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السعودية تك ّرر دعوة رعاياها ملغادرة لبنان

احتدام املعارك يف القلمون

املـوقف األقـوى لسلـيمان من التورّط يف سوريا روسيا :امللك عبد اهلل مستعد للمساعدة يف «جنيف»2

رئيس
كلمة
جتاوزت
اجلمهورية ميشال سليمان،
عشية الذكرى السبعني
لالستقالل امس ،البعد
املباشر للذكرى واالخطار
استقالل
تتهدد
اليت
االخطار
اىل
لبنان،
االقليمية وعواقب التورط
يف الصراع السوري،
وكذلك اخلروج على الدولة
ومنطقها ،مبا بدا معه كأنه
يدق ناقوس اخلطر الشديد
وهو
اجلمهورية
على
يودع اللبنانيني والقوى
السياسية كلمته االخرية
يف واليته الرئاسية.
ومل خيف الرئيس سليمان
خشيته هذه بوضوح ،كما
مل يرتدد يف االشارة اىل
انها كلمته االخرية يف

نقلت وكالة «نوفوسيت»
الروسية لألنباء عن مساعد
الرئيس الروسي يوري

التفاصيل تطيل نقاشات الربنامج النووي اإليراني

اتفاق أو جولة جديدة من احملادثات

فصيلة من قوى األمن الداخلي تتجمع قرب السفارة السعودية أمس االول يف اطار تعزيز الحماية لها( .أ ب)
السياسة وأصحاب القرار
عدم ايصال البالد اىل
حال من الفراغ يف ظل
جملس نواب ممدد له،

واليته .ذلك ان حتذيره من
الفراغ الرئاسي احملتمل
يف ايار املقبل حضر بقوة
يف الكلمة إذ أهاب «بأهل

وحكومة

تصريف

أعمال

التتمة صفحة 31

كان يوم أمس االول
اىل
بالنسبة
األصعب
مديري احملادثات النووية،
َ
لالحتاد
العليا
املمثلة
االوروبي للشؤون اخلارجية
والسياسة االمنية كاترين
أشتون عن جمموعة ،1+ 5
ووزير اخلارجية االيراني
حممد جواد ظريف ،إذ

No. 1
BEST

كريي :اإلخوان سرقوا ثورة شبابها

SELLER
IN

السيسي يف تشييّع شهداء اهلجوم االرهابي يف سيناء:
مصر اليت بدأها عدد من
الشباب يف ميدان التحرير
تعرضت للسرقةعلى يد
ّ
مجاعة اإلخوان املسلمني.
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$60 FREE
!MAKEUP

THE

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

MIDDLE

CALL US TODAY

&

وأضاف :إن الربيع العربي
مل يبدأ بصراع طائفي
أو بأسباب دينية ،وإمنا

EAST

FIRST 10 CALLERS WILL RECEIVE A
COMPLIMENTARY EYEBROW DESIGN

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس

SPECIALISING IN :

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

عقدا لقاءات على ثالث
مراحل استمرت كل واحدة
منها قرابة ثالث ساعات
ونوقشت خالهلا تفاصيل
على
االتفاق
مسودة
الربنامج النووي االيراني
وحتديدًا النقاط اليت ال
تزال موضع خالف.

EUROPE

لن نسمح ملن يرفعون السالح بتدمري مصر

يف تطور الفت يف
اخلطاب االمريكي جتاه
مصر قال وزير اخلارجية
جون كريي ،أن الثورة يف

العاهل
إن
أوشاكوف
خالل
أبدى
السعودي
اتصال هاتفي مع الرئيس

فالدميري بوتني يف 10
تشرين الثاني استعداده
للمساعدة على عقد مؤمتر
جنيف .2 -
وأضاف أن الرئيس
الروسي أجرى سلسلة
االتصاالت
من
كاملة
اهلاتفية يف شأن األزمة
واالستعداد
السورية
لعقد مؤمتر جنيف ،2 -
مع زعماء دول الشرق
األوسط ومشال أفريقيا
بينهم العاهل السعودي
امللك عبداهلل بن عبد
العزيز والرئيس السوري
بشار األسد والرئيس
املصري املوقت املستشار

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

FORMAL & BRIDAL MAKEUP
SOLAIRE SPRAY TANNING
BODY WAXING

3B/ 242 SOUTH TERRACE BANKSTOWN

K Starsمـنتج الـتجميل رقـم  1فـي أوروبا

W: www.kstarsaustralia.com.au
E: sales@kstarsaustralia.com.au

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

حبضور سفري فلسطني الدكتور عزت عبد اهلادي

مدير عام البنك العربي يف اسرتاليا جو رزق يستضيف منظمة  Action Aidاخلريية

خالل اللقاء مع االعالميني

من اليسار :جو رزق ،القاضي داود ،السفري عبد الهادي ،لو جونسون والزميل أكرم املغوّش

االدارة العامة للبنك العربي
كتب أكرم املغوّش
يف اسرتاليا ومعه مدير الفروع
منذ تسلم االستاذ جو رزق املصرفية االستاذ إميل شاهني

وهما يف حركة دائمة ال يكالن
وال يمالن من أجل خري اسرتاليا
والجالية العربية وخاصة يف تقديم
املسادات الخريية للمحتاجني.
ومن هذه النشاطات كان لقاء
خريي يف املركز الرئيسي الجديد

ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ
24 – 17
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻴﻒ.
ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻫﻮ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻺﻟﻤﺎﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻌﺪ
ﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺍﻋﺮﻑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﺤﺮﺍﺋﻖ )(FireReady
ﺑﻤﻨﻄﻘﺘﻚ ﻭﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻮﻗﻊ  CFAﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺮﻛﺰ  CFAﺑﻤﻨﻄﻘﺘﻚ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ
 CFAﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺩﻑ ﺍﻷﺣﺪ –  24ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﺗﺬﻛـﱠﺮ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻋﻤّﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻳﻮﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺭﺍً ﻭﺟﺎﻓﺎً ﻭﻋﺎﺻﻔﺎ
ﻭﺗﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ .ﻟﻤﺰﻳ ٍﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻭﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻮﻗﻊ  CFAﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﺃﻭ ﺍﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ
 1800 240 667ﺃﻭ ﻗﻢ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ  FireReadyﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.

ﺣ ﱢﺪﺩ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﻓﻴﻪ:
ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
emergency.vic.gov.au
ﺍﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ 1800 240 667
ﻗﻢ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ FireReady

من اليمني :القاضي داود ،جو رزق ، ،السفري عبد الهادي والزميل أكرم املغوّش

للبنك العربي يف وسط مدينة سيدني
مع مدير عام مؤسسة (Action
 )Aidالقاضي  John Dowdواملدير
التنفيذي  Archie Lawواملديرة
االدارية  Louise Johnsonبحضور
سفري فلسطني الدكتور عزت عبد
الهادي ومدير العالقات العامة بجريدة
الهريالد وتلفزيون الغربّه االكرتوني
الزميل اكرم املغّوش وممثلني عن
وسائل االعالم العربية مرحباً ومشيداً
بما تقوم به املؤسسة الخريية
()Action Aidيف مساعدة الالجئني
السوريني والفلسطينيني وخاصة يف
فلسطني املحتلة من خالل املساعدات
العينية واملعنوية.
وتكلم القاضي  Dowdشارحاً
اهداف املؤسسة ومتى تأسست
وعن املساعدات التي تقوم بها يف
البالد الفقرية يف مجاالت الطبابة
والتعليم والتدريب من اجل احقاق
الحق من منطلق انساني ..واضاف
قائ ً
ال ان املؤسسة ساهمت وتساهم
يف مساعدة املتضررين من الحروب
والكوارث الطبيعية كأعصار الفيليبني
وتقدم االستشارات النفسية لجميع
الذين تأثروا جراء الكوارث الطبيعية
والحروب الدائرة يف البالد العربية
حيث وصل عدد الذين ساعدتهم
املؤسسة اىل اكثر من  25مليون
نسمة يف العالم.
ً
وتحدث السيد  Lawقائال ان املؤسسة
ساعدت وتساعد الفقراء يف  40دولة
منذ ما يقارب  30عاماً ،واضاف قائ ً
ال
ان نصف التربعات من املتعاطفني مع
القضايا االنسانية واملحبني للسالم

والباقي من الحكومة االسرتالية
والبنوك العاملية واولوياتنا االن هي
مساعدة املعاقني والالجئني الذين
تضرروا من جراء الحروب الدائرة
يف البالد العربية وخاصة يف سورية
وفلسطني املحتلة واكد ان املؤسسة
الخريية تطالب الدول الغنية وخاصة
اسرتاليا بمساعدة الدول الفقرية
حفاظاً على حقوق االنسان كما ان
املؤسسة تهتم بالدفاع عن حقوق
املرأة وتسليحها بالعلم واملهارات،
وخلص اىل القول بأن املؤسسة غري
معنية بالسياسة وانما عملها محض
خريي وانساني.
يذكر انه عرض فيديو وثائقي عن
مساهمة املؤسسة الخريية (Action
 )Aidودورها املشكور يف تأهيل
املشردين والالجئني من سيدات
سوريات وفلسطينيات وتدريبهن
على الرعايا الصحية وحفظ كرامتهن.
وختاماً تحدث سفري فلسطني الدكتور
عزت عبد الهادي فشكر مدير عام البنك
العربي االستاذ جو رزق والقيمني على
مؤسسة ( )Action Aidعلى اهتماهم
بالشعب الفلسطيني والعربي وعموم
املضطهدين يف العالم .
واخرياً تناول الحضور الغداء وتداولوا
االحاديث التي تعنى بالقضايا
االنسانية واملصرفية التي يولي
اهتماماً كبرياً بها البنك العربي بادارة
واشراف مديره العام االستاذ جو
رزق املقدر واملكرم من الجالية العربية
واملجتمع االسرتالي التعددي نظراً
للخدمات التي يسديها اىل كل طالب
مساعدة حسب القانون واالصول.
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لبنانيات

سليمان يف رسالة االستقالل :ال ميكن ان تقوم دولة االستقالل اذا قررت
اطراف ختطي احلدود واالخنراط يف نزاع مسلح
أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان أنه يصعب
احلديث عن االستقالل ،إذا ما
عجزنا عن تنظيم االنتخابات
النيابية وتشكيل حكومة جديدة،
واجللوس من جديد اىل طاولة
احلوار من دون التنكر ملا
توافقنا عليه سابقا ،أو إذا ما
فشلنا العام املقبل يف إجراء
انتخابات رئاسية ضمن املهل
الدستورية.
وشدد على أنه ال ميكن أن
تقوم دولة االستقالل ،إذا ما
قررت أطراف أو مجاعات لبنانية
بعينها ،االستقالل عن منطق
الدولة ،أو إذا ما ارتضت اخلروج
عن التوافق الوطين ،باختاذ
قرارات تسمح بتخطي احلدود
واالخنراط يف نزاع مسلح على
أرض دولة شقيقة ،وتعريض
الوحدة الوطنية والسلم األهلي
نفسه للخطر.
مواقف سليمان جاءت يف الكلمة
اليت وجهها اىل اللبنانيني
ملناسبة الذكرى ال  70الستقالل
لبنان ،من قصر بعبدا ،يف
حضور احملافظني والقائمقامني
ورؤساء احتاد البلديات وعدد من
املوظفني االداريني والرمسيني.
ويف ما يلي الكلمة
أيها اللبنانيون ،الذكرى السبعون
الستقالل لبنان ،مناسبة للتوجه
إىل الشعب ،مصدر السلطات،
وهو الذي صنعت انتفاضته
االستقالل يف العام ،1943
وحققت مقاومته التحرير يف
العام  ،2000وأفضت ثورته
البيضاء يف العام  2005إىل
االنعتاق من الوصاية والتبعية.
إال أن األزمة الوطنية املستجدة،
اليت تشل عمل املؤسسات،
ومعها مصاحل الناس ،باتت
تطرح أسئلة مقلقة حول حقيقة
االستقالل ومعانيه ،وحول سالمة
املمارسة الدميوقراطية يف لبنان،
ومدى قدرتنا على إدارة أنفسنا
بأنفسنا ،ال بل حول طبيعة
النظام ،ومدى مالءمته لتحقيق
اخلري العام.
والواقع املؤسف ،أنه يصعب
احلديث عن االستقالل ،إذا ما
عجزنا عن تنظيم االنتخابات

النيابية وتشكيل حكومة جديدة،
واجللوس من جديد اىل طاولة
احلوار من دون التنكر ملا توافقنا
عليه سابقا ،أو إذا ما فشلنا
العام املقبل يف إجراء انتخابات
رئاسية ضمن املهل الدستورية.
وقد جاءت موجة التفجريات
املخزية ،وآخرها التفجري املدان
الذي استهدف السفارة االيرانية
وأدى اىل قتل وجرح عشرات
األبرياء ،ليؤكد ما بات يتهدد
الوطن من خماطر فتنة وإرهاب
مستورد.
كذلك ،ال يستقيم االستقالل
ويعترب ناجزا ،إذا ما استمرينا يف
ترسيخ الطائفية يف النفوس،
عوض تعزيز فكرة املواطنة
ومنطق الوالء املطلق للوطن،
وإذا مل ننجح يف حتييد أنفسنا
عن التداعيات السلبية لألزمات
اإلقليمية ،من طريق رهن
مصاحل لبنان العليا باملشيئة
اإلقليمية أو باإلمالءات واملصاحل
اخلارجية.
وال ميكن أن تقوم دولة
االستقالل ،إذا ما قررت أطراف
أو مجاعات لبنانية بعينها،
االستقالل عن منطق الدولة،
أو إذا ما ارتضت اخلروج
عن التوافق الوطين ،باختاذ
قرارات تسمح بتخطي احلدود
واالخنراط يف نزاع مسلح على
أرض دولة شقيقة ،وتعريض
الوحدة الوطنية والسلم األهلي
للخطر.
كذلك ال يرتسخ االستقالل ،إذا مل
يستقل الشعب عن الفقر والعوز
والتخلف واجلهل والفساد،
وإذا مل يتحقق اإلمناء املتوازن
واجتماعيا
ثقافيا
للمناطق
واقتصاديا ،وإذا مل يستقل
القضاء عن كل أوجه الرتغيب
والرتهيب وما مل يتم التوقف
عن ممارسة الضغوط عليه كما
حصل يف اآلونة األخرية.

ضبط البؤر

وال جيدر احلديث عن االستقالل،
أيها اللبنانيون ،إذا ما عجزت
الدولة عن نشر سلطتها احلصرية
على كامل تراب الوطن ،وضبط
البؤر األمنية ،وقمع املخالفات
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وحماربة اإلرهاب ،وإذا مل تكن
القوات املسلحة هي املمسكة
والناظمة
بالسالح
الوحيدة
باشراف
الدفاعية
للقدرات
السلطة السياسية.
وبالرغم من ذلك ،فإن ذكرى
االستقالل ،هي مناسبة لالضاءة
على الواقع وسبل حتسينه،
بإميان متجدد وعزم أكيد،
حتفزنا على ذلك قدرتنا على
التأقلم واالرتقاء ،وعمق مشاعر
التضامن والتعاضد ،اليت تشد
اللبنانيني املقيمني واملنتشرين
إىل بعضهم ،وشبكات الصداقة
واألمان والدعم ،اليت متكنا من
إقامتها على أكثر من صعيد.
لقد سعت الدولة جاهدة خالل
السنوات املنصرمة لرتسيخ
دعائم االستقالل .فنجحت أوال،
يف إقامة عالقات ديبلوماسية
ناجزة مع سوريا ،للمرة األوىل
منذ االستقالل .وعملت على
تكريس نهج احلوار ،خصوصا
من خالل إنشاء هيئة احلوار
الوطين ،ورعاية التوافق حول
إعالن بعبدا ،الذي أكد أهمية
حتييد لبنان ،حتييدا إجيابيا ال
خيتصر بالنأي بالنفس ،كما ال
يرتقي إىل مرتبة احلياد.
وقد وضعت يف تصرف هيئة
تصورا
واللبنانيني،
احلوار
السرتاتيجية وطنية للدفاع،
عمادها اجليش اللبناني ،يقينا
مين بأن مشكلة السالح عائق
أمام مسرية الوفاق الوطين ،إذا
مل تتوضح وظيفة هذا السالح
وعالقته بالشرعية وباحلكومة.
مع العلم أننا حريصون على
االحتفاظ بكل قدراتنا الوطنية،
يف مواجهة العدو اإلسرائيلي
ومكائده وشبكات جتسسه،
دفاعا عن أرضنا وسيادتنا
وثرواتنا الطبيعية ،مع مواصلة
السعي لتنفيذ القرار  1701بكل
مندرجاته ،بالتعاون مع قوات
اليونيفيل.
يف موازاة ذلك ،تقدمت احلكومة
من اجمللس النيابي ،مبشروع
قانون جديد لالنتخابات ،يلحظ
يف جوهره مبدأ النسبية ،وهو
قانون ،سيسمح يف حال إقراره،
بكسر اإلصطفافات السياسية
وبنشوء أحزاب سياسية عابرة
للطوائف ،وإعادة تكوين السلطة،
وإعطاء دور وازن للمرأة ،وضخ
عناصر جديدة ،شابة وحرة ،إىل
مركزي التشريع وصنع القرار،
من ضمن احرتام مبدأ املناصفة
والتمثيل الصحيح .كما قدم
سابقا مشروع مماثل لالنتخابات
البلدية وأطلقت خطط عمل
وبرامج متنوعة تعنى بالشؤون
الصحية واالجتماعية واحلياتية
والبيئية وكل ما يتعلق باملواطن
االنسان.
ومت اعتماد آلية للتعيينات
اإلدارية على قاعدة الكفاية
والشفافية؛ تبناها جملس الوزراء
من دون ان يستسيغها اجلميع.
كذلك ،مت إجناز نص متكامل
ملشروع قانون حول الالمركزية

اإلدارية ،اليت تعترب شكال أساسيا
من أشكال تطوير النظام ،وحتفيز
النمو احمللي واإلمناء املناطقي
املتوازن .وباملناسبة ،أطلب
من املواطنني ،ومن رؤساء
واعضاء االحتادات واجملالس
البلدية واالختيارية ،واملسؤولني
االداريني احلاضرين اليوم يف
هذه القاعة ،املشاركة عرب ابداء
مالحظاتهم على هذا املشروع
الذي سننشره قريبا على موقع
الكرتوني خاص.
وقد تكون اهليئة التأديبية
اليت
بالبلديات
اخلاصة
انشأناها ،خطوة لتنقية العمل
البلدي وترشيده ،جلهة املراقبة
والشفافية واحملاسبة ،والتزام
متهيدا
واألنظمة،
القوانني
العتماد الالمركزية.

على اخلريطة الدولية

وقد أولينا جهدا خاصا ،للتحرك
اخلارجي الواجب جتاه الدول
االنتشار،
وعامل
الصديقة
وصوال إىل مرحلة رئاسة جملس
األمن الدولي ،سعيا من قبلنا،
إلعادة وضع لبنان على اخلريطة
الدولية ،كدولة مستقلة هلا
سيادتها على سياستها اخلارجية
ووقاية وطننا شر املؤامرات
والفنت ،وحتسني شروط جذب
املستثمرين إليه ،ورفع نسب
النمو ،اليت بلغت مثانية يف املئة
قبل اندالع األزمة السورية.
اجلهود
هذه
جتلت
وقد
اخلامس
يف
الديبلوماسية،
والعشرين من أيلول الفائت،
بإمجاع الدول الدائمة العضوية
يف جملس األمن الدولي،
واألمانة العامة لألمم املتحدة،
والبنك الدولي ،واملفوضية
العامة لالحتاد األوروبي ،واألمانة
العامة جلامعة الدول العربية،
على إنشاء جمموعة دعم دولية
للبنان ،صدر يف نتيجة أعماهلا
مجلة خالصات ،تهدف اىل
دعم استقرار لبنان واقتصاده
وجيشه ،واجلهد القائم ملواجهة
لالجئني
املتفاقمة
املشكلة
السوريني على أراضيه.
وبإزاء القلق املتعاظم حيال
معضلة الالجئني ،عملنا على عقد
مؤمتر دولي يف الكويت مطلع هذا
العام ،يهدف اىل تقاسم األعباء
املالية ،من منطلق املسؤولية
الدولية املشرتكة ،وسيعقد
مؤمتر ثان للدول املاحنة ،مطلع
العام املقبل .وطالبنا يف حينه،
وال نزال ،باملشاركة يف تقاسم
األعداد ،وبالعمل على توسيع
أطر ومساحات إيواء النازحني
السورية،
األراضي
داخل
وباإلسراع كذلك يف إجياد حل
سياسي متوافق عليه لألزمة
السورية ،يسمح بعودة الالجئني
إىل أرضهم وديارهم؛ وقد
اعتمدت هذه املبادئ يف اجتماع
جنيف.
وإذ سنواصل السعي احلثيث
لضمان وضع مبادئ جمموعة
الدعم الدولية وقراراتها موضع

التنفيذ ،فإني على يقني بأن
الدولة اللبنانية ،لن تتوانى عن
النظر يف اختاذ أي قرار وطين
وسيد ،من شأنه إنقاذ لبنان
من هذا اخلطر الوجودي احملدق
به ،إذا ما توانى اجملتمع الدولي
عن القيام بواجبه ،من منطلق
املسؤولية املشرتكة.
أيها اللبنانيون،
يوم االستقالل ،يوم الختبار
النيات واإلرادات ،وملدى حبنا
ووالئنا للبنان ،ولعمق التزامنا
مبصاحله العليا من دون سواها،
وللتأكيد من جديد ،على ثوابتنا
الوطنية وحرصنا على الوحدة
الوطنية والعيش املشرتك.
وإذا ما زالت احلاجة قائمة لبناء
دولة االستقالل ،فإن التطورات
االجتماعية العميقة ،اليت طرأت
على املشهد اللبناني بفعل
احلروب املتتالية واالنقسامات،
باتت تفرض العمل بصورة
ملحة وموازية ،على بناء جمتمع
االستقالل ،أي جمتمع املعرفة
املستنري
والفكر
والثقافة
وحقوق
واحلرية
والعدالة
اإلنسان.

تفادي النزاع

لذا ،وأمام املأزق السياسي
والوطين الذي تعاني منه البالد،
وخالل االشهر اليت تفصلنا
عن االستحقاق الرئاسي ،ويف
موازاة اجلهد الذي سنبذله
لتشكيل حكومة جديدة يف
أقرب اآلجال ،وامام املواطنني
وممثليهم يف اجملالس البلدية
واحتاداتها ،اهيب بكم يا أهل
السياسة وأصحاب القرار ،عدم
السماح بايصال البالد إىل حال
من الفراغ ،يف ظل جملس نيابي
ممدد له ،وحكومة تصريف اعمال
ال متثل كافة اللبنانيني .وال
يدفعنكم أحد إىل املكابرة أو
املغامرة يف الشأن الوطين،
فاملغامرة كاملقامرة ال حتسب
حسابا للخسارة ،وحنن شعب ،مل
يعد يتحمل عبء اخلسائر اجملانية
واحلروب العبثية واجملازفات.
أيها اللبنانيون،
يف كلميت األخرية إليكم يف
ذكرى ،ومن موقع املسؤولية
امللقاة على عاتقي ،ادعو كل
فرد وطرف وشريك من شركاء

الوطن للعودة إىل الدولة
وإىل منطق الدولة ومرجعية
املؤسسات ،واىل املساهمة يف
احملافظة على استقالل لبنان
وعزته بالقول والفعل ،والتزام
القوانني وأحكام الدستور وروح
امليثاق الوطين ،تالفيا للوقوع
يف منزلقات الفتنة والتشرذم.
أيها اللبنانيون،
جيب أال تكون االشهر اليت
تفصلنا عن االستحقاق الرئاسي
اشهر مراوحة وانتظار ،بل
اشهر حراك سياسي وحوار
وقرار ،فالتزام إعالن بعبدا من
أجل حتييد لبنان عن التداعيات
السلبية لألزمات اإلقليمية،
واالنسحاب فورا من الصراع
الدائر يف سوريا ،وإقرار قانون
انتخاب عصري منصف جديد،
والتوافق على آلية لتحصني
نظامنا الدستوري وترشيده.
كذلك إقرار مشروع قانون حول
الالمركزية اإلدارية ،تشكل
مع تلبية احتياجات املواطنني
االجتماعية واملعيشية والصحية
منها.
وانشاء اهليئة املستقلة للمخفيني
قسرا واملفقودين.
عناوين رئيسية وحمفزة للمرحلة
املقبلة ،ومشاريع برسم التنفيذ
يف خالل الشهور اآلتية وما
بعدها ،من منطلق الرتاكمية
واستمرارية السلطة.
وإذ أدعوكم إىل االنضمام إىل
هذه املسرية ،وإىل اجلهد الالزم
للمساهمة يف بناء الدولة العادلة
والقادرة ،وصوال إىل الدولة
املدنية واحلديثة اليت يطمح إليها
جيل الشباب بشكل خاص ،فإني
على ثقة ويقني ،بأن طبيعة
النظام يف لبنان وفلسفة كيانه
وخصال اللبنانيني املطبوعني
على االنفتاح والثقافة واحلوار،
ال تأتلف مع سياسات العزل أو
اهليمنة أو القهر أو التطرف،
أو مع أي فكر مشولي وأحادي
رافض لآلخر.
بعزمكم
لبنان،
وسيبقى
والتزامكم وتعاضدكم ،وجممل
القدرات والكفايات اليت خيتزنها
يف الوطن ودنيا االنتشار،
بلدا دميوقراطيا ،سيدا ،حرا،
مستقال ،قويا ومزدهرا على ما
نتمناه .عشتم ،عاش لبنان.

املستقبل بريوت وضع أكليال
على ضريح رفيق احلريري
وضع وفد من تيار املستقبل  -منسقية بريوت إكليال من الزهر على
ضريح الرئيس الشهيد رفيق احلريري مبناسبة ذكرى االستقالل.
ترأس الوفد منسق بريوت يف التيار املهندس بشري عيتاني وضم
عددا من اعضاء ومنسقي وفاعليات املنسقية.
وشدد عيتاني على التزام تيار املستقبل بنهج الرئيس الشهيد
يف احلفاظ على وحدة وأمن واستقالل الوطن ،والتمسك بشعار
لبنان اوال ،مؤكدا حرص التيار على حتييد لبنان عن الصراعات
اخلارجية لضمان استقراره وأمنه ووحدة اراضيه .وأشار اىل أن
ذكرى عيد االستقالل تأتي هذه السنة لتزيد تيار املستقبل اعتزازا
خبطه السياسي الذي بدأه الشهيد رفيق احلريري انطالقا من قاعدة
اال يكون لبنان مقرا أو ممرا لالستعمار.
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لبنانيـات

ميقاتي اجرى واردوغان حمادثات يف انقرة
اجرى رئيس حكومة تصريف
ميقاتي
جنيب
االعمال
حمادثات مع رئيس الوزراء
الرتكي رجب طيب اردوغان
ظهر امس االول يف انقرة
تناولت العالقات الثنائية
بني البلدين والوضع يف
املنطقة.
واستقبل اردوغان الرئيس
ميقاتي يف مقر اقامته يف
العاصمة الرتكية يف حضور
سفري لبنان لدى انقرة
منصور عبداهلل وسفري تركيا
لدى لبنان اينان اوزيلديز.
بعد ذلك عقد ميقاتي
واردوغان اجتماعا مغلقا
اعقبه غداء.
يف مستهل اللقاء عرب
اردوغان عن تضامنه مع
لبنان بعد االنفجار الذي
استهدف السفارة االيرانية
امس االول  ،وقدم تعازيه
احلارة بالضحايا الذين سقطوا
يف هذا التفجري .وقال :حنن
يف تركيا عانينا الكثري من
العمليات االرهابية وندين
هذا النوع من االعمال.
كذلك قدم اردوغان التهاني
للرئيس ميقاتي يف عيد
االستقالل ومتنياته ان تبقى
العالقات بني لبنان وتركيا
مزدهرة.
وعرب اردوغان عن تعاطفه
مع لبنان يف سعيه حلل
قضية النازحني السوريني
على ارضه .مؤكدا ان بالده
ستسعى اىل بذل كل اجلهود
املمكنة ملساعدته يف حتمل
اعباء هذا امللف.
ويف املوضوع السوري شدد
على ان تركيا حريصة على

افضل عالقات الصداقة مع
الشعب السوري وتتمنى
رفاهيته وهي تشدد على
بذل كل اجلهود لوقف
القتال يف سوريا.
واكد يف نهاية اللقاء حرصه
على تنمية العالقات الثنائية
بني لبنان وتركيا وتطويرها
يف كل اجملاالت.

ميقاتي

اما ميقاتي فأكد اننا نتطلع
اىل إستمرار افضل العالقات
مع تركيا وكل الدول
الشقيقة والصديقة .ولفت
اىل ان العالقات الثنائية
بني لبنان وتركيا وطيدة
السياسية
الصعد
على
واالقتصادية واالجتماعية،
وأن الغيمة العابرة اليت
شابتها أخريا قد زالت،
الن االرادة املشرتكة بيننا
تشدد على افضل الروابط
بني بلدينا.
وشدد على وجوب تضافر
كل اجلهود السياسية العربية
والدولية النهاء احلرب يف
سوريا وعودة االستقرار
اليها ،وإعادة اهلدوء اىل
دول املنطقة كافة.
ومتنى ان تعي الدول العربية
واالجنبية دقة الوضع الذي
يعانيه لبنان جراء إستمرار
تدفق النازحني السوريني
مقاربة
وضرورة
اليه
هذا امللف ،ليس فقط
من الناحيتني االنسانية
واالغاثية ،بل أيضا عرب
اجياد حل سياسي سريع،
يوقف النزف البشري يف

سوريا ،والعمل يف املدى
املنظور على انشاء مراكز
إيواء مؤقتة للنازحني داخل
احلدود السورية ،ألن هذا
امللف االنساني بات يشكل
ضغظا كبريا ال ميكن للبنان
حتمله.
وشدد على ان لبنان،الذي
يتعاطى مع ملف النازحني
السوريني بشكل انساني
واخوي ،بات مضطرا اىل
اعادة النظر يف مقاربة هذا
امللف مبا يتطابق مع مصاحله
الوطنية وواقعه املالي الذي
ال يتحمل املزيد من االعباء.
وأشار اىل انه ملس لدى
املسؤولني االتراك الذين
التقاهم تفهما كبريا للموقف
اللبناني وقد وعدوا ببذل
كل اجلهود املمكنة لشرح
املوقف اللبناني والعمل على
اختاذ موقف دولي يتطابق
معه.
واعلن ميقاتي انه طلب من
السلطات الرتكية التدخل،
بكل ما لرتكيا من تأثري
ونفوذ ،من اجل العمل
على إطالق املطرانني يوحنا
يازجي
وبولس
ابراهيم
اللذين خطفا قبل فرتة داخل
االراضي السورية وكذلك
اللبناني
املصور
اطالق
مسري كساب الذي خطف مع
زميله املوريتاني يف سوريا
ايضا خالل قيامهما مبهمة
صحافية.
وكان الرئيس ميقاتي اعلن
لوكالة انباء االناضول بعيد
وصوله انه اراد من هذه
الزيارة ان نوثق العالقات
الثنائية بني بلدينا أكثر

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

فأكثر بعد الغيمة اليت
شابتها ،وطبعا لبنان تواق
دائما اىل افضل العالقات
مع كل الدول الصديقة
والشقيقة وال سيما تركيا.
ستبقى
العالقات
وهذه
بإذن اهلل متينة وقوية
على كل الصعد السياسية
والسياحية
واالقتصادية
ويف القطاعات االخرى،
وحنن نالحظ يف هذا االطار
ان العالقات التجارية بني
بلدينا يف ازدياد.
البحث
كان
اذا
وعما
سيتناول الوضع يف سوريا،
قال ميقاتي :من املنتظر
ان نبحث يف هذا املوضوع،
ورغم ان لبنان نأى بنفسه
عن االحداث يف سوريا اال ان
هذه االحداث تفرض نفسها
اليوم خصوصا وأن لبنان
يتحمل العبء االكرب يف ملف
النازحني السوريني على
ارضه .وهذا امللف يفرض
نفسه يف كل اللقاءات مع
دول اجلوار ويف مقدمها
تركيا.
وردا على سؤال عن التفجري
الذي استهدف السفارة
االيرانية يف بريوت ،قال
ميقاتي :حنن ندين هذا
االعتداء االرهابي واجلبان
وهو عمل مرفوض وقد اختذنا
كل االجراءات حلماية البعثات
الديبلوماسية يف لبنان .كما
ان ردة الفعل عند مجيع
اللبنانيني كانت جامعة يف
رفض هذا االعتداء والتأكيد
على وحدة الصف اللبناني.
ومساء امس عاد الرئيس
ميقاتي اىل بريوت.

سالم :الكيان امام خماطر بسبب خالفات
على الثوابت واي حماولة ملعاجلة ازماتنا
من خارج الدستور حمكومة بالفشل
رأى الرئيس املكلف تشكيل
احلكومة متام سالم ان
التفجريات االمنية اظهرت
خطورة ما ينتظر لبنان يف حال
تغلبت لغة العنف على التفاهم
واحلوار ،مشريًا اىل الكيان
امام خماطر بسبب اخلالفات
على الثوابت واملعاجلة خارج
الدستور حمكومة بالفشل.
فقد وجه الرئيس سالم امس
االول كلمة يف مناسبة عيد
االستقالل جاء فيها :حتل
ذكرى االستقالل هذا العام
والبالد تشهد أزمة سياسية
باتت تهدد بتداعياتها البنيان
الوطين الذي أرسى دعائمه
ودفعت
االستقالل
آباء
االجيال اللبنانية مثنا غاليا
لتكريسه.
لقد أصبح الكيان اللبناني،
من
عاما
سبعني
بعد
االستقالل ،أمام أخطار حقيقية
بسبب خالفات على الثوابت
الوطنية والنظرة اىل لبنان
ودوره وموقعه يف املنطقة.
وقد أدت هذه اخلالفات اىل
تشنج غري مسبوق يف اخلطاب
تعطيال
ترجم
السياسي،
آلليات العمل الدميوقراطي
للمؤسسات
وشلال
الدستورية ،فضال عن غياب
احلوار وانكفاء اجلماعات اىل
عصبياتها الصغرية.
إن السبيل الوحيد أمام
اللبنانيني للخروج من هذه
االزمة يكمن يف إعادة
االعتبار اىل املفاهيم الوطنية
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االساسية اليت جعلها آباؤنا
املستقل.
للبنان
دعائم
ويأتي يف مقدمة ذلك مفهوم
الذي
املشرتك
العيش
هو جوهر امليثاق الوطين
اللبناني.
إننا يف ذكرى االستقالل
اللبناني مدعوون اىل احلفاظ
على اجلمهورية ومؤسساتها
هذا
وحتقيق
وقيمها.
اهلدف يتطلب صون النظام
الدميوقراطي الذي توافقنا
عليه منذ فجر االستقالل،
والذي تدفع شعوب كثرية
يف منطقتنا أمثانا غالية اليوم
من أجل حتقيقه يف بلدانها.
إن آليات نظامنا الربملاني
حددها
كما
الدميوقراطي
الدستور ،هي إطار احلياة
السياسية واملرجعية الوحيدة
للعمل الوطين .وأي حماولة
ملعاجلة أزماتنا من خارج
القواعد الدستورية حمكوم
عليها بالفشل وسرتتد سلبا
على لبنان.

خطورة املشهد

لقد أظهرت التفجريات االمنية
املتنقلة اليت شهدها لبنان
يف االسابيع االخرية ،خطورة
املشهد الذي ينتظر لبنان يف
حال تغلبت لغة العنف على
لغة التفاهم الوطين واحلوار
السياسي ،وتكررت أخطاء
املاضي املتمثلة يف حتميل
لبنان ما ال حيتمل ،وابقاء
أبوابه مشرعة أمام رياح
اخلارج.
إننا مطالبون بأن نثبت،
كما أثبتنا يف املاضي ،أننا
نستحق هذا االستقالل الذي
السبعني
بذكراه
حنتفل
اليوم .وهذا االمر يرتب
على اجلميع مسؤولية وطنية
وسياسية وأخالقية جتاه لبنان
بتحصني
تتمثل
وأبنائه،
البالد وإبعادها عن املنزلقات
اخلطرة ،والعمل على تعزيز
السلم االهلي وتوفري مناخ
مستقر للعمل والعيش الكريم
أمام االجيال الشابة.
إنين ،إذ اهنئ الشعب
اللبناني يف الوطن واملهاجر
بعيد االستقالل ،أتوجه بتحية
خاصة اىل اجليش والقوى
االمنية قيادة وعديدا ،الذين
يتحملون اعباء هائلة لتشكيل
املتني،
الوطين
السياج
احلاضن لوحدتنا واحلامي
الستقاللنا.
من جهة أخرى ،استقبل
الرئيس سالم سفري دولة
قطر اجلديد علي بن محد املري
والقائم بأعمال السفارة علي
ابراهيم املالكي يف زيارة
تعارف .وجرى خالل اللقاء
عرض لالوضاع والتطورات.
ومتنى السفري املري للرئيس
سالم التوفيق يف مهماته.
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لبنانيــات

بهية احلريري :وحدتنا سالحنا بوجه من يريد سوءاً للبنان

احتفال بتكريم رواد القطاع اخلاص ملناسبة االستقالل
ّ
وكلنا عشنا األيام
علم ال استقالل
السوداء يوم ضاع االستقالل
وبقي لبنان بعلم لبنان.
اضافت من اجل كل الذين
يتأملون من اجلرائم
اجلوالة وكل
ّ
الذين يعانون من التهميش
والبطالة والضياع والذين يبحثون
عن األمان اإلجتماعي والرتبوي
واإلنساني ألسرهم واطفاهلم
اردنا ان حنيي هذه املناسبة
الوطنية للتأكيد على ان لبنان
هو خيارنا األول واألخري ،وايضًا
لنعيد التأكيد على مبدأ احلقوق
والواجبات وان عدم حصولنا على
حقوقنا الوطنية ال يعطينا احلق
ان نتخلى عن واجباتنا ،وهذا ما
نساء ورجا ً
قام به اللبنانيون
ال
ً
يف االستثمار واألعمال والتعليم
والثقافة والفنون واملهرجانات،
مل يسألوا عن حقوقهم بل قاموا
بواجباتهم وهم
يتحملون كل
ّ
تلك الظروف الصعبة واملعقدة
ّ
والغامضة
وكلها كانت اسباب
كافية ليرتكوا وطنهم ويهاجروا
حبثًا عن االستقرار واألمان.

مجعية املصارف
وبعد كلمة احلريري ،القى رئيس
مجعية مصارف لبنان الدكتور
فرنسوا باسيل كلمة أكد فيها
اإلصرار على وجوب جناحنا مجيعًا
كلبنانيني يف امتحان تثبيت
وتعزيز خيارات الشعب اللبناني
املتخذة باإلمجاع منذ سبعة عقود
عرب دعوة القيادات السياسية
كافة اىل التجاوب مع دعوات
فخامة الرئيس العماد ميشال
سليمان اىل اإللتزام الفعلي
والعملي بإعالن بعبدا ،واىل
استئناف عمل هيئة احلوار الوطين
حول اسرتاتيجية لبنان الدفاعية
واىل اإلسراع يف تشكيل حكومة
وفعالة ،تتولىّ
جامعة ،قادرة
ّ
تدبري شؤون البالد والعباد ريثما
ّ
تتضح صورة الصراعات الدولية
واإلقليمية اليت ينبغي ان يسعى
لبنان بال كلل وال ملل للبقاء مبنأى
السلبية.
عن مضاعفاتها
ّ
كذلك،
حتدث رئيس احتاد
ّ
املؤسسات السياحية ونقيب
اصحاب الفنادق بيار االشقر.

اكدت رئيسة جلنة الرتبية
النيابية النائبة بهية احلريري ان
اجتماعنا ووحدتنا هما سالحنا يف
مواجهة ّ
كل من يريد سوءًا بلبنان
واللبنانيني وحتت علم لبنان،
وحيت رئيس اجلمهورية العماد
ّ
ميشال سليمان ملا يقدمه للبنان
من مسؤولية عالية وحرص كبري
على ما ّ
تبقى من لبنان السيادة
واالستقالل.
كالم احلريري جاء خالل اإلحتفال
التكرميي الذي اقامته يف
جممع البيال يف مناسبة عيدي
ّ
لرواد
اإلستقالل والعلم ،وتكرميًا ّ
القطاع اخلاص اللبناني ،حضره
اىل جانب احلريري ،رئيس كتلة
املستقبل النيابية الرئيس فؤاد
السنيورة ،السفري البابوي يف
لبنان غابريال كاتشيا ،نواب من
كتلة املستقبل وقوى  14آذار،
شخصيات عسكرية ودبلوماسية
ورجال دين ،اضافة اىل
املكرمني
ّ
رواد القطاع اخلاص ،رئيس
من ّ
مجعية املصارف الدكتور فرنسوا
باسيل ،رئيس احتاد املؤسسات
السياحية ونقيب اصحاب الفنادق
بيار االشقر ،رئيس مجعية جتار
ّ
بريوت نقوال
مشاس ،رئيس
مجعية الصناعيني نعمت افرام،
اضافة اىل رئيس احتاد الغرف
اللبنانية رئيس غرفة بريوت وجبل دان مدير عام األمن العام منا أكثر فأكثر وجيب ان نكون
اللواء عباس ابراهيم عشية عيد على قدر التحدي.
لبنان حممد شقري ،وشخصيات.
أن الفراغ الذي يضرب
وقالت نلتقي اليوم واألمل واحلزن اإلستقالل بشدة اإلعتداء اإلرهابي ورأى ّ
والغضب يعم لبنان والقلوب الذي طال منطقة بئر حسن وما كثريا من املؤسسات الوطنية يؤثر
ّ
الشهداء األبرياء سبقه من تفجريات إرهابية حتمًا على األمن ومساره ،آم ًال من
ّ
ّ
تتقطع على
املعنية
السياسية
أن الوضع السلطات
الذين سقطوا ضحايا اإلرهاب ،يف لبنان ،الفتًا اىل ّ
لنؤكد وقوفنا األمين خطري ولبنان مير بواحدة من اخلروج من هذا الواقع للمساهمة
ّ
نلتقي اليوم
أصعب مراحل
٢٠١١تارخيه احلديث ورمبا يف تثبيت األمن عرب ممارسة
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
١١ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
٤
ﺍﻟﺴﺒﺖ
العابثني بأمن لبنان،
يف وجه
٢٢
ﺻﻔﺤﺔ
٢٢
ﺻﻔﺤﺔ
أن
واستقرار لبنان ،نلتقي لنؤكد كانت هذه املرحلة هي األكثر الدولة حلقوقها ،مشددًا على ّ
بأن اجتماعنا ووحدتنا سالحنا يف تعقيدًا على املستويات كافة ،احلل للواقع السياسي الصعب
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥبالعودة
مير به لبنان هو
مواجهة كل من يريد سوءًا بلبنان حيث يرتبص العدو الصهيوني الذي ّ
واللبنانيني وحتت علم لبنان .على احلدود واخلطر اإلرهابي يف اىل مؤسسات الدولة والعودة اىل
نلتقي اليوم لنقول للشباب الداخل وكالهما وجهان لعملة الدستور والقانون راعي العالقات
سيبقى العلم ما بقي شباب لبنان واحدة ،موضحًا ان عجز العدو عن بني املكونات السياسية الوطنية
أن
ينبضون باحلياة واألمل ،وحيلمون قهرنا من اخلارج دفعه اىل خلق مجيعها.ولفت ابراهيم اىل ّ
الوضع يف الشمال وحتديدًا يف
بالوطن اجلميل وطن العدالة اخلطر اإلرهابي يف الداخل.
ّ
أن هذه طرابلس خطري ،حمذرًا من أن
وأكد يف حديث صحايف ّ
واملساواة وطن احلرية واألمان.
اضافت سيبقى العلم مع كل الصعوبات جيب أن تكون حافزًا اخلطر هناك يزداد يومًا بعد يوم
كلنا للوطن ،سيبقى لنا مجيعًا للتوقف والعودة جلردة إثر برنامج خمطط له ومعد سلفًا
طفل ينشد ّ
لبنان ما بقي يف لبنان طالبات حساب مع ذواتنا وضمائرنا ،لطرابلس وللوطن بأكمله ،داعيًا
حيققون تفوقًا وجناحًا فنضع مصلحة الوطن يف مقدمة اىل تضافر كل اجلهود للتصدي
ّ
وطالب
ّ
وسيبقى لبنان مع كل حمطة حنني خياراتنا علنا ،بذلك نصون للمخطط اإلرهابي وإال فإن السبحة
استقال ً
ال ونكون على قدر التحدي ستكر حلني الوصول اىل االنفجار
نفرط
ووفاء لألرض والوطن .لن ّ
بتضحيات اللبنانيات واللبنانيني واملسؤولية واألمانة ،مطمئنًا الكبري ال مسح اهلل ،مشريًا اىل
أن اخلطة األمنية يف طرابلس
الذين صمدوا يف ارضهم وعملوا اللبنانيني اىل أن مهما بلغت
ّ
وتعلموا ،سيبقى التضحيات وغلت األمثان فنحن مل تنجح متامًا حتى اآلن وال تزال
ّ
ّ
وعلموا
وابدعوا
لبنان مع كل دمعة تذرف من سنستمر ببذل اجلهود للحفاظ تواجه الكثري من النكسات بسبب
عني مهاجرة او مهاجر مع كل على أمن الوطن وأمانة الناس اإلقتتال الداخلي بني األفرقاء.
تتألق خلقًا يف أعناقنا ومل نعتد يومًا خيانة وهنأ اللبنانيني بعيد اإلستقالل،
ّ
صوت يغين وكل يد
وإبداعًا.واعتربت احلريري انه مل األمانة.وأسف ابراهيم ألننا نعيش مشددًا على
أن وحدتنا يف
ّ
يعد جائزًا بعد اآلن ان ُنضيع تأثريات الواقع السوري الشقيق املواجهة هي األساس حلماية
ّ
حقوق الذين محلوا لبنان وابقوه بكل سلبياته منذ اليوم االول الوطن من األعداء ويف مقدمتهم
على قيد احلياة حتى يف اصعب لألزمة ،منبهًا اىل أن اخلطر يقرتب العدو االسرائيلي.
الظروف يوم ختلى العامل بأسره
عن لبنان فاستثمروا يف وطنهم
وامنوا فرص العمل ومحلوا الدولة
ّ
ومؤسساتها واعبائها ،وقالت
يف مثل هذا اليوم قبل سبعني
احلر فوزا كاسحًا يف االنتخابات جامعة
عامًا كان هناك عظماء من لبنان حقق طالب التيار الوطين
ّ
جيتمعون ليضعوا علم البالد علم القديس يوسف يف بريوت واجلنوب ،اذ حصدوا غالبية املقاعد يف
لبنان املستقل كان يوم األمل غالبية الكليات ( 14عشر كلية).
احلر مجيع الفائزين يف
بتحقيق األحالم هم رجال لبنان واذ يهينء قطاع الشباب يف التيار الوطين
ّ
وحقه االنتخابات ،يأمل ان ينصب العمل يف اهليئات املنتخبة على خدمة
ّ
الذين آمنوا بهذا الشعب
بالعيش بكرامة على تراب الوطن ،الطالب من مجيع االنتماءات السياسية وهذا ما سنحرص عليه من
كانوا يفكرون بالصغار والكبار خالل مجيع اهليئات يف الكليات اليت انتصرنا بها.
احلر يف حرم اجلامعة اليسوعية يف صيدا –
وكانت هديتهم ألجيال لبنان علم هذا وفاز التيار الوطين ّ
لبنان .ما اريد قوله انه من دون اجلنوب ،مقابل فوز تيار املستقبل يف حرمي زحلة والشمال.

املدير العام لألمن العام حيذر من االنفجار الكبري:

لبنان مير بأصعب مراحل تارخيه احلديث

الوفاء للمقاومة :الضالعون بالتفجري االنتحاري لن
يستطيعوا تغيري املعادالت حمليا أو اقليميا
اعتربت كتلة الوفاء للمقاومة ان
التفجري االرهابي الذي استهدف
االسالمية
اجلمهورية
سفارة
االيرانية كشف بالداللة الواضحة
ّ
عن هوية املخططني له
واملنفذين،
ورأت ان الضالعني يف هذا
األسلوب املتوحش لن يستطيعوا
تغيري املعادالت.
فقد عقدت كتلة الوفاء للمقاومة
اجتماعها الدوري مبقرها يف حارة
حريك أمس االول ،برئاسة النائب
حممد رعد وحضور أعضائها.
افتتحت اجللسة بتالوة سورة
الفاحتة وقوفا ألرواح شهداء
التفجري اإلرهابي الذي استهدف
اإلسالمية
اجلمهورية
سفارة
اإليرانية يف بريوت وبالدعاء
للجرحى بالشفاء العاجل.
بعد ذلك ،جرى عرض لوقائع
اهلجوم اإلنتحاري اجملرم الذي
فشل يف حتقيق أهدافه املرسومة
رغم ما تسبب به من قتل وجرح
للمدنيني وتدمري ألبنية سكنية،
ومتت مناقشة دالالت هذا النوع
اخلطري من االساليب العدوانية
اليت تتجاوز كل احلدود وتضع
لبنان فعال يف دائرة التهديد
الستقراره ووحدته الوطنية وسلمه
االهلي ،كما درست املوجبات اليت
ترتتب ملواجهته .وخلصت اىل
اصدار البيان التالي:
 - 1تؤكد الكتلة إدانتها وشجبها
للتفجري اإلرهابي احلاقد الذي
استهدف مقر سفارة اجلمهورية
االسالمية اإليرانية يف بريوت
وتعتربه كاشفا بالداللة الواضحة
عن هوية املخططني له واملنفذين،
الذين يقدمون خدمات جلى
للصهاينة عرب ارتكابهم جرائم
وإثارة األحقاد
القتل العشوائي
Melbourne
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والفنت املتنقلة يف بالد العرب أساليب احلرب الناعمة اليت تربر
واملسلمني واستهداف املقاومة لإلرهابيني جرائمهم من جهة،
وداعميها ،وجتنب مواجهة العدو وتهيئ الناس تدرجييا للخضوع
اإلسرائيلي وحماولة صرف األنظار واإلذعان لشروطهم وإمالءاتهم
عن خطر مشروعه على املنطقة من جهة أخرى.
كلها.
علما إن سياسة سد الذرائع هذه
كما ترى الكتلة يف هذا التفجري اليت ووجهت بها املقاومة على مدى
االنتحاري اندفاعة يائسة تكشف تارخيها واليت روج هلا البعض حبجة
مدى اخليبة والتخبط اللذين بلغهما تاليف العدوان االسرائيلي على
املتعهدون لتقديم تلك اخلدمات ،منطقتنا ،امنا هي سبب اساسي
وجتزم بأن هذا األسلوب املتوحش من مجلة االسباب اليت ادت اىل
لن يستطيع الضالعون فيه تغيري التمادي يف العدوان وانتاج مظاهر
املعادالت وال إعادة عقارب الساعة الرتدي والضعف واالنقسام اليت
إىل الوراء ال على املستوى احمللي يعيشها العامل العربي اليوم.
وال على املستوى االقليمي.
لذلك فإننا ندعو اللبنانيني بكل
 - 2تتوجه الكتلة بأحر التعازي وضوح وصراحة إىل مواجهة
والتربيكات لسماحة اإلمام اخلامنئي اإلعتداءات اإلرهابية ،باعتماد
القائد دام ظله ،وللجمهورية سياسة شد العزائم بدل اإلنكفاء
اإليرانية
اإلسالمية
بشخص والرتاخي أمامها عرب الركون إىل
رئيسها ووزير خارجيتها وسفريها اآلليات البائسة لسياسة سد
يف لبنان باستشهاد املستشار الذرائع.
الثقايف الشيخ ابراهيم األنصاري  - 4جتدد الكتلة دعوتها جلميع
واإلخوة الشهداء من عناصر محاية الفرقاء اللبنانيني ،عشية عيد
السفارة.
اإلستقالل ،إىل مراجعة ذاتية
وتنحين الكتلة تقديرا وإكبارا واإلستجابة حلوار وطين جاد لبلورة
لتضحيات أهلنا الشرفاء ورباطة رؤية وطنية شاملة توحد اللبنانيني
جأشهم امام اجلرمية النكراء وإزاء وتعزز مناعتهم وتستعيد ثقتهم
اخلطاب التحريضي والتربيري الذي بإمكانية النجاح يف حتقيق آماهلم
صدر إثرها عن بعض من فقدوا ببناء دولة قوية وعادلة حيكمها
املؤسسات
وتديرها
احلد االدنى من االحساس الوطين القانون
واالنساني واالخالقي.
وتكون أمينة على حفظ حقوق
مصاحلهم
ورعاية
كما تتقدم من ذوي الشهداء املواطنني
خصوصا بأحر التعازي واملواساة ،وتعتمد اسرتاتيجية وطنية شاملة
ومن اجلرحى بالدعاء هلم بالشفاء للدفاع عن لبنان ومحاية سيادته
العاجل وتعرب عن تعاطفها وحقه يف استثمار مجيع ثرواته
وتضامنها الكامل معهم.
وموارده لتقوية موقعه وحضوره
 - 3تلفت الكتلة عناية اللبنانيني ومتكينه من أداء رسالته واإلسهام
Saturday
11June
2011
Saturday
2011
Page
22
Page
منطقة آمنة22
لسياسة
مجيعا إىل أن الرتويج
ال
ومستقرة
4 Juneيف بناء
سد الذرائع أمام اإلعتداءات مكان فيها لإلحتالل وال مطمح فيها
اإلرهابية ،هو من أخبث وأخطر للغزاة وال جوائز فيها للطامعني.
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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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السبت  23تشرين الثاني 2013

لبنانيات

جعجع عرض األوضاع مع رحال وسعد وتلقى قداس يف بكفيا بذكرى
استشهاد بيار اجلميّل

دعوة حلضور ذكرى استشهاد معوض

إلتقى رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع يف معراب
أمس االول النائبني انطوان سعد
ورياض رحال ،يف حضور منسق
منطقة البقاع الغربي  -راشيا يف
القوات ايلي حلود.
وعقب اللقاء ،وضع السعد
الزيارة اىل معراب يف إطار
التشاور والتواصل املستمرين
بني مكونات  14آذار بهدف
التباحث حول ما جيري يف لبنان
واملنطقة والسيما انعكاسات
االزمة السورية على املستوى
األمين.
وعزا تفجري السفارة االيرانية
اىل مشاركة حزب اهلل يف
سوريا ،متهما األمني العام
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل
برفع الغطاء األمين عن اللبنانيني
وبأنه تقمص شخصية مرشد
اجلمهورية اللبنانية وقرر فرض
السالح والقتال يف سوريا دون
العودة اىل الدولة اللبنانية.
أما رحال فسأل :أي لبنان
نريد؟ هل نريد لبنان التمزق
والعنف واحلروب أم لبنان
الرئيس القوي ،احلكومة القوية
واالقتصاد القوي؟
واشار اىل أن الفاجر يأكل مال
التاجر يف الوقت الراهن ،ففاجر
السالح قضى على السياحة
واالستثمارات...
واالقتصاد
وكل هذه األمور لن نشهدها
جمددا دون وجود رئيس
مجهورية قوي وحكومة قوية
وجملس نيابي يعمل وطنيا دون

حتيز ،وإال سيتجه البلد حنو
االنهيار.
واذ دعا اىل وجوب تطبيق
الطائف والدستور وااللتزام
بالقوانني ،أيد رحال اعالن بعبدا
ورفض ثالثية شعب وجيش
ومقاومة باعتبار مل يعد هناك
مقاومة بل ميليشيا ،اذ ال جيوز
أن يرتك أيا يكن بلده للمحاربة
يف اخلارج ألن امليثاق الوطين
ينص على أن لبنان ال جيب أن
يكون ال مقرا وال ممرا اىل سوريا
والعكس صحيح ،مذكرا أن حزب
اهلل وافق على اعالن بعبدا ومن
ثم عاد وخرقه.
وكان جعجع قد استقبل وفدا
من حركة االستقالل يف حضور
منسق زغرتا  -الزاوية يف
القوات ماريوس بعينو .وحتدث
بامسه عضو املكتب السياسي
يف احلركة طوني شديد فقال:
لقد جئنا اىل معراب لدعوة
الدكتور جعجع اىل ذكرى الرئيس
الشهيد رينيه معوض مع العلم
أنه هو ليس مدعو فقط بل ممن
يدعون اىل هذه املناسبة.
وقال :لقد أكدنا على استمرارية
العالقة حنن والقوات اللبنانية
يف النضال ألجل حتقيق األهداف
اليت استشهد من أجلها الرئيس
رينيه معوض واليت اعتقل
ألجلها الدكتور جعجع واضطهدت
القوات اللبنانية بسببها.
وأمل التوصل اىل االستقالل
والسيادة يف أقرب وقت
ممكن.

أحيت عائلة الوزير بيار اجلميل
وحزب الكتائب اللبنانية الذكرى
السابعة الستشهاده بقداس يف
كنيسة مار خمايل الرعائية يف
بكفيا ،شارك فيه الرئيس أمني
اجلميل وعقيلته جويس ،نيكول
اجلميل ،باتريسيا بيار اجلميل
وولداه أمني والكسندر ومنسق
اللجنة املركزية يف احلزب النائب
سامي اجلميل.
كما حضر نائب رئيس جملس
النواب فريد مكاري ،النائب
جان اوغاسابيان ممثال الرئيس
احلريري ،النائب امحد فتفت ممثال
الرئيس السنيورة ،نواب الكتائب:
ايلي ماروني ،نديم اجلميل
وفادي اهلرب ،النواب :سريج
طور سركيسيان ،نبيل دو فريج،
ميشال فرعون ،عاطف جمدالني،
امني وهبه ،حممد قباني ،هاغوب
بقرادونيان ،الوزراء السابقون:
سليم الصايغ ،روجيه ديب
ومنى عفيش ،النائبان السابقان
غطاس خوري وغربيال املر ،إدي
ابي ،نقيب احملامني جورج جريج،
فارس سعيد ،ليلي جورج سعاده،
مينى بشري اجلميل ،نواب رئيس
الكتائب :شاكر عون وسجعان قزي
وأنطوان ريشا وأمني عام احلزب
ميشال خوري وأعضاء املكتب
السياسي واجمللس املركزي
ورؤساء البلديات واملخاتري يف
منطقة املنت الشمالي.
ترأس الذبيحة االهلية املطران
يوسف بشاره الذي أشاد مبزايا
الوزير الشهيد الذي كان لبنان
نهاره وليله وكان متشبثا بالفكر
السيادي والقيم املسيحية اىل
أبعد حدود.

National

Strata Management

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

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au

اكاليل زهر باسم الرؤساء على أضرحة رجال االستقالل
عشية  22تشرين الثاني وضع
ممثلون عن رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان ورئيس
جملس النواب نبيه بري ورئيس
احلكومة جنيب ميقاتي أكاليل
من الزهر على أضرحة رجال
االستقالل.
فقد وضع النائب ايلي عون
باسم الرؤساء إكليال على ضريح
الرئيس الراحل كميل مشعون يف
دير القمر ،يف حضور القيادي
يف حزب الوطنيني االحرار كميل
دوري مشعون ورئيس بلدية دير
القمر انطوان البستاني وعدد من
االهالي .وقدمت ثلة من عناصر
اجليش التحية على وقع حلن
املوت.
ووضع النائب نعمة اهلل أبي نصر
عند العاشرة قبل الظهر ،باسم
الرؤساء سليمان وبري وميقاتي،
إكليال من الزهر على ضريح
الرئيس الراحل فؤاد شهاب يف
غزير ،على وقع موسيقى نشيد
الشهداء الذي عزفته موسيقى
استقباله
يف
اجليش.وكان
الرائد قزحيال خوري ،االمرية إميا
شهاب واحملامية كارال شهاب.

محادة

ووضع وزير الثقافة غابي
ليون ملناسبة ذكرى االستقالل
اكليال من الزهر على ضريح
رئيس جملس النواب الراحل
صربي محادة يف اهلرمل يف
حضور قائمقام اهلرمل طالل
قطايا ،ممثل عن قائد اجليش
وضباط من سائر القوى االمنية
والعسكرية ،رئيس بلدية اهلرمل
ورئيس احتاد البلديات ،خماتري
القضاء ورؤساء الدوائر الرمسية
وحشد من اهالي املنطقة وعائلة
الرئيس الراحل.
وامل املهندس علي صربي
محادة ان تكون املناسبة هذه
السنة منطلقا خلالص البلد من
حمنته وتعزيز الوحدة الوطنية
وعودة احلياة الطبيعية.

اجلميل

ووضع وزير البيئة ناظم اخلوري
إكليال من الزهر عند متثال مؤسس
حزب الكتائب بيار اجلميل يف
بكفيا ،يف حضور الرئيس أمني
اجلميل وعقيلته السيدة جويس
اللذين وضعا بدورهما إكليال.
كما حضر ممثل قائد اجليش
العماد جان قهوجي املقدم فؤاد
الزغيب ،رئيس بلدية بكفيا-
احمليدثة فيليب السبعلي ،رئيس
قسم بكفيا الكتائيب انطوان
سعادة وفاعليات املنطقة وحشد
من الكتائبيني.
ووضعت أكاليل مماثلة باسم
النائب سامي اجلميل وبلدييت
بكفيا-احمليدثة ،ساقية املسك
 حبر صاف وقسم بكفياالكتائيب.

كرامي

ووضع وزير الشباب والرياضة
فيصل كرامي باسم رئيس
اجلمهورية العماد ميشال سليمان
ورئيس جملس النواب نبيه بري
والرئيس جنيب ميقاتي إكليال
من الزهر على ضريح رجل
االستقالل عبد احلميد كرامي يف
طرابلس بعدما قدمت ثلة من
اجليش اللبناني التشريفات فيما

عزفت الفرقة املوسيقية للجيش
حلن املوت.
شارك يف احلفل الفرق الصوفية
اليت قرعت طبوهلا مرحبة بالوزير
كرامي فيما قدمت التشريفات
املوسيقية
الفرقة
الشعبية
لكشافة الغد.وبعد أن تال الشيخ
كمال الدين الفاحتة على الضريح
انتقل اجلميع اىل قاعة باب
الرمل حيث صافح الوزير كرامي
احلشود وتقبل التهاني بذكرى
االستقالل .وانتقل بعدها اىل
قصر الرئيس عمر كرامي للغاية
ذاتها.

سالم

وضع وزير الرتبية حسان دياب
باسم الرؤساء إكليال من الزهر
على ضريح الرئيس صائب
سالم يف جامع اخلاشقجي ،يف
حضور الرئيس املكلف تشكيل
احلكومة متام سالم ،النائب
السابق حممد امني عيتاني،
املدير العام ملؤسسات الرعاية
االجتماعية يف لبنان  -دار
االيتام االسالمية الوزير السابق
خالد قباني ،املستشار يف رئاسة
احلكومة هشام الشعار ،رئيس
مجعية املقاصد أمني الداعوق
وأعضاء جملس األمناء ،مستشار
الرئيس سالم حممد املشنوق،
رئيس مجعية خرجيي املقاصد
مازن شرجبي ،رئيس النادي
الرياضي هشام اجلارودي ،ممثل
قائد اجليش العقيد عصام أبو
ضاهر ،عدد من أعضاء اجمللس
البلدي لبريوت ،ووفد من رابطة
آل سالم وعدد من املخاتري
وحشد من الشخصيات السياسية
واإلجتماعية وهيئات اجملتمع
املدني وطالب املقاصد وكشافة
مجعية املقاصد.

ارسالن

وضع وزير االعالم وليد الداعوق
باسم رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ورئيس جملس
النواب نبيه بري والرئيس جنيب
ميقاتي ،إكليال من الزهر على
ضريح الرئيس جميد ارسالن
يف خلدة ،يف حضور النائب
طالل ارسالن واركان احلزب
الدميوقراطي اللبناني ورؤساء
بلديات املنطقة وحشد من
الفاعليات الدينية واالجتماعية
ومواطنني.
وزار الداعوق ممثال الرؤساء
الثالثة ،بيت االستقالل يف بلدة
بشامون  -قضاء عاليه.
وضع النائب آغوب بقرادونيان
باسم الرؤساء إكليال من الزهر
على ضريح الرئيس حبيب أبو
شهال يف مار الياس بطينا،
وقد عزفت موسيقى اجليش حلن
املوت.

احلكيم

وضع النائب عماد احلوت اكليال
من الزهر باسم الروساء على
ضريح رئيس حزب النجادة
عدنان احلكيم ،يف حضور ممثل
قائد اجليش ورئيس احلزب
مصطفى احلكيم وأعضاء من
جملس القيادة وشخصيات.
وألقى احلكيم كلمة اشاد فيها
برجاالت االستقالل ،داعيًا اىل
حتصني الوضع الداخلي يف وجه
املخاطر احملدقة بالبالد.

ووضع النائب علي خريس ممثال
الرؤساء الثالثة ،إكليال على
ضريح رجل االستقالل الرئيس
عادل عسريان يف جبانة صيدا
الفوقا ،يف حضور جنل الرئيس
عسريان النائب علي عسريان،
ممثل النائبة بهية احلريري رئيس
مجعية جتار صيدا وضواحيها
علي الشريف ،ممثل النائب
هاني قبيسي عضو قيادة حركة
أمل يف اقليم اجلنوب حسني
عبيد ،ممثل قائد اجليش العماد
جان قهوجي العقيد يوسف
شلهوب ،رئيس بلدية صيدا
حممد السعودي ،مفيت صيدا
اجلعفري الشيخ حممد عسريان،
مفيت صيدا ومنطقتها الشيخ
سليم سوسان ،ممثل راعي
ابرشية صيدا ودير القمر للروم
الكاثوليك املطران ايلي بشارة
احلداد االب سليمان وهيب،
الرئيس السابق لبلدية صيدا
عبد الرمحن البزري ،وأفراد
العائلة وفاعليات وشخصيات.
ووضع النائب يوسف خليل
بإسم الرؤساء اكليال على ضريح
سليم تقال يف ذوق مكايل ،يف
حضور أعضاء اجمللس البلدي.
وقد تغيب رئيس بلديتها بداعي
السفر.

فرجنيه

ووضع النائب قاسم عبد العزيز
ممثال الرؤساء اكليال من الزهر،
على ضريح رجل االستقالل،
محيد فرجنية يف اهدن ،حبضور
جنله النائب السابق مسري فرجنية
وافراد العائلة واصدقاء ،وقد
ادت ثلة من اجليش التحية
العسكرية ،وعزفت موسيقى
اجليش نشيد املوت.

قلعة راشيا

وزار النائب قاسم هاشم ممثال
الرؤساء سليمان وبري وميقاتي،
قلعة االستقالل يف راشيا ،حيث
أدت له عند مدخل القلعة ،ثلة
من تشريفات اجليش التحية
العسكرية ،وعزفت موسيقى
اجليش النشيد الوطين.
وكان يف استقبال هاشم،
قائمقام راشيا نبيل املصري،
قائد موقع راشيا العميد جنيب
اخلطيب ،مسؤول املخابرات يف
املنطقة املقدم مسري حرب،
الرائد حايك ،آمر فصيلة درك
راشيا النقيب أمين ياسني،
رئيس إحتاد بلديات قلعة
اإلستقالل أمحد ذبيان ونائب
رئيس إحتاد بلديات جبل الشيخ
منيف السبعلني ورؤساء بلديات
وخماتري وفاعليات.
وتفقد هاشم الغرف واألجنحة اليت
سجن فيها رجاالت اإلستقالل،
مدونا يف سجل الشرف كلمة،
شدد فيها على الوعي واحلكمة،
ألننا أحوج ما نكون لذلك يف
هذا الزمن الصعب ،حيث
التحديات قائمة ،مؤكدا أهمية
أخذ الدروس الوطنية ،والرهان
على واقع وطين يقف بوجه العدو
الصهيوني ،املعروف بأطماعه
وبوجه إرهاب متجدد يطل برأسه
بني احلني واآلخر على بالدنا .لذا
صار لزاما علينا أن نكون يدا
واحدة ملواجهة التحديات ،وإال
سنصبح يف قلب اهلاوية.
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لبنانيات

بنية حتتية لإلرهاب  ..واألجهزة بال «اسرتاتيجية دفاعية» مو ّحدة
نظرة «سلفية» إىل «التفجري االنتحاري» :التسوية
تفاصيل رحلة االنتحاري نْ
ّي من الفندق إىل السفارة
أجنزت ..وخنشى أن نكون «كبش حمرقة»

 ..ويف اليوم التالي للهجوم
السفارة
ضد
االنتحاري
االيرانية يف بريوت ،استمرت
هزاته االرتدادية بالتفاعل على
املستويات احمللية واالقليمية
والدولية ،انعكاسًا لدالالته
اخلطرية من حيث العنوان
املستهدف والتوقيت وآلية
التنفيذ ،فيما
شيع أهالي
ّ
الشهداء ضحاياهم ،وتقبل
مساعد وزير اخلارجية اإليراني
حسني امري عبداللهيان والسفري
غضنفر ركن ابادي التعازي يف
مبنى السفارة.
االستنتاجات
كانت
وإذا
السياسية قد تقاطعت عند اعتبار
اهلجوم مبثابة مؤشر اىل تغيري
دراماتيكي يف «قواعد اللعبة»
يف ساحات املواجهة على امتداد
املنطقة ،فإن االجهزة القضائية
واالمنية واصلت التحقيقات
املكثفة للوصول اىل رسم
صورة كاملة لالعتداء ،وخلطه
البياني ،من حلظة التحضري له،
حتى حلظة تنفيذه.
واىل حني اكتمال أجزاء «احلقيقة
الرمسية» ،أفادت معلومات ان
الشخصني االنتحاريني أقاما
ليوم واحد يف فندق يقع بالقرب
من االونيسكو ــ كورنيش
حبوزتهما
وكانت
املزرعة،
هويتان مزورتان حتمالن امسني
لبنانيني وصورتني «مدنيتني»
ال تعطيان أي انطباع بأن
صاحبيهما ينتميان اىل جهة
سلفية او متطرفة ،كما انهما
كانا حيمالن هاتفني خلويني مل
ُيستخدما من قبلهما.
وبينما ترجح املعلومات ان
يكون االنتحاريان غري لبنانيني،
علم ان مسرح اجلرمية كان
معدًا بأدق التفاصيل من حيث
رصد السفارة االيرانية ومراقبة
حميطها ،وحتديد الثغرات الكامنة
فيه ،وجتهيز احلزام الناسف
وتأمني السيارة املستخدمة يف
التفجري الثاني ،واليت اتضح
انها مسروقة وجرى تسليمها
لالنتحاريني على مسافة قريبة
من موقع السفارة ،علمًا ان
الوقت الفاصل بني خروجهما
من الفندق وتوقيت اهلجوم
يقارب حدود الساعة.
ووفق السيناريو املفرتض،
ّ
استقل هذان الشخصان معًا
السيارة الرباعية الدفع ،ثم
ترجل أحدهما لدى االقرتاب
من السفارة ،وعمد اىل تفجري
نفسه حبزام ناسف عند مدخلها
حيث مركز احلراسة واحلاجز
احلديدي ،لفتح الطريق امام
دخول السيارة اىل الباحة
الداخلية وتفجري مبنى السفارة،
لكن املصادفة وضعت شاحنة
املياه يف مواجهتها ،بالتزامن
مع التفجري االول ،االمر الذي
عرقل مهمة السائق االنتحاري
للسيارة ،حبيث قادها اىل
االمام تارة والوراء طورًا،
السيارات
ببعض
مصطدما
املتوقفة .وهنا ،تقدم منه
شرطي الستيضاحه طبيعة ما
حيصل معه ،فازداد ارتباك
السائق وخشي من افتضاح
أمره ،وقرر تفجري نفسه امام
املدخل.
وفيما أصبحت الصور اليت
التقطتها كامريات املراقبة

غسان ريفي

نسوة ينثرن أوراق الورد على موكب تشييع أربعة من شهداء الجريمة
اإلرهابية ضد السفارة اإليرانية يف بريوت (أ ب)
حبوزة األجهزة املعنية ،علم ان
الرتكيز يتم حاليًا على اخضاع
األشالء اليت مت جتميعها اىل
فحص الـ»دي ــ آن ــ أي»،
متهيدًا ملعرفة اهلوية احلقيقية
لالنتحاريني.
وغداة اهلجوم على السفارة
منسوب
ارتفع
االيرانية،
التدابري االحرتازية يف الضاحية
اجلنوبية اىل حد غري مسبوق،
املؤسسات
حول
خصوصًا
واملراكز املعروفة ،كما مت تعزيز
اإلجراءات األمنية حول السفارات
والبعثات الديبلوماسية ،السيما
السفارة السعودية.
وقالت مصادر رمسية واسعة
اإلطالع إن التدابري االمنية
الداخلية مهمة وضرورية ،لكنها
ليست كافية وحدها ملواجهة
العمليات االنتحارية ،معتربة ان
املطلوب جهد لبناني ــ إقليمي
ــ دولي مشرتك خلوض معركة
شاملة ضد اإلرهاب وجتفيف
منابعه السياسية واملالية،
بعدما توسعت ساحته وباتت
خماطره عابرة للحدود.
وأكدت أن هناك قرارًا بتفعيل
عمل االجهزة االمنية وتعزيز
التنسيق املعلوماتي بينها لرفع
جهوزيتها اىل احلد االقصى
املمكن ،ال سيما ان عيدي
امليالد ورأس السنة أصبحا على
االبواب ،وقد حتاول اجلهات
التكفريية التشويش عليهما عرب
عمليات ختريبية.
وشددت املصادر على ان
القرار السياسي موجود لتغطية
اجليش والقوى االمنية يف
مالحقة اجملموعات االرهابية ،يف
أي مكان تتواجد فيه.
ويف سياق متصل ،أبلغت
اوساط امنية ان املرحلة احلالية
تنطوي على حتد أمين خطري ،ال
بد من مواجهته استنادا اىل
اجراءات نوعية.
وأشارت االوساط اىل ان
املعلومات اليت بلغت اجلهات
املعنية خالل االسابيع القليلة
املاضية أكدت ان العمل جار
على حتضري بنية حتتية يف لبنان
لألعمال االرهابية ،االنتحارية
وغري االنتحارية ،وان بعض
مناطق البقاع الشمالي تشكل
ارضية هلذا النوع من األنشطة.
ولفتت االوساط االمنية االنتباه
اىل حادثة ضبط اجليش اللبناني
قبل فرتة قصرية احلافلة اليت

كانت تقل عددًا من السوريني
يف حوش احلرمية آتية من البقاع
الشمالي ،حيث مت العثور فيها
على أحزمة ناسفة.
وشددت االوساط على ان
«االمن االستباقي» اساسي يف
هذه املعركة ،وهو قائم على
االستقصاء ومجع املعلومات،
ّ
و»كلما كان تبادل املعلومات
بني االجهزة االمنية عاليًا
وحمرتفًا ،كانت القدرة على
املواجهة اكثر فعالية» ،مالحظة
ان مستوى التنسيق ال يزال
ضعيفًا ،وان االجهزة ال متلك
رؤية مشرتكة او اسرتاتيجية
موحدة ملواجهة املخاطر.
وقال وزير الداخلية مروان
شربل املوجود حاليًا يف
فرنسا :كنا منلك معطيات عن
امكان قيام انتحاريني بتنفيذ
عمليات ،كاشفًا عن ان الدولة
بصدد شراء معدات من اخلارج
تساعد يف
احلد من االخرتاقات
ّ
االمنية .ولفت االنتباه اىل «انه
يف الظروف الطبيعية ال ميكن
ضمان بيئة آمنة بالكامل ،فكيف
اذا دخل معطى االنتحاريني اىل
املعادلة اللبنانية».
وقد فرض هاجس العمليات
االنتحارية نفسه على اجمللس
االعلى للدفاع يف اجتماعه امس
الذي تناول ايضًا مسار تنفيذ
اخلطة االمنية يف طرابلس،
وحتدي التدفق غري املسبوق
جراء
السوريني،
للنازحني
املعركة اليت بدأت يف منطقة
القلمون السورية.
وعلم ان اجمللس شدد «على
ضرورة املباشرة يف تنفيذ
إجراءات جديدة إضافية ،ال
سيما ما يتصل منها باجلهوزية
األمنية واألمن االستباقي من
خالل إجراءات سيلمسها املواطن
تباعًا ،ومن غري املستبعد
حديثة
بتقنيات
االستعانة
لكشف املتفجرات عند مداخل
معينة ،مع تكثيف التنسيق بني
االجهزة املعنية».
وأكد الرئيس ميشال سليمان
خالل االجتماع ان لبنان لن
يسمح ان يستعمل من جانب
لتفجري
املستورد
االرهاب
نسيجه االجتماعي ،كما لن
يسمح بتصفية خالفات اآلخرين
على ارضه اليت ليست ساحة
لتصفية احلسابات.

«السفري»

يدرك «السلفيون» أن
التسوية يف املنطقة قد
أجنزت من قبل «أعلى
اهلرم» على صعيد التوافق
األمريكي ـ الروسي ،وأن
الطرفني حياوالن إسقاطها
على عدد من الالعبني
األساسيني ،الذين اقتنع
بعضهم وترمجوا ذلك
سوريا،
يف
باالنكفاء
فيما حيتاج البعض اآلخر
اىل مزيد من التطمينات
جلهة احلفاظ على نفوذهم
وتأمني مصاحلهم.
وال خيفي عدد من كبار
السلفيني
املشايخ

خشيتهم من أن تنتهي هذه التسوية «اىل
حتويل احلالة االسالمية ،سواء يف سوريا
أو يف لبنان ،اىل كبش حمرقة» ،مستندين
يف ذلك اىل جتارب كثرية سابقة دفع فيها
اإلسالميون يف لبنان حتديدا ،أمثانا باهظة
ال تزال خسائرها واضحة ومستمرة حتى
اآلن على صعيد املوقوفني االسالميني
املوقوفني ألكثر من ست سنوات يف سجن
رومية من دون حماكمة.
ويرى السلفيون أن ما شهدته السفارة
االيرانية يف بريوت من تفجري ،سواء
باألسلوب االنتحاري املستجد على الساحة
اللبنانية أو بتبنيهما من قبل كتائب عبداهلل
عزام التابع لتنظيم القاعدة يف بالد الشام،
«يشكالن مقدمة لتوريط احلالة االسالمية
ووضعها حتت اجملهر األمين جمددا ،متهيدا
لتقدميها على مذبح التسوية املقبلة».
ال خيتلف السلفيون على إدانة التفجريين
اللذين استهدفا السفارة االيرانية ،وعلى
إدانة انتقال «العنف االنتحاري» اىل لبنان،
وذلك انطالقا من «رفضهم املطلق لقتل
املدنيني واألبرياء أو ضرب السلم األهلي
يف البلد ،خصوصا أنهم تعرضوا ملثل هذه
مسجدي التقوى والسالم يف
التفجريات يف
َ
طرابلس ،حيث مت قتل املصلني بدم بارد
وهم يؤدون فريضة صالة ظهر اجلمعة».
لكن يف الوقت نفسه ،يقتنع هؤالء «بأن ما
حصل هو نتيجة لتدخل إيران وحزب اهلل يف
سوريا ،وأن من يريد استهداف االيرانيني
أو إشعال الفتنة السنية ـ الشيعية يف
لبنان قد استفاد من هذا التدخل ورفضه
من قبل أكثرية مكونات اجملتمع اللبناني
لتنفيذ مآربه الفتنوية».
ويف هذا االطار ،ال يزال عدد من املشايخ
السلفيني يشكك يف التغريدات الصادرة
على موقع «تويرت» العائد اىل الشيخ سراج
الدين زريقات ،الفتني االنتباه اىل أن أي
شخص ميكن أن يستحدث صفحة على هذا
املوقع باسم أي كان ويطلق أي نوع من
التغريدات ،خصوصا أن هذه الصفحة أغلقت
بعد تبين كتائب عبد اهلل عزام للتفجريين،
ومل يصدر أي شيء بهذا اخلصوص على
موقع «الفجر» الناطق الرمسي باسم هذه
الكتائب ،كما وعد الشيخ زريقات.
ويعترب هؤالء املشايخ أن هذه التغريدات
«تشبه ،اىل حد بعيد ،شريط الفيديو
املنسوب ألمحد أبو عدس الذي أذيع عقب
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري»،
ويلفت هؤالء االنتباه اىل أنه «يف حال

صدور موقف رمسي عن كتائب عبد اهلل
عزام يف تبين هذه العملية ،عندها سيكون
األمر خطريًا جدًا ،ألن القاعدة ال تكتفي
بعملية واحدة ،وهي إذا انتقلت اىل بلد ما
واعتربته أرض جهاد فإنها تكمل مهماتها
وتطورها شيئا فشيئا ،أي أننا سنصبح
أمام عراق ثان».
ويؤكد املشايخ «أن ذلك سيصب يف
املستقبل يف مصلحة حزب اهلل والسياسة
االيرانية يف لبنان ،وسيؤدي اىل توريط
احلالة االسالمية ،وصوال اىل ضربها ومالحقة
أفرادها بتهمة محل فكر القاعدة أو االنتماء
اليها ،متاما كما حصل عقب أحداث الضنية
مطلع العام  ،2000ومعارك اجليش اللبناني
ضد فتح اإلسالم يف خميم نهر البارد يف
العام .»2007
ويؤكد أحد كبار املشايخ السلفيني
لـ»السفري» أللبنانية ان «ما جيري على
الساحة اللبنانية حيتاج اىل كثري من الوعي
واإلدراك خلطورة الوضع ،كما حيتاج اىل
مواقف واضحة جلهة الوقوف ضد نقل األزمة
السورية اىل لبنان ،ألنه يف حال انتقال
النار السورية اىل الساحة اللبنانية فإنها
لن توفر أحدا وستحرق البلد مبن فيه»،
مشددا على أن «احلالة السلفية ال تتبنى
اليوم من يذهب للقتال يف سوريا ،وما
تنب إلرسال
حصل خالل معركة القصري من ٍّ
بعض الشباب ،كان حالة استثنائية وانتهى
مع انتهاء هذه املعركة ،ومن يذهب اليوم
يتصرف من تلقاء نفسه من دون أي تغطية
من أي جهة سلفية».
وشدد على أن «احلالة السلفية تدعم الثورة
ّ
السورية وهي معها سياسيا وإنسانيا،
لكنها تنأى بنفسها عن املشاركة فيها
ألنها أدركت أنها لن تقدم أو تؤخر فيها،
كما أنها تنأى بنفسها عن كثري من األحداث
اليت جتري يف لبنان ،فلم يسجل دخول أي
من األطراف السلفية يف جولة العنف األخرية
يف طرابلس ،وأن حضور بعض املشايخ يف
بناء
اللقاء الذي عقده وزير الداخلية كان
ً
على طلبه لكي يكونوا شهودًا على االتفاق
الذي سيحصل النتشار القوى األمنية يف
املناطق الساخنة».
وخيتم الشيخ السلفي بالقول« :السلفيون
ضد داعش وممارساتها ،وهم يتمسكون
باألمن وبالدولة اليت عليها أن تالحق
من يعملون ليل نهار على تكفري اجليش
اللبناني والتحريض عليه والذين ال يزالون
أحرارا».
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عرب وعالم

مسلسل اغتيال الضباط والعسكريني يتواصل
يف طرابلس وبنغازي والشرطة تشتبه مبدير
املصرف يف عملية السطو على االموال

قتل عسكري برتبة ضابط
صف وجرح ثالثة أشخاص
آخرين يف أعمال عنف جديدة
وقعت يف ليبيا حيث يتعرض
شرطة
ورجال
عسكريون
باستمرار إلطالق نار ،حسب ما
أعلن مصدر أمين.
وقال هذا املصدر إن جثة
العسكري الذي قتل بالرصاص
اكتشفت عند املدخل الغربي
ملدينة مصراتة .ويف بنغازي،
أصيب مدني لييب جبروح
بالغة جراء انفجار عبوة ناسفة
ألصقت أسفل سيارة شقيقه
وهو ضابط يف اجليش كان
وأوضح
املستهدف.
هو
أن ضابط صف يف القوات
اخلاصة للجيش اللييب أصيب
جبروح خطرة جراء إطالق النار
عليه من قبل جمهولني حاولوا
اغتياله خالل متركزه يف إحدى
النقاط األمنية يف مدينة
بنغازي.
حقيبة
جمهولون
وألقى
متفجرات من أعلى اجلسر
احلديدي ملنطقة بن يونس،
حيث تتمركز قوات خاصة
للجيش اللييب من دون
تسجيل وقوع إصابات وفقا
للمصادر األمنية .ويف مدينة
سرت اغتال جمهولون ضابط
صف يف اجليش اللييب خالل
عودته إىل ثكنته من مهمة
عسكرية.
وأعلنت مديرية األمن يف
مدينة سبها الليبية أنها
أحالت مدير فرع مصرف مشال
افريقيا ،يف منطقة براك يف
وادي الشاطئ على النيابة

العامة ،على خلفية السطو على
مبلغ قدره مليون ونصف مليون
دينار لييب  1,2مليون دوالر
كان ينقل إىل املصرف.
وقال املتحدث الرمسي
باسم املديرية حممد دعابو،
إن مديرية األمن يف مدينة
سبها أحالت مدير فرع مصرف
مشال افريقيا يف منطقة براك
يف وادي الشاطئ على النيابة
العامة ،لالشتباه يف ضلوعه
يف عملية سطو على مبلغ قدره
مليون ونصف مليون دينار
لييب ،كان يف طريقه إىل
املصرف.
وأضاف أن مدير فرع
املصرف استلم العهدة املالية
بشكل شخصي من فرع مصرف
ليبيا املركزي بسبها ،ليودعها
يف خزينة املصرف الذي
يديره ،لكنه قدم بالغًا ظهر
الثلثاء إىل مديرية األمن يدعي
فيه تعرضه لسطو من قبل
ستة مسلحني.
وأوضح املصدر أنه عقب
التحقيقات وقع االشتباه على
مدير املصرف يف اختفاء هذا
املبلغ ،كونه مل يطلب من
اجلهات األمنية توفري حراسات،
ومل يقم بنقل النقود يف
السيارات املخصصة لذلك.
وحيا رئيس احلكومة املؤقتة
علي زيدان املبادرة الوطنية
املهمة اليت قام بها الشباب
الذين لبوا نداء الوطن بتسليم
مقر قوات الردع اخلاصة
بقاعدة معيتيقه طواعية إىل
اجليش بعد أن قاموا برعايته
واحملافظة عليه.

 25قتيال و ٥٧جرحيا بتفجريين
استهدفا احياء يف بغداد

قتل  30شخصا ،وأصيب 40
آخرون ،وذلك بانفجار سيارة
مفخخة استهدفت سوقا شعبيا
يف ناحية السعدية يف حمافظة
دياىل مشال شرقي بغداد،
حسب السلطات األمنية.
وقال عقيد يف قيادة عمليات
دياىل إن سيارة مفخخة انفجرت
يف داخل سوق شعيب يف
ناحية السعدية ،ما أسفر عن
مقتل  30شخصا وإصابة 40
آخرين جبروح .وكان العراق
شهد ،األربعاء املاضي ،موجة
هجمات أغلبها بسيارات مفخخة
استهدفت مبعظمها أحياء سكنية
يف بغداد ،وأسفرت عن سقوط
 43قتيال 38 ،منهم يف العاصمة
بغداد.
وقال سهري غضبان الذي ميلك
متجرا للبقالة باهلاتف كنت جالسا
يف متجري حني مسعت انفجارا
ضخما .مل أستطع متييز أي شيء
ألن الغبار حاصر املكان مضيفا
أنه أصيب يف ساقه .وقال
سهري إنه شاهد عشرات سقطوا
على األرض قرب موقع االنفجار
اثناء نقله لتلقي الرعاية الطبية.
ومضى يقول قتل بعضهم
وأصيب آخرون جبروح بالغة
وكانوا يصرخون طلبا للمساعدة.
وقالت الشرطة وشهود عيان
امس إن قنبلة انفجرت داخل
مقهى يف بغداد مما أسفر عن
مقتل مخسة مدنيني وإصابة 17
آخرين .وقع االنفجار يف وقت
متأخر من مساء أمس االول يف
حي البياع.
وأبدى احد الشهود غضبه
من الوضع قائال أن هناك

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

خارجني عن القانون يريدون
قتل الناس دون مربر .ويقتل
مئات العراقيني كل شهر يف
هجمات مماثلة منذ بداية العام.
وأثار تصاعد العنف املخاوف من
العودة إىل اراقة الدماء اليت
وقعت عامي  2006و 2007يف
ذروة االقتتال الطائفي وحصدت
أرواح عشرات االالف.
وحبث نائب رئيس اجلمهورية
خضري اخلزاعي ،مع أمري الكويت
صباح االمحد اجلابر الصباح فتح
ابواب جديدة من التعاون بني
البلدين ،واتفقا على تشجيع
السياحة بني البلدين وتسهيل
االجراءات اخلاصة بدخوهلما.
وقال بيان صدر عن رئاسة
اجلمهورية ،إن نائب رئيس
اخلزاعي
خضري
اجلمهورية
التقى ،صباح امس االول،
أمري الكويت صباح االمحد اجلابر
الصباح ،مبينا أنه جرى خالل
اللقاء حبث العالقات الثنائية
بني البلدين وسبل تطويرها
وعدد من القضايا ذات االهتمام
املشرتك .واضاف البيان ،أن
اجلانبني حبثا سبل فتح ابواب
جديدة من التعاون بني البلدين
يف اجملاالت االقتصادية ومجيع
اجملاالت االخرى اليت تعزز من
تطوير العالقات الثنائية.
ويف السياق ذاته ،اوضح
البيان ،أن اجلانبني اتفقا على
تبادل الزيارات واللقاءات اضافة
لتشجيع السياحة بني البلدين
وتسهيل االجراءات اخلاصة
بدخول البلدين .وأشار اىل أن
اجلانبني حبثا العنف الدائر يف
سوريا وتطورات االحداث فيه،
مؤكدا على ضرورة اللجوء اىل
احلل السلمي للحفاظ على امن
املنطقة واستقرارها.
وقال وزير الطاقة الرتكي
تانر يلدز إن تركيا ال تزال
جتري حمادثات مع بغداد بشأن
اقرتاح لفتح حساب خاص
إليرادات النفط اليت حيققها
إقليم كردستان العراق .وقال
للصحافيني حني سئل إن كانت
بغداد وافقت على اقرتاح تركيا
بوضع إيرادات النفط الكردية
يف حساب خاص حمادثاتنا مع
بغداد بهذا الشأن مستمرة...
مل نصل إىل نقطة نهائية بعد.

طالب االخوان يضرمون النار داخل جامعة
األزهر وسقوط قتيل يف اعمال شغب قاموا بها

أمر النائب العام املصري
املستشار هشام بركات ،امس
االول ،بفتح حتقيقات موسعة
فى أحداث جامعة األزهر ،كما
أمر النيابة املكلفة باالنتقال إىل
مكان األحداث للمعاينة.
وأخلت قوات األمن املصرية
املدينة اجلامعية التابعة جلامعة
األزهر حبي مدينة نصر بالقاهرة
ومتركزت خارجها ،بعد إلقائها
القبض على عدد من طالب
اإلخوان ،فيما أعلنت وزارة
الصحة املصرية سقوط قتيل
نتيجة املواجهات وجريح يف حال
خطرة.
وكان طالب االخوان يف جامعة
األزهر قد أضرموا النريان ،مساء
األربعاء ،داخل مبنى املدينة
الشرطة
وقامت
اجلامعية.
املصرية باقتحام اجلامعة واعتقال
العشرات.
وجتددت االشتباكات لبعض
الوقت بني قوات األمن وطالب
اإلخوان قرب جامعة األزهر،
وقام بعض الطالب برفع شعار
رابعة ،بينما رشق البعض اآلخر
قوات الشرطة باحلجارة.
وكانت قوات األمن أطلقت
قنابل الغاز املسيل للدموع على
طالب ينتمون جلماعة اإلخوان
يف شارع مصطفى النحاس بعد
قطعهم الطريق ،وألقت القبض
على  7طالب ،وأصيب عدد آخر
باختناقات نتيجة قنابل الغاز.
وأكد الدكتور أسامة العبد،
رئيس جامعة األزهر ،أن اجلامعة
ال تتحمل مسؤولية محاية طالب
خرج خارج أسوار اجلامعة واملدينة
اجلامعية ،مؤكدًا أن اإلخوان
هم من قاموا بإشعال احلرائق
وفرضوا وجود الشرطة بعد
قيامهم بأعمال شغب باملدينة
اجلامعية ،مشددًا على أن الشرطة
تدخلت حلماية الطالب املنتظم
الذي حضر من أجل الدراسة،
بينما يسعى البعض للتخريب
والتعطيل وإشعال احلرائق.
ونقلت صحيفة اليوم السابع
عن العبد قوله إن جامعة األزهر
تتخذ قرارات مجيعها تصب يف
مصلحة الطالب ،يف الوقت الذي
يصور فصيل اإلخوان القرارات
عكس ذلك ،مضيفًا أن قرار
جملس اجلامعة مبنع التظاهرات
قائم ال يلغيه إال قرار آخر من
قبل جملس اجلامعة.

وأشار العبد إىل أن املدينة
اجلامعية مستمرة يف عملها لوجود
 18ألف طالب بها منتظمون يف
الدراسة ولن يتم تعطيلها.
بيان اجلامعة
وأصدرت جامعة األزهر ،صباح
امس االول ،بيانًا صحافيًا قالت
فيه :تأسف إدارة جامعة األزهر
لألحداث اليت وقعت أمس االول
باملدينة للطالب مبدينة نصر
إثر تظاهرات بدأت سلمية ثم
تطورت إىل قطع امتداد مصطفى
النحاس ما حدا بالشرطة اىل
تفريق املتظاهرين ،ثم تطورت
األحداث مبا أدى لألسف اىل
وفاة أحد أبناء اجلامعة ،وهو
الطالب عبد الغين حممد بالفرقة
السادسة بكلية الطب ،ومت نقله
بإسعاف املدينة اجلامعية .وأمر
وفاته قيد التحقيق من قبل
النيابة ،وإدارة اجلامعة تقدم
خالص التعازي ألهله وذويه
وزمالئه الطالب.
وتابع البيان :على إثر ذلك،
تهيب اجلامعة بأبنائها الطالب
عدم االنسياق وراء الشائعات
وتنحية اجلامعة عن اخلالفات
السياسية وااللتفاف إىل ما جاء
من أجله وهو طلب العلم.
كما ناشدت اجلامعة يف
بيانها املتظاهرين من الطالب
التزام السلمية وآداب االختالف
يف الرأي وضبط سلوكهم
القرآن
مبنهج
وتصرفاتهم
والسنة الذي تعلموه يف األزهر
جامعًا وجامعة ،وصيانه حق
مئات اآلالف من زمالئهم الطالب
امللتزمني يف دراستهم.
ويف نفس املسار ،أكد األزهر
الشريف يف بيان له أيضًا
أنه يتأمل ويرفض ما يقوم به
بعض الطالب من ختريب وإتالف
للمنشآت وتعريض حياة زمالئهم
للخطر ،ليعلن عن أسفه وحزنه
العميق على فقدان أحد أبنائه
الطالب أثناء تصدي قوات األمن
حملاولة إحراق املدينة اجلامعية.
وطالب األزهر بفتح حتقيق
فوري ملعرفة مالبسات احلادث
واإلفادة بالنتيجة ،ودعا أبناءه
الطالب إىل االلتفات إىل
ّ
دراستهم ومستقبلهم
والكف
عن تعريض حياتهم للخطر،
مبديًا حزنه الشديد لفقدان ابن
من أبنائه ،وقدم تعازيه ألسرة
الطالب.

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

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

القاعدة  -إيران وجهاً لوجه يف لبنان

مع ان احلصيلة الدامية للتفجريين
اإلرهابيني اللذين استهدفا
الثالثاء السفارة االيرانية يف
منطقة بئر حسن باجلناح مل
تكن االكرب قياسا بالتفجريات
االرهابية السابقة يف الضاحية
اجلنوبية وطرابلس قبل اشهر،
فإن هذا التطور االرهابي اجلديد
شكل نقلة بالغة اخلطورة على
صعد عدة من شأنها ان تستبيح
لبنان لصراع اقليمي مفتوح على
التطورات امليدانية يف سوريا
والصراعات االقليمية االوسع .
ومتثلت خطورة التفجريين يف
استهدافهما اوال السفارة
االيرانية يف لبنان مباشرة
وللمرة االوىل منذ نشوب
االزمة السورية .كما برزت
هذه اخلطورة ثانيا يف تشكيل
اهلجومني االعتداء االنتحاري
االول يف لبنان منذ ثالثة عقود
اي منذ اهلجومني االنتحاريني
«املارينز»
مقري
على
واملظليني الفرنسيني ضمن
القوة املتعددة اجلنسية عام
 . 1983اما وجه اخلطورة الثالث
فكان يف اعالن مجاعة «كتائب
عبداهلل عزام» املرتبطة بتنظيم
«القاعدة» مسؤوليتها عن
االعتداءين االرهابيني بلسان
احد مشاخيها اللبنانيني الذي
اعتقل سابقا يف لبنان واطلق
قبل سنتني .
هي مواجهة مباشرة اذا بني
القاعدة وايران دفعت الوضع
الداخلي حنو متاهة غري مسبوقة
كشفتها وقائع التفجريين
اللذين اوقعا  23ضحية

وحنو  150جرحيا وأثارا موجة
خماوف عارمة داخليا وخارجيا
ترمجتها ردود الفعل الواسعة
اليت بلغت حدود صدور بيان
عن جملس االمن فيما كانت
الواليات املتحدة يف صدارة
الدول املستنكرة للتفجريين .
وعلم من مصادر مواكبة للتحقيق
اجلاري يف انفجاري اجلناح ان
سائق الدراجة االنتحاري كان
حيمل حزاما ناسفا مفخخا
خبمسة كيلوغرامات من مادة
الـ (ت ن ت) فيما كان
االنتحاري الثاني يقود سيارة
مفخخة بـ  60كيلوغراما من
هذه املادة ،,والسيارة من
نوع «شيفروليه فورموال»
وتبني انها مسروقة.
التعرف على اشالء
وقد أمكن
ّ
مفوض
فأمر
االنتحاريني،
احلكومة لدى احملكمة العسكرية
القاضي صقر صقر برفع
عينات منها اىل املخترب اجلنائي
الجراء حتليل احلمض النووي
الـ( ،)DNAتوصال اىل مطابقتها
ومعرفة هوييت صاحبيها.
ويف املعلومات ان السفري
االيراني غضنفر ركن آبادي
كان يهم مبغادرة السفارة
حلظة حصول االنفجار االنتحاري
االول الذي قضى فيه امللحق
الثقايف االيراني الشيخ ابرهيم
االنصاري ،وعندها عاد السفري
اىل مبنى السفارة الذي يبعد
قرابة  75مرتا عن سورها.
وقبل وصول االنتحاري االول
اىل سور السفارة راكبا دراجة
نارية اطلق حراس السفارة النار

عليه فسارع اىل تفجري نفسه
وقتل معه احد احلراس ،ثم
اسرع مسؤول احلرس رضوان
فارس يف اجتاه السيارة اليت
كان يقودها االنتحاري الثاني
مطلقا رشقات من سالحه ،كما
سارع احد احلراس اىل فتح باب
السيارة املندفعة حنو السفارة
بعدما اعاقت تقدمها سيارة
بيك اب لتوزيع املياه وعندها
فجر االنتحاري السيارة فقتل
رضوان ومعه عنصران آخران
من حرس السفارة .وقالت
مصادر امنية انه عثر على
تذكرة هوية لبنانية يف حوزة
االنتحاري االول باسم م .ق.
مواليد  1990وتبني الحقا انها
مزورة  .وقد التقطت كامريات
املراقبة التابعة للسفارة صور
االنتحاريني ويعمل فريق من
اخلرباء على التدقيق فيها
وحتليلها .
وبعد اقل من ساعتني من
حصول التفجريين ،اعلن احد
االعضاء البارزين يف مجاعة
«كتائب عبداهلل عزام» سراج
الدين زريقات يف حسابه مبوقع
«تويرت» ان هذه الكتائب «تقف
خلف غزوة السفارة االيرانية
يف بريوت» ،موضحا انها
«عملية استشهادية مزدوجة
لبطلني من ابطال السنة يف
لبنان» .واكد ان «العمليات
ستستمر حتى يتحقق مطلبان
االول سحب عناصر حزب
اهلل من سوريا والثاني فكاك
اسرانا من سجون الظلم يف
لبنان».

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

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

 – 1نقل جريح اصيب يف التفجريين امام السفارة االيرانية ((ابرهيم الطويل)) أ – 2 . .مشهد عام ملسرح التفجريين( .أ
ب)  – 3الجيش يضرب طوقاً حول مكان التفجريين( .ميشال صايغ) – 4 .نريان مشتعلة من السيارة املفخخة( .أ ب)

«حزب اهلل»

وصرح احد وزراء «حزب اهلل»
بأن اهلجمات االنتحارية كانت
واردة يف حسابات احلزب
وخصوصا بعد انفجار الرويس
االخري الذي رفع منسوب اخلطر.
وقد قام احلزب مع القوى االمنية
مبا عليه ملواجهة هذا اخلطر .اما
انفجارا السفارة الثالثاء فقد
ادخال لبنان يف معادلة جديدة
ألنهما يستحضران النموذج
العراقي ،وكان اهلدف تدمري
السفارة االيرانية ،لكن املخطط
فشل وان يكن جنح جزئيا من
خالل ايقاع عدد كبري من الضحايا
يف صفوف املدنيني .أما كيف
ستتم مواجهة هذا النمط اجلديد
من اهلجمات ،فهو موضع متابعة
ومتحيص وال اجوبة حاليا.

 14آذار

وابلغت اوساط يف  14آذار ان
فريقها ندد باالمجاع بتفجريي
السفارة االيرانية ،فيما عقد
اطرافها لقاءات مساء الثالثاء
بعيدا من االضواء.

وقالت «ان مثة ختوفا من ان
يؤدي استمرار تدخل «حزب
اهلل»يف سوريا اىل عرقنة
لبنان .فهم ذهبوا اىل احلرب يف
سوريا فأتوا باحلرب اىل لبنان.
ومن غري املنطق ان نتوقع منهم
جر لبنان
تراجعا ،مما يؤدي اىل ّ
أكثر فأكثر اىل أتون سوريا».
ولفتت اىل «ان جزءا من  8آذار
ال يرحب بالتورط يف احلرب
السورية».

بري

اما رئيس جملس النواب نبيه
بري ،فاعرب عن خشيته «ان
يتحول لبنان ساحة للجهاد
اجلماعات
توصيف
حبسب
على
والتكفريية
االرهابية
غرار ما هو حاصل يف العراق
وسوريا وان يغرق بلدنا يف هذا
النوع من العمليات» .ودعا اىل
اجتماع القيادات السياسية على
طريق احلوار والتالقي ،منوها
باملواقف املنددة بالتفجريين
للرئيسني سعد احلريري وفؤاد
السنيورة.

جملس االمن

وعلى صعيد ردود الفعل
الدولية أفيد يف نيويورك
ان جملس االمن ندد بشدة
الذي
اإلرهابي»
بـ»اهلجوم
استهدف السفارة االيرانية يف
بريوت ،وطالب جبلب الفاعلني
اىل العدالة .وحض اللبنانيني
مجيعًا على مواجهة «حماوالت
بلدهم»
استقرار
تقويض
واحرتام سياسة النأي بالنفس
عن األزمة السورية.

وتال رئيس جملس األمن للشهر
اجلاري املندوب الصيين الدائم
لدى األمم املتحدة ليو جيي
البيان الصحايف الذي أقره
أعضاء اجمللس .وعرب اجمللس
عن «تنديده الشديد باهلجوم
اإلرهابي الذي وقع يف 19
تشرين الثاني على سفارة
اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
يف بريوت ،لبنان ،مما أدى اىل
مقتل ما ال يقل عن  23شخصًا
وجرح أكثر من  140يف احمليط»،
مشريًا اىل أن «مجاعة مرتبطة
بالقاعدة أعلنت مسؤوليتها»
عن اهلجوم .وأكد أن «اإلرهاب
بكل أشكاله ومظاهره يشكل
واحدًا من أخطر التهديدات
للسلم واألمن الدوليني ،وأن
أي أعمال ارهابية اجرامية
وغري مربرة ،بصرف النظر عن
دافعها ،وأينما وقعت ويف أي
وقت وكائنًا من كان مرتكبها».
وإذ شدد أيضًا على «احلاجة اىل
جلب الفاعلني اىل العدالة»،
ذكر بـ»املبدأ الرئيسي حلصانة
البعثات الديبلوماسية ،وواجبات
احلكومات املضيفة ،مبا يف ذلك
وفقًا ملعاهدة فيينا لعام 1961
اخلاصة بالعالقات الديبلوماسية
ومعاهدة فيينا لعام 1963
للعالقات القنصلية ،من أجل
اختاذ كل اخلطوات املناسبة
حلماية البعثات الديبلوماسية
والقنصلية ضد أي تدخل
أو ضرر ،ومنع أي تشويش
لسالمة هذه البعثات أو احلط
من كرامتها ،ومنع أي هجوم
على البعثات الديبلوماسية،
والعاملني فيها واملوظفني
القنصليني».

كما ذكر بالبيان الرئاسي الذي
أصدره اجمللس يف  10متوز
 ،2013مناشدًا «الشعب اللبناني
احلفاظ على الوحدة الوطنية يف
وجه حماوالت تقويض استقرار
البالد» .وأبرز «أهمية أن حيرتم
كل األطراف اللبنانيني سياسة
لبنان النأي بالنفس واالمتناع
عن أي تورط يف األزمة
السورية ،مبا يتسق مع التزامهم
يف بيان بعبدا».
وخالل تقدميه اإلحاطة الشهرية
ألعضاء جملس األمن عن «الوضع
يف الشرق األوسط ،مبا يف ذلك
القضية الفلسطينية» ،ندد وكيل
األمني العام للشؤون السياسية
بـ»اهلجوم
فيلتمان
جيفري
املدمر (الذي) استهدف بوضوح
السفارة االيرانية».

واشنطن

ويف واشنطن نددت الواليات
املتحدة «بقوة باهلجوم االرهابي
املشني على السفارة االيرانية
يف بريوت» وقدمت تعازيها
وحض
الضحايا.
لعائالت
وزير اخلارجية جون كريي يف
بيان له مجيع االطراف على
ممارسة ضبط النفس واحلفاظ
على اهلدوء وتفادي «تأجيج
الوضع أكثر» .وقال البيان
إن «الواليات املتحدة تعرف
جيدًا كلفة االرهاب املوجه اىل
ديبلوماسيينا يف مجيع احناء
العامل ،وقلوبنا تتعاطف مع
الشعب االيراني بعد هذا اهلجوم
العنيف وغري املربر والذي أدى
اىل مقتل احد ديبلوماسييهم
على األقل» ،وذلك يف اشارة
ضمنية اىل مقتل امللحق الثقايف
يف السفارة.
واضاف« :حنن ندعم التزام
حكومة لبنان اجراء حتقيق شامل،
وندعو مجيع االطراف للتعاون مع
التحقيق الذي ستجريه احلكومة
اللبنانية يف هذه اجلرمية وحنض
على جلب املسؤولني عنه اىل
العدالة» .وخلص اىل ان
«اعمال االرهاب تعزز تصميمنا
على دعم مؤسسات الدولة
اللبنانية مبا يف ذلك القوات
املسلحة اللبنانية وقوى االمن
الداخلي لضمان استقرار لبنان
وسيادته استقالله».
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اسرتاليات

وصف بالنظام األكثر تعقيدا يف العامل

أبوت يطلق مفوضية حتقيق يف رعاية االطفال ويدعو
لنظام يستجيب للعائالت واالقتصاد اليوم

جيري العمل على اعادة النظر
يف نظام حسومات وفوائد
رعاية األطفال يف اسرتاليا
حيث انه رمبا انظام األكثر
تعقيدا يف العامل يف وقت
بدأت مفوضية حتقيق درس
اعتماد النظام النيوزيلندي
لدعم املربيات.
فقد أفرجت حكومة أبوت ،يوم
االحد ،عن عمل وصالحيات
مفوضية التحقيق يف رعاية
األطفال والتعليم يف مرحلة
الطفولة املبكرة ،حيث من
املقرر أن يستمر عملها
حتى تشرين االول من العام
املقبل.
وستقوم مفوضية اإلنتاجية
بالنظر يف :الرعاية ليوم
العائلية
الرعاية
طويل،
النهارية ،الرعاية يف املنزل
مبا يف ذلك رعاية املربيات
واجلليسات ،الرعاية املتنقلة،
الرعاية عند الضرورة(  ( co
 ،)casional careوالرعاية
خارج الدوام املدرسي.
وسيطلب من املفوضية أن
تنظر يف مناذج الرعاية اليت
ينبغي جتربتها يف أسرتاليا،
أخذة يف االعتبار نظام الرعاية
املنزلية يف نيوزيلندا.
وتقدم احلكومة النيوزيلندية
املربيات
خلدمات
الدعم
املرخص هلن يف املنازل
اخلاصة ،مبا يف ذلك خدمات
العمل على مدى  24ساعة يف
اليوم ،حيث ان هكذا خدمات
تكون بقيادة
جيب ان
معلمات وان تليب املعايري يف
جماالت مثل املناهج الدراسية
والسالمة.
وتقدم احلكومة األسرتالية
الالزم
التمويل
بالفعل
لرعاية األطفال يف املنزل
ولكن فقط للعائالت يف
ظروف خاصة ،مثل املواقع
النائية أو مع جمموعة أطفال
مل يدخلوا املدرسة بعد ،أو
األطفال ذوي اإلعاقة.
آالن
الربوفيسور
ورحب
دنكان من جامعة كورتني
مبفوضية التحقيق قائال ان
لدى اسرتاليا أنظمة دعم
متداخلة
األطفال
لرعاية
ببعضها البعض حيث انها
اكثر املناذج تعقيدا لدرجة
يصعب معها رسم خريطة هلا
على الكمبيوتر.
املركز
يف
انه
وقال
الوطين للنمذجة االجتماعية
كان
الذي
واالقتصادية
يديره حتى شهر آذار طلب
من املربجمني إنتاج رسوم
بيانية هلذه الدفعات ..وقال
يف البداية مل يستطيعوا..
ويف نهاية املطاف كل ما
أنتجوه هو رسم بياني ثالثي
األبعاد مع حواف بدت «مثل
شيء خمروط األنف على
املركبة الفضائية».
واضاف يقول «انها صورة
متعددة األوجه يف دعم رعاية

األطفال الذي يرتفع على
نطاق واسع ضمن بعدين هما
تكلفة رعاية األطفال وساعات
العمل ،ولكنه ينخفض مع
ارتفاع الدخل ،وهذا يعين أن
النتيجة النهائية من الصعب
التكهن بها».
فالنظام االسرتالي للدعوم
املتداخلة ،مثل حسم  50يف
املئة على رعاية األطفال حبد
أقصى لكل طفل وفوائد
رعاية األطفال للعائالت اليت
اجتازت اختبار الدخل ،قد
يكون األكثر تعقيدا العامل.
ويعين التعقيد ان االنظمة ال
ميكن أن توفر حوافز واضحة

وأنه ليس من الواضح ما
اذا كان مزيج ساعات العمل
أو الوقت يف الرعاية هو
االمثل.
وهذا جيعل تكاليف هذا النظام
اإلدارية باهظة.
وقال رئيس الوزراء طوني
ابوت انه يريد ان يستجيب
«الحتياجات
النظام
هذا
العائالت اليوم واالقتصاد
اليوم».
ولكن سيكون على مفوضية
اإلنتاجية ضمان أال تسفر
توصياتها عن مزيد من
ميزانية
يف
االستنزاف
الكومنولث.

اسرتاليا ال تقدم اعتذارها إلندونيسيا
بعد معلومات عن جتسس على رئيسها
مل يقدم رئيس الوزراء
االسرتالي طوني ابوت اي
ودعا
إلندونيسيا
اعتذار
اىل تعزيز العالقات مع هذا
البلد على رغم االدعاءات
بوجود جتسس على الرئيس
االندونيسي االمر الذي اثار
غضب جاكرتا.
من ناحيته ،اعلن الرئيس
االندونيسي سوسيلو بامبانغ
يودهويونو يف تغريدة على
تويرت ان جاكرتا «سرتاجع
التعاون الثنائي بعد العمل
املشني الذي قامت به
اسرتاليا».
واستدعت اندونيسيا االثنني
املاضي سفريها من اسرتاليا
بعد املعلومات الصحافية اليت
حتدثت عن ان كانبريا حاولت
التجسس على اهلاتف النقال
للرئيس االندونيسي وكذلك
على زوجته واعضاء يف
حكومته.
باسم
املتحدث
ووصف
االندونيسية
اخلارجية
«عملية
بانه
التجسس
غري ودية وغري الئقة بني
االسرتاتيجيني»،
احلليفني
ويهدد «بانعكاسات خطرية
جدا» على العالقات الثنائية
اذا تأكد.
من جهته ،طلب مكتب الرئيس
االندونيسي ايضاحات من
كانبريا.
ورفض ابوت القول ما اذا
كان ينوي االتصال بالرئيس
االندونيسي مباشرة كي
يقدم له اعتذاره وايضاحات.
وقال «ال اريد بكل بساطه
ان افعل شيئا او ان اقول
ما ميكن ان يضر بصداقتنا
الوثيق
وتعاوننا
الكبرية
مع اندونيسيا .ال اريد بكل
بساطه ان احبث مواضيع هلا
عالقة بالتجسس» .واضاف
«احلقيقه هي اننا نقيم عالقات
جيدة جدا مع اندونيسيا» مقرا
مع ذلك «بالتأكيد ،اليوم
ليس رمبا هو افضل يوم يف

هذه العالقة».
اخلارجية
وزير
وقال
االندونيسية مارتي ناتاليغاوا
يف مؤمتر صحايف دعي اليه
املراسلون على عجل بعد
ساعات من نشر املعلومات
يف وسائل اعالم اسرتالية
«قررنا استدعاء سفرينا يف
اندونيسيا للتشاور».
وأفادت معلومات صحافية
اسرتالية امس ان وكاالت
االستخبارات االسرتالية حاولت
التجسس على االتصاالت
اهلاتفية للرئيس االندونيسي
ووضعت زوجته وعددا من
الوزراء قيد املراقبة.
وتعدد وثائق نشرتها قناة
«ايه بي سي» االسرتالية
«غارديان»
وصحيفة
اىل
منسوبة
الربيطانية
مستشار املعلوماتية االمريكي
السابق يف وكالة االمن
القومي االمريكية ادوارد
سنودن ،خصوصا امساء
تسعة مقربني من الرئيس
على انهم اهداف للتجسس
االسرتالي.
وتشهد العالقات بني كانبريا
وجاكرتا توترا منذ اسابيع،
بسبب معلومات اوىل عن
انشطة جتسس وجدل بشأن
طريقة التعاطي مع سفن
املهاجرين الذين ينطلقون من
سواحل اندونيسيا لالنتقال
اىل اسرتاليا.
وتظهر الوثائق اليت مت
الكشف عنها ان اجهزة
االسرتالية
االستخبارات
تعقبت االتصاالت على اهلاتف
احملمول ليودويونو على مدى
اسبوعني يف آب /اغسطس
 ،2009بعيد هجوم شنه
اسالميون وقتل فيه تسعة
اشخاص بينهم االنتحاريان،
عندما كان العمالي كيفن راد
رئيسا للوزراء يف اسرتاليا.
وقالت وسائل االعالم ان
اتصاال هاتفيا واحدا على
االقل مت اعرتاضه.

أبوت يدافع عن االتفاق مع حكومة سريالنكا باعطائها زورقني ملراقبة
تهريب البشر اىل اسرتاليا والقبض على املهربني يف مياهها البحرية
دافع رئيس الوزراء االسرتالي
طوني أبوت عن قرار إعطاء
زورقني إىل بلد تتهمه األمم
املتحدة بارتكاب جرائم حرب،
مشيدا بسريالنكا كبلد هو اآلن
أكثر حرية ازدهارا.
ويشكل مدحيه هذا ،يف تقييمه
للتقدم يف جمال حقوق اإلنسان
يف هذا البلد منذ انتهاء احلرب
األهلية ،تناقضا صارخا لتقييم
نظريه الربيطاني ديفيد كامريون
الذي أثار غضب النظام هناك من
خالل زيارته لعائالت نازحة يف
الشمال كانت قد تضررت سابقا
من احلرب وطالب بتحقيق دولي
يف جرائم احلرب .
فقد اعلن السيد ابوت يوم االحد
يف  Colombo dockيف سريالنكا ان
اسرتاليا أعطت زورقني ،تقاعدا
مؤخرا من خدمة املراقبة ،للبحرية
السريالنكية للقيام بدوريات
للقبض على قوارب طاليب
اللجوء قبل ان تغادر املياه
السريالنكية.
وقال السيد أبوت «ان تهريب
البشر هو لعنة ..انه جتارة الشر
 ...ان الوعود اليت يعطيها
مهربو البشر هي وعود املوت،
وليس احلياة».
وقد أدان البعض هذه «اهلدية»،
اليت سوف تكلف أسرتاليا حوالي
مليوني دوالر ،حيث قالت زعيمة
حزب اخلضر كريستني ميلن
«ان صمت رئيس الوزراء بشأن
انتهاكات حقوق اإلنسان يف
سريالنكا هو تواطؤ ال يغتفر وهو
ليس أقل من تعاون بغيض».
واضافت قائلة «أشعر باالحباط
واحلزن جراء تفكري أسرتاليا
مبساعدة حكومة لعينة قمعت
مواطنيها».
وقال عضو املقاعد االمامية
يف حزب العمال ،وزير اهلجرة
السابق طوني بورك ،انه يريد
ان يرى تفاصيل االتفاق لناحية
استخدام السفن يف عرض البحر.
ومتحدثا لشبكة ايه بي سي قال
«أنا لست متأكدا كيف يعمل
(االتفاق) ...ألنك ال تتعامل مع
بلد عبور  .قد يكون هناك بعض
يدعون طلب اللجوء
الناس الذين ّ
مباشرة».
ومل يتم بعد الكشف علنا عن
تفاصيل االتفاق والعتاد الذي
ميكن أن حتمله السفن وكيف
ميكن نشرها.
وقد رفض وزير اهلجرة سكوت
موريسون القول ما اذا كانت
هناك قيود ،إن وجدت ،تضعها
أسرتاليا على استخدام الزوارق.
وصرح لراديو اي بي سي قائال
«سنعمل من خالل هذه الرتتيبات
مع احلكومة السريالنكية اليت
هي اجلهة املناسبة لتلك
املناقشات».
وتابع «انين ال اقدم اعتذارا لواقع
أن نسعى للعمل مع احلكومة
السريالنكية لوقف القوارب
القادمة إىل أسرتاليا ،هذه هي
النقطة اهلامة».
وردا على انتقادات حزب
اخلضر بأن اهلدية متثل التعاون
األسرتالي مع انتهاكات حقوق
اإلنسان سري النكا ،قال السيد
موريسون انه لن يأخذ النصح من
احلزب (اخلضر).
وقال وزير اهلجرة ان نهج

حزب اخلضر كان قد ُجّرب من
قبل احلكومة السابقة.
جرب
ّ
تليني حدودنا وحاول كل شيء
وكانت النتيجة مصرع أكثر من
 1100شخص ..أنا لن أكرر خطأ
احلكومة السابقة يف اقتيادها من
قبل اخلضر».
وقال املتحدث باسم املعارضة
حلقيبة اهلجرة ريتشارد مارلز
 Marlesيوم االثنني ان حزب
العمال يؤيد التعاون مع اجلريان،
ولكنه أعرب عن «قلق عميق» من
عدم وضع حدود لكيفية استخدام
سريالنكا السفن.
ومعرتفا بـ «التقدم» يف جمال
حقوق اإلنسان يف ذلك البلد،
اعلن السيد  Marlesجيب
استخدام القوارب فقط ملكافحة
تهريب البشر .
وقال «جيب أن يكون هناك فهم
واضح مع احلكومة السريالنكية
حول الشروط اليت سوف تستخدم
مبوجبها هذه السفن».
بدوره اعلن قائد البحرية
السريالنكية ،نائب األدمريال
 Jayanth Colombageإن السفن
ستحسن قدرات املراقبة لبالده،
قائال «ان السفن ستسخدم على
حنو جيد للحفاظ على حرية احمليط
اهلندي من أي نوع من اجلرمية
البحرية».
ورفض السيد ابوت االخذ
باملخاوف من أن سريالنكا ال
ميكن الوثوق بها كشريك يف
وقف تهريب البشر.
وهناك أربعة حبارة سريالنكيني
بينهم ضابط كبري رهن االعتقال
لالشتباه يف كونه أكرب الالعبني
الرئيسيني يف البالد والذي جنى
أرباحا كبرية من تهريب البشر.
وهناك حتقيقات تطال أشخاصا
آخرين.
وقد تعرضت سريالنكا ،اليت
استضافت نهاية االسبوع املاضي
جمموعة من رؤساء حكومات
الكومنولث الذين جيتمعون مرة
كل سنتني ،النتقادات شديدة
بسبب سجلها يف جمال حقوق

اإلنسان ،وال سيما يف مزاعم
جرائم حرب ارتكبتها القوات
احلكومية يف نهاية احلرب
األهلية يف عام  ،2009واستمرار
االنتهاكات ،مبا يف ذلك عمليات
االختطاف والتعذيب والقتل خارج
نطاق القضاء من قبل قوات
الدولة ،االستيالء على األراضي
وقمع املعارضة السياسية .
ووجد تقرير صادر عن األمم
املتحدة ،يف األشهر األخرية من
القتال ،مزاعم ذات مصداقية
بشأن االنتهاكات« ،بعضها
يرقى إىل جرائم حرب وجرائم
ضد اإلنسانية» ،ارتكبتها القوات
احلكومية السريالنكية وحركة منور
التاميل املتمردة.
وكانت أسرتاليا قد طلبت من
سريالنكا العام املاضي يف
االمم املتحدة «وجوب اختاذ
إجراءات للحد والقضاء على مجيع
حاالت االعتداء والتعذيب أو
سوء املعاملة من جانب الشرطة
وقوات األمن  ...والقضاء على
عمليات االختطاف واالختفاء».
لكن السيد ابوت قال انه جاء إىل
سريالنكا «ليثين بقدر ما ليحكم»
وأنه مت إحراز تقدم كبري منذ بدء
الصراع ،مضيفا «انين أرحب بهذه
بالفرصة اليت اغتنمتها سريالنكا
الظهار نفسها للعامل».
وتابع قائال «مرت سريالنكا
بالكثري من املصاعب ولكن اليوم
هناك ما هو أكثر حرية وأكثر رخاء.
أنا هنا كصديق ،وأنا هنا بصفيت
ممثال لبلد يريد أن يرى سريالنكا
تفعل الشيء الصحيح».
على النقيض من ذلك ،انتقد
املصاحلة
جهود
كامريون
واستمرار االنتهاكات ،زاعما انها
جرت على أيدي قوات أمن الدولة.
وقد اثارت زيارة كامريون،
منطقة احلرب السابقة يف مدينة
جفنا واالجتماع بعائالت االشخاص
الذين اختفوا وأولئك الذين كان
اجليش استوىل أرضهم ،غضب
الرئيس السريالنكي ماهيندا
راجاباكسي.

إندونيسيا تستدعي سفري اسرتاليا بعد مزاعم جتسس

اخلارجية
وزارة
استدعت
اإلندونيسية السفري االسرتالي يف
البالد االثنني ،إلبالغه باحتجاجها
الرمسي ،بعد تقارير صحيفة
استندت إىل وثائق سربها املوظف
السابق يف وكالة األمن القومي
األمريكية ،إدوارد سنودن ،تزعم
حماولة اسرتاليا التجسس على
اتصاالت الرئيس اإلندونيسي،
سوسيلو بانبانغ يودهونو.
وقالت السفارة االسرتالية يف
جاكرتا إن السفري غريغ موريارتي
"أخذ باهتمام املالحظات حول
القضايا املثارة وسيحملها إىل
احلكومة االسرتالية".
وتأتي االحتجاجات اإلندونيسية
بعد تقارير نشرتها شبكة ABC
االسرتالية وصحيفة "غارديان"
الصادرة يف اسرتاليا أيضا تشري
إىل حماولة أجهزة األمن االسرتالية
التجسس على هاتف يودهونو
ملدة  15يوما يف أغسطس/
آب من العام  ،2000وقد سعت
إىل مراقبة االتصاالت الواردة
والصادرة من جهازه.
وحبسب تقرير شبكة  ABCفإن

متكنت
االسرتالية
املخابرات
بالفعل من التنصت على اتصال
واحد على األقل أجراه يودهونو،
ولكنها مل تتمكن من تسجيله
بسبب قصر مدته ،إذ مل يستمر
ألكثر من دقيقة.
وأدت التقارير اليت نشرتها
وسائل اإلعالم االسرتالية إىل
احتجاج احلكومة اإلندونيسية اليت
قال الناطق الرئاسي فيها ،تيكو
فيزاسيا" :على احلكومة االسرتالية
توضيح تلك األخبار من أجل جتنب
حصول املزيد من الضرر ..لقد
وقع الضرر بالفعل واألمور حباجة
اآلن إىل إعادة بناء".
وقد أثار بعض النواب يف
اسرتاليا القضية أمام رئيس
الوزراء ،طوني أبوت ،الذي رد
بالقول" :كل احلكومات جتمع
معلومات ،وكل احلكومات على
دراية بأن احلكومات األخرى تقوم
جبمع املعلومات أيضا .لن نعلق
على معلومات استخبارية حمددة
وهذا تقليد متبع منذ زمن طويل
يف احلكومة االسرتالية ولن أغريه
اليوم".
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اسرتاليات

إندونيسيا وأسرتاليا ..العالقة على احملك
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -متر العالقات
األسرتالية اإلندونيسية مبنعطف
حاد بعد أن رفضت األخرية
طلب حكومة أبوت بإرجاع
مركب لطاليب اللجوء ،إىل أحد
موانيها ،مبا وضع حكومة أبوت
يف حرج بالغ ،وفتح اجملال
للخصوم السياسيني التهام
سياسة حكومة االئتالف اخلارجية
بالفشل.
وأشار البعض إىل وجود خطأ
كبري حلكومة االئتالف حينما
أشارت يف سياستها إىل أنها
سوف تعيد مراكب طاليب اللجوء
إىل إندونيسيا عندما تكون
الظروف آمنة ،دون أن يتم
التنويه إىل ضرورة التعاون مع
إندونيسيا أو ضرورة موافقتها،
وهو ما جيعل اإلجراء وكأنه من
طرف واحد دون أدنى اعتبار
للدولة اجملاورة.
لكن حكومة أبوت اصدمت
بالواقع الفعلي منذ توليها سدة
احلكم ،ووجدت أن األمر ليس
جمرد شعارات ،وأن العالقات
الدولية ليست باألمر اهلني،
بل شديد التعقيد ويعتمد عى
العديد من العوامل.
وليس أدل على فشل سياسة
حكومة االئتالف من حالة
االنطوائية اليت بات عليها
وزير اهلجرة األسرتالي سكوت
موريسون بعد أن كان ميأل
األرض صياحا حول تطبيق

إرجاع

مراكب

طاليب

قانون
اللجوء.
وكانت العالقات قد توترت بني
الدولتني يف أعقاب تسريبات
مفادها أن السفارة األسرتالية
يف جاكرتا تستخدم يف عمليات
جتسس على إندونيسيا ،وهو ما
دفع األخرية إىل حدوث توتر،
انعكس على قضايا التعاون
املشرتك ،مثل مسألة احلدود
والتعاون املخابراتي واخنفض
مستوى افرتاض حسن النية
بني الدولتني.

عجز املوازنة صداع يف رأس حكومة أسرتاليا
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -يف بداية أسبوع
برملاني جديد ،جيب التنويه على
مدى التغري الذي آلت إليه األمور
يف أسرتاليا على مدى األربعة
شهور والنصف املاضية ،وأبرز
التغريات االقتصادية ،ويأتي
على رأسها التغري يف حجم
العجز.
يف  27يونيو ،كانت احلكومة
العمالية السابقة تدير األمور
حبسب تصورات وجود عجز يف
السنة املالية  14-2013يناهز
 18مليار دوالر.

لكن بيانا اقتصاديا صدر يف
أغسطس املاضي كشف أن
مستوى العجز يالمس  30مليار
دوالر وليس  18مليار دوالر،
ألسباب ترجع إىل االحندار يف
اإليرادات الضريبية.
ومنذ عام مضى ،تنبأت وزارة
اخلزانة الفيدرالية بأن اإليرادات
13-2012
لعام
الضريبية
ستالمس مستوى  371مليار
دوالر ،ولكن يف موازنة
مايو احنفضت إىل  354مليار
دوالر ،ثم يف بيان أغسطس
االقتصادي اخنفضت إىل 348

هوكي

مليار دوالر ،مبا ينعكس سلبا

خرجيو املدارس األسرتالية يرتكبون مهازل أخالقية
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -تشهد العطالت
الطويلة اليت يقضيها خرجيو
العليا
املدارس
طالب
األسرتالية ،من اجلنسني،
عقب اختبارات العام األخري،
وهي العطالت اليت اصطلح
،Schoolies
تسميتها
على
جتاوزات أخالقية عديدة تدفع
الشرطة إىل التدخل.
ويفضل الكثري من الطالب
والطالبات لقضاء العطالت يف
منطقة  Surfers Paradiseيف
غولد كوست بوالية كوينزالند،
حيث يتم جترع اخلمور وإقامة

احلفالت ،اليت غالبا ما جتنح
إىل سلوكيات ماجنة خطرية مثل
تعاطي املخدرات ،وممارسات
جنسية ،وهو ما يدفع الكثري
من أولياء األمور إىل الشعور
بالقلق.
وبعد شهور من الدراسة،
وأسابيع من االختبارات ،يقوم
الطالب والطالبات مبحاولة
االستمتاع ألقصى درجة يف
 Surfers Paradiseبغض النظر
عن الظروف اجلوية.
واتسمت االحتفاالت يومي
املاضيني
واألحد
السبت
بتزامنها مع عواصف هائلة

ضربت والية كوينزالند بشكل
جزئي.
ويقول توم ليونغ 17 ،سنة،
من راندويك « :الطقس يكون
مشمسا ملدة دقيقه ثم يتحول
إىل ما يشبه اإلعصار ،لكن
األمر ال يقلقين كثريا».
باعتقال
الشرطة
وقامت
تسعة من الطالب والطالبات،
الرتكاب جتاوزات ،وهو عدد
مياثل نصف أعداد املعتقلني
يف ذات الفرتة من العام
املاضي.
ومت ضبط ممارسات غريبة
األطوار ،مثل رهانات قاتلة

على القفز بني شرفات أحد
الفنادق من ارتفاع شاهق عن
األرض.
وقال ضابط شرطة مراقب
لالحتفال إنه مت طرد طالبني
من الفندق حملاولتهم القفز
عرب الشرفات ،حمذرا من تطبيق
ذات اإلجراء على كل من
يقدم على ارتكاب سلوكيات
مشابهة.
لكن تلك التحذيرات يتم
مقابلتها بتجاهل تام ،حيث
قامت فتاة شابة بالقفز من
شرفة إىل أخرى مساء أمس
األحد ،ومت التقاط صور هلا.

على التوقعات املالية ملستوى
العجز يف املوازنة.
لكن يبدو أن توني أبوت رئيس
حكومة أسرتاليا وجو هوكي وزير
اخلزانة الفيدرالي يعتقدون أن
العجز سيتجاوز  30مليار دوالر.
وقال هوكي يف خطاب ألقاه
األسبوع املاضي يف مركز
الدراسات املستقلة إن هنالك
زيادة يف العجز منذ موازنة
العام احلالي ،مقارنا ذلك
مبوازنة العام املاضي ،وأضاف
أنه منذ مايو  2012حدث تقهقر
بنسبة  95مليار دوالر عن احلد
األدنى املتوقع للعجز.
والتغري الثاني امللحوظ هو قرار
حكومة أبوت بعدم املضي قدما
يف التغيريات اخلاصة بضريبة
معاش التقاعد ،وهي التغيريات
اليت مل تكن لتصب يف صاحل
أصحاب الدخول املرتفعة.
وكانت احلكومة العمالية السابقة
قد أعلنت عن إعفاء العمال
الذين تبلغ دخوهلم السنوية
 37000دوالر أول أقل( حوالي
 3.5مليون عامل) من دفع
ضريبة التقاعد ،فيما كانت قد
أعلنت حكومة غيالرد العمالية
عن رفع ضريبة التقاعد من 15
 %إىل  % 30ملن تزيد دخوهلم
عن  300ألف دوالر سنويا.
وجبانب إلغاء كل تلك التغيريات،
قامت حكومة أبوت بإلغاء اإلعفاء
الضرييب اخلاص مبن يقل دخله
عن  19ألف دوالر سنويا.

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

Ready for work....

IT IS A
VOLVO
F16 , 485HP

لالتصال:
0431 718 387

Volvo

Make

F1689A

Model

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

Colour

81000

GCM

26500

GVM

BK49UR

Registration

Category Trucks
Tipper

Sub-Category
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846

<R
X
F

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

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

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

0414552715

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

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

العنكبوت االلكرتونية

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

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

Safwat Arfan - Sayed

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

PH: 02 9709 2267
Fax: 02 9707 3213

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

Mob: 0410 606 786

Opposite Crowne Plaza Hotel

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

51 Philip St, Parramatta

BG

Glass & Glazing

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

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

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

صفوت عرفان

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

مـافيات الذعر يف سوريا :أبناء «الثورة» يأكلونها
باسل ديوب
مناذج مضحكة مبكية هلامشيني رفعتهم الفضائيات العربية
اىل مصاف «القادة الثوريني»« .قادة» تدربوا يف مدارس
«التشويل» ،وخترجوا من علب الليل ،ليمتطوا حراكًا شعبيًا
حمقًا احندر به هؤالء «املناضلون» إىل أدنى حضيض يف تاريخ
ّ
و»سخمين»
الثورات« .البطريق» و»البغل» و»بيسو» و»سوسو»
و»جزرة» وغريهم كثر« ،ثوريون» أبعد ما يكونون عن األهداف
السامية والقضايا النبيلة.
يف بداية حزيران  ،2011ظهر شخص على قناة «اجلزيرة»
يصرخ أمام الكامريا« :أنا إنسان ماني حيوان ،وهالناس كلها
مثلي» ،احتجاجًا على قمع السلطات السورية للتظاهرات يف
حولت القناة القطرية الرجل اىل أيقونة
جسر الشغور .سرعان ما ّ
لـ»الثورة» ورمز للسوري املقهور واملعذب .لكن األكذوبة مل
تدم طوي ًال .فاليدان اللتان كانتا «تشوبران» أمام الكامريا كانتا
ملطختني بدماء ضحايا جمزرة جسر الشغور الشهرية اليت راح
ضحيتها حنو  120من عناصر األمن والشرطة ،رميت جثثهم يف
نهر العاصي .وبعد حواىل العام ظهر «األيقونة» ،وهو مهرب
مازوت امسه أمحد عبد الوهاب ويلقب بـ»البطريق» ،على شاشة
تلفزيون «اجلديد» ،ولكن هذه املرة كمتورط يف خطف
الزوار
ّ
اللبنانيني الـ 11يف مدينة أعزاز.
واملفارقة أن «اجلزيرة» اليت جعلت من البطريق «أيقونة»،
استعانت لتدريبه على متثيل دوره بغرفة إعالمية سرية يف قرية
خربة اجلوز حتت حراسة جمموعة مسلحة يقودها مصطفى اجلميل
امللقب بـ»البغل» ،وهو أيضًا من أرباب السوابق يف التهريب
ّ
وال سيما املخدرات .وقد
شكل «البطريق» و»البغل» كتيبتني
ّ
مسلحتني من أجل نشر «احلرية» و»الدميقراطية» يف سوريا.

قتل «البغل» يف عملية للجيش السوري نهاية العام  ،2012فيما
ال يزال «البطريق» يتحرك برشاقة يف املنطقة اجلبلية بني خميم
ييال داغي يف تركيا واألراضي السورية بعدما بايع «أبو بصري
الطرطوسي» ،أحد أشهر منظري اجلهاد يف سوريا.
شهرية هي املقولة عن «الثورة اليت تأكل أبناءها» .لكن يف
سوريا ،أكل جيش ،هو خليط من التكفرييني واملغامرين وأرباب
السوابق وأصحاب املهن العضلية ،أي أمل ثوري ،بعدما وجد
كثريون «فرصة العمر» يف مزاريب األموال اليت فتحها عشاق
احلرية ورعاة الثورة يف قطر والسعودية .ويتندر احللبيون،
اليوم ،بصعوبة العثور على عامل مياوم يف املهن العضلية
ّ
واحلجار و
كاملليس
العتال ،بالقول »:فينو؟ صار باجليش احلر
ّ
ّ
شول» .و»التشويل» مصطلح يدل على حتميل املسروقات.
ّ

مثقفون وطنربجية

«بالل الكن بن دالل الكن» أشهر من نار على علم يف محص .هو
أول «قائد ثوري» يف املدينة .يف سجله العدلي سبع أسبقيات
«الكن» شعبية يف أوساط املهمشني واملثقفني
جنائية .حصد
ّ
معًا ،بعدما ظهر يف أحد التسجيالت وهو يرغي ويزبد حتدياً
ووعيدًا ،بلهجته املغرقة يف شعبويتها ،متحديًا الفرقة الرابعة
«الكن» حليته وحف
والعميد ماهر األسد .وسرعان ما أرخى
ّ
شاربيه وظهرت له «زبيبة» على جبينه من كثرة السجود ،ووصل
به األمر إىل تعيني أحد الطالب الفاشلني يف كلية الشريعة
«مفتيًا» جلماعته اجلهادية ،افتى له بضم نساء «الشهداء» إىل
بالطه .وليس أدل على بؤس الشرحية اليت جندها «الكن» معه
أكثر من متجيده بعد موته برتداد قصة «قيام الشبيحة ،لشدة
رعبهم منه ،بنبش قربه للتأكد من موته وإعادة دفنه».
ومل يكن «الكن» حالة نادرة .فعبد الباسط الساروت ،الذي ّ
لقبه
بعض مثقفي محص وفنانيها بـ»بلبل الثورة» بسبب قيادته
اهلتافات يف التظاهرات اليت مل يتورع خالهلا عن املناداة بإبادة
مجاعية طائفية ،احندر من وسط «طنربجية» جيوبون األحياء
الشعبية على طنابرهم اليت جترها البغال لبيع املازوت .وقد
استقطب الساروت كثريًا من أقرانه باملال لتشكيل جمموعة
مسلحة سرعان ما تضخم عددها مع ازدياد التمويل ،وكان شعار
هؤالء «حارة الطنابر عاصمة محص الثورة»!

ّ
و»سخمين»
«بيسو» و»سوسو»

«كتيبة بيسو» واحدة من أكثر فصول املأساة السورية إثارة
للحزن .جرعة الكوميديا السوداء تبدأ من اسم الكتيبة ،وهو لقب
«مؤسسها» حممد الياسني يف بلدة كفر محرة القريبة من عندان.
اعتقلته دورية أمنية نهاية عام  2011يف ملهى ليلي يف منطقة
بستان كليب ،بتهمة التحريض على التظاهر ومهامجة رجال
الشرطة .لكنه نفى التهم مؤكدا أنه «جمرد صاحب كيف» وال
يفهم يف السياسة .أفرج عنه بعد التعهد بعدم اإلخالل باألمن.

وبعد أسابيع قليلة بدأ بفرض
أتاوات على الصناعيني يف
اللريمون حبجة «محايتهم من
النظام والشبيحة» .وطارت
شهرة «بيسو» بعدما زعم أن
وحيًا جاءه بأن صاحب «معمل
زنوبيا للسرياميك» هو «شبيح
ويساعد
التظاهرات
يقمع
معاقبته».
وجيب
الدولة،
وبالفعل انتهت «غزوة الرؤيا»
بـ»تشويل» (سرقة) املعمل،
ونهب ما قيمته حنو  100مليون
لرية من أطقم السرياميك.
«بيسو» وأوالده األربعة وأبناء
أشقائه ،أصبحوا اليوم قوة
ضاربة يف كفر محرة!
عز الدين جدعان امللقب
بـ»الفراتي» هو «قائد ثوري
آخر» يف «اجليش احلر».
وجدعان مغن ٍ شعيب ،كان من
جنوم قناة «غنوة» الفضائية

«قادة» تدربوا يف مدارس «التشويل» ،وتخرجوا من علب الليل (أ ف ب)

اليت تعرض كليبات رقص «احلجيات» ،وهن راقصات «القرباط
والنور» يف سورية .وقد شكل «الفراتي» ،الذي اشتهر بأغنية
«محد وسوسو» ،كتيبة أطلق عليها اسم «جند اهلل» ،ختتص
باخلطف مقابل فدية .وقد أطلق أهالي رأس اجلزيرة بعد خطفه
أكرادا على كتيبته اسم «كتيبة سوسو» ،قبل أن يتخلى عن
قيادة «جند اهلل» ليشكل «لواء الفرات» بدعم من عضو جملس
الشعب السابق نواف البشري.
واىل «بيسو» و»سوسو» ،جمموعة « أبو عماد زعرور» الذي
ّ
سلح أبناءه وأبناء إخوته وشكل عصابة للسرقة واخلطف و فرض

األتاوات ،ويتندر أهالي حي مساكن هنانو احلليب عليه بتسميته
قائد «كتيبة ّ
سخمين» وهي لفظة حلبية تعين الفاحشة.

حسن وجزراته

حسن جزرة واحد من «أبطال الثورة» ومن أرباب السوابق قبلها.
كان من أوائل الذين شكلوا جمموعات مسلحة حلماية «التظاهرات
السلمية» .تشري التسجيالت املنشورة له إىل مستوى تعليمي
يقارب الصفر ،وهو شخصية شرسة جدًا ختصص باخلطف وسرقة
املعامل وبيعها ألصحابها جمددًا وقبض األتاوات .اشتهر بوقوفه
يف اليوم األول لدخول املسلحني مساكن هنانو بالقول« :جايينك
يا بشار» .ويف تسجيل آخر يظهر مقاتلوه وهم يغنون له «حسن
جزرة قائدنا وحننا اجلزرات»!
وقد خرجت تظاهرة يف حي الشعار يف حلب ،يف أيار املاضي،
تطالب بإعدام اجلزرة بعدما ضاق الناس ذرعًا بارتكاباته .وقد
حركت ما يسمى «اهليئة الشرعية» اتهامات ضده ،وبعد التلويح
ّ
باقتحام مقاره والقضاء على جمموعته اليت كانت تعرف باسم
«كتائب غرباء الشام» ،سلم نفسه اىل اهليئة اليت أخلت سبيله
الحقًا بعد تسوية برأته من تهم القتل والسلب مقابل دفعه مبالغ
مالية كبرية والتعهد بعدم اإلساءة اىل «الثورة».
وبعد سيطرة تنظيم «داعش» وتصفيته اجملموعات املسلحة،
حاصر مقار جمموعة «غرباء الشام» .وبعد تواريه أليام ،أصدر
جزرة بيانًا باسم «كتائب حسن جزرة» مع مجاعيت «كتائب احلاج
حسني»و»كتائب الريموك أبو شقرة» طالب فيه «داعش»
و»سرايا املغريات» اليت يقودها أبو الليث ،وهو من املقربني من
«جزرة» ،بـ»االحتكام اىل القرآن والسنة وحقن دماء املسلمني».
وقد اعتقل تنظيم «داعش» األسبوع املاضي «حسن جزرة»،
وتسربت أنباء عن نية العدامه.
ومن «القادة» املشهورين أيضًا ولص معامل «ضاغطة احلفر
الفردية» (كومربيسورات) أمحد عفش متزعم «لواء احرار
سورية» ،وبائع السمك خالد حياني متزعم «لواء شهداء بدر»
الذي يدك أحياء حلب بقذائف أسطوانات الغاز .وهو التحق
بالثورة بعد ارتكابه جرمية قتل إثر خالف مع شخص آخر على
صداقة مومس،
لريوج انه ثوري قام بـ»تصفية شبيح يقمع
ّ
التظاهرات السلمية».

«ميماتي» و»الربنس»

عبد الوهاب اخللف الذي يتخذ لنفسه لقب «ميماتي» (شخصية

نماذج مضحكة مبكية لهامشيني سوريني رفعتهم الفضائيات العربية اىل
مصافّ «القادة الثوريني» (أ ف ب)
شهرية يف مسلسل «وادي الذئاب» الرتكي) ضابط شرطة صغري
جرفته األحداث .ظهر على «قناة مسا» لينفي خرب انشقاقه ،قبل
أن يلتحق بـ «ثوار منبج»« .زير نساء» اقنع شرطيًا يدعى حممد
دقاق باالنشقاق معه ،وشكال معًا ،باالشرتاك مع مهرب آثار
يدعى أبو خالد النيفي« ،الشرطة الثورية يف منبج» .وما لبث
النيفي أن انشق عنهما ليشكل «هيئة األمر باملعروف والنهي
عن املنكر» اليت يسميها اهل املدينة «هيئة األمر باملنكر والنهي
عن املعروف».
شارك «ميماتي» يف ارتكاب جمزرة مروعة يف مضافة الشيخ
مجعان اخلفاجي يف بلدة مسكنة القريبة من نهر الفرات يف
حمافظة حلب .فقد ذبح الشيخ وابن أخيه وآخرون أثناء توسطهم
حلل مشكلة خطف بني «اجليش احلر» و األهالي .واملفارقة أن
أحد املذبوحني مع الشيخ هو شقيق قاتل ابن الشيخ الذي
عفا عنه حقنًا للدماء« .ميماتي» يقبع اليوم يف أحد سجون
«داعش».
وال يذكر «ميماتي» يف منبج من دون ذكر «الربنس» نورس
العبد قائد «كتائب الفاروق» يف املدينة ،واليت تتخذ من مدرسة
حكومية مقرا هلا .هو الشخصية األكثر إثارة لالمشئزاز يف املدينة،
إذ يتهم بارتكاب الكثري من املوبقات .تعرضت كتيبته للسحق
على يد «جبهة النصرة» يف نيسان املاضي ،حيث اعتقل واقتيد
إىل حلب ،وأعلن عن ذحبه ،ليظهر يف أيلول املاضي يف منبج
وهو حيرق علم اجلبهة بعد أن متكن من اهلرب.
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قضايا وتحقيقات

شكوك حول وفاة ثالثة يف «األمريكيّة» :لغز
البوتاسيوم القاتل
محمد وهبة

أوصت اإلدارة الطاقم التمريضي باالمتناع عن التداول يف حادثتي الوفاة (هيثم املوسوي)
أثريت الشكوك أخريًا حول حالة وفاة ثالثة يف
مستشفى اجلامعة األمريكية تتشابه مع حاليت
الوفاة «الغامضتني» .وهو ما عزز «فرضية»،
جيري التداول بها على نطاق واسع ،تفيد باحتمال
أن يكون استخدام مادة «كلورايد بوتاسيوم» هو
سبب الوفاة .إال أن تأكيد هذه الفرضية حيتاج
ّ
معقدة ،وهو ما بدأ
اىل حتقيقات علمية وجنائية
العمل عليه مبشاركة خمتربات أمريكية حديثة،
وبناء على طلب من إدارة املستشفى.
ً
حتى مساء أمس ،مل يكن قد اطلع أي من
الطاقم الطيب يف مستشفى اجلامعة األمريكية
على نتائج التحقيقات والفحوص اليت ختص
حاليت وفاة ميشال العقل وسهى احلوري
(.)194970/http://www.al-akhbar.com/node
تسربت بعض املعطيات عن النتائج
رغم ذلك،
ّ
«اليت ال تظهر وجود أسباب مقنعة للوفاة» يقول
أحد األطباء .وقد تزامن هذا األمر مع ارتفاع
تردد
وترية القلق يف املستشفى ،بسبب ما
ّ
عن شكوك يف حالة وفاة ثالثة المرأة من عائلة
خوري توفيت يف الطابق نفسه الذي تويف فيه
العقل واحلوري ويف ظروف مشابهة أيضًا.
وحبسب أكثر من مصدر طيب يف املستشفى،
راجت شكوك واسعة عن ان سبب الوفاة احملتمل
«دس» كميات من ملح
قد يكون ناجتا عن
ّ
«كلورايد بوتاسيوم» يف املصل الذي يعطى
يعزز هذا
أدى إىل الوفاة .ما ّ
للمرضى ،وهو ما ّ
االستنتاج ،حبسب رأيهم ،ان اكتشاف حاليت
الوفاة جرى بعد مرور ما ال يقل عن ساعتني
من حدوثهما ،وهي فرتة كافية ليختفي أثر
البوتاسيوم يف الدم ويصبح اكتشاف هذه
املادة أمرًا صعبًا ال تتوافر يف املختربات اللبنانية
القدرة على اكتشافه ،وهو ما دفع بادارة
املستشفى إىل االستعانة مبختربات امريكية
حديثة ملساعدتها على اكتشاف املالبسات.
ال ميكن اجلزم بهذه النظرية قبل انتهاء
التحقيقات العلمية الطبية ،والتوصل إىل
أسباب مقنعة للوفاة .ويف رأي عدد من أطباء
مفر لإلدارة من حتويل التحقيقات
املستشفى ال
ّ
العلمية الطبية إىل حتقيقات ذات بعد جنائي،
صحت النظرية املذكورة.
إذا
ّ
يروي أصحاب نظرية «البوتاسيوم القاتل» أن
هذه املادة من األمالح تكون موجودة يف دم
اإلنسان مبعدل  4.5و ،5أما يف حال ارتفاعها
إىل  ،8فإن القلب سيتوقف عن النبض من دون
ظهور أي عوارض ومن دون جمهود .ولو حقن
أي من املرضى بكمية كافية من هذه املادة،
«جرعة زائدة» ،يصبح توقف القلب حتميًا ،لكن
الالفت أن اكتشاف وجود هذه املادة بكمية
قاتلة لن يكون متاحًا لفرتة كافية .ويشري نائب
رئيس جامعة  AUSTلألحباث األكادميية عامر
صقر ،وهو خبري يف أمور املختربات الطبية ،إىل
مرت على الوفاة فرتة بسيطة تزيد
أنه «إذا ّ
العينة لفحص
على ساعتني ،من دون أن تؤخذ
ّ

األمالح ،فإن هذه املادة تدخل يف اخلاليا وختتلط
بها فيصعب اكتشاف كونها املادة القاتلة أو
سبب الوفاة.
ّ
ضخ مادة كلورايد بوتاسيوم بكمية
ال بل إن
كافية من قبل شخص متخصص يف اجملال
الطيب ،قد جيعل من اكتشاف وجود هذه املادة
بوصفها العنصر القاتل واملسبب للوفاة أمرًا
شبه مستحيل».
كالم صقر يستند إىل قواعد علمية عن حتلل
دم اإلنسان بعد الوفاة ،وحتلل اخلاليا أيضًا،
ومعدالت وجود البوتاسيوم يف الدم واخلاليا.
ّ
تعطلت
فعلى سبيل املثال ،فإن أي شخص
كليتيه جترى له دوريًا ما ُيعرف بـ»غسل الكلى»
الستخراج مادة البوتاسيوم من الدم وإبقائها
على معدالت تراوح بني  4.5و 5ملنع القلب
من التوقف.
ويف املقابل ،فإن املعدل الطبيعي للبوتاسيوم
يف اخلاليا يراوح بني  180و« 190وعندما ميوت
اإلنسان تتحلل هذه املادة بني الدم واخلاليا
ليصبح من الصعب اكتشافها» يقول أحد األطباء
املطلعني.
لكن ملاذا راجت هذه الفرضية يف حاليت الوفاة
يف «مستشفى األمريكية»؟ كل حالة وفاة
يف املستشفى تستدعي تطبيق نداء «COLD
.»Blue
مباشرة بعد إطالق النداء ،يأتي فريق طيب
يقرر التوقف عن
خمتص ويعاين اجلثة ثم
ّ
ّ
الفحص أو التوسع فيه باجتاه فحص السموم
والتشريح ...وضرورة هذا األمر ،حبسب صقر،
أن «فحص السموم العادي الذي جيرى ألي ّ
جثة
يتضمن البحث عن األدوية واملخدرات ومبيدات
احلشرات ،وال يتضمن فحص األمالح إال يف حال
طلب الطبيب الشرعي هذا األمر حتديدًا» .غري
أنه يف حاليت الوفاة الغامضتني،
وجدت اجلثتني
ُ
«متخشبتني» ،أي إنه قد مضى وقت أطول
من الالزم إلجراء فحوص األمالح ،وبات صعبًا
اكتشاف هذه احلالة يف املختربات املتوافرة يف
لبنان.
اىل ذلك ،استدعت اإلدارة أفراد الطاقم
التمريضي إىل اجتماع أبلغتهم خالله وجوب
االمتناع عن التداول يف حادثيت الوفاة ،ويف
أي معلومات يعرفها بعضهم عن هذا األمر .ثم
أصدرت تعميمًا يؤكد أن لديها الثقة الالزمة
بالطاقم الطيب يف املستشفى ،وذلك بعدما
ترددت اتهامات ألحد أفراده بالضلوع يف
«األحداث الغامضة» يف الطابق التاسع.
وكانت نقيبة املمرضني هيلني مساحة قد أجرت
اتصا ً
ال بإدارة مستشفى اجلامعة األمريكية
وأبلغتهم رفضها توجيه أي اتهام ألي من
أفراد الطاقم التمريضي ،قبل ظهور النتائج
العلمية اليت تثبت مثل هذا االتهام ،ثم زارت
ّ
وحضت الطاقم التمريضي على
املستشفى
إبالغها أي تطورات تتعلق بهذه القضية.

معادلة الفوضى من القلمون اىل بئر حسن

عصر
يدخل
لبنان
االنتحاريني .اخلوف منهم
ومن «منوذج بغداد» يطغى
على أي صراع سياسي
داخلي او اقليمي يرفع
ّ
مظلة االستقرار،
عن لبنان
ويدفع حزب اهلل اكثر اىل
اخلروج من سوريا.
قبل أربع وعشرين ساعة
من انفجار بئر حسن
كانت مراجع امنية تتحدث
موثوقة
معلومات
عن
حول سيارتني مفخختني
جهزتا يف لبنان ،وجتري

داخل منزلها يف بئر حسن (هيثم املوسوي)

مالحقتهما بسرية .مل يكن هدف احلديث االعالن عن
السيارتني حتاشيًا الثارة الذعر بني اللبنانيني ،لكنه
كان تأكيدًا على خطورة املرحلة اليت مير بها لبنان
كم املتغريات اليت يعيشها واملنطقة ،ويف
وسط ّ
ظل الضبابية اليت حتكم الوضع السياسية الداخلي.
مل يثر التفجريان ،بهذا املعنى ،أي مفاجأة أمنية،
ولو ان املعلومات االولية تشري اىل ان السيارة اليت
انفجرت مل تكن ضمن الئحة السيارات املالحقة ،اال
انهما خلقا نقلة نوعية يف مسار االحداث االمنية يف
البلد ،وسط مجلة مؤشرات سياسية وأمنية:
أو ً
ّ
ظل بعض املتابعني السياسيني اجلديني
ال،
ملسار التطورات بني ايران والواليات املتحدة
حذرين جتاه موجة التفاؤل اليت سادت (او حتى
الشعور باهلزمية) بأن عصرًا جديدًا بدأ يف املنطقة،
يرتكز على تفاهم ايراني ــــ امريكي يعيد ترتيب
ومرد هذا احلذر أن دو ً
ال اخرى
الشرق االوسط.
ّ
ال تنظر بارتياح اىل ما حيصل على خط طهران ــــ
واشنطن ،ومنها اسرائيل وفرنسا ،واالهم هناك
السعودية .كما أن هناك قوى وتنظيمات اسالمية
ترى يف العالقة االمريكية ــــ االيرانية وتورط حزب
اهلل يف سوريا هدفًا للتصويب عليه .وبالتالي ،مل
يكن ممكنًا إال توقع ان يصل الصراع بني احملورين
احلد الذي وصلت اليه احلال يف
املختلفني اىل
ّ
لبنان .ورغم انه سبق اليران ان اتهمت مبحاولة
اغتيال السفري السعودي يف واشنطن عادل اجلبري،
اال ان استهداف السفارة االيرانية يف قلب بريوت
تعدى معنى الصراع التقليدي ،ليؤسس ملرحلة خطرة
ّ
يف املسار اللبناني ،ألنه يعيد لبنان اىل «منوذج
بغداد» الذي حاول جاهدًا اال يتورط فيه .من هنا،
قرأت بعض االوساط امكان ان يكون االنفجاران
عشية احملادثات االيرانية ــــ الغربية الفتا يف
رد الفعل الدولي
توقيته .لكنها ،ايضًا ،رأت يف ّ
املندد باالنفجار ،وحتميل ايران اسرائيل مسؤولية
ّ
التفجري ،تأكيدًا ايرانيًا باستمرار مفاوضاتها مع
واشنطن من دون اي تراجع.
ثانيًا ،بعد انتهاء موجة االستنكار من جانب فريقي
 14و 8آذار ،ومن حتميل كل طرف للطرف اآلخر
بادخاله حرب سوريا اىل لبنان ،مثة ما هو أعمق
يف ضرورة الذهاب اىل مراجعة دقيقة ملا شهدته
حده االقصى
االسابيع االخرية ،من تصعيد كالمي بلغ ّ
يف التعامل مع احلدث االقليمي على انه انتصار
لفريق وانكسار آلخر .فما حصل يف بئر العبد،
وبعده يف طرابلس ،كان ال يزال مبثابة رسائل
حتذيرية .لكن ما حصل يف بئر حسن له مفهوم
آخر .وتبعًا لذلك ،ستكون الساحة السياسية اليت
يتحمل الطرفان املعنيان مسؤولية جتييشها ،من
اآلن وصاعدًا ،عرضة النعكاس املسار التصاعدي
يف اخلطاب ويف ترمجته بالدم ،وخصوصًا يف
ظل انعدام التوازن الداخلي ويف غياب السلطة
السياسية الفاعلة .ولعل اسوأ ما ميكن ان حيصل
هو السؤال البديهي :ماذا بعد بئر حسن؟ وأين
سيكون الرد؟ وهل من حلقات جديدة وسط خماوف
اال تكون اي منطقة عصية على التفجريات ،فيكون
اهلدف تعميم الفوضى وعدم حصره يف الصراع
السين ــــ الشيعي على سوريا.
ثالثًا يف األمنّ :
ركزت التحقيقات االمنية بعد انفجار
بئر العبد يف متوز املاضي ،يف اوىل حلظاتها ،على
فرضية االنتحاري ثم سحبت من التداول .قيل
يومها ان اي عملية انتحارية ستكون وخيمة يف
مردودها السياسي واالمين على لبنان ،جلهة تطور
الصراع فيه اىل ما يشبه الوضع العراقي .وحني

تأكد ان االنفجار مل يكن انتحاريًا ،ساد جو من
االرتياح بأن لبنان ال يزال حمكومًا مبظلة أمنية عربية
باحلد املقبول .اليوم ،ومع
ودولية ،حتفظ استقراره
ّ
تأكيد وجود عمل انتحاري ،تنتقل الساحة اللبنانية
اىل مرحلة جديدة من الصراع االقليمي ـــ السوري،
تصبح فيها ساحة مفتوحة الحتماالت العرقنة بكامل
وجوهها.
وبغض النظر عن حقيقة هوية التنظيم املسؤول
جمرد تنفيذ عملية انتحارية،
عن التفجريين ،فإن
ّ
يعين ان مثة قرارًا على مستوى عال بالرد يف لبنان
والعراق الذي شهد قبل عاشوراء سلسلة اعمال
تفجري .واالستنفار االمين الذي شهدته املناطق
أثناء إحياء ذكرى عاشوراء يف لبنان كان معبرّ ًا
يف حيثياته .واخلالصة االهم ملا حصل امس ،هو
ان االمن الذاتي واملناطق املقفلة امنيًا ،لن تكون
عصية على االنتحاريني ،وان احلواجز والتدقيق
االمين ال ينجح يف وقف هذا املسار .وهو االمر
الذي سبق ان شهده العراق يف اكثر املناطق
االمنية والدينية تشددًا يف االمن.
رابعًا :ورد يف تقرير امين غربي تداولته دوائر
سياسية معلومات انه بعد اخلالف بني «جبهة
النصرة» وتنظيم «داعش» ،وبعد التجاذب
حول كالم لزعيم «القاعدة» امين الظواهري حبل
«داعش» ورفض أمريها «ابو بكر البغدادي»،
فان عناصر من «داعش» بدأت تتحرك يف اجتاه
العراق ،ومن احملتمل لبنان ،يف حماولة لتوسيع اطر
حركتها وقاعدتها يف الدول اجملاورة لسوريا مع ما
حيمل ذلك من تطور مفصلي يف اوضاع عدد من
دول املنطقة والعبث باستقرارها .وهذا يعين ان
لبنان سيكون ،يف ظل الصراع احلالي وتورطه يف
حرب سوريا ووضع حدوده ،بابًا مفتوحًا الستجالب
للرد على مشاركة حزب اهلل
عناصر أصولية اليه
ّ
يف حرب سوريا .وكذلك فان اعالن «كتائب
عبد اهلل عزام» (اليت ال تعرف هلا عالقة جيدة مع
الرياض بل العكس) مسؤوليتها عن التفجري ،طرح
عالمة استفهام حول امكان ان يكون مثة قرار على
مستوى هذه التنظيمات بتطويق دور ايران وحزب
اهلل ،والتخفيف من حجم مشاركتهما يف سوريا ،وال
سيما يف معركة القلمون احليوية ،ما يعين احتمال
اللجوء اكثر اىل هذه االساليب.
خامسًا :ال شك يف ان الوضع االمين يف طرابلس
وعرسال سيكون من االن وصاعدًا مفتوحًا على كثري
من التحديات االمنية والسياسية ،فض ًال عن وضع
املخيمات اليت وضعت اخريا يف دائرة الرصد خشية
تسرب جمموعات اصولية منها واليها .وخطورة وضع
املنطقتني ان هناك مسؤوليات متداخلة سياسية
وأمنية جلميع االطراف الذين يرتكونها عرضة
لالستثمار السياسي .وكذلك فان اخلطورة تكمن
يف عدم القدرة على النفاذ من شبكة الصراعات
االقليمية ،يف اكثر منطقتني معرضتني للخطر ،من
دون حكومة ومن دون سلطة سياسية فاعلة قادرة
على ازمة حبجم ازميت طرابلس وعرسال املتداخلتني
بكل تفاصيلهما االمنية واجلغرافية مع سوريا.
سادسًا :تفاقم قضية النازحني السوريني يف االيام
االخرية على خلفية تطورات القلمون ،وهي قضية
حتتاج اىل التعاطي معها على مستوى شامل ،ال
على مستوى صناديق االستثمار السياسي واملالي.
فالقضية ،بعيدًا عن الضرورات االنسانية ،تساهم
يف اجياد قنابل موقوتة ويف اجياد مناخات ستساهم
تدرجيًا يف اشعال التوتر.
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محاضرة

على شعبنا ضرب املوروثات اإلقطاعية وعدم اخلوف من نتائج التغيري

العماد عون يف جامعة احلكمة :لتعزيز العمل الوطين اجلماعي ومن ارتكب يف األمس س ُيحاسب اليوم

احملاضرة اليت ألقاها دولة
الرئيس العماد ميشال عون يف
التثقيفية اليت ّ
الندوة
نظمتها
ّ
املوارد
جلنة
البشرية املركزية
ّ
وأكادميية التيار الوطين احلر
ّ
حتت عنوان «أخالقيات ممارسة
واألحزاب
وضوابطه
احلكم
واإلقطاع»
ّ
نظمت جلنة املوارد
البشرية
ّ
املركزية
التيار
وأكادميية
ّ
الوطين احلر ندوة
تثقيفية
ّ
ممارسة
«أخالقيات
بعنوان
واألحزاب
وضوابطه
احلكم
واإلقطاع» ،يف جامعة احلكمة
يف فرن الشباك ،حيث حاضر
دولة الرئيس العماد ميشال
عون ،وقال:
«ألقيت هذه احملاضرة يف 11
ُ
أيلول من العام  ،1999خالل
املؤمتر الثاني لطالب التيار
الوطين احلر يف فندق املاريوت،
طبعًا مل ُتنشر يف حينه ّ
ألننا
َ
ّكنا
مقاطعون ،سأعيد قراءاتها
ّ
اليوم،
وأمتنى عليكم أن تصغوا
جيدًا وتروا كم هي صاحلة
هلا ّ
ّ
وأذكر
وربا للمستقبل،
للحاضر مّ
ّ
النص يعود للعام
أن هذا
ّ
.1999

حتديات التغيري
ّ

أحتدث إليكم اليوم
يسرني أن
ّ
ّ
عن التغيري ،وقد كان منذ
عام عنوانًا وهدفًا أطلقتموه
ملؤمتركم األول ،وليس عجبًا
أن ِ
حيمل اللقاء هذا العام نفس
العنوان ،فهو نظرًا
لتعدد مراحله
ّ
يستوجب سلسلة من املؤمترات
لتحديد هذه املراحل
ومكوناتها،
ّ
وهو بطبيعته نتيجة حتوالت ،تبدأ
بتحرر الفرد من العوائق اليت
ّ
متنع التطور ،لتصل إىل بناء
يعب عن حاجات
جمتمع جديد،
رّ
ّ
وتطلعاته.
العصر
إن سعيكم اليوم يأتي من حاجة
ّ
ماسة إلجياد
منهجية جديدة،
ّ
ّ
خُترج اجملتمع اللبناني من
املراوحة العقيمة يف مستنقع
ّ
التخلف الفكري والسياسي
واالجتماعي ،الذي مينع وضوح
ومشولية التفكري ،كما مينع إعطاء
هذا التفكري أبعادًا عمليةّ ،
ترقي
العالقات اجملتمعية ،جبعلها أكثر
أداء.
انفتاحًا وافضل
ً
أيها الشباب ،أن حنلم بالتغيري
ّ
ّ
حنققه
شيء عظيم ،وأن
شيء
ٌ
ٌ
أعظم ،فاحللم سهل وممتع،
ولكن اإلجناز صعب ،واألحالم
الكربى تتطلب روحًا رسولية
وعم ًال متواص ًال وكثريًا من
التضحيات ،وال تنسوا ّ
أنكم
جمتمع
تعملون يف
متحجٍر يف
ّ
ٍ
معتقدات مسبقةُ ،ت ّ
شكل العائق
األقوى بوجهكم ،وتستفيد منها
ّ
ّ
كل اجلهات املعادية
للتطور،
ابتداء من النظام القائم
ً
ومؤسساته،
وانتهاء جبميع
ً
مراكز القوى اليت بنت نفسها
على هذه املعتقدات.
وإذا ما ُعدنا بالذاكرة إىل
موضوع الزواج املدني ،وما
َفضح من مواقف ،وأساليب
وتعاون بني األضداد ،نستطيع
بأن قوى املواجهة ال
أن ندرك ّ
تزال قادرة ،وال تتوانى عن
استنفار مجيع الغرائز لالحتفاظ
مبواقع نفوذها.
إن الصراعات اليت تقوم بني
ّ
واإلقطاع
املذهبية
القوى

السياسي ومافيا املال ،تقوم
ّ
على شعارات زائفة ،ال
تتخطى
يف أفضل حاالتها حماولة
حتسني مواقع النفوذ ملراجعها.
أما حقيقتها ،فهي
اهلاء
ٌ
ّ
واحتواء للمواطن ،للبقاء ضمن
ٌ
دوائر نفوذهم وتوظيف طاقته
ملصلحتهم ،وخروج اللبناني
من هذه الدوائر
الضيقة ،إىل
ّ
ٍ
دائرة إنسانية أوسع ،سيلغي
احلواجز املصطنعة بني أفراد
اجملتمع الواحد ،وينقل التزامهم
من العصبية العمياء املفروضة
ً
وراثة
وتقليدًا ودمًا ،إىل
االلتزام
احلر ،املبين على معايري
ّ
صاحلة ،للمفاضلة بني األعمال
واألفكار واألشخاص.
وإن كان التغيري نظريًا هو
عملية فكرية مرحية ،فإنه عمليًا
صعب املنال ،ألنه يتعارض
دومًا مع النظام القائم ،ومع
ٍ
التقاليد ،ومع
منط من احلياة
تعوده الناس بفعل املمارسة،
ّ
وخيشون استبداله بآخر ال
يستطيعون
إدراك
مسبقًا
حتى ولو
أبعاده اإلجيابية،
كان ذلك واضحًا بالنسبة للنخبة
الطليعية ،فالرؤية السليمة
ّ
ّ
ليست مجاهريية،
ولكنها حباجة
إىل اجلماهري كي يصبح حتقيقها
ومن هنا يأخذ شباب
ممكنًا.
التيار الوطين احلر دوره بتحضري
الثورة الفكرية التغيريية ،من
خالل تعميم الوعي بني خمتلف
القطاعات ،حتى يأتي التغيري
حتقيقًا لرغبة راسخة يف النفوس،
وليس نتيجة ألمر مفروض.
ومهما تعاظمت قوى املواجهة،
فان قدرتها على
التصدي تبقى
ّ
حمدودة ،فقد يكون باستطاعتها
العرقلة والتأخري ،ولكن ليس
مبقدورها أن متنع التطورّ ،
ألنه
ِ
سّنة اجملتمع الطبيعية ،وهو
عن
العملي
التعبري
حترر األفراد
ّ
من تقاليد وعادات وأعراف
بالية.
كنا ّ
فإذا ّ
كلنا رغبة يف التغيري،
وإذا كانت لدينا إرادة التغيري،
أقرينا بأن القوى املناهضة
وإذا ّ
ال تستطيع منعه ،وجب علينا
عما مينع حدوثه لغاية
التساؤل ّ
اآلن .واجلواب على ذلك بسيط
جدًا ،وجيب التفتيش عليه يف
داخلنا وليس عند اآلخرين.
وهنا نكتشف بأننا ما زلنا يف
طور من السلوك املرتبك،
يضعنا يف موقع متناقض بني
يبدد
التفكري والتعبري والعملّ ،
التحرر،
طاقتنا على
ويبقينا
ُ
ّ
لواقع مفروضَ ،
أسرى
فنسقط
ٍ
فريسة اإلحباط ،ويأخذ سلوكنا
منحى استسالميًا ،بدل املقاومة
ً
وبد ً
ال من الثورة على الذات.
إن إعادة النظر يف الشخصية
ّ
املبعثرة األبعاد ،هي ضرورة
طاقتها
الستعادة
قصوى
املبددة ،وتوظيفها يف عمل
ّ
اآلخرين
لتوعية
نضالي،
واستقطابهم للعمل
سوية،
ّ
بغية توسيع رقعة
إن
التحررّ .
ّ
ما نلمسه اليوم من ارجتاج يف
مكونات شخصية الفرد اللبناني
ّ
هو خطري للغاية ،وقد يكون
له ما يشرحه وي ّربره عند علماء
ولكن هذا ال مينع أن
النفس،
ّ
أضراره جسيمة وخطرية ،وتقطع
الطريق على ّ
كل عمل إجيابي،

احتماالت

ّ
التفكك

كما تزيد
للمجتمع.
وعند هذه النقطة سنجد أننا
ٍ
والتحدي
مبواجهة مع أنفسنا،
ّ
ّ
حنقق االنسجام
األول هو أن
وخطاب
رر
بني فكٍر
متحر ٍر
ٍ
ّ
متح ٍ
ّ
متحر ٍر ،فإذا ّ
ٍ
وسلوك
حققنا هذا
ّ
االنسجام وألغينا التناقض،
ٌ
أمور
س ُهَلت علينا
كثرية،
َ
ٌ
وزالت عقبات؛ فالقدوة يف
السلوك ،أقوى يف اإلقناع من
أبلغ الكالم.
عملية
فلنبدأ
التحرر بأنفسنا،
ّ
وبالتحديد بفكرنا أو ً
ال ،ونضع
مجيع معتقداتنا املسبقة يف
امليزان ،ولنجر مقارنة بني
النص واملفهوم واملمارسة،
وسرعان ما يتبينّ لنا كم حنن
مستعبدون يف الفكر والقول
والفعل ،وكم هي مشوهة
القيم احلقيقية اليت جيب أن
ترعى وجودنا .هذه هي نقطة
االنطالق ،ومن يستطع جتاوزها
يستطع الوصول.
فالتحرر شرط ملزم ،ويأتي
ّ
التغيري تعبريًا عنه ،ويشمل ّ
كل
العامة
قطاعات احلياة
واخلاصة،
ّ
ّ
ومن يعترب أن التغيري هو عملية
خارجة عن إرادتناُ ،
فرض على
وت َ
اجملتمع بصورة فوقية ،خيطئ،
ِ
فمثل هذا التغيري ال يعيش وال
يثمر.
إن سحر التغيري يستهوي
ّ
ّ
الشباب،
مسؤولية
ولكنه
كبرية ،والنضال يف سبيل
حتقيقه رسالة تتطلب ممن
حيملها فكرًا واضحًا ملضمونها،
وتعبريًا واضحًا إليصاهلا إىل
اآلخرين ،وسلوكًا قدوة بعيدًا
عن التناقض واالرتباك ،وكثريًا
ما يكون السلوك هو النقطة
األقوى أو األضعف يف نقل هذه
الرسالة إىل اآلخرين ،ألنه معيار
الصدقية األول بالنسبة إليهم.
قد حصل يف
إن تغيريًا
الطائف منذ عشر سنوات ،
وكان من نتائجه أن سلك
لبنان طريقًا احندارية ،أوصلته
إىل قعر اهلاوية السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،كما
جعلت احلقوق اإلنسانية شيكًا
بدون رصيد ،بالرغم من غرغرة
أفواه املسؤولني اليومية خبطاب
احملافظة على احلريات
العامة
ّ
واحرتامها.
إن هذا التغيري مل يكن إال
ّ
لتعديل توزيع األسهم بني أهل
النظام الواحد،
املموهني بأزياء
ّ
الطوائف واملذاهب ،وجيهد أهل
النظام يف تكريس هذا التوزيع
حتى
التحجر ملنع التالقي ،ومنع
ّ
أي احتمال للتفاهم ميكن من
خالله إجراء تعديل إصالحي
حقيقي.
ّ
إن هؤالء
يشكلون اليوم الطغمة
اليت باعت القرار الوطين،
وتلهي الشعب بصراعات وهمية
ال مصلحة له فيها ،ال بل تبعده
أكثر عن إدراك اخللل يف احلياة
العامة .وهكذا
يستمر اخللل
ّ
ملصلحة هذه اجملموعة املختلفة
ّ
حول
كل شيء ،واملتفاهمة
فقط على استغالل الشعب.
إن اجلدار الواجب حتطيمه بأولوية
مطلقة هو اجلدار الطائفي
دعم يومًا بعد
واملذهيب ،الذي ُي ّ
يوم ويقود الوطن حنو التصفية

النهائية ،فلوال هذا اجلدار لكان
الشعب رأى يف حينه وبوضوح
أكثر لعبة الرتويكا اإلفسادية
واإلفالسية فأوقفها ،ولكان
حل آخر خارج
اليوم يسعى إىل ٍ
إطار
الرتحم على عهد الديون
ّ
والرهن واالرتهان.
أما السجال حول الصالحيات،
الذي ينام ويستفيق من حني
إىل آخر ،وفقًا للحاجة ،فهو
يثري جد ً
ال يف غري مكانه؛ فال
املاروني حكم يف العهد
السابق ،وال السنيّ حيكم اليوم،
يتعدى لعبة تغيري
وما حدث ال
ّ
األقنعة ،أو لنقل تسمية ضابط
ّ
ارتباط جديد،
لتلقي التوجيهات
واألوامر.
ّ
ّ
نؤكد،
ومرة أخرى
بأنه لوال
ّ
ّ
النظرة الطائفية
املتحكمة يف
الفكر السياسيُ ،
لكّنا
حددنا
ّ
موقع املشكلة يف السلطة،
حيث جيب أن يكون .أوليس من
املعيب مث ًال أن تصبح املالعب
الرياضية جزرًا طائفية ،ومكّبًا
لالنفعاالت الشاذة ،بد ً
ال من
ّ
مناسبة تقدير وتشجيع
للمجلني
يف الرياضة؟.
جيب أن تصرخوا بوجه اجلميع،
بوجوب العودة إىل جذورنا
تستنكروا
وأن
اإلنسانية،
إثارة
التعصب وتفضحوا من
ّ
هم وراءه .إن هذه املناسبات
ٍ
أصبحت مواعيد
حتد فاجتنبوها،
وإياكم أن تؤخذوا
بردات
ّ
ّ
فعل بدائية
تعطل فيكم
َّ
العقل والقناعات.
فالت َطُّيف
َّ
ذهب
عدوان أساسيان،
والت َم ُ
ّ
مينعان الوعي،
ويشدان اجملتمع
ّ
إىل العصور الغابرة.
ومن أوىل منكم ،أنتم طالب
َ
اجلامعات ،ألن تكونوا رأس
احلربة برفض ظالمية القرون
ً
الوسطى،
وسعاة النبالج فجر
جديد؟؟
وبالتصدي
فربفض الطائفية،
ّ
املباشر ،حلماتها الطائفيني،
املتمثلني باإلقطاع السياسي،
تأخذ معركة التغيري ّ
كل أبعادها
التحررية.
ّ
إن اختياركم
حتديات التغيري
ّ
عنوانًا ملداخليت ،ينطبق جيدًا
على واقع اجملتمع اللبناني ،يف
ما هو عليه ،ويف ما هو مفروض
عليه.
ُيعترب اجملتمع اللبناني يف ما هو
عليه ،جمتمعًا حمبطًا ،ومن خالل
ّ
إحباطه يعيش حاالت
شاذة،
يستوجب عليه اخلروج منها.
إن هذا اإلحباط هو من نتائج
الطائف ،وأصاب الذين آمنوا
به ح ًال للمأساة اللبنانية ،فإذا
به يزيد املأساة
مآس ،بعد أن
ٍ
سقطت منه مجيع وعوده وبنوده
اإلجيابية؛ كان هناك
وعد
ٌ
بالسالم ،فاستمرت احلرب..
وكان هناك
وعد باإلعمار
ٌ
والتنمية ،فرتاكمت الديون...
وكان
وعد بعودة السيادة،
ٌ
ّ
فزال ما
تبقى من معاملها.
أضف ،إن من ُو ِعدوا ّ
جبنة احلكم
دخلوا السجون والقبور ،ومن
ُو ِعدوا بالعودة إىل قراهم زادت
غربتهم وأكملوا هجرتهم.
إن التيار الوطين
احلر ،الذي
ّ
أدرك أن الطائف ليس ح ًال،
ال بل احتيا ً
ال لتثبيت القبضة
اخلارجية على لبنان ،رفضه ،ومل

يقع يف شرك اآلمال والوعود
الكاذبة ،ولذلك مل يحُ بط ،ولن
يحُ بط بالرغم من األمثان الباهظة
اليت دفعها ويدفعها كل يوم.
أما يف ما هو مفروض عليه،
فهو أشد من صدمات بنود
ووعود االتفاق املمسوخَ ،عنيت
به اإلعالم الذي يعاني آالم
التوجيه ،واملثقل جبراح املراقبة
الذاتية ،على وسائله كافة،
وفرض الفكر الواحد واخلطاب
اإليديولوجي ،وتكريس ألوهية
الوالي ،وعصمته عن اخلطأ،
والتضحية بكل
غال ونفيس
ٍ
للمحافظة على نصاعة صورته،
حتى ولو انتشلت من بني
األوحال.
هذا اخلطاب ،على كثافته غري
احملدودة ،ومنع كل ما هو خمالف
ملضمونهَ ،ق َتل
احلس النقدي
ّ
عند املستمع ،الستحالة القدرة
على املقارنة يف غياب الرأي
اآلخر .هذا الوضع العام الشاذ،
املكون من اإلحباط واإلفقار
ّ
واإلعالم
املوجه ،باإلضافة إىل
ّ
اإلرهاب والرتهيب ،قتل ثقة
اللبناني بنفسه،
ورسخ فيه
ّ
َ
عامل اخلوف،
فش ّل القسم
األكرب من املواطنني ،وأصبحوا
عما سيحدث ،بد ً
ال
يتساءلون
ّ
من أن يتساءلوا
عما جيب
ّ
أن يفعلوا ،كما استسلموا
ّ
للشائعات،
يغذون عقوهلم
باألوهام ،وينساقون وراءها،
ّ
متنقلني من صدمة إىل صدمة،
ومن خيبة أمل إىل خيبة أخرى.
إن حصيلة التحليل السريع للحالة
اللبنانية ،تبدو مثقلة باإلعاقات
الكبرية للمبتدئني يف عامل
النضال .ولكن ،ملاذا النضال لو
مل تكن احلالة على ما هي عليه؟
ويف مطلق األحوال هي ليست
أكثر أو أقل تعقيدًا مما واجه
غرينا يف حاالت مماثلة .وعلينا
معرفة ما يواجهنا من صعوبات
ّ
ّ
كي
التغلب عليها.
نتمكن من
يف
خضم هذه األوضاع املتداعية،
ّ
جيب أن نعمل الستنهاض الشعب
اللبناني ،كي يعيد ثقته بنفسه،
ّ
ويتخطى عتبة اخلوف من إرهاب
السلطة .فالظروف قد تغيرّ ت،
والذي ارتكب جرمية األمس
سيفتح ّ
ملفه غدًا ،فاجلرائم ضد
ُ
اإلنسانية ال يشملها العفو ،وال
مير عليها الزمن .والسياسة
ّ
الدولية اليت استعملت لبنان
طعمًا يف فم القوى اإلقليمية قد
عدها العكسي.
بدأ ّ
ويف هذه املرحلة ،اليت
تتكون
ّ
فيها ظروف تساعد لبنان
على اخلروج من حمنته ،عليكم
إيقاظ شعبه كي يساعد نفسه،
فإرادة اخلالص
تتجسد فيه
ّ
أو ً
ال ،وبدونها ليس من خالص.
فالفقري سيزداد فقرًا ،واجلائع
جوعًا ،واملنصاع انصياعًا.
إن نظام الظالمية الذي ُفرض
على لبنان،
قسم الشعب بني
ّ
مكبوت يرفض التبعية واخلضوع،
ّ
ولكنه يف الوقت عينه يعتكف
عن العمل ،ويلتزم الصمت،
ّ
وبني
حسه
مصفق أفقدته احلاجة ّ
ّ
الوطين،
طموحاته
وتقلصت
إىل حدود بيع نفسه وعائلته،
بإجناز معاملة إدارية يف دوائر
الدولة.
فعلى ّ
كل لبناني أن يدرك بأنه

املعين األول بقضيته ،وخالصه
ٍ
وجود
يعب عن
بيده ،وعليه أن رّ
حي وثابت يف الزمان واملكان،
ٍ
وعن تشّبث يف أهدافه اإلنسانية
كي َيثبت أصدقاؤه يف الوقوف
إىل جانبه.

أيها الشباب احلر

القضية خطرية ،واملسؤولية
كبرية ،فلبنان الشعلة ينطفئ
لصاحل الظلمة ،ومن الصعب جدًا
إضاءتها جمددًا إذا ما انطفأت،
يف حميط يفتش عن نفسه يف
سلفيات من غارب الزمن.
أنتم من احمليط وله ،ولكم فيه
الدور الطليعيّ ،
ألنكم الوحيدون
جترأمت على الوقوف بوجه
الذين ّ
الطغيان ،والوحيدون أيضا
الذين
حتررمت من ِع َقد املاضي
ّ
واحلاضر ،والتزمتم باإلنسان
الفوارق
متخطني
باملطلق،
التافهة ،معرتفني لآلخر حبق
االختالف ،وتبنون معه قيمًا
مشرتكة حلياة مشرتكة ،وليس
لتعايش تالصقي غري متفاعل،
أو الندماج قسري مبين على
حذف اآلخر من املعادلة اجملتمعية
بغية إلغائه.
وموضوع حق االختالف ،ليس
موضوعًا مطروحًا يف اجملتمعات
املختلطة األعراق واألديان فقط
كما يخُ ّيل للبعض ،ال بل هو
بإحلاح أكرب يف اجملتمعات
مطروح
ٍ
احملافظة
بغية
املتجانسة،
على حرية الفكر .وهو يعترب
بالنسبة هلذه اجملتمعات ،وعن
غنى
وجه حق ،مصدر
وتطور،
ّ
ً
ّ
وجمرد القبول
حبق االختالف
ّ
فهو يلغي االحتكام إىل العنف،
ً
ويكون
قاعدة أساسية يف
ّ
تركيز السلم األهلي .وبقدر ما
يعكس التعبري ضمن هذا احلق
يؤمن
التمايز يف اجملتمع ،فهو ّ
بالوقت ذاته التفاعل يف داخله،
كما
يؤمن التفاعل مع احمليط
ّ
األوسع.
ال شك أنكم مدعوون للعمل
مع مجيع شرائح اجملتمع لتوعية
املواطنني كي يعودوا إىل
أنفسهم أو ً
ال،
ويتحرروا من
ّ
املواقف الغنمية املفروضة
عليهم يف ّ
ظل الفكر الواحد ،ومن
ثم
لينضموا إىل العمل اجلماعي،
ّ
من أجل الثوابت املشرتكة ،اليت
تؤسس لقيام وطن من أجل
ّ
شعب ،وليس لشركة سياسية
مذهبية ،تبيع خدماتها وفق
قواعد العرض والطلب.
وعليكم أن تستبعدوا
التصرف
ّ
احملازب ،ألنكم ال تتنافسون مع
أحد على حكم غري موجود أص ًال،
بل تسعون إىل استعادته سويًا
لتتنافسوا عليه فيما بعد.
إن عملكم صعب وشاق ،يلزمكم
الثبات واملثابرة يف أدائه،
ولكن ال خوف على النتائج كيفما
ّ
تقلبت اجلغرافيا والتاريخ ،وما
ّ
تقومون به
يتخطى احلدود
املادية املرسومة على الرتاب،
ويدخل عامل القيم اإلنسانية
الكونية ،وهو ليس حباجة إىل
إذن باملرور على الطرقات
العسكرية ،وستكون آثاره يف
كل مكان.
وال تنسوا أبدًا بأن اهلل ال
يغري ما
بقوم حتى يغريوا ما
ٍ
بأنفسهم».
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
ختطاف  3سوريني على طريق اهلرمل – الشمال
أقدم مسلحون جمهولون على طريق اهلرمل على اعرتاض فان ينقل
الركاب من عرسال يف البقاع الشمالي اىل مشال لبنان ،واختطفوا
منه بعد توقيفه  3سوريني وهم :حممود زهوري ،حممود شعيوي
وخالد احلكم وافرجوا عن النساء واالطفال واقتادوا املخطوفني اىل
جهة جمهولة.

«استقصاء بريوت» تواصل مالحقة املطلوبني

الطفل موجود لدى األخري ،حيث متكنت دوريات شعبة املعلومات
من حترير الطفل وتوقيف السوري م.خ.
وما زال العمل جاريًا لتوقيف باقي األشخاص بإشراف القضاء
املختص.

األمن العام يوقف تسعة بتزوير جوازات سفر
أوقفت املديرية العامة لألمن العام تسعة أشخاص جبرائم تتصل
بتزوير جوازات سفر.
وأصدرت املديرية العامة لالمن العام بيانًا أوضحت فيه أن األجهزة
املعنية يف املديرية العامة لألمن العام قامت خالل الفرتة املمتدة
من تاريخ  2013/11/09لغاية  2013/11/17وبإشراف النيابات
العامة ،بتوقيف عدد من األشخاص بتهم ارتكاب أفعال جرمية
وذلك على الشكل التالي:
ـ أربعة أشخاص جبرم استعمال جوازات ووثائق سفر وتأشريات
مزورة للسفر اىل دول أوروبية.
ـ شخصان جبرم تزوير جوازات سفر واستعمال مزور.
ـ شخص جبرم حماولة السفر جبواز سفر أجنيب غري عائد له.
ـ شخصان جبرم استعمال اقامات مسروقة وجوازات سفر عليها
أختام مزورة.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا اىل القضاء املختص
الستكمال االجراءات القانونية حبقهم.

واصلت مفرزة استقصاء بريوت مالحقة املطلوبني فأوقفت 15
شخصًا بينهم سوريان جبرائم خمتلفة .كما حجزت دورياتها 24
دراجة نارية و 11سيارة خمالفة يف نهاية األسبوع.
ففي حملة قريطم مت توقيف السوري م.ف.ع جبرم النشل واالعتداء
والتسبب بااليذاء.
ويف حملة احلمرا مت توقيف السوري ع.أ.م.ك جبرم السرقة.
ويف احمللة نفسها مت توقيف ر.س.م.م وم.ع.م املطلوبني مبوجب
بالغ إلقاء قبض لقيامهما بسرقة دراجات نارية.
ويف حملة السوديكو مت توقيف أ.ش.ة وس.م.أ بعدما ضبط
حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة طريق الشام ،مت توقيف ر.م.أ وم.ع.أ املطلوبني مبوجب
خالصة حكم جبرم حماولة ادخال هاتف خليوي اىل السجن وضبط
حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة سوق االحد مت توقيف م.ع.ك بعدما ضبط حبوزته كمية
من اهلريويني.
ويف الرملة البيضاء مت توقيف م.س.ن وهو مطلوب مبوجب قرار
جزائي وخالصة حكم جبرم خمدرات وس.ح.أ جبرم تعاطي وترويج أظهرت التحقيقات اليت جيريها قاضي التحقيق العسكري عماد
املخدرات وقد ضبط معهما كمية كبرية من مادتي اهلريويني الزين يف تفجريي بئر العبد والرويس ،وملف زرع عبوات ناسفة
انفجرت على طريق املصنع ،عن تورط ح.ر .يف القضايا الثالثة،
والكوكايني وحبوب خمدرة حمظر بيعها دون وصفة طبية.
ويف حملة سامي الصلح مت توقيف ع.م.أ وهو مطلوب مبوجب بعدها سبق ان استمع اليه بصفة شاهد يف تلك القضايا ،وذلك
برقية استقصاء من قبل اجليش جبرم الفرار من اجليش واخلدمة وفق ما اشارت مصادر قضائية.
ويالحق املوقوف ح.ر .يف قضية اطالق صواريخ ضمن افراد
الفعلية.
ويف وسط بريوت مت توقيف د.غ.خ بعدما ضبط حبوزته كمية من «شبكة بلونة» ،وجرى مساع افادته يف البدء كشاهد يف تفجريي
العبد والرويس ،وزرع عبوات على طريق املصنع .وكان من
الكوكايني.
ويف حملة بدارو مت توقيف ج.م.ب بعدما ضبط حبوزته كمية من املتوقع ان يستجوب القاضي الزين امس املوقوف ح.ر.املتهم
يف الدعاوى الثالث .بعد االدعاء عليه جبرم التدخل يف االنتماء اىل
حشيشة الكيف.
ويف حملة سباق اخليل مت توقيف ت.ا.ع بعدما ضبط حبوزته كمية تنظيم ارهابي مسلح والقيام بأعمال ارهابية وحماولة القتل.
من احلبوب املخدرة.
وقد أحيل املوقوفون اىل القطعات االقليمية املعنية الجراء املقتضى
القانوني حبقهم.
أقدم ع.غ .على إطالق النار من مسدس حربي ،باجتاه زوجته أ.غ.
من جهة أخرى ،أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف
و ط.غ داخل غرفته حيث يعمل ناطور أحد املباني يف حملة عاليه
بيان انه من إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة
ضهور العبادية ،بعد مفاجأتهما بوضع مشبوه ،ما أدى اىل وفاة
اجلرمية مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتارخيي
الزوجة وإصابة (ط.غ) املذكور بطلقني ناريني نقل على اثرها اىل
 16و  2013/11/17من توقيف  126شخصا إلرتكابهم أفعاال جرمية
املستشفى للمعاجلة.
متعددة على األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 47 :جبرائم دخول
وأوقفت إحدى دوريات شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي
البالد خلسة وإقامة غري مشروعة وإقامة منتهية الصالحية ودون
القاتل بعد  3ساعات على اجلرمية وضبطت املسدس املستعمل.
خمدرات 11 ،دون أوراق ثبوتية 8 ،جبرم إطالق
إقامة 18 ،جبرائم ِّ
نار 5 ،جبرم سرقة 4 ،جبرم شيك دون رصيد 4 ،جبرم إحتيال3 ،
جبرم حماولة قتل 2 ،جبرم تزوير 2 ،جبرم صدم وتسبب بإيذاء		 2 ،
جبرم إنتحال صفة أمنية 2 ،جبرم إشتباه برمي قنبلة 2 ،سكر ظاهر ،أدى اصطدام سيارة من نوع بيك آب بسيارة مرسيدس إىل سقوط
 2جبرم تهجم 2 ،جبرم نقل وحيازة أسلحة ،و 5جبرائم :خطف ،األخرية يف بئر بعمق  25مرتًا يف حملة عني كفرزبد يف البقاع.
تهريب ،نشل ،إساءة أمانة و 7مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وعملت فرق الدفاع املدني مبعاونة اجليش على سحب السيارة
وأحكام عدلية خمتلفة.
وسائقها من البئر ،من دون أن تعرف مدى إصابة السائق.

شاهد يتحول إىل متهم بتفجريي «بئر العبد»
و»الرويس»

ضبط زوجته يف وضع مشبوه ..فقتلها

بيك آب تسقط مرسيدس يف بئر

حترير طفل يف الكورة بعد  24ساعة على خطفه

حكم لـ «املطبوعات» حبق اجلوزو

متكنت شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي يف الشمال من
حترير الطفل السوري نضال فريد ادريس من يد خاطفيه يف
حملة كفرحاتا يف الكورة بعد عمليات دهم ختللها إطالق نار مع
اخلاطفني.ومتت عملية حترير املختطف بسرعة فائقة يف غضون
أربع وعشرين ساعة من حلظة االختطاف .ومت توقيف أفراد العصابة
واحالتهم للقضاء املختص.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أشارت فيه
أنه أثناء إنتقال املدعو م.أ وبصحبته إبنه ن.أ ( 5أعوام) على
منت سيارته اخلاصة برفقة صديقه السوري م.ن اىل حملة عيون
وترجل منها شخصان
السمك ،إعرتضت طريقهم سيارة مرسيدس
ّ
شهر أحدهما مسدس بينما قام الثاني خبطف الطفل وأخذ مفاتيح
السيارة مصطحبني معهم م.ن حيث تركاه بعد حنو  500مرت
واعطياه مفاتيح السيارة .وبنتيجة اإلستقصاءات والتحريات اليت
قامت بها شعبة املعلومات  ،حامت الشبهات حول املدعو م.ن
حيث ّ
متكنت الشعبة املذكورة من توقيفه ،وبالتحقيق معه بإشراف
القضاء املختص اعرتف بتخطيطه مع السوري ع.ط لعملية اخلطف.
تبني بنتيجة التحقيق اجملرى مع ع.ط انه نفذ عملية اخلطف مع
شخص يلقب بـ»أبو ليث» جمهول باقي اهلوية ،كما تبني بأن

أصدرت حمكمة املطبوعات حكمًا حبق مفيت جبل لبنان الشيخ حممد
علي اجلوزو جبرم إثارة النعرات الطائفية.
وقضى احلكم بتغريم الشيخ اجلوزو مبلغ ستة ماليني لرية وإلزامه
بأن يدفع للمدعي مبلغ  10ماليني لرية كبدل عطل وضرر ،وإلزامه
بنشر خالصة احلكم يف العدد األول من «جريدة املستقبل» بعد
عنه.وردت احملكمة باقي األسباب واملطالب الزائدة
إبالغه نسخة
ّ
أو املخالفة ،وتدريكه الرسوم واملصاريف كافة.

توقيف  14سورياً وجزائري دخلوا خلسة من عرسال

أوقف اجليش اللبناني  14سوريًا وجزائريًا واحدًا يف جرود عرسال
لدخوهلم االراضي اللبنانية خلسة ،ومت تسليمهم اىل قوى االمن
الداخلي الذي أجرى حتقيقًا معهم لدخوهلم اىل لبنان بطريقة غري
شرعية ،ثم احيلوا اىل االمن العام اللبناني.

القبض على  118مطلوباً

أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان أنه «ضمن
إطار مهماتها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف
أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي ،بتاريخ 2013/11/19

من توقيف  66شخصًا الرتكابهم أفعا ً
متعددة على األراضي
ال جرمية
ّ
اللبنانية كافة ،بينهم 21 :جبرائم دخول البالد خلسة وإقامة منتهية
الصالحية وإقامة غري مشروعة ومن دون إقامة 13 ،جبرائم سرقة،
 11جبرائم خمدرات 2 ،من دون أوراق ثبوتية 2 ،جبرم إطالق نار،
و 13جبرائم :شيك من دون رصيد ،صدم ووفاة ،ضرب وإيذاء،
نشل ،خمالفة بناء ،سكر ظاهر ،قدح وذم وتهديد ،خمالفة أنظمة
سري ،حيازة مسدس حربي ،تهريب أشخاص ،إفادة كاذبة ،إشكال
مع عنصر قوى أمن ،و 4مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام
عدلية خمتلفة.
وكانت متكنت قطعات قوى األمن الداخلي ،بتاريخ  2013/11/18من
توقيف  52شخصا إلرتكابهم أفعا ً
متعددة على األراضي
ال جرمية
ّ
اللبنانية كافة ،بينهم 23 :جبرائم دخول البالد خلسة وإقامة منتهية
الصالحية وإقامة غري مشروعة ودون إقامة 7 ،جبرائم سرقة4 ،
جبرائم خمدرات 2 ،جبرم حماولة قتل 2 ،جبرم تهديد 2 ،دون أوراق
ثبوتية ،و 6جبرائم :تزوير ،إحتيال ,سلب ،صدم ووفاة ،إيذاء،
حيازة سكني ،و 6مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية
خمتلفة.

أم تتص ّدى لعشرة مسلحني اعرتضوا ابنتها يف ضهور زحلة
تصدت إحدى األمهات لعشرة مسلحني اعرتضوا ابنتها يف سيارتها
ّ
يف ضهور زحلة ،ما أمكن األخرية من اإلفالت منهم واهلرب.
وادعت كل من (س.ك ).ووالدتها (أ.ك ).لدى خمفر زحلة أنه
أثناء توجههما إىل منزهلما الكائن يف ضهور زحلة ،اعرتضتهما ثالث
سيارات بداخلها عشرة اشخاص ،قاموا بتكسري زجاج السيارة اليت
تقودها وهي من نوع مرسيدس بيضاء ،بواسطة العصي واحلديد،
وأقدم أحدهم على وضع مسدس حربي يف بطن (س.ك ).بعد
تلقيمه وحاول إنزاهلا من السيارة بالقوة ،فتمسكت بها والدتها
ومنعته من ذلك ،فعمد آخر كان حيمل بندقية كالشنيكوف اىل
اإلمساك بالوالدة من شعرها ،فهربت (س.ك ).بالسيارة ،حيث
أطلق عندها املسلحون النار.

سلب مسلح لسوريني يف بعلبك
ادعى السوري محود مصطفى فرود أنه يف حملة علي النهري ،أقدم
مسلحان يستقالن سيارة جيب فضي ،زجاجها حاجب للرؤية ،على
سلبه بقوة السالح مبلغ  260ألف لرية لبنانية وأوراقه الثبوتية،
وفروا.
كذلك ادعى السوري علي حممد شهاني يف خمفر الطيبة أنه يف حملة
دورس أقدم مخسة مسلحني يستقلون سيارة بيجو بنية جمهولة
باقي املواصفات على سلبه بقوة السالح مبلغ  50الف لرية لبنانية
وجواز سفره وفروا.
ويف خمفر الطيبة  -بعلبك ادعى السوري حسني منري خ .أن 3
مسلحني يستقلون سيارة فضية أقدموا على سلبه بقوة السالح
هويته الشخصية وهاتفه اخلليوي ومسة الدخول ومبلغًا من املال
وفروا.
كما ادعى السوري حممد نور سليم جوبانية يف خمفر النيب شيت
أن أربعة مسلحني يستقلون سيارة من نوع مرسيدس  230بيضاء
أقدموا عند مفرق سرعني ،على سلبه بقوة السالح سيارته من نوع
كيا ريو بيضاء ،وفروا.

ضبط مشمش «خم ّدر» مع سوري يف املطار

مل يتمكن السوري خليل خ 25( .عاما) من تهريب حبوب الكبتاغون
اليت خبأها يف ألواح من املشمش اجملفف (قمر الدين) واليت بلغت
زنتها كيلوغرامني بعد ان ضبطته االجهزة االمنية يف مطار رفيق
احلريري الدولي .واذ اعرتف ان الكمية املضبوطة تعود لشخص
يف احدى دول اخلليج ،مل يستطع خليل اثبات ذلك ،فتم توقيفه
ليواجه عقوبة السجن املؤبد ،بعدما اصدر قاضي التحقيق يف جبل
لبنان حممد بدران قراره الظين طالبًا احالته للمحاكمة بتهمة حيازة
ونقل وتهريب كمية من احلبوب املخدرة.
وكان خليل خ .متوجهًا اىل احدى دول اخلليج عرب مطار رفيق
احلريري الدولي ،حيث عثر حبوزته داخل حقيبة يد كان حيملها على
كمية من حبوب «الكبتاغون» املخدرة بلغت زنتها كيلوغرامني،
وكانت خمبأة داخل ألواح من املشمش اجملفف (قمر الدين) ،فجرى
توقيفه وإحالته اىل مكتب مكافحة املخدرات املركزي ،حيث اخضع
لفحص خمربي جاءت نتيجته سلبية على كافة انواع املخدرات.
وبالتحقيق معه ،انكر خليل اي عالقة له باحلبوب املخدرة املضبوطة،
زاعمًا ان شخصًا سلمه ألواح املشمش اجملفف اليصاهلا اىل شخص
يف احدى دول اخلليج ،وزوده برقم هاتف هذا الشخص .واضاف
ان الذي سلمه االغراض اعطاه مبلغ مئة دوالر امريكي ليتمكن
من شراء تذكرة السفر ،موضحًا ان ال معرفة مسبقة بينه وبني
ذلك الشخص .وحدد خليل مكان تواجد ذلك الشخص ومواصفات
سيارته ،اال ان التحريات اليت اجريت مل جتد لذلك الشخص اثرًا
يف االمكنة اليت حددها.
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تحقيقات

القلمون :بوابة «عرش اإلله» تنتهي بأشجار الكرز
القلمون هي العنوان السوري األبرز حاليًا.
«األخبار» اللبنانية دخلت املنطقة اليت متتد
مبحاذاة احلدود اللبنانية ،وجالت ،على مدى أيام،
يف قراها وبلداتها ومعسكراتها ومغاورها ،حيث
ّ
مسلحو املعارضة و»القاعدة» استعدادًا
يتحصن
ّ
بوابة
القلمون
اىل
للدخول
املقبلة.
للمواجهة
ّ
الزامية امسها عرسال ،البلدة اللبنانية النائية
حتولت رئة «الثورة السورية» ،ومفتاحًا
اليت
ّ
أساسيًا يف املعركة الدائرة على اجلهة األخرى
من احلدود .يف احللقة األوىل من هذا التحقيق،
نستعرض الرحلة عرب املعابر غري الشرعية يف
اجلرود الوعرة ،ولقاءات مع «جماهدين» من
ّ
املتهمني بتفجريي
«جبهة النصرة» ،ومع أحد
الضاحية
الطريق إىل جبال القلمون السورية متر عرب
عرسال .البلدة البقاعية اليت يعين امسها «عرش
اإلله» ،يف اللغة اآلرامية ،باتت ساحة أساسية
من ساحات املواجهة الدائرة على أرض الشام.
ّ
خط التماس الذي رمسته مع بلدة اللبوة يزداد
ً
ً
متر
إليها،
الطريق
يف
يوم.
بعد
ا
يوم
ا
اتساع
ّ
جسم للمرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية
ُ
مب ّ
السيد علي خامنئي ،وبصور شهداء حلزب اهلل
سقطوا أثناء تأديتهم «واجبهم اجلهادي» يف
ٌ
عاشورائية سوداء متأل
رايات
الداخل السوري.
ٌ
شوارع اللبوة .تنعطف ميينًا ،فترتاءى أمامك
ٌ
الكسارات .دقائق تفصلك
جبال شاهقة تتآكلها
ّ
عن مقصدك .لن جتد َم َ
علمًا ينبئك بالوصول
اىل عرسال أفضل من كساراتها« .احلجر
رمز ُيعادل شجرة األرز لبنانيًا.
العرسالي» ،هناٌ ،
عد من أبرز مسات أبناء البلدة
ُيعرف بصالبة ُت ّ
حاجز للجيش ،ثم ُتكمل
البقاعية .يستوقفك
ٌ
صعودًا .حنن اآلن رمسيًا يف عرسال .البلدة اليت
لطاملا عاشت على هامش الوطن وجدت نفسها
فجأة يف قلب احلدث السوري .على جنبات
تتوزع عشرات اخليم اليت تؤوي نازحني
الطرق
ّ
ّ
مسلحني يقاتلون
سوريني .بعضها يضم عائالت
يف الداخل السوري .تنقسم البلدة املتعاطفة
مرحب بالنازحني
مع السوريني على نفسها بني ّ
ورافض لوجودهم .السيارات الرباعية الدفع
ٍ
عد ،أيضًا ،من
والشاحنات الزراعية الضخمة ُت ّ
معامل البلدة .إذ ّ
إنها أكثر من ضرورة ،ليس يف
عمليات نقل الصخور املقتلعة من جرود البلدة
وحسب ،بل يف عمليات التهريب اليت تنشط ليل
نهار عرب اجلرود بني لبنان وسوريا .أما اللباس
زيًا
العسكري املنتشر بكثافة هنا ،فتخاله لوهلة ّ
رمسيًا ألبناء البلدة وللسوريني الوافدين إليها.
اتصا ً
تجُ ري ّ
ال مبضيفك السوريّ ،
لكنه مل يكن قد
وصل بعد.
ّ
شبان مغبرّ ين
تستقلها جمموعة
تتوقف شاحنة
ّ
يردون على التحية
بشعور طويلة
وحلى مرخيةّ .
ٍ
ً
بأحسن منها .يكسر «الوسيط» احلاجز النفسي.
يقول أحدهم إنهم مقاتلون ،وإن بينهم جرحى
ينقلونهم اىل أحد «مشايف» البلدة .نرافقهم
فيدلفون إىل أحد املساجد .ينقل اجلرحى إىل
مستوصف داخل املسجد ،فيما يدخل الباقون
يسر أحدهم:
ألداء الصالة .أمام باحة املسجد،
ّ
حر» .ولدى االستفسار
«حنن إسالميون ال جيش ّ
يرد «حنن
عن الكتيبة اليت يقاتلون حتت لوائهاّ ،
يتجمع آخرون حولنا .يشيدون بابن
نصرة»!
ّ
عرسال بالشيخ مصطفى احلجريي املعروف بـ
«أبو طاقية» الذي «يبذل فوق استطاعته يف
سبيل الثورة والدين» .وحيكون عن تواضعه
وعطفه على أهاليهم وأطفاهلم من النازحني.
يقول أحدهم ّ
إنه هو وثالثة آخرون معه عناصر
يف «لواء فجر اإلسالم» .يتابع «أبو عالء»
حديثه .يقول ّ
ّ
لكنه كان
إنه من غوطة دمشق،
وعما
القلمون.
إىل
القدوم
قبل
يقاتل يف حلب
ّ
يفعله يف لبنان ،جييب ّ
بأنه «يف زيارة لألهل».
ينضم ثالث إىل احلديث« :أنا من جماهدي جبهة
فيجيب « :أبشر.
النصرة» .نسأله عن األوضاعُ ،
وعدنا اهلل أن النصر سيكون حليفنا» .يشري اىل
«ارتكابات اجليش ّ
احلر اليت ُتسيء إىل الثورة».
ّ
يؤكد أن «النصرة» هي
وعن جبهة القلمون،

رضوان مرتضى

طريق العودة ،استوقفتنا «دورية أمنية ألبناء
املنطقة» ،استفسروا عن هوياتنا ثم تركونا يف
حال سبيلنا.
ُ
ّ
تتأخر الشمس طوي ًال ُ
«امل َكب»
لتشرق .وصل
مل
(سيارة «بيك أب» رباعية الدفع) باكرًا .حزمنا
عدة التصوير وأغراضنا ثم انطلقنا .وعرب الطريق
ّ
تتخبط يف اجلرد.
السيارة
سارت
نفسها،
الوعرة
ّ
حد
منخفضات وهضاب ال ُت ّ
ٌ
عد .طبيعة ُتشبه إىل ٍّ
بعيد ما يظهر يف أفالم الغرب األمريكي .جتتاز
صحراء صخرية لنحو ثالثة أرباع الساعة ،تدخل
بعدها األراضي السورية .يف منتصفها ،يف
ّ
ّ
وطفارًا،
هربني
الطريق ،نصادف مواكب
مسلحة ُم ّ
وكذلك متسللني خلسة بني حدود الدولتني.
التحية .نلفت املضيف
ُيلقي كل من صادفناه
ّ
ً
«إحساس غريزي
:
ا
ضاحك
فريد
اىل لطفهم،
ّ
ٌ
بأننا من الفصيلة نفسها .لو عرفوا ّ
أنك غريب
ّ
لشلحوك ورمبا قتلوك» ،وأضاف« :يا
ووحيد
أخي هول ّ
قطاع طرق .بس بيعرفوني» .تنتهي
معبدة باإلسفلت.
الطريق الوعرة اىل طريق
ّ
فيبادر
الطريق،
جانيب
أشجار الكرز تنتشر على
ُ
صاحبنا بالقول« :أه ًال بك يف األراضي السورية،
دقائق ُ
ونصبح يف فليطا».

أمريا «القاعدة» على احلدود

«األخبار» دخلت منطقة القلمون املحاذية للحدود اللبنانية ،وجالت يف قراها وبلداتها ومعسكراتها
ومغاورها (رضوان مرتضى)

فإن أمريي «جبهة
حسب املعلومات املتوافرة،
ّ
النصرة» و»الدولة اإلسالمية» يف القلمون
الشيخ «أبو مالك السوري» والشيخ «أبو عبد
مرة إىل األراضي
اهلل العراقي»
ّ
ترددا غري ّ
أن قيادات يف
اللبنانية .وتكشف تقارير أمنية ّ
ّ
تتنقل حبرية
كل من «جبهة النصرة» و»داعش»
بني لبنان وسوريا ،وأنها تنسق مع شخصيات
ّ
تتعلق بالشؤون احلياتية
دينية لبنانية يف أمور
للنازحني السوريني ،إضافة إىل تنسيق عالي
املستوى يف الشقني اللوجسيت واألمين .وتذكر
أن شيخًا بارزًا يف عرسال يلعب دور
التقارير ّ
عد الذراع
الوسيط يف هذه املسألة ،وهو ُي ّ
اللبنانية للمجموعات السلفية اليت تدور يف فلك
«القاعدة».

األطرش «شهيد الغدر واخليانة»

اللباس العسكري املنتشر بكثافة يبدو لوهلة زيّاً رسمياً ألبناء عرسال وللنازحني (األخبار)

«األكثر حضورًا هناك إىل جانب حركة أحرار الشام
أن «الدولة اإلسالمية
والكتيبة اخلضراء» ،كاشفًا ّ
(يف العراق والشام) وصلت اىل املنطقة
حديثًا» .يسأل إن كنا نعرف أحدًا من «النصرة»،
فنعطيه أمساء أشخاص كان بعضهم عناصر يف
«فتح اإلسالم» قبل مبايعة «اجلبهة»ُ .يشيد
الرجل مبقاتلي «فتح اإلسالم» الذين «نفروا من
لبنان للقتال يف أرض الشام» ،مشريًا إىل ّ
أنهم
«األكثر خربة عسكريًا» .يصفهم ّ
بأنهم «مقاتلون
ّ
سلموا أرواحهم هلل» .ولدى السؤال عن
أشداء
ّ
إمكانية االنتقال إىل جبال القلمون إلعداد تقارير
صحافية ،يعد خريًا ،ونتبادل حساب «السكايب»
على أمل اللقاء .خنربه بأننا ،يف كل األحوال ،يف
فريد ،قبل أن يغادر ّ
حمذرًا
صدد الدخول قريبًا،
ّ
ً
عدد
وي ِّ
من استدراجنا الختطافنا طمعا يف فديةُ ،
أمساء ملتورطني يف خطف صحافيني أجانب
ُ
استدرجوا عرب عرسال.
يرن اهلاتف مؤذنًا بوصول املضيف السوري.
شاب
نستقل السيارة إىل أحد خميمات النازحني.
ٌ
ثالثيين ،شارك يف معارك القصريُ .تقيم زوجته
وابنتاه يف عرسال ،فيما يقضي وقته متنق ًال
بني لبنان وسوريا ،ويقاتل يف صفوف جمموعة

بأن الشبان الذين سينقلوننا إىل
إسالمية .خُيربنا ّ
سوريا غادروا عرسال ،وأن علينا قضاء اليوم
يف ضيافته على أن ننطلق فجر اليوم التالي.
صر على ضرورة تدبر األمر فورًا مغتنمني
ُن ّ
فرصة اهلدوء على احلدود .يسارع اىل إزالة
مقررًا العبور بها إىل األراضي
لوحات سيارتنا
ّ
السورية .ننطلق يف درب وعر لتفادي حواجز
ّ
نستقلها مل تكن
اجليش اللبناني .السيارة اليت
رباعية الدفع ،إلاّ أن املضيف أخربنا ّ
بأنه يف
أحيان كثرية جيتازون احلدود مبثلهاُ .يطلقون
ٍ
عليها تسمية «تاكسي» .كل السيارات الصغرية
تسمى «التاكسي» .منر عرب مقالع
يف ُعرفهم
ّ
وكسارات .اجلرود العرسالية متتد على
صخرية
ّ
حمملة
مساحات شاسعة .تصادف هنا شاحنات
ّ
مهربة .وتالحظ كثرة الدراجات اليت قد
ببضائع
ّ
يصل عدد راكبيها أحيانًا اىل عائلة مؤلفة من
«دراج» سوري يلعب
أربعة أشخاص .يواكبنا
ّ
ّ
الكشاف لتأمني الطريق .مل جتر الرحلة
دور
على ما ُيرام .تسببت وعورة الطريق يف إحداث
احملرك .ومبساعدة بعض
خزان زيت
ثقب يف ّ
ّ
ّ
متكنا من إعادة السيارة إىل البلدة
األصدقاء
ّ
ركناها بانتظار فجر اليوم التالي .يف
حيث

أمام املسجد العرسالي ،وبناء على معرفة مسبقة،
ّ
املتهمني يف تفجريي الضاحية ممن
نقابل أحد
وردت أمساؤهم يف بيان وزير الدفاع فايز
ّ
أن «ال رابط بني أفراد اجملموعة
ُغصن.
يؤكد ّ
اليت ذكرها وزير الدفاع» ،مشريًا إىل ّ
أنه مل
مرة واحدة .أما باقي
يلتق عمر األطرش سوى ّ
فـ»صدقين ال أعرف معظمها .وبالنسبة
األمساء،
ّ
القصة اليت ُن ّتهم فيها ،هي أكرب ّ
منا .لسنا
إىل
ّ
يعد سيارة ُم ّ
فخخة إلرساهلا اىل
يف حجم من
ّ
الضاحية اجلنوبية وتفجريها» .ويضيف« :صحيح
أننا شاركنا يف كمني (جرمية) وادي رافق.
ولكن كل عرسال شاركت يف قتل العسكريني
الذين ّ
نفذوا الكمني الذي استهدف الشهيد خالد
ّ
محيدّ ،
متنكرين
ظنًا أنهم عناصر من حزب اهلل
بزي اجليش».
يف أحد أحياء البلدة ،ترتفع فوق أحد املنازل
صورة ضخمة لعمر األطرش وسامر احلجريي
املتهمني بالضلوع يف تفجري بئر العبد ،واللذين
ُقتال إثر انفجار سيارتهما يف جرود البلدة يف
 ١١تشرين األول املاضيُ .ذ ّيلت الصورة بعبارة
«شهيدا الغدر واخليانة» .يقول أحد أقرباء
األطرش إن «عمالء أبلغوا حزب اهلل والنظام
بتحركات عمر فقتلوه» .يوضح أن «عمر
السوري
ّ
كان برفقة سامر احلجريي على منت سيارتهما.
ولدى مرورهما على طريق اعتادا سلوكه ،فوجئا
ترجل سامر إلزالتها،
حبجارة تقطع الطريق.
ّ
ُ
فاستهدفت السيارة بصاروخ أدى إىل مقتلهما
على الفور» .وعما ُأثري من تشكيك يف مقتل
يرد« :ليت ذلك صحيح .ليته مل ميت.
األطرشّ ،
وعمه مللما أشالءه وعثرا على فردة حذاء
والده
ّ
حتتوي على جزء من ِرجله ،فيما بقيت ّ
جثة سامر
شبه مكتملة ألنه كان خارج السيارة».
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تحقيقات

نـار سـوريا تـالمـس شبـعا وحـاصـبــيا
فراس الشويف
تغص شبعا بنازحي «بيت جن» السورية .احلرب املستعرة
ّ
على املقلب السوري من جبل الشيخ ال بد أن تتشظى هنا يف
العرقوب وحاصبيا .ومع أنه ال أحد يريد الفتنة املكلفة ،يسود
الرتقب واالمتعاض يف القرى الدرزية جراء عبور جرحى املعارضة
السورية الذين يشاركون يف املعارك ضد «دروز سوريا» يف
عرنة وحضر .شبعا ليست عرسال ،لكن املقبل من األيام قد
حيمل مناخًا آخر.
قد ُتشعرك وحشة الطريق من بلدة شويا باجتاه جبل الشيخ،
برية ،ومرصد جليش
أن ال شيء هناك ،سوى صخور ووحوش ّ
االحتالل اإلسرائيلي يرصد الشاردة والواردة على سفوح جبل
الشيخ الغربية الشمالية ،ورمبا على األراضي اللبنانية والسورية.
بيوت قدمية وجديدة مرصوصة يف قلب
لكن شبعا ترقد هناك.
ٌ
ٌ
تعج
حجرية
ضيقة زفتها تعبان ،وأخرى أثرية
وطرق
اجلبل،
ّ
ّ
ّ
بالوافدين من املقلب اآلخر من جبل الشيخ.
تغيرّ ت شبعا كثريًا يف السنتني املاضيتني .مل تعد هي
جن السورية بصغارها وكبارها هنا ،يف
وحدها .ترى بلدة بيت ّ
الساللة» ،وحارات «الوسطاني الوسطى» ،و»الفوقى»
«حارة
ّ
و»التحتى» ،وعلى طريق القاطع وحارة ِ
«شعب القلب» وطريق
عني اجلوز.
ّ
تلف منال نفسها بغطاء حيمل دمغة «وكالة غوث الالجئني»
لرد
التابعة لألمم
املتحدة .فالعباءة الشرعية ال تكفي وحدها ّ
ّ
الصقيع اآلتي مع الغيم ،فوق سفوح جبل الشيخ العالية .مل
تعتد منال بعد استعمال اللرية اللبنانية .طبعًا ،هي ال حتمل مئة
مليون لرية لبنانية« ،يا دوب» بقي يف حوزتها عشرة آالف لرية
من أصل مئة ألف لرية وصلت إليها من منحة أوروبية.
يف ّ
كل زاوية من شبعا ،حرفيًا ،ميكن أن تسمع حكاية لعائلة
ً
وافدة من بيت جن حتديدا ،اليت يشكل عدد النازحني منها %90
من نسبة النازحني إىل شبعا عمومًا ،حبسب رئيس البلدية حممد
صعب.
كثافة النزوح من بيت جن بدأت قبل سبعة أشهر تقريبًا؛ إذ
وقعت البلدة حتت سيطرة مقاتلي املعارضة قبل أكثر من سنة
ونصف ،واكتفى اجليش السوري بالقصف على بعض األماكن
كرر
فيها باملدفعية من وقت إىل آخر .لكن األمر تغيرّ بعد أن ّ
مقاتلو املعارضة حماولة السيطرة على مواقع اجليش السوري
يف اجلبل ،والقريبة من بلدات عرنة وحرفا وحضر ،واألخريتان
تعيشان يف حالة حرب مع مقاتلي املعارضة يف قرييت جباثا
اخلشب وخان أرنبة .بدأ اجليش السوري حصارًا قات ًال وقصفًا
عنيفًا باملدفعية الثقيلة .وقبل ثالثة أسابيع ،إثر حماولة فاشلة
من قبل «حركة أحرار الشام» و»لواء جبل الشيخ» التابع لـ»ألوية
أحفاد الرسول» وعناصر «جبهة النصرة» الحتالل تلة حربون،
ومواقع تابعة للواء  90يف اجليش ،بدأ اجليش بقصف البلدة
بالطريان احلربي .وحبسب مصادر عسكرية سورية ،فإن «معركة
تطهري جبل الشيخ ستستكمل بالتواتر مع معركة تطهري قرى
القلمون وريف دمشق اجلنوبي الغربي».
يهم .مع اشتداد القصف ،مل يعد ممكنًا أن يبقى يف البلدة
ال
ّ
موال للنظام السوري .وباملناسبة ،ميكن أن جتد عددًا
معارض أو
ٍ
كبريًا من النازحني السوريني من بيت جن ممن يؤيدون الرئيس
السوري بشار األسد ،حتى أن بعضهم جياهر بهذا األمر .واليوم،
فاق عدد النازحني السوريني  5000نازح ،فيما يبلغ عدد سكان
شبعا يف فصل الشتاء أقل من .4000
ّ
والعجز إىل
ولعل أقسى ما يف األمر ،هو اضطرار األطفال
ّ
السري ملدة تقارب مخسة ساعات يف جبل الشيخ ،إذ ال يكفي
كم النازحني اهلائل ،إذ
عدد البغال املوجودة لنقل الناس ،بعد ّ
وصل إىل شبعا أكثر من  950شخصًا منذ بداية الشهر احلالي
وحده« .هيدي الصغرية سارة عمرها مخس سنني ،مشيت ساعة
خيها ما قدر حيملها كل الوقت ،وأنا بدي أمحل أختها»،
ونصّ ،
تقول مجيلة ،أم لستة أطفال .تقرتب دالل ّ
ظنًا منها أن مجيلة
املتحدة« ،ليش بطلتو تعطونا البونات؟».
حتادث موظفًا يف األمم
ّ
وحني تعرف أن احلديث عن رحلة العبور إىل شبعا ،تؤكد دالل أن
العبور عرب صقيع اجلبل ووعورته يبدو سه ًال كثريًا ،بالنسبة إىل
«الشحشطة» اليت أمضت منها وعائلتها شهرين يف قلعة جندل،
وشهرين يف حينة ،وشهرين يف دربل ،وأسبوعني يف سعسع،
جن لتحضر مونة من بيتها ومل جتد شيئًا فيه،
ثم عادت إىل بيت ّ
ّ
فخرجت بثيابها وأوالدها ،وذكرياتها من البيت ،إىل النزوح
ّ
الصف العاشر مل
الذي ال تعرف متى سينتهي .قاسم ،تلميذ
تابع تعليم من مل يصل إىل
جيد له مكانًا يف مدرسة شبعا ،إذ ُي َ
مير يف جتربة
الصف العاشر من النازحني فقط .اختار قاسم أن ّ
العبور يف مسارب جبل الشيخ القاحلة مرة أخرى ،حني وجد أن
اجلوع بدأ يضرب إخوته وأمه« ،مشيت حد البغل ،يا حرام هالبغل
شو بيتحمل» ،يبتسم قاسم« ،رحت جبت مونة من بيتنا ،احلمد
اهلل كان لسا صاغ ،أكيد هلق َب َّطل».

بالعودة إىل «البونات» ،حيصل
مساعدات
على
النازحون
من اجلماعة اإلسالمية ،على
شكل سالل غذائية وبطانيات
وحاجيات منزلية ،وكذلك من
مجعية «إشراق النور اخلريي»
اليت يديرها الشيخ أبو جهاد
الزغيب ،عرب مساعدات من
دول اخلليج ،وكذلك من
البلدية وصندوق زكاة حاصبيا
ـــ مرجعيون ،واألمم املتحدة،
اليت تقدم «بونات» مساعدة
بقيمة  40ألف لرية للفرد
أخرى.
عينية
ومساعدات
وأخريًا ،أوقفت وكالة غوث
الالجئني تقديم البونات ألكثر
من مئة عائلة يف شبعا ،من
دون أن تطلعهم على السبب.
أما اهليئة العليا لإلغاثة ،فلم
تسمع أن يف شبعا نازحني.
«مل تصلنا قشة مكنسة من
اهليئة» ،يقول صعب.

لم يحدث أن وقع أيّ صراع مذهبي يف منطقة حاصبيا والعرقوب ،لكن من غري املنطقي أال تصل شظايا
الحرب السورية إليها (األخبار)

ال تسمع فعالية يف شبعا ،إلاّ وتؤكد أن عدد النازحني فاق قدرة
البلدة وأن الدولة مستقيلة من واجباتها .حتى أولئك الداعمون
للمعارضة السورية ،كنائب رئيس البلدية صايف نصيف وهو
مسؤول اإلعالم يف اجلماعة اإلسالمية ،يقول إن «األمر ال حيتمل
يف شبعا ،لن تستطيع البلدة الصمود كثريًا أمام تدفق النازحني
إن بقي على هذه الوترية» ،وكذلك الشيخ أبو جهاد« ،أعداد
النازحني من إخواننا السوريني كبرية جدًا ،وحنن على أبواب
الشتاء».
هذه ليست مشكلة شبعا الوحيدة .مل تكن البلدة يومًا يف حالة
عداء مع حميطها ،الدرزي حتديدًا .القرى يف منطقة حاصبيا
والعرقوب على شكلها احلالي منذ أكثر من  150عام تقريبًا،
وحتى يف عز احلرب األهلية وحتت االحتالل اإلسرائيلي ،مل حيدث
أن وقع أي صراع مذهيب يف هذه القرى .لكن من غري املنطقي
أن ال تصل شظايا احلرب السورية إىل هنا .احلرب السورية
عابرة لسايكس ـــ بيكو.
ّ
تؤكد فاعليات شبعا واألجهزة األمنية اللبنانية أن ال وجود
ملسلحي املعارضة السورية يف يف البلدة ،وجتزم بأن ال تهريب
وتكرر على لسان اجلميع تقريبًا أن «شبعا ما
للسالح عربها،
ّ
وهاب؟» ،يف إشارة إىل ما قاله
فيها نصرة ،من وين جابها ّ
وتدعم الفعاليات وجهة نظرها
الوزير وئام وهاب قبل أسبوعني.
ّ
بالقول «إن مقاتلي املعارضة يف املقلب اآلخر ال حيتاجون إىل
السالح ،وطريق اجلبال والطبيعة اجلغرافية ال تشبه عرسال،
والطرق اليت ميكن استخدامها لوصول النازحني ال ميكن تهريب
أي شيء عربها بسبب وعورتها وطوهلا ،فض ًال عن أن اجليش
اللبناني يراقب كل شيء ،ويسجل أمساء النازحني ويراقب
ويطوقها باحلواجز .ويف شبعا أيضًا مناصرون حلزب اهلل
البلدة
ّ
واحلزب السوري القومي االجتماعي وحزب البعث ،لو كان هناك
مسلحون لكانت األمور قد تغريت».
ليس هذا فحسب ،تؤكد الفعاليات مبا يشبه اإلمجاع ،أن «ال
أحد يريد املساس بأمن شبعا ،ال نقبل بتهريب السالح وال
املسلحني» .يذهب الشيخ جهاد محد بعيدًا ،إذ يقول رئيس
دائرة األوقاف يف دار اإلفتاء يف حاصبيا ومرجعيون إن «شبعا
ال ميكن أن تستقبل التكفرييني ،وهي ضد اإلرهاب ،شبعا
تستقبل النازحني فقط».
مشكلة احمليط مع شبعا ليست بالنازحني السوريني .جتاور
شبعا قرى درزية ومسيحية هي راشيا الفخار وشويا وعني
قنيا وحاصبيا والفرديس وعني جرفا والكفري ،وعني عطا من
جهة راشيا الوادي .ويسلك اجلرحى الذين يستقبلهم الصليب
األمحر اللبناني أو الدولي بإشراف اجليش اللبناني أربعة معابر
هي :شبعا ـــ شويا ـــ عني قنيا ،شبعا ـــ سدانا ـــ كفرمحام ـــ
راشيا الفخار ،شبعا ـــ وادي جهنم ـــ الفاقعة ـــ راشيا ،وشبعا
ــــ وادي شبعا ــــ اهلبارية ــــ الفرديس ،وهو املعرب األساسي
ّ
شك يف أن املعركة األخرية اليت حصلت يف قرية
للجرحى .ال
عرنة ،وسقط فيها تسعة من أبناء البلدة يف مواجهة مقاتلي
املعارضة الذين انطلقوا من بيت جن ومزرعة بيت جن ودربل
أثارت غضبًا كبريًا يف القرى الدرزية اللبنانية .إذ بدأ عدد
كبري من أبناء هذه البلدات يشعرون باخلطر من اقرتاب النار

شبعا ال يمكن أن تستقبل التكفرييني وهي ضد اإلرهاب
إىل قراهم ،واعرتاض هؤالء األساسي هو بسبب مرور جرحى
املعارضة السورية عرب قراهم إىل مستشفيات البقاع« ،يقتلون
ميرون يف قرانا» ،يقول أحد حمازبي احلزب
إخواننا يف عرنة ثم ّ
الدميوقراطي اللبناني يف بلدة شويا.
وفيما يؤكد عدد من مشايخ خلوات البياضة وعدد كبري من
فعاليات حاصبيا وقراها أن ال اعرتاض على وجود النازحني
السوريني ،بل على العكس« ،قرانا مليئة بالنازحني ،وهم
إخواننا ،لكن يف شبعا عدد من اجلرحى أصيبوا خالل معارك مع
أهالي عرنة وحضر ،وهؤالء يعودون إىل القتال بعد أن يتلقوا
العالج هنا .هل يقبل أهالي شبعا بأن يأتي جرحى مقاتلي عرنة
ثم يعودون حني يتماثلون للشفاء إىل القتال جمددًا؟».
ال يبدو أن أحدًا يف شبعا وال يف القرى احمليطة يريد اقتتا ً
ال.
من ير ويسمع ماذا حيدث يف املقلب الثاني من جبل الشيخ،
ّ
يفكر مرارًا وتكرارًا قبل أن
ويف سوريا عمومًا ،فأقل الواجب أن
ٍ
عقود طويلة ،فيدمر قريته
قرى تعيش وادعة منذ
ينقل النار إىل
ً
وبيته وما بناه هو ومن سبقوه.
لكن ال يبدو أن احللول اليت جترتحها الفعاليات السياسية يف
املنطقة هلا أفق ،مع تزايد احتماالت نشوب معارك طاحنة على
املقلب اآلخر من جبل الشيخ ،إذ تؤكد مصادر مطلعة على سري
املعارك العسكرية ،أنه «لن يكون أمام املسلحني سبيل للهرب
من جبل الشيخ سوى عرب املنطقة منزوعة السالح اليت تشرف
عليها قوات الطوارئ الدولية» ،ما يعين أن شبعا ستكون مالذًا
ملقاتلي املعارضة السورية .وبالتالي ،إن املقبل من األيام حيتاج
جهدًا كبريًا من أهالي القرى واألحزاب ورجال الدين والدولة
طبعًا ،هذا إن مل تكن حتتاج إىل الصالة أيضًا.
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مــقابلة

رئيس بلدية اوبرن هشام زريقة لـ «اهلريالد»:
لدينا  3باصات تنقل املواطنني جمانا من واىل املراكز الرئيسية على مدى  3أيام ونصف وسنزيدها يف  1متوز اىل  6أيام

أبواب مكتيب مفتوحة لتبقي الشكاوى واالستماع لآلراء لتحسني األداء البلدي وخدمة املواطنني
متواضع اىل أقصى الحدود ..مثقف ..ديناميكي ..لولب حركة ..كتلة حيوية ونشاط ال تعرف السكينة ..يبدأ يومه العملي يف
عيادته ويف مركزين طبيني يف باراماتا وبالكتاون من الساعةالسادسة حتى التاسعة صباحا ..ويف البلدية من الحادية عشرة من
قبل الظهر حتى التاسعة ليال ..انه رئيس بلدية أوبرن املعالج الفزيائي السيد هشام زريقة.
اأُنتخب لعضوية بلدية أوبرن ثالث دورات متتالية يف أعوام  2004و 2008و2012وتوىل رئاستها للمرة األوىل من أيلول
 2009اىل أيلول 2010ليعود ويتسلمها مجددا العام الحالي.
يف رئاسته االوىل قام بافتتاح مبنى مواقف ركون السيارات املتعدد الطبقات الذي يتسع لـ  577سيارة ،كما تم توسيع جسر
 Station Streetيف اوبرن من خطني للسيارات اىل أربعة خطوط وغريها من االنجازات..
وخالل رئاسته الحالية هناك عدة مشاريع منها اكمال توسيع جسر ريجنتس بارك من خطني اىل اربعة خطوط للسيارات،
ترميم وبناء حوض السباحة يف ليدكمب ،اضافة اىل مشروع الباص املكوكي املجاني الذي ينقل املواطمنني من واىل املراكز
الرئيسية يف أوبرن وضواحيها ،اضافة اىل مشاريع أخرى متعددة
وللتعرف على االنجازات التي حققتها بلدية اوبرن يف ظل رئاسته املاضية واملشاريع املستقبلية التي على طريق التنفيذ
قصدت «الهريالد» مكتب رئيس البلدية السيد هشام زريقة يف مبنى البلدية يف اوبرن وكان لها معه هذا الحوار:
* هل لنا ببطاقة هوية
لرئيس بلدية أوبرن السيد
هشام زريقة؟
 من مواليد أوبرن عام ،1977متزوج ولنا ثالث
بنات ..عشت يف أوبرن ،تلقيت
دروسي االبتدائية والثانوية يف
لبنان حيث حصلت على شهادة
البكالوريا  -القسم الثاني ٍ يف
العلوم االختبارية ألعود بعدها
اىل اسرتاليا وادرس السنتني
احلادية عشرة والثانية عشرة يف
معهد التايف يف بانكستاون.
حتصيلي
تابعت
بعدها
اجلامعي يف جامعة سيدني حيث
حصلت على اجازة يف قسم الـ
.Physiotherapy
* يف ظل رئاستك االوىل
لبلدية اوبرن ما هي االجنازات
اليت حققتها البلدية؟
 تسلمت رئاسة البلدية منأيلول  2009اىل أيلول 2010
حيث قمت يف تلك الفرتة
بافتتاح مبنى مواقف ركون
السيارات املتعدد الطبقات
الذي يتسع لـ  577سيارة ،كما
مت توسيع جسر Station Street
يف اوبرن من خطني للسيارات
اىل أربعة خطوط ،وجرى ترميم
وافتتاح احلديقة العامة يف
 Railway Parkيف اوبرن ،كذلك
مت افتتاح The Peocock Gallery
وهي عبارة عن معهد فنون لكل
اهلوايات ومواهب الرسم وذلك
قي Auburn Botanic Garden
كما كنت الالعب الرئيسي لتبين
وبناء مشروع املركز الرياضي
لكرة القدم يف املنطقة،
كذلك جرى تبين مشروع ترميم
وحتسني السوق التجاري يف
املنطقة اضافة اىل اجنازات
اخرى تتعلق جبمع النفايات
ومواقف السيارت وغريها.
* هل هناك اي مشاريع حالية
او مستقبلية تقومون بها؟
هناك عدة مشاريع منهااكمال توسيع جسر رجينتس
بارك من خطني اىل اربعة خطوط

حاوره انطونيوس بو رزق

للسيارات ،ترميم وبناء حوض
السباحة يف ليدكمب ،اضافة
اىل مشروع الباص املكوكي،
وهو عبارة عن ختصيص باصات
لنقل سكان املنطقة من واىل
عدة مراكز خدمات وتسوق
رئيسية يف اوبرن وضواحيها..
قبل انتخابات العام 2012
اقرتحت ان يتم توظيف الباصات
اليت هي خارج اخلدمة من قبل
البلدية يف خطوط دائرية تقف
فيها هذه الباصات إلصعاد
وإنزال الركاب جمانا ،وتتخلل
هذه اجلولة الدائرية عدة حمطات
هامة منها حمطات القطار يف
واملراكز
وضواحيها
اوبرن
التجارية يف اوبرن وضواحيها
ايضا وبعض املراكز السياحية
والرتفيهية واخلدماتية العامة
مثل Auburn Botanic Garden
واملستشفيات والنقاط اهلامة
يف كل املراكز التجارية.
بدأنا العمل يف هذه اخلدمة
بباص واحد واليوم لدينا
ثالثة باصات تعمل على مدى
ثالثة أيام ونصف يف االسبوع
طبقا جلدول عملي حمدد ،ويف
االول من متوز املقبل ستعمل
الباصات على مدى ستة أيام
يف االسبوع ..حاليا تستهدف
هذه اخلدمة بشكل اولي املسنني
وذوي االعاقات وهدفنا يف
املسقبل القريب زيادة عدد
الباصات كذلك عدد احملطات
اليت تقف فيها لنقل الركاب
حيث سيستفيد منها كل مواطن
يف اوبرن وضواحيها جمانا.
* هل هناك من أهداف أخرى
من وراء هذه اخلدمة عدا عن
نقل املسنني واصحاب االعاقات
بشكل خاص واملواطنني بشكل
عام؟
 طبعا ان تسيري هذهساهم يف ختفيف
الباصات
ازدحام السيارات يف اوبرن
وضواحيها كما ساعد على
ختفيف تلوث البيئة جراء غاز
الكربون املنبعث من عوادم

رئيس بلدية اوبرن السيد هشام زريقة

الزميل أنطونيوس بو رزق يحاور السيد هشام زريقة

(اشكمونات) السيارات وايضا
افساح اجملال للطالب للوصول
اىل خدمات البلدية املتاحة هلم
مثل املكتبة العامة وغريها.
ومن املشاريع املستقبلية
ايضا العمل على ترميم املركز
التجاري عدا عن برامج اخرى
متعددة ختص االوالد والنساء
واملسنني والالجئني وغريهم.
* من كم عضو يتألف اجمللس
البلدي وكيف يتوزعون؟
 يتألف اجمللس البلدي من 10أعضاء 2 ،حلزب العمال3 ،
حلزب االحرار و 5مستقلني.
* كم يبلغ عدد سكان
أوبرن؟
 حواىل  100ألف نسمة.* ما هي الضواحي اليت
تضمها بلدية أوبرن؟
 تضم البلدية اضافة اىلليدكمب،
ضواحي
أوبرن،
بارك،
رجينتس
برييلال،
نيووينغتون
سيلفرووتر،
وونتورث بوينت.
* بعض البلديات تعاني من
ديون ،كيف تصف لنا وضع
بلدية اوبرن املالي؟
 وضع البلدية املاليمستقر.
* بعيدا عن اجملال البلدي،
هل متارس اختصاصك يف
 Physiotherapyواين؟
 امارس اختصاصي يفعيادتي اخلاصة يف برييلال اليت
افتتحتها منذ  5سنوات وكذلك
يف مركزين طبيني Medical
 Centreيف باراماتا وبالكتاون.

* كيف توزع وقتك حاليا بني
مهام رئاسة البلدية ومسؤوليات
العمل والعائلة وكيف توفق بني
كل هذه املسؤوليات؟

 أعطي مهامي البلدية القسماالكرب من وقيت اي حواىل 10
ساعات يوميا والوقت الباقي
أوزعه بني متطلبات العائلة
هواياتي
وممارسة
والعمل
الرياضية يوميا.
أبدأ عملي يف البلدية من
الساعة الـ  11صباحا حتى
ااـ  9ليال وامارس عملي يف
6
اختصاصي من الساعة
صباحا حتى الـ  9صباحا على
مدى  5أيام يف االسبوع.
*كلمة أخرية تود قوهلا؟
_ اتقدم بالشكر من سكان

املنطقة الذين وضعوا ثقتهم به
وأوصلوني اىل اجمللس البلدي
يف ثالث دورات متتالية يف أعوام
 2004و 2008و ،2012وأعدهم
أن أكون صوتهم يف البلدية
وأقول هلم ان أبواب البلدية
مفتوحة لتقديم اخلدمات جلميع
مواطين اوبرن دون استثناء
وتلقي الشكاوى واالستماع اىل
اآلراء واالقرتاحات اليت تؤدي
اىل حتسني اآلداء البلدي كما
أشكر أعضاء اجمللس البلدي
الذين انتخبوني رئيسا وأشكر
جريدتكم على هذا اللقاء.
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We make a difference

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

The one-stop centre for all of your
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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.
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:HDVVLVWHPSOR\HUVZLWKLQDUDQJHRILQGXVWULHVDQGFDQ¿OOIXOOWLPHFDVXDOWHPSRUDU\
DQGSDUWWLPHSRVLWLRQVDVZHOODV7UDLQHHVKLSDQG$SSUHQWLFHVKLSUROHVDOOIRUFREE.

Download our FREEDSSDWwww.FindStaff4Free.com.au

arabic out Split Page Ad 260x34.indd 1

12/09/2013 10:50

صفحة 21

Saturday 23 November 2013

السبت  23تشرين الثاني 2013

Page 21

اعالنــات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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اعالنات

FAMILY FUN DAY
BY THE RIVER

Saturday 30 November 2013 10:30am–3:00pm
Southern River Bank Parramatta River foreshore, Between the Barry Wilde Bridge
and Elizabeth Street Footbridge
,QFHOHEUDWLRQRIWKH/HEDQHVH'D\RI,QGHSHQGHQFH
Hosted by The Right Worshipful,
WKH/RUG0D\RURI3DUUDPDWWD&RXQFLOORU-RKQ&KHGLG
Bring along your family and friends to enjoy:

)DFHSDLQWLQJ(WKQLFIRRG5LGHV-XPSLQJ&DVWOHV$QGRWKHUIDPLO\DFWLYLWLHV
7KHRIíFLDO/HEDQHVH)ODJ5DLVLQJ&HUHPRQ\ZLOOEHKHOG
DWDP)ROORZHGE\FXOWXUDOHQWHUWDLQPHQW
For more information
please contact Sandy/Rita 9806 5065

االفتتاح الكبري
ملحالت
LOUIS
VALENTINO
PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين

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

بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة
أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

22 ANZAC ST, GREENACRE
 مالصق ملبنى:مالحظة

ً عصرا5  صباحاً حتى6.30  أيام يف األسبوع من ال6 نفتح

02 9709 3002 :لالتصال

E: mohamad@wickedwickerhome.com.au
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كتابات

زمـجرة الـغوريلال

راد خارج املسلخ السياسي

« لقد حان الوقت لكي ارحل واسكت»
كيفن راد قصة سياسية عمرها الربملاني 15
عاما ،اي منذ دخل الربملان الفيدرالي عن مقعد
ً
كريفيث الفيدرالي يف والية كوينزالند عام 1998
وكان راد قد عمل يف السلك البلوماسي من العام
 1981حتى 1988وخدم مع واين غوس رئيس
وزراء والية كوينزلند االسبق وكان صاحب نفوذ
كبري استمر يف منصبه حتى عام  1992ويف عام
 1996مت اختياره للمنافسة على مقعد كريفيث
وخسر االنتخابات ليعود ويفوز بانتخابات عام
 1998عن نفس املقعد.
مل يكن راد خيفي طموحه السياسي والذي قاده
بسرعة اىل تولي زعامة حزب العمال يف  4كانون
االول عام  2006عندما حتالف مع جوليا غيالرد
واطاح بزعيم احلزب انذاك كيم بيزلي  49صوتًا
مقابل .39
وبعد اقل من عام ويف انتخابات عام 2007
حقق حزب العمال بزعامة راد نصرًا تارخييًا على
حكومة التحالف برئاسة رئيس الوزراء االسبق جان
هاورد الذي خسر مقعده النيابي ايضًا .وحظي
راد بشعبية هي األعلى يف تاريخ رؤوساء الوزراء
االسرتاليني.
ويف العام  2008داهمت األزمة املالية العاملية
منغـصة على راد شهر العسل
االقتصاد العاملي
ّ
السياسي حيث اضطر اىل تغيري اولوياته من اجل
انقاذ االقتصاد االسرتالي واحلؤول دون دخوله
يف الركود ،فأصدرت حكومة راد رزمة من احلوافز
املالية ( 10.4مليار دوالر) واليت ادت اىل جتاوز
القطوع واستمرار النمو االقتصادي يف البالد
حبدود  %3سنويًا رغم بعض الثغرات اليت برزت
اثناء تنفيذ بعض الربامج اليت مشلتها خطة انعاش
االقتصاد وابرزها اهلدر الذي رافق تنفيذ البنى
التحتية للثورة التعليمية باالضافة اىل املشاكل
اليت واجهت برنامج تركيب العوازل احلرارية
للمنازل مما ادى اىل وقف العمل بذلك الربنامج
للحد من التداعيات السياسية اليت رافقت سوء
التطبيق واليت استثمرتها املعارضة بشكل كبري.
وكان راد ُبعيد انتخابه ببضعة اشهر ويف 13
شباط  2008قد اعتذر وبدون حتفظ للسكان
االصليني على املعاملة اليت تلقوها يف املاضي
يف ما عرف بيوم االعتذار.
كل هذا وغريه من االجنازات اليت حققتها
حكومته يف جمال التعليم والغاء قوانني اماكن
العمل (خيارات العمل) اليت كانت اقرتها حكومة
هاورد مل تشفع لراد ،فتمت االطاحة به ليس
من قبل الناخبني  ،لكن من قبل زمالئه الذين
انقلبوا عليه يف  2010/10/24لتتوىل نائبته
جوليا غيالرد رئاسة احلكومة ليدخل كيفن راد
التاريخ كأول رئيس وزراء يطيح به حزبه قبل
امتام الدورة الربملانية وقبل العوده للناخبني
بسبب خشية اصحاب مراكز النفوذ داخل احلزب
من خسارة االنتخابات بسبب تراجع شعبية راد،
وبعد ان شكلت غيالرد حكومة اقلية بالتحالف مع
اخلضر والنواب املستقلني ألن حزب العمال خسر
االكثرية يف انتخابات عام  2010توىل راد وزراة
اخلارجية يف تلك احلكومة حتى  22شباط 2012
حيث استقال من الوزارة ليقود حماولة فاشلة
لإلطاحة بغيالرد يف  27شباط  2012واليت حصلت
فيها غيالرد على  71صوتًا مقابل  31لراد.
عاد راد الكرة يف  2013/06/26ليفوز على غيالرد
 57صوتًا مقابل .45
عدل يف عدد
بعد عودته اىل رئاسة احلكومة ّ
من السياسيات احلكومية واحلزبية ،اهمها تبين
سياسة متشددة جتاه طاليب اللجوء واحياء العمل
باحلل الباسيفيكي الذي كانت تتبناها حكومة
هاورد ،وختلى عنه راد عند توليه رئاسة الوزارة
اول مرة.
اما على املستوى احلزبي فقد ادخل راد تعديالت
على كيفية اختيار زعيم احلزب واعطى نسبة %50
من األصوات للقواعد احلزبية و %50جمللس احلزب
املعروف ب (الكوكس) والذي على اساسه اختري
زعيم احلزب العمالي احلالي بيل شورتن.

شوقي مسلماني

( 1جمدي مشموشي)
قال جمدي مشموشي ،يف «بيت القصيد»
فضائية «امليادين»
مع زاهي وهيب ،على
ّ
اللبنانية
األهلية
مالحظًا الفرق بني زمان احلرب
ّ
ّ
واملذهبية املقيتة:
الطائفية
األيام
ّ
ّ
وزمان هذه ّ
ّ
ّ
وهلق بس ضد
«كنا ضد بعض ،ومع بعض،
بعض»!.
**

( 2اخللل)
«أحدثت األزمة يف سوريا خل ًال يف العالقات
االجتماعية ،بني مجيع
السياسية ،وحتى
ّ
ّ
التقدميني العرب» منقول.
ّ

كيفن راد رئيس الوزراء السابق
خسر حزب العمال االنتخابات يف ايلول املاضي
واحتفظ احلزب ب  55مقعدًا من اصل ،150
عدد مقاعد جملس النواب .وكان راد على علم
بصعوبة مهمته بالفوز ،ولكا كما رأى العديد من
املراقبني ،استطاع احلفاظ على كتلة برملانية
وازنة حلزبه وهو احد االسباب الذي دفع ببعض
معارضي راد ليصوتو له ليس حبا به لكن من
اجل احلفاظ على مقاعدهم النيابية ألن استطالعات
الراي كانت تفضل راد على غيالرد اليت تراجعت
شعبتها بشكل كبري كما اظهر اكثر من استطالع
للرأي.
األربعاء ،ويف العشرين من تشرين الثاني 2013
أعلن كيفن راد عن اعتزال العمل السياسي
واغرورقت عيناه بالدمع اثناء تالوة بيان استقالته
واليت عزاها ألسباب عائلية.
اذًا ،رحل راد او ُر ّحل هذا ما ستكشف عنه األيام
القادمة ،لكن ال شك ان رحيل راد وقبله رحيل
جوليا غيالرد قد يوقف احلرب االهلية داخل
حزب العمال كما مساها بعض املعلقني واليت
شوهت بشكل كبري مسعه احلزب كحزب رائد يف
ّ
التغيري وطبعًا فإن اول ضحايا تلك احلرب كان
راد وغيالرد نفسيهما ،وهذا ما كان قد حذر منه
رئيس الوزراء العمالي األسبق بوب هوك عندما
نصح احلزبيني بوقف الصراع وعدم التضحية
باثنني من ابرز قياديي حزب العمال.
واآلن وبعد رحيل راد املفاجئ واملبكر والذي مل
يعلم به اال القالئل من زمالئه حتى انه مل يعلم
زعيم احلزب بيل شورتن ،يواجه احلزب مشكلة
اختيار مرشح خلف لراد مع خشية من خسارة
املقعد لصاحل التحالف ،وقد طرح اسم جاسيكا
ابنة راد اليت تعيش يف الصني ،لكنها وضعت
حدًا لكل التكهنات قائلة ان الفرع احمللي قادر
على اختيار مرشح جيد خلوض االنتخابات الفرعية
(سيدني مورنيغ هريالد  2012/11/15ص .)10
طبعًا ،برحيله مل ترحل كل التحديات اليت حاول
التصدي هلا وابرزها مشكلة وضع حد لألحنباس
احلراري واليت اعتربها يف احد اقواله املشهورة
التحدي األخالقي الكبري يف عصرنا من الناحية
البيئية واالقتصادية ،لكن الشيء الوحيد واملؤكد
هو خروجه من املسلخ السياسي املعروف بكوكس
حتثـه
حزب العمال والذي كانت زوجته ترييزا رين
ّ
على اخلروج منه حسب ما كتب حمرر الشؤون
السياسية يف صحيفة سدني مورنغ هريالد بيرت
هارتشر يف عدد السبت .2013/11/16
ولقد تلقى راد بعض كلمات االطراء من بعض
زمالئه من كال احلزبني وكان امللفت للنظر،
اهلجوم الذي شنه مارك ليثم على راد واصفًا
اياه بالسيء
اخريًا ما كتب قد كتب ،ولكن مما ال شك فيه ان
هناك من سيواظب على كشف املزيد من خفايا
األمور وقد نقرأ املزيد من املقاالت والتحليالت
والكتب اليت ستتحدث عن «الرادية» السياسية،
عن حسناتها ،سيئاتها ،جناحاتها ،اخفاقاتها ومن
ثم حكم التاريخ عليها.

عباس علي مراد
سدني
Email:abbasmorad@hotmail.com

( 3قال)
ُّ
كل َجْل ٍد
الفقري.

**
للذات،

انكسار
ٌ

يف

العمود

**

( 4األشرار)
ُينسب إىل الفيلسوف الفرنسي فولتري
يرجح املاريشال الفرنسي كلود
(والبعض
ّ
دو فيالر) هذا الدعاء الرهيب :اللهم ّ
جنين
أما أعدائي فإنين كفيل بهم.
من أصدقائيّ ،
«منقول»
**
راسو)
( 5ماشي َع ُ
ِنْزلوا عالشارع
ْولقيوا احلقيقه
حتت
ْ
ْ
مش عندهن
وبس ِمشي العاملْ
ْ
عإجريه
ْو ْ
مش ْ
مطارح
غري
ْ
متل ْ
راسه
ماشي عا ُ
ْ
مشيوا وراه
ْورفعهم
ألعلى مسا!.
**
( 6ما وراء زجمرة الغوريلال)
أن تكون سوقًا
ً
مزدمحة
وبريًة مقفرةً
ّ
يف آن
امرباطورية
ومثل
ّ
على آخر ساق
ُ
ليال مظلمة
تقف
ٍ
ٍ
يف عربدة خممورة
وعلى رغم ذلك
شرارات
كانت
ْ
ٌ
تضيء َ
ليل السماء
ام
كانت ّ
أي ٌ
احلب جامح
فيها
ّ
ام
كانت ّ
أي ٌ
تتأبط ذراعًا
ذراعها ذراعًا
تتأبط
ُ
ّ
ّ
ُ
ُ
تشبك أيدٍ
تشبك أيدٍ
كانت األيدي
ال تلتقي عقو ً
العقول تلتقي عقو ً
ُ
ال
فيما القلوب تهدر
ّ
حتلق
ختتلط
وتقفز
إىل األمام
احليز الذي تشغله اآلن
هذا
ّ
ذرة
َ
ليس أكثر ِم ْن ّ
وأم
وهو يف آن ُ
ابن ُّ
ام واألسابيع واألشهر
ُ
األي ِ
وأب ّ
األبدية اليت تلجم
واحلركة
ّ
املد احملارب
تسرتجع
ثم
ِ
َّ
ّ
وعلى رغم ذلك
فإن مئات األلوف
ّ
ُ
بعضهم ببعض
تواص َل
ِم َن الذين
َ

يف سرادق عظيم
متعد ِد األلوان
ّ
ً
الذين مشوا أمياال طويلة
بعد اآلخر
متهاوين الواحد َ
خلل املقاطعات احملايدة
مع اإلسكندر
مع هانيبعل
أجل النيب
ِم ْن ِ
أجل املسيح
ِم ْن ِ
أجل بوذا
ِم ْن ِ
مع نابليون
ضد نابليون
ّ
أجل هتلر
ِم ْن ِ
احلرية
أجل
ِم ْن ِ
ّ
مع ماو
أجل ِ
الدين
ِم ْن ِ
أجل الدولة
ِم ْن ِ
أو ببساطة
لكي ميشوا
ْ
غادرت َنا
أجسامهم
هؤالء الذين
ُ
مجيعهم حيتشدون يف ِّ
كل رأس
ُ
ِ
املباشر
أمام
َ
َ
ِ
املباشر
خلف
ِ
جبوار املباشر
ِ
َ
احليز
ذلك
داخل وخارج
ّ
ِ
زجمرة الغوريلال.
وما وراء
 .J. Bennett Anthonyأنتوني .جي .بينيت ـ
شاعر

أعمال فنية حديثة يف أفغانستان تثري
الصدمة واحلرية

قد تشكل األعمال الفنية احلديثة اليت
تصممها جمموعة صغرية من الفنانني
األفغان صدمة أو مصدر حرية لألجانب،
وهي قد تفاجئ حتى خرباء الفن الذين
جيولون على معارض نيويورك ولندن
وطوكيو .يف استوديوهات صغرية وغرف
ضيقة يف كابول ،يصمم هؤالء الفنانون
أعماال تبدو بعيدة كل البعد عن وضع البالد
حيث يكمن اهلم األول للسكان يف الصمود
يف وجه أعمال العنف اليت متزق أفغانستان
منذ  12سنة.
وهم يستمدون وحيهم من اعمال بيكاسو
وداميني هريست واملعارض الصيين آي
ويوي وأيضا من احلرب الطويلة اليت عاشوها
يف بلدهم واليت ال تغيب عن ابتكاراتهم.
فيستخدم مثال عارف باهادوري البالغ من
العمر  22عاما ضمادات طبية ليصنع صورا
ثالثية األبعاد يف االستوديو الذي استأجره
يف جنوب كابول يف مقابل مئة دوالر يف
الشهر الواحد .وهو حيضر اليوم عرضا فنيا
ميتد على ثالثني دقيقة.
وهو صرح لوكالة فرانس برس ان «هذه
املبادرة هي األوىل من نوعها يف أفغانستان
 ...وأنا ال أعرف بعد بالتحديد كيف ستجري
األمور لكنين سأعرب من خالل هذا العرض عن
هوييت ومشاعري العميقة».
وسيقدم عريف باهادوري عرضه يف إطار
فعاليات املسابقة على جائزة الفن املعاصر
يف أفغانستان وهي مسابقة سنوية اهلدف
منها تشجيع الفنانني احملليني على توسيع
نطاق اعماهلم.
وأقر الفنان «احلم بأن أصري فنانا حمرتفا،
لكن عائليت ليست راضية على ذلك فقد
أوقفت دراساتي يف جمال علم النفس لسنة
ألحقق طموحاتي...وعائليت ال تفهمين».
وهو تابع قائال «أستخدم الضمادات لتجسيد
املعاناة واجلراح املضمدة وآمل أن يساعدني
عرضي على السري يف اجتاه جديد».
عن ايالف
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منوعات

مصففة شعر «عمياء»

أشارت صحيفة «ديلي مريور» الربيطانية
إىل ان «ديانا كيندال تعترب أول إمرأة عمياء
متارس مهنة تصفيف الشعر يف بريطانيا ،وال
جتد صعوبة يف اجتذاب الزبائن رغم معاناتها
من هذه اإلعاقة».
وأضافت ان «املرأة كانت فقدت بصرها
بعد تعرضها إلصابة يف الدماغ ،لكن زبائنها
تعهدوا بالوقوف إىل جانبها وصاروا يتقاطرون
على صالونها لقص شعرهم وتصفيفه من
ً
الفتة إىل ان «ديانا،
دون خوف من املقص»،
األم لطفلنيُ ،أصيبت بنزيف يف الدماغ بينما
ّ
وحذرها األطباء من
كانت تعمل يف صالونها،
أن املضاعفات قد متنعها من العمل مرة أخرى
بعد أن سبب النزيف ضعفًا حادًا يف الرؤية
احمليطية ،ما يعين أنها ميكن أن ترى فقط
شكل مربع صغري حني تقص شعر زبائنها يف
صالونها ببلدة بينيكود يف جنوب ويلز».
كما أشارت الصحيفة إىل أن «ديانا واصلت
عملها وتستخدم املقص بصورة متقنة
جعلتها حتافظ على الزبائن سعداء رغم كونها
مكفوفة».

عضة عنكبوت سام أتلفت
أذن فتاة

عض عنكبوت سام فتاتا هولندية أمضت إجازتها
يف إيطاليا أثناء نومها مما سبب وجعا حادا
لدرجة أنه أيقظها .مل تعرف الفتاة سبب ذلك
الوجع شأنها شأن أطباء راجعتهم بعد انتفاخ
جزء من رأسها .فكر هؤالء أن الوجع واالنتفاخ
يعودان إىل نوع من أنواع احلساسية.
ثم بدأت األذن باالسوداد مما دفع األطباء إىل
االشتباه بالعنكبوت السام بأنه الفاعل ألن مسه
قادر على متزيق اجللود عن طريق القضاء على
خالياها بفعل مواد كيميائية معقدة الرتكيب
تقوم بإتالف بروتينات اجللد .ال يوجد يف حوزة
األطباء اآلن دواء مضمون يستطيع إيقاف هذه
العملية .هلذا اضطر أطباء جراحة التجميل لقطع
اجلزء املسود من األذن ووضع غضروف معمول
من ضلع الفتاة يف مكانه.
جيدر الذكر أن عضة العنكبوت تؤدي إىل عواقب
خطرة وإىل وفاة املصاب يف بعض األحيان
بسبب القصور الكلوي الذي قد يسببه .عادة
تظهر عالمة محراء يف مكان العض تتحول إىل
قرحة ذات نسيج عضلي عار ال تلتئم لفرتة
طويلة جدا.

معلم يعثر على  100ألف دوالر
ويعيدها لصاحبها

عثر معلم أمريكي على مبلغ  98ألف دوالر نقدا،
يف طاولة مكتب اشرتاها عرب شبكة االنرتنت،
وقرر إعادتها لصاحب الطاولة،
ضاربا بذلك مثاال على الصدق واألمانة.
املعلم هو نوح مورف من مدينة نيوهفن بوالية
كونكيكتيكوت ،قرر شراء طاولة مكتب مستخدمة
عرب شبكة االنرتنت ،ووقع اختياره على طاولة
أعلنت إحدى السيدات عن بيعها بسعر مقبول،
وبعد أن سدد مثن الطاولة نقلها إىل مكتبه،
لكنه اكتشف أنها لن تدخل من الباب ،لذلك
قرر تفكيكها إىل أجزاءwww.mebelstorm.ru .
وعندما سحب أدراج الطاولة عثر على كيس
مملوء باألوراق املالية ،فنادى زوجته ليخربها
باألمر ،وقررا إعادة املبلغ لصاحبة الطاولة.
أما السيدة صاحبة املبلغ فقد أذهلتها أمانة
هذا املعلم وقالت "هذا املبلغ ورثته وخبأته
يف الطاولة ،لكين نسيته متاما" .وأضافت عند
استالمها املبلغ "ال اعتقد أن هناك يف العامل
اليوم أناس بهذه الدرجة من األمانة"

سقطت يف قرب زوجها فماتت

لقيت سيدة سبعينية يف إيطاليا حتفها بعد
أن سقطت يف قرب زوجها املتوفى ،فيما كانت
تزوره.
وذكرت وكالة األنباء اإليطالية «أنسا» أن
السيدة البالغة من العمر  75عامًا ،توفيت إثر
ّ
انهيار الغطاء الرخامي لقرب زوجها حني كانت
تزوره ،يف مقربة بنابولي.
والغريب أنه يف اليوم التالي مباشرة ،سقطت
سيدة يف الـ  37من العمر ،يف قرب زوجها
ّ
حبادث مشابه ،فيما كانت تقوم بتنظيفه ،غري
أنها أصيبت جبروح فقط.

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا على
الرقم
02 8764 8186

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

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

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103
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مسـعـوديـات

التاريخ أوىل باملعروف
يف هذا املقال خنرج عن السياسة لنتحدث عن املرأة..
كثري من الناس يتصورون ان املرأة مهما حازت على
شهادات عالية يف العلم واالختصاص ال ميكنها كتابة قصة
او رواية او حتى مقال سياسي او ثقايف مهم كما يقوم به
الرجل املثقف.
ّ
الكتاب من الرجال يشكلون  80يف املئة بالنسبة
صحيح ان
للنساء ولكن للمرأة دورا مهما ان كان يف القصة او
الرواية.
انا ال أتفق مع من قال ان الرجل وحده املؤثر حيث ان اغلب
ّ
الكتاب من الرجال ..فعدد الرجال اضعاف أضعاف عدد
النساء يف مجيع اجملاالت االدبية والعلمية.
املرأة املبدعة تعترب انها متلك درجة كبرية من االهمية الن
حياتها غالبا ما تكون يف عزلة عن اجملتمع عكس الرجل.
فواجباتها البيتية ووظيفتها ان كانت موظفة يف قطاع ما،
فان هذا يؤثر يف عملها الفين واالدبي.
فبالرغم من كل الصعوابات اليت تواجه املرأة جندها يف اجملال
االدبي وغريه من اجملاالت متتلك وعيا كامال يف االبداع.
فاالعتقاد ان الرجل وحده قادر على العطاء واالبداع هو

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

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

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

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

بقلم كميل مسعود
اعتقاد مغلوط وال جيوز ان يكون هناك نقص من قبل الرجل
يف دور املرأة خاصة اذا كانا يعيشان يف جمتمع واحد او
بيئة واحدة.
ان مجيع املؤثرات االجتماعية والسياسية والفكرية وحتى
الدينية تلعب دورا مهما يف حياتهم واملثقف الواعي يشعر
بذلك.
وهناك كاتبات كثريات يف بلدان عربية خمتلفة متيزن بدرجة
كبرية يف االدب والكتابة بشكل عام وخاصة كتابة القصة
ويعود ذلك اىل ان املرأة متتلك حسا قويا قد ال ميتلكه
الرجل.
ان ميسلون هادي الكاتبة العظيمة اعطت وقائع اكثر مما
هي ملموسة وحقيقية يف حقل كتاباتها االدبية..ان الكاتبة
هلا جتربة كبرية يف الكتابة والقصة يفتقر اليها الكثري من
الرجال.
غادة السمان ..أليست كاتبة نادرة تكتب بكل احاسيسها
وميسلون هادي قدمت يف اكثر من مناسبة صورة وافية عن
الكاتبة بثينة الناصري ولطيفة الدليمي وانتقدت ميسلون
هادي الكاتب الكبري وليم فولكز عندما قال كاتب القصة
والروائي جيدون انه كان شاعرا يف البداية لكننا اخذنا يف
النهاية الطريق األسهل وعندما يكتب القصة جيب ان تكون
مداخلة شاعر اي حيمل روح الشاعر واال جافاه النجاح.
بنظري على كل كاتب او كاتبة اال يفاخر بالكتابة من شيء
ليس له اطالع واسع عليه الن الكتابة تعكس حياته.
وبالنهاية ان من كتب حياة يعيشها بكل تفاصيلها ووقائعها
فهو كاتب وان مل يتحدث عنه الناس اليوم فالتاريخ اوىل
باملعروف.

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

LA MIRAGE

لـصاحـبها سـام يـونان

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

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

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

اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

العنوان:

210 HUME HWY
SOMERTON

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
جرافة ضخمة وحديثة (  )excavatorواحلفر ونقل احلفريات واألنقاض..
نؤجر مجيع أنواع الشاحنات واجلرافات واآلليات
جلميع حاجاتكم االتصال
الكبرية والصغرية
على أحد الرقمني:
خدماتنا تشمل سائر أحناء ملبورن
شعارنا الصدق واالستقامة
0414 666 777 - 03 9318 9109
ثقتكم بنا أساس جناحنا

نـتكلم العربية

اسطول من الشاحنات والجرافات آليات الحفر

بعض أفراد الفريق العامل

أسطول من الشاحنات جاهز خلدمتكم

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

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

ﺣﺎﺗﻢ
ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ
ﻛﺎﻧﺖ
للتمديدات
حاتم
ﺷﺮﻛﺔشركة
ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
الكهربائية

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

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

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

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

Tﹸel/Fax:

*A
*A
Ce
*In
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أبناء بلدة شدرا يف ملبورن حييون حفلة ناجحة يعود ريعها لبناء دير مار يعقوب

االب يعقوب الجرب يلقي كلمة

فادي حنا وزوجته وابنه

شربل راضي وميالد حنا والبيطار

برعاية وحضور قدس االب يعقوب الجرب
كاهن رعية شدرا ،أقام أبناء البلدة يف
ملبورن حفلة ساهرة يعود ريعها لتكملة
إعمار دير مار يعقوب يف شدرا وذلك مساء
يوم السبت املاضي يف 2013 - 11 - 16
يف صالة كنيسة القديس جاورجيوس
االنطاكية يف ملبورن.
حضر املناسبة قنصل لبنان العام يف
فيكتوريا االستاذ غسان الخطيب ،رئيس
الجامعة االسرتالية اللبنانية الشيخ بشارة
طوق ،التيار الوطني الحر ،القوات اللبنانية،
الحزب القومي السوري االجتماعي وحشد
كبري من املشجعني العمال الخري مع
عائالتهم حيث فاق عدد الحضور 400
شخص ..كيف ال ،وآل حنا يف ملبورن
يشاركون دائما ابناء الجالية اللبنانية
جميع مناسباتهم واليوم جاءت الجالية بكل
أطيافها واحزابها لرتد لهم ولو قسط من
أعمالهم.

الطاولة الرسمية

وليد حنا يلقي كلمة

بول وفيليب حنا

جانب من الجمهور

قدم حلقات الربنامج السيد وليد حنا الذي
اعطى املناسبة حقها شاكرا الحضور على
دعمهم لهذا املشروع الخريي وقال ان
املناسبة كما تهمنا نحن ابناء شدرا ال شك
فانها تهمكم فشكرا لكم جميعا وتمنى
للحضور قضاء وقت ممتع وسهرة مميزة.
راعي الحفل قدس االب يعقوب الجرب
القى كلمة مفعمة بالشكر واالمتنان مرحبا
بالجميع شاكرا لقنصل لبنان حضوره ولكل
الذين جاؤوا للمساهمة يف هذا املشروع
متمنيا للجميع اطيب االوقات.
فنيا احيا الحفلة نخبة مميزة من املطربني
والفنانني يف ملبورن وقد دامت اىل ساعة
متأخرة من الليل.
ويف ختام السهرة جمعت الحفلة مبلغ 90
الف دوالر من تربعات واوراق تومبوال
وغريها.
وقد شكر اهالي شدرا كل الذين ساهموا
يف انجاح هذه السهرة املميزة.

جانب من الحضور

عالدبكه
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منوعات

صدفة توقع لصاً يف قبضة
بطل كاراتيه
مل يتوقع لص أمريكي
أن يواجه بطل ومدرب
فنون قتالية سابق عندما
دخل املطعم الذي ميتلكه،
وسرق جهاز آي فون من
أحد الزبائن ،لينتهى به
احلال مقيدًا على األرض
بانتظار وصول الشرطة
اليت ألقت القبض عليه.
وكان صاحب املطعم جيسون شان الحظ دخول جوستني بالوغ
( 37عامًا) بشكل فوضوي إىل املطعم وهو يرتدي مالبس رثة،
ومل ميكث مدة طويلة وغادر بعد أن سرق هاتف آي فون  5من أحد
الزبائن وفق ما أوردت صحيفة دايلي ميل الربيطانية.
السيطرة على السارق
وسرعان ما تنبه شان إىل اختفاء جهاز اهلاتف من على طاولة
الزبون ،فلحق بالسارق ومتكن من العثور عليه قبل أن يبتعد عن
املكان ،وعندما واجهه بفعلته أنكر يف البداية وحاول االعتداء على
صاحب املطعم الذي استخدم مهاراته القتالية يف السيطرة على
السارق وشل حركته بعد أن أوسعه ضربًا.
وذكر شان الذي مارس تدريب الفنون القتالية ألكثر من  19عامًا
أنه استخدم مناورة تسمى لوي الذراع لتثبيت السارق وإجباره على
االستسالم ،بعد أن هدده بكسر ذراعه يف حال حاول املقاومة.
ومل يرتدد شان يف استدعاء شرطة مدينة شيكاغو للقبض على
السارق ،ومل توجه له تهمة االعتداء ،حيث اعتربت الشرطة أن
صاحب املطعم كان يف حالة دفاع مشروع عن النفس.
وسبق لشان أن عانى من سرطان احللق الذي شخص األطباء
إصابته به يف شهر يناير (كانون الثاني) من العام املاضي،
واستطاع التغلب عليه بسبب بنيته القوية لكنه فقد منذ ذلك
الوقت أكثر من  20كيلو غرام من وزنه.

حيمل جثة والده على ظهره
 600كلم لدفنه

أوقفت الشرطة يف الصني شابًا عشرينيًا اجتاز مسافة 600
كيلومرت وهو حيمل جثة والده على ظهره ،حبسب صحيفة جلوبال
تاميز الصينية.
وألقي القبض عليه بعدما تلقت الشرطة يف مدينة كومينج مبقاطعة
يونان بالغًا من أحد األشخاص يذكر فيه أن رج ًال حيمل جثة على
ظهره ينتظر حافلة على الطريق .وقال أحد الشهود" :مسعنا أن
الرجل امليت والده ،ولكن ال نعرف كيف مات".
وقال الشاب الذي مل يعرف امسه ،إن والده تويف بعد إصابته
مبرض السل الرئوي يف بلدة "رويلي" يف مقاطعة "يونان" ،مشريًا
إىل أنه حياول نقل اجلثة إىل مسقط رأس والده يف مقاطعة "هييب"
على بعد ألفي كيلومرت إلقامة جنازة الئقة له.
ونقلت الصحيفة عن شرطي قوله" :رفض الشاب أن يقول كيف
تويف والده خشية أن يرفض سائق احلافلة أن حيمله هو وجثة
والده على متنها" .وحتقق الشرطة حاليًا يف القضية ،ويف حال
إثبات عدم وقوع أي جرمية ستقوم دار جنازة باملساعدة يف نقل
اجلثة.

استعد لدفع  0.99دوالرا ملشاهدة
امرأة تشكر سارقي منزهلا..
مقاطع يوتيوب ....و «ياهو» تعتزم وتعتذر لعدم وجود «أشياء مثينة»
تشفري كافة خدماتها

يف حماولة لرفع معدل إيراداتها ،قامت يوتيوب بتقديم بإتاحة
إمكانية تقاضي مبالغ مالية ال تقل عن  0.99دوالرا على بعض
أكثر مقاطع الفيديو متابعة يف العامل.
وحبسب التقرير املنشور على جملة تايم األمريكية ،فإن يوتيوب
ستسمح بفتح قنوات ألصحاب احلسابات على املوقع ميكنهم من
جين مبالغ مالية ال تقل عن  0.99دوالرا عن كل مستخدم
يرغب مبشاهدة مقطع فيديو ضمن جمموعة املقاطع والتسجيالت
املدرجة حتت اسم صاحب احلساب.
ويشار إىل أن هذه املبادرة بدأت يف مايو /أيار من العام
اجلاري ،وكانت تقتصر على بعد أشهر مقاطع الفيديو يف
العامل ،وبشكل حمدود جدا ،إال أن الشركة أتاحت هذه اخلاصية
لكل صاحب حساب حيوي على مقاطع فيديو متت مشاهدتها
لعشرة آالف مرة على األقل.

كتبت امرأة بريطانية رسالة إىل لصوص اقتحموا منزهلا تشكرهم
فيها على «زيارتهم» ،وتعتذر منهم ألنها ال متتلك أشياء مثينة
ليسرقوها.
وذكرت هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي بي سي) اليوم األربعاء،
أن كيت باريت ( 36عامًا) كتبت رسالة ساخرة علقتها على لوح
خشيب وضعته مكان زجاج الباب اخللفي الذي حطمه اللصوص
حني دخلوا إىل املنزل الذي تقيم فيه مع شريكها دان أوين
يف مدينة نورثامبتون ،وقالت فيها« :أعزائي اللصوص ،شكرًا
حلضوركم يف تلك الليلة ،وحنن آسفان ألننا مل منتلك الكثري من
األشياء لتأخذوها».
امرأة تشكر سارقي منزهلا ..وتعتذر لعدم وجود «أشياء مثينة»
وأضافت« :كما اكتشفتم ،ذوقنا ليس رفيعًا ،لذا ال داعي
لتأتوا إىل هنا ثانية ،إال إن رغبتم يف أخذ جمموعيت من أشرطة
الفيديو ،دان خاب أمله ألنكم مل تأخذوها من املرة األوىل».

وحبسب الشركة فإن املستخدم سيحظى بـ 55يف املائة من
قيمة السعر الذي يفرضه على مقطع الفيديو اخلاص به ،يف
الوقت الذي ستحظى الشركة بنسبة  45يف املائة.

وتابعت« :إن رغبتم فيها ،اطرقوا علي الباب األمامي فحسب ،ال
داعي لكسر الباب اخللفي جمددًا ،فتنظيف الزجاج يتطلب الكثري
من العمل» .واختتمت الرسالة بـ»الكثري من احلب والقبل».

«ياهو» تعتزم تشفري كافة خدماتها يف الربع األول

وذكرت «بي بي سي» أن اللصوص اقتحموا املنزل مساء األحد
املاضي أثناء وجود كيت وشريك حياتها خارجه ،وعادت لتجد أن
منزهلا تعرض للنهب.

ماريسا
أعلنت
الرئيسة
ماير،
التنفيذية لشركة
«ياهو» األمريكية،
أن شركتها تعتزم
بيانات
تشفري
ميها
مستخد
كافة
على
خدمات الشركة،
وذلك يف نهاية الربع األول من العام القادم،
حسب ما جاء على موقع الشركة ،يوم االثنني.
ويذكر أن «ياهو» كانت قد أعلنت الشهر املاضي عن نيتها
تشفري خدمة بريدها اإللكرتوني وفق بروتوكول « »SSLمبفتاح
 2048بت ،على أن يتم تطبيق ذلك يف بداية شهر كانون ثاني
ُ
املقبل.
ويأتي قرار «ياهو» بتشفري كافة بيانات مستخدميها ،من أجل
وفاء الشركة بالتزاماتها حبماية خصوصية ُمستخدميها ،وذلك
بعد التقارير اليت أشارت إىل قيام حكومة الواليات املتحدة
األمريكية بالوصول سرًا إىل بيانات ُمستخدمي عدة شركات من
بينها «ياهو» ،دون علم تلك الشركات بذلك ،حسب ما أضافت
«ماير».
وتعتزم «ياهو» تشفري املعلومات أثناء انتقاهلا بني مراكز
للمستخدم
البيانات التابعة هلا ،باإلضافة إىل توفري اخليار
ُ
بتشفري كافة البيانات الصادرة أو الواردة إليه أثناء استخدامه
«ياهو».
وكان إدوارد سنودن ،املتعاقد السابق مع وكالة األمن القومي
األمريكية قد كشف الشهر املاضي عن وثائق جديدة حتدثت
عن قيام الوكالة بالتسلل إىل شبكات شركيت «ياهو» Yahoo
ُ
املرسلة
و»غوغل»  Googleاألمريكيتني ،ومراقبة املعلومات
عربها بالوقت احلقيقي.

ونقلت عن أوين ( 34عامًا) قوله إن «اللصوص مل يسرقوا سوى
بعض املال من املنزل ،وتركوا املواد األخرى وخاصة جمموعة
أشرطة الكاسيت والفيديو اليت تعتز بها كيت ،وحتتوي على
أغان قدمية» .وفتحت شرطة مقاطعة نورثامبتون حتقيقًا حول
السرقة ،وناشدت السكان مساعدتها على اإلمساك باللصوص.

من 2014

شرطية تبيع الكوكايني على جتار
املخدرات
اعرتفت شرطية بريطانية أمام حمكمة بأنها عرضت تزويد
جتار مبخدر الكوكايني عن طريق شخص آخر ،وقررت شرطة
مقاطعة يوركشاير اجلنوبية إيقافها عن العمل.
وقالت هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي بي سي) اليوم اخلميس
إن حمكمة التاج مبدينة داربي استمعت إىل أن الشرطية،
سارا غريفيز ( 29عامًا) ،عرضت تزويد الكوكايني يف رسائل
نصية العام املاضي ،لكن مت كشفها قبل قيامها بتزويد أي
كمية من املخدرات.
وأضافت أن رج ًال يدعى آدم ديكنسون ( 31عامًا) اعرتف
مبساعدة الشرطية على بيع الكوكايني أمام احملكمة ،واليت
ستصدر احلكم حبقهما يف وقت الحق بعد أن أخلت سبيلهما
بكفالة.
واستمعت احملكمة إىل أن التهم املوجهة إىل غريفيز
وديكنسون صدرت بعد حتقيق مطول أجرته شرطة مقاطعة
يوركشاير اجلنوبية حول جتارة املخدرات.
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من هنا وهناك

موقع صيين يؤجر األصدقاء
للفتيات بالساعة

األزهر الشريف  :احلجاب ليس
فريضة إسالمية وإمنا « عادة «

منح األزهر شهادة الدكتوراه للشيخ مصطفى حممد راشد يف
الشريعة والقانون ،بتقدير ممتاز ،عن أطروحته اليت تناول
فيها «احلجاب» (غطاء الرأس االسالمي) من الناحية الفقهية،
مؤكدا أنه ليس فريضة اسالمية.
يقدم موقع صيين خدمة غريبة تتمثل بتأجري األصدقاء للفتيات
اللواتي يفشلن يف احلصول على فتى أحالمهن مقابل مبلغ
معني من املال ،وذلك للتخفيف من ضغط اآلباء الذين يبحثون
هلن عن الشريك املناسب.
وذكرت صحيفة دايلي ميل الربيطانية أن موقع «تاوباو» يشرتط
على الفتاة استئجار الصديق ملدة ال تقل عن  3أيام ،تتضمن
دعوته على الغداء واصطحابه يف جولة للتسوق ،ودفع مبلغ 30
يوان ( 5دوالرات) يف الساعة الواحدة أجرًا له ،إَ
بالضافة إىل
أن كافة اخلدمات األخرى اليت يقدماهها الصديق تكون مأجورة
حيث تكلف القبلة مث ًال  50يوان ( 8دوالرات).
ووجد بعض الشباب العاطلني عن العمل فرصتهم من خالل
املوقع لكسب بعض املال ،وخاصة يف موسم األعياد الذي
جتتمع فيه العائلة ،وتضطر الفتيات إىل اصطحاب أحد األصدقاء
املأجورين ملقابلة والديها على أنه فتى األحالم املنتظر.
وذكر ماثيو فانغ ( 27عامًا) أنه خترج من اجلامعة أخريًا ،ومل
يتمكن من احلصول على عمل بعد ،لذلك فقد أدرج بياناته يف
املوقع ليتمكن من تأمني مصاريفه من خالل مواعدة الفتيات
الراغبات باستئجار صديق وهمي.
وتبدأ عملية استئجار الصديق باجتماعه مع الفتاة اليت تعرف
بنفسها وتشرح قصتها ،ومن ثم يتم االتفاق على املدة واألجر
والتعهد بأن تبقى العالقة ضمن حدود العمل.

مش ّجع خيسر منزله وآخر يراهن
بزوجته والسبب“ ..آرسنال
خسر أحد مشجعي
أرسنال
نادي
منزله
اإلجنليزي
بسبب رهانه على
فوز فريقه باملباراة
اليت مجعته بغرميه
مانشسرت يونايتد
األحد املاضي.
هنري
وكان
دهاباساني ،وهو
أب خلمسة أطفال ،راهن على فوز أرسنال باملنزل الذي يعيش
فيه مع عائلته ،أمام صديقه رشيد ييجا الذي بدوره راهن على
فوز الشياطني احلمر بسيارته ...وزوجته.
ومت تسجيل هذا الرهان كتابيًا مبدينة إجياجنا بدولة أوغندا ،ومبجرد
انتهاء املباراة اليت فاز بها اليونايتد بهدف نظيف ،حتركت جمموعة
ً
طاردة دهاباساني وعائلته من منزهلم.
من مشجعي الفريق
يذكر أنها ليست املرة األوىل اليت حيدث فيها أمر جنوني بسبب
مباراة ألرسنال ،حيث قام شرطي جنوب إفريقي يشجع ليفربول
ّ
يذله بعد خسارة
بإطالق رصاصة على صدر زميله الذي كان
الريدز أمام أرسنال بهدفني مقابل ال شيء.

وأشار الشيخ يف رسالته إىل أن «تفسري اآليات مبعزل عن
ظروفها التارخيية وأسباب نزوهلا» أدى إىل االلتباس وشيوع
مفهوم خاطئ حول «حجاب» املرأة يف اإلسالم «املقصود به
غطاء الرأس الذي مل ُيذكره لفظه يف القرآن الكريم على
اإلطالق».
واعترب الشيخ راشد أن بعض املفسرين رفضوا إعمال العقل
واقتبسوا النصوص الدينية يف غري موقعها ،وأن كل واحد
من هؤالء فسرها إما على هواه بعيدا من مغزاها احلقيقي ،وإما
لنقص يف «القدرات التحليلية لديهم ناتج عن آفة نفسية»،
والسبب يف ذلك يعود إىل تعطيل االجتهاد رغم أن اجملتهد
ينال حسنة من اهلل حتى وإن أخطأ.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن السبب يف ذلك يكمن يف قاعدة
«النقل قبل العقل» املعتمدة يف البحث االسالمي.

بريطانية غيورة ختضع خطيبها
جلهاز كشف الكذب يومياً

فيما وصف بأنه ضمن أعراض مرض «عقدة عطيل» ،تقوم فتاة
بريطانية بوضع خطيبها على جهاز كشف الكذب كلما عاد إىل
املنزل ،لتتأكد أنه مل خينها مع امرأة أخرى ،كما متنعه من النظر
إىل النساء يف التلفزيون ،أو صورهن يف اجملالت.
بريطانية غيورة ختضع خطيبها جلهاز كشف الكذب يوميًا
وقالت صحيفة «الديلي ميل» الربيطانية إن دييب وود 42 ،عاما،
من مقاطعة «ليسرت» ،ال تكتفي بوضع خطيبها ،ستيف وود،
 30عاما ،على جهاز كشف الكذب فقط ،بل تقوم بفحص جواله
وبريده اإللكرتوني وحساباته البنكية أكثر من مرة يف اليوم من
أجل ضبط أي دليل على خيانته هلا.

التحقيق مع جملة اسبوعية متطرفة
شبهت وزيرة العدل الفرنسية بالقردة

وينطلق معارضو فرضية «احلجاب» يف اإلسالم من تفسري غري
صحيح من وجهة نظرهم لآلية ( )53من سورة «األحزاب» ،اليت
متاعا فاسألوهن من وراء حجاب
جاء فيها {وإذا سألتموهن
ً
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول
اهلل وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند
اهلل عظيما} ،إذ يرى هؤالء أنها ختص أمهات املؤمنني فقط،
وضرورة وضع حاجز بينهن وبني صحابة الرسول.
وجاء أيضا يف اآلية ( )59من السورة ذاتها{ :يا أيها النيب قل
عليهن من جالبيبهن
ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني ُيدنني
ّ
ذلك أدنى أن يعرفن فال يؤذين وكان اهلل غفورا رحيما}،
واليت نزلت حبسب قوهلم لتحض احلرائر على وضع ما يسرت
وجوههن كي ال يكن عرضة لرجال يسرتقون النظر إليهن كما
يفعلون مع اجلواري.
كما يؤكد من يتبنى هذا الفكر أن اآلية رقم ( )31من سورة
النور ،نزلت لإلشارة بسرت النحر ،أي أعلى الصدر والعنق،
بسبب انتشار حالة سادت عند نساء العرب ال يسمح بها
اإلسالم.
ويرى مهتمون أن األزهر قطع الشك باليقني ،وأنهى النقاش
الدائر حول احلجاب وما إذا كان «عادة أم عبادة» ليصرح
وبشكل قاطع أن الدين االسالمي مل يفرضه.

حكم قضائي حبرمان أمريكية من
«تويرت»  5سنوات
قضت حمكمة أمريكية يف مدينة فيالدلفيا بسجن مواطنة ملدة
 23شهرًا ومنعها من الدخول على موقع التواصل االجتماعي
"تويرت" ملدة  5سنوات،
وذلك على خلفية تغريدات حمرضة ضد القضاء كانت قد
نشرتها على صفحتها باملوقع.
والتغريدة تقول" :ال بد من أن يذهب أحدهم هلؤالء الناس
لتكسري زجاج سياراتهم وتفريغ عجالتها من اهلواء" ،وهو ما
إعتربه القانون األمريكي حتريضًا على أعمال عنف يستوجب
العقوبة القانونية.

فتحت حمكمة فرنسية حتقيقا أوليا مع جملة ميينية متطرفة امس
االربعاء بعدما شكت احلكومة
بشأن غالف عدد من اجمللة قارن وزيرة العدل صاحبة البشرة
السمراء كرستيان توبريا بالقردة.
ونشرت جملة (مينوت) االسبوعية صورة للوزيرة توبريا على
غالفها واضافت إىل الصورة عنوانا يشبه توبريا بالقردة.
وتدعم الواقعة املخاوف من حدوث زيادة يف اهلجمات العنصرية
يف فرنسا اذ جتيء بعد اسابيع على تشبيه مرشح مييين يف
انتخابات حملية توبريا بقرد على التلفزيون الفرنسي.
وقال رئيس الوزراء جان مارك إيرو ،بعدما طالب بفتح حتقيق
يف ما اذا كانت اجمللة انتهكت القوانني الفرنسية املناهضة
للكراهية ،ان «اهلجمات العنصرية غري مقبولة  ..ادينها بشدة
وأقف اآلن اكثر من اي وقت مضى إىل جانب كرستيان
توبريا».
وأكد متحدث باسم مكتب االدعاء يف باريس انه سيفتح حتقيقا
أوليا يف اتهام حمتمل بالسب العنصري وهو خطوة أوىل قبل
حتقيق كامل قد جيرى.
ويعاقب من يدان بالسب العنصري العلين بالسجن ملدة تصل
إىل ستة اشهر ودفع غرامة قد تصل إىل  25ألف يورو.
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تتــمات

السيسي يف تشييع..

تتمة املنشور على الصفة االوىل
بإحراق الشاب التونسي حممد البوعزيزي ،نفسه احتجاجا على
الفساد.
وقال كريي يف كلمة ألقاها األربعاء أمام مؤمتر أمين دولي يف
وزارة اخلارجية األمريكية ،تناول فيه مشكلة التشدد واإلرهاب ،إن
دور أمريكا يف حفظ األمن الدولي التصدي للنزاعات حول العامل
هو العالج األمثل مبواجهة موجات التشدد.
وتابع يقول :بائع اخلضار التونسي الشاب حممد البوعزيزي
الذي أحرق نفسه وأشعل الثورة يف تونس ،مل يفعل ذلك بدوافع
دينية أو أيديولوجية ،وإمنا تصرف ردا على صفعة من عنصر
بالشرطة .لقد أتعبه الفساد وأراد احلصول على فرصة للحياة عرب
بيع بضاعته.
وأضاف الوزير األمريكي :وأولئك الشبان يف ميدان التحرير
بالقاهرة ،مل يتحركوا بدافع ديين أو أيديولوجي ،وإمنا بسبب ما
شاهدوه حوهلم يف هذا العامل وقد أرادوا احلصول على فرص عمل
وعلى تعليم ووظائف ليضمنوا مستقبلهم ،وأرادوا أيضا التخلص
من حكومة فاسدة حرمتهم من كل هذا.
وأشار كريي ،يف أوضح موقف له حيال فرتة حكم مجاعة اإلخوان
املسلمني والرئيس حممد مرسي ،الذي أدى عزله إىل فتور يف
العالقات بني واشنطن والقاهرة ،إىل أن شبان ميدان التحرير
نظموا اعتصاماتهم عرب شبكات التواصل االجتماعي وحققوا ثورتهم
اليت سرقتها الحقا اجلماعة األكثر تنظيما ،وهي مجاعة اإلخوان
املسلمني.
وحول سوريا ،قال كريي إن الثورة فيها مل تكن صراعا ّ
سنيا -
شيعيا ،وإمنا كانت عبارة عن حترك شبابي يطالب باإلصالح ،ولكن
الرئيس بشار األسد ،رد عليها بالرصاص والقذائف والعنف ،ما
أدى إىل جتذر االقتتال املذهيب.
ويف القاهرة اعترب الناطق باسم اخلارجية املصرية يف حديث
لقناة سكاي نيوز  -عربية ان تصرحيات الوزير كريي تطور اجيابي
باملوقف األمريكي جتاه مصر .وأكد ان عالقات القاهرة وواشنطن
ومهمة للطرفني.
اسرتاتيجية
ّ

السيسي

تقدم الفريق أول السيسي النائب األول لرئيس جملس
اىل ذلك ّ
مشيعي الشهداء ال  ١١من القوات
الوزراء املصري ووزير الدفاع
ّ
املصرية الذين سقطوا بانفجار يف منطقة العريش.
وقدم السيسي تعازيه ألسر الشهداء ،وأكد ان التعزية ليست
ألسر الشهداء والقوات املسلحة وامنا ملصر كلها فهم ابناؤها
الذين قدموا ارواحهم فداء هلا من اجل مواجهة االرهاب ومن
يرفعون السالح يف وجه ابناء هذا الوطن.
واكد ان هذا احلادث الغادر لن يزيدنا إال اصرارا وعزمية ،واننا لن
نسمح ملن يرفعون السالح بتدمري هذا الوطن وقهر شعبه .واضاف
أننا ال خنشى أن تصيبنا رصاصات الغدر من اجل هذا الوطن وحنن
موجودون ملنعهم وحماربتهم بأرواحنا مهما تكن التضحيات .فنحن
ال خناف املوت ألننا سنكون شهداء أمام اهلل.
وطالبت اسر الشهداء الفريق اول السيسي بسرعة القصاص
العادل البنائهم ممن شارك ودبر هذا احلادث الغادر ،مؤكدين ان
ما تقوم به القوات املسلحة يف سيناء من حرب ضد اإلرهاب هو
العزاء الوحيد البنائهم الذين سقطوا علي ارضها الطاهرة.
حديث صحايف
من ناحية أخرى ،أكد الفريق السيسي ،أن األمر حسم يف مصر،
وأن بعض الدول اليت كانت تؤيد حكم اإلخوان وممارساتهم
املتسلطة أدركت أن ما جرى يف  30يونيو مل يكن انقالبًا عسكريًا،
إمنا ثورة شعبية ضد حكم لفظه الناس.
ووصف السيسي ،يف حوار مع صحف السياسة واألنباء واخلليج
الكويتية نشرته امس االول ،ما حيدث حاليًا يف مصر بأنه جمرد
تداعيات سهلة وبسيطة ،لن تؤثر يف الوضع أو تغري يف األمر
شيئًا.
رده على سؤال حول تغيري مصر حتالفها مع الواليات
ويف ّ
املتحدة واالحتاد األوروبي ،مقابل التقارب مع روسيا ،قال :هذا
غري وارد ،إذ ليس من احلكمة أن تكون على عالقة مع هذا أو ذاك
وتغري حتالفاتك جراء مواقف معينة ،وهذه ليست سياسة الدول
اليت حتكمها الفطنة واحلكمة ،كما أنه ضد منطق األمور .وأضاف:
حنن نسعى إىل عالقات متوازنة مع اجلميع ،ومع كل الدول ،عالقات
تقوم على االحرتام املتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وعدم
اإلمالء.
ويف ما يتعلق باحتمال ترشحه للرئاسة ،قال السيسي :لكل
حادث حديث ،دعونا نتحدث معكم عن مشكالت مصر ،لعلكم
تكونون خري رسول منا إىل بلدكم العزيز الذي أوصيكم به خريًا،
عليكم أن حتافظوا عليه ،وال جتعلوه يف مهب الريح.
وقال السيسي :ال يغرنكم حديث البالغة الزائفة ،أو أي حديث
موتور ،مؤكدًا أنه كان خياف على دول اخلليج مثلما كان خياف على
مصر.
وردًا على سؤال عن اختيار الرئيس السابق حممد مرسي له وزيرًا
للدفاع ،قال السيسي :يعز من يشاء ويذل من يشاء ،عندما دعوت
الشعب لتأييد التحرك والتعبري احلر عن رغبته يف إنهاء الوضع
الشاذ ،مل أكن أشك حلظة يف جتاوبه ،وال شككت أيضًا يف أن

خيرج بهذا الزخم الكبري.
وتابع إن الشعب حني خرج إىل امليادين مل يكن بالعشرات
أو املئات بل باملاليني ،وهذا يعين أننا كنا أمام ثورة شعبية
وليس انقالبًا عسكريًا ،ولذلك جاءت خريطة الطريق معربة عن آمال
الشعب.
وأكد السيسي أن اإلخوان املسلمني كانوا يتحكمون باألوضاع
يف البالد ،ويف كل مرة كانوا يهددون مبيليشيات ما ملواجهة
اجليش والشعب ،ومنع حتركهما.

روسيا :امللك

تتمة املنشور على الصفة االوىل
منصور والرئيس اإليراني حسن روحاني.
وأضاف بوشكوف أنه «على رغم بعض التفاوت يف املواقف من
حل النزاع ،وباألخص لدى الطرف السعودي ،إال أن املواقف يف
مسألة عقد املؤمتر متقاربة من حيث املبدأ ،وأبدى مجيع األطراف
االستعداد للمساعدة على تنظيم هذا املؤمتر الدولي املهم».
وعن احملادثة اهلاتفية مع الرئيس السوري اليت جرت يف
 14تشرين الثاني  ،قال إنها كانت «مفيدة» ،مشريًا إىل أنها
املرة األوىل جيري بوتني حمادثات مع الرئيس السوري منذ سبع
سنوات.
اىل ذلك ،أعلن أوشاكوف أن بوتني سيزور ايطاليا والفاتيكان
االثنني والثلثاء املقبلني وان حمادثاته مع البابا فرنسيس
ستتصدرها سبل إجياد حلول لألزمة السورية.
على صعيد آخر حتدث ناشطون سوريون عن احتدام املعارك يف
منطقة القلمون بريف دمشق ،فيما قتل  15رج ًال من «قوات الدفاع
الوطين» املوالية للنظام السوري يف معارك قرب مقر اللواء 80
الذي استوىل عليه النظام قبل اسبوعني بريف حلب.وتبحث منظمة
حظر األسلحة الكيميائية حبثا حثيثا عن شركات للكيميائيات لتدمري
الرتسانة السورية من االسلحة الكيميائية وحتاول العثور على ميناء
يف البحر املتوسط ملعاجلة السموم اخلطرة حبرًا أو ً
ال.
وتسعى املنظمة على وجه السرعة اىل وضع خطة بديلة للتخلص
من الغازات السامة السورية بعدما تراجعت ألبانيا فجأة عن عرضها
االسبوع املاضي استضافة عملية تدمري األسلحة.
واستنادًا اىل وثيقة اطلعت عليها «رويرتز» كان من املفرتض
ان تطلب املنظمة رمسيا امس االول من شركات الكيميائيات
تقديم عطاءات للفوز بالعقود اخلاصة مبعاجلة حنو  800طن من
الكيميائيات الصناعية السائبة اليت ميكن تدمريها يف أفران حرق
جتارية بأمان.
وإىل هذا مثة  500طن أخرى من الكيميائيات بينها غازات االعصاب
الفعلية تعترب بالغة اخلطورة ،حبيث ال ميكن استريادها اىل بلد او
معاجلتها جتاريًا ،ولذلك ستعاجل أوال يف البحر على سفينة أمريكية.
وستنتج من هذه العملية كميات ضخمة من النفايات السامة ينبغي
التخلص منها.
وحتتاج منظمة حظر االسلحة الكيميائية إىل العثور على ميناء
يف املنطقة ميكنها ان تشرف منه على عملية املعاجلة يف البحر ثم
تشحن منه النفايات السامة بعد ذلك.
وقالت مصادر مشاركة يف مناقشات منظمة حظر األسلحة
الكيميائية إن املنظمة تتوقع إنفاق قرابة  45مليون أورو على
معاجلة الكيميائيات جتاريا يف اطار عملية تدمري ترسانة األسلحة
الكيميائية السورية .وجاء يف الوثيقة أن الشركات ستمهل حتى
 29تشرين الثاني إلبداء رغبتها يف املشاركة.
وعرضت كل من إيطاليا ونروج والدامنارك نقل األسلحة
الكيميائية من ميناء الالذقية السوري يف حراسة عسكرية ملساعدة
منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف التخلص منها.
وافاد مصدر مشارك يف مناقشات املنظمة «أنهم يبحثون يف
منطقة البحر املتوسط عن بلدان لديها القدرة على معاجلة النفايات
الصناعية .إنه مسعى يتسم بالطموح».

اتفاق أو جولة..

تتمة املنشور على الصفة االوىل
وأبلغ مسؤول ايراني مواكب للمحادثات اىل «النهار»« ،أن اخلالفات
تكمن يف عقدة اساسية تتعلق بالتوازن بني ما هو مطلوب ان
تقدمه ايران وما هو معروض عليها يف جمال رفع العقوبات ،ومن
هذا اخلالف تتفرع مسائل خالفية أخرى كنسبة ختصيب االورانيوم
ومصري خمزون االورانيوم املخصب بنسبة  20يف املئة ،وموضوع
منشأة أراك ،واملراقبة الدولية للمنشآت االيرانية ،وكل هذه
املسائل تطالب اجملموعة الغربية وخصوصًا فرنسا حبسمها يف
مقابل رفع العقوبات عن قطاعات اقتصادية غري اساسية».
ويرى االيرانيون أنه ال ميكن ان يطلب من طهران أن تسقط من
يدها كل أوراق القوة اليت متلكها يف بداية احملادثات ،يف حني
تبقى العقوبات على القطاعات االقتصادية االساسية كقطاع النفط
واملصارف حتى مراحل متقدمة من عملية التفاوض.
وتعد مسألة ختصيب االورانيوم ونسبة التخصيب من أهم العقد
اليت تواجه احملادثات ،ذلك ان ايران «لن تتنازل عن حقها يف
التخصيب» ،كما قال كبري املفاوضني االيرانيني نائب وزير
اخلارجية عباس عراقجي ،وهذا يعين ان ليس يف نية االيرانيني
توقيف التخصيب يف الفرتة املرحلية (ستة أشهر) ،بصرف النظر
عن نسبة التخصيب القابلة للنقاش ،يف حني كان وزير اخلارجية

االمريكي جون كريي قال االربعاء أن «احتمال استمرار التخصيب
لن حيل يف أي خطوة أوىل ،وأن بالده لن توافق على اتفاق مع
إيران يسمح هلا بكسب الوقت من أجل تطوير قدراتها النووية».
هذه اخلالفات حدت عن التفاؤل الذي كان سائدًا االربعاء،
لكنها مل تصل اىل حد اشاعة أجواء تشاؤم كما حصل يف اجلولة
السابقة ،على رغم حماولة اوساط ايرانية حتميل فرنسا سلفًا تبعته
عن أي اخفاق حمتمل من طريق االحياء باستمرار اخلالفات بني
فرنسا من جهة والدول الغربية االخرى من جهة ثانية على حق
ايران يف التخصيب ،وعلى االطار العام لتنازالت اخلطوة االوىل.
فاخلالفات ،كما قال مصدر اوروبي لـ»النهار»« ،مسألة طبيعية يف
هذه املرحلة الدقيقة من احملادثات ،وهناك الكثري من التفاصيل
الواجب حسمها قبل التوقيع».
وحافظ الناطق الرمسي باسم أشتون ،مايكل مان ،على منسوب
التفاؤل ،اذ صرح يف ختام اللقاءات بني أشتون وظريف بأن هذه
اللقاءات ستستمر اليوم ،وانها جرت يف أجواء اجيابية وكان «يومًا
حاف ًال مكثفًا ومهمًا وتناول التفاصيل».
وأفادت مصادر شاركت يف احملادثات انه يف حال التوصل اىل
«اتفاق االطار العام» اليوم فإن وزراء اخلارجية لدول جمموعة 5
 1 +سيستدعون غدًا اىل جنيف لتوقيع االتفاق .وأضافت انه يف
حال عدم التوصل اىل اتفاق ،فإن احملادثات ستؤجل اىل جولة
جديدة مل حيدد موعدها بعد .واشارت اىل ان احملادثات تقدمت
يف اجتاه حلحلة مسائل غري رئيسية بني الطرفني ،يف حني ال تزال
البنود الرئيسية قيد التفاوض .واوضحت ان احملادثات تتناول
مخس نقاط رئيسية مل تشأ االفصاح عنها .لكنها اكدت ان اليوم
سيكون يومًا حامسًا.

املوقف األقوى لسليمان..

تتمة املنشور على الصفة االوىل
مجيع اللبنانيني» ،بل قال« :ال يدفعنكم أحد اىل املكابرة او
املغامرة يف الشأن الوطين… حنن شعب مل يعد يتحمل عبء
اخلسائر اجملانية واحلروب العبثية واجملازفات» .وحذر ايضا من أن
«دولة االستقالل ال ميكن ان تقوم اذا ما قرر أطراف أو مجاعات
بعينها االستقالل عن منطق الدولة او اذا ارتضت اخلروج عن
التوافق الوطين باختاذ قرارات تسمح بتخطي احلدود واالخنراط
يف نزاع مسلح على أرض دولة شقيقة وتعريض الوحدة الوطنية
والسلم االهلي للخطر» .وإذ دعا اىل ان «تكون االشهر االخرية
اليت تفصلنا عن االستحقاق الرئاسي اشهر حوار وقرار» ،مشددا
على التزام «اعالن بعبدا» ،أضاف« :يف كلميت االخرية اليكم يف
ذكرى االستقالل أدعو كل فرد وطرف وشريك من شركاء الوطن
اىل العودة اىل الدولة واىل منطق الدولة ومرجعية املؤسسات».
ومن املقرر ان يتقدم الرئيس سليمان ومن حوله رئيس جملس
النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف االعمال جنيب ميقاتي
والرئيس املكلف متام سالم صباح اليوم احلضور يف العرض
العسكري الذي سيقام يف جادة الرئيس شفيق الوزان بوسط
بريوت يف ذكرى االستقالل على ان يليه االستقبال التقليدي يف
قصر بعبدا(.الكلمة كاملة ص)3

مغادرة السعوديني

بيد ان االستعدادات الحياء الذكرى مل حتجب التداعيات السياسية
والديبلوماسية واالمنية املتصاعدة للتفجري املزدوج الذي استهدف
السفارة االيرانية يف بريوت .ومتيزت التعازي اليت شهدتها السفارة
امس حبضور الرئيس سليمان ووفد من «كتلة املستقبل» ،بينما
برزت احملاذير اليت نشأت أجواء اتهامية وتهديدات مضمرة وعلنية
للسفارة السعودية بعد التفجريين مما أدى اىل تطور سليب جديد
متثل يف توجيه السفارة السعودية امس دعوة عاجلة اىل من تبقى
من رعاياها ملغادرة لبنان فورا بسبب «خطورة الوضع» حبسب ما
أكد السفري السعودي علي عواض عسريي يف تصرحيات .وقال
السفري املوجود يف السعودية ان السفارة «أرسلت رسالة نصية
عرب اهلاتف اىل رعاياها يف لبنان تنصحهم فيها مبغادرته نظرا اىل
خطورة الوضع وحرصا على سالمتهم» .وأوضح أن «هذا اجراء
روتيين يتخذ يف كل ظرف أمين يستدعي احلذر».
وجاء يف نص الرسالة اليت تلقاها املواطنون السعوديون يف
لبنان« :نظرا اىل الظروف احلالية والشحن االعالمي تنصح السفارة
املواطنني بالعودة اىل البالد وتوخي احلذر».
وصرح السفري عسريي مساء حملطة «املستقبل» بأن «البيان
الذي صدر عن السفارة يأتي انطالقا من حرص اململكة العربية
السعودية على سالمة مواطنيها وحنن نثق بقدرات احلكومة اللبنانية
وما من شك يف أنها مسؤولة عن أمن وسالمة الديبلوماسيني
السعوديني» .وقال« :حنن مل نتلق أي تهديدات ،ولكن حرصا
من اململكة على سالمة مواطنيها هي حثتهم على العودة ومل يأت
هذا احلض اال على ضوء التطورات األمنية اليت شهدناها يف األيام
األخرية يف لبنان» .وأشار اىل انه خارج لبنان يف مهمة عمل وانه
سيعود يف وقت قريب .وترافق هذا التطور مع تعزيز اجراءات
احلماية للسفارة السعودية يف بريوت.
يف غضون ذلك كانت زيارة وفد من «كتلة املستقبل» للسفارة
االيرانية معزيا ،موضع ترحيب لدى الرئيس بري اذ رأى انها
تستكمل موقفي الرئيسني سعد احلريري وفؤاد السنيورة من
رفضهما التفجري االرهابي الذي حصل وادانته وأن املهم يف
الزيارة أن الوفد أكد هذا املوقف من أرض السفارة حتديدا.
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كتابات
أضواء فالش أراكس يشع على شخصيات السبورت

بطل التاكواندو رميون يوسف

ماريا معلوف إمرأة العام 2013

وجــــه
االســـبوع

اعداد :أكرم املغوّش

احلسناء اجلامعية سناء عطية

التمثيل جيسد الفن واجلمال
البطل عصام عبيد يتوسط يوسف وماهر

البطل عصام عبيد يتوسط ريمون وعلي

ريمون يشرف على التدريب

ريمون يشرف على التدريب

بقلم:عفيف خليل نقفور
حقق بطل التاكواندو السوري رميون يوسف
بطوالت عديدة وحول حلمه اىل حقيقة حيث
بدأ مع املدرب الشهري جورج عساف وشارك
بدورات عاملية يف تكسري احلجارة بيده وبرأسه
وحصل على العديد من االحزمة منها احلزام
االزرق واالمحر يف املانيا كما حاز على بطوالت
اثناء خدمته يف اجليش العربي السوري قبل
جميئه اىل اسرتاليا ويف سيدني حيث يقيم مع
عائلته واهله شارك يف الدوره رقم  325يف
بطولة اسرتاليا يف لعبة التكواندو كما شارك
متبار من مجيع
ايضًا يف مباراة مبشاركة 800
ٍ
املدن االسرتالية.
والبطل رميون يوسف كان قد حضر من
سوريه وشارك يف عدة مناسبات قام فيها
بتقدم التاكوندو حبضور السفري والقنصل
السوري وحاز على بطوالت كثريه يف هذا
املضمار يف همبوش سبورت وغريها ونظرًا
للبطوالت اليت فاز بها انضم اىل االحتاد الذي
يرأسه البطل غراند ماسرت عصام عبيد الذي
يقوم بتدريب اكثر من 300العب مع رئيس
احلكام املدرب ماهر مغايله واملدرب علي خليل
مدرب االوملبياد..
مربوك للبطل رميون يوسف واىل مزيد من
النجاحات والبطوالت.

بريوت :نالت االعالمية ماريا معلوف لقبًا جديدًا
لتضيفه اىل سلسلة االلقاب اليت سبق وحصدتها،
اذ فازت بلقب امرأة العام  2013يف احتفالية
مهرجان»  Zابداع» الذي نظمه تلفزيون زحلة حتت
عنوان سنة سعيد عقل ،وذلك حبضور لفيف من
الشخصيات الرمسية والدينية ،تقدمهم نيافة
املطران عصام درويش مطران زحلة الذي نال
لقب رجل العام  ، 2013وحمافظ البقاع القاضي
انطوان سليمان ،وعدد من الشخصيات الزحلوية
ورجال االعمال يف البقاع.
لقب امرأة العام  ،2013تنافست عليه مرييام
سكاف ،واإلعالمية األكثر جرأة ماريا معلوف،
نسبة التصويت حسمت النتيجة قبيل ثوان من
اعالن اسم الفائزة اي االعالمية ماريا معلوف،
وقد شهد التصويت لصاحل معلوف اقبا ً
ال شديدًا
من لبنان وخارجه ،حيث حظيت بأصوات من
الكويت ،والعراق ،ودولة االمارات العربية،
وفلسطني ،ومصر.
وبناء عليه تسلمت االعالمية ماريا معلوف قيثارة»
 Zابداع» من حمافظ البقاع القاضي انطوان
سليمان ،وقالت يف كلمة هلا« :ان هذا التكريم
هو االغلى على قليب ألنه اتى من اهل زحلة،
اشكر اللجنة املنظمة واقدم اجلائزة اىل روح
والدي ،واىل شهداء الواجب يف لبنان الذين
يضعون ارواحهم ودماءهم على اكفهم من اجل
امن واستقرار الوطن ،كما اقدمها اىل ارواح
الشهداء و الثوار يف سوريا».
وتعليقًا على نيلها اجلائزة سألناها عن تكرميها
يف زحلة  ،فأكدت انه االحب على قلبها  ،وحول
شعورها اثناء احلفل اجابت« :شعرت بأنين لن
أنال جائزة ،بعد ان علمت خالل السهرة ان امسي
سحب من قائمة االبداع االعالمي ،اال ان املفاجأة
كانت كبرية حني مت اختياري للقب امرأة العام
 2013نتيجة متيزي يف مسريتي االعالمية» .كما
انها تفاجأت بعرض كليب عن ابرز اجنازاتها
االعالمية قبيل اعالن فوزها باجلائزة .
هذا وقد حصل على جائز  zابداع كل من :
املطران عصام يوحنا درويش تكريم خاص ورجل
العام
ماريا معلوف  -امرأة العام 2013
ناصيف عموري  -افضل اجناز اجتماعي
رجل االعمال علي حلوم  -افضل اجناز اقتصادي
عماد رفعت قزعون  -افضل رجل او سيدة
أعمال
الدكتور طوني نصار  -افضل اجناز صحي
زين األتات  -لتميزه يف عمله.

تتعدد املواهب لدى بعض السيدات
هن
إىل جانب االختصاصات العلمية ومن
ّ
الشابة اجلامعية احلسناء سناء عطية اليت
جعلت من هواية التمثيل املسرحي إحرتافًا
نظرًا ملشاركتها مع املخرج املعروف غسان
احلريري وخنبة من املمثلني واملمثالت أدوارًا
مبثابة البطولة يف (مسرحية مب مب) (ومسرحية
لوين راحيني).
ولدت سناء يف بريوت يف بيت علم
وثقافة والدها رجل االعمال السيد نبيل عطيه
ووالدتها السيدة فيكتوريا عطيه اليت تعاون
زوجها يف إدارة الشركة ..إخوتها جهاد حقوق
ونضال علم نفس ومتارس العمل الصحايف
ووسام صحافية ..ومن جامعة الروح القدس
 الكسليك حصلت سناء على إجازة بالرتمجةوهي تتقن اىل جانب اللغة العربية اللغات
الفرنسية واالنكليزية وااليطالية وتعود
جبذورها اىل بلدة كفرزينه يف الشمال اللبناني
وتطالع سناء الكتب االدبية يف اللغات اليت
تتقنها وخاصة لنزار قباني وجربان وتستمع
اىل االغنيات الطربية وخاصة لسيدات الغناء
االصيل أمسهان وفريوز وأم كلثوم وماجدة
الرومي وعمالقة الطرب الكبار فريد االطرش
ووديع الصايف وعبد احلليم وسواهم ويف
سيدني حيث تقيم مع عائلتها تعمل يف حقل
إختصاصها يف إحد املصارف العربية الكربى

وحيلو هلا أن تردد :ال تؤجل عمل اليوم إىل
الغد.
وتقول أمتنى على أبناء وبنات اجلالية أن
يثابروا على التحصيل العلمي ويتفاعلوا مع
بالدنا االسرتالية العظيمة ويتواصلوا مع
اوطاننا االم الن الوطن هو كاألم وهل أعظم
من األم كما أدعو الصبايا والشباب ملمارسة
اهلوايات اجلميلة ،رياضية كانت أم فنية
على أنواعها اىل جانب الدراسة والعمل ألن
الفن والرياضة يوحدان بعكس السياسة اليت
متارس يف بالدنا واليت تفرقنا وننقلها معنا
وهذا هو اخلطأ الكبري وتأكد على ان الفن
يوحد والسياسة تفرق.
احلسناء سناء عطية وجه ساطع ورائع
متتلك الشجاعة املعنوية واالدبية النها متقت
املذهبية والطائفية النها تربت يف بيت أهلها
على هذه القيم ومتارسها يف حياتها الزوجية
وتقول احلق ألن اهلل حق وحمبة.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجمة احلسناء كارول مساحة
مجال الفنان بأخالقه وصوته وطلته

رجل االعمال الشاعر ضوميط
الصايف يف ضيافة الشاعر
جورج منصور

وصل من كندا رجل االعمال والشاعر املعروف
ضوميط الصايف وحل ضيفًا مكرمًا يف منزل
واملميز جورج منصور
صديقه الشاعر الكبري
ّ
الذي يرتبط به بصداقة أهلية .وقد أقام على
شرفه حف ًال تكرميبًا دعا اليه الشعراء واالصدقاء
واالقارب الذين القوا فيها القصائد الغزلية
والوطنية واليت اهداها اىل الضيف والوطن .
املغوش يرحب أمجل
الزميل أكرم برجس
ّ
ترحيب بالشاعر الضيف ضوميط الصايف
ويتمنى له طيب االقامة يف سيدني اجلميله مع
الشاعر االمجل جورج منصور والعوده الكرمية
اىل مقر عمله يف كندا حيث يرتبط بصداقة مع
اقارب لنا من اهل السويداء وجبلنا االشم اه ًال
وسه ًال ورافقتك السالمه.

الفنانه املتألقة كارول سماحة مع الزميل اكرم املغوّش (أرشيف)
النجمة املطربة واملمثلة املتألقة احلسناء كارول مساحة كانت قد وفدت إىل سيدني مع فرقتها
مميزة وهي أول زيارة هلا السرتاليا الرائعة وأجريت حينها مقابلة
املوسيقية وأحيت عدة حفالت ّ
صحفية معها حتدثت فيها عن حياتها الفنية واحملطات املثرية اليت رافقتها ومما قالت لي:
..عزيزي أكرم أنا أمتهنت الغناء والعمل املسرحي يف أول طليت على احلياة ومنيته بالدراسة
وأؤكد على أن مجال الفنان بأخالقه وصوته وطلته وتواضعه والن الفنان والفن يعيشان من خالل
اجلمهور الذي يعترب كاملاء للسمك والورد ..فتحية كبرية اىل اجلمهور العربي أينما كان وتواجد يف
الوطن العربي أو بالد االغرتاب واالنتشار وخاصة يف هذه البالد الرائعة اسرتاليا .
هكذا قالت لي النجمة احلسناء كارول مساحة نتمنى هلا دوام التألق والنجاح مع أطيب التهاني
بزواجها امليمون وألف مربروك وبالرفاه والبنني.
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منوعات

 7حقائق جتهلها عن
بيض الدجاج

يعد البيض من األطعمة الضرورية الحتوائه على عناصر غذائية
مهمة كالربوتينات والكالسيوم والفيتامينات وغريها ،وينصح
األطباء دومًا بتناول البيض وخاصة األطفال الذين ال يزالون يف
طور النمو.
وهناك بعض احلقائق عن البيض جيهلها كثري من الناس أورد
موقع اليف هاك اإللكرتوني بعضًا منها:
 -1لون القشرة اخلارجية
يعتمد لون القشرة اخلارجية للبيضة على لون ريش الدجاجة اليت
وضعتها ،حيث أن الدجاجة ذات الريش األبيض تضع بيض بقشرة
بيضاء ،يف حني أن الدجاجة ذات الريش األمحر تضع بيضًا ذًا
قشرة بنية ،وال ختتلف القيمة الغذائية لكل من النوعني.
 -2لون صفار البيضة
يتم حتديد لون صفار البيضة باالعتماد على النظام الغذائي
للدجاجة ،وبشكل مماثل للون القشرة ال يؤثر لون الصفار على
القيمة الغذائية للبيضة.
 -3ختزين البيض
جيب االنتباه عند شراء البيض إىل عمر التخزين االفرتاضي ،وهي
املدة اليت تعطى لألطعمة قبل اعتبارها غري صاحلة لالستخدام
وليس إىل فرتة الصالحية ،ويفضل استهالك البيض قبل مرور
هذه املدة.
 -4البيض والكوليسرتول
حتتوي البيضة على نسبة تعادل ثلثي الكوليسرتول الذي جيب
احلصول عليه يوميًا ،لكن الدراسات تشري إىل أن استهالك البيض
بشكل يومي ال يسبب أية أمراض يف القلب.
 -5القيمة الغذائية العالية للبيض
حيتوي البيض على كمية كبرية من الربوتني والدهون الصحية اليت
تساعد على بناء العضالت ،باإلضافة إىل املواد املضادة لألكسدة
اليت تساعد على الوقاية من السرطان.
 -6خيارات متعددة يف الطبخ
يتميز البيض بإمكانية استخدامه يف العديد من الوجبات الصحية،
باإلضافة إىل كونه مكون رئيسي يف أنواع كثرية من املعجنات
واحللويات ،وال ميكن االستغناء عنه يف إعدادت كعكات الزفاف
وأعياد امليالد.
 -7أكرب بيضة يف العامل
وضعت الدجاجة «هاريت» أكرب بيضة يف العامل يف عام 2010
وصل قطرها إىل حوالي  22سنتيمرتًا ،ودخلت موسوعة غينيس
لألرقام القياسية.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

العلماء يكتشفون التوقيت عنصر غذائي يكبح الشهية
ُ
القهوة
رب''
لـ''ش
املثالي
وحيقق الرشاقة

بالنسبة للكثري
من البشرُ ،يعد
املشروب البنى
الغنى بالكافيني
وقود الصباح،
يستطيعون
ال
إىل
االجتاه
دون
أعماهلم
ا حتسا ئها ،
يعتربونها وقود
اليوم القادر على تنبيههم مهما كانت الظروف ،القهوة ،أحد أكثر
انتشارا حول العامل؛ حتت جمهر العلماء.
املشروبات
ً

يف والية ''مريالند'' األمريكية ،قام جمموعة من الباحثني بقيادة
عامل األعصاب الشهري ''ستيفن ميلر'' مبحاولة فك طالسم املشروب
السحري ملعرفة التوقيت املناسب الحتسائه ،وعرب اجراء جمموعة من
الدراسات العلمية ،متكن الفريق البحثي من حتديد أفضل األوقات
لتناول القهوة ،وقالوا إن الوقت املالئم هو ما بني  9:30صباحًا
إىل  11:30صباحا.
العلماء يكتشفون التوقيت املثالي ُ
لـشرب القهوة
وجاء يف الدراسة أن هذا التوقيت ينخفض فيه هرمون ''الكورتيزول''
للحد األدنى بعد أن يكون وصل لذروته ما بني الـ  8:00إىل
 9:00صباحًا ،األمر الذي يؤدي إىل تقليل مقاومة اجلسم ملادة
''الكافيني'' املنبهة يف القهوة.
وقال العلماء إن ''الكورتيزول'' هو أحد اهلرمونات اليت تلغي مفعول
''الكافيني'' وبالتالي يصبح فنجان القهوة غري فعال ،و''الكورتيزول''
هو أحد اهلرمونات اليت تتحكم يف الساعة البيولوجية للجسم،
ويتسبب االستيقاظ من النوم ،ولكن مع اكتمال عملية االستيقاظ
تنخفض مستويات اهلرمون يف الدم لتصل إىل أدنى معدالتها
بعد حنو ساعة من مغادرة السرير ،وعند تناول القهوة يف ذلك
التوقيت؛ يعطي الكافيني دفعة إىل اجلسم تشجعه على إنتاج
''الكورتيزول'' مرة أخرى وهو ما يتسبب يف زيادة النشاط.
وأوضح العلماء أن مستويات هذا اهلرمون تصل إىل الذروة يف
مساء ،األمر الذي
وقت الغداء ،ما بني الساعة  4:30وحتى 6:30
ً
جيعل ذلك التوقيت غري مناسب الحتساء القهوة.

تناول املشروبات الغازية وسكر الفاكهة يؤثر
سلبا على الكلى

أعلن علماء يابانيون وأمريكيون أثناء املؤمتر السنوي ألطباء الكلى
أن التناول املنتظم للمشروبات الغازية وسكر الفاكهة يزيد خطر
اإلصابة بأمراض الكلى.
وكان األطباء اليابانيون يف جامعة أوساكا قد أشرفوا على صحة
حوالي  8آالف متطوع يف اختبار ،أدى بعد سنتني الكتشاف األطباء
نسبة عالية من الربوتني يف البول األمر الذي يدل على وجود
مرض يف الكلى ،وذلك لدى  %10من املتطوعني الذين تناولوا
ّ
يقل عن علبتني من املشروبات الغازية ،كما كشف العلماء
ما ال
عن أمراض يف الكلى لدى املشاركني الذين تناولوا علبة واحدة.
من جهتهم أثبت العلماء األمريكيون أن سكر الفاكهة يؤثر سلبا
وبينوا أن تناول خمتلف األنواع من السكر
على صحة الكلى أيضا ّ
وسكر الفاكهة يؤدي إىل امتصاص مواد خمتلفة من البول إىل
الدم .املصدر

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

توصلت جمموعة حبوث سويدية ترأستها الربوفيسور "شارلوت
إيرالنسون ألبريتسون" من "جامعة لند" يف السويد اىل إكتشاف
علمي حديث مفاده أن مكونات السبانخ تساعد يف ختفيض الوزن
وكبح الشهية من خالل تعزيزها لإلفراز الطبيعي هلرمونات التخمة
يف اجلسم.
ستناقش الربوفيسور "شارلوت إيرالنسون ألبريتسون" ،املتخصصة
يف جمال الكيمياء الطبية والفسيولوجية يف "جامعة لند" واخلبرية
الدولية يف تنظيم الشهية وتوازن الطاقة ،هذا اإلكتشاف العلمي
احلديث خالل املؤمتر اإلقليمي الثالث عن مرض السكري والسمنة
الذي ينظمه مركز راشد لعالج السكري واألحباث التابع لوزارة
الصحة يف اإلمارات يومي  12و 13نوفمرب اجلاري يف عجمان.
وقالت الربوفيسور "شارلوت إيرالنسون ألبريتسون"" :بعد حبوث
سريرية واسعة النطاق ،إكتشفنا أن الــ "تيالكويدات" ،وهي مزيج
من الربوتينات والشحوم السكرية واألصباغ ،مسؤولة عن عملية
الرتكيب الضوئي يف اخلاليا النباتية اخلضراء وتأخري إمتصاص
الدهون يف األمعاء عندما يستهلكها البشر .وهذا بدوره يؤدي إىل
افراز هرمون التخمة من نوع "كوليسيستوكينني" ،وهو الذي جيعل
اجلسم أقل رغبة يف تناول املزيد من الطعام" .وأضافت" :بعد
إكتشاف أهمية عنصر الـ"تيالكويدات" ،كان التحدي الذي واجهه
أعضاء الفريق البحثي وهو كيفية عزل هذا العنصر من أوراق
السبانخ" .وقالت "ألبريتسون"" :لقد استحدثنا طريقة مبتكرة
لفتح جدران اخلاليا النباتية وإستخراج حمتوى "الثايالكويد" دون
تدمري العضيات داخل اخلاليا النباتية" .وأضافت" :إن قيمة مركب
"الثايالكويد" هو أنه طبيعي 100باملائة.

تنظيف الرئتني سهل وبسيط
للمدخنني وغري املدخنني

يغلى كأس
يف
حليب
قدر وكذلك
يغلى كأس
ماء يف قدر
آخر
و عند ما
كل
يصل
منهما لدرجة
ا لغليا ن
ك ًال
خيلط
من احلليب
يف
واملاء
قدر آخر
و يستنشق
البخار الناتج من اخلليط ملدة  10دقائق تكرر هذه العملية ملدة
 10أيام متتالية ستخرج مجيع األوساخ العالقة يف الرئتني مجيع
ألوانها بطريقة مدهشة وكثيفة وبعد مضي فرتة ال  10أيام
سيكره املدخن طعم السجائر وسيساعده ذلك يف اإلقالع عن
التدخني هذه الطريقة نقلت عن جمرب وأكد النتائج اإلجيابية
له وأقلع عن التدخني نهائيًا بعد العشرة أيام زار الطبيب ليؤكد
له الطبيب بعد الفحص واألشعة كأن صاحب الرئتني مل يدخن
طيلة حياته جرب لن ختسر شيئًا ستخسر كأس حليب وكأس
ماء فقط .
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‘Abhorrent’: PM’s patrol boat diplomacy

“I’m here as the representative of the country that wants to do the right thing
by Sri Lanka: Prime Minister Tony Abbott. Photo: AFP

Prime Minister Tony Abbott
has defended giving military hardware to a country
the United Nations has accused of war crimes, praising Sri Lanka as now freer
and more prosperous.
This is nothing less than
collaboration.
His laudatory assessment
of the nation’s human
rights progress since the
end of its civil war was in
stark contrast to that of
British Prime Minister David Cameron, who infuriated the regime by visiting displaced families in
the formerly war-affected
north, and demanding an
international inquiry into
war crimes.
At a Colombo dock on Sunday, Mr Abbott announced
Australia would give two
Bay-class patrol boats, recently retired from surveillance service in Australia,
to the Sri Lankan navy to
capture asylum seeker
boats before they leave Sri
Lankan waters.
‘’People smuggling is a
curse. It is an evil trade …
the promises that people
smugglers offer are promises of death, not life,’’ he
said.
Critics have condemned
the gift, which will cost
Australia about $2 million.
Greens leader Christine
Milne said: ‘’The Prime
Minister’s silence on human rights abuses in Sri
Lanka was inexcusable
complicity but this is nothing less than collaboration
and it is abhorrent.
‘’I am devastated and

heartbroken at the thought
of Australia assisting a
disgraced government to
suppress and control its
citizens.’’
Labor frontbencher Tony
Burke said he wanted to
see the detail of the agreement on the use of the
ships at sea. Speaking
on the ABC’s Insiders he
said: ‘’I’m not sure how it
works … because you are
not dealing with a transit country. There may be
some people who claim to
be directly seeking asylum.’’
The details of the agreement, what materiel the
ships could carry, and how
they could be deployed,
has not been made public,
and on Monday, Immigration Minister Scott Morrison refused to say what,
if any, limitations Australia
had placed on the use of
the boats.
‘’We’ll work through those
arrangements with the Sri
Lanka government,’’ he
told ABC Radio.
‘’That is the appropriate
place to have those discussions.
‘’I make no apologies for
the fact that we are endeavouring to work with the
Sri Lankan Government to
stop boats coming to Australia. That is the point.’’
Responding to Greens
criticism that the gift represents Australian collaboration in Sri Lankan
human rights abuses, Mr
Morrison said he would
not take advice from the
party.

‘’The Greens approach
was tried by the previous
government. The softening of our borders and all
of that, they tried it all and
over 1100 people ended
up dead. I am not going
to repeat the mistake of
the previous government
in being led around by the
Greens,’’ he said.
Opposition immigration
spokesman Richard Marles said on Monday that
Labor supported co-operation with neighbours, but
it was ‘’deeply concerning’’ that there appeared to
have been no limits placed
on how Sri Lanka used the
vessels.
While
acknowledging
‘’progress’’ on human
rights in the country, Mr
Marles said the boats must
be used only to combat
people smuggling.
‘’There needs to be a clear
understanding with the Sri
Lankan government about
the terms on which these
vessels will be used,’’ he
said.
The chief of Sri Lanka’s Navy, Vice-Admiral
Jayanth Colombage, said
the ships would improve
its surveillance capabilities.
‘’The ships will be put
into good use to maintain
the freedom of the Indian
Ocean from any kind of
maritime crime,’’ he said.
Mr Abbott dismissed concerns that Sri Lanka could
not be trusted as a partner
in stopping people smuggling.
Four Sri Lankan sailors including a senior officer are
under arrest on suspicion
of being key players in
the country’s largest - and
most profitable - smuggling racket. More are being investigated.
Sri Lanka, as host of the
biennial Commonwealth
Heads of Government
Meeting at the weekend,
has faced intense scrutiny over its human rights
record, particularly allegations of war crimes

committed by government
forces at the end of its civil
war in 2009, and of continuing abuses, including
abductions, torture and
extrajudicial killings by
state forces, land seizures
and repression of political
dissent.
A report by the United Nations found in the final
months of fighting credible
allegations of violations,
‘’some of which would
amount to war crimes and
crimes against humanity’’,
committed by Sri Lankan
government forces and
the rebel Tamil Tigers.
And Australia told Sri
Lanka at the UN last year
that it must ‘’take action
to reduce and eliminate
all cases of abuse, torture
or mistreatment by police
and security forces … and
eliminate abductions and
disappearances’’.
But Mr Abbott said he
had come to Sri Lanka
‘’to praise as much as to
judge’’ and that significant
progress had been made
since the conflict. ‘’I welcome the opportunity that
Sri Lanka has had to showcase itself to the world.
‘’Sri Lanka has come
through many troubles but
today there is more freedom and more prosperity.
I’m here as a friend, I’m
here as the representative
of the country that wants
to do the right thing by Sri
Lanka.’’
By contrast, Mr Cameron
criticised reconciliation efforts and continuing abuses, allegedly at the hands
of state security forces.
He infuriated President
Mahinda Rajapakse by visiting the former war zone
city of Jaffna, meeting the
families of people who had
disappeared, and those
whose land the military
had seized.
Mr Cameron said Sri Lanka had enormous potential
but the Commonwealth
had a responsibility to
speak frankly to its members.

Morrison again defends border secrecy

IMMIGRATION Minister Scott Morrison has
again defended the way
the federal government
releases information
about Operation Sovereign Borders.
The military-style campaign aims to stop asylum-seeker boats coming to Australia.
Limited information
about boat interceptions and turn-backs
are provided at weekly

media briefings by Mr
Morrison and operation commander Lieutenant General Angus
Campbell.
“Real-time reporting of
people smuggling activities only advantages people smugglers,”
Mr Morrison told ABC
Radio on Monday.
He said the nature of
Sovereign Borders requires “operational security”.

Sydney man Patrick Richer
shot dead in Nairobi
An Australian man has
been shot and killed
during a robbery in the
Kenyan capital Nairobi.
Media reports say 39year-old advertising
executive Patrick John
Richer was shot and
killed when about 10
attackers raided his
home in the suburb of
Runda on Sunday.
Mr Richer was shot
twice in the chest at
close range. His wife
was unhurt.
Authorities say at least
six of the men were
wearing police uniforms and police are
trying to determine if
the men were officers.
County commander
Benson Kibue said the
attackers stole a television, phones and two

laptops.
Tim Smyth, CEO of
the firm Mr Richer was
working for, says Mr
Richer had only been
living in the house for
two months.
“I cannot understand
why he would be targeted. He moved to this
house towards the end
of September and the
first thing he did was to
know the neighbours,’’
Mr Smyth told Kenyan
newspaper The Daily
Nation.
Police said the home
had been the target of
three robberies in the
last year.
The Department of Foreign Affairs and Trade
is in touch with Mr
Richer’s family and is
offering consular support.
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‘May you rest in paradise’: Sydney teen Holden workers strike again
Amin Asfour killed in Greenacre crash over redundancy conditions

‘May you rest in paradise’: Amin Asfour, 18, was killed in the crash.

Fatal crash: police are investigating whether the two drivers were
street racing. Photo: Sky News

Police are investigating
whether two drivers involved in a fatal crash in
Sydney’s south-west on
Sunday night were street
racing in the moments
before they lost control
of their vehicles.
Amin Asfour, 18, was a
front seat passenger in
one of the vehicles and
died at the scene on the
Hume Highway in Greenacre.
Five other people were
taken to hospital, including one man with serious
head injuries.
Police said a Mitsubishi
Lancer and a red Nissan Pulsar were travelling east on the highway
about 6.35pm when the
vehicles collided.
They then crashed over
a grassed median strip
and collided with a Mercedes sedan and a silver
Nissan Pulsar travelling
in the opposite direction.
Mr Asfour was in the
Lancer. The driver of that
vehicle, who is believed
to be Mr Asfour’s cousin,
suffered serious head injuries and was taken to
Liverpool Hospital.
The 23-year-old driver of
the red Pulsar suffered
minor injuries, along

with the the 42-year-old
male driver of the Mercedes, the 25-year-old
male driver of the silver
Nissan and his 21-yearold male passenger.
All of the drivers underwent mandatory blood
tests, police said.
Friends of Mr Asfour,
who is believed to have
just completed his HSC,
paid tribute to the teenager on social media.
“may you rest in paradise inshalah!,” one
friend wrote.
“you where [sic] a friend
and a brother too us all
! always had a smile on
your face we all love you
!”
Another friend wrote:
“May Allah have mercy
and give his parents the
strength to overcome
this calamity.”
Police from the Metropolitan Crash Investigation
Unit closed the Hume
Highway in both directions for several hours
while they examined the
crash scene.
Several of the cars have
been seized for further
examination.
Police have appealed for
anyone with information
to contact Crime Stoppers on 1800 333 000.

Holden workers in Melbourne have walked off
the job again, after returning to work on Monday
morning following a twoday snap strike last week.
As automotive industry
representatives went to
Canberra to lobby for
continued government
support for car manufacturing, about 200 engine
plant workers in Melbourne voted to strike.
They will remain on strike
for two days and return to
work on Wednesday.
They will then take another vote about whether to
stay on strike for a further
period.
The impact of the staff at
the engine plant remaining on strike will likely
begin to be felt in South
Australia this week.
The South Australian
plant assembles vehicles
using engines made at
Holden’s
Fishermans
Bend workshop.
The number of engines it
needs to keep producing
cars will begin to run low
by Tuesday this week,
one auto worker said on
Monday morning.
The staff who voted to
again go on strike include
mechanics, electricians,
pattern makers, and fit-

ters and turners.
The workers are fighting with management on
redundancy conditions
for workers who the car
maker makes forcibly redundant.
Holden and the Australian Manufacturing Workers Union and engineers
union Professionals Australia were at the Fair
Work Commission on
Sunday in a bid to resolve
the dispute.
The walkout that began
last week came after
Holden failed to find 100
employees willing to take
a voluntary redundancy.
Only 70 workers put their
hands up, leaving the
company to fire the remaining 30.
The existing enterprise
agreement does not dictate the payout terms for
those sacked.
Under a plan proposed by
the company, payments
for the sacked workers
were to be less than those
who left voluntarily.
Staff have also complained about other car
makers, such as Ford,
having more generous
departure conditions.
Holden and the unions
have been contacted for
comment.

COALITION CUTS TO SCHOOLKIDS
BONUS HURT BANKSTOWN FAMILIES
The Abbott Government
has introduced legislation
to scrap the Schoolkids
Bonus, a cut that will hurt
more than 14,800 families
in Bankstown.
The Schoolkids Bonus
pays $410 for each child
in primary school and
$820 for each child in secondary school.
“If you have two kids at
school you will now be up
to $1,640 worse off a year.
Over the time your children are at school you will
miss out on $15,000,” Mr
Clare said.
“This is a ruthless cut from

a Government that clearly
doesn’t care about local
families in Bankstown.
“This payment helps local families pay for uniforms, books, school excursions, stationery, and
other costs like music lessons and sports registration fees.
“The Schoolkids Bonus is
a big help to over 14,800
local families in Bankstown. Every one of these
local families will be worse
off if the Schoolkids Bonus is scrapped.”
MEDIA CONTACT: JAMIE
WASSEF 02 9790 2466

Tony Abbott calls for responsive system as childcare inquiry launched
Australia’s system of
childcare rebates and
benefits has been singled out as perhaps the
world’s most complicated as an inquiry begins
to investigate adopting
a New Zealand scheme
to support nannies.
On Sunday the Abbott
government released
the terms of reference
for its long-promised inquiry into childcare and
early childhood learning, due to run until October next year.
The Productivity Commission will look at long
day care, family day
care, in-home care including nannies and au
pairs, mobile care, occasional care, and outside school hours care.
It will be asked to consider which models of
care should be trialled
in Australia, singling out
New Zealand’s homebased care system.
The New Zealand government offers subsidies for licensed
nanny services in private homes, including
services operating 24
hours a day. Such services must be teacherled and meet standards
in areas such as curriculum and safety.
The Australian government already provides
funding for in-home
childcare but only for
families in special circumstances, such as
remote locations or with
multiple children not yet
at school, or children
with disabilities.
Curtin University professor Alan Duncan
welcomed the inquiry
saying Australia’s overlapping systems of
childcare support were
so complicated com-

puter modellers found it
hard to map them.
At the National Centre
for Social and Economic
Modelling which he ran
until March he asked
his programmers to produce graphs of where
the payouts peaked and
where they troughed.
He says at first they
couldn’t. What they
eventually produced
was a three-dimensional graph with contours
that looked ‘’something
like [the] nose cone on
a spacecraft’’.
‘’It’s a multifaceted picture in which childcare
support broadly rises
across two dimensions
- the cost of childcare
and the hours of work but declines as income
rises. It means the end
result is hard to predict.’’
Australia’s system of
overlapping supports
- the 50 per cent childcare rebate up to a maximum per child and the
income-tested childcare
benefit - might be the
world’s most complicated. The complexity
meant the rules couldn’t
provide clear incentives
and it wasn’t clear what
combination of working
hours or time in care
was optimum.
It also made the system
expensive to administer.
Prime Minister Tony
Abbott said he wanted
the system to be ‘’responsive to the needs
of today’s families and
today’s economy’’.
But the Productivity Commission would
have to ensure its recommendations resulted
in no greater drain on
the Commonwealth’s
budget.
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EAST HILLS COMMUNITY EN- Labor warns of risk to boat action
COURAGED TO NOMINATE IN- FEDERAL Labor has tion there, it’s not like
warned the loss of In- the day cooperation reSPIRATIONAL WOMEN
donesian cooperation sumes, it’s right back

Member for East Hills,
Glenn Brookes MP today
called on the East Hills
and Greater Bankstown
community to recognise
the important role and
achievements of women
by nominating them for
an award in the 2014
NSW Women of the Year
Awards.
“The Women of the Year
Awards are a fantastic
opportunity for our community to get behind the
inspirational women in
our lives and nominate
them for an award,” Glenn
Brookes said.
“There are plenty of special women in our community who all deserve
recognition, and these
awards are a perfect opportunity to do just that.
“For the first time, the
NSW Government has
added an award to recognise the achievements
of young women in our
community. This will add
to the existing awards;
the NSW Premier’s Award
and the Community Hero

Award,” Glenn said.
Awards will be presented
in three categories this
year:
• The NSW Premier’s
Award for Woman of the
Year – a woman who has
demonstrated excellence
in her career, field or passion; or an inspirational
role model for women
in NSW; or a significant
achiever in a traditionally
male-dominated field.
• A.H. Beard’s Community
Hero Award – a local hero
and/or volunteer; or a quiet achiever who has made
an outstanding contribution to her
local community.
• Harvey Norman’s Young
Woman of the Year Award
– a young woman aged
18 to 30 who has demonstrated excellence in her
career, field or passion,
particularly in a maledominated field; or has
made a significant contribution to her community.
Nominations can be made
at www.women.nsw.gov.
au and close on Thursday 9 January 2014 at
11.00pm.
Winners will be announced at a reception
hosted by the NSW Premier on Friday 7 March
2014 at Parliament House,
on the eve of International
Women’s Day.
Media contact: Jim Daniel
0408 461 952

will be a significant setback to tackling people
smuggling.
Jakarta has pulled the
plug on all military cooperation in retaliation
for the Abbott’s government’s refusal to
explain spying allegations.
Navy patrols combating
people smugglers will
be withdrawn.
Senior Labor MP Tony
Burke, a former immigration minister, says
Indonesian cooperation
had built up over time.
“It’s not just like you
can turn it on and off,”
he told Sky News on
Thursday.
“If we lose the coopera-

TASMANIA has become
the third jurisdiction
in Australia to remove
abortion from its criminal code.
The state>s upper house
voted by a nine to five
margin to allow terminations up to 16 weeks
with the woman>s consent, and after that if
two doctors agree.
Doctors opposed to
abortion will be required
to give women a list of
those willing to perform
the procedure.
Tasmania joins Victoria
and the ACT in remov-

ing the procedure from
the criminal code.
The private members
bill from health minister Michelle O>Byrne
passed on what is likely
to be the last sitting day
of Tasmania>s parliament before next year>s
state election.
It is the one social reform bill with which the
Labor-Green government has had success
after failing to have
same-sex marriage and
voluntary euthanasia
bills passed in recent
months.

the Australian Institute
of Company Directors’
(AICD) database almost
evenly split when it comes
to the legislation.
When asked what effect
the carbon tax was having
on their business, 47 per
cent of respondents said it
was “not affecting” them,
while four per cent reported a positive impact.
On the other side of the

chart, 49 per cent of directors said the carbon tax
had delivered a negative
impact - down four per
cent from this time last
year.
That doesn’t mean the majority of directors want to
keep the tax, with 58 per
cent responding that its
abolition would positively
affect on their business.
“That would be people

who are big electricity or
energy users,” AICD managing director John Colvin
said.
“Then you get to the other
end, where they’re more
focused on the Australian
dollar and other things
like that.”
The directors represented
businesses big and small,
as well as non-profit, from
around the nation.

from where we were.”
Mr Burke insisted the
Abbott government had
Labor’s full backing for
efforts to resolve the
diplomatic row with Indonesia.
Australian
Greens
leader Christine Milne
warned Indonesia’s decision could endanger
lives.
“You have to wonder
what’s going to happen
with the lives of refugees,” she told reporters in Canberra.
She urged Prime Minister Tony Abbott to stop
jeopardising Australia’s relationship with
Indonesia simply to win
votes at home.

Tasmanian abortion law reformed

Nation’s directors split on carbon tax
ABOUT a half of business
directors couldn’t care
less about the carbon tax,
according to a survey of
company bigwigs from
around the nation.
Released just before the
coalition government’s
package of 11 repeal bills
was expected to clear the
lower house, the survey
shows a random sample
of 527 members from

Labor’s Vic transport
plan - 10,000 jobs

Victoria’s opposition says its transport plan will create 10,000 construction jobs. Source: AAP

LABOR would sell the
Port of Melbourne to fund
its transport plan for Victoria, a project Opposition
Leader Daniel Andrews
says would create 10,000
construction jobs.
Labor says the sale of the
long-term lease on the
port would provide the initial proceeds for a transport investment fund.
The plan unveiled on Tuesday involves ripping up 50
of the city’s most dangerous level crossings.
It includes building the
Melbourne Metro Rail project, doubling the size of
the rail city loop, building
the West Gate Distributor
to take 5000 trucks a day
off the West Gate Bridge,
widening the Tullamarine
Freeway and spending $2
billion to improve roads.
Mr Andrews says the plan
provides a clear alternative to the coalition’s $8
billion East West tunnel
in the lead-up to the November 2014 election and
will boost jobs, economic
growth and remove the
worst bottlenecks.
“Victorian taxpayers deserve better value for
money,” he said.
“They deserve a worldclass public transport system and high-functioning
road network.
“Labor has listened to
thousands of Victorians
and heard how traffic congestion and poor performing public transport affects
their everyday lives.”
Selling the Port of Melbourne to fund the removal of the level crossings
over eight years is a big

call but the right one, Mr
Andrews says.
But
Premier
Denis
Napthine says the plan
would condemn Melbourne to decades of gridlock.
“What we’re seeing here
is a recipe for congestion,
gridlock and chaos,” he
told Fairfax Radio.
“There’s no new trams, no
new trains, no new buses.
“It condemns us to decades of gridlock.”
The real solution was the
coalition’s East West Link,
he said.
Mr Andrews says, if elected, Labor will pledge $300
million towards the $9 billion Metro Rail tunnel in its
first budget.
“The world’s most liveable
city ought to have a worldclass public transport system, that is my vision,” he
told reporters.
“I will, with the support of
the Victorian community,
make that a reality.”
Mr Andrews says his shadow cabinet unanimously
backed selling the Port of
Melbourne to fund level
crossing removal, but that
it would be irresponsible
to reveal to potential bidders how much would be
sought for the sale.
There are no other plans
to sell off public assets,
he said.
“I’m confident this is exactly the thing we need to
do,” he said.
Trucks will also have a
direct link from the west
to the Port of Melbourne,
removing 5000 trucks a
day from the West Gate
Bridge.
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SBY slams Abbott’s handling
of spy drama

Foreign Minister Julie Bishop says she won’t provide a running commentary on spying allegations. Source: AAP

INDONESIA’S president
has vented his anger
over revelations Australia
tapped his phone, accusing Prime Minister Tony
Abbott of belittling the affair and warning of painful
consequences.
Susilo Bambang Yudhoyono made his feelings
clear in a series of tweets
to his four million followers after claims Australian
spies targeted his mobile
phone in 2009 along with
those of his wife and closest confidants.
The president says the
claims, which stem from
a leak from fugitive US intelligence whistleblower
Edward Snowden, have
“injured” Indonesia’s strategic relationships with
Australia and the US.
“We will also revisit our
bilateral
co-operation
agenda,” he said, going on
to warn of “painful consequences”.
“I also deplore the Australian Prime Minister’s statement that plays down the
spying issue on Indonesia,
without feeling guilty,” he
said, according to a translation of his recent tweets.
Indonesia’s ambassador to
Australia, Nadjib Kesoema,
flew out of Canberra on
Tuesday on the orders of
his government, telling reporters before he boarded
his flight that Mr Abbott
owed his country a “good
explanation”.
But Mr Abbott remained
tight-lipped about the affair, refusing to say wheth-

er he would apologise to
Indonesia.
He maintains that Australian governments do not
comment on intelligence
matters and insists the
relationship between the
two nations is “good and
strong”.
“Obviously today may not
be the best day,” he told
reporters.
“It’s in no one’s interests to
do anything or to say anything that would jeopardise
that relationship, and certainly I’m not going to.”
Opposition Leader Bill
Shorten told a caucus
meeting on Tuesday that
Labor would not seek to
politicise the issue.
But former Labor foreign
minister Bob Carr described the row as “catastrophic” and called on Mr
Abbott to apologise.
He also criticised the wording and tone of Mr Abbott’s
comments in parliament on
Monday, when he said: “All
governments gather information. All governments
know that every other government gathers information.”
“The tone was too dismissive by far to have been
helpful,” Senator Carr said.
Labor frontbencher Chris
Bowen would not say
whether he knew about
the spying activity, which
occurred under the Rudd
government.
“It would be highly irresponsible for me to do so,”
he said, adding Mr Abbott
and Foreign Minister Julie

Bishop had to act “proactively” to deal with the fallout of the claims.
Former US diplomat Kurt
Campbell said there is very
little Australia can say now
to ease the tensions with
Jakarta, warning that the
government should expect an uncomfortable few
months.
The Australian Greens say
an “out-of-control” surveillance culture has permeated Australian and US intelligence agencies.
Independent MP Andrew
Wilkie, a former intelligence analyst, says Indonesia’s denial that it spies
on Australia is a “fantastic
proposition”.
“They knew we were spying in and on them, we
know they’re spying in and
on us,” he told Sky News.

New scholarship to support future leaders

In a move designed to help
foster and retain young
local talent, Parramatta
City Council has today
launched The Lord Mayor
Scholarship Program.
Starting from 2014, a total
of six scholarships, valued at $2,000 each, will be
awarded to students enrolling at university and TAFE
to support them in their
first year of study.
Secondary school students
currently completing years
10 or 12 and who are residents of Parramatta are eligible to apply.
Lord Mayor of Parramatta
Cr John Chedid said enabling students to study
will have flow-on effects for
Parramatta, and will help
the City retain vital, young
local talent to ensure the

Seniors invited to celebrate the festive season
In a move to honour our
senior citizens, Parramatta City Council is inviting
local seniors to nominate
now to attend its Seniors
Christmas Parties, being
held across the Parramatta local government area
in early December.
Lord Mayor of Parramatta
Cr John Chedid said all
Parramatta residents aged
60 and over – along with
their carers and friends
– are eligible to join in
the free celebrations. The
two-hour luncheon will include live entertainment,
dancing and raffle giveaways.
“We expect this year’s
parties to be just as popular as previous years, so
I encourage residents to
get their tickets early,” Cr
Chedid said.
“I’ve always enjoyed going to the Seniors Christmas parties. For me, it’s
a special opportunity for
Council and the community to show our appreciation for the important role
senior citizens play in Parramatta,” Cr Chedid said.
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To secure tickets, residents are required to fill
out a nomination form;
available from all council
facilities and Council’s
website - www.parracity.
nsw.gov.au.
Nominations close on 27
November. Successful applicants will receive their
tickets by mail. All guests
attending are required to
show their Seniors Card
on the day of the event.
Details of the five ward
parties are:
Lachlan Macquarie Ward
Monday 2 December
11am -1pm
Dundas Community Centre
27 Sturt Street, Telopea
Woodville Ward
Tuesday 3 December
11am -1pm
Granville Town Hall
10 Carlton Street, Granville
Elizabeth Macarthur Ward
Thursday 5 December
11am -1pm
Ermington Community
Centre
10 River Road, Ermington

City’s future growth.
“As a Council, we are committed to providing local
residents with opportunities for learning, enhancing their capacity to contribute to the community,”
Cr Chedid said. “My scholarship program will go
some way to achieving this
goal.”
“We’re not just looking for
high academic achievers we’re also looking for students who are keen to learn
but may experience barri-

ers to further education.
“I invite students to nominate themselves today,
with applications closing
on 6 December 2013,” Cr
Chedid said.
Nomination forms can be
downloaded from Council’s website www.parracity.nsw.gov.au
Media Enquiries: Catherine
Orzinski, Communications
Officer – Parramatta City
Council. Email: corzinski@
parracity.nsw.gov.au Tel:
9806 5669.

Abilities celebrated in film
The winners of the AbleFest Short Film Festival,
celebrating the skills and
talents of people with disabilities, will be announced
along with a screening of
the best entries this Saturday 23 November, 1:30-4:30pm at the University of
New England Future Campus.
Winners will receive more
than $6000 in cash prizes.
The screening will be followed by a discussion
about current issues in
film-making involving people with disabilities.
Lord Mayor of Parramatta
Councillor John Chedid
said that AbleFest is a great
way to showcase the talents and abilities of people
in Western Sydney.
“AbleFest focuses on films
made by people with disabilities, starring people
with disabilities. It is a
fantastic way help dispel
negative perceptions about
living with a disability,” Cr
Chedid said.
“Council is proud to support this film festival, which
aims to nurture an all-inclusive arts culture in Western
Sydney. It is an excellent
way for budding film makers to get some experience
and build their skills,” Cr
Chedid said.
The competition was open
to all Western Sydney residents, including Auburn,
Bankstown, Blacktown,
Blue Mountains, Camden,

Campbelltown, Fairfield,
Hawkesbury, The Hills, Holroyd, Liverpool, Penrith,
Parramatta and Wollondilly
local government areas.
The venue is fully accessible and an Auslan Interpreter will be present.
AbleFest Short Film Festival is supported by Parramatta City Council, Holroyd
City Council and Bendigo
Bank.
PHOTO OPPORTUNITY:
What: Announcement of
winners of AbleFest Short
Film Festival, panel discussion on film making with
disability. Panel members
include:
• Genevieve Clay-Smith –
a writer/director, advocate
for inclusive film making,
and 2009 Tropfest winner
with her critically acclaimed
short film, Be My Brother.
• Audrey O’Connor – an
actor involved in Riverside Theatre’s Beyond the
Square, and lead actor in
the Berlin Film Festival
short film entrant Yolk.
• Phillip Crawford – developer of SBS TV series Knot
at Home and docu-drama
film HURT.
• Sarah Tracton – Producer
of the film White Sound
•Michael McKay – Producer
and actor
When: 1:30-4:00pm, Saturday 23 November, 2013
Where: University of New
England – Future Campus
Level 1, 232 Church Street
Parramatta
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ملبورن

رئيس اجلامعة االسرتلية اللبنانية يف ملبورن يعقد مؤمترا صحافيا

الشاعر فياض يلقي قصيدة وطنية

جورج توما يغرد

أثناء املؤتمر الصحفي

غسان عيسى يغرد

طوق بني الجية واألرز

جانب من الحضور

على مائدة بشارة طوق

العبدهلل ،ديب وحضور

روبري بخعازي وحضور

القنصل ,جواد وابراهيم

ام جورج ترقص وأبوجورج والشاعر فياض
بحضور نادي شباب لبنان الرياضي يف ملبورن ونادي الجية الرياضي يف سيدني
وبعض االعضاء االداريني من نادي االرز الذين حضروا خصيصا من سيدني اىل ملبورن
لتعزيز الرياضة ،عقد الشيخ بشارة طوق رئيس الجامعة االسرتالية اللبنانية مؤتمرا
صحافيا يف دارته يف منطقة برستون تشجيعا لاللعاب الرياضية حيث حث الجيل
الجديد على االنتساب اىل الفرق الرياضية.
بشارة طوق كان منذ  25عاما وال يزال الداعم االول لاللعاب الرياضية بعيدا عن
الغايات واملصالح الفردية الن همه باالساس االسهام بالعمل الوطني يف بالد االغرتاب
واالهتمام بالرياضة والرياضيني يمثل املرتبة االوىل بالنسبة اليه.
هذا وافتتح املؤنمر كالتالي:
مرة أخرى وليست االخرية نرحب بكم ايها االعالميون الكرام اصدقاؤنا واخواننا اهال
وسهال بكم يف منزلنا املتواضع الذي يتسع بوجودكم انتم االحبة واملناضلون يف سبيل
لبناننا العزيز فنحن اليوم الجامعة االسرتالية اللبنانية ونادي شباب لبنان الرياضي يف
ملبورن نرحب بكم ونشد على ايديكم كرسل للوطنية الصادقة نتعاهد واياكم دائما
لالجتماع حول قضايانا الوطنية ومسؤولياتنا املشرتكة يف تظهري وجه لبنان الحضاري
يف وطننا الثاني الذي نجل ونحرتم اسرتاليا الحبيبة ونحن هنا يف اسرتاليا ال نمنن
وال نتفاخر انما نتواضع يف خدمة الجالية العزيزة ونعدها باملزيد من التضحية حفاظا
على كرامتنا الوطنية وعزة جاليتنا يف اسرتاليا .واالن نحن والنادي الرياضي جاهزون

أثناء املباريات
لالجابة على اي سؤال حول املهرجان الرياضي الذي سوف يقام يوم االحد املوافق 17
 ( 2013 - 11أقيم االحد املاضي) برعاية قنصل لبنان العام االستاذ غسان الخطيبوبمشاركتنا كجامعة كما نتمنى حضوركم وتغطيتكم الكاملة لهذا املهرجان وتغطية
االحتفال الرسمي بعيد استقالل لبنان الـ  70كما عودتمونا فنحن واياكم متعاهدون
على دوام الخدمة.
السيد جورج قزي قال املناسبة كبرية وانت ابو جورج ومن خالل الجامعة تعطي من
وقتك ومن راحتك ونشكرك على استضافتنا مع نادي شباب لبنان الرياضي يف
ملبورن وشكرا للدار التي استضافتنا وسالم والي وهبه لكم جميعا وللسيد طوق على
ضيافته ونادي شباب لبنان.
كما شكر جورج حكيم الوفد على هذه الزيارة.
وهذا وطرحت االسئلة ورد عليها رئيس الجامعة بكل موضوعية وشفافية.
ايلي نداف شكر بشارة طوق وقال كلنا واياه يف خندق واحد.
وشدد بشارة طوق على الرياضة النها تحفظ اوالدنا من مالهي الفساد.
وتابع السيد طوق يقول نحن ونادي االرز والجيه بحاجة ماسة اىل أجيالنا الصاعدة
وعلى صعيد الكرة الطائرة تعاني الكثري وليس عندها تغطية النها تختلف عن النوادي
الرياضية .وكيف يتم تشجيع االجيال الصاعدة قال عندنا مدربون ينطلقون اىل
املدارس للتشجيع اىل االنضمام اىل الرياضة.

حضور يف املهرجان
وعن العالقة مع النوادي ما بني ملبورن وسيدني قال نها عالقة جيدة.
وحول دمج الجامعتني يف ملبورن بجامعة واحدة قال ان السيد بشارة طوق املرجع
االعلى ويعمل على تصحيح الخطأ.
وكم الجامعة يف العالم قال ثالثة رؤساء يف العالم واعني ان هناك ثالث جامعات.
وعقب اللقاء الصحفي وحفل عشاء عامر يف دار الشيخ بشارة طوق تكريما للضيوف
القادمني من سيدني حضر اكثر من اربعني شخصا .الشاعر شفيق فياض القى قصيدة
وطنية رائعة ثم تحدث يف املناسبة السيد جورج حكيم وبعض الضيوف مشيدين
بالسيد طوق وعقيلته السيدة ام جورج..
فنيا أحيا السهرة التي دامت حتى الثانية من بعد منتصف الليل املطربان جورج توما
وغسان عيسى باالشرتاك مع املوسيقار فؤاد حراقة .هذا وغادر الضيوف دار ابو
جورج شاكرين اياه والسيدة عقيلته على هذا االستقبال الالئق.
ويوم االحد اقيمت مباراة يف الكرة الطائرة ما بني نادي شباب لبنان ونادي الجية
الرياضي برعاية قنصل لبنان العام يف فيكتوريا غسان الخطيب على ملعب الرزفوار
وفاز نادي شباب لبنان على نادي الجية بثالث نقاط مقابل ال شيء ثم وزعت الكؤوس
بعد قصيدة للشاعر انطوان برصونا وقصيدة للشاعر شفيق فياض.حضر املباراة التيار
الوطني الحر والحزب السوري القومي االجتماعي وتيار املستقبل وحزب الكتائب
والزميل سامي مظلوم.

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

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

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

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

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

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

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

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

ط

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

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

لالتصال :قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6

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

