك يف قوى األمن 
الداخلي العقيد مسري شحادة. فقد مسع كل من 
املسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية يف صيدا 
عمورة  أمحد  الشيخ  كوادرها  وأحد  محود  بسام 
والناشط  العرقوب  السلفي يف  التيار  ورئيس 
صيداويًا الشيخ حممد الزغيب وإمام مسجد بهاء 
وعودًا  البقري،  عبداهلل  الشيخ  احلريري  الدين 
من شحرور وشحادة مبالحقة كل من خيل باألمن 
كان  مهما  وتوقيفه  ومالحقته  صيدا  واستقرار 
انتماؤه السياسي واحلزبي واملذهيب. وأكد محود 
باسم اللقاء أنه يرفض األمن الذاتي، لذا »ندعو 
الدولة إىل القيام بواجباتها وحنذرها من التخلي 

عن سيادتها الداخلية حلساب أي طرف«.
مناسبة هذا الكالم، إشكال وقع ليل األحد الفائت 
يف منطقة البستان الكبري بني مناصرين لسرايا 
اإلسالمي  اجلو  على  وآخرين حمسوبني  املقاومة 
حممود  بني  اخلالف  تطور  إذ  املستقبل.  وتيار 
)السرايا(  الصوص  وحممود  )اإلسالمي(  عزام 
وتكسري  اهلواء  يف  نار  وإطالق  تضارب  إىل 

واجهة حمل عزام لبيع الورود.
غرار  على  شخصية  اإلشكال  أسباب  أن  ورغم 
أشخاص  بها  تورط  اليت  السابقة  اإلشكاالت 
يناصرون أو ينتمون للسرايا من أبناء املدينة، 
وحزب  السرايا  خلصوم  فرصة  شكل  أنه  إال 
فعقب  عليهما.  والتصويب  التهم  لكيل  اهلل 
اإلشكال، حتركت مواكب سيارات أطلقت اهلتاف 

والشعارات املنددة بهما.
أنه  لـ«األخبار«  أكدت  احلزب  مقربة من  أوساط 
واالستقرار  باألمن  خمل  أي  عن  الغطاء  يرفع 
حتى لو انتمى إىل سرايا املقاومة، مشرية إىل 
أنها ال تتدخل مع األجهزة األمنية والقضاء يف 
توقيف املخلني وإحالتهم إىل احملاكمة وسجنهم. 
مؤخرًا  قادت  قد  احلريري  بهية  النائبة  وكانت 
محلة مناهضة للسرايا، هامجت من خالهلا حزب 
والذين  باألمن  املخلني  بـ«تغطية  واتهمته  اهلل 

يعتدون على املواطنني«.
صيدا  كل  »أصبحت  شعار  حلملتها  ورفعت 
اللتني  الشقتني  إىل  إشارة  يف  عربا«،  شقق 
بالل  مسجد  من  بالقرب  احلزب  يشغلهما  كان 
بن رباح. وكان فرع املعلومات قد نفذ سلسلة 
مداهمات يف البستان الكبري ملالحقة املشاركني 
يف اإلشكال وأوقف تسعة منهم، فيما ال يزال 

يتعقب الصوص الذي توارى عن األنظار.
الناصري  الشعيب  التنظيم  استنكر  جهته،  من 
اإلشكال وما مشله من إطالق نار وتكسري، داعيًا 
القوى األمنية إىل »التصدي حبزم لكل من يثري 
اإلشكاالت ويرتكب التعديات«. وانتقد دعوات 

البعض ملمارسة األمن الذاتي.

صيدا: األجهزة األمنية 
توقف اعضاء يف »السرايا«

آمال خليل

أو  الشيعة  الوزراء  تولد ميتة. كذلك قد يفعل 
أريده. ال  وزراء أي طائفة وفريق. وهذا ما ال 
الوطنية.  امليثاقية  خارج  تأليف حكومة  أستطيع 
حكومة تولد ميتة تعترب مبثابة حتّد للبلد. املطلوب 
حكومة تضعنا على طريقة احلل وسكة االنفراج 
وإجياد خمارج للوضع الداخلي املأزوم واملشكالت 
القائمة، وليس فتح الطريق أمام أزمات وبلبلة 

وانتكاسات جديدة«.
وهل يرى أحدًا خيتبئ وراء معايريه للتأليف أم أن 
الرتدي االقليمي هو الذي يعرقله، قال سالم: 
»َمن يسعه أن ميلك حجة وطنية صاحلة كي يقف 
ضد املداورة بني احلقائب حبيث تشمل اجلميع بال 
استثناء، أي حترير كل الوزارات من أي استئثار 
مذهيب أو طائفي بها. إنه األمر الطبيعي احلدوث 
عند تأليف حكومة. الدستور حيمي دور الرئيس 
املكلف ويعززه، وكذلك مكانة الطوائف يف لبنان 
للقوى  ليس  لكن  السياسية.  القوى  وليس 
واملذاهب.  الطوائف  بدور  االستئثار  السياسية 

فتلك بدعة«.
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الـوفـاء بالــعهد
العدوانية،  ومنها  الدفاعية  فمنها  احلروب،  كانت  القدم  منذ 
منها  والباطنة،  الظاهرة  اهدافها  تشّن،  حرب  اية  وللحرب، 
السياسية، الثقافية واالقتصادية وغريها، حيث يفرض املنتصر 
ارادته السياسية ويربط مصري املقهور مبصريه ومبصاحله مما 

يولد الثورات اليت تبغي اعادة احلق اىل اصحابه..
وحنن على مدار العام، وخصوصًا يف مثل هذه األيام من كل 
عام حنيي ذكرى عاشوراء، ذكرى ثورة سيد الشهداء ابا عبداهلل 
احلسني ملا فيها من معاٍن انسانية رفعت راية الدفاع عن احلق 

وحماربة الفساد.
االمام احلسني مل خيشى لومة الئم ألنه عرف احلق وكما يقول 

السيد املسيح عليه السالم: وتعرفون احلق واحلق حيرركم...
ثار اإلمام احلسني ألنه رأى وعاين بأم العني التخذير الديين 
الذي افرغ الدين االسالمي من معانيه وأبعده عن قيمه السامية 
حيث اعمى البصر والبصرية وقاد اىل االحنطاط األخالقي والظلم 
القول  له،  والفساد، لذلك قال حملمد بن احلنفية يف وصية 
املشهور: »اني مل أخرج أشرًا وال بطرًا وال مفسدًا وال ظاملًا، 
وامنا خرجت لطلب االصالح يف امة جدي. اريد ان آمر باملعروف 
باحلق،  اوىل  احلق فاهلل  بقبول  املنكر، فمن قبلين  وانهى عن 
القوم  وبني  بيين  اهلل  يقضي  حتى  اصرب  هذا،  علّي  رد  ومن 

باحلق، وهو خري احلاكمني.
ما حصل يف كربالء مأساة، ولكن الظاملني مل حيققوا اهدافهم 
املباشرة ولكن  املادية  باخلسائر  احلروب ال تقاس  نتائج  ألن 
قالت  وقدميًا  املدى.  البعيدة  والتارخيية  السياسية  بالتبعات 
اليونان ما معناه: ال تربح حرب اال اذا سّلم املهزوم باهلزمية، 
وهذا ما مل حيصل وانتصر الدم على السيف، ألن راية ال اله 
اال اهلل ال تزال خفاقة، ليس باملعنى الذي يردده التكفرييون 
لكن كما ارادها االمام احلسني وخلفته ببعدها االنساني، والن 
نهج احلسني استمراري، نرى االمام جعفر الصادق عليه السالم 
مكّرسًا النهج عندما قال: اهلل فّوض اىل بين آدم كل امره اال 
ان يّذل نفسه، لذلك ما زالت احلناجر اىل اليوم تصدح لبيك 

يا حسني.
حسني يف حمرٍم مستشهدًا         واليوم ُيقتفى عملَك
بأمثالك ترقى األمُم                وَخلفك دربك سلَك
لُنصرِة احلِق والعقيدِة              قرنَت فعلَك بقولَك

وخاب من بالظِن قتلَك              لذا يف اجلحيم هلَك
هيهاِت منا الذلَّ مبدًأُ              وشعارًا مرفوعًا على رايتَك

لَك مصانًا أبد الدهِر                     حتى بعد ُمرَتَ
عقوُل البشِر بَك تفتكُر            ألنها باحلِق تريُد وصلَك

ولن ترضى للظلِم سطوًة         وان طال بعدَك
ولن ترضى للطِف جتددًا        بعد ان ضحّيت بنفسَك وأهِلَك

لتبقى رايُة حممٍد                    خفاقًة يف بين قومَك
ويسود العدُل وبه ُيعَمُل                وال تلقى به مشككًا
يا سيدًا يف شباِب اهل اجلنِة        مل ولن ُتّيب امل جدَك

مبايعَة األشرار رفضت           وبالدنيا واآلخرة ارتفع شأنَك
سليَل بيت النبوةِ                   مل تلف يومًا عهدَك

وخنتم بقول سيد الشهداء : »من نعم اهلل عليكم حاجة الناس 
اليكم«

كلمة عباس علي مراد بمناسبة  ذكرى عاشوراء القيت يف مسجد السيدة 
الزهراء )ع(

املقرىء  مع  سيدني  يف  عاشوراء  مراسم  باحياء  أمل  حركة  تستمر 
احلسيين فضيلة الشيخ حممد موسى الصفار

وقد شارك يف املراسم وجمالس العزاء أيناء اجلالية اللبنانية والعربية 
وفعاليات اجتماعية ودينية وسياسية

وقد متيزت هئه اجملالس برتكيز املقرىء الشيخ حممد موسى الصفار 
على اجلوانب االجتماعية واالسرية من حركة احلسني االصالحية 

الفعلية  املشاركة  على  الكرام  االهالي  الصفار  الشيخ  حث  كئلك 
كافة  والتطوع يف  االوسرتالية  املدنية  احلياة  ألبانئنا يف  واملنظمة 

اجملاالت اخلريية واالنسانية اليت تغين أبنائنا ووطننا أوسرتاليا
كما ودعى الشيخ الصفار املشاركني اىل التنبه من خماطر الرتاسل 
عرب مواقع التواصل االجتماعي والتأكد من مصدر وصحة املعلومات 

قبل املشاركز يف التوزيع والرتويج 
هئا وقد قدم تالوة القرآن الكريم احلاج حممد جندي وتقدم احلضور 

أعضاء ممثلية احلركة واجمللس االسالمي االعلى
                                              املكتب االعالمي 

حركة أمل أوسرتاليا

حركة أمل حتيي جمالس عاشوراء يف سيدني 
واجلالية اللبنانية حتتشد للمشاركة

»االسبست«  مادة  ضرر  من  تلصوا  أنهم  الكورة  قضاء  أهالي  ظّن 
املسرطنة. ولكن على الرغم من مرور سنوات طويلة على إقفال مصنع 
االترنيت يف شكا، ال تزال املخاطر جامثة على صدور القاطنني هناك. 
يقول رئيس هيئة محاية البيئة يف شكا، بيار أبي شاهني، إنه ميلك 
معطيات عن موت 300 شخص من أصل 700 مصابني بالسرطان يف 

منطقة الكورة... هذا ما جيعل اجلرمية متمادية.
أنابيب االترنيت العمالقة ال تزال مرمية يف اهلواء الطلق  أطنان من 
على الطريق بني شكا واهلري. هناك حيث عمل مئات العمال لسنوات 
ُتركت  مباشرة.  بأضرار  بعضهم  وأصيب  االترنيت  طويلة يف شركة 
االنابيب من دون أي معاجلة، تنشر ألياف »االسبست« على مساحة 

واسعة من هذه املنطقة، لتستمر الكارثة الصحّية.
استخدمت شركة االترنيت سابقًا مادة »االسبست« يف عملية التصنيع، 
إىل  تدخل  أنها مسرطنة،  ُأعلن  استخدامها،  من  وبعد سنوات طويلة 

الرئتني وال تغادرهما، وقد تؤدي إىل املوت.
أن  شاهني،  أبي  بيار  شكا،  يف  البيئة  محاية  هيئة  رئيس  يشرح 
»القيمني على الشركة مل يعلموا يف البداية خطورة هذه املادة، ولكن 
االترنيت يف خمتلف  شركات  أقفلت  العلمية،  الدراسات  بعد صدور 

البلدان حفظًا للسالمة العامة.
أما يف لبنان، فعمد صاحب الشركة )رجل االعمال ستيفن شيدهيين( 
إنتاج االترنيت  لبنانيني، أكملوا  أعمال  إىل بيعها بسعر خبس لرجال 
حتى عام 1991، عندها رفع االهالي شكوى مطالبني بإقفال الشركة. 
تطلبت االستجابة أكثر من 6 سنوات، حتى صدر قرار رمسي بذلك«. 
يقول أبي شاهني »يف ذلك الوقت أفلست الشركة وهرب أصحابها، 
املعتمدة  للشروط  لكنها مل تقفل وفقًا  ُعنّي عليها حارس قضائي. 

دوليًا«.
حكم باملوت البطيء

باملوت  وجوارها  شكا  القاطنني يف  من  املئات  على  ُحكم  إذًا  هكذا 
البطيء. فضرر »االسبست« مل ينحصر يف عمال الشركة السابقني، بل 
امتد إىل البلدات احمليطة باملصنع، وإىل أفراد أسر العّمال أنفسهم.

هذه املادة تدخل إىل الرئتني من خالل التنفس، وبالتالي، عندما كان 
العمال يعودون إىل منازهلم وعلى ثيابهم غبار املعمل، كانوا يعرضون 
أسرهم للخطر، إذ مبجرد نفض الغبار ينتشر السم يف اهلواء ليفرتس 
ضحايا آخرين. يقول مجيل صديق، ابن بلدة اهلري، الذي خسر أقرباء 
له وعددًا من أبناء بلدته بسبب هذه املادة. ويضيف أن »ما زاد الطني 
بّلة أننا كنا نشرتي هذا الغبار الذي كانت جتمعه الشركة، فنمزجه باملاء 

ليصبح كاألمسنت ونضعه أمام منزلنا«.
يعدد  وهو  السرطان،  مرض  مع  صراع  بعد  خاله  صديق  مجيل  فقد 
ينتظرون  الذين  أو  ماتوا  الذين  األشخاص  أمساء كل  قلب  ظهر  عن 
املوت يف بلدته بسبب اإلصابة بهذا املرض اخلبيث. يقول »يومًا ما 
النهاية  هنا. ففي  من  األمراض  ويطردون مسّبيب  الناس  سينتفض 
للصرب حدود«. يشري الطبيب إميل منصور، أحد مؤسسي مستوصف 
شكا، اىل عدم وجود أي إحصاء رمسي لعدد املصابني بالسرطان الذي 
تسببه هذه املادة، املعروف علميًا باسم »ميزوتيليوم«، لكنه يؤكد أن 
»احلاالت عديدة، ألن مادة االسبست انتشرت يف كل الشمال وصواًل 
إىل زغرتا. بعض الناس ماتوا، والبعض اآلخر يف حالة مرض شديد، ال 
جمال للشفاء منه«، يقول »يعيش سائر األشخاص يف خوف وترقب، 
وغالبيتهم يعلمون أنهم حيملون هذه املادة يف داخلهم وال يعرفون 
متى ستسيطر عليهم«. ويرى أن »حجم املصيبة بات أكرب بسبب شراء 
الناس هلذه املادة سابقًا وصّبها أمام منازهلم«. ويشرح »كان من 
حيصل على هذه املادة يعترب نفسه حمظوظًا، أو صاحب واسطة مهمة، 
ألن الناس كانوا يرتجون القيمني على الشركة لكي يشرتوا فضالت 
صناعة االترنيت، ألن مزجها باملاء جيعل منها مادة متينة وأقل سعرًا 
من األمسنت«. يشدد منصور على أن »أحدًا مل يكن على علم بأنه يضع 

املرض على باب بيته«.
300 وفاة حتى اآلن

يؤكد أبي شاهني وجود أكثر من 700 إصابة يف املنطقة، ووفاة حنو 
300 شخص بهذا املرض يف قضاء الكورة وحده. ويوضح أن »الشركة 
مل ُتقفل بشكل صحيح ووفقًا للشروط املعتمدة دوليًا، وهذا ليس 

مقبواًل«.
يقول الطبيب إميل منصور إن »على الدولة اللبنانية أن تقوم حبملة 
تنظيف شاملة لشكا واجلوار من االترنيت، إذ إن وجوده يف املنازل 
وخارجها يعّرض حياة الناس للخطر، لكونه معّرض يف أي حني للكسر 
النشر، ما يؤدي إىل تطاير شعريات منه، ومبجرد تنشقها يدخل  أو 
االسبست اىل الرئتني وميكث فيهما«، موضحًا أن كندا، بعد اكتشاف 
أضرار تلك املادة، أخذت على عاتقها نزع االترنيت عن املباني واملنازل 

وطمرها«.
األصول،  وفق  املعمل  إقفال  تطرح  مل  املتعاقبة  اللبنانية  احلكومات 
»فاملسألة معقدة جدًا« حبسب مصادر وزارة البيئة، »وطرق التخلص 
من هذه املادة صعبة، لذلك مت تعيني احلارس القضائي لكي ال ميس 
منها،  للتخلص  العاملية  الشروط  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  بها«.  أحد 

االترنيت »االسبستوس« يقتل يف شكا
الدولة ترتك السرطان يفتك مبواطنيها يف الكورة

تقتضي تغليفها بغالفني عازلني ومن ثم صّب األمسنت عليها وطمرها 
يف أماكن خمصصة هلذا الغرض. أما أبي شاهني فيشدد على أن »ما 
من شيء صعب أو مستحيل إذا صدر قرار حكومي بإزالتها بالتعاون 
مع شركات متخصصة، ولكن على ما يبدو ال وجود لقرار كهذا حتى 

الساعة«.
يرفض منصور إجابتنا عن األسئلة املتعلقة بالشركة، فامللفات البيئية 
على  »شو وقفت  ويقول  جدًا«.  »قذرة  إليه  بالنسبة  باتت  يف شكا 
االترنيت«، فكل املواضيع تستهلك دون أي نتيجة: »ال يتحرك أي 
وزير وال أي ضمري. ويف املقابل فإن مسؤولينا احملليني ال ميلكون 

الوعي الكايف، هذا إضافة إىل التدخالت السياسية«.
بالنسبة إىل مجيل صديق فإن »الدولة باعت أبناء املنطقة، وسياسيينا 
ملّوثون أكثر من الشركات، وإال كيف يسمحون بأن حيصل بنا كل هذا 

وكأن شيئًا مل حيدث؟«.
سجن صاحب الشركة يف إيطاليا

قام أبي شاهني مبراسلة مؤسس شركة االترنيت، ستيفن شيدهيين، 
يف  فعل  كما  متامًا  املنطقة،  ألهالي  تعويضات  يدفع  أن  منه  طالبًا 
التسبب  بتهمة  آخر  أعمال  رجل  ايطالية  دانت حمكمة  أن  بعد  إيطاليا 
بوفاة 2200 شخص، وُحكم يف شباط 2012 على ستيفن شيدهيين 

نفسه بالسجن ملدة 16 عامًا.
هذه احلاالت مت ربطها باستخدام »االسبست«. وقالت حمكمة تورين 
إن االثنني فشال يف االلتزام بقواعد الصحة والسالمة يف بناء شركة 
اترنيت كانا من مالك أسهمها االساسيني. مل يتجاوب شيدهيين مع 
مراسالت أبي شاهني، يف حني مل يقدم أي من أهالي الضحايا يف 

الكورة على رفع دعوى مماثلة أمام القضاء اللبناني أو األوروبي.
العامة  االذاعة  هيئة  نشرته  الذي  االيطالي  احلكم  حيثيات  وحبسب 
الربيطانية، بي بي سي، فإن االدعاء العام دفع أثناء احملاكمة بضرورة 
تشديد العقوبة، مشريًا اىل أن آثار استخدام املادة ما زالت تؤثر يف 
الضحايا. ونقلت وكالة فرانس برس عن بيريو فرياريس، الذي تويف 
بسرطان  إصابته  بسبب  ايرتنيت  مصنع حملي يف  العامل يف  والده 
الرئه، قوله »ستسجل هذه احملاكمة يف التاريخ، لكنها لن تعيد إلّي 
والدي«. وكانت شركة االترنيت قد أوقفت عملياتها يف إيطاليا يف 
عام 1986، أي بعد 6 أعوام من منع استخدام االسبست يف البالد، 

متامًا كما حصل يف لبنان، مع فارق جوهري، أن العدالة هنا صّماء.

مارسيل عرياني

لم يتقدم أهالي الضحايا يف الكورة بدعوى ضد ستيفن شيدهيني كما 
جرى يف إيطاليا )مروان طحطح(

يؤكد مختصون تسجيل أكثر من 700 اصابة بالسرطان يف قضاء الكورة 
بسبب اطنان من انابيب االترنيت العمالقة املرمية يف الهواء الطلق
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أكرب صالة عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل يف منطقة غرينايكر
بادارة محمد هوشر

204 B Hume Highway,  
Greenacre NSW 2190

Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

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

بعد   4 حتى  صباحا   10 من  السبت 
الظهر

%2
سم 0

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

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

Next to 
ANzAc St

أسعار ال 
تنافس 
وصدق 

يف 
املعاملة 

تــنزيالت لـغاية 50% بــمناسـبة فصل الصيف

زورونا واستفيدوا من تنزيالتنا الكبرية

تتوفر لدينا تشكيلة 
واسعة جدا ومميزة من 
املفروشات اخلارجية 

واهلدايا

 3 حتى  صباحا   10 من  االحد 
بعد الظهر

Saturday 16  November 2013  2013 الثاني  تشرين   16 السبت 
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Whether you’re a job seeker, employer or employee, 
we are at your service. The ORS Group has decades of 
experience helping people and busineses to excel.

We will tailor solutions to meet your needs. 

Now your business can �nd staff...

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

FREE.

Download our FREE www.FindStaff4Free.com.au

FOR FREE!

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

Employment Services  Psychological Services 
Disability Services  Injury Prevention & Wellness 

Workplace Rehabilitation  Training

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

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



Page 21صفحة 21     

اعالنــات

Saturday 16 November 2013  2013 الثاني  تشرين   16 السبت 

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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Bankstown is home 
to more than 120 
language groups 
and one of the most 
multicultural, har-
monious and lively 
communities in the 
state.
Australia Day is a 
great opportunity for 
us to celebrate this 
incredible achieve-
ment and to honour 
the outstanding in-
dividuals who help 
make our city what 
it is today.
The Bankstown Aus-
tralia Day Awards is 

our chance to rec-
ognise these indi-
viduals and I urge 
you not to miss out 
on submitting your 
nomination. Our 
local unsung he-
roes deserve to be 
honoured for their 
tireless efforts and 
invaluable contri-
butions to our com-
munity.
Nominations are 
currently open for 
the Bankstown City 
Council 2014 Aus-
tralia Day Awards 
in the following cat-

egories:  
1. Citizen of the 
Year (26 +)
2. Young Citizen of 
the Year (16-25)
3. Volunteer of the 
Year (Community, 
cultural, environ-
ment sports, gen-
eral)
4. Sportsperson of 
the Year (for sport-
ing achievement)
If you know any-
one who qualifies, 
please don’t hesitate 
to put them forward. 
I would also appre-
ciate if you could 

share these forms 
amongst the mem-
bers of your organi-
sation or group. 
Additional copies of 
forms are available 
from Councils Cus-
tomer Service Cen-
tre, any of Council’s 
libraries or by call-
ing 9707 9533. Al-
ternatively, you may 
wish to visit www.
b a n k s t o w n . n s w.
gov.au and lodge a 
nomination online. 
Council looks for-
ward to receiving 
your nomination 

and I thank you for 
participating in this 
exciting community 
pride initiative. 

Please note: Nomi-
nations close at 
5pm on Monday 18 
November 2013. 
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فايف.. ديوان شربل بعيين اجلديد
املهجري  الشاعر  أهداني   
ديوانه  بعيين  شربل  الكبري 
من  املؤلف  »فايف«،  اجلديد 
156 صفحة من احلجم الوسط، 
بسرعة  صفحاته  أقّلب  فُرحت 
فائقة ألعرف من هي »فايف«، 
وما نوع القصائد اليت حيتويها 
الديوان، فإذا بي أكتشف أنه 
يتغّزل،  أقول  ال  كي  يتغّنى، 
املناضلة  املصرية  بالشاعرة 
التقاها  اليت  ناعوت،  فاطمة 
فقط،  أيام  ثالثة  يف سيدني 
شعري  ديوان  حصيلتها  كان 
على  شهد  من  قّدمه  رائع، 
املعروف  اإلعالمي  أحداثه 

جوزاف بو ملحم. 

املقدمة:
من  ُيقرأ  املكتوب  كان  إذا 
ُيقرأ  عنوانه، فديوان »فايف« 
صاغها  اليت  مقدمته،  من 
بأسلوب  ملحم  بو  االستاذ 
ال  أنه  أي   ، فتاك  شاعري 
تلتهم  وأنت  تتنّفس  يرتكك 
عباراته الفريدة بعينيك، فيبدأ 
دون استئذان، وينتهي دون 
ناصية  ميلك  كونه  استئذان، 
سوى  عليك  وما  الكالم، 

االستمتاع:
العلوي  العامل  من  حّب  »كأّنه 

قد هبط إىل هذه األرض.
الكلمات،  بني  عاش  حّب 
وترعرع  التويرت،  على  ومنا 
على الفايس بوك، فشهد له 

اإلميايل.
يف  السقوط  من  أرفُع  حب 
اجلسُد  يلعب  ال  املاديات، 
من  منعتق  إنه  دورًا.  فيه 
كل  من  متفّلت  القيود،  كل 

الضوابط.
أختًا  حيّبها  أنه  باهلل  أقسَم 
نادرة، وأقسم باهلل أنها مغرمة 

به أخًا مميزًا«.
هذه بعض عبارات جوزاف بو 
ملحم القاطعة كسيف، الناعمة 
كزهرة،  واجلميلة  كريشة 
يقول  ملن  الويل  ثم  والويل 
عن  يدافع  أن  يريد  العكس. 
مللهمته  بعيين  شربل  حّب 
بالقسم  ولو  ناعوت  فاطمة 
على  حق  شاهد  إنه  الشديد. 

أحداث عاينها بأم عينه:
يدها  يقّبل  رأيته  عيين  »بأّم 
بشّدة، فتذّكرت جربان وفريوز 
اليت  احملبة  قصيدة  يف 
ساعة  إال  عمقها  تعرف  »ال 

الفراق«.
إنه يعرف كل شاردة وواردة 
كيف  الديوان،  بقصائد  مّرت 
أّنى  بينهما  الثالث  وهو  ال، 

اجتها:
»علويًا هو حيّبها كثريًا، ويدعو 
الناس اىل حمّبتها. أما أرضيًا 
فهو يغار عليها وعلى مسعتها. 
حاله،  من  حتى  عليها  يغار 
مستجديًا  يأمرني  دائمًا  فكان 

أن أكون بصحبتهما«.
إىل ذهين سؤال:  يتبادر  هنا 
بعيين  إعجاب شربل  كان  هل 
بو  جوزاف  إعجاب  من  أشد 

بقلم أكرم برجس املغوّش

ملحم بـ »فايف«؟ ال أعتقد:
بكل  اجلميلة  فهي  غرَو..  »ال 
تقاسيمها، اجلذابة املقنعة يف 

كل ما تكتب«
شربل  أن  يعتقد  من  جمنون 
املعجبان  هما  وجوزاف 
باآلالف،  إنهم  بها،  الوحيدان 
من  يتأفف  شربل  هو  وها 
»ارثوا  قصيدة  يف  كثرتهم 

حلالي« فيقول:
املعجبوَن  يسببها  قاتلٌة  زمحٌة 

يف حلقي،
أستدرُجها  كلمٍة  عن  أفّتش 

بها،
فإذا بهم يسبقونين إليها،
جياهرون بها دون خوف.
هم هلا َمِلٌك تاُجه هرٌم. حبُّ

حّب هلا عبٌد قيُده قرٌب.
هم األقوى.. وأنا األضعف.

فارثوا حلالي.
انسحب  املقدمة،  ختام  يف 
االعجاب  معمعة  من  االعالمي 
لصديقه  الساحة  ليرتك 
حنو  يديه  فرفع  الشاعر، 

السماء وصاح:
بأمِّ  شاهٌد  أني  فقط  »حسب 
له  نظري  ال  حّب  على  العني 

على هذه األرض«.
**

قصائد الديوان:
يتأّلف الديوان من 27 قصيدة، 
بقلم  كثرية  فقرات  دخلتها 
فاطمة ناعوت، أي أن الكتاب 
فقط،  بعيين  لشربل  ليس 
كثرية  ورد  جنينات  هناك  بل 

للملهمة »فايف«.
يبدأ الكتاب بقصيدة »أخيت«:

والدي،
شّباَنه  تزّين  بابنٍة  حيلُم  كان 

الستة.
شرط أن تكون شاعرة.

فالشعُر كان غذاَءه اليومي.
والدتي..

كانت ترّدد على مسمعي:
لو رزقين اهلل بابنة
ألمسيتها »فرح«.

وأطّل الفرُح مع »فايف«.
»ارثوا  بقصيدة  وينتهي 

حلالي«:
الكّل يعلُم،

أنين »جمنوُن فايف«.
إزاحِة  حلظَة  جنوني  أعلنُت 

الستار
عن لقائنا األول.

على  صفحتها  مراجعِة  وبعد 
»الفايس بوك«

وجدُت أن عدَد اجملانني بها،
أكثُر من دّقاِت قلب.

توقف قلب عن النبضان
تضامنًا معي.

أن حب  تثبتان   والقصيدتان 
شربل لـ »فايف« جمرد إعجاب 
منه  األخّوة  اىل  أقرب  شديد، 
القصائد  أن  الغرام. كما  اىل 
حب  ذكر  على  تأِت  مل  كلها 
دائمًا  هي  لشربل..  »فايف« 
من  هو  باألحرى  أو  تصده، 
ال  كي  تصده،  أن  يريدها 
يفّسر احلاقدون أشعاره عكس 

ما أراد:
غريب أمري مع »فايف«

ال قلبها لي..
وال االبتسامة..

حتى وال املكان..
فكيف ارتقي سالمل العشق

وانا مقعد يف غربيت.
حتى  عليه  خبيلة  »فايف« 
وهو  واد  يف  هي  بالرسائل، 

يف واد، ومع ذلك أبدع:

اذا تكارمت علي »فايف«
تكتب مجلة واحدة،

أوراق  تتعدى  ال  كلماتها 
زهرة!

اهتمامها،  تعره  مل  انها  حتى 
اجلريئة  احملاوالت  كثرة  رغم 

اليت قام بها:
أهديتها دواويين الشعرية

قصائد  بأمجل  املوشحة 
الغزل.

قرأِت القصائَد
ومل تهتّم بغزلي.

وّقعُتها هلا بعبارات 
تستمطُر الدموَع

ومل تعْرني اهتمامًا..
محلْت ابتسامَتها..

ورحلْت.
هل جنح شربل يف وصف مجال 
»فايف«؟ أنا شخصيًا أبصم له 
أما  اجملال،  هذا  بالعشرة يف 
هو، رغم إبداعه يف وصفها، 

جيد نفسه مقصرًا:
أعتذر منكم مجيعًا..

مجال  وصف  يف  أوّفق  مل 
»فايف«..

كل القصائد السابقة 
سقطْت فنيًا أمام حسنها.

وصفي هلا مل يكن دقيقًا...
خذلتين عيناي..

فساحموني.
**

نبذة عن فاطمة ناعوت:
املرأة اليت لقّبها شربل بعيين 
وشبهها  مصر،  »جندارك«  بـ 
ووصفها  »كليوباترا«،  بـ 
وناداها  رمحة«،  »ينبوع  بـ 
إعالن  على  وأجربته  »أخيت«، 
فايف«..  جمنون  »أنا  جنونه: 

من هي؟
كاتبٌة صحفية وشاعرة ومرتمجة 
يف  خرجت  معروفة.  مصرية 
العمارة  قسم  اهلندسة  كلية 
حتى  جامعة عني مشس. هلا، 
ما  كتاًبا  عشر  تسعة  اآلن، 
والنقد  الشعر والرتمجات  بني 
والكتب  والثقايف  األدبي 

الفكرية. 
األعمدة  من  عدًدا  تكتب 
ومقاالت  الثابتة  األسبوعية 
وجمالت  صحف  يف  دورية 
جريدة  منها:  وعربية  مصرية 
املصري اليوم، جريدة الوطن، 
نصف  جملة  أيام،   7 جملة 
السابع-  اليوم  جريدة  الدنيا، 
جملة  اللندنية،  احلياة  جريدة 

»روز« اإلماراتية، وغريها.
 شاركت يف العديد من ورش 
من  خنبة  مع  العاملية  الرتمجة 
العامل.  ومرتمجي  شعراء 
لكل  وكتب  روايات  وترمجت 
فيليب  وولف،  فرجينيا  من 
جنوزي  تشيمامندا  روث، 
آديتشي- جون ريفنسكروفت، 
هيلني فيشر، تشينوا آتشيب، 
من  ضخم  عدد  على  عطًفا 

شعراء العامل. 
أطروحاٌت  جتربَتها  تناولت 
مثّلت  وأكادميية.  علمية 
من  العديد  يف  مصر  اسم 
املهرجانات األدبية واملؤمترات 

الثقافية الدولية. 
العديد  إىل  قصائدها  ُترمجت 
عضو  األجنبية.  اللغات  من 
اإلسكتلندية،  الشعر  مكتبة 
الدولي.  القلم  نادي  وعضو 
عام  بوجه  مقاالتها  تهتم 
وقضايا  اجلمال  عن  بالبحث 
وحقوق  واملساواة  العدالة 
وفازت  واألقليات.  املرأة 
بعيين  شربل  حبائزة  مؤخرًا 

لعام 2013.
**

نبذة عن شربل بعيين:
الشاعر الذي وصفته »فايف« 
بـ »غيمة متطر شعرًا«، وطلبت 
منه أن خيربها »من أي قبسة 
أن  وسألته  اهلل«،  خلقه  نور 
الشعر  »كيف  الناس  يعّلم 
على  وفضلته  احلب«،  وكيف 
من  أكرم  »يا  الطائي  حامت 

الطائي«، من هو:
بعيين عام 1951،  ولد شربل 
قضاء  ـ  جمدليا  بلدة  يف 
هاجر  الشمالي.  لبنان  زغرتا، 
بعد  عام 1971،  أسرتاليا  إىل 
قبل  من  العتداء  تعّرض  أن 
أشباح املكتب الثاني اللبناني 
من  العديد  ألقى  يومذاك. 
األمسيات الشعرية يف الوطن 

واملهجر.
شهادتني  على  حاصل 
اإلثين  التعليم  يف  جامعيتني 
جمتمع  يف  طرحه  وطريقة 
يتكلم لغة أخرى. مارس مهنة 
التعليم يف معهد سيدة لبنان 
ـ هاريس بارك ـ سيدني، من 
عام 1980 لغاية 2009. تبّنت 
نيو  والية  يف  الرتبية  وزارة 
ساوث ويلز مؤلفاته املدرسية، 
وعملت على طبعها، وما زالت 
املدارس  معظم  يف  تدرس 

العربية واألسرتالية.
أصدر صحيفة »صوت األرز« 
الورقيتني،  »ليلى«  وجملة 
مؤسسة  على  اآلن  ويشرف 
تضم  اليت  االعالمية  الغربة 
وجملة.  وإذاعتني  تلفزيونًا 
جمموعة   41 من  أكثر  ونشر 
 30 من  أكثر  وصدر  شعرية، 

كتابًا عن أدبه، ومئات، ال بل 
آالف القصائد واملقاالت عنه.

عديدة  مّرات  حياته  يف  ُكّرم 
حكومية  مؤسسات  قبل  من 
وثقافية  وإعالمية  واجتماعية 
واملهجر.  الوطن  يف  وفنّية 
ولقبه االديب السوري نعمان 
يف  العصر  »شاعر  بـ  حرب 
اجلامعة  ومنحته  املغرتبات«، 
اللبنانية الثقافيةـ  قارة أمريكا 
الشمالية جائزة : أمري الشعراء 
اللبناني«،  االنتشار  بالد  يف 
طوني  االعالمي  وصفه  كما 
االدب  »سيف  بـ  شربل 

املهجري«.
عاملية  جائزة  بامسه  توّزع   
حداد  عصام  الدكتور  أوجدها 

يف مدينة جبيل اللبنانية.
**

اخلتام:
ناعوت،  فاطمة  مثل  شاعرة 
بعيين،  شربل  مثل  وشاعر 
هلما هذا املستوى الراقي من 
يتغزال  أن  هلما  حيق  األدب، 
من  ميدحا  وأن  يشاءان،  مبن 
تنصاع  فالكلمات  خيتاران، 
كيفما  بها  ليتالعبا  هلما، 
وطنًا،  يبنيان  تارة  يريدان، 
حبيبني،  خيلقان  أخرى  وتارة 

وطورًا يثّوران أمة.
فإذا تغّزل شربل بفاطمة، فإمنا 
بسحر  عطائها،  برونق  يتغّزل 
إنسانيتها.  وجبمال  كالمها، 
وأدبي  اجتماعي  وجه  هي 
رائع، فلن ترفعها كلمة، ولن 
خالدة  هي  قصيدة.  ختلدها 
وجودها  أبى.  أم  النقد  شاء 
ودميومتها  راسخ،  الفكري 

االدبية أبدية.
ديوانه  يف  بعيين  شربل 
أن  للجميع  أثبت  »فايف« 
بإمكان الشاعر أن يتغّزل مبن 
يشاء، وساعة يشاء، دون أن 
يساكنه  أو  يلتقيه،  أو  يراه، 

الوطن.. أو أن حيّبه. 
ـــــــــــــ

ديوان »فايف«، شربل بعيين، 
سيدني 2013 
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101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

Saturday 16 November 2013  2013 الثاني  تشرين   16 السبت 

 قد ال تصدق الشبه.. 
تعرف على نسخة هيفاء 

وهيب »اهلندية« 

بشكل  انتشرت  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  عرب 
صورة  تقابلها  وهيب  هيفاء  للنجمة  صورة  كبري 
ساوانت«  »راخي  اهلندية  »بوليود«  لنجمة  أخرى 
حيث بدت األخرية وكأنها الفنانة اللبنانية وهيب، 

لدرجة ال تصدق.

وقالت بعض التعليقات إن النجمة اهلندية ساوانت 
عند  بل متضيه  أبدا،  وقتها  تضيع  ال  أنها  تبدو 
طبيب التجميل متأبطة معها صورة هيفاء، هذا إذ 
مل تكن قد طبعتها يف عيونها وحفظتها عن ظهر 

قلب لشدة النظر إليها.

وهذا ما يفسر حالة الشبه الكبري اليت وصلت بني 
األصلي والتقليد.

وحبسب موقع »msn« فمن »ينظر إىل الصورتني 
بعمق جيد صعوبة كبرية يف معرفة الشخصيتني 
يكشفها  واليت  البسيطة  الفوراق  بعض  يف  إال 
فقط الذقن حبيث تتمتع ساوانت بـ ـ غميزة ـ يف 

أسفل ذقنها بينما تغيب هذه عند هيفاء«.

 أحذية بـ»الذهب« يف دبي !!
دبي - رويرتز - احلذاء جزء أساسي من أناقة املرأة 
حترص على اختياره بعناية حرصها على انتقاء بقية 

مكونات زينتها.

رمبا يكون ذلك أحد أسباب منو صناعة األحذية يف 
العامل من 15 بليون دوالر عام 2012 إىل 17 بليون 

يف 2013.
التقليدي  النساء  زي  يقلص  األوسط  الشرق  يف 
بات  ولذا  ملبسها  يف  املرأة  خيارات  احملافظ 
كل  عن  بالبحث  الولع  من  نوعًا  باألحذية  االهتمام 

جديد وأنيق.
متاجر  أكرب  هو  دبي  يف  ديسرتيكت(  شو  )ليفل 
األحذية يف العامل، إذ يضم ما يزيد على 15 ألف 
أحناء  من  جتارية  عالمة   300 حتمل  خمتلف  تصميم 
العامل منها حذاء من الذهب عيار 24 قرياطًا أللربتو 
مورييت بدأ عرضه ألول مرة يف العامل باملتجر يف 

تشرين األول )أكتوبر(.
يرتاوح مثن احلذاء الذهيب بني 14,500 درهم إماراتي 

)4000 دوالر( و17,500 درهم )4800 دوالر(.
وقالت رانيا املصري املدير العام جملموعة شلهوب 
»أول شي حذاء من الذهب انعمل بالعامل بدأ عرضه 
هون بليفل شو ديسرتيكت ثالثة أشهر قبل العامل 
كله وحنن الوحيدين بالشرق األوسط كله ح يكون 

عنده اياه«.
ويسعى )ليفل شو ديسرتيكت( على ما يبدو إىل 
الفاخرة يف  املنتجات  ازدهار سوق  من  االستفادة 
بليون  بنحو 7,7  اليت يقدر حجمها  الشرق األوسط 
بالتعاون  دوالر منها 30 يف املئة يف دبي وذلك 
مع عالمات جتارية رفيعة املستوى إلنتاج تصميمات 

خاصة من األحذية حلساب املتجر.
ويرى املصممان لويس ليمان وإريكا بيلوزيين أن 
تالقي  فريدة  بتصميمات  فاخرة  أحذية  إنتاج  فكرة 

جناحًا كبريًا يف دبي.
وقال املصممان خالل زيارة ملتجر ليفل: »نعتقد أن 
القوية وأن يقتنوا  الناس هنا تعجبهم التصميمات 
أنها فكرة  إال هنا. نعتقد  أحذية فريدة ال حيدونها 

رائعة فعاًل«.

تشري  و
سة  ا ر د
تها  جر أ
عة  جممو
ب  شلهو
ت  للمنتجا
ة  خر لفا ا
أن  إىل 
ل  ملعد ا
ي  لشهر ا
ق  نفا إل
املواطنني 
ي  و ذ

الدخل املتوسط واملرتفع يف دول جملس التعاون 
اخلليجي على األحذية يبلغ 200 دوالر مقابل 31 دوالرًا 

يف الواليات املتحدة و15 دوالرًا يف بريطانيا.
وقالت رانيا املصري: »معروف كمان املرأة والرجال 
تبع جملس التعاون اخلليجي، بيهتم باألحذيه أكثر من 
أي ناس ثانية فعندنًا كمان يف 2012 من 2 بليون 
األوسط،  الشرق  الفاخرة يف  املنتجات  على  إنفاق 
20 يف املئة منهم كان لألحذية بينما النسبة على 
مستوى العامل، بس عشرة يف املئة من)حنو( 140 

بليون«.

املعمارية  صممته  ليفل  متجر  به  ينفرد  آخر  حذاء 
معرض  مع  بالتعاون  حديد  زها  املشهورة  العراقية 

)يونايتد نيود( للفنون يف إمارة الشارقة.
شهرة  ليفل  متجر  حيقق  أن  املصري  رانيا  وتأمل 
وخدمات  فريدة  مبتكرات  من  يضمه  مبا  عاملية 

متكاملة لعمالئه.
بكل  بسافر  شي  أول  ليفل  تبع  »الزبون  وقالت: 
العامل وشايف كل شي وعارف كل شي وحنن هون 
نقدر  بدنا  باألحذية،  مهووس  للي  عاملي  كمرجع 
بالعامل.  جييبه  بيقدر  ما  شي  للزبون  نقدم  كمان 

فهذا كثري مهم«.
فتح متجر )ليفل شو ديسرتيكت( أبوابه للجمهور يف 
عام 2012 ويبيع حنو 600 زوج من األحذية يوميًا. 

 مايلي سايرس تدخن سيجارة 
حشيش أثناء تسلمها جائزة

ضجة  سايرس  مايلي  األمريكية  البوب  مغنية  أثارت 
أثناء  تدخينها سيجارة حشيش  إثر  جديد  من  إعالمية 
حفل  ألغنية يف  أفضل شريط مصور  جائزة  تسلمها 
توزيع جوائز »إم تي يف« املوسيقية األوروبية الذي 

عقد األحد يف أمسرتدام.
وقالت املغنية اليت نالت اجلائزة عن الشريط املصور 
ألغنية »ريكينغ بول« عند تسلمها اجلائزة يف مدرج 
»تسيغو دوم« يف أمسرتدام: »ال مكان يف حقيبيت 

للجائزة، لكنين عثرت فيها على...«.
وأخرجت بطلة مسلسل »هانا مونتانا« سيجارة خمدر من 
حقيبتها من ماركة »شانيل« وأشعلتها على املسرح.

وكانت املغنية البالغة من العمر 20 عامًا، أثارت جداًل 
كبريًا خالل حفل تسليم جوائز »إم تي يف« املوسيقية 
أدت  الذي  )آب(  أغسطس  عقد يف  الذي  األمريكية 
فيه خطوات رقص مثرية خالل عرض مع املغين روبني 

ثيك.

منوعات

 العالناتكم يف
 الهريالد اتصلوا على

الرقم
02 8764 8186



Page 25صفحة 25     

Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

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

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

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

التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام 
اجملتمع الدولي

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

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

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

هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات النهائية مللكة 
مجال االغرتاب

 2014 الذي سيقام يف لبنان – 
 برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية 

ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل 15 شباط 2014  

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

أمانة االعالم: إبراهيم شربل
2013/10/16

جلنة ملكة مجال االغرتاب اللبناني 
لعام 2014  فرع من اجلامعة اللبنانية 

الثقافية يف العامل – فيكتوريا

Saturday 16 November 2013  2013 الثاني  تشرين   16 السبت 

اللبنانية  االسرتالية  اجلامعة  رئيس  يتشرف 
التنفيذية  اللجنة  واعضاء  بشارة طوق  الشيخ 

بدعوتكم حلضور:
للفرق  تكرميا  يقام  الذي  اخلاص  الباربكيو   -
الرياضية املشاركة يف  مهرجان كأس االستقالل 
وذلك مساء السبت يف 16 - 11 - 2013 على 
العنوان التالي  24Horld St. Thornbury يسبق 
ذلك مؤمتر صحايف مع الفرق املشاركة  ورئيس 

اجلامعة الساعة السابعة مساء.
- مهرجان كأس االستقالل الذي يقيمه نادي 
يف  االحد  يوم  اجلامعة  برعاية  لبنان  شباب 
17 - 11  - 2013 ابتداء من الساعة العاشرة 
صباحا وسوف تكون املباراة النهائية الساعة 
العام  القنصل  الظهر حبضور  بعد  من  الثانية 
االستاذ غسان اخلطيب وفعاليات اجلالية على 
 Darebin Health Centre, Plenty العنوان:  

.Rd, Reservoir
- حفلة عيد االستقالل يوم اجلمعة يف 22 - 11 

- 2013 يف قاعة غرينفال على العنوان: 
13 - 15 Green St, Thomastown

الدعوة عامة

نشاطات الجامعة االسرتالية اللبنانية الشرطة جترب أمريكيا على 
»الغناء« مقابل حريته

 تكتشف إصابتها بالسرطان 
بفحص أثناء بث مباشر

روباخ،  أميي  األمريكية،  بي سي«  »ايه  شبكة  مراسلة  مل ختضع 
إطالقا لفحص للثدي بواسطة األشعة السينية »ماموغرام«، إال أن 

واحدا أجرته أثناء بث مباشر كان كافيًا إلنقاذ حياتها.

مباشر  بث  أثناء  للكشف  باخلضوع  إقناعها  مت  قد  روباخ  وكانت 
الشبكة،  على شاشة  يعرض  الذي  أمريكا«  اخلري  »صباح  لربنامج 
»Pink Day، مطلع أكتوبر/ الثدي  بسرطان  التوعية  يوم  مبناسبة 

تشرين الثاني الفائت.

وقالت إن املنتج طلب منها إجراء الفحص أثناء بث الربامج، مضيفًا: 
»انت يف سن األربعني.. فهل لك حتى التفكري يف إجرائه؟.«

وكتبت املراسلة التلفزيونية يف مقالة نشرت باملوقع اإللكرتوني 
أنقذ  االختبار  هذا  صراحة..  لي  قالوا  »األطباء  سي:  بي  لـ«أيه 

حياتك«، ومن املتوقع أن ختضع جلراحة استئصال يف الثدين.

وأضافت قائلة: »أنا ممتنة لتشجيعي على إجراء االختبار وآمل أن 
تلهم قصيت آخريات للقيام به جبانب فحص الذات.. فال أعذار تربر 

عدم القيام بذلك.. أنه الفرق بني احلياة واملوت.« 

من  على طلب ضباط  بناء  "راب"  أغنية  تأدية  إىل  اضطر شاب   
مدينة  يف  بروكلني  حي  يف  حريته،  مقابل  يف  نيويورك  شرطة 
وعمته  شينغلز  كينشغتون  الشاب  األمريكية.وقدم  نيويورك 
دونيالي كيتشينز شكوى احتادية ضد مدينة نيويورك، وثالثة من 

ضباط الشرطة.
ووفقا لوثائق احملكمة، فإن ضباط الشرطة كانوا يستفسرون عن 
إطالق نار قريب، إذ دخلوا بطريقة غري شرعية إىل شقة كيتشينز 
العام 2011، وقيدوه باألصفاد ألكثر  يف كانون األول/ ديسمرب 

من ساعة.
ولدى معرفتهم أن شينغلز كان يؤدي الراب، فإن الضباط عرضوا 
إليه  وتوجه  أمامهم.  "الراب"  بتأدية  قام  إذا  أصفاده،  فك  عليه 
ضباط الشرطة قائلني: "دعنا نسمعك تؤدي الراب، وإذا كان جيدا 

مبا يكفي، سوف ندعك تذهب."

ويسعى شينغلز وكيتشينز إىل املطالبة بتعويضات مالية بعدما مت 
واإلذالل،  اخلصوصية،  فقدان  من  ومعاناتهما  حقوقهما،  انتهاك 

واألمل النفسي، واإلكتئاب.

وقال شينغلز "شعرت بالعبودية مثل األيام القدمية، كأن يرقص 
أحدهم ويغين تلبية لرغبة أسياده." 
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

Master License No: 409566317

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

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

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

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

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

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

Grand & Aitken BLVD, Craigieburn VIC.
 

Please RSVP by Friday 25/10/2013
 

World Lebanese Cultural Union
Geographical Region Council Australia and New Zealand

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

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

Email: tyacoub.wlcu@optusnet.com.au

EST. 1959

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

www.wlcu.com.au

Address: P.O Box 299 Essendon North 3041

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

Geographical Region Council (GRC) for Australia & New Zealand

together with

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

Cordially invite you

To celebrate the Independence Day of Lebanon

with the unveiling of the Bust of 

Gibran Khalil Gibran 
(1883 - 1931)

on Saturday 23rd November 2013

4:00pm sharp to 6:00pm

at The State Library of Victoria 

(Experimedia Room)

328 Swanston Street, Melbourne

Please reply by 3 November 2013

Email: tyacoub.wlcu@optusnet.com.au

Saturday 16 November 2013  2013 الثاني  تشرين   16 السبت 

عبثا يتعب البناؤون

الكبار،  بعض  عند  قيمة  له  تعد  مل  الكالم 
املسؤولني عن ادارة شؤون بلدانهم حيث ان 
هذا البعض ال يستوعبون نتائج احلروب الدائرة 
حوهلم اليت ال بد من ان تنعكس سلبا عليهم، 
آخر  مكان  وكأنهم يف  احلروب  يعيشون هذه 
من العامل.. فنشر الغسيل على السطوح أصبح 

كالسوق السوداء »الشاطر بشطارتو«..
انه  معرفة! حيث  قلة  ام  منهم  غباء  هل هذا 
حتى الساعة ال احد منهم يتذكر  يوم قررت 
أمريكا وحلفاؤها اسقاط صدام حسني واعدامه 

يف العراق.
اسقط نظام حسين مبارك يف مصر  واحلكم 
حممد  اسقاط  بعد  العسكر  بقبضة  اليوم 
مظاهرات  وتونس  وليبيا  اليمن  ويف  مرسي 
يف  وخاصة  السيارات  وتفخيخ  واالحتجاجات 

العراق حيث القتلى باآلالف.
واليوم اكثرية الدول العربية انظارها مشدودة 
االسد  الرئيس  يتلهفون السقاط  حنو سورية 
وال ننسى ان هذه السورية هي آخر بلد عربي 
حلصانة العرب. فاذا سقط النظام السوري ال 
مسح اهلل كما يتمنون فمن بعد هذا السقوط 
من يا ترى يستطيع ان يصون كرامة العرب 
فكلهم  سيأتي  دولة  اي  دور  نعرف  وال 
ساقطون ومن يبقى منهم سيكون حمكوما من 

اسرائيل.
لقد زرت مؤخرا احدى الدول الغربية والقيت 
صديقا لي من جنسية عربية يعمل يف احدى 
يف  متخصص  وهو  العربية  التلفزة  حمطات 

كاتب سياسي

السياسة العربية هذا الرجل كان يقبل االرض 
رافعا يديه اىل السماء شاكرا اهلل على ان ابنه 
يتكلم  وال  العرب  عن  يعرف شيئا  الوحيد مل 

اللغة العربية.
متنياتك  وما هي  الصديق  ايها  بك  ما  سألته 
كله  العامل  تشاهد  أمل  صديقي  يا  ولو  قال 
بعضنا  على  حنرض  وحنن  منا  يسخر  كيف 
ونقتل بعضنا ونغتال بعضنا فما عساني اقول 
هوييت  عن  اختلى  لن  وانار  متنياتي  هي  وما 

العربية وال اقبل ان اكون بعيدا عن عروبيت.
واشاهد  التلفزيون  اىل  اجلس   عندما  لكين 
التفجري واالغتياالت واجلثث يف طول وعرض 
الشوارع ان كان يف العراق ام يف مصر ام 
أكفر  سورية  يف  ام  اليمن  يف  ام  ليبيا  يف 
القتل  على  حيرضون  الذين  العرب  ببعض 
الذين ال هوية هلم  الشارع«  »اوالد  ويغذون 
وال دين واليوم نرى اعمال العنف تتزايد على 
والتحريض  واالسالمية  املسيحية  العباة  دور 

على االجرام بكل أنواعه...
ان اسرائيل ختجل باجرامها امام اجرام بعض 

العرب ضد بعضهم.
هناك من يتكل على امريكا وهناك من يتكل 
على اوروبا وهناك من يتكل على االسرائيليني 
والويالت  املصائب  سوى  جيلبوا  مل  الذين 
والدمار واخلراب لبلداننا وشعوبنا، ومل نَر احدا 

منهم يتكل على ذاته..
باختصار كلي: ان مل ينِب رب البيت فعبثا يبين 

البناؤون!

 اتصل بالنجدة لتخليص.. 
خصيتيه

بالنجدة  بريطاني  رجل  اتصل 
رجال  من  فريق  ارسال  وطلب 
أجل  من  عجل  على  اإلطفاء 
علقتا  أن  بعد  خصيتيه،  ختليص 

يف كرسي احلمام.

مريور"  "ديلي  صحيفة  وقالت 
اليوم اجلمعة، إن رجاًل آخر اتصل 
باإلطفاء لطلب املساعدة بعد أن 
علقت قدمه يف املدخل املخصص 
األليفة يف  خلروج ودخول قطته 
إمرأة  طلبت  فيما  منزله،  باب 
أن  بعد  اإلطفاء  رجال  مساعدة 
ورجل  الرتامبولني،  جبهاز  علقت 

علقت قدمه يف باب سيارته.

واضافت أن خدمة اإلطفاء واإلنقاذ يف مقاطعة 
مكاملات  تلقت  اليت  وسامرست،  ديفون 
يف  اسرتليين  جنيه  ألف   50 انفقت  النجدة، 
يف  علقوا  أشخاص  ملساعدة  املاضي  العام 

أماكن خمتلفة من منازهلم.

املقاطعة  إطفائيي  إن  الصحيفة  واشارت 
منازهلم،  محامات  يف  علقوا  أشخاصًا  انقذوا 
الربيد  صنادق  يف  أيديهم  علقت  وأشخاصًا 
أيديهم  قيدوا  وأشخاصًا  مبنازهلم،  اخلاصة 
بعد  األشجار  يف  علقوا  وأشخاصًا  باألصفاد، 

تسلقها.

"ديلي  صحيفة  ذكرت  ذلك،  موازاة  ويف 
مكاملات  تلقت  الربيطانية  الشرطة  أن  ستار" 
مستذئبني  عن  لالبالغ  أشخاص  من  جندة 

وسحرة يطاردونهم.

الئحة  اصدرت  الربيطانية  الشرطة  وكانت 
مبكاملات طلب النجدة غري اجملدية مشلت اإلبالغ 
عن ديدان يف حاوية للقمامة، واإلستفسار عن 
على  الكتابة  من  وشكاوى  احلمل،  منع  حبوب 
على  الناس  حلّث  الضالة،  والكالب  اجلدران 

التفكري مليًا قبل االتصال بالرقم )999(.
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ملبورن

للتمديدات  حاتم  شركة 
الكهربائية

كانت وما زالت تقدم أفضل الخدمات 
على أنواعها

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

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

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

لالتصال بصديق الجميع سايد حاتم على احد الرقمني

TeL/ Fax: 03 9391 0686
Mobile 0417 949 650

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

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

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures
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At Central Immigration Solutions, our qualified legal 
experts can assist with all areas of practice, including 
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

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

0457555555@Z·”ã€a@Û‹«@fibóm˝€

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

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

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

‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„

Hatem 
Electrical Contracting

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

Saturday 19 January 2013 @RPQS @Ô„br€a @ÊÏ„b◊ @QY @ojè€a
Saturday 16 November 2013  2013 الثاني  تشرين   16 السبت 
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منوعات

Saturday 16 November 2013  2013 الثاني  تشرين   16 السبت 

EST. 1959

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

www.wlcu.com.au

Address: P.O Box 299 Essendon North 3041

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

Geographical Region Council (GRC) for Australia & New Zealand

together with

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

Cordially invite you

To celebrate the Independence Day of Lebanon

with the unveiling of the Bust of 

Gibran Khalil Gibran 
(1883 - 1931)

on Saturday 23rd November 2013

4:00pm sharp to 6:00pm

at The State Library of Victoria 

(Experimedia Room)

328 Swanston Street, Melbourne

Please reply by 3 November 2013

Email: tyacoub.wlcu@optusnet.com.au

 الفنزويلية Gabriela Isler تخطف 
لقب »Miss Universe 2013« من 

جميالت العالم 

إنطلقت مسابقة إنتخاب ملكة مجال الكون للعام 
2013، وذلك يف Crocus City Hall يف العاصمة 

الروسية موسكو.

 تنافست على اللقب 76 مجيلة من خمتلف دول 
العامل، من بينهن ملكة مجال لبنان للعام 2013، 

كارين غراوي.

ختطف  رائعة  فنية  لوحات  السهرة  ختلل   
أهلبوا  الذين  الفنانني  بعض  حضر  األنفاس،كما 
تناسب  واليت  باحلياة  املليئة  بأغنياتهم  احلضور 

سهرة التتويج.

 امللكة اللبنانية كارين غراوي مل حيالفها احلظ، 
حيث أنها مل تتأهل إىل املرور الثاني الذي ضم 

16 مشرتكة هن:

:16 Top 
 Fabiana Granados من كوستاريكا

Olga Storozhenko من أوكرانيا
Jin Ye من الصني

Constanza Baez من اإلكوادور
Amy Willerton من بريطانيا العظمى

Whulandary من أندونيسيا
Gabriela Isler من فنزويال

Yaritza Reyes من مجهورية الدومينيكان
Monic Perez من بورتوريكو

Patricia Yurena Rodriguez من إسبانيا
Erin Brady من الواليات املتحدة األمريكية

Nastassja Bolivar نيكوراغوا
Dominique Rinderknecht من سويسرا

Yukimi Matsuo من اهلند
Jakelyne Oliveira من الربازيل

Ariella Arida من الفيليبني
تال إعالن الـ Top 16 عرض للبيكيين، ومن بعده 

تأهلت 10 فتيات للتصفيات وهن:
:10 Top

Patricia Yurena Rodriguez من إسبانيا
Ariella Arida من الفيليبني
Amy Willerton من بريطانيا

Yukimi Matsuo من اهلند
Jakelyne Oliveira من الربازيل

Erin Brady من الواليات املتحدة األمريكية
Olga Storozhenko من أوكرانيا
Constanza Baez من اإلكوادور

Gabriela Islerمن فنزويال
Yaritza Reyes من مجهورية الدومينيكان

بفساتني   10 الـ  املشرتكات  تألقت  ذلك،  وبعد 
السهرة، ثم مت إعالن أمساء الـ 5 ملكات اللواتي 
إعالن  تسبق  اليت  األخرية  للتصفيات  تأهلن 

النتيجة احلامسة:
:5 Top 

Constanza Baez من اإلكوادور
Jakelyne Oliveira من الربازيل

Patricia Yurena Rodriguez من إسبانيا
Ariella Arida من الفيليبني
Gabriela Isler من فنزويال

إختارت كل مشرتكة ورقة عليها إسم عضو من 
أعضاء اللجنة، لكي يطرح عليها سؤااًل.

بعد ذلك مت إعالن النتيجة من دون أي مقدمات 
الفتيات،  على  موحد  سؤال  طرح  دون  ومن 
فتوّجت ملكة مجال فنزويال Gabriela Isler ونالت 

.»2013 Miss Universe« لقب

 اخلربة يف صب القهوة شرط للحصول على 
وظيفة يف ديوان املظامل يف السعودية

سحب العديد من املواطنني السعوديني طلبات 
تقدمهم إىل العمل يف ديوان املظامل "احملاكم 
ودوائر العدل"، وذلك على إثر شرط فرضته 

احملكمة اإلدارية يف املدينة املنورة،

وهو ان يتمتع الراغب باحلصول على الوظيفة 
هناك خبربة يف "صب القهوة". فبعد اإلعالن 
عن 33 وظيفة شاغرة يف العديد من احملاكم 
اإلدارية يف السعودية، منها مراسل وسائق، 
املتقدم  كتابة  عن ضرورة  املقابل  أعلن يف 
"ال  أنه  خالله  من  يؤكد  خطيا،  تعهدا  للعمل 
"صب  الضيافة  خدمات  تقديم  يف  ميانع 
جانبهم  من  ذلك".  وإجادة  والقهوة"  الشاي 
يرى البعض ممن سحبوا طلبات العمل بأن هذا 
تعجيزي،  املظامل  ديوان  يف  للتعني  الشرط 
قد يدفع إىل التقدم بالشكوى لديوان املظامل 

أن  االنرتنت  نشطاء يف  يصف  بينما  نفسه، 
شرطا كهذا "يشجع" على ارتفاع معدل البطالة 
الواردة  األنباء  يف السعودية. هذا ومل تشر 
إذا كان  التحقق مما  آلية  السعودية عن  من 
الصحيحة،  بالطريقة  القهوة  يصب  املتقدم 
أن  أم  فهل سيخضع الختبار مبعايري حمددة، 
هلم  أشخاص  شهادة  على  سيقتصر  األمر 

مكانتهم يف اجملتمع تؤكد صدقه. 

 يفوز مبليون دوالر يف اليانصيب.. للمرة الثانية
بعد فوزه جبائزة يانصيب للمرة الثانية، أصبح 
األمريكي جوزيف باملارتشوك ُيلقب باإلنسان 
هذا  يطمح  ال  فيما  العامل،  يف  حظًا  األوفر 
منزل  على  احلصول  سوى  احملظوظ  املليونري 

جديد.
احلظ  أن  برس  أسوشييتد  وكالة  وذكرت 
دوالر  مليون   1.35 مببلغ  فاز  أمريكيًا  حالف 
يف مسابقة اليانصيب اليت ُأجريت يف والية 
ميشيغان األمريكية، وذلك للمرة الثانية يف 

غضون سنوات قليلة.

 "47 لوتو  "كالسيك  مسابقة  مسئولو  وكان 
بالثروة  باملارتشوك  جوزيف  فوز  أعلنوا  قد 
املالية، بعد فوزه يف املرة األوىل يف إحدى 
مسابقات اليانصيب بوالية " تينيسي" جنوب 

أمريكا.

وأشارت الوكالة إىل أن "املليونري احملظوظ" 
خيطط لشراء منزل خاص يف إحدى الواليات 
هربًا  الدافئ،  بالطقس  تتمتع  اليت  األمريكية 

من برودة الطقس يف ميشيغان.
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  مطعم فرنسي خيدم الزبائن حسب 
»درجة وسامتهم«

ينفرد مطعم فرنسي بتقديم خدماته للزبائن تبعًا 
الطاوالت  أفضل  حجز  ويتم  وسامتهم،  لدرجة 
األكثر جاذبية، حبسب ما ذكرت  فيه لألشخاص 

صحيفة دايلي ميل الربيطانية.

وأثار مطعم » لو جورجيس« يف العاصمة الفرنسية 
باريس جداًل واسعًا بسبب أسلوب املعاملة الذي 
هو  اخلارجي  املظهر  يعد  حيث  لزبائنه،  يقدمه 
خالله ختصيص  من  يتم  الذي  األساسي  املعيار 

مكان جلوس الزبون.
ويف حني حيظى األشخاص الوسيمني واملتأنقني 
املطعم  يف  إطاللة  بأفضل  والنساء  الرجال  من 
على املناظر اخلالبة يف املدينة، يضطر األشخاص 
الزوايا  يف  اجللوس  إىل  وجاذبية  وسامة  األقل 

واألماكن الكئيبة.

قوانني  على  التحايل  الزبائن  بعض  وحياول 
لكن  اهلاتف،  طريق  عن  احلجز  خالل  من  املطعم 
ذلك ال جيدي نفعًا حيث ميتنع املوظفون عن حتديد 
مكان الطاولة إىل حني وصول الزبون الذي أجرى 

احلجز.

 حتاول قتل صديقها بسبب ماكدونالدز
أمريكية  امرأة  املطعم  اختيار  حول  خالف  دفع 
إىل أن تقدم على دهس صديقها الذي رفض 
النزول عند رغبتها وتناول العشاء يف املطعم 
الذي اختارته، وتركته مرميًا على األرض وهو 

يعاني من عدة إصابات يف ذراعيه وظهره.

الربيطانية  مريور  دايلي  صحيفة  وذكرت 
مع  خرجت  كانت  بروكس  غرير  كريستال  أن 
صديقها لتناول العشاء يف أحد مطاعم مدينة 
كنغسبورت يف والية تينيسي األمريكية، وثار 
بينهما جدال حاد حول املطعم الذي سيتناوالن 
فيها وجبة العشاء، حيث أرادت التوجه إىل أحد 
مطاعم ماكدونالدز يف الوقت الذي فضل فيه 

صديقها اختيار مطعم آخر.
ومل تسيطر بروكس على غضبها وانتظرت حتى 

صديقها  ترجل 
السيارة،  من 
إىل  وعمدت 
ثالث  صدمه 
متتالية  مرات 
ذكر  ما  حبسب 

أحد شهود العيان الذي كان متواجدًا يف املكان 
حلظة احلادثة.

اليت  بروكس  على  القبض  الشرطة  وألقت 
أنكرت فعلتها وادعت أن صديقها ألقى بنفسه 
على السيارة، لكن اإلصابات اليت كانت واضحة 
على جسده باإلضافة إىل شهادة الشهود نفت 
صحة مزاعمها، ومن املتوقع أن توجه هلا تهمة 

االعتداء اجلسدي والشروع بالقتل. 

 »دراسة«: اهلواتف 
الذكية حتّرض على 

»اخليانة« 

أن  )الثلثاء(،  اليوم  جديدة،  دراسة  كشفت 
اعرتفوا  فيها  املشاركني  الربيطانيني  نصف 
بأنهم أقدموا على خيانة نصفهم اآلخر، بسبب 
اهتمامهم بهواتفهم الذكية النّقالة أكثر منهم.

ووجدت الدراسة، اليت نشرتها صحيفة »ديلي 
من  اخليانة  مارسوا  الذين  بعض  أن  ميل«، 
اجلنسني أقّروا بأن نصفهم اآلخر يفّضل هواتفه 
النّقالة عليهم، ويستخدمها أثناء وجبات الطعام 
ومشاهدة التلفزيون ويف منتصف حمادثة هامة 

وقبل النوم، وأثناء االسرتخاء على السرير.

على  للرتكيز  اآلخر  النصف  جتاهل  إن  وقالت 
إىل  جدًا  شائعة  ممارسة  أصبح  الذكي  اهلاتف 
هو  خاصًا  مصطلحًا  حتمل  صارت  أنها  درجة 
»فوبينغ«، بسبب تأثريها السليب على العالقات 

بني اجلنسني.

وأضافت الدراسة، اليت مشلت 6000 بريطاني 
وبريطانية، أن 45 يف املئة من هؤالء اعرتفوا 
بأنهم خانوا نصفهم اآلخر ألنهم شعروا بأنهم 
أولوا املزيد من االهتمام هلواتفهم الذكية وأكثر 

مما فعلوا حياهلم.

العمرية 30  الفئة  النساء من  وأشارت إىل أن 
إىل 50 عامًا كّن األكثر إقدامًا على خيانة رجاهلن 

بسبب اهلواتف الذكية.

خيانة  على  يقدمون  الذين  إن  الدراسة  وقالت 
الذكية  األجهزة  تفضيله  بسبب  اآلخر  نصفهم 
للتعّرف  النّقالة  هواتفهم  يستخدمون  عليهم، 

على شخص جديد.

ووجدت أيضًا أن 66 يف املئة من املشاركني 
واملشاركات أقّروا بأن التكنولوجيات اجلديدة، 
خيانة  على  تساعدهم  اإلنرتنت،  شبكة  وخاصة 
اآلن  أصبحت  بأنها  العتقادهم  اآلخر  نصفهم 

سيفًا ذي حّدين. 

 جامعة هندية تشرتط 
صحن كباب قبل منح 

الدرجة العلمية

منح  أن شروط  عليه  املتعارف  يكون من  رمبا 
العمل  جبودة  دائمًا  تتعلق  العلمية  الدرجة 
البحثي املقدم، غري أن عرفًا دأبت عليه جامعة 
كشمري يضيف صحن الكباب إىل املتطلبات غري 

املكتوبة ملنح الدرجات العلمية يف اجلامعة.
فإن  هندية،  صحف  نشرتها  تقارير  وحبسب 
مجيع األقسام يف جامعة كشمري باستثناء قسم 
التعليم اإلعالمي واللغة اإلنكليزية، تطلب من 
للمناقشة  يتقدمون  الذين  الدكتوراه  طالب 
من  االنتهاء  وبعد  الدرجة،  منح  قبل  العلمية 
أو  املرطبات  من  شيئًا  يقدموا  أن  املناقشة، 
ومجيع  املناقشة،  للجنة  اخلفيفة  املأكوالت 
تعريف  أن  غري  العلمي.  القسم  يف  العاملني 
الوجبات اخلفيفة يف اجلامعة يعين وجبة كباب 
التدريسية  اهليئة  وأعضاء  اللجنة  من  للحضور 
الكباب  شرط  فإن  املصادر  وحبسب  للقسم، 
لكنه  اجلامعة،  داخل  الئحة  أي  مدون يف  غري 
عرف إلزامي دأبت عليه اجلامعة وطالبها. وجيب 
املناقشة  انتهاء  فور  للجميع  الوجبة  تقدم  أن 
وقبل منح الدرجة، وهو ما جيعل الطالب حباجة 
ملساعدة اآلخرين لقصر املدة والضغط النفسي 

على الطالب.

نظرية  تركي  جتميل  وجراح  أخصائي  طرح 
واجلاذبية  الصلع  بني  الوثيقة  بـ"العالقة  تفيد 
األرضية، باإلضافة إىل إفراز هرمون الذكورة 

املركز الذي يعترب أحد أسباب فقدان الشعر"،

الرأس تنجذب إىل األسفل  "فروة  ان  موضحًا 
من  الذي  األمر  وهو  األرضية،  اجلاذبية  بفعل 
الرأس على  أن يؤدي إىل ضغط فروة  شأنه 
لكنها  الفروة،  املوجودة حتت  الشعر  بصيالت 
الدهنية،  األنسجة  من  كثيفة  طبقة  حتت  تقع 
الضغط  عملية  يواجه  واقيًا  درعًا  تشكل  اليت 
باالحتفاظ  للبصيالت  يسمح  الذي  األمر  هذه، 

برطوبتها".
اجللد  يصبح  بالسن  التقدم  "مع  انه  وأضاف 
أرّق،  الرأس  فروة  حتت  اليت  الدهون  وطبقة 
سيما وأن إفراز هرمون الذكورة الالزم للحفاظ 
على الطبقة الدهنية يقل، األمر الذي يؤدي إىل 
الرتاجع يف أداء "الدرع" الذي حيمي البصيالت، 
مما يسفر عن ضعف يصيبها ومن ثم يتساقط 
الشعر"، مشريًا إىل ان "منو الشعر ال يقل يف 
املنطقة الواقعة على جانيّب الرأس، بسبب بوجود 
األذنني اللتني تقومان بدور احلاجز الذي ميتص 
"مواقع  ان  إىل  الفتًا  األرضية"،  اجلاذبية  قوة 
حمددة من جسم اإلنسان حيث ينمو الشعر ال 
تتعرض للجاذبية، فتظل كثافة الشعر يف هذه 

املناطق دون أن يطرأ عليها تغري كبري".
أما يف ما يتعلق بالنساء، فأشار إىل ان "هرمون 
على  احلفاظ  يف  املرأة  يساعد  الـ"إسرتوجني" 
الشعر، وإن تبدأ املؤشرات هنا ترتاجع بعض 

الشيء بعد سن اليأس". 

 عالقة وثيقة بني الصلع 
واجلاذبية األرضية  فندق مجيع نزالئه من املوتى!

يف إحدى ضواحي مدينة يوكوهاما يف اليابان 
النزل الغريب الذي يبدو من اخلارج  يقع هذا 
واقع  يف  ولكنه  املنطقة  يف  الفنادق  كبقية 
خمصص  فهو  الطبيعي  بالفندق  ليس  احلال 

للنزالء األموات.
بانتظار  مربدة  أكفان  يف  "النزالء"  وحيفظ 
اليت تعاني ضغطًا كبريًا  دورهم على احملارق 
يف املدينة، وتبلغ تكلفة الكفن الواحد يف الليلة 

12.000 ين ياباني أي 157 دوالرا أمريكيا.
خلف  موجود  آلي  ختزين  بنظام  مزود  الفندق 
الفندق  واجهة  على  بالورود  املزينة  النوافذ 
املكفنة،  اجلثث  وتربيد  ختزين  على  يعمل 
باإلضافة إىل توصيل اجلثث إىل غرف صغرية 
يف  بزيارته  أصدقائه  و  امليت  ألهل  للسماح 
دفعهم  مبجرد  النهار  أو  الليل  من  وقت  أي 

للمستحقات املالية. 

 بيع متثال عثر عليه يف علّية 
منزل بأكثر من 5 ماليني دوالر

كرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن "متثااًل 
صغريًا، روسي الصنع، عثر عليه يف عّلية منزل 
ماليني   5 من  أكثر  مقابل  بيع  نيويورك،  يف 

دوالر يف مزاد"،
الفتًة إىل ان "القيصر الروسي نيكوال الثاني، 
عام  النادر  التمثال  هذا  صنع  طلب  قد  كان 

1912، وقّدمه لزوجته االمرباطورة ألكسندرا".
موجودة  قطعة   50" أن  الصحيفة  وأضافت 
فقط من هذا النموذج، وكان قد اشرتاها رجل 
أعمال، مقابل 2250 دوالر، وقد اختفى التمثال 
عّلية  يف  عليه  عثر  أن  إىل  الوقت،  ذلك  منذ 

املنزل".
وقّدر اخلرباء سعر التمثال بنحو 800 ألف دوالر، 

ولكنه بيع مقابل 5.2 مليون.
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 األدوات البالستيكية تؤثر على الصحة اإلجنابية 
نشرت جملة دورية متخصصة يف جمال الصحة، 
ونتائج  بيانات  خالصة  عن  حتدث  جديدا  حبثا 

دراسات تشري إىل عالقة امللوثات البيئية

تصيب  اليت  واألمراض  بالعقم  والكيماوية   
احلامل واجلنني.

»اخلصوبة  دورية  نشرته  حديث  مقال  ويف 
ألطباء  األمريكية  الكلية  مبشاركة  والعقم« 
التوليد، عن األحباث الطبية اليت أعدتها جلنة 
أمريكية مشرتكة من قبل اثنتني من املنظمات 
الطبية الرئيسية يف أمريكا، وجدت عالقة بني 
من  كبرية  وقائمة  واخلصوبة  العقم  أمراض 
منظفات  مقدمتها  يف  تقف  البيئية  امللوثات 
الثقيلة  واملعادن  احلشرية  واملبيدات  املنزل 
وبعض أنواع األعمال، كما مشل التقرير حتذيرا 
من األكل والشرب بأطباق وأكواب بالستيكية 

وتعريضها لدرجات حرارة عالية.

وذكر التقرير أن الدراسات الكثرية على البشر 
امللوثات  تلك  صلة  إىل  أشارت  واحليوانات 
ملا  وتستمر  احلامل  املرأة  عند  تظهر  بأمراض 

بعد الوالدة، هذا فيما لو استمر احلمل.

ويربط الباحثون وفق ما نشرت الرياض، تلك 
واألب  لألم  البدنية  الصحة  مبستوى  النتائج 
احلمل  حدوث  قبل  تعرضهم  ومدى  والطفل 

ألنواع خمتلفة من امللوثات. 

 قوائم الطعام حترق السعرات احلرارية 
أعلنت دراسة أمريكية حديثة أن قوائم الطعام 
على  يتعنينّ  اليت  املسافات  مقدار  تذكر  اليت 
احلرارية  السعرات  إحراق  بهدف  اجتيازها  املرء 
يف  األشخاص  تساعد  طبق  كل  يف  املوجودة 

اختيار أطباق حتتوي على سعرات حرارية أقل.

قوائم الطعام حترق السعرات احلرارية
حيث أوضحت الدراسة اليت نشرت يف دورية 
»أبيتايت« العلمية أن األشخاص الذين يهتمون 
بعدد السعرات احلرارية اليت يستهلكونها يوميًا 
هم أكثر مياًل الختيار وجبة سريعة صحية، يف 
حال أدرجت قائمة الطعام املسافة اليت سيتعنينّ 
وقام  السعرات،  هذه  إلحراق  اجتيازها  عليهم 
بدراسة  الشمالية  الباحثون من جامعة كارولينا 
على 800 شخص، عمدوا إىل تقسيمهم على 4 

جمموعات.
وطالب الباحثون من كل جمموعة اختيار وجبات 
ال  األوىل  خمتلفة،  طعام  لوائح   4 من  سريعة 
حتتوي على أي معلومات غذائية، والثانية تذكر 
عدد  تذكر  والثالثة  احلرارية،  السعرات  عدد 
دقائق املشي اليت على الشخص اجتيازها بهدف 
والرابعة  الطبق،  يف  احلرارية  السعرات  إحراق 
تذكر املسافة اليت يتعنينّ عليه اجتيازها إلحراق 
الذين  الزبائن  أن  واستنتجوا  السعرات،  هذه 
أطباقًا  اختاروا  غذائية  معلومات  أي  يعطوا  مل 

 الزبدة واجلبنة مفيدتان 
للصحة 

الزبدة  تناول  أن  بريطانيون  باحثون  كشف 
أن  وأضافوا  بالصحة،  مضرًا  ليس  واجلبنة 
هي  السريعة  األطعمة  يف  املوجودة  الدهون 
الباحثون  عنه  يتحدث  ما  ولكن  مضرنّة،  فعاًل 
واألجبان  احلليب  يف  املوجودة  الدهون  هي 

واللحوم وهذه مسألة أخرى.

يف  املشبعة  الدهون  إن  الباحثون  ويقول 
فيتامني  من  مستمدة  مثاًل،  األلبان  منتجات 
D الذي مت ربط اخنفاضه يف اجلسم بزيادة 
أمراض القلب، كما أن الكالسيوم والفوسفور 
يف منتجات األلبان هلما تأثري يف خفض ضغط 
الدم، لذا ليس صحيحًا أن الدهون املوجودة 

ة. يف األلبان مضرنّ

هي  املصنعة  اللحوم  أن  العلماء  أوضح  وقد 
بأمراض  اإلصابة  ارتفاع معدالت  اليت تسبب 
القلب والسكري، وليس اللحوم احلمراء، يف 
حني أن تناول الزبدة واجلنب الطبيعي أفضل 
من تناول منتجات األلبان القليلة الدسم ألنه 
عادة ما يتم إضافة الكثري من السكر يف هذه 

املنتجات.

  احنراف النظر يؤدي 
إىل العمى التدرجيي

يساوي  ما  حرارية،  سعرة   1020 على  حتتوي 
تقريبًا نصف السعرات احلرارية اليت حتتاج إليها 
النساء يوميًا، و40 % من السعرات اليت حيتاج 

إليها الرجال يوميًا.
واستنتج الباحثون أن الزبائن الذين علموا بعدد 
حتتوي  أطعمة  اختاروا  فقط  احلرارية  السعرات 
مت  الذين  الزبائن  أن  غري  سعرة،   927 على 
إخبارهم بالوقت الذي حيتاجون إليه إلحراق هذه 
السعرات اختاروا طبقًا حيتوي على 916 سعرة 
اطالعهم  الذين مت  الزبائن  اختار  حرارية، فيما 
على املسافة اليت عليهم اجتيازها إلحراق هذه 
السعرات طبقًا حيتوي على 826 سعرة حرارية، 
ر  والحظ الباحثون أن قائمة الطعام الرابعة تؤثنّ
بشكل كبري يف اختيار األشخاص ألطباق حتتوي 

على سعرات حرارية أقل.

 اخلضروات والفاكهة والعصائر ضرورية لنجاح الرجييم
تتبع كثري من النساء أنواع خمتلفة من األنظمة 
الغذائية من أجل احلصول على الوزن املثالي، 
ولكن جناح الرجييم وفاعليته تتوقف على عدة 
من  خمتلفة  نوعيات  تناول  أهمها  من  عوامل، 
الطبيعية  والعصائر  والفاكهة  اخلضراوات 

بكميات مناسبة.
تظل  ولكن  بعضها،  عن  ختتلف  الرجيم  وأنواع 
املشرتك  العامل  هي  الثالثة  العناصر  هذه 

وأساس كل نظام رجييم صحي.

واجلسم حيتاج بشدة إلي اخلضروات حيث تعمل 
على توازن العناصر والفيتامينات، حتى يتحمل 
التغيري يف النظام الغذائي أثناء اخلضوع لنظام 

الرجييم الصحي.

على  الرتكيز  يف  تتمثل  شائعة  أخطاء  وهناك 
والتغذية  للشبع  أساسي  كمصدر  الربوتينات 

يف  خاطئة،  فكرة  وهي  بالعناصر،  واإلمداد 
حني أن اخلضروات والفاكهة تقوم مقام هذه 
الربوتينات بل أنها ال تتسبب يف أضرار جانبية، 
أو أي نوع من الزيادة غري املطلوبة يف الوزن.

خالل  والفاكهة  اخلضروات  من  الكثري  وتناول 
واالكتفاء،  بالشبع  الشعور  إلي  تؤدي  اليوم 

وعدم الرغبة يف تناول املزيد من الطعام.

 هل ميكن االصابة بالفشل 
الكلوى دون ان تعرف !!

تعترب الكلى هى فلرت السم البشرى، والذى مير 
من خالهلا، و يتم تنقية الدم من السموم،

ولكن ما هى أسباب حدوث خلل فى الكلى وما 
أعراضا  االضطرابات؟هناك  تلك  أعراض  هى 
من  الكلى  وظائف  خلل فى  حدوث  عند  عديدة 
واخنفاض  الدم  معدل ضغط  ارتفاع فى  بينها 
فى كمية البول املعتاد عليها يوميا حتى تصل 
اكتشاف  يصعب  أنه  سم.و   50 أو   40 إىل 
إال من خالل  الكلى  أن هناك خلال فى وظائف 
كلى  وظائف  عمل  إجراء  جيب  حيث  التحاليل، 
بالكلى،  ما  مشكلة  هناك  كان  ما  إذا  ملعرفة 
البولية،  املسالك  على  أشعة  عمل  جيب  كما 
دم  صورة  وعمل  صوتية  موجات  أشعة  وعمل 
عن  الكلى  أمراض  من  الوقاية  ميكننا  عامة.و 
طريق شرب املاء بكميات كبرية، والتى تعمل 
تناول  عن  االبتعاد  وجيب  الكلى،  غسل  على 
الكحوليات واإلقالع التام عن التدخني، وتقليل 
من  كبرية  كميات  على  حتتوى  التى  األطعمة 
امللح، والبعد عن تناول األدوية بدون استشارة 
الطبيب. فال جيب أن يكون الصيدىل هو طبيب 
األسرة ولكن البد الذهاب إىل الطبيب اخلتص 
قبل تناول أى دواء، ومن األمور التى تزيد من 
ولكن  قاس  رجيم  نظام  اتباع  الكلى  التهابات 

بدون استشارة طبيب تغذية خمتص.

من جمموع  عالية  نسبة  العني  أمراض  تشكل 
العربي،  العامل  بلدان  تهدد  اليت  األمراض 
النظر،  احنراف  أو  "إستغماتيزم"  مرض  ويعد 
أحد تلك األمراض اليت قد تؤدي إىل العمى 

تدرجييا إذا مل تتم معاجلتها.
اإلبصار  عيوب  أكثر  من  النظر  احنراف  ويعد 
شيوعا يف العامل وميثل حنو 40 يف املائة من 

أمراض العني اليت يتعرض هلا اإلنسان.

حدة  إىل ضعف  املرضية  احلالة  هذه  وتؤدي 
مع  عادة  وترتافق  تدرجيي،  بشكل  اإلبصار 

صداع وعدم القدرة على الرتكيز.

النظر  احنراف  فإن  طبية  تقارير  وحسب 
ضبابي  بشكل  الصور  مجيع  رؤية  إىل  يؤدي 
تصيب  وهي  بعيدة،  أم  قريبة  كانت  سواء 
الذكور واإلناث على حد سواء وقد تبدأ منذ 

الطفولة.

وختتلف أعراض احنراف النظر من شخص آلخر، 
السكري  مثل  األمراض  ببعض  أيضا  وتتأثر 
وارتفاع ضغط الدم ، فمرضى السكري مثال 
فقدان  حال  يف  قرنية  لزراعة  حيتاجون  قد 

النظر شبه التام.

ورغم أن هناك قائمة طويلة من أمراض العني 
على مستوى العامل، لكنها تهدد بشكل خاص 
البلدان الفقرية اليت ال تتوفر فيها سبل العالج 
على  النظر  احنراف  مرض  ويأتي  الصحيح، 
رأس تلك القائمة إضافة إىل أمراض اعتالل 
 ، الزرقاء  واملياه  العني  وحساسية  الشبكية 

وفقا" لـ سكاي نيوز.

  معاجلة الشخري بالتخفيف
 من امللح

يف  امللح  منخفض  الغذائي  النظام  يساعد 
جديدة  دراسة  حبسب  الشخري،  على  التغلب 

نشرتها صحيفة دايلي ميل الربيطانية.
برازيلي  مستشفى  يف  كلينيكية  جتربة  وجرت 
الختبار هذه النظرية على املرضى الذين يعانون 
الذي  النومي  اإلنسدادي  النفس  انقطاع  من 

يتسبب بالشخري.
وبدأت التجربة الشهر املاضي على 54 مريضًا 
أو  يوميًا،  للبول  مدرة  حبة  سيتناولون  حيث 
أو  امللح،  منخفض  غذائي  نظام  إىل  ينتقلون 
ال خيضعون ألي عالج، وجتري مراقبة مرضهم 

بعد أسبوع.
للبول  املدرة  احلبوب  أن  الباحثون  يرجح  وإذ 
والغذاء منخفض امللح سيقلالن من مستويات 
أن  يؤكدون  أنهم  غري  املرضى،  عند  امللح 
زيادة  إىل  سيؤدي  للملح  املفرط  اإلستهالك 

السوائل يف اجلسم.
املريض،  استلقاء  عند  أنه  الباحثون  والحظ 
تتسرب هذه السوائل بإجتاه الرقبة خالل النوم 
ما يؤدي إىل تضييق يف اجملاري اهلوائية العليا 
وبالتالي إىل انقطاع النفس اإلنسدادي النومي 

امُلسبنّب للشخري.
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تتــمات

نصراهلل: باقون يف سورية..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

يف اخلطاب الذي ألقاه يف إحياء ذكرى العاشر من حمرم أمام عشرات 
األلوف يف الضاحية اجلنوبية. وقال إن »من يتحدث عن انسحابنا من 
سورية كشرط لتشكيل احلكومة اللبنانية يطرح شرطًا تعجيزيًا وحنن 
ببضع  ولبنان وقضية فلسطني واملقاومة  نقايض وجود سورية  ال 

حقائب وزارية يف حكومة لبنانية قد ال تسمن وال تغين من جوع«.
واعترب نصراهلل أن »األخطار اليت تهدد املنطقة وشعوبها هي أعلى 

وأرقى بكثري من أن تذكر كشرط للشراكة يف هذه احلكومة«.
ودعا الفريق اآلخر اىل الواقعية والتخلي عن شروطه التعجيزية. 
وقال: »حنن ال نطلب منكم أصاًل ال غطاء للسالح وال غطاء للمقاومة«. 
وأضاف: »يقولون لنا اآلن ال نشارك معكم يف حكومة لتغطي وجودكم 
يف سورية وأنا أقول هلم لسنا يف حاجة اىل غطائكم لوجودنا يف 

سورية، ال سابقًا وال حاضرًا وال مستقباًل«.
واستدعى موقف نصراهلل هذا ردًا آخر من احلريري قال فيه: »حنن 
شكل  أي  اهلل  حلزب  نقدم  لن  بأننا  مؤكد  هو  ما  نؤكد  جانبنا  من 
من أشكال الشرعية الوطنية، لسياسات رعناء تزج بلبنان يف مهب 

العواصف اإلقليمية«.
لبنان  على  يستقوي  أن  يستطيع  اهلل  »حزب  أن  احلريري  ورأى 
وماهلا  إيران  بقوة  وثورته  السوري  الشعب  وعلى  واللبنانيني 
شروط  اللبنانيني  على  يفرض  أن  يستطيع  لن  لكنه  وأسلحتها، 
املشاركة يف احلياة السياسية«، معتربا »ان احلزب اختار أن يضحي 
القيادة  لقرار  وتلبية  األسد  لنظام  كرمى  ووحدته  لبنان  بسيادة 

اإليرانية محاية هذا النظام«.
نصر اهلل: باقون يف سورية

ذكرى  لبنان  الشيعة يف  املسلمون  االول،  امس  احيا  قد  وكان 
العاشر من حمرم مبسريات شعبية حاشدة، اضخمها يف ضاحية بريوت 
اجلنوبية، وأكثرها »دموية« يف النبطية، وسط سواد عارم اتشح به 
البشر واحلجر وإجراءات امنية اغلقت مناطق سكنية بأسرها امام عبور 
الدقة،  فائق  تفتيش  من دون  االشخاص  حتى  او  اليها  السيارات 
وفصلت اجراءات اخرى مناطق معرضة حلصول احتكاكات فيها على 
خلفية »مذهبية وحزبية«. وجنحت القوى االمنية من جيش وقوى امن 
داخلي يف اجتياز االمتحان االمين وخلفها يف الداخل أمن »حزب اهلل« 

من دون تسجيل اي خلل.
املناطق. وطغى حضور  العاشورائية خمتلف  وقد عمت املسريات 
مناصري »حزب اهلل« على بقية املكونات الشيعية اليت حتتفل تقليدًا 

باملناسبة.
السيد حسن  للحزب  العام  والنادر لألمني  املباشر  الظهور  وكان 
نصر اهلل لليوم الثاني على التوالي امام احلشود يف ملعب الراية، 
مواقف  اىل  استمعوا جمددًا  الذين  بإهلاب مشاعر احملتشدين  كفياًل 
باملقاومة وجاهزيتها ومقدراتها  »التمّسك  اطلقها نصر اهلل حمورها 
وكرامة  وشعبنا  بلدنا  حلماية  أساسي  كطريق  وإمكاناتها،  وسالحها 
شعبنا وسيادة دولتنا وخرياتنا وثروات بلدنا«. وشدد على انه طاملا 
»أن سبب املقاومة موجود، طاملا أن تهديد العدو ووعيده وأطماعه 

قائمة«.
كما شدد نصر اهلل على ان »وجود مقاتلينا وجماهدينا على األرض 
عن  الدفاع  بهدف  مناسبة،  من  أكثر  أعلّنا يف  وكما  هو،  السورية، 
املقاومة  حضن  وسورية  الفلسطينية  والقضية  وفلسطني  لبنان 
الدولية  اهلجمة  اليت تشكلها هذه  األخطار  وسندها يف مواجهة كل 
دامت  ما  وبصراحة،  واملنطقة.  البلد  هذا  على  التكفريية  اإلقليمية 

األسباب قائمة فوجودنا يبقى قائمًا هناك«.
سبب  إىل  النتيجة  حيولون  »أنهم  لبنان  يف  املشكلة  ان  واعترب 
اهلل من سورية  انسحاب حزب  يتحدث عن  السبب. من  ويتجاهلون 
شرطًا  يطرح  احلالية  املرحلة  يف  لبنانّية  حكومة  لتشكيل  كشرٍط 
أننا ال  أن يعرف اجلميع  أنه شرط تعجيزي. وجيب  تعجيزيًا ويعرف 
نقايض وجود سورية ووجود لبنان وقضية فلسطني واملقاومة وحمور 
املقاومة ببضع حقائب وزارية يف حكومة لبنانية قد ال تسمن وال تغين 

من جوع«. )مزيد من التفاصيل  ص 5(.

االكراد يسيطرون..
تتمة املنشور على الصفة االوىل 

الذي أراد االطالع على موقف املعارضة يف ضوء قرارها املشاركة 
إىل  اجلربا  دعا  الروسي  املسؤول  أن  إىل  وأشار   .»2 »جنيف  يف 
اجلربا  أن  أبلغته  املعارضة  أن  غري  املقبل،  األسبوع  موسكو  زيارة 
مرتبط مبواعيد مسبقة بينها زيارته لإلمارات اليوم، األمر الذي أسفر 
االئتالف  من  »وفد  لـ  الزيارة  ترتيب  يف  البحث  على  االتفاق  عن 
برئاسة اجلربا إىل العاصمة الروسية يف األسبوع الثالث من الشهر 

اجلاري«.
موقف  عن  بوغدانوف  سأل  »االئتالف«  وفد  أن  القيادي  وقال 
موسكو من دور األسد يف املرحلة االنتقالية، فأبلغهم أن »هذا األمر 
يقرره السوريون أنفسهم يف املفاوضات« املقررة يف »جنيف 2«. 
وقال مسؤول معارض آخر، إنه جرى استيضاح إمكان التفاوض مع 
الروس حول بنود بيان جنيف األول الصادر يف 30 حزيران )يونيو( 
العام املاضي، حيث »الحظ وفد املعارضة وجود مرونة روسية مل 
نتائج  يقررون  هم  السوريني  أن  أكد  أنه  مع  موجودة سابقًا،  تكن 

احلوار وليس أي أحد غريهم«.
وزاد أن اجلانب الروسي أبلغ املعارضة أنه »سريعى خالل الفرتة 

املقبلة مشاورات مع أطراف املعارضة ومسؤولني من النظام« قبل 
االجتماع املقرر بني مسؤولني روس وأمريكيني واملبعوث الدولي- 
العربي األخضر اإلبراهيمي يف جنيف يف 25 الشهر اجلاري لتحديد 
موعد املؤمتر الدولي. وُعلم أن املستشارة السياسية واإلعالمية يف 
الرئاسة السورية بثينة شعبان ونائب وزير اخلارجية فيصل املقداد 

سيتوجهان إىل موسكو يوم اإلثنني.
وقال القيادي يف »االئتالف« منذر أقبيق لوكالة »فرانس برس« 
إن املعارضة »وافقت على حضور مؤمتر جنيف، على أن يؤدي إىل 
بل  شرطًا،  ليس  وهذا  كاملة،  بصالحيات  انتقالية  سلطة  تشكيل 

يتناسب ويتوافق مع قرارات الشرعية الدولية«.
وكان امللف السوري حاضرًا بقوة خالل احملادثات بني وزير خارجية 
مصر نبيل فهمي ونظريه الروسي سريغي الفروف يف القاهرة أمس 
االول. وفيما أوضح فهمي يف مؤمتر صحايف مشرتك عقب احملادثات 
البحث تناول الوضع يف سورية وما يبذل من جهد لعقد مؤمتر  أن 
»جنيف 2« سعيًا إىل حل سياسي لألزمة السورية، قال الفروف إن 
هناك مواقف متطابقة يف شأن أهمية عقد »جنيف 2« يف أسرع وقت 

ممكن وبني مجيع األطراف السورية.
سيطرة  عن  اإلنسان«  حلقوق  السوري  »املرصد  أفاد  ميدانيًا، 
»وحدات محاية الشعب« الكردي على قرية تل عيد يف الريف اجلنوبي 
الشرقي ملدينة القامشلي يف مشال شرقي البالد، مشريًا إىل أن هذه 
الوحدات متكنت خالل 48 ساعة من السيطرة على 18 قرية صغرية 
وجتمعًا سكنيًا يف منطقة القحطانية بعد معارك طاحنة مع كتائب يف 
»اجليش احلر« وجهاديني. وقالت مصادر إن عبد العزيز سالمة وعبد 
احلر«،  »اجليش  فصائل  أحد  التوحيد«  »لواء  قائدي  صاحل  القادر 

أصيبا يف غارة جوية يف حلب مشال سورية امس االول.
على  ردًا  بساكي  جني  األمريكية  اخلارجية  باسم  الناطقة  وقالت 
انتقالية: »سياستنا على  إدارة مدنية  إعالن جهات كردية تأسيس 
وقد  وسالمتها،  السورية  األراضي  وحدة  دعم  على  تقوم  الدوام 
اعتربنا مشاركة اجمللس الوطين الكردي يف االئتالف خطوة إجيابية، 
ونشعر بالقلق حيال التقارير حول نية إعالن استقالل مناطق كردية 
أن  خاصة يف سورية جيب  كردية  منطقة  تأسيس  إن  يف سورية. 

يكون جزءًا من قرار أكرب«.

مصر توطد..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

دول أخرى، يف إشارة إىل الواليات املتحدة اليت توترت عالقاتها مع 

مصر، بعد حجبها جزءًا من مساعدات عسكرية على خلفية عزل الرئيس 

السابق حممد مرسي يف 3 متوز )يوليو( املاضي.
وعلم أن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ناقش مع 
قطع  على  مصر  مبقتضاها  حتصل  اتفاقات  توقيع  الروسي  نظريه 
أثنى  كما  والبحرية.  الصواريخ  أنظمة  خصوصًا  روسية،  عسكرية 
الفروف على عملية كتابة الدستور، وإن أحجم عن التعليق على عزل 

مرسي.
وجرت جلستا حمادثات بني وزيري الدفاع املصري والروسي يف 
نبيل  املصري  اخلارجية  وزير  وبني  القاهرة،  الدفاع يف  وزارة  مقر 
الوزراء  اجتمع  ثم  اخلارجية،  وزارة  مقر  الروسي يف  ونظريه  فهمي 
جلسة  يعقدوا  أن  قبل  منصور،  عدلي  املوقت  الرئيس  مع  األربعة 
وزارة  مقر  البلدين يف  بني  للتعاون   »2+2« آلية  إطار  رباعية يف 

الدفاع.
وقال منصور يف بيان إن »تدعيم العالقات املصرية - الروسية 
ليس على حساب دول أو قوى أخرى«، مضيفًا أن »مصر حريصة 
من منطلق مصاحلها الوطنية على االنفتاح على كل األطراف الدولية 

وحتقيق عالقات متوازنة«.
وأكد وزير اخلارجية املصري األمر نفسه يف مؤمتر صحايف مشرتك 
مع الفروف، إذ أكد أن »وزن روسيا أكرب من أن تكون بدياًل ألحد، 

وحنن ال ننظر إىل األمور بهذا الشكل«.
النقاش يف  العسكري مت  »التعاون يف اجملال  أن  وأعلن فهمي 
شأنه بني وزيري الدفاع«، الفتًا إىل أن البلدين اتفقا على »أهمية 
من  مزيدًا  الثنائي  التعاون  إلعطاء  املشرتكة«  الوزارية  اللجنة  عقد 

الزخم.
وحظيت زيارة شويغو لوزارة الدفاع حبفاوة بالغة، إذ كان السيسي 
يف استقباله لدى وصوله، كما أجريت له مراسم استقبال رمسية. 
وقال الناطق باسم اجليش العقيد أمحد علي إن اللقاء تناول »سبل 
دعم وتبادل اخلربات وتعزيز العالقات العسكرية بني القوات املسلحة 

يف البلدين يف خمتلف اجملاالت«.
عسكرية  اتفاقات  »توقيع  ناقشا  وشويغو  السيسي  أن  وُعلم 
مشرتكة بني مصر وروسيا، بينها حصول مصر على معدات عسكرية 
روسية منها صواريخ وقطع حبرية، إضافة إىل االتفاق على تبادل 
الزيارات العسكرية والتدريب يف املرحلة املقبلة، وفتح جمال التدريب 
لعناصر من القوات املصرية يف روسيا على أحدث األجهزة واملعدات 

العسكرية«.
ورست يف قاعدة البحر األمحر البحرية العسكرية أمس االول سفينة 
بني  العسكرية  والعالقات  الروابط  تعزيز  إطار  »يف  روسية  إمداد 
القوات البحرية يف البلدين«، حبسب وكالة األنباء املصرية الرمسية، 

بعد يومني من رسو طراد روسي يف ميناء اإلسكندرية.
إىل ذلك، انتهت جلنة تعديل الدستور من صوغ املواد املتعلقة 
بالسلطة التنفيذية، واشرتطت موافقة ثلثي اعضاء لسحب الثقة من 
احلكومة بدل عتبة النصف زائد واحد اليت تضمنها الدستور املعطل.
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ورغم عدم حسم اخلالف يف شأن مواد عدة، خصوصًا تلك املتعلقة 
بتفسري مبادئ الشريعة واملؤسسة العسكرية والقضاء، إال أن الناطق 
باسم اللجنة حممد سلماوي أكد التوصل إىل مرحلة متقدمة واالنتهاء 
من 75 يف املئة من مواد الدستور... وسيتم البدء يف التصويت 

النهائي خالل 10 أيام«.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية أن الرئيس املعزول حممد 
امللحقة مبستشفى  الوقائي  احلجز  مرسي نقل من حمبسه يف غرفة 
سجن برج العرب إىل زنزانة انفرادية عالية التأمني وبعيدة من السجناء 
اجلنائيني، فيما تظاهر مئات الطالب من أنصار مرسي يف جامعات 
»اإلخوان  مجاعة  تقوده  الذي  الشرعية«  دعم  »حتالف  ودعا  عدة. 
االنتقامية«،  للعدالة  »ال  اليوم حتت شعار  التظاهر  إىل  املسلمني« 
بالتزامن مع رفع حال الطوارئ وإنهاء حظر التجول، ما ميثل اختبارا 

ألجهزة األمن.

أبدى احلكم املوقت يف مصر اهتمامًا بالغًا بزيارة مشرتكة لوزيري 
الروسيني أمس االول ناقشا خالهلا مع نظرييهما  اخلارجية والدفاع 
املصريني التعاون العسكري وتوقيع اتفاقات شراء أسلحة، خصوصًا 

أنظمة الصواريخ البحرية، وتنفيذ برامج تدريب مشرتكة.
وبدت الزيارة األوىل من نوعها يف إطار آلية »2+2«، رسالة من 
اليت علقت  املتحدة  الواليات  األبرز  العسكري  القاهرة إىل شريكها 
مساعدات عسكرية ملصر يف أعقاب عزل الرئيس السابق حممد مرسي 

يف 3 متوز )يوليو( املاضي.
أول  الفريق  املصري  الدفاع  وزيري  بني  جلستا حمادثات  وجرت 
عبدالفتاح السيسي والروسي سريغي شويغو يف مقر وزارة الدفاع، 
وبني وزير اخلارجية املصري نبيل فهمي والروسي سريغي الفروف 
يف مقر وزارة اخلارجية، ثم اجتمع الوزراء األربعة مع الرئيس املوقت 
عدلي منصور، قبل أن يعقدوا جلسة رباعية يف إطار آلية »2+2« يف 

مقر وزارة الدفاع.
وحظيت زيارة شويغو لوزارة الدفاع حبفاوة بالغة، إذ كان السيسي 
يف استقباله لدى وصوله، كما أجريت له مراسم استقبال رمسية، 
حرس  الوزيران  وعرض  وروسيا،  الوطنيان ملصر  السالمان  وُعزف 
كانوا يف  الذين  اجليش  قادة  الروسي  الوزير  صافح  ثم  الشرف، 

استقباله.
وقال الناطق باسم اجليش العقيد أمحد علي، إن السيسي رحب 
يف بداية اللقاء بالضيف الروسي »كأصدقاء أعزاء«، مشريًا إىل أن 
اللقاء تناول »سبل دعم وتبادل اخلربات وتعزيز العالقات العسكرية 
بني القوات املسلحة يف البلدين يف خمتلف اجملاالت«، إضافة إىل 
»املستجدات واملتغريات املتالحقة على الساحتني اإلقليمية واحمللية 
والعالقات  املشرتك  التعاون  أوجه  وحبث  الراهنة  الظروف  ظل  يف 
أن  »أكد  السيسي  أن  وأضاف  البلدين«.  تربط  اليت  املتميزة 
االسرتاتيجية  للعالقات  املمتد  التواصل  إىل  إشارة  تعد  احملادثات 
التارخيية من خالل مرحلة جديدة من العمل املشرتك والتعاون البناء 

املثمر لكال اجلانبني«.
املصرية  املسلحة  بالقوات  واعتزازه  »تقديره  شويغو  عن  ونقل 
وأشاد  املصري،  الشعب  محاية  يف  املتجرد  التارخيي  ودورها 
باملستوى االحرتايف الذي وصلت إليه القوات املسلحة وأكد تدعيم 
والروسية«.  املصرية  املسلحة  القوات  بني  التعاون  أوجه  وتعزيز 
األفرع  وقادة  الفريق صدقي صبحي  األركان  رئيس  اللقاء  وحضر 

الرئيسة وعدد من كبار قادة اجليشني.
عسكرية  اتفاقات  »توقيع  ناقشا  وشويغو  السيسي  أن  وعلم 
معدات  على  مصر  حصول  بينها  وروسيا،  مصر  بني  مشرتكة 
على  االتفاق  خبالف  حبرية،  وقطع  صواريخ  منها  روسية  عسكرية 
تبادل الزيارات العسكرية والتدريب يف املرحلة املقبلة، وفتح جمال 
التدريب لعناصر من القوات املصرية يف روسيا على أحدث األجهزة 

واملعدات العسكرية«.
وشدد وزير اخلارجية الروسي خالل يف مؤمتر صحايف مع نظريه 
املصري عقب حمادثاتهما على أن »موسكو حترتم السيادة املصرية 
وحق املصريني يف تقرير مصريهم«. واستهل الوزير املصري املؤمتر 
بتأكيد أن بالده »تتطلع إىل تعاون مثمر مع روسيا يف جماالت عدة«، 
الفتًا إىل أن شكل وطبيعة وتوقيت زيارة الوزيرين الروسيني »هلا 
دالالت«.وأوضح أن اجتماعه مع الفروف ناقش »األوضاع يف دول 

اجلوار ملصر خصوصًا يف ليبيا والسودان وأفريقيا«.
واعترب أن »هناك رصيدًا قدميًا من التعاون الثنائي يف جماالت عدة، 
خصوصًا يف اجملال العسكري الذي مت النقاش يف شأنه بني وزيري 
الدفاع يف مصر وروسيا، فضاًل عن التعاون يف اجملال االقتصادي 
التجارة واالستثمار«. وأضاف أن »هناك اتفاقًا  والتنموي وتوسيع 
بني اجلانبني على أهمية عقد اللجنة الوزارية املشرتكة إلعطاء التعاون 
الثنائي مزيدًا من الزخم، خصوصًا التعاون يف اجملال التنموي والسد 
العالي والطاقة والتوسيع التجارة واالستثمار وزيادة أعداد السياح 
الروس ملصر«. وقال الفروف إن »مصر بالنسبة إلينا ليست فقط 
بأواصر صداقة منذ  رائدة ولكنها دولة صديقة نرتبط معها  دولة 
»من  أن  واضاف  واسرتاتيجي«.  مستمر  تعاون  وهو  عدة  سنوات 
متطور  اقتصاد  ذات  دولة مستقرة  تبقى مصر  أن  موسكو  مصلحة 
الدستور  »التحضري ملشروع  أن  واعترب  فعال«.  أداء حكومي  وذات 

واالستفتاء سيسمح ملصر بالتقدم إىل األهداف املنشودة«.

القاهرة تناقش مع موسكو اتفاقات سالح 
وتدريب عسكري
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كتابات

رئيس الرابطة العربية السورية املهندس االكادميي 
ظافر عايق يكرم املطرب الكبري نور مهنا 

كان ومازال رئيس الرابطة العربية السورية ورئيس الرابطات العربية السورية وعضو اجمللس 
االستشاري االغرتابي السابق ورجل االعمال االكادميي املهندس اخللوق االستاذ ظافر عايق كما 
يقال )كرم على درب ( مضيافا يعمل للجالية واالنسان والوطن الغالي سورية احلبيبة واسرتاليا 
الغالية املتعددة احلضارات والثقافات بكل مصداقية واخالص وحمبة وما من وفد عربي سوري 
من رمسيني وروحيني واكادمييني وفنانني إال وأقام هلم حفاًل تكرمييًا، ومن مجلة ما كرم املطرب 
اجلاليه  ميثل  الذي  عايق  ظافر  املهندس  االستاذ  حضرة  يف  قال:إنين  الذي  مهنا  نور  الكبري 
والغنى  العلمية  الكفاءة  أصحاب  النهم  وكرمياته  عقيلته  مع  الوضاء  بوجهه  والعربيه  السوريه 
القومي  نور نعمل مبا ميليه علينا واجبنا  يا أستاذ  الوطين والفكري ،فأجابه االستاذ ظافر حنن 
أنا  والوطين واالنساني وحنن نفتخر بك النك تعمل على إحياء الرتاث الطربي االصيل. وكنت 
اكرم برجس املغّوش املسؤول االعالمي للرابطة السورية حتدثت مرحبًا حبضور باقة مجيلة من أبناء 
وبنات اجلالية السورية والعربية من ضيوف صاحب الدعوة االستاذ ظافر وعائلته وقدمت النجم 
الصديق نور مهنا حيث أجاد نور بنوره الطربي االصيل وغنى لسوريه احلبيبه أمجل االغنيات وخص 
اجلوالن وفلسطني وكافة بالدنا العربية.. نأمل من اهلل أن تزول الغيوم السوداء وينتصر احلق 

وتعود اراضينا املغتصبة لتعود البسمة املشرقة إلينا مجيعًا ولن يضيع حق وراءه مطالب.

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

الفنان نور مهنا يتوسط املهندس االكاديمي ظافر عايق و الزميل اكرم املغوّش 

Saturday 16 November 2013  2013 الثاني  تشرين   16 السبت 

الرئيس نبيه بّري صّمام آمان  والرئيس القائد شبّلي العيسمي خمطوف من لبنان 

من  العربي  الوضع  نتابع  وحنن 
احمليط إىل اخلليج نرى أن االوضاع 
السائدة حمبطة لكافة شرائح جمتمعنا 
إرادة  على  سلبًا  ينعكس  ما  وهذا 
شعبنا وقد يكون للمواقف االجيابية 
نبيه  االستاذ  املناضل  للرئيس 
املخلصني  مع  الكبري  الفضل  بّري 
املؤامرة  تنفيذ  لوقف  التصدي  يف 
احلوار  خالل  من  الرؤوس  املتشعبة 
دم  استباحة  لعدم  الدميقراطي 
هذا  ويف  لبنان  يف  جمددًا  الفقراء 
بّري  الرئيس  زيارة  نستذكر  اجملال 
السفري  سعادة  وتكريم  السرتاليا 
وحديثنا  ابواحلسن  لطيف  الدكتور 
أدهم خنجر  الشهيد  البطل  عن جلوء 
عام  1922لعرين القائد العام للثورة 
السورية الكربى البطل العظيم اخلالد 
وإختطاف  االطرش  باشا  سلطان 
يف  له  الفرنسيني  املستعمرين 
حضر  الذي  سلطان  البطل  غياب 
على الفور مع رفاقه االبطال الذين 
ثراهم  اهلل  طيب  معظمهم  استشهد 
وعلي  وزيد  مصطفى  اشقاؤه  وهم 
االطرش ومحد الرببور ومعّذى وسليم 
وخليل املّغوش وحسني مرشد رضوان 
وعلي  وهاب  امللحم وشكيب  وعلي 
أبو خري وعلي عبيد ويوسف العيسمي 
الكبري  القائد  الرئيس  فخامة  والد 

بقلم : اكرم برجس املغوّش

السفري الدكتور لطيف أبو الحسن يتوسط الرئيس نبيه برّي والزميل اكرم املغوّش ) إرشيف (

1 )سوق املومسات(  
الطّماع،  صديقه  إن  يصّدق  مل 
البخيل، املقيت، قد بذل »قرشني« 
مشرتطًا  وقال،  »علكة«.  واشرتى 
»اخلرب«  هذا  إذا  نفسه،  على 
صحيحًا،  أبدًا  يكون  ولن  صحيح، 
إّنه سيمشي، يف سوق املومسات، 

بالكلسون!.

**

2 )قال(  
مل  دافئ.  لسانه  إّنه  وصفه 
يسمعه، ومل يسمع عنه، يومًا، إّنه 
»نقل« كالمًا مسيئًا من صديق إىل 
شكر  وقد  حبّقه.  امُلساء  الصديق 
هو  وواقعًا،  إطراء،  أعتربه  ما  له 
ال يستحّق هذا اإلطراء، وال بّد من 
»ينقل«  حّقًا مل  إّنه  وهو  توضيح، 
يف يوم، ُموِقعًا بني صديقني، أو 
مطلق شخصني، ولكن ليس بسبب 
ببساطة،  بل،  لسانه،  دفء  من 
فما  ذاكرته،  صقيع  من  بسبب 

أسرع أن ينسى!. 

**

3 )منقول( 
مقلق،  السياسي  اإلسالم  »حكم 
احلرّيات  على  اخلوف  ويستثري 
ثقافة  وعلى  والفردّية،  العاّمة، 

األقلّيات وحرّيتها«. 

**

4 )عادل إمام(  
»بيعّيط ِمن كثر اإلميان«. 

**

5 )كمال الصلييب(
لبنان  يف  الورق  لعب  »حتى 
يصبح للنكايات و«التزريك« وليس 

للتمّتع..«. 
 

**

6 )ديُك الرأس(  
تبدأ ِمْن حاّفٍة يف الرأس؟ 

تبدأ ِمْن فّوهِة بركاِن الرأس؟ 
ِمْن مْكِر الرأس؟ 

ِمْن كراماٍت للرأس؟  
ِمْن أيَن تبدأ؟ 

ِمْن شظّية  
ويف الرأس 

َمن يستأصل بدأب زهرَة احلياة؟   
ويف الرأس ثعلب كثري 

ويف الرأس أخرق 
ويف الرأس اخلواُء وصداه  
ويف الرأس نصُف الرأس 

ال شيء أكثر بياضاً 
شوقي مسلماني 

العيسمي  شبلي 
من  املختطف 
لبنان وقد خاطب 
سلطان  القائد 
احملتل  قادة 
قائاًل  الفرنسي 
)ان موتي وإهانة 
سيان  ضيفي 
سبيل  فأخلوا 
فورًا(  ضيفنا 
من  كان  فما 
املستعمرين االأن 
أغاروا بطائراتهم 
القائد  على دارة 
ومنازل  سلطان 
االبطال  رفاقه 
باالرض  وسّوهم 
القائد  فهاجم 
ورفاقه  سلطان 
العسكرية  القوه 
نقل  ارادت  اليت 
أدهم  البطل 
خنجر أبن اجلنوب 
اىل  اللبناني 
فحطموا  بريوت 
ت  ملصحفا ا
وقتلوا  ودمروها 
من فيها وأسروا 
جنودها  بعض 
فنقل الفرنسيون 
البطل  الطغاة 
بريوت  اىل  خنجر 
رميًا  واعدموه 
فقال  بالرصاص 
سلطان  القائد 
لنا  حيلة  )ال 
أّذل  السماء  يف 
الغادرين( اهلل 

املعارك  وبدأت 
املستعمرين  ضد 
ابو  بقيادة 
العربية  الثورات 
باشا  سلطان 
ومل  االطرش 
ِاالبتحرير  تنته 

أّذكر  أن  وحيضرني  ولبنان  سورية 
والقائد  بّري  نبيه  املناضل  االستاذ 
السيد حسن نصر اهلل بالقائد العربي 
الكبري االستاذ شبلي العيسمي جنل 
البطل يوسف العيسمي رفيق القائد 
الكبري والعظيم سلطان باشا االطرش 
املؤمنني  مع  ينفع   التذكري  لعل 
ويعود القائد الكريم االستاذ شبلي 
العيسمي على حصان أبيض بعد أن 
االمة  أحرار  أجل  من  النضال  أرهقه 
العربية وهو يف غاية السعادة رغمًا 

وغصبًا عن الظاملني واملتصهينني. 
ونذّكر أيضًا بقريب القائد العيسمي 
على املستوى العاملي االستاذ طارق 
مجهورية  رئيس  نائب  العيسمي 
احرار  وصديق  البولفارية  فينزويال 
شافيز  هوغو  اخلالد  القائد  العرب 
إكلياًل  ووضع  السويداء  زار  الذي 
من الزهر على ضريح البطل سلطان 
باشا االطرش ومتنى أن يكون جنديًا 
حتت رايته، هذا ما جاء يف خطابه يف 

جبلنا االشم .

وما خلَف ظهِر الرأس 
وديُك الرأس   

أم تبدأ مّما يف الرأس 
خيتبئ ذعرًا 

ِمْن كثرِي ما يكون؟  
أم تبدأ ِمْن بكاء؟ 

أم تبدأ مّمن يرتّدد 
يف أن يكون وجهًا؟ 

أم مّما يف الرأس 
ِمْن أوبئة 

وكأٍس حمّطمة؟   

أمامَك كوامت صوت  
وَمْن يفتخر إّنه ال يسمع صوتًا  

وَمْن ال ينتبه إّنه ليس له صوت  
وَمْن يصّلي 

لكي ال يكون له صوت  
وَمْن أقسَم إذا رأى صوتًا 

سيعدمه عمَره 
شنقًا، صلبًا أو حرقًا 

ويف الطريق عيون وقحة 
تبتسم، تلدغ 

تتثاءب 
و

تنام. 

**

7 )اسكندر حبش(  
»هو الثلج 

إذًا 
ال شيء أكثر 

من هذا البياض 
ال شيء 
سيبقى 

على الطاولة 
سوى آثار كّفك 

يدك 
اليت تناولت اخلبز والنبيذ 

ذات يوم 
يدك 

اليت مل تعرف 
سوى ليل 

أحاَط 
بك.  

**

8 )سياسة(  
اليمينّيون أناٌس أغنياء 

وال خيال هلم  
العنصرّيون أناٌس فقراء 

وال خيال هلم أيضًا. 
Phil Doyle  فيل دويلي ـ شاعر 

أسرتالي. 

Shawki1@optusnet.com.au
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منوعات

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Saturday 16 November 2013  2013 الثاني  تشرين   16 السبت 

5 جنوم خيفون 5 أسرار فاضحة يف حياتهم
ولكن  عليه،  اآلخرين  إطالع  يريد  ال  سر  منا  كل  حياة  يف 
اخلاصة  األسرار  عن  التنقيب  جيري  املشاهري  عامل  يف 
اليت  النوعية  تلك  من  كانت  إذا  خاصة  جنم،  كل  حياة  يف 
نهائيا.  عنها  احلديث  يف  يرغبون  وال  النجوم  عليها   يتكتم 
من  جنوم   5 حياة  وحساسة يف  فاضحة  أسرار   5 لكم  جلبنا  وقد 

مشاهري هوليوود، لن جتدوها يف مكان آخر.

*تشارليز ثريون

نشأت املمثلة األمريكية تشارليز ثريون )38 عاما( يف منطقة ريفية 
والديها  مع  جوهانسربج،  من  بالقرب  مزرعة  افريقيا، يف  جبنوب 

جريدا وشارلز.
فقط،  عاما   15 عمرها  تشارليز  كانت  عندما   ،1991 يونيو  ويف 

شاهدت والدتها تطلق النار على والدها.
فقد كان مدمنا للكحوليات وهاجم والدتها وهددها بالقتل، ولذلك 

اعتربت احملكمة اطالقها النار عليه دفاعا عن النفس.

*ماريا كاري
عندما وقع الطالق بني والدي املغنية األمريكية ماريا كاري )43 
عاما(، رحلت بعيدا لتعيش مع امها وشقيقها مورجان، بينما بقيت 

شقيقتها »أليسون« مع والدها.

إدمان  إىل  أليسون  حتولت  حتى  اجلانبني،  بني  االتصال  وانقطع 
اجل  املتعة من  تبيع نفسها لعشاق  أنها كانت  لدرجة  املخدرات، 

احلصول على مثن املخدرات.
عن  بعيدا  لرتبيته  الطفل  أليسون  ابن  اخذ  ماريا  والدة  وحاولت 

والدته املدمنة.

*اليتون ميسرت

يف  عاما(   27( ميسرت  اليتون  األمريكية  واملغنية  املمثلة  ولدت 
السجن الن والدتها كانت تقضي عقوبة السجن يف سجن تكساس 

بعد إدانتها بتهريب املخدرات بني جامايكا والواليات املتحدة.
ومسحت إدارة السجن لوالدتها برعاية الطفلة لعدة أشهر يف منزل 
قيد االقامة اجلربية، قبل أن تعود إىل السجن جمددا لتكمل فرتة 

عقوبتها.

*وودي هارلسون

كان شارلز هارلسون، والد املمثل األمريكي وودي هارلسون )52 
عاما( قاتال أجريا، ومت القبض عليه وادانته بقتل أحد القضاة، بعد 

وقت قصري من مغادرته السجن يف قضية قتل أخرى.
العشرين  القرن  يف  لقاضي  قتل  جرمية  أول  هي  تلك  وكانت 

بالواليات املتحدة.

ومت احلكم على شارلز بالسجن مدى احلياة، حتى مات يف حمبسه 
عام 2008.

*مايلي سايرس

هل تعلم أن املغنية األمريكية مايلي سايرس )20 عاما( هلا شقيق 
يف نفس عمرها تقريبا.

فقد كان والدها بيلي راي على عالقة بامرأتني اصبحتا حاملني يف 
نفس الوقت تقريبا، قبل أن يتزوج بوالدة مايلي.

وشقيق مايلي من األب يدعى كريستوفر كودي، ونشأ مع والدته 
يف كارولينا اجلنوبية، ومل يلتق أو يزر والده أو شقيقته منذ كان 

صغريا.

كيف تحدى مغامر كندي 
ناطحات سحاب تورونتو

أمام  قضائية  شكوى  ضدها  وقدم  زوجته  صيين  رجل  طلق 
حمكمة بسبب إجنابها أطفاال قبيحني.

وقال موقع »هفينجتون بوست« ان تفاصيل القصة، اليت 
حدثت يف مشال الصني، بدأت عندما شك جان فينغ، يف أبوته 
إلحدى بناته لشدة دمامتها، مستبعدا أن تكون كذلك استنادا 

إىل مالحمه ومالمح أمها.

وقد دفع الشك الرجل إىل إجراء فحص على احلمض النووي 
للطفلة، وفقا ملا ذكرت صحيفة »االحتاد« اإلماراتية.

وأثبت الفحص أن الطفلة ابنته بالفعل، عندها، أخربته زوجته 
باحلقيقة اليت تقف وراء املفاجأة، حيث أكدت الزوجة أنها كانت 
اجلنوبية  كوريا  عمليات جتميلية يف  أن جتري  قبل  جدا  قبيحة 

بتكلفة بلغت 100 ألف دوالر لتبدو على ما هي عليه.

 صيني يقاضي زوجته إلنجابها 
أطفااًل قبيحني

حول  مصورًا  تقريرًا  الربيطانية  ميل"  "الديلي  نشرت صحيفة 
ما أمسته "مغامرات وحتدي مغامر كندي لناطحات السحاب يف 

مدينة تورونتو".

 وأظهرت تلك الصور كيف أن ناطحات السحاب أصبحت مكانًا 
معتادًا للمخاطرين الكنديني، الذين تستحوذ عليهم فكرة النظر 

إىل العامل من تلك املناظر الشاهقة االرتفاع.

الوقت ذاته  والتقط تلك الصور املخيفة والرائعة اجلمال يف 
إىل  اضطر  والذي  ريابوي"،  "توم  احملرتف  الكندي  املصور 

االرتفاع ألكثر من ألف قدم.

وقال ريابوي إن تسلق ناطحات السحاب بدأ يراوده عندما كان 
صغريًا، وأصبح يتسلق ثالجة والديه يف مدينة تورونتو فدخل 

والدي مدهوشًا ووجدني جالسًا فوق الثالجة.

وتابع بقوله "إىل أن تطور األمر لتسلق ناطحات السحاب شاهقة 
االرتفاع، بعد مساعدة والدي على تعلم رياضة التسوق، بعدما 

الحظ شغفي بها".
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IMMIGRATION Minister 
Scott Morrison says there 
is “no rhyme or reason” 
to why Indonesian author-
ities do not take stricken 
asylum seekers back to 
their shores. 
In recent weeks Indonesia 
has allowed two boatloads 
of asylum seekers to be 
returned after their boats 
met trouble at sea.
But in two other cases 
the passengers were not 
allowed back and had to 
be taken by the Australian 
navy to Christmas Island 
for processing.
Labor says it shows that 
the Abbott government’s 
border protection policy 
is not working.
“The border protection 
policy which Tony Abbott 
took to the election is in 
tatters,” opposition immi-
gration spokesman Rich-
ard Marles said.
Mr Morrison says the gov-
ernment is succeeding in 
stopping the boats, but 
the situation with rescues 
and returns is “very frus-
trating”.
“There’s no real rhyme or 
reason to it necessarily,” 
Mr Morrison told Fairfax 
Radio on Monday. “I think 
this last instance became 
very problematic because 
it became very public.”
Mr Morrison says he had 
given the Indonesian gov-
ernment an undertaking 
that when such incidents 
occurred “we would do it 
directly and we would do 
it discretely”.
An Indonesian MP was re-
ported on the weekend as 
saying three out of three 
out of six Australian re-

Morrison baffled by Indon 
boat policy 

quests to take back peo-
ple who’d been rescued 
had been declined since 
September.
But the minister said there 
had only been four such 
cases.
The Australian Greens say 
the government has cre-
ated the problem by not 
being transparent about 
its asylum seeker policy, 
known as Operation Sov-
ereign Borders.
“Mr Abbott’s excuses for 
secrecy are wearing thin 
and the Greens will use 
the powers of the parlia-
ment to reinforce transpar-
ency,” Greens immigra-
tion spokeswoman Sarah 
Hanson-Young said.
Opposition frontbencher 
Penny Wong is calling the 
situation absurd.
“Australians are looking 
to the Jakarta Post to get 
information about what 
their government is do-
ing,” she told the ABC.
“They are a government 
that does not want to tell 
Australians what they are 
doing.”
But Mr Morrison says the 
debate amounts to “hy-
perventilating” by the 
government’s opponents.
“What they won’t acknowl-
edge is we are succeed-
ing - 75 per cent down on 
arrivals of illegal boats 
since Operation Sover-
eign Borders commenced. 
And our returns overseas 
have doubled.”
The minister says it is also 
frustrating that Indonesia 
has no significant search 
and rescue services 
based on their southern 
coastline.
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NSW’S transport minister 
admits that building Syd-
ney’s light rail network will 
be difficult and disruptive, 
but residents and business-
es will get a say. 
The 12km network linking 
Circular Quay to Central and 
the Sydney Cricket Ground, 
Randwick racecourse, 
Prince of Wales Hospital 
and the University of NSW 
in the city’s east is expected 
to generate 10,000 jobs and 
add $4 billion to the state’s 
economy.
That’s two and a half times 
the project’s $1.6 billion 
cost.
Speaking at the release of 
the environmental impact 
statement in Sydney’s CBD 
on Thursday, Gladys Bere-
jiklian said the link meant 
220 buses every hour could 
be removed from the CBD 
and directed to other sub-
urbs.
She said as the government 
moved into the final plan-
ning approval and procure-
ment phases, the public 
was being invited to provide 
input on the number and lo-
cation of light rail stops and 
- to some extent - the inten-
sity of construction in their 

NSW light rail moves towards 
reality 

area.
However the route of the 
network is off the negotiat-
ing table.
“The route we’ve identi-
fied is after a lot of detailed 
work,” she said.
“The reason why this route 
was determined was its 
access to other transport 
links.”
Major construction of the 
project is expected to start 
after centenary ANZAC cel-
ebrations in April 2015.
The Property Council, repre-
senting owners of office, re-
tail and residential buildings 
in the CBD, acknowledged 
the light rail would produce 
“winners and losers”.
But it was happy with the 
government’s level of con-
sultation with its members, 
NSW Executive Director 
Glenn Byres said.
Community information 
sessions are happening in 
the CBD, Kensington, Rand-
wick, Moore Park and Surry 
Hills in November and De-
cember.
People wanting to find out 
more information about the 
project or give feedback can 
visit www.sydneylightrail.
transport.nsw.gov.au.

THE federal government 
is toughening rules for 
politicians’ travel entitle-
ments after it emerged 
some claimed taxpayers’ 
money to attend weddings 
and football matches. 
The government will 
strengthen the declara-
tion parliamentarians 
make when making a 
travel claim.
From January 1, if their 
travel claim later needs 
adjustment, because it is 
outside the guidelines, 
they will be forced to pay 
a 25 per cent penalty on 
top of the adjustment.
Mandatory training will 
also be given to parlia-
mentarians and their of-
fices if more than one 

Govt toughens travel ex-
pense claims rules 

incorrect claim is lodged 
within a financial year.
Special Minister of State 
Michael Ronaldson told 
a press conference in 
Melbourne the move will 
improve transparency 
and public respect for the 
system.
“Those who do the wrong 
thing on the back of these 
changes will suffer a sig-
nificant financial penalty,” 
he said.
Under the changes, Sena-
tor Ronaldson may table 
in parliament the name 
of any parliamentarian 
who fails to “substantially 
comply” within a reason-
able time with a request 
for further information 
about their claims.

Federal Member for Blax-
land, Jason Clare MP has 
today announced plans 
for the Centenary of Gal-
lipoli in Bankstown.
This will include a spe-
cial event at Memorial 
Oval on Anzac Day, 25 
April 2015 to watch the 
dawn service in Galli-
poli. 
“After the dawn services 
at local RSLs on Anzac 
Day 2015, we will gather 
at Memorial Oval. There 
the electronic score-
board will become a big 
screen TV and we will 
watch as the sun rises 
on the other side of the 
world, at Anzac Cove in 
Gallipoli,” Mr Clare said.
“It will be a very impor-
tant moment for Austra-
lia, for all Australians 
– and we should be part 
of this.
“We should be part of 
this because what hap-
pened on the beaches 
and the cliffs of Gallipoli 
has shaped the people 
we are today.”
Plans also include re-
storing the original 
World War One memo-
rial at Memorial Oval, 
in honour of the young 
men from Bankstown 
who never came home.
“After WWI ended Bank-
stown Council bought 

Remembering Bankstown’s 
fallen heroes

some land called Fripp’s 
Paddock and they re-
named it Memorial Oval,” 
Mr Clare said.
“It’s a memorial to the 
31 young men from our 
local area who went off 
to fight on the other side 
of the world and never 
came home.
“These 31 men deserve 
to be remembered.  And 
as we approach the 
100th Anniversary of 
World War One I think 
we should return the old 
memorial to its original 
place at Memorial Oval.  
Mayor, Khal Asfour 
agrees and we are going 
to make it happen.” 
The memorial, with the 
names of the 31 young 
men from Bankstown 
who fought and lost their 
lives during World War 
One is currently in stor-
age at the Bransgrove 
Road Depot, Panania.
The restoration of the 
memorial will coincide 
with the 100th Anniver-
sary of the landing at 
Gallipoli. 

Mr Clare made this an-
nouncement at the Bank-
stown RSL’s Remem-
brance Day Service.

Media Contact: Jamie 
Wassef 02 9790 2466
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PRIME Minister Tony 
Abbott has offered the 
Philippines’ leader more 
disaster support after 
the devastating Typhoon 
Haiyan. 
The government pledged 
almost $400,000 in im-
mediate humanitarian 
aid after Haiyan slammed 
into the Philippines on 
Friday, killing more than 
10,000 people.
But Mr Abbott says the 
government is prepared 
to do more.
“I join my fellow Austra-
lians in expressing our 
deepest sympathies to 
the people of the Phil-
ippines in the wake of 
the terrible loss of life 
and damage caused by 
Typhoon Haiyan,” the 
prime minister said in a 
statement on Monday.
“I have written to the 
President of the Philip-
pines, Benigno Aqui-
no III, to pass on our 
thoughts and prayers to 
the Philippine people and 
to offer further disaster 
support if and when it is 
needed.”
Australian man Kevin 
Lee, a former priest who 
blew the whistle on child 
sex abuse cover-up in 
the Catholic church, was 
among those killed.
Mr Abbott said the gov-
ernment was providing 
consular assistance to 
his family and The De-
partment of Foreign Af-
fairs was investigating 

Abbott offers more 
help to the Philippines 

whether more Austra-
lians were affected.
DFAT says Australians 
concerned for the wel-
fare of family and friends 
in the region, should first 
attempt to contact them 
directly.
If that is unsuccessful 
they should call DFAT’s 
24-hour Consular Emer-
gency Centre on 1300 
555 135 or +612 6261 
3305.
Speaking at a major in-
ternational humanitarian 
forum in Sydney, foreign 
minister Julie Bishop 
said the government 
expected to announce 
more aid for the Philip-
pines.
“The Australia govern-
ment has provided initial 
emergency relief sup-
plies and two Austra-
lian disaster experts are 
on the ground, a third 
on the way and we’re 
working with Filipino 
authorities on a further 
aid package to be an-
nounced hopefully early 
this afternoon,” she said 
on Monday.
Ms Bishop extended 
condolences to the peo-
ple of the Philippines 
and the family of former 
Sydney priest Kevin Lee, 
who died in storm.
Mr Lee founded the Padre 
Pio parish in Glenmore 
Park, in western Sydney, 
but moved to the Philip-
pines after leaving the 
priesthood.
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PM Tony Abbott has offered the Philippines’ leader more disas-
ter support after Typhoon Haiyan. Source: AAP

The video shows the jiha-
dist, identified in a previ-
ous posting as Abu Asma 
al Australi, standing at the 
back of a truck used in a 
suicide bombing.
The truck was reportedly 
carrying 12 tonnes of ex-
plosives.
Draped in a black and white 
banner with Arabic writing, 
the man chants praises to 
Allah in the morning light.
Because the man’s face is 
obscured it is difficult to 
confirm his identity, but 
the bomber is believed to 
be a 27-year-old Brisbane 
man named Ahmed who 
had been living in Syria for 
about a year.
His family on tuesday de-
nied on radio it was him, 
saying he was still alive.
Zaky Mallah, the Australian 
representative of the anti 
Syrian Government group, 
the Free Syria Army, said 
the alleged Brisbane sui-
cide bomber who blew 
himself up in Syria “must 
have seen the serious dev-
astation, the brutal crimes 
committed by the Assad 
regime” and the “blood-
shed of the Syrian people” 
who have died in the civil-
ian strife.
Mr Mallah said he believed 
Abu Asmah “saw no hope 
but to give up his life to de-
fend the Syrian people in a 
suicide martyrdom opera-
tion that resulted in the kill-
ing of 35 Assad soldiers.
“This is how horrible this 
war has become”
The video purports to be 
published by the al-Qaeda 
connected group Jabhat al 
Nusrah, which in Septem-
ber claimed the Australian 
had blown himself up in 

‘Australia’s first suicide bomber’ on video 

an attack on a Syrian army 
checkpoint.
The video gives insight 
into the man’s final hours 
and shows the group pre-
paring the truck bomb 
used in the attack.
Ahmed was already under 
investigation by the Aus-
tralian Federal Police.
Authorities are understood 
to be investigating the cir-
cumstances surrounding 
the bombing, which oc-
curred at the Deir al-Zour 
military airport in Syria’s 
east.
The blast claimed the lives 
of 35 Syrian soldiers.
The absence of physical 
evidence and the difficul-
ties of obtaining informa-
tion about foreign fighters 
in Syria meant authorities 
could not be 100 per cent 
certain Ahmed was the 
bomber.
If confirmed, the man 
would be the fifth Austra-
lian known to have died 
in the Syrian conflict as at 
September.
Authorities believe there 
are about 80 Australians 
participating in the con-
flict, in either combat or 
support roles, according 
to a report in The Austra-
lian .
Of those, about 20 per cent 
are thought to be fighting 
with al-Nusra Front, which 
was listed as a terrorist or-
ganisation by the Austra-
lian Government this year.
Hundreds more are be-
lieved to be assisting in 
other capacities, such as 
humanitarian relief.
Most are Lebanese dual 
nationals who enter Syria 
through Turkey’s porous 
southern border.

A new video has emerged purporting to show an Australian jihadist 
who blew himself up on October 2. Courtesy LiveLeak

TREASURER Joe Hockey 
has introduced legislation 
to repeal Labor’s mining 
tax and related measures 
that were supposed to be 
funded by the impost. 
Mr Hockey said the min-
erals resource rent tax 
(MRRT) barely raised any 
of the revenue it was fore-
shadowed to do when it 
was implemented by the 
former government last 
year.
“The bill ends a sordid 
history of poor taxation 
policy,” Mr Hockey told 
parliament on Wednes-
day.
“Given that the mining 
tax has failed to deliver 
meaningful revenue, the 
government has had to 
borrow to pay for the ex-
penditure associated with 
the mining tax.”
Scrapping the mining tax 
and associated expendi-
ture measure would save 
the budget $13.4 billion, 
the treasurer said.
Mr Hockey said only a 
Labor government could 
have introduced a tax that 
raised little money and 
left the budget worse off.
The MRRT is a 30 per cent 
impost on the super prof-
its of coal and iron ore 
producers.
Since it began, the tax 
has raised a net $400 
million, despite Labor’s 
initial forecasts of more 
than $3.7 billion in its first 
year.
“The mining tax is a flawed 
tax,” Mr Hockey said.
The legislation also seeks 
to repeal other measures 
associated with the MRRT 
package.
The repeal of the loss 
carry-back initiative will 
save $950 million over 
the forward estimates, re-
ducing the instant asset 
write-off for small busi-
ness to $1000 from $6550 
will save $2.6 billion, and 
scrapping the tax deduc-
tion for motor vehicles 
will save $450 million.
“However, it is important 
to note that in an unrelat-

ed initiative, the coalition 
will assist the automotive 
industry by not imposing 
Labor’s $1.8 billion fringe 
benefits tax to salary-sac-
rificed cars,” Mr Hockey 
said.
Other initiatives to be 
repealed include the 
schoolkids bonus, to 
save $4.5 billion, and the 
low income superannua-
tion contribution, to save 
$1.1 billion.
However, the government 
will be keeping incremen-
tal increases in the su-
perannuation guarantee 
to 12 per cent - although 
the rises will be delayed 
for two years, saving $1.6 
billion.
The super guarantee rate 
will remain at 9.25 per 
cent until June 30, 2016, 
and then rise to 9.5 per 
cent on July 1, 2016.
The rate will then in-
crease by half a per cent 
a year until it reaches 12 
per cent on July 1, 2020.
Mr Hockey said the MRRT 
was a complex and un-
necessary tax that had 
imposed considerable 
administrative costs on 
affected resources com-
panies.
Less than 20 individual 
taxpaying groups had 
contributed to the net 
$400 million raised so 
far.
But about 145 other min-
ers had to submit tax in-
stalment notices despite 
making no payments.
“Repealing the tax will 
restore confidence and 
promote mining activity, 
which in turn will create 
jobs and deliver prosper-
ity to the broader commu-
nity,” Mr Hockey said.
“It will send a clear signal 
that Australia wants to be 
a premier destination for 
mining investment, and is 
once again open for busi-
ness.”
Debate on the Minerals 
Resource Rent Tax Re-
peal and Other Measures 
Bill 2013 was adjourned 
to a later date.

Hockey introduces legislation to 
end MRRT 
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DEPUTY Labor leader 
Tanya Plibersek charged 
taxpayers to take her fam-
ily to holiday destination 
Lord Howe Island, where 
she met constituents. 
The Sydney MP’s elector-
ate covers the territory 
700km off the coast of 
NSW and she spent four 
days on the island, popu-
lation 350, in April 2011.
Entitlements documents 
show three members of 
Ms Plibersek’s family trav-
elled with her, at a cost of 
almost $3500 in flights.
The family flew to the is-
land on April 24 and re-
turned to Sydney on April 
28.
Revelations of Ms Pliber-
sek’s family trip to Lord 
Howe Island come as 
Prime Minister Tony Ab-
bott launches a crackdown 
on MP travel claims.
Politicians face being 
fined 25 per cent of any 
wrong claim.
There is no suggestion 
Ms Plibersek’s claim was 
outside rules governing 
MPs’ expenses when she 
claimed her own flights, 
her family’s flights and a 
travel allowance of $908.
She also paid for the ac-
commodation.
Mr Abbott moved after he 
repaid travel entitlements 
claimed to attend the wed-
dings of former Liberal 
MPs Sophie Mirabella and 
Peter Slipper.
Coalition MPs, including 
Attorney-General George 
Brandis and Agriculture 
Minister Barnaby Joyce, 
were also caught up in the 
expenses controversy and 
repaid money claimed to 
attend radio host Michael 

Island escape for ALP deputy Tan-
ya Plibersek on the taxpayer 

THE Clive Palmer road-
show has rolled into 
the national parliament 
with the wealthy mining 
magnate sniping at sug-
gestions he’s a bully 
and declaring he will be 
a full-time politician. 
Mr Palmer says he’ll put 
his business interests 
aside to represent vot-
ers after his surprise 
win in the Queensland 
seat of Fairfax, making 
him the lone Palmer 
United Party member 
in parliament’s lower 
house.
But the billionaire hasn’t 
promised to attend ev-
ery sitting parliament 
for the next three years.
“I’m not going to com-
mit to sit in a box and 
do nothing,” Mr Palmer 
told reporters as he ar-
rived for his first day of 
parliament on Tuesday.
“Six months of the year 
virtually, members of 
parliament get elected 
to represent their com-
munity but they live in 
Canberra.
“No wonder they’re de-
void of any ides.”
Mr Palmer, however, 
says he’ll commit all 
of his time to being a 
member of parliament.
“I’m full-time. Fully re-
tired from business, 
one hundred per cent 
politician. That’s all I’m 
doing. Nothing else.”
Mr Palmer’s party could 
end up with three sena-
tors in the upper house 
come next July, giving 
him a share of the bal-
ance of power and the 
ability to block or sup-
port government legis-
lation in the Senate.
Mr Palmer rejected re-
ports from a former 
bodyguard that he was 
a “tyrannical bully”, but 
admitted he can use 
colourful language at 
times.
He said the staff mem-
ber quoted in The Aus-
tralian newspaper was 

a lowly paid security 
guard who worked at 
his Queensland resort, 
and who had only be 
used as a bodyguard 
once.
Mr Palmer said he would 
not comment on indi-
vidual employees, but 
said he was not a tyran-
nical bully.
“Of course we’re not,” 
he said, adding every 
company had disgrun-
tled employees.
“They’re not real sto-
ries. I swear all the time. 
But you have to ask 
yourself as a journal-
ist, does that warrant a 
front page story?”
Mr Palmer said he would 
not sell his business in-
terests, nor put them in 
a blind trust.
He also played down 
potential conflicts of in-
terest when he votes in 
parliament, particularly 
on major issues such 
as the government’s 
plans to abolish the car-
bon tax and the profits 
tax on iron ore and coal 
mines.
However, he said he 
would abstain from vot-
ing on the carbon tax 
repeal bills, to keep his 
position secret from the 
government until the 
laws face a vote in the 
Senate.
“In reality, there is no 
conflict of interest for 
any Australian,” he said, 
adding the constitution 
allowed people from all 
walks of life to be elect-
ed to parliament.
“If you own a house 
or if you are building a 
house, would you have 
a conflict of interest 
if they are discussing 
construction? Of course 
you haven’t. Parliament 
is not about making an 
executive decision. Par-
liament is about putting 
an idea up there and 
having people to debate 
it and hopefully getting 
it through.”

Palmer road show rolls into par-
liament 

Smith’s wedding.
Ms Plibersek’s spokes-
man declined to say why 
the Labor MP’s family had 
travelled with her. She is 
married to Michael Coutts-
Trotter, director-general 
of the NSW Department 
of Family and Community 
Services. The couple has 
three young children.
“Tanya visited because 
she represents the resi-
dents of Lord Howe Island 
in the parliament, as it is 
part of the federal elec-
torate of Sydney,’’ her 
spokesman said.
“Tanya’s visit included 
attending the ANZAC 
Day memorial service, an 
event with members of 
the Island’s RSL, an AN-
ZAC Day function with the 
local community, a day 
at the community hall for 
constituents to come to 
speak with Tanya as their 
local MP about issues, a 
meeting with members 
of the island’s board and 
meeting with medical staff 
on the island.’’
She also met with resi-
dents to discuss property 
and land matters, he said.
The new rules governing 
expenses will apply from 
July next year. MPs will 
also be banned from em-
ploying family members.
Mr Abbott said he did not 
want the new parliament 
to descend into “a circus” 
and wanted to clean up 
rules before ushering in a 
more “courteous, respect-
ful’’ approach.
“I think it would be pretty 
hard for anyone to beat 
the circus that was the 
last parliament,’’ Mr Ab-
bott said.

Deputy ALP leader Tanya Plibersek. Source: News Limited

FEDERAL Treasurer Joe 
Hockey has warned of 
“massive” government 
spending cuts if parlia-
ment does not approve 
legislation to increase the 
debt ceiling to $500 bil-
lion. 
The current ceiling of $300 
billion will be breached in 
mid-December.
“There is no choice but to 
start having massive cuts 
to government expendi-
ture,” Mr Hockey told ABC 
radio on Thursday when 
asked what would happen 
if parliament rejected the 
legislation.
Labor and the Australian 
Greens are threatening 
to use their numbers in 
the Senate to limit an in-
crease in the ceiling to 
$400 billion.
“They’re playing an ir-
responsible game,” Mr 
Hockey said of Labor, 
adding that the opposi-
tion’s hypocrisy on the is-
sue would not be lost on 
the Australian people.
The showdown threatens 
to create a US-style shut-
down of federal govern-
ment services.
Mr Hockey said he was 
seeking advice on what 
breaching the current 
debt ceiling would mean 
for the government.
The government rushed 
legislation through par-
liament’s lower house on 
Wednesday, but its pas-

sage through the Senate 
is uncertain.
Prime Minister Tony Ab-
bott has offered to pro-
vide Opposition Leader 
Bill Shorten with a confi-
dential Treasury briefing 
about the government’s 
debt position.
Mr Hockey has told par-
liament the government 
may have to stop wel-
fare payments and close 
Medicare if the govern-
ment breached the debt 
ceiling.
The opposition’s junior 
treasury spokesman An-
drew Leigh was dismis-
sive of the warnings, 
saying a $400 billion cap 
would be sufficient to get 
the government through 
to after the next election.
“If any party is playing 
political games here, it is 
the Liberal Party,” he told 
reporters in Canberra.
Former Labor finance 
minister Penny Wong said 
the treasurer’s “reckless 
and irresponsible” ulti-
matum to parliament was 
a political stunt.
“It really demonstrates he 
puts politics first and re-
sponsible economic man-
agement second,” she 
told reporters.
Mr Hockey could have 
a “responsible increase 
today” but Labor wanted 
him to show Australians 
what his numbers really 
were, Senator Wong said.

Hockey warns of ‘mas-
sive’ cuts 

Joe Hockey
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JULIA Gillard has tweeted 
‘’best wishes’’ to Kevin 
Rudd, after the former PM 
tearfully announced his 
resignation from politics. 
In a shock speech to parlia-
ment in wednesday night 
the former Prime Minister, 
with tears in his eyes, said 
he would leave before the 
end of the week.
Will you miss Kevin 
Rudd’s presence in Aus-
tralian politics? Tell us in 
the comments field below
On Thursday  Ms Gillard 
tweeted, ‘’Best wishes to 
Kevin, Therese & their fam-
ily as they embark on the 
next stage of their lives. ‘’
Mr Rudd was branded one 
of the most divisive fig-
ures in Australian politics 
in recent years.
Claiming the “slings 
and arrows” of political 
life had taken its toll, Mr 
Rudd, who was elected as 

the member for Griffith in 
1998, said it was time to 
give something back to 
his family..
‘’My family have given 
their all to me in public 
life,” he said.
‘’It’s now time I gave some-
thing back to them.
“This has been the product 
of much soul searching 
over the last 12 months.
To all my friends on Twit-
ter I wanted to tell you all 
that I have decided to go 
on to the next phase of my 
life.
The decision I have made 
has not been taken light-
ly.”
He paused several times 
to compose himself, 
though at one stage joked 
he could use some gin, 
prompting laughs.
Rudd became prime min-
ister in 2007, defeating 
John Howard.

But his time as prime min-
ister came to an abrupt 
end in June 2010 when he 
was dumped by his party 
in favour of Julia Gillard.
Mr Rudd re-claimed the job 
of prime minister in June 
this year when he defeated 
Ms Gillard in a party-room 
showdown.
But he went on to lose the 
September 7 election to 
Tony Abbott.
MPs in his own party have 
been calling on Mr Rudd to 
resign since the election 
loss, claiming it was time 
for the political division in 
the party to be put to an 
end.
Mr Rudd said it was a privi-
lege to be asked to return 
to the prime ministership 
this year, and that they’d 
been able to “save the fur-
niture” in the election.
“In fact I think do consid-
erably better than that,” 

he said, to cheers of “hear 
hear” from the Opposition 
frontbench.
“I’m glad that all you folk 
in the frontbench were re-
turned in one piece as well, 
and that we return Labor 
as a fighting force for the 
next election.”
His government had in-
troduced a national cur-
riculum, the first ever paid 
parental leave scheme and 
a pension increase.
But it was the official apol-
ogy to indigenous Aus-
tralians in 2008 that re-
mained the highlight of his 
political career.
“Nothing has brought me 
greater joy in political life 
than the smiles I have seen 
on the faces of our Aborig-
inal brothers and sisters, 
young and old, country 
and city, as a result of the 
apology,” he said.
“I hope though that what 
we’ve archived through 
some healing of the soul 
will be the first step, the 
second of course is clos-
ing the gap to achieve a 
healing of broken bodies 
as well.”
Prime Minister Tony Ab-
bott said Mr Rudd’s apol-
ogy was a significant mo-
ment for all Australians. 
“Whatever disagreements 
my colleagues and I have 
had with Mr Rudd, we will 
always honour what he 
achieved on the day of the 
National Apology. Ancient 
wrongs were addressed 

that day. It was a great mo-
ment in our country’s his-
tory and it happened be-
cause of him,” he said in a 
statement.
“I am glad that Mr Rudd 
has said that he intends to 
continue this commitment 
to indigenous Australians.
“While Mr Rudd will no 
longer continue as a par-
liamentarian, I have every 
confidence that he will con-
tinue to serve our country 
and the values that he has 
always believed in,” Mr 
Abbott said.
Labor’s Anthony Albanese 
paid tribute to Mr Rudd for 
his service to his party.
“I am proud to have served 
as Deputy Prime Minister 
when Kevin returned to the 
prime ministership earlier 
this year,” Mr Albanese 
said in a statement.
“I am also proud to have 
worked with Kevin to begin 
democratising Australian 
Labor Party processes, 
leading to our party’s first 
national leadership bal-
lot involving rank-and-file 
party members,” he said.
Labor leader Bill Shorten 
identified Mr Rudd’s apol-
ogy, changes to industrial 
relations and his steward-
ship during the Global Fi-
nancial Crisis as among 
his greatest achieve-
ments.
“We are a fairer, stronger 
society because of Kevin 
Rudd,” he said.
He also led Labor during 

Emotional Kevin Rudd resigns from Federal Parliament

Kevin Rudd wipes away the tears after resigning. Picture: Kym Smith
Bill Shorten congratulates Kevin Rudd following his resignation speech. 
Picture: Kym Smith

Anthony Albanese gives his friend and colleague Kevin Rudd a bear hug. 
Picture: Kym Smith

Kevin Rudd is congratulated by Joe Hockey and Malcolm Turnbull after resigning in the House of Representa-
tives chamber at Parliament House in Canberra. Picture: Kym Smith

a difficult time, and his re-
turn to the prime minister-
ship before the September 
election had improved the 
ALP’s fortunes.
“This is a tumultuous era 
in Labor, and with the 
member for Griffith’s res-
ignation tonight, part of 
it comes to a close,” Mr 
Shorten said.
“I do not believe that we 
will see his like again in the 
Australian parliament.”
Treasurer Joe Hockey 
shared the limelight on 
breakfast television with 
Mr Rudd for many years.
“I have seen the Kevin 
Rudd that many haven’t 
seen, including sharing 
semi-nakedness with him 
in a river in Papua New 
Guinea,” he said.
“I think he is in many ways 
the luckiest guy in Austra-
lia: he married a beautiful 
woman.”
Leader of the House Chris-
topher Pyne praised Mr 
Rudd’s passion and intel-
lect, saying he could have 
chosen any distinguished 
career but had opted in-
stead for a life of public 
service.
Mr Pyne thanked Mr Rudd 
for his friendship, espe-
cially while his wife was 
going through a difficult 
pregnancy a number of 
years ago.
“The member for Griffith 
could not have been more 
supportive to me as a hu-
man being,” he said.



Page 39صفحة 39     

اعالنات ملبورن

Saturday 16 November 2013  2013 الثاني  تشرين   16 السبت 

شــركـة عـــنداري للــمقاوالت
بـإدارة الـسيد ولـيد الـحاج عـنداري

نتعهد
مجيع املشاريع 
واالعمال من 

املنازل واحملالت 
العادية حتى 

املباني الشاهقة..
لدينا آليات ومعدات 
لسائر أعمال اهلدم 

جلميع حاجاتكم االتصال 
على أحد الرقمني:

0414 666 777 - 03 9318 9109

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

اسطول من الشاحنات والجرافات آليات الحفر

بعض أفراد الفريق العامل

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

الكبرية والصغرية
خدماتنا تشمل سائر أحناء ملبورن

شعارنا الصدق واالستقامة
 ثقتكم بنا أساس جناحنا

أسطول من الشاحنات جاهز خلدمتكم

LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

210 HUME HWY 
SOMERTON

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

 لـصاحـبها سـام يـونان

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305

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

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

العنوان:



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم 
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات 
العربية ترضي جميع أفراد العائلة

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  لالتصال: قيصر  

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
الدوائر االسرتالية

مع
ABN & ASIC 

جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات 
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر 

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن

$ 600

اآلن بـ 

450$ فقط

office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW
Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au

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

وتشاهدوا هذه القنوات بأنفسكم..
لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم 
الخدمة املمتازة والسريعة على رقم املكتب: 788 922 1300

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم
حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية

تتأثر  ال  تقطـّع  او  انقطاع  دون  صافية  نقية  شاشة  يعطيكم  الجديد  الجهاز 

بتغريات االنرتنت
فمثاًل  البلدان  حسب  مجموعات  يف  متسلسلة  القنوات 

القنوات اللبنانية تأتي متتابعة )وراء بعضها البعض(
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة 

التي تريدون مشاهدتها

تضع العالم بني يديكم
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