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أوغلو يوافق ظريف على «وقف املعارك»

«الرصاص على األقدام» يُنذر هدنة طرابلس

لبنان يزوّد البعثات الدبلوماسية مبلف كامل عن التجسس االسرائيلي تقدم اسرتاتيجي جديد للجيش السوري يف القلمون

الشؤون
جلنتا
عقدت
واالتصاالت
اخلارجية
النيابيتان جلسة ،امس
االول ،مع ممثلي البعثات
الديبلوماسية يف لبنان
اقتصرت على عرض لقضية
التجسس االسرائيلي على
لبنان وزود الديبلوماسيون
الذين شاركوا يف االجتماع
ملفًا كام ًال عن القضية
مقرتنا مبطلب «ايقاف
االسرائيلية
احلرب
املوجهة
االلكرتونية
ضده» .ويشار اىل ان
الديبلوماسيني
املمثلني
مل يبدوا مواقفهم من
امللف فيما شكل حضورهم
سابقة من حيث مشاركتهم
يف جلسات جلان نيابية .
ومل حيضر اي ممثل
للسفارة االمريكية اجللسة،

يف
االستقرار
لزعزعة
املنطقة وسنستمر يف
مواجهة نشاطاتها االرهابية
ونشاطات وكالئها مبا يف
ذلك حزب اهلل».

طرابلس

يف الصورة العليا جلسة لجنتي الخارجية واالتصاالت النيابتني أمس
االول ،ويف الصورة السفلى اىل اليمني دورية للجيش يف طرابلس ،واىل
اليسار الفتة تحمل صورة الشيخ احمد االسري( .ع.ف ،.نعيم عصافريي)
بينما برز موقف للسفري
االمريكي ديفيد هيل عقب
زيارته لرئيس حكومة
تصريف االعمال جنيب
ميقاتي والرئيس املكلف

متام سالم شدد فيه على
ان الواليات املتحدة فيما
تكمل املفاوضات حول
برنامج ايران النووي «لن
تتجاهل نشاطات ايران

ماذا ومن يقف وراء يوم
حمموم طويل من الشائعات
اجلوالة اليت اطلقت العنان
اليت
االمنية
للمخاوف
مل تربد بعد منذ التفجري
املزدوج الذي استهدف
السفارة االيرانية قبل
عشرة ايام؟ وهل من صلة
ملوجة الشائعات باهتزاز
الوضع االمين جمددا يف
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No. 1
BEST

ايران تنوي زيادة ختصيب
ُنذر مواجهات عنيفة يف مصر
عشية إقرار تعديالت الدستور اليورانيوم وتدعو الوكالة الذرية
الحت يف األفق ُنذر مواجهة عنيفة بني
إىل تفتيش منشأة آراك

أنصار الرئيس املصري املعزول حممد
مرسي والشرطة امس ،بعد مواجهات
دامية بني طالب مؤيدين جلماعة «اإلخوان
املسلمني» وقوات األمن ُقتل فيها طالب
وجرح آخرون ،فيما تبدأ
يف جامعة القاهرة ُ
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SELLER
IN

$60 FREE
!MAKEUP

EUROPE
THE

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

MIDDLE

CALL US TODAY

&

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أمس االول ،أن طهران دعتها إىل تفتيش
منشأة آراك اليت ميكن أن تنتج بلوتونيوم
ونبهت الوكالة
يتيح صنع قنبلة نوويةّ .
إىل أنها ستحتاج إىل «وقت ومزيد من

EAST

FIRST 10 CALLERS WILL RECEIVE A
COMPLIMENTARY EYEBROW DESIGN
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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

إحكام سيطرته
الجيشُ السوريُّ يسيطر على جزء كبري من النبك بعد
ِ
على مدينةِ دي ِر عطية
ً
ُ
كبرية من قتلى
َ
تزال
ال
املسلحني الشرقية
ً
ٍ
عربية
جنسيات
من
مستمرة بني
االشتباكات
ُ
خمتلفة.
مسلحي داعش والنصرة
ِ
ِ
الغوطة
نطقة
َم
ويف
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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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لبنانيات

فرعية اإلدارة تابعت درس
تعديل قانون اإلنتخابات
شهد اجمللس النيابي امس
االول اجتماعني لفرعية اإلدارة
والعدل ليت تابعت درس
وفرعية
اإلنتخابات،
قانون
اللجان املشرتكة لتعديل االجيار
التملكي.
فقد عقدت اللجنة الفرعية
املنبثقة عن جلنة اإلدارة والعدل
النيابية واملكلفة درس قانون
برئاسة
جلسة
اإلنتخابات،
رئيسها النائب نوار الساحلي
سريج
النواب:
وحضور
طورسركيسيان ،مسري اجلسر،
ايلي عون ،ميشال احللو وغازي
زعيرت.
كما حضر ممثل وزارة الداخلية
القاضي زياد أيوب وممثل وزارة
العدل القاضي عمر الناطور.
واثر اجللسة صدر عن اللجنة
البيان التالي :عقدت اللجنة
الفرعيةاملنبثقة عن جلنة اإلدارة
والعدل املكلفة درس قانون
اإلنتخابات يوم اخلميس الواقع
فيه  2013/11/28لدرس بعض
املواد املتعلقة باهليئة املشرفة
على اإلنتخابات ومدة واليتها
واحلصانة اليت يتمتع بها أعضاء
اهليئة ومنع بعض رؤساء ونواب
رؤساء البلديات اليت يتألف
جملسها من  18عضوا وما فوق
واحتادات البلديات من الرتشح
إال بعد تقديم استقالتهم،
ومت رفع اجللسة على أن تتابع
أعماهلا يف وقت الحق.
من جهتها عقدت اللجنة الفرعية
املنبثقة من اللجان النيابية
درس
واملكلفة
املشرتكة
مشروع قانون االجيار التملكي،
اجتماعا ظهر امس االول يف
اجمللس النيابي برئاسة النائب
مسري اجلسر ،ويف حضور النائب
ميشال حلو وممثل وزارة العدل
القاضي حممد احلاج علي وممثل
وزارة املال جورج معراوي وعبد
احلفيظ سوبرا واخلبري يف الشأن
االسكاني انطوان مشعون.
وبعد اجللسة وزعت املعلومات
الرمسية اآلتية :عقدت اللجنة
الفرعية املنبثقة من اللجان
النيابية املشرتكة واملكلفة
درس مشروع القانون الوارد
يف املرسوم  8198تاريخ

 2012/5/24الرامي اىل تعديل
القانون رقم  767تاريخ
 2006/11/11املتعلق باالجيار
التملكي ،جلستها املقررة امس
اخلميس ،وتابعت خالهلا درس
املشروع املذكور.
وتركز النقاش على آلية
العمل جلهة تقدميات الطلبات
وكيفية
منها
واالستفادة
التسجيل واالعفاء من الرسوم
وكيفية العالقة بني املصرف
واملؤسسة.
اىل ذلك تعقد جلنة االدارة
والعدل جلسة ،برئاسة النائب
روبري غامن ،يف العاشرة من قبل
ظهر االثنني املقبل ،وذلك:
 -1ملتابعة درس اقرتاح القانون
الرامي اىل تعديل املادة  3من
القانون رقم  92/122املتعلق
باستفادة املتقاعدين بتعويض
صرف من اخلدمة من تقدميات
تعاونية موظفي الدولة.
 -2ملتابعة درس اقرتاح القانون
املتعلق بانشاء جملس لكتاب
العدل يف لبنان.
 -3للقراءة االخرية القرتاح
القانون الرامي ملعاقبة التعذيب
وغريه من ضروب املعاملة او
العقوبة القاسية او الالنسانية
او املهينة.
وتعقد اللجنة الفرعية املنبثقة
عن اللجان النيابية املشرتكة،
واملكلفة اعادة درس ومناقشة
اقرتاح القانون الرامي اىل
انشاء هيئة ادارة الكوارث كما
اقرته اللجنة الفرعية املنبثقة
عن اللجان املشرتكة واقرتاح
القانون املتعلق بانشاء اجلهاز
الرتقيب للحوادث املقدم من
النائب الشهيد بيار اجلميل،
جلسة ،برئاسة النائب حممد
قباني ،عند الثانية عشرة
والنصف من بعد ظهر االثنني
املقبل.
كما تعقد جلنة االشغال العامة
والنقل والطاقة واملياه ،جلسة،
برئاسة النائب حممد قباني،
عند العاشرة والنصف من قبل
ظهر الثلثاء املقبل ،وذلك لبحث
موضوع تطوير قانون البناء
باجتاه البناء االخضر building
.Green

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

مدير التحرير :سامي مظلوم

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

الراعي عرض األوضاع والسفراء االيراني
والقطري والتونسي فتفت وحبيش موفدان
من السنيورة حتضرياً للمرحلة الرئاسية

البطريرك الراعي مستقب ً
ال السفري االيراني يف بكركي ،وبدا
املطرانان مطر والصياح واملستشار جويد( .إميل عيد)

املاروني
البطريرك
عرض
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي يف بكركي أمس االول،
التطورات اإلقليمية مع السفري
االيراني غضنفر ركن ابادي
يف
السياسي
واملستشار
السفارة حممد جويد ،يف حضور
املطرانني بولس مطر وبولس
الصياح.
وكان الراعي استقبل النائبني
يف كتلة «املستقبل» أمحد فتفت
وهادي حبيش وعرض معهما
موضوعات حملية واقليمية.
بعد اللقاء صرح فتفت« :حنن
موفدان من كتلة املستقبل
والرئيس فؤاد السنيورة للتحضري
للمرحلة املقبلة واليت هي مرحلة
اساسية وخصوصا جلهة انتخابات
رئاسة اجلمهورية .ونعترب بكركي
مرجعية وطنية وهلا دور مهم جدا
يف مل الشمل لكي ال نصل اىل
الفراغ بأي شكل من األشكال
يف املرحلة املقبلة .وستكون
هناك لقاءات قريبة ومتتابعة عن
كل ما يتم تداوله حول املرحلة
اجلديدة».
واستقبل الراعي نائب رئيس
جملس الوزراء يف حكومة تصريف
االعمال مسري مقبل الذي أبدى
استنكاره لـ»الشائعات اليت
اطلقت حول استقالة غبطته
واالفرتاءات اليت تتعرض هلا
املقامات الروحية والرئاسية
الوطنية
مواقفهما
لتشويه
الشجاعة.
كذلك استقبل السفري القطري
اجلديد علي محد املري يرافقه
املستشار علي ابرهيم املالكي
يف زيارة بروتوكولية ،فالسفري
التونسي اجلديد حامت الصائم
الذي قال« :انها زيارتي األوىل
لصاحب الغبطة كسفري جديد يف
لبنان وقد عرضنا ابرز ما جيمع

بني لبنان وتونس من أديان
وثقافات وحضارات.
وعرض الراعي األوضاع احمللية
مع رئيسة «حزب الدميوقراطيني
األحرار» ترايسي مشعون ثم
التقى سفري اجلامعة العربية يف
إيطاليا والفاتيكان ناصيف حيت
الذي أثنى على «اخلطاب الناشط
والوفاقي والوطين لصاحب
الغبطة الذي يركز فيه دائما على
الثوابت الوطنية».
كذلك التقى النائب األردني
عاطف قعوار الذي أكد بعد اللقاء
أنه يرتدد «بشكل دائم إىل لبنان،
وأن احملطات الرئيسية اليت
يزورها يف كل مرة هي حريصا
ومار شربل» ،متمنيا «دائما رؤية
وزيارة غبطة البطريرك الذي
يلقى احرتاما خاصا يف األردن».
ويف بكركي أيضًا النائب بطرس
حرب مع وفد من العائلة ،شكرا
الراعي على مؤاساة العائلة يف
فقد جورج حرب شقيق النائب
حرب  .وأضاف« :كانت مناسبة
للبحث يف األوضاع العامة واألزمة
احلكومية املتمادية واليت حتولت
أزمة وطنية وأزمة نظام تهدد
بتفريغ السلطة التنفيذية كلها
إذا ما انسحبت آلية التعطيل على
سيعرض
االستحقاق الرئاسي مما
ّ
مستقبل لبنان والكيان للخطر.
كذلك كانت مناسبة للبحث يف
الشائعات اليت انتشرت أخريًا
حول استقالة غبطته وتعيينه يف
موقع مهم يف الفاتيكان واليت
تبني عدم صحتها إطالقًا  .وكانت
وجهات نظرنا متفقة على خطورة
األوضاع وعلى وجوب السعي إىل
محاية الدولة وقيمها الدميوقراطية
وتشكيل احلكومة يف أسرع وقت
ممكن وانتخاب رئيس للجمهورية
يتمتع باملؤهالت الالزمة إلعادة
بناء الدولة والصيغة املنهارة».

ميقاتي أطلع سليمان على حمادثاته
يف باريس والدوحة
عرض رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان يف القصر اجلمهوري
يف بعبدا أمس االول ،مع
رئيس حكومة تصريف األعمال
جنيب ميقاتي التطورات وأجواء
حمادثاته يف كل من باريس
وقطر.
واستقبل النائب السابق عبد اهلل

حنا وعرض معه األوضاع.
وزارت بعبدا ،السفرية الباكستانية
رانا رحيم مودعة ملناسبة انتهاء
مهمتها الديبلوماسية يف بريوت.
وتقديرًا لدورها يف تعزيز
العالقات الثنائية ،منحها سليمان
درع رئاسة اجلمهورية ،متمنيا هلا
التوفيق يف منصبها اجلديد.

السفري األمريكي التقى ميقاتي
وسالم :ال نتجاهل نشاطات ايران
لزعزعة استقرار املنطقة

الرئيس املكلف مستقب ً
ال السفري األمريكي يف املصيطبة أمس
االول( .داالتي ونهرا)
جال سفري الواليات املتحدة
ديفيد هيل أمس االول على
كل من رئيس حكومة تصريف
االعمال جنيب ميقاتي ورئيس
احلكومة املكلف متام سالم،
شارحًا التفاهم األخري بني
اجملتمع الدولي وإيران .وكشف
هيل أن «هذه التفاهمات األولية
سوف توقف تقدم خمطط إيران
النووي وستؤدي اىل تراجع
جوانب رئيسية من الربنامج،
وهذا أول حد ذي معنى قبلت به
إيران يف شأن برناجمها النووي
منذ عقد من الزمن تقريبًا .خالل
األشهر الستة املقبلة ،أي خالل
فرتة هذا التفاهم ستستمر
املفاوضات ،واهلدف هو حل
شامل وطويل األمد يعاجل كل
مكامن قلق اجملتمع الدولي
يف شأن برنامج إيران النووي
وقدرتها على تطوير أسلحة
نووية» .
أضاف« :هذا هو هدفنا ألننا
ملتزمون منع إنتشار أسلحة
الدمار الشامل ومحاية حلفائنا،
وخصوصًا يف منطقة كالشرق
األوسط حيث األمن أمر دقيق
للغاية .إن التوصل اىل حل
ناجح هلذه املسألة مُيكن أن
يكون له فوائد إجيابية عميقة
جلميع شعوب املنطقة والعامل.
حنن ُندرك أن قادة لبنان
وشعبه لديهم مصلحة مربرة يف
هذه املفاوضات ،ويف ما جيري،
ويف معرفة ما قد تعين هذه
املفاوضات للبنان ولعالقته مع
الواليات املتحدة .أود أن اؤكد

نقطة تناوهلا وزير اخلارجية
كريي ،إن هذه احملادثات لن
ُتغري حتالفاتنا وصداقاتنا ،ويف
الواقع ،احملادثات مع إيران
لن ُتضعف يف أي حال قوة
إلتزامنا القيم املشرتكة بني
اللبنانيني واألمريكيني ،أو
اسرتاتيجياتنا وشراكاتنا لتعزيز
تلك األهداف».
وقال« :فيما ُنكمل املفاوضات
حول برنامج إيران النووي،
فإن الواليات املتحدة لن
إيران
نشاطات
تتجاهل
لزعزعة اإلستقرار يف املنطقة،
وسنستمر يف مواجهة أنشطتها
اإلرهابية وأنشطة وكالئها ،مبا
يف ذلك حزب اهلل .وسنستمر
يف فرض العقوبات الباقية
والضغط على إيران خالل
املرحلة األوىل .وسنواصل
عملنا مع لبنان لنضمن أن
تنفيذ العقوبات الدولية سيبقى
ّ
احلض على
دقيقًا .وسنواصل
اللبناني
بالقانون
التمسك
واإلتفاقات الدولية ،مثل إعالن
بعبدا وقراري جملس األمن
 1701و .1559إننا ،وجمموعة
الدعم الدولية ،سوف نستمر يف
معاجلة اآلثار املرتتبة على لبنان
من احلرب يف سوريا واملساعدة
يف سياسة لبنان احلكيمة بالنأي
بالنفس عن ذلك الصراع .إن
إلتزامنا لبنان ،ورغبتنا يف
العمل مع الشعب والقادة فيه
لضمان وجوده مستقرًا ومستق ًال
ومزدهرًا وذا سيادة ،يبقى
قويًا».

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
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شربل استقبل وفداً نيابياً إيرانياً وواتكنز
استقبل وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل يف مكتبه امس
االول ،نائب رئيس جلنة االمن
القومي والسياسة اخلارجية يف
الربملان االيراني منصور حقيقت
بور ،يرافقه النواب االيرانيون
حسيين نقوي وعواض حيدر بور
وعلي رضا عياري ،والسفري
االيراني غضنفر ركن ابادي،
التطورات
البحث
وتناول
والتحديات االقليمية واللبنانية
والتفجري الذي استهدف السفارة
االيرانية يف بريوت.
بعد االجتماع قال حقيقت بور:
«أتينا اىل لبنان الشقيق لنقدم
الشكر والتقدير اىل املرجعيات
والسلطات الرمسية لتضامنها
مع اجلمهورية االسالمية االيرانية
يف التفجري االرهابي الذي
استهدف سفارتها يف بريوت
خالل االسبوع الفائت».
أضاف« :نعتقد أن التكفرييني
املتطرفني كانوا يظنون واهمني
أنهم من خالل هذا العمل اجلبان
ميكنهم أن يفرقوا بني الشعبني
والدولتني يف ايران ولبنان،
لكن على العكس متاما ،شاهدنا
بأم العني أن الدماء الزكية
الطاهرة اليت سقطت جراء العمل
اآلثم قد روت شجرة الصداقة
واملودة واالخوة بني ايران
ولبنان الشقيق».
وشكر «السلطات القضائية
واالمنية الرمسية اللبنانية على
كل اجلهود الدؤوبة واملباركة
اليت بذلتها خالل الفرتة املاضية،
من أجل وضع يدها على هذا
امللف وكشف كل املالبسات
املتعلقة به ،وحنن لدينا ثقة
تامة بأن السلطات اللبنانية
املختصة لن تألو جهدا يف جمال
متابعة هذا امللف حتى يصل

اىل نهايته املرجوة يف كشف
كل اجلناة وكل من ّ
ودبر
خطط
ّ
ونفذ مثل هذا العمل االرهابي
اجلبان ،متيهدا لسوقهم اىل
العدالة وكشفهم أمام الشعبني
االيراني واللبناني» .وأشار اىل
أنه سيلتقي خالل هذه الزيارة
عائالت الشهداء واجلرحى ،آمال
«أن نرى يف املستقبل القريب
نهاية حتمية ملثل هذه االعمال
االرهابية الدنيئة اجلبانة اليت
املنطقة
شعوب
تستهدف
ودوهلا».
وكان شربل عرض مع املمثل
املقيم لربنامج االمم املتحدة
االمنائي يف لبنان روبرت
واتكنز االوضاع االمنية االقليمية

الوزير شربل والسيد واتكنز( .داالتي ونهرا)
واللبنانية ،والتعاون بني االمم
املتحدة واالجهزة التابعة لوزارة
الداخلية ،وجهد اجملتمع الدولي

ملواجهة االعباء املتزايدة جراء
تفاقم أعداد الالجئني من
سوريا».

لقاء بني «التيار الوطين» و»منرب الوحدة»
احلسيين :على الشعب استعادة الشرعية
استقبل الرئيس سليم احلص
أمس االول الرئيس حسني
احلسيين ،الذي اوضح بعد
اللقاء «ان هناك تواص ًال
دائمًا مع الرئيس احلص،
خصوصا يف هذه الظروف
الصعبة واليت تتطلب حشد
كل اجلهود من اجل اجياد
السبل الخراج لبنان مما
هو فيه ،حيث املؤسسات
مفتقرة اىل احلد االدنى
من الشرعية ،وعلى الشعب
اللبناني ان يقوم بكل السبل
من أجل استعادة الشرعية
اليت من دونها ال ميكن
قيامة حقيقية للبلد ،وقد
وجدت عند الرئيس احلص
االفكار املتطابقة اىل درجة

كبرية وهذا ليس بالشيء
اجلديد».
ويف مكتب احلص عقد لقاء
بني وفد من «التيار الوطين
احلر» برئاسة بسام اهلاشم
ووفد من «منرب الوحدة
الوطنية».
وافاد بيان ان البحث
تناول «مستجدات االحداث
يف املنطقة ،واالوضاع يف
لبنان وتعطيل مؤسسات
الدولة والفراغ السياسي
والدستوري الذي تعانيه
احلياة السياسية يف لبنان.
كما تناول خماطر احلوادث
االمنية املتنقلة اليت تهدد
اللبنانيني واستقرار لبنان،
الدولة
مؤسسات
وعجز

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

القيام
عن
املتداعية
السياسية
بوظائفها
واالمنية واالجتماعية ،بينما
املسؤولون يتهربون من
حتمل مسؤولياتهم بالسفر
اىل اخلارج».
توافق
«وقد
اضاف:
اجملتمعون على ضرورة
االسراع يف اقرار قانون
على
لالنتخاب
جديد
دائرة
لبنان
قاعدة
واحدة ،ويعتمد النظام
النسيب .كما مت االتفاق
على استمرار االجتماعات
للتوصل اىل آليات عمل
مشرتكة يف سبيل االصالح
واالقتصادي
السياسي
واالجتماعي».

وزراء الداخلية يف جملس
التعاون :مزيد من اإلجراءات
ضد «حزب اهلل»
اتفق وزراء الداخلية يف دول
جملس التعاون اخلليجي أمس
االول اخلميس على «اختاذ
مزيد من اإلجراءات ضد
مصاحل حزب اهلل اللبناني
يف دول اجمللس وضد
املتعاونني معه» ،كما أبدوا
موافقتهم على إنشاء جهاز
للشرطة اخلليجية ،وكلفوا
فريق عمل خمتصًا لوضع
اللوائح .وأكد الناطق باسم
وزارة الداخلية البحرينية
العقيد حممد بن ذينة لـ
«احلياة» أن الوزراء «اتفقوا
على مزيد من اإلجراءات ضد
مصاحل حزب اهلل».
وقال وزير الداخلية البحريين
الشيخ فريق ركن راشد بن
عبداهلل آل خليفة رئيس
االجتماع الوزاري الذي عقد
يف املنامة إن «االتفاق
املبدئي بني إيران والدول
الكربى حول ملفها النووي
جيعلنا نتوقع من تلك الدول
أن توضح لقادة وشعوب
املنطقة أن ما مت التوصل
إليه من اتفاق ،إمنا خيدم
حتقيق االستقرار األمين
اإلقليمي ،وأال يكون على
حساب أمن أي دولة من
دول اجمللس» .واعترب «ان
األحداث األمنية اليت تشهدها
املنطقة تتطلب مزيدًا من
العمل الدؤوب والتعاون
بني دول اجمللس لتعزيز
التنسيق األمين املشرتك».
وقال األمني العام لدول
جملس التعاون اخلليجي

 Granny flatلاليجار

لاليجار يف بانشبول
شقة خلف منزل منفصلة عنه..
بحالة ممتازة جدا ..قربية من
محطة القطار والباص..
يـُفضـّل ان تكون سيدة
ملن يهمه االمر االتصال على الرقم:
0449 618 258
GRANNY FLATS
Premium Design

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

الدكتور عبداللطيف الزياني
«ان وزراء الداخلية عربوا
عن إدراكهم التام للمخاطر
األمنية اليت تواجه دول
جملس التعاون ،وأكدوا
ضرورة مواجهتها والتصدي
والتنسيق
بالتعاون
هلا
الدائم بني خمتلف األجهزة
األمنية املختصة من خالل
واخلطط
االسرتاتيجيات
لألمن
محاية
األمنية
واالستقرار يف دول اجمللس،
ووقاية هلا من كل ما يهدد
اجملتمعات
وسالمة
أمن
ان
وأوضح
اخلليجية».
الوزراء «وافقوا على إنشاء
جهاز للشرطة اخلليجية لدول
جملس التعاون ،وكلفوا
فريق عمل لدرس اجلوانب
التنظيمية واملالية واإلدارية
يف هذا الشأن» ،مؤكدين
أن إنشاء هذا اجلهاز األمين
سيعزز العمل بني دول
اجمللس ويوسع جماالت
التعاون والتنسيق املشرتك
بني األجهزة األمنية فيه،
كما أقروا نتائج االجتماعني
لوكالء
االستثنائيني
الداخلية
وزارات
أخريًا،
حول اإلجراءات الالزمة ضد
مصاحل حزب اهلل واملنتمني
إليه واملتعاونني معه يف
دول جملس التعاون.
وأوضح الزياني أن وزراء
الداخلية رحبوا بتوقيع اتفاق
مقر مركز الطوارئ لدول
اجمللس بني الكويت واألمانة
العامة ،وأكدوا أهمية الدور
إلدارة
باملركز
املنوط
حاالت الطوارئ واحلوادث
واألزمات وزيادة جماالت
التنسيق والتعاون بني دول
اجمللس يف هذا اخلصوص
محاية لدول اجمللس وضمانًا
لسالمة مواطنيها.
كما أقر الوزراء عقد اجتماعات
سنوية إلدارة املخاطر يف
دول اجمللس من أجل زيادة
جماالت التعاون والتنسيق
املشرتك.
الداخلية
وزير
وقال
السعودي األمري حممد بن
نايف «إن ما حييط بدولنا
وما تشهده املنطقة من
كبرية
وحتديات
أحداث
وخطرة ،يعطي هذا اللقاء
وما ينجم عنه من قرارات
وتوصيات أهمية بالغة خلدمة
املواطنني وتعزيز مسرية
التعاون والتنسيق األمين
بني دولنا».
وأشار إىل أن «مواجهة
اجلرمية بأشكاهلا املتعددة
ويف مقدمها جرمية اإلرهاب
تتطلب من أجهزتنا األمنية
من
املزيد
إىل
الدفع
التخطيط االسرتاتيجي األمين
واجلهد االستباقي واملواجهة
احلازمة للفعل اإلجرامي».
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الئحة بنك املدينة 645 :ملــيون دوالر لـ  437شخصاً
أكثر من  644.5مليون دوالر من
األموال املشتبه يف اختالسها من
بنك املدينة استفاد منها حنو
 437شخصًا .بعض هؤالء يعمل
يف احلقل العام ،وبعضهم يعمل
يف القطاع اخلاص بصفة رجال
أعمال .هذا ما توصلت إليه
عمليات التدقيق يف «احلسابات
والعمليات املشتبه بها» ،اليت
سببت انهيار البنك وشقيقه
بنك االعتماد املتحد يف بداية
األلفية املاضية ...بعد  14عامًا،
هناك من يعمل على إنهاء هذا
ّ
امللف
والتخلص منه كليًا بال أي
حماسبة
أحال النائب العام لدى حمكمة
القاضي
(السابق)،
التمييز
حامت ماضي ،على هيئة التحقيق
اخلاصة مبكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب لدى مصرف
لبنان ،تباعًا ،وبعد حتقيقات
استغرقت شهورًا طويلة ،لوائح
(عدة) تضمنت أمساء  437شخصًا
ّ
استفادوا بطريقة أو بأخرى من
األموال املشكوك باختالسها يف
بنك املدينة وشقيقه بنك االعتماد
املتحد.
وطلب القاضي ماضي من اهليئة،
مبوجب كتب رمسية ،التدقيق
يف وضعية هؤالء األشخاص سعيد مريزا ،إجراء الدراسات
وحساباتهم ملعرفة مدى انطباق واملراجعات احلسابية والفنية،
أحكام اجلرائم املنصوص عليها وجدد القاضي ماضي تكليفها،
يف القانون رقم ( 318مكافحة وطاولت أعماهلا آالفًا كثرية من
تبييض األموال) على األموال اليت احلسابات املصرفية والشيكات
تقاضوها على مدى سنوات (قبل والدفاتر والعمليات املختلفة
انهيار هذين البنكني ووضع اليد احلاصلة داخل بنك املدينة وبنك
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١
١١ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺴﺒﺖ ٤
٢٢
ﺻﻔﺤﺔ
٢٢
عليهما)،
وقد
ﺻﻔﺤﺔ ّ
رت هذه األموال ،االعتماد املتحد وعربهما ،وبينهما
ً
644
بنحو
اللوائح،
حبسب
ا
مليون
وبني بنوك أخرى يف لبنان واخلارج،
و 533ألفًا و 270دوالرًا،
ّ
موزعة وعرب بنوك أخرى وشركات صريفة
بني مقبوضات باللرية اللبنانية أو وشركات جتارية وبيوعات ألسهم
الدوالر األمريكي أو اليورو.
وعقارات
وصكوك
وسندات
«األخبار» حصلت على األمساء وسيارات وسلع خمتلفة ...كذلك
كم هائل من حماضر
الواردة يف هذه اللوائح من استندت إىل ّ
مصادرها «الرمسية» ،وتنشرها التحقيقات والدعاوى القضائية
أدناه وفقًا لرتتيبها حبسب والتقارير الداخلية يف البنكني،
األحرف األجبدية الالتينية ،وهي وإفادات البنوك األخرى عن
تتضمن أمساء سياسيني وضباط حسابات وعمليات حمددة وتقارير
وإداريني ورجال أعمال وموظفني جلنة الرقابة على املصارف وهيئة
عامني (أو واجهات هلم أو عاملني التحقيق اخلاصة وقرارات اهليئة
لديهم أو أفراد من عائالتهم) ،املصرفية العليا.
فض ًال عن أمساء أشخاص غري  -املبالغ الواردة لكل اسم هي
ُ
معروفني قد يكونون لعبوا أدوارًا حصيلة إمجالية ملا ُد ِّقق
واشتبه
معينة حلسابهم أو حلساب الغري ،فيه ،وبالتالي ال تشمل هذه
أو جرى توريطهم بشكل مباشر أو املبالغ كل احلسابات والعمليات.
غري مباشر.
وكذلك قد يكون للشخص الواحد
وباالستناد إىل املصادر الرمسية ،أكثر من عملية أو حساب مشتبه
ال بد من توضيح اآلتي:
فيه.
 مل يصدر أي ادعاء أو إدانة حبق  -يف هذه اللوائح حساباتأي شخص من األشخاص الواردة وهمية لبعض األشخاص ،وتوجد
أمساؤهم يف هذه اللوائح ،مبالغ تعود إىل عمليات تبدو يف
وبالتالي إن مجيع هؤالء (من ظاهرها «نظامية» ،كعمليات شراء
منظور القانون) غري مدانني بأي وبيع عقارات ،إال أن الشبهة
حكم أو قرار قضائي ،بل هم من انطلقت من واقع أن األسعار اليت
أصحاب احلسابات أو الشيكات حددت هلا تفوق بأضعاف األسعار
أو التحويالت املشتبه يف أنها الرائجة .كذلك توجد مبالغ سددت
ُ
استخدمت بهدف اختالس األموال ألشخاص من دون أي مقابل هلا
منها
االنتفاع
أو
تبييضها
أو
(تقاضوها بال سبب واضح)،
نتيجة
أو
مشروعة
غري
بوسائل
وبعضها استخدم لشراء شقق
حتايل ورشى وفساد وحمسوبية أو
أراض أو سيارات وتوزيعها
ٍ
و»تربعات» و»هدايا».
بصفتها «هدايا».
 جرى التوصل إىل هذه األمساء  -ترد يف اللوائح أمساء أشخاصوحتديدها من خالل عملية تدقيق أو شركات ليست متورطة
وتصفية واسعة وشاملة ،قامت بالضرورة ،بل جرى من خالهلا
بها جلنة من اخلرباء ّ
كلفها النائب صرف أو تسديد أموال خمتلسة.
القاضي
السابق،
العام التمييزي
وترد أمساء مصارف جرى عربها أو

محمد زبيب

ّ
كلها ،كما لو أنها مل تكن.
حنن اآلن يف أواخر عام  ،2013إال
أن فضيحة البنكني بدأت تتكشف
فعليًا منذ مطلع عام  ،2000أي إنه
مضى عليها  14عامًا حتى اآلن،
ومل يتخذ أي تدبري ينطوي على
حماسبة ،ما عدا مصادرة أموال
وعقارات تعود إىل أصحاب البنكني
واملتورطة الرئيسية رنا قليالت،
وعدد من املتورطني من عائلتها
(طه وباسل قليالت) وآخرين ثبت
أنهم كانت هلم اليد الطوىل يف
االختالس وعمليات تبيض األموال
وجرائم مالية أخرى ...وعلى
الرغم من وجود مئات الدعاوى
القضائية ،إال أن أي متهم رئيسي
يف هذا امللف مل َ
يوقف ،بل إن رنا
قليالت اليت ُسجنت لفرتة وجيزة
ُأطلق سراحها وهربت إىل الربازيل
حيث تعيش حاليًا ،فيما أشخاص
معروفون واردة أمساء بعضهم
يف هذه اللوائح ُحِّررت ممتلكاتهم
وحساباتهم
اجملمدة من دون أي
ّ
تربير.
لقد سبق هليئة التحقيق اخلاصة أن
أحالت ملفات البنكني على النائب
العام التمييزي يف ،2003/2/7
َ
توضح ،استرُ َّدت هذه
وألسباب مل
امللفات يف  ،2003/2/10أي بعد
إليه التحقيقات القضائية بأضعاف  3أيام فقط .ثم عادت اهليئة
مضاعفة .يف حني أن حاكمية وأحالت امللفات جمددًا على النيابة
مصرف لبنان جتري مفاوضات العامة يف  2006/1/16لتعود
حثيثة مع مالكي البنكني للتخلص إليها حاليًا ...يف هذا الوقت
منهما وإنهاء ملفاتهما ،وتشرتط كله ،يرتدد أن كلفة إدارة هذه
لتسوية أوضاع املالكني ،حبسب امللفات وإدارة البنكني املؤقتة
مصادرهم ،شطب الرخصتني كليًا جتاوزت  200مليون دوالر ،وهي
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ذلك
يعد كل
مهدورة ،فهلّ22
وإنهاء أي أثر لوجود البنكني،
أو مبعنى أوضح ،التخلص من سببًا كافيًا إلعادة طرح «امللفات»
أرشيفهما والتعامل مع القضية إعالميًا؟

لم َ
يوقف أي متهم رئيسي يف ملفات بنك املدينة وشقيقه االعتماد املتحد (مروان طحطح)
إليها حتويل أموال خمتلسة ،من
دون توجيه أي اتهامات حمددة
بتورط أصحاب املصرف أو عاملني
فيه ...إخل.
هذه املالحظات ،حبسب املصادر
الرمسية ،ال ّ
ّ
تؤثر يف
األدلة املثبتة.
إن مجيع هذه املبالغ هي خمتلسة
من ودائع َ
بنكي املدينة واالعتماد
املتحد ومن أمواهلما اخلاصة ،حتى
املستفيدين منها
ولو أن بعض ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ميتلكون الغطاء القانوني (مبعنى
ما) لعمليات قاموا بها أو شاركوا
فيها ،وال سيما العمليات العقارية
تعد األسلوب األكثر انتشارًا
اليت ّ
لتبييض األموال يف لبنان والعامل.
كذلك إن هذه املبالغ ال متثل جممل
املبالغ املختلسة أو املبيضة ،بل
ما جرى التوصل إليه حتى اآلن.
ملاذا
سربت اللوائح ،وملاذا
ّ
تنشرها «األخبار» يف هذا التوقيت
بالذات؟
يف الوقت الذي يتعاظم فيه تآكل
هدم ما
وي َ
الدولة ومشروعيتهاُ ،
َج اللبنانيون
ويز ّ
بقي من أثر هلاُ ،
يف املزيد من األزمات والصراعات
ربط مصريهم برهانات
وي َ
ّ
املدمرة ُ
وارتهانات تتصل مبصاحل خارجية
ومصاحل شخصية
وخاصة ...هناك
ّ
من هو مشغول يف «نتش» ما
بقي من منافع ،ولفلفة ما ُفرض
فتحه من ملفات سالفة .يأتي ملف
بنكي املدينة واالعتماد املتحد يف
ّ
مقدمة امللفات املطلوب
التخلص
ّ
منها اآلن ،ويف هذا الوقت،
حيث الناس مشغولون بتوفري
سبل العيش واألمن واإلفالت من
العقاب اجلماعي املفروض عليهم.
تفيد املعلومات املستقاة من أكثر
ّ
من مصدر
معين ،بأن اإلجراءات
القضائية اليت أدارها مريزا ،وبعده
جدية ،وبالتالي مل
ماضي ،مل تكن ّ
يكن ممكنًا توقع الوصول إىل
حماكمة عادلة ومساءلة ضرورية
لكل من شارك يف اختالس األموال
وتبييضها واستعماهلا يف شراء
الذمم والضمائر ومتويل األعمال

باجملتمع
واملضرة
املشبوهة
واالقتصاد .وبالتالي احنصرت
اإلعالمي
باجلانب
اإلجراءات
«االستعراضي» لتنتهي من حيث
بدأت ،وتعيد دورتها جمددًا ،مرارًا
وتكرارًا ،بال نتيجة واضحة.
امللف عاد إىل هيئة التحقيق
اخلاصة لدى مصرف لبنان،
وهي متتلك أص ًال معلومات
ومعطيات تفيض
عما توصلت
ّMelbourne
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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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لبنانيات

جلنتا اخلارجية واالتصاالت عرضتا خطورة التنصت والتجسس االسرائيلي حبضور  ٢٧سفريا:

لن نرتك وسيلة للقيام مبسؤولياتنا وللحكومة دور عليها أن تضطلع به
أكد اجتماع جلنيت الشؤون
اخلارجية واملغرتبني ،واالعالم
واالتصاالت ان لبنان لن يسكت
على جتسس اسرائيل عليه،
ولديه امكانات كثرية لذلك.
فقد ترأس رئيس جلنة الشؤون
اخلارجية النائب عبداللطيف
الزين ،يف حضور رئيس جلنة
االعالم واإلتصاالت النائب
حسن فضل اهلل ،اجللسة
املشرتكة للجنتني ،يف القاعة
العامة جمللس النواب امس
االول لدرس وعرض التجسس
والتنصت اإلسرائيليني على
لبنان ،يف حضور  27سفريا
وممثال للبعثات الديبلوماسية
املدعوة اىل اجللسة وهي الدول
اخلمس الدائمة العضوية يف
جملس األمن ،ودول اإلحتاد
األوروبي والدول املشاركة يف
قوات اليونفيل وممثل املنسق
العام لألمم املتحدة يف لبنان.
وحضر اجللسة وزراء اخلارجية
يف
واإلعالم
واإلتصاالت
حكومة تصريف االعمال :عدنان
منصور ،نقوال صحناوي ووليد
الداعوق وعدد من املسؤولني
يف الوزارتني وأعضاء اللجنة
الفنية ملتابعة هذا املوضوع،
ورئيس جلنة درس أخطار
األبراج االسرائيلية على احلدود.
كما حضر النواب :ايلي ماروني،
عمار حوري ،أغوب بقرادونيان،
خضر حبيب ،علي عمار ،حممد

احلجار ،ميشال موسى،
قبيسي ،علي بزي،
اخلوري ،كامل الرفاعي،
املوسوي ،اميل رمحة،
اسود ،سامر سعادة،
القادري ،قاسم هاشم
زهرمان.

هاني
وليد
نواف
زياد
زياد
وخالد

فضل اهلل
اثر اجللسة اليت استغرقت قرابة
ساعة ،قال النائب فضل اهلل:
عقدت جلنتا الشؤون اخلارجية
االجتماع
هذا
واالتصاالت
بناء على دعوة الرئيس نبيه
بري ملتابعة ملف التجسس
االسرائيلي على لبنان ،هذا
االجتماع دعي اليه سفراء الدول
الدائمة العضوية يف جملس االمن
الدولي وسفراء االحتاد االوروبي
وسفراء الدول اليت لديها قوات
مشاركة يف اليونيفيل ،فضال
عن ممثل االمني العام لالمم
املتحدة .وحضر ايضا الوزراء
املعنيون ،اخلارجية واالتصاالت
واالعالم والسادة النواب اعضاء
اللجنتني ومن حضر من الزمالء
النواب ،اللجنة الفنية املوكلة
متابعة اخطار االبراج االسرائيلية
املنصوبة على احلدود واليت
هي موكلة من احلكومة اللبنانية
حضرت هذا االجتماع وقدمت
لنا عرضا موثقا مشل حتديد
طرق التجسس االسرائيلية

عرب االبراج ،وهذا التجسس
يطاول املقيمني على االراضي
اللبنانية ،كل شيء على اهلواء
يف لبنان سواء كان عرب اهلاتف
اخلليوي او الثابت او االنرتنت
او يف اي وسيلة اتصاالت
حتى عرب االجهزة عرب موجات
اليونيفيل او موجات القوى
االمنية اللبنانية ،كله حتت
العدوان التجسسي االسرائيلي.
عرض فيلم فيديو ،تصوير حي
للمواقع وللتبديالت اليت جتري
فيها ،فضال عن الشروحات اليت
قدمت اىل السلك الديبلوماسي
يف الدرجة االوىل الننا حنن
يف جلنة االعالم واالتصاالت
سبق لنا ان اطلعنا على جزء
من هذه املعطيات اليوم كان
هناك معطيات اضافية اكثر النه
دائما هناك تطوير اسرائيلي
هلذا التجسس.
اضاف :اهلدف من هذا االجتماع
كما حتدثنا يف اجللسة وحتدث
رئيس اجللسة ،معالي وزير
اخلارجية حتدث ان االعتداء على
بلد ذي سيادة بهذه الطريقة
هو خارج كل املواثيق والقرارات
الدولية وايضا هناك اعتداء على
احلريات وعلى اخلصوصيات.
وقلنا هلم انتم يف اآلونة االخرية
تعرضتم لتجسس خارجي على
بلدانكم وال احد منكم يقبل بهذا
االمر ،فضال عن انه يف العرض
الذي قدمته اللجنة الفنية تبني

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

طرق التجسس على اليونيفيل
وعلى السفارات ايضا ،كيف
يتم التجسس على ما يصدر
من السفارات املوجودة يف
لبنان .فهذا العرض هو الطالع
هذه الدول من اجل املساعدة
سواء يف احملافل الدولية
او بأي طريقة اخرى للحد من
هذا العدوان التجسسي على
لبنان ،اذا هذا االجتماع هو
الطالع هؤالء الديبلوماسيني من
سفراء وممثلي سفارات واعتقد
انها كانت باملعنى النيابي هي
جلسة استثنائية للمرة االوىل
يعقد يف القاعة العامة جمللس
النواب مثل هذا االجتماع الذي
حيضره سفراء وديبلوماسيون
ونواب من اجل مناقشة قضية
كهذه .هذا ما مت اليوم يف هذه
اجللسة.
جلسة اطالع
وردا على سؤال ،قال :حقيقة
مل حيصل نقاش الن اجللسة
هي جلسة اطالع ،هم كسفراء
يطلعون
وكديبلوماسيني
وبالتأكيد لقد زودوا مادة
موثقة ورأوا العرض وسجلوا
ان
واملفرتض
مالحظاتهم

ينقلوها اىل دوهلم ،وحنن متنينا
عليهم ان ينقلوا اىل دوهلم
هذه الصور.
ماذا بعد اليوم؟
 طبعا اجمللس النيابي يقومبدوره واحلقيقة هذا املوضوع
بدأ به دولة الرئيس االستاذ
نبيه بري وهو يكمل يف هذا
امللف عرب اجمللس النيابي
واللجان املختصة ،هناك جلنة
فنية مكلفة من احلكومة يف
حاجة اىل بعض الوقت لتقدم
دراستها ،حنن يف لبنان كدولة
لدينا امكانات كبرية تقنية وفنية
نريد قرارا وارادة ،نستطيع ان
حنمي سيادتنا يف ما يتعلق
باملقاومة .اليوم حنن نتكلم على
اجتماع جلان نيابية .املقاومة
عربت عن موقفها على لسان
مساحة االمني العام السيد حسن
نصراهلل ،لكن هذا املوضوع هو
يف عهدة الدولة اللبنانية ،حنن
اليوم يف هذا االجتماع للسفراء
اىل
اتوا
والديبلوماسيني،
مؤسسة من مؤسسات الدولة
اللبنانية من اجل ان يكونوا على
اطالع على ما حيدث املسؤولية
تقع على الدولة والدولة اذا

قررت تستطيع ان تفعل الكثري
ولدينا امكانات كثرية وغري
صحيح اننا ال نستطيع ان نفعل
شيئا او ضعفاء.
هل حضر مجيع السفراء؟
 اوال :الدولة شكلت هذهاللجنة من خالل احلكومة ،هذه
اللجنة تضع الدراسة ،وعندما
تنتهي من عملها تقدم توصيات
فنية .باملوقف السياسي حنن
مكملون باخلطوات املفرتض
ان هناك شكوى جمللس االمن،
وزارة اخلارجية ستكمل فيها،
هناك مذكرة لالمني العام
لالمم املتحدة .اليوم هذا اللقاء
مع السفراء ،وما قدمناه من
معطيات يشبه املذكرة هلذه
الدول اجملتمعة ،يف االحتاد
الدولي لالتصاالت ستكمل
اجلهة املعنية بالدولة وزارة
االتصاالت وممثلنا يف هذا
االحتاد سيكمل يف هذا االطار.
حنن وجهنا الدعوة ،اجمللس وجه
الدعوة اىل السفراء ،فمن حضر
مرحب به ومسع ،ومن مل حيضر
هذا شأنه.
حضر رئيس جلنة الشؤون
اخلارجية .رمبا السفري االمريكي
ليس يف حاجة اىل ان حيضر
ويطلع على هذه املعلومات
ألنه يعرفها ويعرف اكثر منها
لديها
االمريكية
فالسفارة
عالقات متينة مع الكيان
االسرائيلي لتعرفها ،وبالتالي
هو ليس يف حاجة اىل ان حيضر
ويزود دولته هذه املعطيات.
هل لديكم اقتناع بأنكم بالطرق
الديبلوماسية ستصلون اىل
مكان ما؟
 علينا ان نتبع كل السبلونسلك كل الطرق وال نرتك
وسيلة من الوسائل للقيام
مبسؤولياتنا اال ونقوم بها،
اعود للقول ان اجمللس النيابي
من خالل دولة الرئيس يقوم
بدوره ،هناك دور على احلكومة
ان تضطاع به .ويف النهاية
هذه مسؤولية الدولة ،وعندما
تقوم مبسؤولياتها الكاملة اعتقد
اننا نوقف هذا العدوان.
لبنان لديه امكانات تقنية كبرية
وفنية وهناك خيارات عديدة
امام احلكومة اللبنانية اذا يف
حاجة اىل متويل ،كان حيكى عن
رقم حمدد اعتقد ان التمويل
متوافر ونستطيع ان نواجه هذا
التجسس وحنمي خصوصياتنا.
مل حيصل نقاش معهم يف
اجللسة يف حضور ممثل االمني
العام لالمم املتحدة ،لكن اجليش
اللبناني الذي يشارك يف لقاء
مع اليونيفيل سيطرح املوضوع
على القوات الدولية وهي
عرضة للتجسس واليوم جرى
اثبات مباشر كيف جتسس العدو
االسرائيلي على اليونيفيل.
اما وزير اخلارجية ،فقال:
لبنان ال ميكن ان يسكت عن
هذا االعتداء ،اطلعنا السفراء
على الوضع لنقل خطورة هذا
التجسس.
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مـقاالت

استدارة تركيّة حنو إيران ،أين موقع العرب؟ ا ّي ديبلوماسيّة غربيّة جتاه حزب اهلل بعد النــووي؟
ناهض حرت
استدارة تركية كاملة حنو إيران ـــ احملور ،ال تعوزها،
كعادة وزير اخلارجية أمحد داود أوغلو ،الرتوش
البالغية الفخمة حول التحالف الرتكي ـــ اإليراني
حلفظ األمن يف املنطقة ،وجتاوز الصراع املذهيب،
ووحدة اقتصادية
تتحول قطبا دوليًا! يا سالم! كأن
ّ
أنقرة اإلخوانية مل تسع ،على مدار ثالث سنوات ،إىل
تقويض النفوذ اإليراني يف املنطقة ،وكأنها مل
تشن
ّ
حربًا مذهبية طاحنة ،وتدعم اإلرهاب التكفريي ،يف
العراق والشام ،مبا أدى ،فعليًا ،إىل قيام «داعش»،
ً
ثقافة وتنظيمًا.
ال ميكن حكومة رجب أردوغان ،يف الواقع ،أن تتبع
سياسات إقليمية جديدة للسالم واالستقرار يف الشرق
ّ
األوسط؛ فهي ،يف النهاية ،حكومة إخوانية
مركبة،
عضويًا ،على مشروع عثماني ،ليس له فكرة أو أداة
أو أرضية أو حاضنة ،سوى التحشيد املذهيب والتأزيم
ّ
السياسي وامليليشيات املتطرفة،
املدللة واملتوسعة
بفضل تنافس اخلط اإلخواني العثماني واخلط الوهابي
السعودي ،على خدماتها اإلجرامية.
سبق للعالقات الرتكية ـــ السورية أن المست حدودًا
اسرتاتيجية ،ثم انهار كل ما حتقق على هذا الطريق مع
أول فرصة الحت إلسقاط النظام السوري ،وانفتاح
الشهية العثمانية للسيطرة على البلد اجلريح ،وحتديدًا
من خالل التحريض املذهيب واإلرهاب التكفريي،
وهما ،كذلك ،أداتا أنقرة لدخول العراق .وال يساورنا
ّ
الشك ،حلظة ،بأن أنقرة لن
تعف عن استخدام هاتني
األداتني ،يف ظروف مالئمة ،يف إيران نفسها.
النهج اإلخواني ،كما هو معروف ،قائم على انتهازية
سياسية ال ضفاف هلا ،تتحسس موازين القوى
وتتحينّ الفرص .وحني يغدو ذلك النهج مرتبطًا
بطموحات قومية توسعية ،فستكون احملصلة ذلك
ّ
األداء الغامض حلكومة أردوغان ،من
التقلبات احلادة
واخلطابات االنفعالية وازدواجية املعايري وانعدام
املسؤولية وارتكاب اجلرائم وتسويغها والنزعة
التدخلية والوقاحة .أما اقرتاح أوغلو حول إقامة
تكامل اقتصادي تركي إيراني ،فال يعدو أن يكون
أكثر من تعبري عن نهم رجال األعمال األتراك ،من
داعمي األردوغانية ،للحصول على حصة من كعكة
التجارة اإليرانية لفرتة ما بعد العقوبات ،أي
جمرد
ّ
انتهاز للفرصة املتاحة ال غري؛ ذلك أن بناء كتلة
اقتصادية ثنائية ،يتطلب ،أو ًال ،بناء كتلة سياسية
بني الدولتني .وهو ما يبدو ـــ بالنظر إىل التناقضات
احلادة يف املصاحل والسياسات بني الطرفني ـــ
مستحي ًال.
مييز عثمانيو أنقرة ،بالطبع ،بني اإليرانيني والعرب؛
ّ
فإيران قاومت العثمنة يف املاضي ومل ختضع للسلطان
الرتكي ،والدولة اإليرانية احلديثة ّ
شكلت ،سواء يف
عهد الشاه أو يف عهد اجلمهورية اإلسالمية ،قوة
إقليمية كربى موازية .باملقابلّ ،
وطد إسالميو تركيا
متردوا عن دور
نزعة العداء واالحتقار للعرب الذين ّ
الرعية ،وسعوا إىل بناء ذاتية قومية تعثرت ،وانتهت
إىل تراجع دوهلا الثالث الكربى :مصر املنهارة والعراق
املدمر وسوريا اجلرحية .وعلى هذه اخللفية ،رمبا ينظر
َّ
أوغلو إىل إمكانية الفصل بني التحالف الثنائي مع
إيران واستمرار السياسات الرتكية املعادية إزاء حلفاء
طهران العرب ،أو لنقل استمرار التنافس الرتكي
اإليراني على النفوذ يف العامل العربي ،وخصوصًا يف
املشرق .ومن املؤسف أن املبادرة العربية الوحيدة
املطروحة اآلن يف الواجهة ،أي املبادرة السعودية،
املصب نفسه.
تصب يف
ّ
ّ
يف أي حماكمة عقالنية للمصاحل العليا للمملكة العربية
السعودية ،سوف جند أن احلل املمكن لتاليف وقوع
العرب يف الفراغ بني تركيا وإيران ،وما ينشأ
عن ذلك من خماطر وحتديات ،إمنا يكمن يف اتباع
سياسات تصاحلية مع سوريا والعراق ،وإعادة بناء
النظام العربي ،وتوسيع مركزه إىل
رباعية سعودية
ّ
مصرية سورية عراقية؛ بد ًال من ذلك تتبع الرياض
ـــ مدفوعة باملصاحل الضيقة للعائلة احلاكمة والنزعة
املذهبية والرجعية الوهابية ـــ سياسات أخرى
انتحارية :حماصرة العراق ومنع نهوضه ،وتدمري
سوريا ،واستخدام الدعم املالي ملصر لتحييدها عن
لعب دور إجيابي على املستوى اإلقليمي؛ لقد برهنت
السعودية ،جمددًا ،عن معاداتها العميقة للعروبة
ونهضتها ،ومتسكها باالنتماء إىل الدائرة اجلهنمية،
املذهبية الوهابية ،كإطار وحيد لفهم املنطقة ،حتى
لو انتهى ذلك يف أحضان تل أبيب!
املزيد من الضغط السعودي على سوريا والعراق،
لن يسقطهما ،كما ظهر جليًا خالل الفرتة العصيبة
ّ
الفائتة ،لكنه
سيوطد نفوذ حليفتيهما ،إيران ،يف

صميم بناء الدولتني العربيتني ،كلما احتاجتا أكثر إىل
الدعم اخلارجي يف مواجهة اهلجمة اخلارجية .ولعلها
مفارقة كاشفة أن العرب الذين يتخوفون من النفوذ
اإليراني يف سوريا هم الذين جعلوا من دمشق أقل
استقال ًال حنو طهران ،مبا اقرتفوه من جرائم حبق البلد
العربي الوحيد الذي كان ،إىل ما قبل  ،2011حائزًا
مقدرات قوة تضمن احلضور العربي على املستويني
اإلقليمي والدولي.
البديل الوحيد املمكن اليوم عن إحياء نظام عربي
فائت ،أو حتى إلحيائه وفق أسس جديدة ،هو صيغة
احتادية بني العراق وسوريا ،تتحول مركزًا لتوحيد
املشرق ّ
كله يف كتلة قادرة على مواجهة التحديات،
املعادية والصديقة معًا.

اجليش يفكّك خاليا مسلّحة يف البقاع األوسط
نقوال أبو رجيلي

تكثف استخبارات اجليش مالحقة «اخلاليا النائمة» يف
البقاع ،مع تصاعد حدة املعارك على املقلب السوري
من سلسلة جبال لبنان الشرقية.
على وقع املعارك الدائرة خلف سلسلة جبال لبنان
الشرقية واألحداث األمنية اليت يشهدها لبنان،
تواصل مديرية املخابرات يف اجليش اللبناني مالحقة
خاليا إرهابية يف البقاعني األوسط والغربي ،حيث
ينشط أعضاؤها على خط دعم املعارضة السورية
املسلحة .نشاط اجليش تصاعد يف البقاع يف اآلونة
حد بدت معه عمليات الدهم شبه يومية.
األخرية ،إىل ّ
إذ تنفذ مديرية املخابرات مدعومة بعناصر اجليش
عمليات دهم يف بلدات البقاعني األوسط والغربي،
حيث يسترت مطلوبون يشتبه بضلوعهم يف زرع عبوات
ناسفة على جوانب الطرقات الرئيسية يف البقاع،
وتفجريات استهدفت مواكب وحافالت ركاب تابعة
حلزب اهلل واجليش اللبناني.
يشري مسؤول أمين لـ»األخبار» البريوتية إىل أن
بناء على سلسلة حتقيقات جرت
«عمليات الدهم جتري ً
مع موقوفني اعرتفوا بضلوعهم يف هذه العمليات مع
أشخاص آخرين» .وحبسب املصدر« ،أدت عمليات
الدهم إىل توقيف عشرات اللبنانيني والسوريني،
سرية متنقلة بني بلدة
يشكلون مجيعهم خاليا
بقاعية
ّ
ّ
وأخرى ،يزداد نشاطها ويرتاجع حبسب الظروف
األمنية وطبيعة املهمات املكلفة تنفيذها» .ويؤكد
ّ
املصدر أن «التحقيقات مع هؤالء أظهرت ارتباطهم
ّ
السورية
املباشر مبجموعات من املعارضة
املسلحة،
ّ
فض ًال عن التخطيط للقيام بعمليات
إرهابية وجتنيد
ّ
شّبان وإرساهلم إىل سوريا» ،كاشفًا عن أن «سكان
البلدات البقاعية بدأوا برفد اجليش باملعلومات عن
اإلرهابيني».
يف سياق متصل ،تسيطر حالة من احلذر الشديد
على سكان القرى احملاذية لسلسلة اجلبال
الشرقية،
ّ
القلمون
ختوفًا من امتداد معارك منطقة
السورية
ّ
إىل الداخل اللبناني .وتكفي جولة على قرى شرق
زحلة املمتدة من عنجر جنوبًا مرورًا ببلدات كفرزبد،
عني كفرزبد ،قوسايا ،دير الغزال ،رعيت ،وصو ًال
إىل خراج بلدتي سرعني والنيب شيت ،ليتبينّ حجم
العسكرية اليت تتخذها وحدات اجليش
التعزيزات
ّ
املنتشرة يف تلك املنطقة .ويسيرّ اجليش عددًا من
اجلبلية ومنع حصول
الدوريات املؤللة ملراقبة املنافذ
ّ
أية خروقات
أمنية عند الطرف اللبناني من احلدود .أما
ّ
يف املقلب اآلخر من احلدود ،فتقول مصادر مطلعة
ّ
لـ»األخبار» إن «هناك استحالة لتسلل عناصر
مسلحني
إىل الداخل اللبناني ،نظرًا إىل كثافة املواقع العسكرية
التابعة للجيش السوري ،وحتديدًا يف املنطقة الواقعة
بني جبال عني كفرزبد والتالل احمليطة بنقطة جديدة
يابوس
احلدودية» .ليس هذا فحسب ،بل تكشف
ّ
إجراءات
عن
املصادر
أمنية تتمثل بانتشار واسع
ّ
ومكثف لعناصر تابعني حلزب اهلل على ختوم اجلبال
املمتدة من أعالي بلدة قوسايا حيث املوقع العسكري
التابع للجبهة
الشعبية ــــ القيادة العامة ،وصو ًال إىل
ّ
مرتفعات بلدة النيب شيت مشا ًال.
على صعيد آخر ،مل تفلح جهود مقربني من الشيخ
«األسريية» اليت
أمحد األسري ،يف إعادة إحياء احلالة
ّ
منت يف املاضي داخل بعض بلدات البقاع األوسط.
وعلمت «األخبار» من مصادر أمنية أن «عددًا من
الناشطني التابعني لألسري حضروا من صيدا وجالوا
على بعض املؤيدين ملواقفه ،من بينهم أشخاص كان
األخري قد التقاهم خالل الزيارات اليت قام بها للبقاع
يف أوقات سابقة بعد إطالق محلته املناهضة حلزب اهلل
والنظام السوري».

هيام القصيفي
على إيقاع التفاهم االمريكي
ـ الغربي ،تراوح احلركة
الديبلوماسية يف لبنان بني
تشدد خليجي جتاه وضعه
ّ
األمين ودور حزب اهلل يف
سوريا ،وإشارات من سفراء
غربيني إلعادة التواصل مع
احلزب.
ّ
ذكر السفري األمريكي يف لبنان
ديفيد هيل ،يف  23تشرين
االول الفائت ،يف االحتفال
بذكرى تفجري مقر املارينز
يف لبنان ،بدور حزب اهلل يف
استهداف اجلنود األمريكيني
اآلتني يف «مهمة سالم»
اىل بريوت عام  .1983ويوم

هل أعطت زيارات إيخهورست لحزب اهلل إشارات عن رغبة أوروبيّة
يف التواصل معه؟ (مروان بوحيدر)

اخلميس أعاد التأكيد أن بالده مستمرة يف مراقبة
أنشطة إيران االرهابية وأنشطة وكالئها ،مبا يف
ذلك حزب اهلل.
يف املوقفني كالم مبدئي يعكس سياسة
واشنطن التقليدية جتاه احلزب ،ويرتافق مع
تأكيدات مستمرة بضرورة احلفاظ على التوازنات
احمللية واالستقرار ،والوقوف اىل جانب أصدقاء
واشنطن يف لبنان .لكن هذا اخلطاب مل يساهم
يف التخفيف من مالمح قلق لبنانية من أن تشمل
صفقة التفاهم االمريكي ـــ اإليراني دور حزب اهلل
يف لبنان ،ولو حاول هيل التخفيف من وطأتها.
فكالم السفري االمريكي أريد به نفي مالمح القلق
هذه ،خصوصًا أن نشاطه ـــ كما نشاط بعض
زمالئه الغربيني ـــ يثري أسئلة حول مستقبل
ما ترصده أوساط لبنانية من متغريات تستتبع
االتفاق االمريكي ـــ االيراني ،وخلفه اتفاق إيران
وجمموعة الـ» »1+5حول امللف النووي.
ويربز تقاطع بني املعلومات والقراءات احمللية،
وحتى املخاوف ،من أال يعكس الكالم االمريكي
الوجه الكامل حلقيقة ما جيري فعليًا ،ومن أن
تكون الديبلوماسية الغربية تسري على إيقاع
املفاوضات ورؤية واشنطن لدور إيران احملوري
يف الشرق االوسط ،مبا ينتج يف مرحلة الحقة
تطبيعًا للعالقات االمريكية ــــ الغربية مع حزب
اهلل املدرج على الئحة االرهاب.
فرصد املتغيرّ ات الديبلوماسية بدأ منذ متوز
الفائت ،منذ اللحظة اليت وضع فيها االحتاد
االوروبي اجلناح العسكري للحزب على الئحة
املنظمات االرهابية .وبقدر ما أثار القرار ترحيبًا
تفهم
لدى الوسط املناوئ حلزب اهلل ،كان مثة
ّ
جلولة سفرية االحتاد االوروبي اجنيلينا إخيهورست
على الرئيس نبيه بري ووزير اخلارجية عدنان
منصور ،لشرح خلفيات القرار .لكن جولة السفرية
األوروبية اليت مشلت وزراء حزب اهلل ومسؤول
العالقات الدولية فيه ،وعكست يف جانب منها
املخاوف على جنود االحتاد األوروبي يف القوات
الدولية ،أعطت أيضًا إشارات عن رغبة االحتاد يف
إعادة الوصل السياسي مع احلزب ،بعد حتييد
جناح احلزب العسكري عن العالقات الثنائية.
بعد االحتاد األوروبي ،جاء السفري االمريكي ديفيد
هيل يف إطار مغاير متامًا ملا شهدته الديبلوماسية
االمريكية منذ أعوام .فانفتاح هيل على األفرقاء
املسيحيني خارج إطار ما يسميه بنفسه «حلفاءنا
يف لبنان» بدا الفتًا ،ليس حبصوله ،بل بتكرره
مرات عدة ،وخصوصًا أن الديبلوماسي االمريكي
على تواصل دائم مع شخصيات ال تقارب املنحى
الذي اختذته واشنطن منذ عام  2005حتى اليوم،
ويلتقي دوريًا شخصيات معروفة بعالقتها حبزب
اهلل الذي قيل إنه ّ
تلقى إشارات أمريكية مباشرة.
وقد أثارت شخصية هيل وانطباعاته وأسئلته
احملددة ارتياحًا لدى القوى املسيحية احلليفة
لقوى  8آذار ،من دون أن تصل اىل حد املبالغة
يف وصف أدائه باالنقالب اجلذري يف سياسة
واشنطن.
ويف موازاة ذلك ،برزت حركة ديبلوماسية
فرنسية مطردة جتاه حزب اهلل ،تتبلور تارة يف

شكل اقرتاحات لعقد مؤمترات حوارية يف فرنسا
أجهضت يف مهدها ،أو دعوات منفردة لزيارات
عمل ومؤمترات .وجاءت هذه االلتفافة يف وقت
سعت فيه فرنسا يف االسابيع االخرية اىل الظهور
مبظهر املعرقل لالتفاق االمريكي ــــ اإليراني
والوقوف اىل جانب إسرائيل ،ولعب دور القوة
الفاعلة يف الشرق االوسط حيث هلا مصاحل حيوية
وعسكرية ،وال سيما العقود العسكرية مع دول
اخلليج.
واجلديد بروز توجه بريطاني ملسته بعض
الشخصيات اللبنانية إلجراء حوارات علنية مع
احلزب ،ولكن بعد استتباب الوضع الدولي جراء
إعالن الصفقة الدولية االيرانية وتلمس تداعياته
على الدول احلليفة يف املنطقة ،ومنها دول
اخلليج .واملفارقة أن بريطانيا هي اليت تشددت
إزاء وضع اجلناح العسكري حلزب اهلل على الئحة
االرهاب يف االحتاد األوروبي ،وهي نفسها
اليت ينقل عن ديبلوماسييها ضرورة التواصل
واالنفتاح على احلزب جبناحه السياسي بطبيعة
احلال .ال بل هناك من يذهب اىل القول إن
بريطانيا هي اليت تدفع يف اجتاه توسيع مروحة
االتصاالت الغربية يف لبنان ،وفتح أقنية احلوار
مع اجلميع ،على قاعدة أن الوضع اللبناني حيتاج
عاج ًال أو آج ًال اىل كل الوسائل الديبلوماسية
اخلارجية واحمللية املتاحة بغية إمرار االستحقاقات
فيه ،بأقل االضرار املمكنة ،وأوهلا االنتخابات
الرئاسية.
من الطبيعي أن تكون املرحلة الراهنة حافلة
باألسئلة عن أي مالمح تغيري قد تطرأ على مواقف
الدول اليت وقفت اىل جانب لبنان وسيادته
وقوى  14آذار منذ عام  2005حتى اليوم .لكن
الديبلوماسية نفسها هي اليت وقفت اىل جانب
حكومة الرئيس جنيب ميقاتي بعد إخراج حزب
اهلل للرئيس سعد احلريري من السرايا احلكومية،
على أساس أنها تدعم املؤسسات الدستورية ال
تدور الزوايا اليوم
األشخاص .وهي نفسها اليت ّ
يف احلديث عن االحتماالت املطروحة للبنان وسط
املتغريات االقليمية .ومن البديهي القول إن
احلركة الديبلوماسية ُترصد ،يف شكل أكثر حدة،
يف ظل تشدد خليجي جتاه وضع احلزب ودوره يف
سوريا ،ويف ظل احلديث عن انصراف إيران بعد
استتباب وضعها النووي اىل حضور أكثر فاعلية
يف الشرق االوسط ،وال سيما لبنان وسوريا.
وهنا يطرح السؤال يف بعض الدوائر اللبنانية
لدى احلديث عن احتمال فتح أقنية حوار غربية مع
حزب اهلل :هل سيكون احلوار على إيقاع استمرار
احلزب يف العمل العسكري يف سوريا ،والذي
ارتفعت وتريته أخريًا؟ أو انه سيكون مشروطًا
بانسحاب احلزب بعد انتهاء معركة القلمون؟ أم
أن التفاهم االمريكي االيراني سيشمل يف بعض
تفاصيله غري املعلنة دور احلزب يف استتباب
االستقرار يف لبنان؟ وهذا يفرتض حوارًا مباشرًا
معه ،وحنن على أبواب االستحقاق الرئاسي الذي
يفرتض دورًا إليران واحلزب ،اىل جانب السعودية
وعواصم القرار الغربي ،يف حتديد خيار الفوضى
أو االنتخاب.
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عرب وعالم

إيران واإلمارات مع بدء فصل جديد من العالقات
نفذت طهران أحد التعهدات
اليت قطعتها مبوجب االتفاق
الذي وقعته والوكالة الدولية
للطاقة الذرية منتصف تشرين
الثاني ،بدعوتها مفتشي
الوكالة اىل زيارة موقع أراك
احلساس النتاج املياه الثقيلة
يف الثامن من كانون االول.
ويثري مفاعل اراك الذي
يعمل باملياه الثقيلة والذي
تنوي ايران بدء تشغيله
يف نهاية  ،2014خماوف
القوى الكربى النه يؤمن
احلصول
امكان
لطهران
على البلوتونيوم البديل من
االورانيوم املخصب النتاج
قنبلة نووية.
ومبوجب االتفاق املوقت
الذي أمكن التوصل اليه يف
جنيف مع جمموعة  ،1+5للدول
اخلمس الدائمة العضوية يف
جملس االمن واملانيا ،تعهدت
ايران جتميد العمل يف هذا
املفاعل مدة ستة اشهر.
وعلى رغم ان الوكالة تفقدت
بانتظام هذا املفاعل اال انها
مل حتصل على تفاصيل عن
تصميمه وتشغيله منذ 2006
ومل يسمح هلا بزيارته منذ آب
.2011
ايران واالمارات
على صعيد آخر ،صرح
وزير اخلارجية االيراني حممد
جواد ظريف بأن اجلمهورية
تولي
االيرانية
االسالمية
اهمية فائقة العالقات الثنائية
مع دول اجلوار ،وخصوصًا
«دولة االمارات الصديقة
والشقيقة».
وقال لدى لقائه نظريه

الرئيس االيراني حسن روحاني – اىل اليمني – مستقب ً
ال وزير الخارجية
االماراتي الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان – اىل اليسار – يف طهران أمس
االول( .أ ف ب)

االماراتي الشيخ عبداهلل بن
زايد آل نهيان يف طهران ان
اجلمهورية االسالمية االيرانية
تری ان املنطقة ملك لكل
دوهلا ،وان السالم والتطور
واالزدهار فی املنطقة ملك
للجميع ايضا .وأضاف« :اننا
نعترب أي تقدم لدول املنطقة
ایل االمام جناحا لنا ،وای خطر
وتهديد هلا خطرًا علينا».
أما وزير اخلارجية االماراتي،
فتحدث عن االفاق املستقبلية
بني
للعالقات
واجلديدة
البلدين ،قائ ًال ان «لنا عالقات
جوار مع اجلمهورية االسالمية
ولن نكتفي بهذا املستوی
من العالقات بل نتطلع ایل
تعزيزها».
علی
الوزيران
وشدد
ضرورة بدء فصل جديد من
العالقات الثنائية واملتعددة.
وحبثا
آخر
يف
ايضًا
املستجدات فی املنطقة،

وخصوصًا
وافغانستان.
واستقبل الرئيس االيراني
حسن روحاني الوزير االماراتي
الحقًا.

سوريا

الغاء عقوبات
ويف بروكسيل ،ألغت حمكمة
العدل االوروبية عقوبات
لالحتاد األوروبي على شركة
طاقة إيرانية ،وهو أحدث حكم
يبطل اإلجراءات اليت اختذها
االحتاد ملعاقبة طهران بسبب
برناجمها النووي.
وألغى احلكم العقوبات على
شركة «فوملن» اليت قالت
احلكومة األمريكية انها شاركت
يف بناء حمطة سرية لتخصيب
االورانيوم يف إيران ،وكذلك
على املساهم مالك حصة
الغالبية يف الشركة فريدون
حمموديان

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

انتهاء صياغة تعديالت الدستور بعد تفسري توافقي ملبادئ الشريعة
ُأعلن أمس االول االنتهاء من
صياغة تعديالت على الدستور
املصري بعد اعتماد صيغة
توافقية لتفسري مبادئ الشريعة
اليت يستند إليها الدستور وافق
عليها األزهر والكنيسة ،فيما
رفضها السلفيون ،ليبدأ غدًا
االقرتاع على املواد يف اللجنة،
متهيدًا إلرسال املشروع إىل
الرئيس املوقت عدلي منصور
للدعوة إىل استفتاء عليه.
وتنص فقرة تفسري مبادئ
الشريعة يف ديباجة الدستور على
أن «مبادئ الشريعة اإلسالمية
تعين األحكام قطعية الثبوت
والداللة ،باعتبار أن هذه األحكام
وحدها اليت يكون االجتهاد فيها
ممتنعًا» ،كما تضمن استبدال
النص داخل الديباجة على أن
«مصر دولة مدنية» ليصبح
«مصر دولة دميوقراطية نظام
حكمها مدني».
«النور»
حزب
واعرتض
السلفي على النصني .وقال
ممثل احلزب االحتياطي يف
عبداملقصود
صالح
اللجنة
لـ «احلياة»« :نعرتض على
التفسري الذي اعتمد ملبادئ
الشريعة ،إضافة إىل مدنية
الدولة ،ولدينا حتفظات أخرى
تتعلق بالنص على حظر األحزاب
اليت تقوم على أساس ديين...
األمر مل حيسم بعد .نسعى إىل
تعديل املواد اليت نتحفظ عنها،
ومستمرون يف العمل حتى آخر
حلظة ،ويف حال أصروا ستكون
كل اخليارات مفتوحة» .وأوضح
أن «احلزب سيبحث يف موقفه
املسودة النهائية
عقب ظهور
ّ
للدستور .ستكون لنا نظرة عامة
على مواد الدستور ،وسنتخذ
القرار املناسب بعدها والذي
يتالءم مع قواعدنا الشعبية حتى
ال نفقدها».
وقال الناطق باسم اللجنة
حممد سلماوي ،إن «أزمة ديباجة
الدستور انتهت بعد منتصف ليل
األربعاء -اخلميس» ،مشريًا إىل أن
األزهر والكنيسة اتفقا على األخذ
مبا قضته احملكمة الدستورية يف
تفسري عبارة مبادئ الشريعة
اإلسالمية الواردة يف املادة
الثانية للدستور ،رغم اعرتاض
ممثل «النور» .وقال ممثل
الكنيسة القبطية األرثوذكسية
األنبا بوال ،إن عبارة «نظام حكمها

مدني» يف الديباجة أضيفت بناء
على طلب املفيت شوقي عالم.
ومن املقرر أن يبدأ التصويت
النهائي على الدستور غدًا ،على
أن ينتهي قبل الثلثاء املقبل.
وأشار سلماوي إىل أن «اللجنة
استقرت على عدم األخذ بالتمييز
اإلجيابي للفئات املهمشة وعدم
ختصيص نسبة ألي فئة ،ومت
ختصيص نسبة  50يف املئة
للعمال والفالحني يف مقاعد
احملليات».
وحيتاج مترير الدستور داخل
اللجنة إىل موافقة  75يف املئة
من أعضاء اللجنة اخلمسني ،ويبدو
أن تأمني تلك النسبة سيكون
يسريًا ،إذ إن إقرار املواد جاء
بعد توافق غالبية األعضاء عليها.
لكن سعي احلكم املوقت إىل
مترير الدستور بغالبية مرحية يف
االستفتاء املتوقع يف كانون
الثاني (يناير) املقبل تفوق نسبة
اعتماد دستور مجاعة «اإلخوان
املسلمني» ( 63يف املئة)،
سيواجه مبعضلة رفض بعض
الفئات مواد يف املشروع.
فإضافة إىل اعرتاضات حزب
النور وتلوحيه بأن «كل اخليارات
مفتوحة مبا يتوافق مع قواعد
احلزب الشعبية» ،يعرتض ممثلو
العمال والفالحني داخل اللجنة
على حذف حصتهم النيابية
املقررة منذ عهد الرئيس السابق
مجال عبدالناصر .وأثار اعتماد
نص يلزم الرئيس املوقت وضع
قانون يعتمد النظام املختلط
لالنتخابات الربملانية املقبلة (ثلثا
املقاعد بالنظام الفردي والثلث
بالقائمة) ،جد ً
ال يف اللجنة
انسحب على اثره ممثل حركة
«مترد» حممود بدر من املناقشات
مساء أول من أمس معلنًا أن
احلركة «ستبحث يف خياراتها».
ناهيك عن رفض قوى شبابية
وأحزاب اجتاه الدستور إىل
حماكمة املدنيني أمام القضاء
العسكري.
وكانت اللجنة صادقت يف
جلستها مساء االربعاء على مادة
انتقالية يف الدستور تلزم رئيس
اجلمهورية بصفته املشرع احلالي،
بأن يكون شكل النظام االنتخابي
للربملان املقبل بواقع ثلثني
للفردي وثلث للقائمة .وأوضح
عضو اللجنة إهلامي الزيات ،أن
غالبية األعضاء صوتت ملصلحة

النظام املختلط ،بينما صوت
ملصلحة النظام الفردي مخسة
أعضاء فقط بينهم ممثال حركة
«مترد» .وانسحب حممود بدر
احتجاجًا على النظام االنتخابي
الذي أقرته اللجنة .وقال
للمحررين الربملانيني بانفعال:
«اللجنة تطبخ قانون االنتخابات
اآلن .ما حيدث مهزلة بكل
املقاييس .سندرس موقف مترد
جتاه هذه املهزلة».
وأعلنت أمس االول األمانة
العامة جلامعة الدول العربية
مشاركتها يف متابعة االستفتاء
على الدستور املقرر يف كانون
الثاني (يناير) املقبل ،ببعثة
مراقبني عرب يصل عددهم إىل
 70مراقبًا ،مرشحة للزيادة إىل
 100مراقب يغطون أكرب عدد
ممكن من احملافظات.
إىل ذلك ،التقت مفوضة
السياسة اخلارجية يف االحتاد
األوروبي كاثرين آشتون مساء
أول من أمس نائب رئيس
الوزراء وزير التعاون الدولي
زياد بهاد الدين يف مقر االحتاد
األوروبي يف بروكسيل وحبثت
معه يف خطوات تطبيق خريطة
الطريق.
وجاء يف بيان آلشتون على
موقعها اإللكرتوني أنها حبثت مع
بهاء الدين يف «التقارير املقلقة
عن قيام قوات األمن باستخدام
العنف يف تفريق تظاهرات
الثلثاء املناهضة للمحاكمات
العسكرية» .وأشارت إىل أنه
«مع اعرتافها بأهمية استقرار
مصر وحاجة الشعب إىل األمن،
تنوه أيضًا إىل أهمية احرتام
حقوق اإلنسان األساسية يف كل
األوقات».
وقد برأت حمكمة جنايات
القاهرة ثالثة ضباط سابقني يف
جهاز مباحث أمن الدولة (األمن
الوطين حاليًا) من تهمة تعذيب
مخسة مواطنني النتزاع اعرتافات
منهم بانضمامهم إىل إحدى
التنظيمات اإلرهابية .وجاء يف
التحقيقات أن الضباط الثالثة
العميد عماد صيام واملقدم وائل
مصيلحي والعقيد وليد فاروق
عذبوا مخسة مواطنني واعتدوا
عليهم بالضرب وجردوهم من
مالبسهم وصعقوهم بالكهرباء.
لكن احملكمة برأتهم.

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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السجن بني سنة وسنتني لـ  6فلسطينيني دينوا بقتل منفذ «جمزرة شفاعمرو»
أنزلت احملكمة املركزية يف
مدينة حيفا عقوبات بالسجن
الفعلي بني عام وعامني على
ستة من الشبان الفلسطينيني
من مدينة شفاعمرو بعدما
دانتهم بالقتل غري العمد ملنفذ
الفار
«جمزرة شفاعمرو» اجلندي
ّ
من جيش االحتالل نتان زاده
اليت وقعت قبل مثانية أعوام
يف حافلة للركاب وراح ضحيتها
أربعة شهداء من أبناء املدينة.
ورفض القضاة دفوع طاقم
احملامني بأن ال أدلة قاطعة
تدين الشبان الستة بتنفيذ
قتل اإلرهابي ،وبأن اجلماهري
الغفرية اليت هّبت حنو موقع
احلادثة عملت على منع اإلرهابي
من مواصلة اجملزرة واعتدت
عليه بالضرب حتى فارق احلياة.
كما أشار القضاة إىل رفض
املتهمني اإلعراب عن ندمهم عن
قتل اإلرهابي وأنهم ال يقبلون
والسن
مببدأ «العني بالعني
ّ
بالسن» ،لكنهم أضافوا أن
قتل اإلرهابي مل يكن خمططًا من
قبل وأنه وقع يف خضم انفعال
عاطفي.
وسادت حميط احملكمة أجواء
مشحونة ،إذ تظاهر حنو ألف من
مواطين مدينة شفاعمرو وخارجها
تقدمهم النواب العرب وقادة
األحزاب واحلركات السياسية
ورؤساء سلطات حملية عربية
ضد احملاكمة اجلائرة ،فيما أحاط
واخليالة
مئات أفراد الشرطة
ّ
و «حرس احلدود» باحملكمة،
ّ
وحلقت مروحية للشرطة فوق
الباحة حتسبًا ملواجهات ،كما
حامت أخرى فوق مساء شفاعمرو

منذ ساعات الصباح الباكر .كما
حظي القضاة الثالثة حبراسة
مشددة داخل غرفة احملكمة.
األعالم
املتظاهرون
ورفع
الفلسطينية والكوفيات وهتفوا:
«نتان زادة مش جمنون ،هذا
إرهابي صهيون»« ،وبالروح
بالدم نفديك يا فلسطني»،
«حرية حرية ،ألبطال احلرية»
و «شعيب أعلن ،شعيب حر...
االدانة لن متر».
وعند االنتهاء من النطق باحلكم،
ُ
استقبل الشبان الستة استقبال
األبطال ورفعوا على األكتاف
رافعني بدورهم شارات النصر.
وأغلق عشرات الشبان الشارع
الرئيس قرب احملكمة فاعتدى
عليهم خيالة الشرطة وانهال
عليهم أفراد آخرون باهلراوات
واعتقلوا  12شابًا.
وكانت الشرطة قامت يف
ساعات الصباح حبملة اعتقاالت
يف مدينة شفاعمرو بهدف
الرتهيب ومنع اإلضراب الشامل
عم املدينة مبرافقها
الذي
ّ
االقتصادية كافة ومؤسساتها
الرمسية والتعليمية .واعتقلت
عضو اجمللس البلدي القيادي
يف «التجمع الوطين» مراد حداد
بداعي حض أصحاب احملال
التجارية على إغالقها.
وعقد رئيس بلدية شفاعمرو
أمني عنبتاوي مؤمترًا صحافيًا
يف «خيمة االعتصام» شارك
فيه ممثلو «جلنة املتابعة العليا
للجماهري العربية ،تناول قرار
احملكمة وسبل الرد عليه ،وأعلن
فيه رفض اجلماهري العربية
القرار وقال« :نؤكد من جديد

ان احملاكمة سياسية منذ بدئها.
ولذا فهي مرفوضة وجيب أن
تكون الغية .اليوم العدالة
مل تأخذ جمراها .حنن ،مدينة
شفاعمرو بأهلها ،ضحية اعتداء
ِ
نعتد على أحد .جاءنا
إرهابي .مل
إرهابي ليقتلنا ألننا عرب ليس
ّ
إال».
وأضاف أن االجناز األكرب يف ظل
هذه احملكمة هو «وحدة شعبنا
يف هذه الديار مبختلف أطيافه
كما جتلت بأنصع صورها .يف
هذه القضية حنن شعب واحد
موحد».
وأعلن أن اجمللس البلدي سيعقد
اجتماعًا بعد يومني مبشاركة
ممثلي خمتلف األحزاب وطاقم
احملامني و «اللجنة الشعبية»
لبحث اخلطوات املستقبلية،
مؤكدًا دعم املدانني ماديًا
ومعنويًا.
وقال احملامي داهود نفاع
أحد حمامي الدفاع إنه وزمالءه
سيدرسون مغزى القرار «وإن
ّ
كنا نؤكد أن األحكام جائرة».
وأضاف أن احملامني ال يرون
سببًا لعدم اعتماد القضاة
«سابقة قضائية» حكم فيها
على مواطن يهودي دين جبرم
مماثل بالسجن ثالثة أشهر فقط.
وأضاف أن استئناف القرار أمام
احملكمة العليا «أمر مفروغ منه
لكن جيب حتديد آلية العمل».
وقال النائب العربي يف
الكنيست اإلسرائيلي حممد بركة
لوكالة «فرانس برس» بعد
احلكم« :حنن نرفض أي حكم
ال يتضمن الرباءة» ،مضيفًا:
«سنتظاهر ضد هذا القرار».

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
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 25قتيالً وعشرات اجلرحى العراقيني ضحايا تفجري  11سيارة مفخخة

قتل  25عراقيًا ،على األقل ،يف
سلسلة هجمات أمس االول بينها
 11سيارة مفخخة ،فيما جنا قائد
الشرطة يف صالح الدين من
حماولة اغتيال يف تكريت (180
كلم مشال بغداد).
يف أحدث اهلجمات قتل ستة
وجرح تسعة آخرون يف تفجري
سيارة مفخخة استهدفت جملس
عزاء يف منطقة احملاويل ،مشال
حمافظة بابل ( 120كلم جنوب
بغداد) .وانفجرت اربع سيارات
مفخخة يف احملافظة استهدفت
مطاعم واسواقًا ،أسفرت عن
اصابة  21شخصًا.
يف الكوت ( 170كلم جنوب
شرق بغداد) ،انفجرت سيارتان
مفخختان ،االوىل قرب حمطة
احلافالت الرئيسية ،أسفرت عن
«مقتل شخص واصابة سبعة
آخرين» ،على ما أفادت الشرطة،
فيما انفجرت السيارة الثانية يف
قضاء الصويرة ،وأسفرت عن
مقتل شخصني واصابة مخسة
آخرين.
يف تكريت ( 180كلم) ،أفادت
الشرطة ومصادر امنية ان «سيارة
مفخخة انفجرت لدى مرور موكب
قائد الشرطة يف حمافظة صالح
الدين اللواء مجعة الدليمي ،وسط
املدينة ،ما أسفر عن مقتل ثالثة
مدنيني واصابة اثنني من عناصر
محايته» .وأكدت ان الدليمي جنا
من اهلجوم ومل يصب بأذى.
يف سامراء ( 120كلم مشال
بغداد) ،فجر انتحاري يقود
سيارة مفخخة نفسه يف حاجز
تفتيش للشرطة ،ما أسفر عن
مقتل ثالثة عناصر ،بينهم ضابط
برتبة مالزم ،فيما اصيب ثالثة
آخرون.
ويف الطارمية ( 30كلم مشال
بغداد) ،انفجرت عبوة ناسفة
عند مرور دورية تابعة لقوات
«الصحوة» اليت تقاتل تنظيم
«القاعدة» ،ما اسفر عن مقتل
شخصني احدهما من عناصر
«الصحوة».
وقتل اربعة اشخاص يف انفجار
عبوتني ناسفتني إحداهما يف
شارع فلسطني (شرق) ،واخرى
يف منطقة احملمودية ( 20كلم
جنوب بغداد).
ويف املوصل ( 350كلم مشال
بغداد) ،قتل اربعة اشخاص بينهم
اثنان من الطائفة االزيدية يف
ثالث هجمات يف شرق املدينة.
ويف بيجي ( 220كلم مشال
بغداد) ،انفجرت ثالث سيارات
مفخخة يف مناطق متفرقة ،ما
ادى اىل جرح ثالثة مدنيني.
من جهة أخرى ،اعلنت مديرية
شؤون احلواجز األمنية القبض
على  385مطلوبًا بينهم  131مدانًا
باإلرهاب ،فيما انتشرت قوات
اجليش يف حيي البياع والعامل
جنوب بغداد .وأكد مدير شؤون
احلواجز العميد الركن فارس
راضي يف بيان ،ان «مديرية
شؤون السيطرات التابعة ملديرية
شرطة حمافظة بغداد متكنت
من إلقاء القبض على عدد من
املطلوبني للقضاء وفق مواد
قانونية عدة ،فض ًال عن ضبط 35
سيارة مسروقة وأسلحة متنوعة
خالل آب (أغسطس املاضي)
وتشرين الثاني (نوفمرب) اجلاري

يف مناطق متفرقة من بغداد.
وأوضح راضي أن قواته اعتقلت
 131مطلوبًا بتهمة اإلرهاب و 59
آخرين وفق مواد قانونية أخرى،
فض ًال عن  195متهمًا بالتزوير».
وأضاف أن «مفارز القوات
األمنية متكنت أيضًا من ضبط
 35عجلة مسروقة توزعت يف
مناطق متفرقة من بغداد ،فض ًال
عن كميات كبرية من األسلحة
واألعتدة ،وإحباط  14عملية
تهريب للمشتقات النفطية».
وأشار إىل إحالة املتهمني
واملطلوبني إىل اجلهات املختصة
الستكمال اإلجراءات القانونية».
اىل ذلك ،أكد مصدر أمين يف
قاطع الكرخ ان «توجيهات
صدرت من مكتب القائد العام
االربعاء،
املسلحة،
للقوات
تقضي بتكثيف االجراءات االمنية
يف ازقة حي البياع وحي العامل
فض ًال عن زيادة عديد القوات
االمنية والعسكرية عند تقاطعات
الشوارع الرئيسة ومداخل بعض
االزقة واجراء تفتيش دقيق
للدور واحملال التجارية ال سيما
يف مناطق الرفاق والصناعي

اللتني شهدتا تكرار اعمال قتل
وخطف يف اآلونة االخرية».
وأضاف املصدر ان «املعلومات
اليت لدينا تؤكد وجود بعض
عناصر تابعة ملليشيات متمردة
حتاول انعاش القتل الطائفي من
جديد» .وزاد« :بعد حادثة تفجري
املقهى الشعيب يف البياع قبل
حنو اسبوعني ،انتشرت معلومات
ومقاطع فيديو تشري اىل تورط
احد ابناء احلي من خالل ايواء
املدبرين واملنفذين للهجوم على
املقهى من دون علم ذويه االمر
الذي اثار حفيظة ذوي الضحايا
ونشب نزاع عشائري كبري،
استغلته عناصر مليشيات لتنفيذ
خمطط اجرامي يقضي بتصفية
ّ
السنة يف احلي وهكذا
السكان
تطور االمر ليصل اىل درجة
خميفة».
وتابع ان «القائد العام للقوات
املسلحة اوعز بتكثيف انتشار
اجليش والشرطة هناك وانهاء
النزاع واعتقال كل من تورط
بإثارة الفتنة هناك فض ًال عن
مالحقة املسلحني وتسليمهم اىل
اجلهات املختصة».

الضغوط العراقية تنجح يف تأجيل عقد
لتصدير النفط من كردستان إىل تركيا
جنحت الضغوط العراقية يف
تأجيل توقيع رئيس حكومة
جنريفان
كردستان
إقليم
بارزاني ونظريه الرتكي رجب
طيب أردوغان عقدًا لتصدير
النفط.
حمادثات
نيجريفان
وأجرى
مع أردوغان ،أول من أمس،
تناولت تصدير النفط والغاز
من اإلقليم إىل تركيا .وأفادت
وسائل إعالم تركية توقيع العقد
أجل إىل ما بعد زيارة نيجريفان
بغداد ملفاحتة احلكومة االحتادية
اليت تؤكد أن عقود اإلقليم غري
قانونية.
وأعلن الناطق باسم رئيس
الوزراء علي املوسوي ،أن
احلكومة أبلغت إىل السفري الرتكي
يف بغداد «معارضتها الشديدة»
للعقد املزمع إبرامه ،حمذرًا من
أن «ذلك سيضر بالعالقات
بني بغداد وأنقرة» ،كما شدد
نائب رئيس الوزراء لشؤون
الطاقة حسني الشهرستاني
لدى استقباله السفري الرتكي
على «ضرورة تسوية املشاكل
املتعلقة بشحنات النفط غري
القانونية عرب احلدود الرتكية
اليت تتم من دون علم احلكومة
املركزية ووزارة النفط».
وكان وزير املوارد الطبيعية يف
احلكومة الكردية آشيت هورامي
أكد خالل مؤمتر صحايف يف
إسطنبول أول من أمس أن
خالل
ستتدفق
«الصادرات
أسابيع عرب خط األنابيب اجلديد
باجتاه تركيا» ،وأوضح أن
حكومته «ستمضي قدمًا يف
تصدير النفط سواء وافقت
بغداد على خطة املدفوعات أو
مل توافق».
إىل ذلك ،أعلن وزير الطاقة
الرتكي تانر يلدز أمس االول ،أن

«عملية تصدير النفط من إقليم
كردستان ستبدأ قبل نهاية العام
اجلاري ،ليفتح الطريق أمام إبرام
عقود أخرى ومشاريع تؤدي إىل
تطوير العالقات االقتصادية
بني تركيا واإلقليم» ،وقال
إن «كل العقود املربمة بني
تركيا وحكومة اإلقليم ال ختالف
الدستور العراقي».
من جانبها ،أكدت الناطقة باسم
اخلارجية األمريكية خالل مؤمتر
صحايف أمس االول ،أن «موقفنا
واضح إزاء تصدير النفط من
إقليم كردستان إىل تركيا،
وحنن لن ندعم هذا التوجه إذا
مل تراع حكومة اإلقليم الدستور
العراقي».
وعلى صعيد املواقف يف الوسط
السياسي الكردي ،اعترب رئيس
كتلة حركة «التغيري» يف الربملان
العراقي القاضي لطيف مصطفى
أمني ،أن «حكومة اإلقليم حكومة
تصريف أعمال ،وال حيق هلا إبرام
عقود واتفاقات خارجية» ،وأشار
إىل أن «الربملان هو اجلهة
الوحيدة اليت متنح الثقة والشرعية
للحكومة ،ويف حال انتهاء دورته
أو مت حله ،فإن احلكومة تعترب
حكومة تصريف أعمال ،والفقرة
الثانية من املادة  64تؤكد ذلك
بشكل واضح ،ما يعين أن حكومة
نيجريفان ال حيق هلا التصرف
بأي إجراء يتعلق بالسيادة ،منها
إبرام العقود مع الدول».
يف املقابل قال وزير العدل يف
حكومة اإلقليم شريوان احليدري
يف بيان ،إن «حكومة بارزاني
احلالية ليست حكومة تصريف
أعمال وهلا احلق يف توقيع
العقود» ،وزاد « حتى اآلن مل
تقدم احلكومة استقالتها ،كما
مل يكلف نيجريفان رمسيًا بعد
تشكيل حكومة جديدة».
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الول مرة بعد االنتخابات

العمال يتقدم على االئتالف
يف استطالع للرأي
حقق بيل شورتن اكرب قفزة يف
الشعبية حلزب العمال بعد تلك
اليت حققها كيفن راد ومحلت
العمال اىل احلكم يف انتخابات
يف  ،2007-2006وذلك بسبب
ملفي طاليب اللجوء واالحتباس
احلراري.
فقد وجد اول استطالع ملؤسسة
نيلسن لصاحل فريفاكس منذ
االنتخابات اليت جرت يف 7
أيلول ان حزب العمال تعافى
بشكل سريع ليقلب املعادلة
لصاحله بـ  52مقابل  48يف
املئة بعد احتساب االصوات
التفضيلية.
كما أنها املرة األوىل اليت
يتصدر فيها حزب العمال
استطالعات الرأي بعد احتساب
االصوات التفضيلية يف أكثر
من ثالث سنوات .
ويتم النظر اىل هذه النتيجة
مبثابة دعوة الستيقاظ حكومة
ابوت اليت تناضل من أجل
احلفاظ على ثقة اجلمهور يف
سياستها الصعبة اليقاف
قوارب اللجوء يف حني انها
ترفض الكشف عن التفاصيل
األساسية للعمليات االمنية
اليت جتري على االرض.
فقد ارتفعت االصوات االولية
إىل  37يف
حلزب العمال
املائة ،بزيادة  4نقاط مئوية
منذ االنتخابات ،يف حني
اخنفض الدعم االولي لالئتالف
مبقدار  5نقاط إىل  41يف
املئة.
وقد جرى استطالع نيلسن
على اهلواتف املنزلية على
الصعيد الوطين ومشل 1400
َ
مستطلع يومي  22و 23تشرين
الثاني اجلاري بأقصى هامش
خطأ يف أخذ العينات يبلغ 2.6
يف املئة.
كما ارتفع التأييد حلزب اخلضر
أيضا من  9إىل  11يف املئة.
اىل ذلك أعلن وزير اهلجرة
سكوت موريسون ان عملية
احلدود
لسيادية
احلكومة
تسري «دون تأثر» باالنسحاب
قبل
من
التعاون
من
إندونيسيا ،ويبدو ان هذا
الزعم خيالف وجهات النظر
القادمة من جاكرتا ،حيث مت
تعليق املساعدات العسكرية
ومساعدات الشرطة بالنسبة
لتهريب البشر.
جاهدة
احلكومة
وتسعى
أيضا إىل ان تشرح للناخبني
ملاذا سبق واعلنت محلة ضد
االنفاق ،قائلة ان الرد على
الديون ليست مبزيد من
الديون ،ولكنها تسعى اآلن
الستدانة مل يسبق هلا مثيل
تبلغ  200مليار دوالر زيادة يف
حد بطاقة االئتمان الوطنية.
ويأتي االبتعاد عن االئتالف
على الرغم من دعم الناخبني
حماوالت احلكومة إللغاء ضريبة
الكربون حيث ايدها يف ذلك
 57يف املئة.

لدى
كان
ذلك،
ومع
طاغ
املشاركني أيضا اعتقاد
ٍ
يف واقع تغري املناخ يقرب من
 87يف الـمئة.
ومن املرجح ان جتعل هذه
النتيجة الضعيفة احلكومة تعيد
النظر بسياسة حل اجمللسني.
وقد يكون هلا آثار على
االنتخابات الفرعية املقبلة يف
مقعد راد يف غريفيث حيث
اظهر الكوينزالنديون أكرب دعم
يف التصويت االولي حلزب
العمال من مجيع الواليات حيث
وصل هذا الدعم اىل  42يف
املئة أيضا.
وكان السيد ابوت قد ابقى
خيار احلل املزدوج (للمجلسني)
يف احلسبان يف وقت يستعد
حزبا اخلضر والعمال للتصويت
ضد ازالة ضريبة الكربون من
يف جملس
فواتري الطاقة
الشيوخ الشهر املقبل.
وكان رئيس الوزراء قد توسل
اليوتيوب ليلة االحد يف حماولة
لزيادة الضغط على زعيم
املعارضة بيل شورتن إللغاء
هذه الضريبة ،قائال للناخبني
صومت اللغاء ضريبة
«كنتم قد
ّ
صوت
الكربون ،جملس النواب
ّ
على الغائها ،واآلن االمر
مرتوك جمللس الشيوخ لفعل
الشيء نفسه ،وأنا أريد حتقيق
ذلك حبلول عيد امليالد».
ويعادل قلق الغاء هذه
الضريبة قلق السيد ابوت
سياسته
لتنفيذ
بالنسبة
بسبب
القوارب
اليقاف
السحابة السوداء اليت تغطي
االجواء جراء انهيار التعاون
مع اندونيسيا ،حيث ان أقل
من نصف جمموع الناخبني اي
 42يف املئة يوافقون على
الطريقة اليت تتبعها احلكومة
يف تعاملها مع سياستها و50
يف املئة ال يوافقونها على
ذلك.
من املؤكد أن ذلك يضيف من
تنامي السخط داخل االئتالف
يف أداء السيد موريسون.
وكان رد فعل نائب رئيس
أنطوني
السابق
الوزراء
ألبانيز على النتيجة االجيابية
لالستطالع لصاحل املعارضة
باهلجوم ما مساه أجندة احلكومة
الفيدرالية السلبية.
وقال السيد ألبانيز ان حكومة
عرفت عن نفسها
السيد ابوت ّ
مع معارضتها قبل االنتخابات
مبعارضتها لضرائب الكربون
والتعدين.
وقال السيد ألبانيز ان احلكومة
ختلت عن وعدها لوقف قوارب
طاليب اللجوء كما تغري اآلن
موقفها لتعارض ما يسمى
إصالحات غونسكي Gonski
املدرسية.
وسأل السيد ألبانيز الصحفيني
بالقرب من هوبارت قائال «ما
هو جدول أعماهلم (االئتالف)
اإلجيابي».

أسرتاليا تستدعي السفري الصيين على خلفية أبوت يطالب جملس الشيوخ األسرتالي بإلغاء
إقامة منطقة دفاع جوي
ضريبة الكربون

وزيرة الخارجية األسرتالية جولي بيشوبوزيرة الخارجية األسرتالية
جولي بيشوب
أعلنت أسرتاليا ،الثالثاء ،أنها
استدعت السفري الصيين،
لالحتجاج على إعالن بكني
املفاجئ إقامة منطقة دفاع
جوي صيين فوق حبر الصني
الشرقي.
ومن جانبها ،قالت وزيرة
جولي
األسرتالية
اخلارجية
بيشوب« ،توقيت وطريقة
إعالن الصني ،ال يساعدان يف
ضوء التوتر اإلقليمي احلالي
ولن يساهما يف االستقرار
اإلقليمي».
وأضافت بيشوب ،أن «أسرتاليا
عربت بوضوح عن معارضتها،
ألي عمل ملزم وأحادي يهدف
إىل تغيري الوضع القائم يف حبر
الصني الشرقي».
وكانت قد أعلنت الصني،

يوم السبت املاضي ،قرار
إقامة «منطقة دفاع جوي» ،يف
حبر الصني الشرقي يتضمن
جزرا ختضع للسيطرة
ترسيمها
ً
اليابانية ،لكن الصني تطالب
بها ،مما أثار موجة احتجاجات
شديدة منذ يومني.
واحتجت طوكيو بشدة ،على
إقامة هذه املنطقة اليت تشمل
جزر سينكاكو ،األرخبيل الذي
تسيطر عليه اليابان ،لكن
تطالب الصني به وتطلق عليه
اسم دياويو.
السفري
بكني
واستدعت
استدعت
فيما
الياباني،
طوكيو السفري الصيين ،من
جهتها عربت واشنطن عن
أسفها هلذا اإلعالن معتربة أنه
«تصعيدي».

احتمال رفع سن التقاعد اىل الـ  70عاما

رئيس الوزراء طوني أبوت

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -طلب رئيس وزراء
أسرتاليا توني أبوت من جملس
الشيوخ الفيدرالي بتمرير حزمة
قوانني إللغاء ضريبة الكربون
قبل عيد امليالد.
وكانت حزمة القوانني اخلاصة
بإلغاء الضريبة املثرية للجدل
قد مت متريرها يف جملس النواب
األسبوع املاضي ،ولكن تبقى
املعركة احلقيقية يف جملس
الشيوخ ،حيث ينتظر أن يتم
التصويت على القوانني أوائل
ديسمرب املقبل.
وتعهد حزبا العمال واخلضر
األسرتاليني بالتصويت ضد
إلغاء الضريبة يف جملس
الشيوخ ،حيث ميتلكان زمام
القوى حلني اجتماع اجمللس
بتشكيله اجلديد يف يوليو من
العام املقبل.
ويف مقطع فيديو ،مت نشره على
مواقع «يوتيوب» و»فيسبوك»
و»تويرت» ،اليوم األحد ،طلب

أبوت من جملس الشيوخ
التصويت لصاحل إلغاء الضريبة
قبل عيد امليالد ،وأضاف« :
جملس النواب صوت إللغاء
ضريبة الكربون ،واآلن األمر
يرجع جمللس الشيوخ لفعل
املثل ،وأرغب يف حدوث ذلك
قبل عيد امليالد».
وكرر أبوت تأكيداته بأن إلغاء
الضريبة من شأنه أن يوفر
للعائلة األسرتالية حنو 550
دوالرا سنويا جراء االخنفاض
يف فواتري الطاقة.
وهددت احلكومة الفيدرالية
بتقديم طلب إىل احلاكم
العامل حبل الربملان إذا وقف
حزبا العمال واخلضر حجر عثرة
ضد مترير حزمة القوانني،
حيث أن القانون األسرتالي
يسمح للحكومة الفيدرالية أن
تتقدم بطلب إىل احلاكم العام
ألسرتاليا حبل الربملان يف حالة
وجود تعنت مكرر ضد مترير
قوانني معينة.

مسؤول إندونيسي :سنسمح لطاليب اللجوء
بالذهاب إىل أسرتاليا

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -قد يتم منع
األسرتاليني من احلصول على
معاش التقاعد إىل أن يبلغوا
سن السبعني ،حتت نطاق
خطة صارمة ،تتجاوز مقرتحات
اليت
اإلنتاجية»
«مفوضية
صدرت األسبوع املاضي.
يذكر أن سن الوصول إىل
مستحقات املعاش وفقا للخطة
القائمة سوف يزداد مبقدار ستة
شهور ،لريتفع من  65سنة
إىل  65.5سنة عام  ،2017ثم
يرتفع مبقدار ستة شهور كل
عامني ،إىل أن يبلغ  67عاما
عام .2023
لكن معهد غراتان اقرتح أن
يضاعف وترية الزيادة يف سن

احلصول على معاش التقاعد
منذ عام  ،2017حبيث تزيد
مبقدار  6شهور سنويا ،إىل أن
تالمس حاجز الـ  70عاما يف عام
.2025
من جانبه ،قال جون دالي
ملعهد
التنفيذي
الرئيس
غراتان « :العديد من األشياء
تستحق التنفيذ ،لكنها ال توفر
الكثري من املال ،مثل احلديث
عن الدعوم االجتماعية للطبقة
املتوسطة ،وأخذ ما يسمى
 Family Tax Benefit Bمن
العائالت مرتفعة الدخل لن يوفر
سوى  500مليون دوالر ،وهو
مبلغ ال يقارن مبا حيصل عليه
األسرتاليون فوق سن  60سنة
عرب املعاش.

العنكبوت
(ترمجة:
اسرتاليا
االلكرتوني)  -قالت وزيرة
اخلارجية األسرتالية جولي بيشوب
إنها ال تزال يف تواصل مع
اخلارجية اإلندونيسية يف إطار
السعي الحتواء التوتر الذي نشب
بني البلدين مؤخرا.
لكن السلطات اإلندونيسية ذكرت
أنها لن متنع طاليب اللجوء من
السفر عرب مياهها للوصول إىل
جزيرة كريسماس األسرتالية ،على
خلفية التوتر الناجم بعد تقارير
تنصت أسرتاليا على إندونيسيا.
وقال مسؤول الشرطة اإلندونيسي
اجلنرال سوتارمان إن ضباطه لن
مينعوا طاليب اللجوء من الذهاب
إىل أسرتاليا ،وتابع « :جيب أن
نقوم بردع أي خمالفات قانونية
داخل إندونيسيا ،ولكن إذا أراد
شخص ما الذهاب هناك(جزيرة
كريسماس) فإن ذلك ال يندرج
حتت نطاق سلطاتنا ،حيث مل يعد
هناك تعاون قائم بيننا وبني
أسرتاليا.

وأدىل املسؤول بتلك التعليقات
بعد أن سئل عن قرار الرئيس
اإلندونيسي سوسيلو بامبانج
بتعليق التعاون مع أسرتاليا يف
قضية طاليب اللجوء يف أعقاب
فضيحة التجسس.
املسؤول
كلمات
وتأتي
مع
لتتناقض
اإلندونيسي
تصرحيات وزيرة اهلجرة األسرتالي
سكوت موريسون الذي أدىل بها
يف وقت سابق حول استمرار
تعاون البلدين يف قضية طاليب
اللجوء ،رغم اخلالف الدبلوماسي.
لكن وزيرة اهلجرة األسرتالية
جولي بيشوب قالت إنها مقتنعة
بأن خطابا من رئيس وزراء
أسرتاليا توني أبوت إىل الرئيس
اإلندونيسي من شأنه أن يلطف
األجواء املتوترة بني البلدين.
وأضافت بيشوب أنها ال تزال على
تواصل مع اخلارجية اإلندونيسية
للتوصل إىل حل لألزمة ،واصفة
العالقة بني البلدين باهلامة
للغاية.
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أندونيسيا :العالقات مع األسرتاليون يتحملون عقد
كوينزالند متنع عصابات
أسرتاليا سوف تعود عند استعادة
إجيار منزل يرفضه أبوت
الدراجات النارية من عمل شريف
الثقة

(ترمجة:
اسرتاليا
بريزبن,
العنكبوت االلكرتوني)  -يعتقد
حقوقيون إن قوانني كوينزالند
اجلديدة اليت تستهدف عصابات
الدراجات النارية سوف جتعل يف
عداد املستحيل ألي من أعضاء
تلك العصابات أن يعيش حياة
شريفة.
وبدأ األسبوع األخري جللسات
برملان الوالية هلذا العام يف
االنعقاد يوم الثالثاء ،ومن بني
مشاريع القوانني املثرية للجدل،
واملفرتض أن يتم متريرها،
تلك املتعلقة بتفكيك عصابات
الدراجات البخارية اإلجرامية
بالوالية.
ويتوقع أن يتم متديد نطاق حظر
أفراد تلك العصابات من ممارسة
أنشطة جتارية حبيث تشمل حظر
عملهم كأفراد حراسة أو يف
صاالت اجليم أو قطاع صناعة
السيارات املستعملة جبانب حظر
العمل يف صالونات األوشام
«التاتو».
من جهته ،قال تريي أوجورمان
األسرتالي
اجمللس
رئيس
للحريات املدنية إن احلزمة
الثانية من تلك القوانني مت
صياغتها يف سرية ،مشريا إىل
أن متريرها يف الربملان سيجعل
من املستحيل على أي عضو

من أعضاء عصابات الدراجات
النارية اللجوء إىل عمل شريف
يكسب منه قوت يومه.
وأضاف أن ذلك احلظر قد يدفع
العديد من أفراد العصابات إىل
التعمق يف عامل اجلرمية إذا مل
جيدوا بديال شريفا.
وتظاهرت العديد من النقابات
أمام مقر برملان كوينزالند أمس
الثالثاء ملنع مترير القانون.

صرح الرئيس اإلندونيسى
سوسيلو بامبانج يودويونو،
اليوم الثالثاء ،بأن التعاون
مع أسرتاليا الذى مت تعليقه
على خلفية أعمال جتسس
سوف يعود مبجرد استعادة
الثقة.
وقال يودويونو ،إن رئيس
الوزراء األسرتاىل تونى آبوت،
أكد له فى خطاب أن كانبريا

عجز يف موازنة أسرتاليا حول
تكاليف مركزي احتجاز ناورو ومانوس
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -من املتوقع أن
تتجاوز تكلفة احتجاز طاليب
اللجوء يف مركزي احتجاز
ناورو ومانوس مليار دوالر
يف السنة املالية احلالية.
واستمعت جلنة بلجنة الشيوخ
أن احلكومة الفيدرالية يتوجب
عليها إجياد متويل إضايف
يف مراجعة املوازنة ،وذلك
للحفاظ على تشغيل مركزي
احتجاز ناورو ومانوس.

وقال مارتن باولز أمني وزارة
اهلجرة أمام جلنة االستماع
إن احلصة احلالية املخصصة
ملراكز االحتجاز خارج أسرتاليا
والبالغ قيمتها  900مليون
دوالر لن تستمر حتى نهاية
عام .14-2013
وامتنع باولز عن اقرتاح
كمية مالية حمددة ،مكتفيا
بالقول إن مئات املاليني
من الدوالرات الزمة لتغطية
التكاليف.

لن تتخذ أى إجراء من شأنها
اإلضرار بإندونيسيا.
وطالب الرئيس آبوت بتفسري
التقارير التى أفادت بأن
املخابرات األسرتالية جتسست
على هاتفه ،وهاتف زوجته
ومثانية من كبار مسئوليه عام
.2009
وكانت إندونيسيا قد سحبت
سفريها من أسرتاليا وأوقف
التعاون الشرطى والعسكرى،
وتشمل جهود وقف املهاجرين
غري الشرعيني من الوصول
ألسرتاليا حبرا ،وذلك احتجاجا
على ما تردد عن قيام أسرتاليا
بأنشطة جتسس.
وقال يودويونو ،إنه من أجل
استعادة الثقة وافق رئيس
وزراء أسرتاليا على اقرتاحه
جديد
بروتوكول
بوضع
ومدونة سلوك تتعلق بتعاون
الدولتني.
ويرتدد أن أسرتاليا قامت
بالتجسس على هاتف الرئيس
اإلندونيسى ملدة  15يوما عام
.2009
وكانت شبكة إيه بى اس
األسرتالية قد كشفت عن هذا
النبأ ،نقال عن وثائق نشرها
مسرب املعلومات األمريكى
إدوارد سنودين.

(ترمجة:
اسرتاليا
ت
لعنكبو
ا
االلكرتوني)  -يتكبد
الضرائب
دافعو
أسرتاليا
يف
حوالي  3000دوالر
لتأجري
أسبوعيا
منزل يف كانبريا
يرفض رئيس وزراء
أسرتاليا توني أبوت
العيش فيه.
وميكث توني أبوت
يف مقر تدريب
الشرطة الفيدرالية
يف
األسرتالية،
الوقت الذي حتدث

فيه إصالحات كبرية يف املقر
الرئيسي لسكن رئيس الوزراء
The
واملسمى
األسرتالي
.Lodge
وذكرت تقارير أن رئاسة الوزراء
وقعت عقد إجيار ملنزل ملدة 12
شهرا يف أغسطس املاضي قبل
انتخابات  7سبتمرب ،لتكون مقرا
لسكن توني أبوت خالل الفرتة
االنتقالية حتى االنتهاء من
إصالحات املقر الرئيسي عقب
فوز االئتالف باالنتخابات.
لكن مسؤولة جملس الوزراء
اليزابيث كيلي أشارت إىل أن
أبوت قال بعد وقت قصري من

ابوت

تأجري املنزل إنه ال يرغب يف
السكن داخله.
وأضافت أن هنالك حماوالت
جترى حاليا لفسخ العقد ،قبل
موعده احملدد ،وتابعت « :ال
نزال يف مفاوضات مع مالك
السيناتور
املنزل».وتساؤل
الليربالي كوري برناردي حول
األسباب اليت أدت إىل توقيع
عقد املنزل قبيل االنتخابات،
معتربا أن دافعي الضرائب لن
يكونوا سعداء عندما يعلمون
أنهم تكبدوا مبلغا  156ألف
دوالر مثنا الستئجار منزل دون
أن يقطن فيه أحد.

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

طريق السفارة م ّرت يف عربا :االنتحاريان خت ّرجا فــي مدرسة األسري
مر الـ»ويك إند» يف صيدا والزهراني .ترددات
ببطء ثقيلّ ،
زلزال تفجريي السفارة اإليرانية يف بريوت ضربت القضاء اهلادئ
على السهل الساحلي اجلنوبي .التفجريان ّ
خلفا «انفجارين» يف
املنطقة :األول مساء اجلمعة عند إعالن قيادة اجليش أن فحوصات
احلمض النووي اليت أجريت ألشالء أحد االنتحاريني اللذين فجرا
نفسيهما أمام السفارة ،تعود للشاب الصيداوي معني أبو ظهر
( 21عامًا) .وقبل استيعاب الصدمة ،أحلقها اجليش بصدمة مماثلة؛
إذ كشفت الفحوصات أن أشالء االنتحاري الثاني تعود للفلسطيين
عدنان احملمد ( 21عامًا) املقيم مع عائلته يف البيسارية (قضاء
الزهراني).
وبني صيدا والبيسارية ،يرتفع نصب االستشهادي بالل فحص
الذي فجر سيارته مبوكب لالحتالل اإلسرائيلي يف الزهراني عام
ّ
يشكل فحص والنصب رمزًا للمنطقة .صباح
 .1984مذذاك،
أسر عدد من أقارب معني بأن أوصاف املطلوب
اجلمعة الفائت،
ّ
عممت قيادة اجليش صورته مساء اخلميس ،تشبهه إىل
الذي ّ
حد بعيد .والده الذي يعمل سائق شاحنة ،قصد أحد وجهاء آل
أبو ظهر ليستشريه يف ما ينبغي أن يفعل ،فنصحه األخري بإبالغ
ُ
استمع إىل أقواله ،ومنها أن معني
استخبارات اجليش يف صيدا.
اتصل به أكثر من مرة من سوريا يف األشهر األخرية من دون
حيدد سبب وجوده هناك .من صيدا ،نقل الوالد إىل وزارة
أن ّ
عينات لفحوصات احلمض النووي ،قبل
منه
أخذت
حيث
الدفاع،
ّ
أن يطلق سراحه.
وصباح السبت ،بدأت الصورة تكتمل يف استخبارات اجليش
عممت قيادة اجليش
يف صيدا عن هوية االنتحاري الثاني الذي ّ
صورته مساء اجلمعة .فقد تبني أن أوصاف الصورة متطابقة مع
صورة الفلسطيين عدنان احملمد الذي كان قد أوقف لديها يف آب
من عام  2012يف إشكال فردي ذي طابع مذهيب يف البيسارية،
حيث يسكن مع عائلته .استدعي والده لسؤاله عن ابنه ،فأقر
بأنه تواصل معه من سوريا قبل أسابيع قليلة .لكنه أشار إىل أنه
أبلغ القوى األمنية يف السابع من حزيران الفائت مبغادرته املنزل
واختفائه منذ مطلع الشهر .واستدعى اجليش ك ًال من شقيقه علي
وشقيقته هبة لالستفسار عن مواقيت تواصلهما معه منذ مغادرته
املنزل .وقد أفادا يف التحقيق معهما بأن عدنان اتصل بأسرته
من سوريا عرب «سكايب» من دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

استئناف مالحقة األسرييني

أعطت استخبارات اجليش الضوء األخضر الستئناف محلة االعتقاالت
حبق مجاعة أمحد األسري .ويوم السبت ،مت توقيف الشاب حميي
الدين ب ،.بعد معلومات عن مشاركته يف معركة عربا واختفائه
إثرها ومغادرته إىل األردن حيث مكث ثالثة أشهر .كذلك أوقف
هالل ع.
ودهمت قوة من اجليش منزل املواطن حممود غ .يف عربا ،وهو
صاحب كاراج تصليح السيارات الذي كان يعمل لديه االنتحاري
عدنان احملمد يف املدينة الصناعية .الالفت أنه منذ كشف هوية
احملمد ،توارى حممود عن األنظار.
على صعيد آخر ،وبعد ساعات قليلة من تفجريي بئر حسن ،أزالت
قوى األمن الداخلي يف صيدا اإلجراءات واحلواجز األمنية اليت
نصبتها على مداخل السوق التجاري ،ومنعت دخول سيارات
املواطنني إليه منذ تفجري الرويس .وبعد يومني ،أعيد فرض
اإلجراءات نفسها على املدينة ،إذ إنه حاملا كشفت هوية االنتحاري
معني أبو ظهر ،استنفر اجليش يف أحناء صيدا وسيرّ دورياته يف
شوارعها ،وال سيما يف حميط منزل عائلته يف البستان الكبري.
ولوحظ تعزيز اإلجراءات األمنية على مداخل ثكن اجليش ووضع
مكعبات إمسنتية تعيق اقتحامها بسيارات مفخخة ،فيما كشف
مصدر أمين عن ورود تقارير جديدة عن تهديدات أمنية جدية حتيط
ببعض الشخصيات الصيداوية والقيادات األمنية اليت تناصبها
ّ
تلقى إمام مسجد القدس
اجملموعات املتطرفة ،العداء .وقد
الشيخ ماهر محود ،على وجه اخلصوص ،نصائح من مرجعيات
أمنية بوجوب اختاذ احليطة واحلذر يف حتركاته يف الفرتة املقبلة.
معني أبو ظهر :من شابه شيخه ما ظلم
حتى مساء االحد ،ظلت أسرة أبو ظهر تقفل باب منزهلا ،يف
البستان الكبري يف صيدا ،يف وجه من ال تعرفه .أحكمت احلصار
حوهلا هربًا من كامريات اإلعالميني وعيون الناس .دورية متنقلة
للجيش أشاعت نوعًا من االطمئنان بني سكان احلي الذين ختوف
بعضهم من تعرض األسرة لردود فعل .بيان رمسي صدر عن آل
أبو ظهر اليت تصنف ضمن الوسطيني يف املدينة ،عبرّ ت فيه عن
«بالغ أملنا ألن خيرج من بيننا من يتهم جبرمية بئر حسن الشنيعة
والنكراء ،ونعزي أهلنا بالشهداء ونصلي لشفاء املصابني
ونستعيذ باهلل من هذه الشرور» .لكن العائلة اليت ت ّربأت من
انتماء معني إليها ،مل تعلن موقفًا مماث ًال منه عندما شارك يف
القتال يف معركة عربا ضد اجليش .علمًا بأن أحد أقربائه ،فادي
أبو ظهر ،شارك يف املعركة وأوقفه اجليش ونقل إىل سجن
الرحيانية ثم إىل سجن جزين قبل أسبوعني.

آمال خليل

االنتحاريان اللذان نفذا تفجريي السفارة االيرانية يف بريوت من مريدي الشيخ
الفارّ أحمد األسري (أرشيف ـ مروان طحطح)
وقد بدأ معني يرتدد إىل مسجد بالل بن رباح يف السنوات األخرية،
إىل أن أصبح واحدًا من مجاعة أمحد األسري وفضل شاكر ،ومحل
السالح ووقف أحيانًا حيرس مداخل املربع األمين .وقبيل انتهاء
فر من عربا إىل جهة جمهولة يف بادئ األمر ،وصدرت
املعركةّ ،
حبقه مذكرة حبث وحتر قبل أن يرتدد أنه غادر إىل السويد حيث
ٍّ
يوجد أشقاء والدته ،ثم إىل الدامنارك وبعدها إىل الكويت ،قبل
أن يتبني أنه غادر إىل سوريا لقتال اجليش السوري.
بعض الصيداويني ال يرون يف «أسريية» معني تربيرًا لفعلته
اإلرهابية .ويلفت هؤالء إىل أن األسري نفسه مل يطرح يف أي من
خطبه فكرة املوت بهذه الطريقة يف سبيل املشاريع اليت روج هلا.
ويشريون إىل أن هذا الصنف من املوت غريب عن صيدا اليت
قاومت االنتداب الفرنسي واالحتالل اإلسرائيلي .فـ»االنتحاري،
أو حتى االستشهادي ،فكرة غريبة عن صيدا» .ويضيف أحد
أبنائها املقاومني أن الصيداوي «حتى يف ذروة إميانه باملقاومة
مل يذهب إىل املوت بنفسه».
بلدة تفاحتا (الزهراني) ،مسقط رأس والدته كوثر عموري،
تربأت من معني أيضًا .أهالي البلدة املليئة بصور شهداء األحزاب
اليسارية والفصائل الفلسطينية وحزب اهلل وحركة أمل ،أكدوا
أنه توقف عن زيارتها مذ كان صغريًا .أمل تؤثر والدته الشيعية
يف تربيته؟ «ليس شرطًا حتى ال يكون مذهبيًا وحاقدًا» ،يقول
أن «والدة شيخه األسري شيعية هي
أحد أبناء البلدة ،مشريًا إىل ّ
أيضًا».

عدنان احملمدّ ...
فتش عن نضال!

على حنو تدرجيي ،استوعبت البيسارية الصدمة .البلدة حتتضن
عددًا من الالجئني الفلسطينيني منذ اخلمسينيات ،شكلوا حيًا
سكنيًا خاصًا بهم .تتحدر أسرته من عكا ،وقد سكنت يف خميم
تل الزعرت الذي فرت منه إىل البيسارية عام  .1976والدته فاطمة
كايد عكاوية أيضًا ،غادر والدها البيسارية يف اجتياح  1982إىل
ترده األزمة السورية إليها جمددًا .الوالدة
خميم الريموك قبل أن ّ
ّ
تسلم أشالئه .وتعاونت
تربأت من فعلة ابنها ،فيما رفض عمه
القوى األمنية والبلدية وحزب اهلل وحركة أمل على محاية العائلة
من أي رد فعل .بعض اجلريان وصفوا عدنان بالـ»طهبوب»،
ّ
اجنر إىل فعلته مبلء
مشككني بأن يكون قد
أي البسيط عقليًا،
ّ
إرادته .يذكرون أنه مل يكن يلتزم دوامًا منتظمًا يف كاراج تصليح
السيارات حيث كان يعمل يف املدينة الصناعية يف صيدا .ويغيب
عدنان عن تعليقات الكثريين ملصلحة شقيقه علي ( 24عامًا) الذي
تردد إىل مسجد بالل بن رباح واستمع اىل خطب األسري ،قبل أن
مينعه والده بالقوة .انقطع علي عن األسري ،لكن جاره وصديقه
املقرب الفلسطيين نضال م 24( .عامًا) مل يفعل .إذًا« ،فتش عن
نضال املختفي منذ أيار الفائت» ،يقول أحد املطلعني .استدعي
والد نضال أيضًا إىل التحقيق لدى استخبارات اجليش ،فأقر
بأن ابنه غادر للقتال يف سوريا وقد تواصل معه أكثر من مرة.
وترجح األجهزة األمنية أنه من بني اجملموعة اليت ادعى األسري
إرساهلا إىل القصري وسوريا للقتال مع املعارضة .قبل أشهر
من ذلك ،هاجم نضال ،يؤازره عدنان احملمد ،منزل شقيقته اليت
تزوجت «خطيفة» ابن اجلريان الشيعي ومحلت منه .وقال حينها
إنه استند إىل فتوى من األسري بأن ذبح أخته حالل؛ ألنها تزوجت
بكافر .علمًا بأن والدته شيعية من البيسارية حيث يقيم ويعمل.

وتطويقًا لتداعيات اإلشكال ،قصد وفد من البلدة األسري الذي
نفى إصداره الفتوى .لكن املصاحلة اليت جرت بني العائلتني
مل تقنع الشاب الذي أعلن أنه سيغادر «هذا احمليط الشيعي
ليسكن يف صيدا» .التحقيقات األولية ،رجحت أن يكون نضال
قد اصطحب عدنان معه إىل سوريا بسبب اختفائهما يف أوقات
متقاربة .وكشف مصدر أمين أن شابًا آخر من أصدقاء عدنان
ونضال ،اختفى يف الفرتة ذاتها ،هو اللبناني مروان ح .املتحدر
من بلدة يارين احلدودية واملقيم مع عائلته يف البيسارية منذ
سنوات على غرار املئات من سكان يارين ومروحني والضهرية
هجرهم اإلجتياح االسرائيلي عام  .1978والالفت
والبستان الذين ّ
أن أسرة األخري مل تبلغ باختفاء ابنها حتى اآلن ،برغم مرور أكثر
من سبعة أشهر ،ما يرجح مغادرة شبان آخرين وسط سرية تامة.
صيدا تدين ...واحلريري والسنيورة وسوسان غائبون
مساء اخلميس الفائت ،وبالتزامن مع تعميم قيادة اجليش صورة
ألحد االنتحاريني ،الذي تبينّ يف اليوم التالي أنه معني أبو ظهر،
أحد أبناء صيدا ومن أنصار أمحد األسري ،كانت النائبة بهية
احلريري تستقبل فاعليات املدينة من أعضاء اللقاء التشاوري
يف جمدليون .بدأ اللقاء ،الذي حضره الرئيس فؤاد السنيورة،
بالوقوف دقيقة صمت على «شهداء التفجريين اإلرهابيني اللذين
استهدفا السفارة اإليرانية ،وكان هناك رفض مطلق هلذه
العمليات اليت تستهدف السيادة اللبنانية» .وكعادتها ،مل تنس
احلريري ،يف دعائها وتوصياتها يف ختام اللقاء ،موقويف عربا،
و»جرى وضع اجملتمعني يف ما اختذ من خطوات من قبل اجلهات
القضائية املختصة لنقلهم إىل سجون عاليه وجزين ورومية.
وهذا امللف هو برسم احملكمة العسكرية ،وحنن يف انتظار القرار
الظين الذي يفرتض أال يتأخر .وتابعنا قضية مقتل املهندسني
الصيداويني :لبنان العزي وعلي مسهون ومت حتويلها إىل بريوت،
وجرى التواصل مع املدعي العام التمييزي الذي سيكلف قاضي
حتقيق بتسلم هذا امللف» كما قالت احلريري .يف اليوم التالي،
وبعد كشف هوية أبو ظهرّ ،
قلت األصوات الصيداوية اليت تزامحت
إلدانة التفجريين إثر وقوعهما .افتقد الصيداويون تعليق نائبيهم
السنيورة واحلريري على تورط ابن مدينتهما .يف حني زارت
قيادة تيار املستقبل يف صيدا مقر اجلماعة اإلسالمية ،واعتربا يف
نهاية اللقاء أن أبو ظهر «ال ميثل إال شخصه ،وأنه حالة ال تعرب
عن مزاج عائلته وال صيدا املعتدلة واحملافظة» .وأمال «أال تنتقل
تفاعالت احلادثة اىل صيدا وضرورة العمل لتأمني شبكة أمان يف
املدينة من األطراف السياسية كافة من أجل درء الفنت».
رئيس بلدية صيدا وعضو اللقاء التشاوري ،حممد السعودي ،علق
على تورط أبو ظهر ردًا على سؤال لوسائل اإلعالم ،وليس يف
بيان رمسي صادر عن اجمللس البلدي .واعترب أن «صيدا وكل
من يسكن فيها يشجبون هذا العمل .وإذ تبني أن أحد االنتحاريني
من املدينة ،فهذا ال يعين أنه موقفها .هو انتحر ومل يستشهد،
ألن املنتحر يذهب إىل النار .ويف لبنان هناك كثر مثله ،وهناك
عمالء إلسرائيل».
أكثر ما افتقدته املدينة موقف رجال الدين من أبنائها ،وال سيما
مفتيها الشيخ سليم سوسان .وحده إمام مسجد القدس ،الشيخ
ماهر محود ،اعترب أن ما فعله أبو ظهر هو «نتيجة فريوس أصاب
جسد الصيداويني ،واملطلوب إسعاف املدينة باللقاح» .ودعا إىل
«التعاون والوعي لتجاوز هذه املرحلة وحماربة الفكر التكفريي
يشوه اإلسالم» .ويف إطار عالقة أبو ظهر باألسري ،أكد
الذي
ّ
محود أن مجاعة األخري ال تزال حتظى بغطاء سياسي برغم كل ما
حصل.
أمنيًا ،دعا حمافظ اجلنوب بالوكالة نقوال أبو ضاهر إىل اجتماع
طارئ جمللس األمن الفرعي لرؤساء األجهزة األمنية يف احملافظة،
حضر السعودي ونائبه ابراهيم البساط جزءًا منه .يف توصياته،
دعا اجمللس إىل «إيالء التدابري األمنية الوقائية العناية الشديدة».
وطالب «اإلخوة الفلسطينيني بوعي دقة املرحلة واحلفاظ على
وحدتهم ومتاسكهم» .وجاء يف البيان الصادر عن االجتماع ،أن
صيدا «لن تسمح حتت أي شكل من األشكال أو ظرف من الظروف
بأن تنساق اىل خمططات ودعوات بعيدة عن أصالة أهلها وقيمهم
ووطنيتهم ،وهذا إمجاع صادر عن الفاعليات السياسية والروحية
واجملتمع املدني ،وتقرر تكثيف الدوريات األمنية يف املدينة
وجوارها ويف حميط قصر العدل ودور العبادة واملؤسسات
الرتبوية.

أشالء اإلنتحاريني

راجع وجهاء من آل أبو ظهر يف صيدا األجهزة األمنية لإلستفسار
عن مصري أشالء اإلنتحاري معني أبو ظهر لدفنهاُ .
وأبلغوا أن
النيابة العامة العسكرية تتحفظ على أشالء اإلنتحاريني أبو ظهر
وعدنان احملمد ،ومل تتخذ قرارًا بتسليمها إىل ذويهما .وال تزال
األشالء موجودة يف أحد مستشفيات بريوت .أما بالنسبة للمحمد،
فإن عائلته مل تبادر إىل املطالبة باألشالء.

صفحة 14

Saturday 30 November 2013

السبت  30تشرين الثاني 2013

Page 14

قضايا وتحقيقات

رحبت إيران يف «مرونة املصارع» ...ماذا عن األســد ولبنان؟
سامي كليب
اتفقت ايران والدول الغربية .جمرد االتفاق
هو احلدث ،اما التفاصيل ،فهي قابلة للتعديل
يف كل االجتاهات .رحبت ايران يف «مرونة
املصارع» ،لكن الصراع سيستمر ،إذ ان
املتضررين من اي انتعاش اليران وحلفائها
لن يهدأوا .يكفي املرء ان ينظر اىل اهلسترييا
االسرائيلية بعد االعالن عن االتفاق ،ويلتفت
اىل القمة العاجلة اليت مجعتها السعودية على
أرضها ،ليفهم ان ربح معركة ال يعين مطلقًا
انتهاء احلرب.
لنبسط املسألة :ايران متلك قوة نارية كبرية
ّ
وحركة دبلوماسية نشطة ،ولكنها كانت قد
بدأت حتتاج فعليًا ملصادر مالية.
وصل االمر اىل حد التوقف عن دفع بعض
الرواتب املهمة يف سياق الصراع االسرتاتيجي.
جمرد تدفق االموال جمددًا اىل مصارفها يعين
الكثري .هذا امر حيوي جدًا يف الوقت الراهن.
االمر الثاني املهم ،ال بل االجناز االهم ،هو
اعرتاف العامل مباشرة او مداورة حبق ايران
يف التخصيب .هذا هو املهم اآلن .أما بعد
ستة اشهر فتنطبق على االتفاق قصة القيصر
واحلاخام والكلب ،ومفاد القصة انه حني طرد
القيصر اليهود من روسيا ،جاءه حاخام يقول
لو أبقيتين عندك فسأجعل كلبك ينطق بكالم
كالبشر بعد عامني .وافق القيصر على إبقائه
يف القصر ،وقال له :ان مل تنجح فسأقتلك.
وعندما ّ
أنبت زوجة احلاخام زوجها على اقرتاحه،
قال هلا« :بعد عامني ميوت القيصر أو أنا أو
الكلب».
أما وقد رحبت ايران يف هذه اجلولة املهمة،
فماذا عن ملفات املنطقة ،وحتديدًا سوريا
ولبنان وحزب اهلل والعراق؟ ال ميكن مطلقًا
ان يقتصر االتفاق على النووي ،وهو اتفاق
متشعب متكامل ،ستظهر نتائجه تباعًا ،كما
ّ
ستظهر تباعًا انياب املتضررين منه.
ماذا او ً
ال عن لبنان؟
مل يرتدد العاهل السعودي امللك عبداهلل حني
استقبل الرئيس ميشال سليمان بالسؤال
املفخخ« :كيف تسمح حلزب الشيطان بأن
يبقى يف سوريا؟» .بعد أيام ،كانت ايران،
حليفة حزب اهلل وراعيته ،تتعرض لتفجري
انتحاري مزدوج.
متقبال
االيراني
السفري
جانب
اىل
وقف سليمان
ّ
التعازي واتصل بالرئيس حسن روحاني معزيًا.
وقد كان املشهد الفتًا .السفري غضنفر ركن
أبادي واقفًا بني سليمان اىل ميينه والنائب
سليمان فرجنية اىل يساره .ايران تقف بني
َّ
تذكر رئيس تيار املردة
طريف نقيض .رمبا
الرحلة الشهرية اليت قادته ،قبل سنوات،
اىل دمشق مع الوزير علي حسن خليل واحلاج
حسني اخلليل املعاون السياسي للسيد حسن
نصراهلل لالتفاق على اختيار قائد اجليش
ميشال سليمان رئيسًا .هل ندم فرجنية؟ على
االرجح نعم ،يقول عارفوه.
لعل زيارة سليمان اىل السفارة وقراره تضييق
نطاق احتفاالت مناسبة عيد االستقالل (رمبا عم ًال
بنصيحة احد كبار قادة  8آذار)ّ ،
خفف قليال من
نقمة خصومه عليه بعد رحلته اىل السعودية.
رمبا ّ
خفف قلي ًال فقط .ال يزال املناخ العام
ومرجحًا
التجديد،
او
التمديد
عدم
صوب
ذاهبًا
ِّ
الفراغ الرئاسي والشلل احلكومي .لفراغ كهذا
وظائف كثرية يف الفرتة احلالية ،وال بأس ان
نأى لبنان حتت ثقل همومه والشجون .صراع
أوجه.
احملاور يف ّ
وحده قرار سعودي بالعودة اىل منطق
التفاهمات مع ايران وحول امللف السوري قد
يغيرّ املعادلة .ويف كل احلاالت ،يبدو سليمان
بعيدًا عن نتائج التفاهمات .هكذا يقال.
يروجون
الالفت ان االمريكيني أنفسهم صاروا ّ

القرار املركزي لبعض الدول باسقاط األسد لم يتغيـّر (أ ف ب)
االرهاب.
مسع هذا
االمريكية
والسفري

مقولة ان االولوية اآلن هي ملكافحة
لعل رئيس جملس النواب نبيه بري
من نائب مساعد وزير اخلارجية
لشؤون الطاقة آموس هوشستني
االمريكي ديفيد هيل.
كان هدف اللقاء حبث مستقبل الطاقة يف
لبنان .خرج السفري يلقي بيان استنكار لتفجري
السفارة االيرانية ويصفه باالرهابي والدنيء.
مل ينتظر بري افضل من هذا .السفري الربيطاني
طوم فلتشر ذهب ابعد من التصريح ،ت ّربع بدمه
لضحايا االرهاب.
يعود صحافيان بريطاني وأمريكي من دمشق.
يزوران ،تباعًا ،رئيس جبهة النضال الوطين
النائب وليد جنبالط .ينقالن قراءة جديدة
لالوضاع ،خمتصرها أن االولوية باتت حملاربة
االرهاب والتفاوض مع ايران حُيكى عن
اشارات ورسائل بني جنبالط ودمشق .ال احد
يستطيع اجلزم.
حتول جذري يف موقفه
ينفي الزعيم الدرزي ّ
اي ّ
من نظام االسد .يذهب البعض اىل حد القول
ان مسؤو ً
ال سوريًا كبريًا قال لضيف لبناني
«ان دمشق ال تريد انهاء عائلة جنبالط ،لكن ال
حاجة للتواصل اآلن»ّ .
مثة من فهم ان تيمور،
وليس والده ،قد ُيستقبل يومًا ما يف سوريا.
يقال أيضًا ان االسد مل يقبل حتى مناقشة
فكرة جنبالط اليت نقلها اليه االمري طالل
ارسال لتسليح الدروز بغية محاية انفسهم.
اعترب ذلك مساسًا بوحدة سوريا وضربًا على
وتر املذهبية...
تتصرف سوريا على اساس أن الوقت
ملصلحتها .لبنان ليس مهمًا اآلن ،سوى يف
جانبه االمين .مثة قناعة بأن اجلميع سيعود بعد
أن تتغيرّ الرياح االمريكية .وحده االسد مستمر
على رأيه بأن املعركة طويلة.
الوضع العسكري حتسن ملصلحة السلطة لكن
والفر مستمرة.
الكر
جيب عدم املغاالة .عمليات
ّ
ّ
املسلحون يزدادون شراسة .التدريب يف
األردن واضح .القرار املركزي عند بعض
الدول الداعمة مل يتغيرّ  :جيب اسقاط االسد،
او على االقل السعي اىل تعديل الوضع
العسكري .املعركة قد تشهد اذًا الكثري من
املفاجآت .ولبنان ايضًا.

دمشق تتهم ،طهران ال

كان اهلجوم على السفارة االيرانية شديد
االتقان .أظهر ان املخططني جهة فاعلة وقادرة
على الضرب بقوة .ذهبت الشكوك واالتهامات
مباشرة صوب السعودية .ال احد يستطيع ان
يؤكد او ينفي .املستفيدون كثريون .هو،
اذًا ،اتهام سياسي بامتياز يشبه ما حصل بعد
اغتيال الرئيس رفيق احلريري.

سارع وزير االعالم السوري عمران الزعيب للقول
ان االستخبارات السعودية واالسرائيلية تقف
خلف التفجري االرهابي ضد السفارة االيرانية.
هنا ،أيضًا ،االتهام سياسي بامتياز .سارع او
تسرع .ليس مهمًا .السعودية حاليًا يف
رمبا
َّ
قفص االتهام املعلن عند سوريا وحزب اهلل،
وغري املعلن عند ايران وروسيا.
يف املقابل ،بقيت ايران شديدة احلذر.
حصرت االتهام باسرائيل وحلفائها ،ومل تذكر
السعودية مطلقًا .مرشد الثورة االسالمية
السيد علي خامنئي ألقى خطابًا طوي ًال خال
من اي اشارة اىل التفجري .اختار ،بد ً
ال من
ذلك ،ان يعطي شرعية للمفاوضني االيرانيني
يف جنيف .وزير اخلارجية االيراني حممد جواد
ظريف اختار صحيفة سعودية لنشر مقال
بعنوان «جرياننا اولويتنا» .تراوحت اخليارات
بداية بني صحيفيت «احلياة» و»الشرق
االوسط» ،واختريت الثانية النها اكثر تعبريًا
عن السياسة السعودية .اهلدف واضح :تهدئة
خماوف الرياض من االتفاق العتيد مع الدول
الغربية.
هنا بيت القصيد .وضعت ايران نفسها اآلن
يف مصاف الكبار .ال حاجة للغرق يف اتهامات
ومهاترات تؤثر على املفاوضات .هي اآلن
ضحية االرهاب .هذا مفيد جدًا .ال بد من
اجناح املفاوضات .كل شيء يأتي يف وقته.
امللفات كثرية وال تقتصر على النووي.
مل يكن التفجري من النوع القابل للهضم لوال
ضرورات التفاوضُ .يقتل امللحق الثقايف.
يسقط عدد من مسؤولي االمن .رمبا سقط
آخرون ايضًا .على االرجح سقط آخرون ورمبا
احدهم مهم .السفري غضنفر ركن ابادي مل يكن
الوحيد املستهدف .ال احد يعرف ،غري اصحاب
الشأن ،من بالضبط قد ُقتل.هذه مسائل امنية
استخباراتية دقيقة .ال بأس .كانت الرسالة
خطرية وواضحة .ايران مستهدفة .يعرف من
استهدفها انه اجتاز خطًا أمحر.

الرد يف سوريا

مل متض ساعتان حتى اجتاز اجليش السوري
كل العوائق ووصل اىل بلدة قارة .بدأت
تقدم اجليش ايضًا يف ريف
معركة القلمون.
ّ
دمشق اجلنوبي وريف حلب اجلنوبي .هنا الرد
أهم من الرد املباشر على التفجري .ايران
وسوريا وحزب اهلل يعرفون هذا.
حتوالت كبرية .الصرب وحسن
كل املنطقة امام ّ
التفاوض مع االبقاء على القوة العسكرية هو
الشعار .التنسيق خلف الكواليس قد يفاجئ
كثريين ،أكان مع قيادات عسكرية مقاتلة
ّ
وتسلم
بدأت تعود اىل كنف اجليش السوري
سالحها ،او حتى مع اهالي عرسال الذين قد

يكشفون قريبًا عن خطوة ضد املسلحني على
اراضيهم .حتى الشمال اللبناني قد يشهد
تغيريات .جيب متهيد الطريق ليبدو االمر على
أنه استكمال حلرب مكافحة االرهاب.
لنوسع اآلن اخلريطة قلي ًال :مصر تطرد السفري
ّ
الرتكي .وزير اخلارجية االمريكي جون كريي
يتهم االخوان املسلمني بـ»سرقة الثورة».
بريطانيا تقرر استئناف بيع وتسليم اسلحة
اىل مصر.
طي صفحة االخوان يف مصر ،تفرح
قرر العامل ّ
السعودية ،ينتعش الفريق اول عبد الفتاح
السيسي ،تقلق محاس .تربح اسرائيل ايضًا.
ال شيء اص ًال يفسر هسترييا اسرائيل ضد
االتفاق النووي سوى رغبتها باحلصول على
مثن يف فلسطني.
أمريكا وروسيا :تفاهم وتنافس
بعد ايام قليلة يوافق الكونغرس االمريكي
على طلب الرئيس باراك اوباما ختفيف
العقوبات عن ايران .ربح سيد البيت االبيض
اجنازًا على مستوى دولي .صار منذ أالحد
رهينة النجاح وهدفًا السرائيل .ال بأس .يعرف
اوباما انه امام منافسة شرسة من الروس.
يتمدد صوب القاهرة.
نظريه فالدميري بوتني
ّ
ال يرسل عادة وزيري دفاع وخارجية اال اىل
الدول املهمة لبالده.
كذلك استقبل نائب وزير الدفاع اجلزائري
لصفقة سالح مبليارات الدوالرات .استقبله
قبل ايام من لقاء اوباما مع العاهل املغربي
امللك احلسن الثاني .هل بالصدفة؟

زمن التسويات واملعارك

قاهلا وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف:
«االولوية حملاربة االرهاب ال لتنحي االسد».
يرد عليه أحد .بات
يرد عليه احد .لن
مل
ّ
ّ
اجليشان السوري واملصري رأسي حربة يف
حماربة االرهاب .هذا هو املهم.
القبول بهذا املنطق صعب .اسرائيل ترفع
الصوت .قد تساهم يف تفجريات او مفاجآت
امنية لقلب الطاولة .قد تهدأ اذا أهداها
االمريكيون يف فلسطني بعضًا مما تريده
ّ
بغض طرف عربي واقليمي .سيهدونها
مرفقًا
لالسف .هناك دول اخرى ال تزال غري قابلة
مبنطق التسويات .يستمر حتركها على
االرض.
تتوحد فصائل اسالمية مقاتلة
التحرك
يف هذا
ّ
يف سوريا حتت راية واحدة ،هدفها اسقاط
النظام السوري واقامة دولة اسالمية .الصراع
الدموي مرشح للتفاقم اذًا كلما تقدمت
التسويات .االحد ،حصلت مواجهات عنيفة
اوضحت رغبة املسلحني وداعميهم يف حتقيق
اجناز يف الغوطة الشرقية .بالفعل تقدموا
قلي ًال .كاد وزير املصاحلة الوطنية علي حيدر
ُيقتل على مذبح هذه التسويات ،او ملنعه من
املشاركة يف تسويات مقبلة .جنا ،لكن سائقه
قتل.
انضم اىل قائمة االبرياء الذين سقطوا امام
السفارة االيرانية .وقود الكبار غالبًا ما حترق
قلوب الصغار .اختفى رجاء الناصر امني سر
هيئة التنسيق.
هل الختفائه عالقة باستعداده للتوجه اىل
موسكو واللقاء مع نائب وزير اخلارجية الروسي
ميخائيل بوغدانوف؟ هذا ممكن.
يف زمن التسويات ،غالبًا ما تسيل دماء
وختتفي امساء وتتغري موازين القوى ...اما
وقد مت توقيع االتفاق االيراني ــ الغربي ،فقد
بات الباب مفتوحًا على كل االحتماالت يف
سوريا ولبنان والعراق وصو ً
ال اىل افغانستان،
لكن االكيد ان احملور الروسي ــ االيراني ــ
السوري مع حزب اهلل بات يف وضع أفضل.
رمبا افضل بكثري.
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لبنانيات

العماد عون بعد اجتماع تكتّل التغيري واإلصالح :يسطون على اجمللس
النيابي بالتمديد ،وال يعطون احلقوق ألصحابها بالتّشريع
عقد تكتل التغيري واإلصالح
اجتماعه األسبوعي يف الرابية
برئاسة دولة الرئيس العماد
شدد على
ميشال عون الذي
ّ
أن الفراغ الذي يضرب مراكز
ّ
املسؤولية يف الدولة ،يضرب
ّ
ّ
كل مفاصل الدولة ،مشريًا إىل
احلرائق اليت اندلعت يف وادي
نهر ابراهيم واملناطق احمليطة
أيام من دون أن
منذ أربعة ّ
يتوصل أحد إىل إمخادها.
ّ
ّ
ّ
املتحدة
وهنأ إيران والواليات
ّ
اإلتفاق الذي جرى
على
بينهما ،مشريًا إىل ّ
أنه سيعود
جيدة جتلب
مبفاعيل
سياسية ّ
ّ
السالم إىل منطقة الشرق
ّ
يعم خري
ومتمنيًا أن
األوسط،
ّ
ً
هذا ّ
اإلتفاق على لبنان أيضا.
كما ّ
أكد العماد عون على
ِ
جزين ال يستوف
أن سراي ّ
ّ
الشروط الالزمة إلستقبال
املساجني ّ
الذين ُنقلوا من
ً
ّ
سجن روميه ،الفتا إىل أنه
قد يكون ّ
مت نقلهم لتسهيل
ً
ّ
ومشددا على أنه ال
هربهم،
ّ
جيوز ألحد أن يتفاجأ إذا هرب
هؤالء.
ورد العماد عون املشاكل
هذا ّ
اليت حتصل بني الط ّالب إىل
السياسية
غياب احملاضرات
ّ
ألن من خالهلا
عن اجلامعاتّ ،
ّ
يتعلم الطالب اإلصغاء إىل
ّ
الرأي والرأي اآلخر ،ويتعلمون
ّ
متنفسًا
فيكون
احلوار،
يعبوةن فيه عن آراءهم
رّ
السياسية ،بد ً
ال من اإلجنرار
ّ
إىل املشاكل.
عما
وإذ تساءل العماد عون ّ
قدمه اجمللس النيابي خالل
ّ
مدد لنفسه فيها،
الفرتة اليت ّ
مشددًا على ّ
أنهم يسطون
ّ
على اجمللس النيابي بالتمديد
وال يعطون احلقوق ألصحابها
بالتشريع ،دعا رئيس احلكومة
إىل ترك السراي خصوصًا
ّ
مسؤوليته جتاه
يتحمل
وأنه ال
ّ
ّ
ّ
األحداث اليت حتصل ،بينما
هناك قرارات تصدر بامسه
وباسم رئيس اجلمهورية من
قبل سهيل بوجي.
وقال:
»أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي،
عندما يضرب الفراغ مراكز
الدولة ،يضرب
املسؤولية يف ّ
ّ
ّ
الدولة .لذلك نرى
كل مفاصل ّ
النريان تنضرم يف األحراش
ألن
وما من أحد يطفئها،
ّ
رجال اإلطفاء غري موجودين،
أن معداتهم باتت غري
أو ّ
صاحلة وحباجة لإلعتناء وما من
أحد يعتين بها ..إذًا ،النريان
مندلعة يف وادي نهر ابراهيم
ويف قرى عني جرين وفرات
ّ
ومشان ومشارف علمات منذ
أيام ،وقد قضمت
أربعة
ّ
ّ
حتى الساعة أربعة ماليني
مربع ..وكذلك اندلعت
مرت
ّ
النريان يف مركز الضمان
اإلجتماعي اليوم..
إذًا ،احلوادث تدور يف البلد..
نريان مشتعلة ،تشابك بني
صحافيني وعناصر اجلمارك..
نرى ُأناسًا ُيضربون ونسمع

آخرين يكيلون الشتائم!!..
أعتقد ّ
أنه لو مل يضرب الفراغ
اجلمارك ،ملا كان الرتكيز على
ّ
كل ما
شخص واحد فقط.
ٍ
حيصل هو بسبب الفراغ يف
يتحمل
الدولة ،إذ ما من أحد
ّ
ّ
ّ
وكل ّ
التهم تصبح
مسؤولياته،
أيًا كان الطرف الذي
صاحلة ّ
يطلقها باتجّ اه الطرف اآلخر.
يتوصل القضاء إىل
نرجو أن
ّ
أي ّ
أي
موظف أو ّ
أن حيكم بني ّ
إعالمي بطريقة
وأي
إنسان
ّ
ّ
عادلة ومنصفة.
ّ
كل
أهم من
ويبقى ما هو
ّ
ذلك ،وهو ّ
اإلتفاق بني إيران
ّ
ّ
نهنئهما
املتحدة.
والواليات
على اإلتفاق الذي سيكون
سياسية يف
له مفاعيل
ّ
املستقبل ،والذي سيجلب
السالم إىل منطقة الشرق
ّ
ونتمنى أن يعم خري
األوسط،
هذا السالم لبنان الذي عانى
من احلروب واملقاطعات ،كما
سيعم البلدان اليت تصنع
ّ
السالم.
أما بالنسبة للموقوفني يف
ّ
نؤكد على
جزين ،حنن
سراي ّ
ً
أن هذا السراي ليس مؤهال ال
ّ
لناحية محاية املساجني ومحاية
حتمل هذا
احلراس ،وال لناحية ّ
ّ
العدد من املوقوفني .سجن
الرغم من ّ
كل
رومية ،وعلى ّ
اإلمكانيات املتوافرة فيه
ّ
معدات
لضبط املوقوفني ،من
ّ
وقوى أمن ،مل يستطع ضبط
املساجني ضمن األبنية التابعة
لسلطته ..فكيف سيكون األمر
ُ
وكأن
يف منطقة جزين؟؟!!..
ّ
اهلدف من نقل املوقوفني إىل
عملية
سجن جزين هو لتسهيل
ّ
فرارهم! إذًا ،يف حال حدثت
عملية الفرار ،جيب ّ
أال يتفاجأ
ّ
ألن املساجني موجودون
أحدّ ،
ِ
يستوف الشروط
يف سجن ال
ً
اليت خُت ّ
وله ألن يكون سجنا.
مهمة
وتابع :وقعت حادثة
ّ
أمس يف اجلامعة اليسوعية،
وكان هلا طابع سيئ بني
الط ّالب ..ما سبب هذه
بني
الدائمة
اإلشكاالت
الط ّالب ؟! ..وقعت املشكلة
يف األمس بني ط ّالب حزب
اهلل وحرك
ة أمل من جهة وبني ط ّالب
الكتائب والقوات اللبنانية
من جهة أخرى ،وإذا أردنا أن
نبحث عن جذور نشوب هذه
حنمل اجلامعات
املشاكل،
ّ
املسؤولية األساس ،ليس
ّ
أن اجلامعات تستقبل
السبب ّ
ط ّالبًا من خمتلف التيارات
بل
السياسية،
واألحزاب
ّ
ألنها متنع احلوار السياسي
ّ
داخل اجلامعة .يف ظل الوجود
السوري يف لبنانّ ،
كنا نقوم
ّ
كل اجلامعات
مبحاضرات يف
بواسطة اإلتصال اهلاتفي،
احملاضرات
هذه
وكانت
حتصل بوجود مجيع األطراف
السياسية املتخاصمة داخل
ّ
قاعة واحدة ،يستمعون إىل
الرأي اآلخر ،ويقومون بطرح
األسئلة على بعضهم بهدوء
تام .ما السبب باهلدوء !؟

ّ
ّ
تعلموا لغة احلوار،
ألنهم
ّ
وتعلموا اإلصغاء للخطاب
ّ
ُ
فتقبلوه
املعاكس لرأيهم،
وطرحوا األسئلة واستوضحوا
األفكار يف ما بينهم..
أما اليوم ،فيختلف التفكري
ّ
متامًا ،إذ يأتي الطالب
إىل اجلامعة وحبوزته مجيع
ُ
عن
املسبقة
املعتقدات
اآلخر ..ومع غياب احلوار ،تقع
املشاكل !!..ما السبب..؟!
ّ
ُ
نفس من
ألنه ال وجود
ملت ّ
خالله حيصل احلوار والنقاش
بني الط ّالب.
اجلامعات هي اليت قطعت
احلوار السياسي ،إذ منعت
إلقاء
من
السياسيني
احملاضرات ..ميكن للجامعة
أن تأتي مبحاضرين حياديني
أو حزبيني ،ولكن ال جيوز منع
ألن من خالهلا
احملاضرات،
ّ
ّ
يتعلم الط ّالب مساع الرأي
ّ
ويتعلمون
اآلخر،
والرأي
احلوار ..قد ال ّ
يتفقون على
سياسي واحد ،ولكن من
رأي
ّ
ّ
املؤكد ّ
أنهم سيتحاورون مع
بعضهم البعض بد ً
ال من أن
يتشاجروا..
السجن الفكري ّ
الذي
إذًا،
ّ
ّ
تقوم اجلامعات بوضع الشباب
ٍ
بشجارات يف
داخلهُ ،يرتجم
ّ
أمتنى على
ما بينهم !!..لذا
طلبت هذا
اجلامعات – وقد
ُ
األمر مرارًا دون أن ينصت
أحد – ّ
السياسي
أال متنع احلوار ّ
ّ
ّ
حتد من
ظنًا منها أنها بذلك
ّ
املشاكل .لقد قال باراك
جدًا،
أوباما اليوم كلمة مجيلة ّ
القوة ال تحُ افظ على
أن
هي ّ
ّ
فإن
أمن أمريكا .وكذلك األمرّ ،
السياسة يف اجلامعات ال
منع ّ
حيافظ ال على اجملتمع وال على
يطوره باتجّ اه
أمنه ،كما ال
ّ
السياسة واحلوار اإلنساني،
ّ
مّإنا يودي به إىل املشاكل.
أي
ويف ُمطلق األحوال ّ
إن ّ
مشكلة تقع يف اجلامعة تبقى
من مسؤولية اجلامعة ،وحنن ال
ّ
نتدخل فيها ونلعب
نريد أن
ُ
ّ
«املصلحني» ألننا بذلك
دور
سنورط أنفسنا يف مشاكل
ّ
بغنى عنها ،لذا على ّ
كل
حنن
ً
يتحمل
من يدخل يف شجار ،أن
ّ
مسؤوليته.
ّ
ّ
بالنسبة ملوضوع اجتماعات
أما
ّ
النواب فهي ُم ّ
ّ
عطلة.
جملس
ّ
يتحكموا مبجلس
ال جيوز أن
ّ
النواب من خالل التمديد
ويوقفوا التشريع ،يف حني
ّ
أننا نفتح حوارًا مع اجلميع من
أجل مواصلة إقرار املشاريع
تهم املواطن .فباإلضافة
اليت
ّ
إىل ّ
أنهم ميارسون والية غري
شرعية يف اجمللس ،هم
ّ
التمثيل وال
يسطون على
يعطون احلقوق ألصحابها
ّ
بالتشريع .لقد انتهت اآلن
والرواتب
الرتب
ّ
مسألة سلسلة ّ
ّ
ّ
الشعب ألجلها
الذي اعتصم
ً
ملدة  3أعوام تقريبا ،فمن
ّ
يقرها للمواطنني؟!
يريد أن
ّ
سيقرها؟! مجيع املواطنني
من
ّ
ينتظرون حقوقهم.
هناك أيضًا قوانني أخرى

يتم إقرارها
يف انتظار أن
ّ
ّ
متلك األجانب،
مثل قانون
اجلنسية،..
واستعادة
ومجيعها مواضيع أساسية
مضى سنوات على املطالبة
بها .ماذا فعلنا منذ التمديد
ولغاية
النيابي
للمجلس
اليوم؟؟؟! مل نقم بشيء
التلميذ األمحق ّ
متامًا كما ّ
الذي
يذهب إىل املدرسة ويفتح
ّ
يتمكن من
كتابه من دون أن
أن يقرأ شيئًا .ماذا أنتجنا يف

املدة ّ
اليت مضت؟!
هذه
ّ
أما األمر األكثر سوءًا هو وضع
ّ
رئيس احلكومة ،وأنا أدعوه
السراي ويرحل،
لكي يرتك
ّ
وأنه يقول ّ
ّ
إنه ال
خصوصًا
مسؤولية األحداث ّ
اليت
يتحمل
ّ
ّ
حتصل ،بينما هناك قرارات
تصدر بامسه وباسم رئيس
اجلمهورية من قبل سهيل
بوجيّ ،
إال ّ
أننا ال نعلم وفقُا
قانون تصدر
أو
دستور
ألي
ّ
ٍ
ٍ
هذه القرارات.

ّ
بالنسبة لنا ،لقد أعطينا
ّ
ٍ
فكل ما
توجيهات إىل وزرائنا،
ّ
يتعلق
يستطيعون فعله يف ما
مبصاجل املواطنني سيقومون
به ،وهذا هو مفهومنا لتصريف
األعمال ،ومن ال يعجبه األمر
ّ
الشعب،
فليحتكم معنا أمام
محُ تكمني
سنبقى
وحنن
ّ
للشعب ،ومن ال يعجبه األمر
ّ
ألي
حبقنا
فليقدم شكوى
ّ
ّ
ٍ
لست أعلمّ ،
ألنه ال
سلطة يريد
ُ
ٍ
لسلطة يف لبنان».
وجود

 6أشهر خلارطة املنطقة و 3حلكومة بريوت
جان عزيز
بات واضحًا أن السعودية قررت الدخول يف
عملية ربط نزاع مع املسار اإليراني ـــ الغربي
املنطلق منذ شهرين .وهو أداء مفتوح نظريًا
على أكثر من احتمال .فإما أن تكون الرياض
تناور يف موقفها الرافض ،وتستخدمه ورقة
يف وجه واشنطن خصوصًا ،من أجل التفاوض
معها حول عناصر اعرتاضها على مشروع
التسوية الذي يستبعدها حتى اللحظة .وإما
أن تكون الرياض جدية يف رهانها على سقوط
املشروع املذكور ،بعد وقت مقبول يف املدى
الزمين السياسي .يف حالة جمرد االعرتاض من
أجل حتسني الشروط والظروف واحلصص،
قد نكون أمام «ربيع» فعلي على مستوى
املنطقة برمتها ،أي شيء ما من صفقة شاملة
تتلمس طريقها تباعًا ،ولو بالتجربة وبعض
اخلطأ ،لكنها تكون قد بدأت من كيميائي
دمشق ووصلت إىل نووي طهران ،وال تزال
أمامها حمطات ولفات عدة ،من لؤلؤة املنامة
إىل أزقة ما تبقى من قدس أوسلو ،قبل أن
ختتتم يف بريوت وضاحيتها والضواحي.أما يف
حالة دخول السعودية يف عملية قتال تأخريي،
وتوجيه رسائل االعرتاض من كل األنواع
واألعرية ،عندها قد تكون املنطقة نفسها أمام
خريف ال خيلو من عواصف وأعاصري .خريف لن
ينتهي إال مبوت األمريكي أو موت اإليراني ،أو
انفجار النووي جمددًا بينهما ،أو موت السعودي
بعملية انتقال لسلطته على طريقة «احلمدين»
القطريني ،أو خبارطة تقسيم للجزيرة كاليت
بدأ يتداوهلا اإلعالم األمريكي...
واملصادفة يف كل تلك احلسابات أنها
تتشابك يف معظمها عند حدود فرتة األشهر
الستة املعطاة لالتفاق اإليراني الغربي األخري.
ستة أشهر تتبلور خالهلا تسوية جنيف النووية،
وتتضح أثناءها عملية جنيف السورية ،وتتبني
يف غضونها ملفات التفاوض االسرائيلي
الفلسطيين ،والوضع املصري اجلديد،
واالستفاقة الرتكية على تركة أردوغان
الكوارثية عشية استحقاق انتخابي يف أنقرة،
وصو ً
ال إىل استحقاقني رئاسيني يف كل من
دمشق وبريوت .ستة أشهر إذن إلعادة خلق
منطقتنا ،قد تبدو مثل األيام الستة اليت خلق
اهلل يف خالهلا العامل.
كيف ستنعكس هذه احلسابات على التطورات
اللبنانية سياسيًا وأمنيًا؟ على املستوى الثاني،
قد ال يكون مستبعدًا استمرار أجواء التصعيد،
بأشكاله املختلفة ،من صيغة االشتباك
الطرابلسي إىل صيغة الذروة االنتحارية.
والصيغتان معربتان عن خيارات أطراف الصراع
الدائر .فإما أن يتفقوا على شراكة ما يف
إدارة املنطقة والتعايش مع واقعها وثرواتها،
كما يفرتض أن يتعايش «اجلبل» و»الباب»
يف طرابلس ،وإما أن يصطدم أحدهم جبدار
األزمة أو التسوية ،فينتهي قات ًال أو مقتو ً
ال

أو االثنني معًا ،كما اصطدم االنتحاريان جبدار
السفارة اإليرانية.
أما على املستوى السياسي ،فالواضح أن
الفراغ سيستمر لنصف فرتة جتربة التسوية،
أو لألشهر الثالثة املقبلة يف أقل تقدير ،على
طريقة متضية شوط أول من مباراة حامسة
وحساسة وخطرة ،بإضاعة الوقت يف منتصف
امللعب ،أو جبس النبض على حدود املناطق
اخلطرة .بعدها ،قد تذهب الرياض إىل عملية
إعادة تقويم لبنانية.
فعشية الفراغ الرئاسي املتوقع يف تلك
احلالة ،ينتظر أن تصري اخليارات السعودية يف
بريوت كاآلتي :إما أن نرتك السلطة بالكامل
لـ»حكومة حزب اهلل» ،تستأثر بها يف غياب
رئيس وانتخابات نيابية وحتى إمكان تشكيل
حكومة جديدة ،وإما أن نذهب إىل اتفاق ضرورة
مع الفريق اآلخر على تشكيل حكومة تسووية
إلدارة فراغ ما بعد الفراغ الراهن .ويف هذه
احلالة ،قد تكون املعطيات السعودية نفسها
مرتددة عندها أمام مشهدين من احلسابات:
مشهد أول يقول برتك األمور تندفع إىل
الفراغ املطلق ،باالستناد إىل همسة ميقاتية
يف أذن الرياض بأن رئيس احلكومة املستقيل
سريفض حتى تصريف األعمال يف حالة الفراغ
الرئاسي .وهو ما قد يطمئن السعودية أكثر
إىل احتمال الفراغّ ،
عله يربط امللف اللبناني
ّ
وعله بالتالي جيعل حلها
مبلفات املنطقة كافة،
رزمة واحدة وصفقة شاملة ،تقارب سالح
حزب اهلل بشيء من عالج الكيميائي السوري
والنووي اإليراني.
فريجح أن توعز السعودية
أما املشهد الثاني،
ّ
إىل فريقها يف بريوت للمبادرة يف اجتاه
الفريق اآلخر وحماولة التوصل معه إىل
تشكيلة حكومية بثمن مقبول ،يكون أقل من
مثن ترك السلطة كاملة يف أيدي «حكومة حزب
اهلل» ،فتنشأ تركيبة توافقية موقتة إلدارة
املرحلة الفراغية االنتقاليةّ ،
جتنب لبنان خماطر
االنفجار ،وجتعله ينتظر انفراجات املنطقة باحلد
األدنى من اخلسائر.
لكن يبقى السؤال ،على وقع التقدم اإليراني
الغربي ،كما على وقع التقدم امليداني
السوري :ماذا لو جاء الشوط الثاني احلاسم
لبنانيًا من تلك املبارة ،وقد أصبح حتالف 8
آذار ـــ عون يف موقع يسمح برفض خيار
ترجح بالنسبة
حكومة التسوية حتى ،ويف حلظة ّ
إليه معادلة من نوع :إما رئيس قوي ،وإما
حكومة مغايرة لصيغة متام سالم رئيسًا ،وإما
الفراغ الذي سيكون ملصلحتنا ،أكان النتظار
حل أفضل أم لنسف معادلة النظام برمته؟
الواضح أن السعوديني ال جيهدون عقوهلم
بتلك احلسابات ،لكن على اللبنانيني احلريصني
على الرياض لفت نظرها إىل تلك التعقيدات،
أو حتى إجراؤها عنها وإقناعها بنتائجها.

صفحة 16

Saturday 30 November 2013

السبت  30تشرين الثاني 2013

Page 16

قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
األمن العام يوقف  34مالحقاً بتزوير جوازات
واصلت املديرية العامة لألمن العام مالحقة مزوري جوازات السفر
ّ
وحذرت الرعايا من الوقوع يف مصيدتهم .ومتكنت خالل
واستعماهلا
ً
الثمانية أيام املاضية من توقيف  34شخصا.
وأصدرت املديرية بيانًا أشارت فيه اىل أن االجهزة املعنية يف
املديرية العامة لألمن العام قامت خالل الفرتة املمتدة من تاريخ
 2013/11/16لغاية  2013/11/24وبإشراف النيابات العامة ،بتوقيف
عدد من االشخاص بتهم ارتكاب افعال جرمية وذلك على الشكل
اآلتي:
ـ واحد وعشرون شخصا جبرم استعمال جوازات سفر وتأشريات
واقامات مزورة للدخول اىل لبنان او املغادرة منه اىل دول
اوروبية.
ـ شخصان جبرم تزوير جوازات سفر واستعمال مزور.
ـ ستة اشخاص جبرم حماولة السفر جبوازات سفر اجنبية غري عائدة
هلم.
ـ شخصان جبرم الدخول خلسة اىل لبنان وحيازة اسلحة.
ـ ثالثة اشخاص جبرم خمالفة نظام االقامة.
بعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء
املختص.
ونبهت املديرية «مجيع الرعايا العرب واالجانب املتواجدين على
ّ
االراضي اللبنانية ،من مغبة الوقوع يف مصيدة املزورين بهدف
احلصول على مستندات سفر غري شرعية مقابل بدل مادي وخصوصًا
الرعايا السوريني ،الن هذا العمل يعرض اجلميع الجراءات ادارية
ومالحقات قانونية».

توقيف  97مطلوباً
متكنت مفرزة استقصاء بريوت من توقيف  5مطلوبني بينهم
سوري.
ففي حملة الروشة مت توقيف ر.ش.ص وهو مطلوب مبوجب قرار
جزائي.
ويف حملة عني املريسة مت توقيف ن.س.ع (مكتوم القيد) وهو
قاصر بعدما ضبطت حبوزته كمية من احلشيشة واحلبوب املخدرة.
ويف حملة عمر بيهم مت توقيف السوري ج.ح.أ جبرم سرقة دراجة.
ويف حملة احلمرا مت توقيف ع.م.م وهو متهم مبوجب خالصة حكم
بتسييب قاصر.
ويف حملة شاتيال مت توقيف م.ر.ن وهو مطلوب جبرم تأليف عصابة
للسرقة.
اىل ذلك ،حجزت دوريات املفرزة  29دراجة نارية و 4سيارات
خمالفة ضمن نطاق مدينة بريوت.
اىل ذلك ،أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان
انه «ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة
اجلرمية مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتارخيي
 23و  2013/11/24من توقيف  92شخصا إلرتكابهم أفعا ً
ال جرمية
متعددة على األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 21 :جبرائم دخول
ّ
البالد خلسة وإقامة منتهية الصالحية وإقامة غري مشروعة ودون
إقامة 19 ،جبرائم خمدرات 11 ،جبرائم سرقة 10 ،جبرم ضرب
وإيذاء 7 ،دون أوراق ثبوتية 4 ،جبرم شيك دون رصيد 2،جبرم
إطالق نار ،و 8جبرائم :إهانة وتهديد ،خمالفة بناء ،شجار ،نقل
أسلحة ،صدم وإيذاء ،تهجم ،اشتباه خبطف ،و 10مطلوبني للقضاء
مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

علي عيد يستأنف قرار رد الدفوع بعد مالحقته
مبلف «تفجريي طرابلس»
استأنفت احملامية هيام عيد بوكالتها عن رئيس احلزب العربي
الدميوقراطي علي عيد امام حمكمة التمييز العسكرية قرار قاضي
التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا املتعلق برد مذكرة الدفوع
الشكلية اليت تقدمت بها يف ملف «تفجريي طرابلس» املالحق به
موكلها عيد جلهة تهريب احد املطلوبني امحد مرعي اىل سوريا.
وينتظر ابو غيدا قرار حمكمة التمييز العسكرية بهذا اخلصوص،
لتحديد جلسة يستدعي اليها عيد الستجوابه حول التهمة املسندة
اليه.
وكان ابو غيدا قد رد االسبوع املاضي مذكرة الدفوع الشكلية
اليت تقدمت بها عيد عن موكلها علي عيد يف اليوم الذي كان
مقررًا استجوابه .وتطلب عيد يف مذكرتها ،إبطال التحقيقات
االولية اجملراة مع موكلها اآلخر املوقوف امحد علي سائق علي عيد،
واسرتداد مذكرة البحث والتحري الصادرة حبق االخري.
كما طلبت إخالء سبيل امحد علي .وقد رد ابو غيدا ايضًا الطلب

الذي استؤنف امام حمكمة التمييز العسكرية اليت ينتظر ان تبت
باالمر يوم غد االربعاء.
يذكر ان مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر
صقر ،كان قد ابدى مطالعته يف مذكرة الدفوع وطلب من القاضي
ابو غيدا ردها لعدم قانونيتها.

مذكرة توقيف وجاهية حبق زوجة بشري بـ «ملف
اإلغاثة»
إنتقل قاضي التحقيق األول يف بريوت غسان عويدات صباح
أمس اىل «مستشفى احلياة» ،حيث استجوب رجاء مسعود يونس
زوجة األمني العام للهيئة العليا لالغاثة العميد ابراهيم بشري جبرم
اختالس اموال اهليئة وتهريبها اىل اخلارج وتبييض األموال .وأصدر
عويدات مذكرة توقيف وجاهية حبقها سندًا اىل مواد االدعاء.
وكانت يونس قد نقلت اىل املستشفى منذ توقيفها يف  18اجلاري
وزوجها بشري يف «ملف االغاثة».
وقد حدد القاضي عويدات جلسة يف الثاني من كانون األول املقبل
ملتابعة حتقيقاته يف القضية.

جريح حبادث سري يف صيدا
شهد تقاطع ايليا يف وسط مدينة صيدا بعد ظهر أمس حادث سري
مروع بني سيارتني من نوع مرسيدس ،يقود األوىل عماد الصباغ
واىل جانبه عبد اهلل الصايغ والثانية ماهر شبو ،حيث تسبب احلادث
بتضرر السيارتني واصابة الصايغ جبروح ،فيما اجتاحت احداهما
اشارة سري ضوئية عند مدخل التقاطع جلهة الشرق ما ادى اىل
حتطمها وتعطل باقي االشارات .وتسبب احلادث بزمحة سري خانقة
عند هذا التقاطع الذي تتوزع منه عدة طرق رئيسية من وسط
املدينة باجتاه طريق جزين وطريق اجلنوب وبريوت وبالعكس.
وحضر اىل املكان آمر مفرزة سري اجلنوب املقدم حممد احلليب
وعناصر من خمفر درك صيدا القدمية وبوشرت التحقيقات .فيما
نقلت سيارة اسعاف تابعة ملؤسسة معروف سعد اخلريية اجلريح
الصايغ اىل احد مستشفيات املدينة.

استجواب موقوف جبرم اإلرهاب
استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين أمس ج.ز جبرم
االنتماء اىل تنظيم ارهابي مسلح بقصد القيام بأعمال ارهابية
والتواصل مع قائد جبهة النصرة يف سوريا .وأصدر مذكرة توقيف
وجاهية حبقه .على أن يتابع اليوم استجوابه.

انزالقات للسيارات العابرة.
ويف اقليم اخلروب ادى انقالب سيارة من نوع رينو تقودها نورا
احلناوي على اوتوسرتاد اجلية باجتاه مدينة صيدا اىل اصابتها
جبروح طفيفة نقلت على اثرها اىل مستشفى منذر احلاج يف اجلية
للمعاجلة.
وحضرت اىل مكان احلادث دورية من مفرزة سري بعبدا وفتحت
حتقيقا باحلادث.

شبان يقطعون طريق البداوي احتجاجاً على نقل
سجني
قطع شبان من البداوي الطريق الدولية اليت تربط طرابلس بعكار
واحلدود السورية أمام اجملمع الرتبوي الرمسي يف البداوي ،وذلك
إحتجاجًا على نقل سجني من آل حمرز من سجن القبة اىل سجن
زغرتا لوجود خصومات عائلية بني أهالي السجني وبعض االهالي
يف قضاء زغرتا .حبسب الوكالة الوطنية لإلعالم
وقد أطلق الشبان الرصاص يف اهلواء أثناء قطعهم الطريق.
وكان السجني قد أقدم قبل بضع سنوات على قتل شخص من آل
محزة يف قضاء زغرتا.
وقد تدخل اجليش وأعاد فتح الطريق

غلّة سارقني يف الكوخيات سيارة و 3دراجات وحمل
لقطع غيار
ادعى السوري الشيخ علي العكاري يف خمفر حلبا ،على جمهولني
أقدموا فجر الثالثاء على سرقة سيارة فان حتمل الرقم ،203244
وثالث دراجات نارية ،كما أقدموا على سرقة عدد كبري من قطع
الغيار داخل حمله يف بلدة الكوخيات بواسطة الكسر واخللع.
وأفيد أن السارقني كانوا على منت سيارة جيب بيضاء اللون.
وقد مت فتح حتقيق باحلادثة .وقدرت قيمة املسروقات خبمسة عشر
ألف دوالر أمريكي.

مقتل عشرينية بطلق ناري يف حوش احلرمية
قضت عائشة حممد ابراهيم ( 20عامًا) يف منزهلا يف حوش احلرمية
يف البقاع الغربي إثر إصابتها بطلق ناري يف رقبتها من مسدس
حربي وجد اىل جانبها .وقد نقلت جثتها اىل مستشفى البقاع.

رصاص على مواطن يف جالال ـ شتورا

ُوجد الفتى إيلي نعيم وهيب ( 16عاما) جثة يف منزله يف بلدة
الزواريب يف عكار وإىل جانبه بندقية صيد.
وفتحت األجهزة األمنية حتقيقًا يف احلادث ملعرفة مالبساته.

أقدم مسلحون يستقلون سيارتني ،االوىل «رانج روفر سوبر شارج،
لون أسود حتمل الرقم / 155503ز والثانية مرسيدس حتمل الرقم
/1648ط ،على إطالق النار باجتاه أمحد سرور يف بلدة جالال  -شتورا
قرب سوبر ماركت مساحة ،وفروا .ومل يصب سرور بأذى .وعلم
ان االسباب شخصية.

إهماد حريق يف جمدليا

االشتباه بسيارة يف بعلبك

«عملت وحدات اجليش املنتشرة عمالنيا ،باالشرتاك مع عناصر
الدفاع املدني ،علىإ حريق شب يف خراج بلدة جمدليا ـ زغرتا.
وقدرت املساحة املتضررة بنحو  30دومنا من األشجار املثمرة
واحلرجية واألعشاب اليابسة.

كشفت األجهزة األمنية الثالثاء على سيارة من نوع كيا بيكانتو
من دون لوحات ،قرب حمطة قصاص ،مقابل مفروشات بلجكيان،
على املدخل اجلنوبي ملدينة بعلبك ،لصاحبها علي حسن نون بعد
االشتباه بها ومل يعثر بداخلها على اي ممنوعات او متفجرات
وسلمت السيارة اىل قوى االمن الداخلي.
كما كشفت األجهزة األمنية على سيارة من نوع «بي.إم» محراء
متوقفة يف بلدة الفاكهة يف بعلبك كان قد اوقف صاحبها م.
دندش جبرم حيازته سالحًا حربيًا وخمدرات ،ومل يعثر داخل السيارة
على أي ممنوعات أو متفجرات.

جثة فتى داخل منزله يف عكار

حوادث السري حتصد املزيد من القتلى

		
حصدت حوادث السري يف الساعات املاضية اربعة قتلى بينهم
حادثا صدم على اوتوسرتاد حاالت واملرفأ.
فقد صدمت سيارة جمهولة املواصفات على املسلك الشرقي
ألوتوسرتاد حاالت مقابل شركة «سانيتا» السورية اميان امحد
قاسم ( 13عاما) ما ادى اىل وفاتها على الفور ومت نقل اجلثة من
قبل الصليب األمحر اىل مستشفى «سيدة ماريتيم».
وصدمت سيارة مسرعة صباح امس على طريق متثال املغرتب ـ
مدخل مرفأ بريوت السبعيين بشارة يوسف سعادة ( 74عاما) فقتل
على الفور.
وقد سلم الصادم نفسه.
من جهة أخرى انقلبت سيارة عند جسر عمشيت ،ما ادى اىل اصابة
سائقها جبروح ,وقد تسربت الزيوت ومادة البنزين من السيارة
على طريق اجلسر واستقدمت شاحنة رمول مت فلشها منعا حلصول

إمخاد حريق مببنى «الضمان» يف املصيطبة
أعلن فوج إطفاء بريوت يف بيان أنه يف الساعه الثانية بعد الظهر
الثالثاء تبلغت غرفة عمليات فوج اطفاء بريوت عن حريق يف مبنى
الضمان االجتماعي الرئيسي يف منطقة وطى املصيطبة ،وعلى الفور
توجهت قوة من فوج اطفاء بريوت ،وفور وصوهلا بدأت العمل على
إمخاد احلريق وتطويق النريان املندلعه يف الطبقة السفلية من مبنى
الضمان اإلجتماعي الرئيسي (قسم األرشيف) .وقامت فرق فوج
االطفاء حبصر النار يف مكانها حائلني دون امتدادها اىل الطبقات
العليا من مبنى الضمان اإلجتماعي.
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مقاالت

مشخاني لربّي :كان علينا أن التسوية مع ايران :توقع غري املتــوقع
خنتار بني السيف واحلوار
هيام القصيفي

نقوال ناصيف
طهران | أعاد املسؤولون االيرانيون
تأكيد
متسكهم باحلوار مع الغرب
ّ
الستكمال املراحل التالية من
االتفاق على السالح النووي .وقرنوا
هذا اإلصرار
بتشبثهم حبقوقهم
ّ
املشروعة .وكانت احلجة األكثر
شيوعًا يف أحاديث املسؤولني
االيرانيني الذين استقبلوا رئيس
جملس النواب نبيه بري ،أن احلوار
كان مصلحة غربية مقدار ما هو
مصلحة إيرانية ،مشريين اىل أن
االتفاق يفتح الباب على استقرار
املنطقة.
رئيس اجمللس االعلى لالمن القومي
علي مشخاني ،الذي التقاه بري قبل
لقائه رئيس جممع تشخيص مصلحة
شدد على
النظام هامشي رفسنجانيّ ،
أنه مل يكن أمام الغرب ،مع تصاعد
التوتر مع اجلمهورية االسالمية« ،إال
أحد أربعة خيارات :احلصار أو احلرب
أو انهيار إيران أو احلوار .وكان على
إيران ان ختتار بدورها بني السيف
واحلوار .إال أن الغرب اختار احلوار
كذلك» .وأكد أن بالده مرتاحة اىل
ما حتقق و»مطمئنة اىل مستقبلها
واملرحلة املقبلة على طريق استكمال
املفاوضات» ،مشريًا اىل أنها «ال
ّ
متثل أي خطر على أحد يف املنطقة،
ّ
بل على العكس،
تتوخى إرساء الثقة
مع دول اجلوار».
وأضاف« :للحوار أولوية يف إيران
من أجل استتباب أمن املنطقة ،مع
إجياد الوسائل لتجاوز اإلشكاالت
اليت
تتخبط فيها ،سواء كانت حتت
ّ
عنوان عرقي ،أو عنوان الفتنة السنية
ـــ الشيعية ،أو عنوان الفتنة العربية
ـــ الفارسية .املهم بالنسبة اىل َمن
يتسبب بهذه الفنت هو أن تكون
املستفيدة الوحيدة منها القومية
اليهودية كي تبقى هي املسيطرة
على سائر القوميات يف املنطقة».
وبدا الفتًا أن مشخاني حتدث
عن إسرائيل عرب استخدام تعبري
«القومية اليهودية» وخطرها .وكان
بذلك املسؤول االيراني الوحيد الذي
قارب احلديث عن إسرائيل تبعًا هلذا
املوقف.
وقال مشخاني لربي« :كما انتصرمت
أنتم يف حمور املقاومة ،فإننا يف
إيران قادرون على أن ننتصر يف
املرحلة املقبلة عرب ثباتنا على مواقفنا
وإصرارنا على خياراتنا واقتناعاتنا».
وأكد أن اجلمهورية االسالمية
«صاحبة حق يف الربنامج النووي
وتصر عليه ،لكنها يف املقابل تريد
ّ
تبديد هواجس اآلخرين عرب احلوار».
ونظر اىل االتفاق النووي مع الغرب
على أنه «انتصار إليران يف ظل ما
كانت تتعرض له».
وقال مشخاني إن هناك حاجة اىل
ما
مساه «ستاتيكو ناعمًا إليقاف
ّ
حرب املذاهب يف املنطقة بعيدًا
من القوة» ،وأوضح أن الواليات
املتحدة فاوضت «ألن ال خيار هلا
سوى التفاوض بعدما تبني أنها

ليست جاهزة للحرب ،وأن الرهان
على االستمرار يف فرض عقوبات
على إيران أخفق».
وأجرى مقارنة بني ما كانت عليه بالده
قبل عقود واليوم ،مسهبًا يف شرح
أوضاع املنطقة،
ومميزًا بني «مرحلة
ّ
احلرب على إيران وجتنيد االمريكيني
دول املنطقة حملاربتها» ،وبني «ما
أضحى عليه العراق اليوم بعدما دخل
حربًا مع إيران» .وتوقف عند نتائج
التطورات االخرية و»الظروف اليت
أوجبت االتفاق على امللف النووي».
وتطرق بري اىل الوضعني اللبناني
واالقليمي ،وشرح «املسار الذي بدأ
قبل زمن من أجل الوصول باملؤامرة
اىل ما وصلت اليه ،وهي حتاك اليوم
عرب الفتنة يف املنطقة وتفتيتها،
وقد وصلت اىل لبنان» .وحتدث عن
«احداث شرخ عمودي يف لبنان .يف
املاضي اشتغلوا على الطائفية يف
هذا البلد ،واليوم يشتغلون على
املذاهب» .وأمل «أن تكون هناك
حركة جديدة يف اجتاه بعض الدول
العربية».
وأثار بري مع مشخاني ما مل يثره
مع أي من املسؤولني االيرانيني
الذين التقاهم قب ًال ،وهو استمرار
خطف االمام موسى الصدر «الذي
خلق املقاومة يف لبنان منذ البداية،
وهو
مؤسسها» .وحتدث عن ظروف
ّ
اختفائه يف ليبيا ،مشريًا اىل اجلهود
اليت بذلت يف ظل الثورة الليبية بعد
إطاحة العقيد معمر القذايف ،لكنها
تؤد اىل أي نتيجة بعد».
«مل ّ
ورغب من مشخاني ،حبكم موقعه
االمين املهم وعالقاته املتشعبة،
وكان وزيرًا سابقًا للدفاع ،يف
االضطالع بدور جلالء هذه املسألة
واملساعدة على كشف مصري الصدر.
فرد بأنه ،بالتأكيد ،سيدرج املوضوع
ّ
يف جدول أعماله.
ويف اليوم الثالث من زيارته الرمسية
لطهران ،اجتمع بري بشمخاني
ورفسنجاني ،وشارك يف االجتماعني
الوفد املرافق الذي ضم النواب
عبداللطيف الزين وغازي زعيرت
وقاسم هاشم وآغوب بقرادونيان
وعلي فياض والسفري يف طهران
فادي احلاج علي.
واستمر االجتماع مع رفسنجاني
ساعة وربع ساعة ،أكد خالله رئيس
اجمللس على مواجهة خمطط الفتنة
الذي يستهدف املنطقة ،مشريًا اىل
أن إسرائيل هي املستفيد االول
منه .ودعا اىل العمل من أجل تنقية
ّ
العالقات االيرانية ـــ العربية.
وتبنى
رفسنجاني طرحه ،مشددًا على احلوار
والتعاون جلبه هذا املخطط.
وتناولت احملادثات الوضع يف
سوريا ،وأكد الرجالن أن احلوار
واحلل السياسي هما السبيل الوحيد،
وناقشا الوضع اللبناني ،وخصوصًا
تدفق الالجئني السوريني على لبنان
مبا يتجاوز طاقاته وقدراته ،واالتفاق
االيراني ـــ الغربي.

يعيش لبنان على وقع ارتدادات
االتفاق الغربي ـ االيراني حول امللف
النووي .خبالف االحتفالية بانتصار
خط حمور ايران ــ سوريا ،هنا قراءة
يف الوجه اآلخر لالتفاق وتداعياته.
منذ اللحظة اليت صرف فيها النظر
عن الضربة العسكرية االمريكية على
سوريا ،وصو ً
ال اىل حلظة االعالن
التارخيي عن اتفاق ايراني ــــ غربي
حول التخصيب النووي ،مثة شعوران
ّ
يتحكمان باللبنانيني .فريق  8آذار
استعجل اعالن االنتصار ،وفريق
من قوى  14آذار استعجل اعالن
االنكسار.
اليوم (وبعيدًا عن موقف حزب اهلل
املعين او ً
ال وآخرًا بوضع ايران يف
املنطقة) ،يبدو للعماد ميشال عون ان
خياره االسرتاتيجي انتصر ،وقف اىل
جانب سوريا ورفض خيار التنظيمات
املناهضة ،ال «النصرة» وال «االخوان
املسلمون» ،وال طبعا «داعش».
ومع املراوحة يف الوضع العسكري
السوري وعدم سقوط نظام الرئيس
بشار االسد ،واعالن االتفاق النووي،
حيلو لعون ان يقول ان رؤيته قد
حتققت ،وان ترمجة ذلك ستصرف
عمليا حلسابه يف لبنان.
لكن هل انتصر ،فعال ،خيار ايران
يف املنطقة ،وخسر مشروع القوى
املناهضة له من اخلليج اىل املتوسط،
مرورًا بسوريا ولبنان والعراق.
قد يبدو استعجال استخالص النتائج
مبكرًا .ويف مقابل كمية التفاؤل اليت
انتشرت أخريًا ،هناك من ال يزال يرى
ان هناك استعجا ً
ال يف قراءة املتغريات
الدولية .وينقسم هؤالء اىل فئتني،
االوىل تقرأ احلدث االقليمي من خارج
االصطفاف اللبناني ،والثانية تقرأه
من زاوية ارتداده على لبنان وعلى
فريق  14آذار حتديدًا.
يف الرؤية االوىل ،ضرورة النظر
اىل االتفاق من منظار أوسع من
الوضع اللبناني .فاتفاق على هذا
ضم يف تفاصيله
املستوى وان
ّ
الصغرية على املدى البعيد وضع
لبنان من زاوية وضع حزب اهلل ،اال
انه يتمتع بشمولية ،تتعلق مبصاحل
الدول االساسية يف الشرق االوسط.
فايران قدمت تنازال مهما يف برناجمها
النووي ،كما قدمت سوريا تنازال يف
تفكيك ترسانتها الكيميائية .وكل
ما يقال على غري هذا املستوى هو
افرتاض يف غري حمله ،وتسييس
لبناني لالتفاق ال اكثر .لكن هذا ال
يعين ان االتفاق ينال رضى الدول
املناهضة اليران السباب ختتلف عن
رؤية واشنطن.
فهناك السعودية الطاحمة اىل موقع
نووي ،واليت تعترب أن االتفاق ليس
حمصورا يف شقه النووي ،وتنظر اليه
على انه يعزز اوراق ايران (اليت يشكل
وجودها خطرا على الشرق االوسط) يف
العراق وسوريا ولبنان .وسوء العالقة
بني الرياض وواشنطن الذي وصل
اىل مراحل متقدمة ال يعين ان البلدين
على وشك تغيري حلفهما التارخيي ،يف
ظل حاجة البلدين اىل بعضهما البعض
السباب عسكرية (محاية العسكريني
االمريكيني للسعودية) واقتصادية
ونفطية .ورغم ان السعودية فتحت
قنوات اتصال عسكرية مع روسيا اال
انه من املبكر القول ان الرياض يف

تيارات يف  14آذار :االتفاق كرّس انصياع ايران للمجتمع الدولي (أ ف ب)
وارد استبدال حلفها مع واشنطن،
ولو انها تعمل على تسريع وترية
االتصاالت اخلليجية عرب قمم مصغرة
من اجل تطويق تداعيات االتفاق على
دول اخلليج والعراق حيث حتاول
حتقيق توازن اسرتاتيجي مع القوة
الشيعية.
بدورها ،ال متيل واشنطن اىل تغري
بنيوي يف عالقاتها مع دول اخلليج.
للرئيس االمريكي باراك اوباما اليوم
مجلة اولويات تتعلق بتمرير نصف
الوالية الثانية بأقل اخلسائر العسكرية
املمكنة ،من افغانستان اىل العراق،
واعادة ترتيب املنطقة على قاعدة
ادخال ايران يف التسوية الشرق
اوسطية .وايران اليت يريدها الغرب
اليوم ليست ايران احلرس الثوري،
بل الشيعية االصالحية .وهناك رهان
اليوم على ان رفع العقوبات تدرجيًا
وفتح افق جديدة يف التعامل مع
طهران ،من شأنه ان يرتد اجيابا على
توسيع مجهور املعتدلني يف ايران،
وتاليًا الوصول اىل ربيع ايراني
ناجح على غري ما انتهت اليه احلركة
االصالحية اثر جتديد والية الرئيس
السابق امحدي جناد .وهذا امر يستحق
من الغرب القيام بتسويات تارخيية
ميكن ان تفتح الباب امام انضمام
افرقاء آخرين اليها.
يف املقلب اآلخر هناك اسرائيل
اليت حاولت مع فرنسا وتقاطعت مع
السعودية يف رفض االتفاق .مثة
تقارير غربية تتحدث جبدية عن تقاطع
املصلحتني يف رفض االتفاق ،ليس
يف شقه النووي ،امنا يف ان يكون
حماولة ايرانية حتت ستار صفقة
تارخيية لتحويل اهتمام واشنطن عن
املنطقة ،وهذا يرتتب عليه ترك
احلرية اليران يف لعب دور اساسي
يف العراق وسوريا ولبنان ما ينعكس
على موقع حزب اهلل ،وبدرجة مغايرة
على وضع محاس .وهنا ايضا قد
يكون لروسيا اعرتاض جوهري على
مستويني ،ترك ايران يف ساحة
متوسطية ترغب روسيا يف التأثري
عليها ،وامكان ان يؤدي ذلك اىل
حتويل اهتمام واشنطن اىل مناطق
اسيوية واوروبية على متاس مع
روسيا اليت بدأ رئيسها حتركا مكثفا
يف عدد من الدول املعنية.

لذا خيلص اصحاب هذه القراءة
اىل انه من املبكر وسط كل هذه
التقاطعات اىل القول ان هناك
«توقعات غري متوقعة» من جراء
هذا االتفاق ،ما مل تقل السعودية
او اسرائيل كلمتهما .ومن السذاجة
القول ان افرتاقا امريكيا اسرائيليا
مت ،يف وقت انطلقت التدريبات
اجلوية االسرائيلية مبشاركة امريكية
ومل جيف بعد حرب توقيع االتفاق.
اين لبنان من املشهد االقليمي
اجلديد؟
ال شك ان بعضًا من قوة  14آذار
ُاخذ باالتفاق االمريكي االيراني ،متاما
كما حصل معها حني الغيت الضربة
العسكرية على سوريا ،ومل تر فيه
سوى عنوان االتفاق .متاما كما ترى
ان بقاء الرئيس االسد يف السلطة
هو عنوان اخلسارة وال ترى ان سوريا
االسد اليوم غري سوريا االسد باالمس.
املشكلة ان متاهي هذه الشخصيات
مع النظرة السعودية املتداخلة
مع تقاطعات خليجية واسرائيلية
واقليمية ،وحتى اوروبية كفرنسا
مثال ،جعلها تتعاطى مع االتفاق على
اساس انه انكسار مبكر للمشروع
اللبناني املناهض لسوريا وايران،
وليس على اساس انه رأس جليد
يف مشروع كبري قبل ان تأتي كلمة
السر للرتحيب به بتحفظ .يف املقابل
هناك شخصيات وتيارات اساسية يف
 14آذار تتعاطى مع االتفاق على انه
كرس انصياع ايران للمجتمع الدولي
خالفا ملا كانت عليه حاهلا قبل
اشهر ،وبأنه دخول اليران يف قلب
التسويات وحتجيم لدورها االقليمي
ما سينعكس ميدانيا يف ساحات
نفوذها .ال بل ان خطابًا خمتلفًا يسمع
لدى هذه القوى جلهة ان واشنطن
اليت تعطي االولوية المن اسرائيل
يف املنطقة ،حققت هذه الغاية مرة
ثالثة بعد القرار  ،1701وبعد سحب
الرتسانة الكيميائية السورية ومن ثم
التخصيب االيراني النووي.
وبهذا املعنى فان هذه القوى ،وخالفا
للمتوقع ،لن ترتاجع عن موقفها من
ايران وسوريا وحزب اهلل ،بل هي
ذاهبة اىل التمسك مبواقفها ولن
تتصرف على اساس انها خسرت
معرك
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كتابات

الكيان الصهيوني بات معزوال..
ما عساه فاعل ؟؟

مل يبلغ العدو الصهيوني حالة من
التوتر والقلق والغضب منذ نشأته
املشؤومة على ارض فلسطني العربية
كما بلغه اليوم ,يشاركه يف هذا التوتر
بعض الدول اخلليجية.
عشرة أيام قبل الوصول اىل االتفاق
النهائي بني اجلمهورية االسالمية االيرانية
والدول الست حول ملفها النووي,حاول
خالهلا اجلانب الفرنسي تعطيله نيابة عن
اسرائيل والسعوديةُ ,
وأعطيت الفرصة
للكيان الصهيوني لتخريب االتفاقية,
فكانت خطواته متسارعة ,ذهب رئيس
الكيان الصهيوني ناتينياهو اىل روسيا
يف زيارة سريعة عله يغري من املوقف
الروسي ,فسمع من الرئيس الروسي
« بوتني « ما ال يتوقعه وعاد خبفي
حنني فارغ اليدين ,ثم أتبعه بالتفجري
االرهابي امام السفارة االيرانية يف
بريوت مستعينا حبليفه القديم اجلديد
« بندر بن سلطان « عله ينجح يف
إشعال حرب أهلية مذهبية يف لبنان,
كذلك باءت هذه احملاولة بالفشل ,يف
الوقت عينه كانت االدراة االمريكية
تبعث برسائل إطمئنان للعدو الصهيوني
والسعودية وباقي دول اخلليج بأنها
الضامنة هلم بعدم السماح اليران حبيازة
القنبلة النووية ,واليت مل ترغب ايران
يوما حبيازتها السباب حترم إنتاجها.
ِ
تعن ِه هذه
الكيان الصهيوني ال
الضمانات ,ألنه أقل شيء يريده هو
تفكيك املفاعالت النووية االيرانية,
وتهجري العلماء النوويني االيرانيني
اىل شتى بلدان العامل كي تبقى بعيدة
عن التقدم العلمي ومواكبة العصر,
ووقف الدعم عن سوريا واملقاومة يف
لبنان وفلسطني ,ومبا أنه مل يتحقق
له شيء من كل ذلك ,رغم العقوبات
االقتصادية العاملية الظاملة املفروضة
على ايران وشعبها ,ورغم التهديدات
العسكرية اليومية ,لذلك بعد االعالن عن
التوصل اىل االتفاقية أعترب ذلك نصرا
ساحق إليران  ,وهزمية كربى للمجتمع
الدولي الذي طاملا وعده بتحقيق أهدافه
املرجوة.
أصبح قادة هذا العدو يصدرون
البيانات والتصرحيات ميينا ومشاال,
حبيث ترى عالمات اهلزمية واالنكسار
والغضب على وجوههم ,باتوا ال يعرفون
كيف يواجهون العدو والصديق ,ألن
العدو أي « ايران واملقاومة « أصبحوا
االقوياء ,والصديق أي امريكا واخواتها
باتوا ضعفاء ال ميلكون هلم نفعا ,
فيكفيهم ما أصابهم من إنهيارات
عسكرية وإقتصادية جراء تسخري
قدراتهم وثرواتهم حلماية هذا الكيان
الصهيوني.
النصر التارخيي للجمهورية االسالمية
االيرانية الذي حتقق يف االتفاقية
بات واضحا وجليا من خالل االعرتاف
الدولي يف حقها إمتالل الطاقة النووية
الذرية السلمية ,وحقها يف ختصيب
اليورانيوم على اراضيها ,ليصبح إمسها
اجلمهورية االسالمية االيرانية النووية,
يات ً
ِ
منة من
هذا االعرتاف الدولي مل
أحد ,وال عرب مفاوضات سرية ,وال
عرب تنازالت عن الثوابت اليت تؤمن
بها الثورة االسالمية ,بل أتى على أثر
صمود قيادة وشعب إيران دام أكثر
من  33عاما يف وجه أكرب دول العامل
قوة وأقتدارا عسكريا وإقتصاديا,
صمدوا يف وجه عقوبات إقتصادية
وعلمية وعسكرية عاملية ,صمدوا يف
وجه فرض اهليمنة واالستعمار وقدموا

يف سبيل ذلك خالل هذه السنني
عشرات االالف من الشهداء واجلرحى,
فمن احلرب املفروضة اليت دامت مثاني
سنوات ,ثم تطويقها حبروب متنقلة
وغزوات مسعورة قامت بها االدارة
االمريكية نيابة عن الكيان الصهيوني,
فكانت اهلزائم االمريكية يف افغانستان
ثم العراق بسبب الدعم االيراني ألنها
تدرك أنها املستهدفة من كل تلك
احلروب والغزوات ,اما اهلزمية الكربى
اليت منيت بها امريكا واسرائيل كانت
يف حرب متوز عام  2006اليت خاضها
حزب اهلل بدعم من إيران وسوريا ,وآخر
خيوط املؤامرة اليت ُهزموا بها كانت يف
سوريا.
بعد االعالن عن االتفاقية وإن كانت
مرحلية ,وإقرار العدو الصهيوني بأن
هذه االتفاقية أعطت أيران كل ما
تريده ,ومل تتنازل عن أي شيء سوى
ختفيضها نسبة ختصيب اليورانيوم
من  20باملئة اىل  5باملئة ,أعلن هذا
الكيان عن رغبته يف البحث عن حليف
غري أمريكا ,ألن امريكا اصبحت ضعيفة
على حد قول وزير خارجية هذا العدو
«ليربمان» ,وملح اىل إمكانية التحالف
مع السعودية والدول اخلليجية للوقوف
ضد املشروع النووي االيراني  ,وهذا
يعرب عن مدى التخبط الذي وقع به هذا
العدو ,حتى بات املسؤولون يتبادلون
االتهامات وحيملون رئيس الوزارء
«نتينياهو» مسؤولية ما وصلت اليه
إسرائيل من عزلة دولية.
لقد بات هذا العدو عاجزًا حتى عن
إطالق التهديدات بشن عدوان على
إيران اليت كان يطلقها دوما مستعينا
باللوبي الصهيوني يف امريكا ,وهو
يدرك االن متاما بأن أي عدوان عسكري
على إيران سيعرضها اىل االنقراض
والفناء.
أقصى ما يستطيع فعله اليوم وكما يف
االمس حيث عودنا على جرائمه وأرهابه,
قيامه يف تنفيذ عمليات إرهابية داخل
إيران أو خارجها بواسطة عمالء له على
االرض ,مستعينا اليوم حبليف جديد وهو
اجملموعات التكفريية االسالمية ,عمليات
تضر باملصاحل االيرانية وحلفائها,
وتدبري عمليات إغتيال لعلماء ايرانيني
نوويني ,وإرسال فريوسات لتعطيل
برناجمها النووي ,وسوف يقوم يف نشر
االكاذيب اليت إعتاد على نسجها كي
يقود بنود االتفاقية بني ايران والدول
ّ
الست خالل االشهر الستة القادمة,
فرتة االمتحان واالختبار يف تنفيذ كامل
بنود االتفاقية من مجيع االطراف ,ناهيك
عن إستمراره يف االعتداء على لبنان
املقاومة وسوريا ودعم االرهابيني يف
تلك البلدين الشقيقني ,ما أشبه هذا
العدو بقطة يف كيس مغلق عليها¸ تقوم
يف التكشري عن خمالبها وأنيابها وإيذاء
من يقرتب منها ,ولكن لن تفلت من
هذا الكيس احملكم إغالقه بعد اليوم.
أرادت امريكا وإسرائيل صناعة شرق
أوسط جديد إنطالقًا من لبنان ,يقوم
على أشالء الشهداء واجلرحى االبرياء,
وتقسيم املقسم ففشل املشروع
وسقط ,واالن إيران وسوريا ومعهم
سيصنعون شرق اوسط
املقاومة
جديدا خاليا من االرهاب الصهيوني
والتكفريي ,بعد أن مهدوا له يف مجلة
من االنتصارات االسطورية يف لبنان
وسوريا سيسجلها التاريخ لالجيال
القادمة.

حسني الديراني

اخلطأ

شوقي مسلماني

( 1جتربة قاسية)
ّ
وباجملان ،مصغيًا إىل عاقل ،سيعقل،
من ال يعقل،
يومًا ،ولكن بعد جتربة قاسية ..وأمثان قد تكون
بالدم.
**
( 2قال)
مرات ،أن تقولُ :ر ّب خطأ هو الصح!.
حيصلّ ،
**
( 3يؤاب حيفاوي)
« ..شعب الصني ،كان ،قبل أربعني عامًا ،من
أحد ،ووحده ّ
تعلم
أفقر شعوب العامل ،ومل يساعده ٌ
َ
وحول بالده
وبنى
وعمل وبادر وغيرّ وزرع وحصد
َّ
قوة عظمى صاعدة،
إىل مركز صناعة
عاملية ،وإىل ّ
ّ
حتسن
والصينيني ،مع
الصينيات
وحتسنت أوضاع
ُّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ككل ،وإذا نسبة الفقر يف العامل قد
أوضاع الصني
األول».
اخنفضت ّ
فإن للصني الفضل ّ
**
(حممد املاغوط)
4
ّ
ِّ
ّ
أيها السجناء يف كل مكان  /ابعثوا لي بكل ما عندكم
الصيادون على ِّ
كل
أيها
وعويل
رعب
من
ٍ
ٍ
ْ
ّ
وضجر ّ /
ْ
ِّ
ٍ
ش ٍ
بكل ما لديكم من ِ
فارغة
باك
شاطيء  /ابعثو لي
أيها الفالحون يف ِّ
أرض ،ابعثوا لي
كل
ٍ
حبر ّ /
ودوار ْ
ِّ
بكل ّ
النهود اليت
باليه /
وخرق
زهور
ما عندكم من
ْ
ٍ
ٍ
ُمِّز َق ْت  /والبطون اليت ُب ِقَر ْت  /واألظفر اليت ُ
عت
اقتِل ْ
ُ
«ملفاً
ّ
أي مقهى ّ /
عد
إنين أ ُّ
 /إىل عنواني ..يف ّ
فور
/
اهلل
إىل
ألرفعه
/
البشري
خاصًا» عن العذاب
ُ
ّ
َ
توقيعه بشفاه اجلياع  /وأهداب املنتظرين  /ولكن
أيها التعساء يف ِّ
أن
كل مكان ُ /ج َّل ما أخشاه ْ /
ّ
ُ
ميًا».
«أ
اهلل
يكون
َ
َّ
(خوف من ساعي الربيد ـ ديوان الفرح ليس
مهنيت)
**
(ع ْ
سحر)
َ 5
قل ْو ْ
َه ْيدا
خل ْ
ِب ْي ّ
يك
تري واعي
ْك ْ
يخليكْ
ْوهيداك ِب ّ
بال أواعي
يعين يف عقل
ْويف سحر

يهب ْ
ْ
ْو َه ْي ْ
فيك.
ش
داك ِب ّ
**
( 6اخلطأ)
خترج
وترى الوجه.
**
اخلطأ
هو حتى تكون هذه املخالب
ومل يكن من يستدرك
ميت َم ْن ال يستدرك
ْ
ال ش ّالل ّ
فضة
ال ندى ـ شامة
خد وردة
على ّ
ال غزال
وال يد
من
ريش النعام
ِ
اخلطأ!
ّ
يوميًا.
يتأكد
ّ
**
واجلهة
اليت منها
جاء
ّ
كلها
جهة خرائب.
**
ّ
أريده
وكل ما
ُ
ّ
أال يكون الوقوع
منيّ أكثر.
**
أحاول النظر
معصوب العينني
إىل
ِ
اهلائل أصله
كثريًا
صغري احلجم.
**
ما هو اإلشكال
أن تكون فيك
وأن تكون يف غريك
ما هو اإلشكال
أن تكون ّ
عك َازهم
ويكونون
ّ
عك َازك؟.

والعقل
حمرتم
ْكتري
ْ
أما السحر
ّ
قراقوز
َقْو ْل
ْ
عقله
ِمن َتَب ْع
ْ
الله
ْ
بحْ

**

ْ
بدك ْت ْ
قول
قول
شو ما ّ
تريه
مر ْ
ات ْك ِ
ّ
إيه
ْ
أبيض
أسود
ْو
ْ

أر الغد
مل َ
وليس الغد
سوى
أنا.
**

واللي ِب ّ
تحت
يطلع َل ْ
ْ
أكرت
يشوف
ِب
ْ
شو يف
فوق

ٌ
(أمل)
7
ابتسامة
يف ابتسامة
يف ابتسامة
عابرة.

يصح ْ
يك
َه ْيدا ِب ّ

Shawki1@optusnet.com.au
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اجلامعة اللبنانية الثقافية يف نيو ساوث ويلز حتتفل بعيد االستقالل حبضور رمسي وشعيب حاشد

غريغ الوندي

وسام قزي

طوني بورك

الطالب املتفوقون يف صورة جماعية بعد استالمهم الجوائز

غلني بروكس

من اليمني :القنصل غانم ،قزي ،بورك ،فاديا وجورج غصني وحضور

قزي ،بورك ،غصني ،بروكس ،الوندي وعقيلته ،بعيني وحضور

من اليمني :فرانك سارتور ،طوني بورك ،كال عصفور وهشام زريقة

طاولة حزب الكتائب اللبنانية

طاولة حزب القوات اللبنانية

الزمالء حوراني ،خوري ،حافظ ،صعيدي مع طوني طوق

قزي يسلم درع التكريم لجورج غصني
احتفلت الجامعة اللبنانية الثقافية يف
نيو ساوث ويلز بالذكرى السبعني
لعيد استقالل لبنان بحضور رسمي
وشعبي حاشد وزعت خالله الجوائز
على الطالب اللبنانيني املتفوقني يف
العام  2012وذلك يف صالة فيال
بالنكا لالستقبال يف بانكستاون.
وكان يف مقدمة الحضور قنصل لبنان
العام يف نيو ساوث ويلز جورج البيطار
غانم ،النائب الفيدرالي غريغ الوندي
وعائلته ممثال رئيس الوزراء طوني
أبوت ،النائب الفيدرالي طوني بورك
ممثال زعيم املعارضة الفيدرالية بيل
شورتن ،غلني بروكس ممثال رئيس
الوالية باري اوفارول ،الوزير السابق
فرانك سارتور ،رئيسا بلديتي
بانكستاون كال عصفور واوبرن هشام
زريقة ،رئيس الجامعة اللبنانية السابق
جو بعيني ،التيار الوطني الحر ،تيار

قزي يسلم درع التكريم لسالم سكر

املردة ،تري املستقبل ،حزب القوات
اللبنانية ،حزب الكتائب اللبنانية،
حزب الوطنيني االحرار ،حركة
االستقالل ،رجل االعمال جورج غصني
وعقيلته الربوفيسورة فاديا ،وعدد كبري
من رجال املال واالعمال وابناء الجالية
وممثلني عن وسائل االعالم العربية.
وقد ابتدأت املناسبة بالنشيدين
اللبناني واالسرتالي وتحدث فيها
رئيس الجامعة يف سيدني وسام قزي
الذي هنأ لبنان واللبنانيني واملغرتبني
بعيد االستقالل وشجع املغرتبني
اللبنانيني على االنخراط بصفوف
الجامعة للدفاع عن القضايا اللبنانية
املحقة يف املحافل الرسمية االسرتالية
كما شجعهم على االنتساب لالحزاب
االسرتالية املحلية ليكون لنا موقع مؤثر
على الساحة السياسية االسرتالية.
كذلك توجه السيد قزي للسياسيني

قزي يسلم درع التكريم لفيصل العبد

االسرتاليني مطالبا اياهم بدعم لبنان
سياسيا ،ماديا واقتصاديا وخاصة يف
الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا
نتيجة االزمة السورية التي ادت اىل
نزوح اكثر من مليون سوري اىل لبنان
مما شكل عبئا على اقتصاده ال يستطيع
تحمله ،مطالبا السياسيني االسرتالية
بدعم لبنان اسوة بأندونيسيا وبالي
قائال لهام ان لبنان يستحق التفاتة
من الحكومة االسرتالية بفعل الكارثة
االنسانية التي يعانيها.
وهنأ رئيس الجامعة الطالب املتفوقني
يف شهادة الثانوية للعام  2012وقال
ان بمثل هؤالء يكرب لبنان ونفخر
نحن.
والجدير بالذكر ان توزيع الجوائز
للطالب اللبنانيني املتفوقني أصبح
بمثابة تقليد تقوم به الجامعة على مدى
 22عاما.

طوق والجائزة بني قزي والوندي

مخايل والجائزة بني قزي والوندي

جانب من الحضور
وتحدث ممثل رئيس الوزراء النائب
الفيدرالي غريع الوندي واعدا بالتجاوب
مع هذه املطالب وبنقلها اىل الحكومة
الفيدرالية.
كما أعطيت جائزة االعالم لكل من

الزميليم سايد مخايل وادمون طوق.
كما تم تكريم كل من رجال االعمال
جورج غصني وسالم سكر وفيصل
العبد
كما تحدث يف املناسبة ممثل زعيم

املعارضة الفيدرالية طوني بورك
وكذلك ممثل رئيس والية نيو ساوث
ويلز النائب غلني بروكس.
وكانت ادارة الصالة يف منتهى الكرم
والضيافة وحسن الخدمة.
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Advertisement

Employment Services O Psychological Services
Disability Services O Injury Prevention & Wellness
Workplace Rehabilitation O Training

We make a difference

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

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

Now your business can find staff...

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

Download our FREEDSSDWwww.FindStaff4Free.com.au

arabic out Split Page Ad 260x34.indd 1

12/09/2013 10:50
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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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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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القنصل العام غامن حيتفل بالذكرى الـ  70الستقالل لبنان حبضور رمسي وشعيب مميز
كتب اكرم املغوّش

اقام سعادة قنصل لبنان العام يف والية نيو ساوث ويلز (سيدني)
االستاذ جورج البيطار غامن حفل كوكتيل مبناسبة استقالل لبنان
السبعني يف قاعة الويستال اجلديدة حبضور السلك القنصلي
ورجال دين ووزراء ونواب ورؤساء احزاب ومجعيات وحشد كبري
من ابناء اجلالية ومتثلت اهلريالد وتلفزيون الغربة وموقع العنكبوت
املغوش .
االلكرتوني بالزميل اكرم
ّ
قدم االحتفال االعالمي الشاعر سايد خمايل مبتدئًا بالنشيدين
اللبناني واالسرتالي ثم القى كلمة وقصيدة من وحي االستقالل
وعلى التوالي حتدث النائب طوني عيسى ممثال رئيس الوالية باري
اوفاريل كما تكلم زعيم املعارصة جون روبرتسون ممثال زعيم
الفيدرالية بيل شورتن حيث هنئا سعادة القنصل ولبنان رئيسًا
وحكومة وشعبًا بعيد االستقالل ومتنى اخلري والتوفيق للبنان املقيم
واملغرتب.
ومسك اخلتام كان الورد الفواح لسعادة القنصل العام احملبوب من
كل الناس واجملتمع وهذا ما ينطبق على فخامة الرئيس.
والقى سعادة القنصل العام االستاذ احملامي جورج البيطار غامن
كلمة باملناسبة (نصها أدناه).
ومع نهاية الكلمات قطع سعادته والضيوف فالب احللوى املعد
وتبادلوا التهاني بهذه املناسبة السعيدة.

القنصل غانم وموظفا القنصلية مع زريقة وكرنيب والزميل املغوّش

القنصل غانم وروبرتسون يتوسطان كال عصفور والزميل املغوّش

كلمة القنصل غامن

سعادة النائب طوني عيسى ،ممثالً رئيس حكومة والية نيو ساوث
ويلز السيد باري أوفاريل،
سعادة النائب جون روبرتسون ،زعيم املعارضة يف والية نيو
ساوث ويلز،
أصحاب السعادة والسيادة والسماحة والفضيلة،
الزمالء أعضاء السلكني الدبلوماسي والقنصلي،
السادة النواب األعضاء يف جملس والية نيو ساوث ويلز،
رؤساء وأعضاء البلديات واهليئات واملؤسسات واألحزاب واجلمعيات،
رؤساء حترير وممثلو الصحافة اللبنانية يف أسرتاليا،
أيها احلفل الكريم،
لنحيي وحنتفل معًا بعيدنا الوطين السبعني .ويف هذه
جنتمع الليلة
َ
املناسبة السامية واألوىل بامتياز ،وبإسم اجلالية اللبنانية يف والية
أتوجـه بتهنئة قلبية إىل وطن
نيو ساوث ويلز وبإمسي الشخصي،
ّ
االرز ،حكومة وشعبا ً مقيمًا ومنتشرًا.
ُيسعدني أن أتوجه إليكم بهذا النداء من القلب إىل القلب ،وأنتم
من كانت وجهة قلوبكم وعقولكم دائمًا وأبدًا وطنكم األم لبنان ،من
أجل رسالته االنسانية هاجرمت ،كافحتم وناضلتم وصربمت ،ورفعتم
الرواد يف كل زمن يف
راية لبنانكم احلضارية أينما حللتم ،وكنتم
ّ
البناء واالصالح والتقدم .وقد سطعت أمساؤكم أنوارًا من املعرفة
والعلم والفن والفلسفة والقيادة واالبداع.
مير فيه العامل عمومًا،
الذي
أتطلـع إليكم ،يف هذا الوقت العصيب،
ّ
ّ
ومنطقتنا خصوصًا ،وحميطنا القومي بشكل أساسي ،وأنتم تشاركون
الشعوب يف قضاياها املصريية ،تتأثرون بها وتتفاعلون معها
ّ
وتؤثرون يف إجياد احللول الناجعة ملشاكلها ومصاعبها ،وتساهمون
يف اخلطط الكفيلة بإصالح أحواهلا وتطوير مرافقها وخدمة مصاحلها
الكربى ،مناشدًا إياكم أن تلتزموا بثوابتكم الوطنية اليت عرفتم
بها وسط الشعوب ويف مقدمها احلفاظ على وحدتكم الوطنية اليت
هي مصدر قوتكم وإحرتام الشعوب لكم ،وااللتزام بقواعد وأسس
ومبادىء سياسة دولتكم اخلارجية اليت راعت مصاحلكم يف عالقتها
مع الدولة املضيفة لكم ،فكونوا أنتم الطليعة والنخبة يف الدفاع عن
مصاحل وسيادة وطنكم يف احملافل الدولية ،كي تستلهم قراراتها
ومواقفها اخلاصة بقضايانا احملقة من قناعاتكم الوطنية وتوجيهاتكم
القوي بسياسة بالدكم الوطنية.
احلكيمة وارتباطكم
ّ
فأنتم ،الذي أصبح عطاؤكم ُيقاس على مدى إنتشاركم ،لستم جزرا
ً منعزلة تائهة يف هذا احمليط الواسع ،بل أنتم أبناء وطن واحد
جيمعكم ،مهما تباعدمت ،وما مجعه اهلل ال تفرقه األبعاد واملسافات
واألمصار ...على عاتقكم تقع املسؤولية التارخيية الكربى يف رفع
احلر السيد املستقل املتفاعل واملتضامن مع قضايا
لواء وطنكم
ّ
الشعوب احملقة والعادلة.
إن إهتمام الدولة بكم ،يأتي يف طليعة انشغاالتها :ففي طاقاتكم
وإمكاناتكم املادية واملعنوية تكمن قوة لبنان يف حاضره وغده،
كما كانت يف ماضيه ،وهذه الطاقات هي اليت عملت وبنت ،ومن
خالهلا استطاع لبنان االستمرار واالستفادة من هذه الثروة اهلائلة،
فاللبنانيون يف بالد االغرتاب ،ومن خالل حتويالتهم ،استطاعوا أن
يكونوا سندًا قويًا القتصاد لبنان ّ
مكنه من املساهمة بشكل كبري
يف تسديد العجز يف ميزان املدفوعات التجارية.
اجلدي بكم ،جيب أن يتجاوز الشعارات والتصرحيات
إن االهتمام
ّ
والبيانات واجلوالت والزيارات الروتينية ،وما شابه ،للوصول إىل
إجياد خطة عملية تضعها الدولة مبشاركتكم ،يأتي يف أولوياتها
تفعيل القوانني والقرارات اخلاصة بكم ،وإزالة ّ
املعوقات اليت
كل
ّ
تعرتض تطلعاتكم الوطنية ،وتسهيل املعامالت البريوقراطية اليت
تتطلـع إىل إجناح
تعرقل مشاريعكم ومصاحلكم .إن الدولة اللبنانية
ّ
عملية مشاركتكم يف احلياة السياسية ،وذلك من خالل إعطائكم

املطران طربيه وجو رزق ونعوم و د .علم الدين والعشي وعيسى وحضور

حق االقرتاع بسدني يف االنتخابات النيابية يف العام املقبل ،اليت
يتوحد فيها ألول مرة لبناننا جبناحيه املقيم واملغرتب ،يف إختيار
ّ
ممثليه يف السلطة التشريعية ،وإدارة البالد .إننا ندعوكم إىل
إجناح هذه العملية االنتخابية اليت تعزز من مواقعكم الوطنية ،وتعزز
وحدة صفكم يف اخلارج ،ومتكنكم من إجياد «لوبي لبناني» قوي
يقدم الدعم لقضايانا الوطنية
وفاعل له مكانته يف بلد إنتشاركمّ ،
والعربية والدولية احملقة.
ويف هذا السياق ،نود هنا التذكري بأن شهورا ً قليلة تفصلنا عن
موعد إجراء االنتخابات النيابية القادمة املقررة عام  ،2014وإن
أقره جملس النواب
حق االقرتاع للبنانيني املقيمني يف اخلارج قد ّ
اللبناني مبوجب القانون رقم  25الصادر بتاريخ .2008/10/8
إننا ،وجتنبا ً إلهدار هذا احلق ،ندعو أبناء جاليتنا الكرمية املوجودة
يف والية نيو ساوث ويلز إىل إيالء هذا املوضوع االهتمام الالزم
الفعالة يف صناعة القرار السياسي اللبناني
متهيدًا للمشاركة
ّ
واملساهمة يف إيصال من تأمتنونهم على مصاحلكم ومستقبل اجليل
اجلديد الواعد ومن سيكونون على قدر ثقتكم ووكالتكم املعطاة
هلم.
وهلذه الغاية ،نعيد التنويه واالشارة إىل وجوب التسجيل يف
قنصلية لبنان العامة يف سدني جلميع الراغبني باالقرتاع يف اخلارج
مقرات اهليئات الدينية املختلفة واجلمعيات
من أبناء اجلالية أو لدى ّ
ومراكز األحزاب وذلك عرب ملء االستمارة الالزمة اليت ميكن تنزيلها
عرب املوقع االلكرتوني العائد للقنصلية العامة ،مرفقة مبستند
يثبت اجلنسية اللبنانية .وإن املهلة القانونية للتسجيل ملمارسة
حق االقرتاع يف اخلارج تنتهي بتاريخ احلادي والثالثني من كانون
األول .2013
إنين ،وإذ أتوجه إليكم بهذا النداء ،مستحضرًا بكل اعتزاز ما
قدمتموه لوطنكم ،على يقني تام بأنكم ستبذلون الغالي والنفيس
يف سبيل مصلحة بلدكم العليا.
كلنا نعلم مدى القلق الذي يعرتيكم بالنسبة إىل لبنان يف ظل
الظروف اليت متر بها الدول العربية ،وأود أن أطمئنكم أن الوضع
والتحول حنو الدميوقراطية يصب
الذي تشهده الدول العربية
ّ
ملصلحة لبنان يف املستقبل .لقد دفع لبنان مثنًا كبريًا للدميوقراطية
واحلرية والقيم ،وأنتم أكثر من يعرفها ألن أجدادكم وآباءكم تركوا
لبنان وقصدوا هذه البالد طلبًا للحرية والكرامة.
معدله الـ 8
خص الوضع االقتصادي ،فهو شهد منوًا قارب ّ
ويف ما ّ
و  9يف املئة خالل السنوات املاضية ،وقد اخنفض بسبب األحداث
اليت تشهدها الدول العربية ،ولكنه قابل للنمو بسرعة كبرية .كما
صمد لبنان خالل األزمة املالية اليت ضربت العامل ،وزادت الودائع
حيولون أموا ً
ال بشكل دوري
املالية ،والسبب يعود إىل أن املغرتبني ّ
إىل لبنان مبا يقارب الـ  7مليار دوالر ،وهو رقم أكثر من جيد
بالنسبة إىل البلد .كما ارتفع إحتياطي املصرف املركزي بشكل
كبري خالل الفرتة األخرية ،على غرار قيمة إحتياطي الذهب ،وهما
ضمانة أساسية لالقتصاد ولكن الضمانة الكربى هي أنتم الذين
نعتربكم ذهب لبنان األبيض.
أيها احلضور الكريم،
لقد أعطى اهلل لبنان نعمة إضافية إىل النعم اليت أغدقها عليه،
وهي كميات كبرية من النفط والغاز يف البحر وقد بدأت الدولة
اإلجراءات القانونية للتنقيب عنها وإستخراجها من أجل أوالدنا
وأوالدكم ومن أجلكم لكي تعودوا إىل لبنان.

نسيب الهاشم مهنئا

القنصل غانم يتوسط جورج تامر وعلي كرنيب و املغوش وطراد

تصوير أراكس

ال ختافوا على لبنان ،فهو ال يزال مستشفى الشرق األوسط
وجامعته ،وحنن نفتخر باملستوى الذي يتمتع به لبنان على صعيد
الطبابة واالستشفاء واجلامعات .إن نظامنا الدميوقراطي هو من
األفضل يف العامل ،وهو بفضل ما حيصل ،يظهر للجميع أنه منوذج
للعامل اجلديد املتعدد الذي أنتجه التطور العلمي والعوملة.
إن لبنان وفق ما قال احلرب األعظم يوحنا بولس الثاني هو بلد
الرسالة ،وبلد التالقي كما أشار إليه البابا بنديكتوس السادس
عشر .ويف الصراع القائم بني االنعزال واالنفتاح ،ستكون الغلبة
لالنفتاح وللدول اليت تعتمده ،ولبنان منها.
كما سبق وقلت ،تنتظر لبنان فرص سياسية واقتصادية مهمة،
اغتنامها لتعزيز حضور لبنان وقوته ،وهو أمر مطلوب من
علينا
ُ
املقيمني قبل املغرتبني ولكنكم أنتم الداعم األكرب هلذه العملية.
لدينا بلد مجيل ،وقد وصفه نشيد االناشيد بأمجل بلد يف العامل،
وتغنـى بأرز لبنان .ال تبيعوا أرضكم ،فاألرض غالية جدًا إن من
ّ
الناحية املادية أو من الناحية العاطفية واملعنوية .حافظوا على
العالقة مع بعض مهما كانت طوائفكم ومناطقكم ،فقوتكم تنبع
من هذه اللحمة وقوة العالقات االجتماعية واجلمعيات واملؤسسات
اليت أنشأمت.
يف مطلق األحوال ،الشكر الكبري ألسرتاليا حكومة وشعبًا ،كونها
وتقدرهم وتعترب أن الشعب اللبناني خالق ،فحافظوا
حتب اللبنانيني
ّ
على إخالصكم ووفائكم لبلدكم أسرتاليا ،هذا البلد العزيز املعطاء،
وحافظوا على رابط الدم والقلب الذي يربطكم بلبنان ،أرض
األجداد.
أيها األحباء واألعزاء،
بإسم احلكومة اللبنانية وبإمسي الشخصي أهنئكم يف هذا اليوم
اجمليد ،متمنيًا لكم التقدم والتوفيق والنجاح يف حياتكم وأعمالكم
واملزيد من العطاء يف اجملاالت كافة ،وقد أثبتم باألفعال واألعمال
أنكم تنتمون ألمة حضارية ،حتملون يف عقولكم وقلوبكم وسواعدكم
ً
قائمة على قيم احلق واخلري والعدل والتضحية والعطاء
رسالة وطن
القوي
وسنده
ثروته
فأنتم
ويكرب،
الوطن
يعتز
بكم
والسالم.
ّ
وعقله اخل ّالق.
وكل عام وأنتم خبري.
وعاش لبنان
عشتم ،عاشت أسرتاليا
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مناسبات

بـلدية روكـديل تـحتفل بـعيد اسـتقالل لـبنان
كتب :عباس علي مراد

مبناسبة عيد استقالل لبنان السبعني اقامت
بلدية روكديل حف ًال خاصًا بهذه املناسبة يف
 ،2013/11/22وقد قام رئيس البلدية شاين
اوبراين وممثل القنصلية اللبنانية االستاذ
بسام شحادة برفع العلم اللبناني يف باحة
البلدية.
افتتح احلفل بالنشيد الوطين اللبناني والنشيد
الوطين االسرتالي.
حضر االحتفال العديد من ابناء املنطقة
واجلالية وبعض الناشطني يف العمل
االجتماعي والسياسي يف املنطقة وعدد
من اعضاء اجمللس البلدي يف روكديل
وبعض االعالميني العرب ومثل اهلريالد مدير
املغوش.
العالقات العامة الزميل أكرم
ّ
عرفت املناسبة احملامية رنا صعب ،وكانت
ّ
كلمة لرئيس البلدية شاين اوبراين رحب
باحلضور مشددًا على اهمية رعاية البلدية
هلذا احلفل يف املنطقة واليت تتميز بالتعددية
الثقافية ،وتطرق اىل اهمية العيش يف
اسرتاليا البلد املسامل ،وكان ملمثل القنصلية
اللبنانية كلمة عرض فيها لقصة استقالل
لبنان عن فرنسا قبل سبعني عامًا.
ويف نهاية احلفل قدم رئيس البلدية اوبراين
شهادة تقديراىل ممثل القنصلية واخريًا
اقيم حفل كوكتيل.
من جهتنا نشكر لبلدية روكديل والرئيس
شاين اوبرين واعضاء اجمللس البلدي عواضة
وابراهيم باالضافة اىل السكرتري العام
مريديث والس وكل من ساهم يف اجناح
هذه املبادرة اليت تنم عن تقدير ورعاية
التعددية الثقافية يف املنطقة.

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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Melbourne

ازاحة الستار عن متثال جربان يف املكتبة الوطنية يف فيكتوريا
وطنية  -سيدني  -متت إزاحة الستار عن متثال جربان خليل
جربان يف املكتبة الوطنية العامة يف فيكتوريا ،ملناسبة عيد
االستقالل برعاية السفري اللبناني الدكتور جان دانيال،
وبدعوة من رئيس اجمللس القاري السرتاليا ونيوزيلندا
للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل طوني يعقوب ،ورئيس
والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية يوسف سابا مع أعضاء
اللجنة التنفيذية.
حضر االحتفال قنصل لبنان العام غسان اخلطيب Beverley
 Pinder-Mortimerممثلة رئيس بلدية ملبورن Lord Mayor
 ،Robert Doyleرئيس اجمللس التشريعي يف فيكتوريا
بروس اتكنسني ،الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل ميشال الدويهي ،األمني العام القاري
طوني كرم ،نائب رئيس اجمللس القاري جورج سلوم،
رئيس فرع اجلامعة اللبنانية يف كانربا داني خوري ،هاس
مصطفى ممثل شني تان رئيس مفوضية تعدد الثقافات
يف فيكتوريا ،قنصل سلطنة عمان محد العلوي ،قنصل
اجلمهورية العربية املصرية خالد رزق ،النائب بان كارول ،
النائب خليل عيدي ،سو روبرتس الرئيس التنفيذي للمكتبة
العامة يف فيكتوريا مع االعضاء جو ريتال وفالر مورالز،

 Jan Chantryرئيسة بلدية موني فالي مع الرئيس السابق
للبلدية جان سيباك ،الرئيس السابق لبلدية مورلند اوسكار
ويلديز ،املونسينيور جو طقشي ،الشيخ مسري الباشا،
املونسينيور يوسف توما ،اآلب آلن فارس ،األب أمجون
اندراوس ،األب هوفك بوداكني ،األب مسري حداد ،األب
دميرتي بارودي ،األب جورج مطر ،الراهبات األنطونيات،
الراهبات الشويريات ،نعيم ملحم ممثل البنك العربي يف
اسرتاليا ،حزب الوطنيني األحرار ،حزب القوات اللبنانية،
التيار الوطين احلر ،تيار املستقبل ،تيار املردة ،حركة أمل،
املركز االسالمي العلوي ،غرفة التجارة اللبنانية االسرتالية،
غرفة التجارة العربية االسرتالية ورؤساء مجعيات ومؤسسات
لبنانية ورجال اعمال وفكر واعالم وحشد من ابناء اجلالية.
عرف احلفل الذي افتتح بالنشيدين األسرتالي واللبناني
الزميلة كلوديت وردان وكان اول اخلطباء Beverley
 Pinder- Mortimerممثلة رئيس بلدية ملبورن Lord
 Mayor Robert Doyleثم السفري اللبناني الدكتور جان دانيال
ورئيس اجمللس التشريعي يف فيكتوريا بروس اتكنسني
وسو روبرتس الرئيس التنفيذي للمكتبة العامة يف فيكتوريا
حيث اشادوا باجلامعة اللبنانية على اجنازها هذا احلدث

الثقايف ،وحتدثوا عن حياة واعمال جربان والذي يعد ثالث
فيلسوف عاملي.
وأخريا كانت كلمة اجلامعة اللبنانية اليت ألقاها املونسينيور
جو طقشي ،فشكر احلضور وشرح حياة جربان ،داعيا مجيع
أبناء اجلالية لزيارة املكتبة لالطالع على متثال جربان ومعرض
كتبه من تاريخ تشرين ولغاية سنة يف الطابق الرابع وبعد
ذلك ازاح  Beverley Pinder-Mortimerوبروس اتكنسني
والسفري جان دانيال وميشال الدويهي الستارة وقدم
طالب مدرسة الراهبات األنطونيات احتفاال راقصا ،وغنوا
من كلمات جربان وكانت حفلة مميزة من ناحية التنظيم
والربنامج.
وبعد إزاحة الستار عن التمثال ،دعت اجلامعة اللبنانية
الثقافية اىل حفل عشاء مبشاركة احلضور الذي شارك
باالحتفال.
وقدمت اجلامعة اللبنانية اىل كل من السفري اللبناني
والقنصل اللبناني والرئيس العاملي ميدالية جربان خليل
جربان وميدالية االرزة اللبنانية ملشاركتهما بإزاحة الستار
عن متثال جربان خليل جربان.

دورة جربان خليل جربان لكأس استقالل لبنان
تدعو اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العام – فيكتوريا ،مجيع أبناء
اجلالية اللبنانية ملشاهدة دورة جربان خليل جربان لكأس استقالل
لبنان بكرة الطائرة مع أكرب فرق رياضية يف فيكتوريا ومبناسبة
عيد استقالل لبنان وذلك نهار األحد الواقع فيه  ،2013/12/1من
مساء على العنوان التالي:
الساعة  12ظهرًا وحتى السابعة
ً
Darebin Community Sports Stadium 857 Plenty Rd, Reservoir
فعلى الراغبني االنضمام والعمل والتدريب مع فريق اجلامعة
االتصال باملسؤول طوني عبدو على الرقم 0403134586 :أو
بأمني السر جو االسطا على الرقم0411360445 :
الدعوة عامة
باملناسبة تتقدم اللجنة التنفيذية يف اجلامعة اللبنانية الثقافية
يف العامل  -فيكتوريا من مؤسسة 73 – The TOWN MEATERY
Moreland Road Coburg
لصاحبها السيد جهاد مسعان بالشكر اجلزيل لتربعه بكامل تكاليف
الدورة الرياضية من ثياب – ميداليات – كؤوس – كلفة امللعب
وبكل ما يتعلق بدورة جربان خليل جربان لكأس استقالل لبنان
بكرة الطائرة.
أمانة االعالم :إبراهيم شربل

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

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

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

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

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

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

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

Hatem
Hatem
مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

ﺣﺎﺗﻢ
ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ
ﻛﺎﻧﺖ
للتمديدات
حاتم
ﺷﺮﻛﺔشركة
ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
الكهربائية

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

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

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

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

Tﹸel/Fax:

*A
*A
Ce
*In
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حبضور رمسي وشعيب ومتثيل لبناني واسرتالي

اجلامعة االسرتالية اللبنانية يف ملبورن حتيي عيد استقالل لبنان السبعني

فادي الزوقي وعقيلته الدكتور وليد االحمر وعقيلته

الوزير غراهام ووت يلقي كلمة

الدكتورة مي طوق تقدم الربنامج

بشارة طوق يرحب ويلتقي كلمة

يونس الحاج يستلم الكأس من طوق

التيار الوطني الحر

تيار املستقبل

حركة االستقالل

الكتائب اللبنانية

نادي شباب لبنان

فادي وميالد وحنا وحضور

الحزب التقدمي االشرتاكي

رزق الدويهي وحضور

* الطاولة الرسمية *

* شهادات تقدير للمستحقني *
دعت اجلامعة االسرتالية اللبنانية يف ملبورن أبناء اجلالية
الكرمية للمشاركة يف مهرجان استقالل لبنان الـ  70وذلك
يوم اجلمعة يف  22الشهر اجلاري يف صالة غرينفال يف
منطقة تومستون.
وكان يف مقدمة احلضور عن اجلانب اللبناني قنصل لبنان
العام يف فيكتوريا االستاذ غسان اخلطيب ،النائب نزيه
االمسر وعقيلته ،النائب قيصر ملحم وعقيلته ،النائب
الفيدرالي مايكل سكر ،احملامي فادي الزوقي وعقيلته،
والي وهبه ،الدكتور وليد االمحر وعقيلته ،رئيس اجلامعة
بشارة طوق وعقيلته ،حزب الكتائب ،التيار الوطين
احلر ،احلزب التقدمي االشرتاكي ،تيار املستقبل ،حركة
االستقالل ،احلزب الشيوعي ووسائل االعالم ايلي نداف
وجنوى افراميدس عن التلغراف ،زاهي الزيبق عن املستقبل
وكميل مسعود عن اهلريالد وعدد من رجال االعمال واملال
واالقتصاد وحشد من املواطنني.
وعن اجلانب االسرتالي حضر وزير اجلنسية والتعددية

حضور *

غراهام ووت ممثال رئيس والية فيكتوريا ،رئيسا بلدييت
داربن وباروود وبعض املسؤولني االسرتاليني.
قدمت االحتفال الدكتورة منى طوق والزميل زاهي الزيبق
اللذان رحبا باحلضور وشكراه على تلبية الدعوة.
رئيس اجلامعة الشيخ بشارة طوق ألقى كلمة رحب فيها
باحلضور وقال بامسي وباسم اجلامعة واللجنة االدارية ارحب
بكم احزابا وتيارات ومؤسسات اعالمية ،اهنئكم مجيعا بعيد
استقالل لبنان اعاده اهلل علينا مجيعا بالعزة والكرامة وعلى
الوطن باالمن واالستقرار وعلينا كمغرتبني بالتعالي فوق
الصغائر والتحلي بالشجاعة االدبية والتحاور بقلوب نظيفة
كما امتنى للوطن لبنان استقالال ناجزا
ومين على لبنان
ّ
بدولة قوية حتميه من العنف املنتشر يف املنطقة ومحى
اهلل جيشنا كي يبقى السد املنيع يف محاية لبنان ..هنيئا
للبنان بعيد استقالله ومحى اهلل فخامة الرئيس املؤمتن على
الدستور ومحى اسرتاليا وطن العزة والكرامة والعدالة.
وزير التعددية واجلنسية غراهام ووت القى كلمة شكر

فيها بشارة طوق على دعوته وقدم تهانيه باسم حكومة
فيكتوريا للجالية اللبنانية يف هذا االغرتاب.
رئيس بلدية باروود القى كلمة هنأ فيها اللبنانيني بعيد
االستقالل متحدثا عن صداقاته مع اجلالية اللبنانية وخاصة
بشارة طوق.
وكرم بشارة طوق قنصل لبنان العام ،فادي الزوقي،
الدكتور وليد االمحر ،والي وهبه ،مايكل سكر بصفته اول
نائب من اصل لبناني يف والية فيكتوريا وقيصر ملحم
الول مرة كنائب يف والية فيكتوريا وبشارة ابراهني رئيس
نادي شباب لبنان بشهادات تقديرية والسيد يونس احلاج
بكأس فضية تقديرا خلدماتهم.
وشرب الشيخ بشارة طوق خنب اسرتاليا فيما شرب النائب
غراهام ووت خنب لبنان.
فنيا احيا احلفل خنبة مميزة من املطربني باالشرتاك مع
املوسيقار فؤاد حراقة.
تصوير عبد الكريم عبوشي.

صفحة 29

Saturday 30 November 2013

السبت  30تشرين الثاني 2013

Page 29

منوعات

كيم كارداشيان تستعد
الجناب طفل آخر

كيت ميدلتون تثنى على طفلها
وتوجه رعايتها ألبناء املدمنني

اعتذرت شركة «بيبسي» العاملية للمشروبات الغازية لنجم كرة
القدم الربتغالي كريستيانو رونالدو وحمبيه عن أي سوء فهم
بسبب الدعاية اليت قامت بها نسختها السويدية قبيل مواجهة
الربتغال يف تصفيات كأس العامل  2014بالربازيل.

على خالف تأكيدات كيم كارداشيان أنها ال تريد إجناب املزيد
من األطفال ،إال أنها قالت مؤخرًا إنها غريت رأيها وستكون
على استعداد للحمل الثاني بعد زواجها من كاني ويست.
إن الكثري من األمهات يقلن بعد االجناب إنهن ال يردن املزيد
من األطفال .وكانت كيم كارداشيان تؤيد هذا الرأي ،لكنها
غريته بعد مرور  5أشهر على والدة ابنتها نورت ويست.
وتقول كارداشيان إنها حتلم بعائلة كبرية مع كاني ويست.
كما أنهما يريدان أن يكون اختالف السن صغريًا بني أطفاهلما.
ومن اجلدير بالذكر أن كيم متلك  3أخوات :الكربى كورتين (34
عامًا) والصغرى كلو ( 29عامًا) ،أما كيم فقد احتفلت منذ فرتة
قصرية بعيد ميالدها الـ .33
ومن املخطط عقد حفل زفاف كيم كارداشيان وكاني ويست
يف صيف عام  .2014وبعد ذلك مباشرة يفكر الزوجان يف
إجناب طفلهما الثاني.

بلجيكية تنام إىل جانب جثة زوجها
احملنطة طوال عام

 ظلت امرأة من بروكسل يف التاسعةبروكسل  -أ ف ب
والستني من العمر تنام ملدة عام جبانب جثة زوجها احملنطة إىل أن
كشف أمرها مالك الشقة اليت تعيش فيها ،وفق ما جاء يف صحيفة
«ال ديرنيري اور».
ونشرت الصحيفة صورًا للجثة احملنطة بوجهها اهلزيل وشعرها
األبيض .وحبسب الصحيفة ،تعود هذه اجلثة لرجل يف الثالثة
والسبعني من العمر كان يعيش مع زوجته يف أحد أحياء العاصمة
البلجيكية منذ حواىل  10أعوام .وتويف قبل عام وفاة طبيعية ،وفق
االستنتاجات األوىل اليت توصل إليها الطبيب الشرعي.
ومل يدفع إجيار الشقة منذ تشرين الثاني (نوفمرب)  ،2012فقرر
صاحبها طرد ساكنيها .وقال «مل أر يومًا ميتًا يف هذه احلالة ...
وكانت املرأة تنام إىل جانب جثة زوجها».
ونقلت الصحيفة عن جريان املرأة قوهلم« :كنا نظن أن الرائحة
الكريهة تنبعث من النفايات ،فهي مل تعد ترميها منذ فرتة ...
وهي أخربتنا أن زوجها تغيب ليخضع لعالج».
وقالت النيابة العامة يف بروكسل إنها فتحت حتقيقًا لكشف
مالبسات هذه احلادثة.

«بيبسي» تعتذر من رونالدو!

صرحت دوقة كامربيدج ،كيت ميدلتون ،أن إبنها األمري جورج كان
"صبيًا جيدًا وطيعًا" خالل حفل تعميده ،علمًا بأنها حتاول حاليًا جذب
األنظار إليها مبشاركتها يف العديد من الفعاليات اخلريية العامة
مقتدية باألمرية الراحلة الليدي ديانا.
لندن :بعد أن إنتهت مراسم تعميد األمري جورج ،إعرتفت والدته
دوقة كامربيدج ،كيت ميدلتون ،أن ابنها كان "صبيًا مطيعًا وجيدًا"
خالل مراسم التعميد ،إذ قالت ملوقع " " :"Sky Newsجورج كان
هادئًا وتفاعل بشكل جيد مع احمليطني به ،فهو مل يكن مثل الكثري
من األوالد ،حنن فع ًال حمظوظني به".
كيت اليت تفاجئت بسلوك طفلها الراقي خالل حفل تعميده الذي
أقيم يف كنيسة "سانت جيمس" بوسط لندن ،جذبت األنظار
إليها بارتدائها ثوبًا من التول الفاتح ،مع العلم أنها حتاول حاليًا
أن تكون حمط أنظار الربيطانيني وباقي الشعوب مبشاركاتها يف
العديد من الفعاليات اخلريية واإلجتماعية ،وليس ألناقتها فقط.
ميدلتون كانت توجهت بعد انتهاء مراسم تعميد ابنها األمري جورج،
إىل قصر كنسينغتون ملقابلة  100امرأة من أجل مناقشة أحد
املشروعات اخلريية اهلادفة إىل االهتمام باآلثار املرتتبة عن حاالت
اإلدمان ،علمًا بأنها كانت زارت مستهل العام احلالي مدرسة "The
 "Willowsاالبتدائية يف مانشيسرت من أجل لقاء أبناء املدمنني
وتشجيعهم.
وأرجعت اهتمامها مبشكالت اإلدمان واملدمنني ،قائلة ":اإلدمان
مرض معقد ،وتأثرياته مدمرة  ،فهو ببساطة يقضي على األسرة
واألبناء" ،وأشارت إىل أن أبناء املدمنيني عرضة أكثر سبع مرات
باملقارنة مع أبناء غري املدمنيني لإلصابة باإلدمان ،وذلك فض ًال عن
نشأتهم يف مناخ يتسم بالفوضى وعدم االستقرار.

إشرتت مائة زوج أحذية لتتخطى آالم
احل ّب بعد إنفصاهلا عن حبيبها

صينية
امرأة
جلأت
للتسوق كي تتخطى أمل
انفصاهلا عن حبيبها،
زوج
مائة
فاشرتت
أحذية لتداوي بها آالم
الفراق.

وذكرت صحيفة "غلوبال
تاميز" ،أن "وانغ يوان
من مقاطعة سيشوان
أنفقت أكثر من  3آالف
دوالر يف يوم واحد
لشراء مائة زوج أحذية بعد أن انفصلت عن حبيبها".
وأوضحت وانغ "أنا أحب األحذية" وأشارت إىل أنها انفصلت عن
حبيبها بعد أن منعها من التسوق عرب االنرتنت خالل عيد العزاب
يف الصني يف  11تشرين الثاني  ،وهو اليوم الذي يشهد
ختفيضات.
وأشارت إىل أنها "حني مسعت عن ختفيضات يف أحد املتاجر،
سارعت إىل هناك كي تطلق العنان لنفسها ،واشرتت أحذية
كثرية لدرجة أنها مل تتسع يف السيارة فضطرت إىل ربطها على
سطحها".

وكانت النسخة السويدية من «بيبسي» قد نشرت دعاية
موجهة ضد رونالدو أثارت جدال واسعا وردود فعل غاضبة يف
الربتغال.
إعالن شركة بيبسي قبل مباراة السويد والربتغال
ونشرت الشركة ثالث صور دعائية ظهر خالهلا رونالدو على
هيئة «دمية» صغرية ترتدي قميص الربتغال والرقم  ، 7ويف
إحداها ظهر مقيدا باحلبال على شريط سكة حديدية يف انتظار أن
يدهسه القطار السويدي.
ويف الصور الثانية تظهر دمية رونالدو وهي ممتألة ب»إبر»
تطعنها يف كل اجتاه  ،يف إشارة ملعتقد وخز الدمية باإلبر لطرد
االرواح الشريرة ضمن طقوس السحر األسود.
أما الصورة الثالثة فتظهر فيها دمية رونالدو حمطمة الرأس بعد
أن سقطت فوقها عبوة «بيبسي».
وجبانب الصور الثالثة كان شعار احلملة «سندهس الربتغال».
وقاد رونالدو منتخب بالده لإلطاحة بالسويد من عقر دارها يف
إياب امللحق األوروبي املؤهل للمونديال  ،حيث سجل ثالثية
«هاتريك» أنهى بها املواجهة بنتيجة  2-3الليلة املاضية ،علما
بأنه سجل هدف الفوز ذهابا يف لشبونة .0-1
ونشرت شركة املشروبات الشهرية  ،اليت يعد النجم األرجنتيين
ليونيل ميسي وجهها الدعائي األبرز  ،اعتذارا قالت فيه «ال
نسعى أبدا لتحويل الرياضة اىل ساحة للمنافسات السلبية،
نعتذر لكل من شعر باإلساءة بسبب تلك امللصقات ،لقد مت
سحب الدعاية على الفور».
ويأتي اعتذار «بيبسي» بعد ايام قليلة من اعتذار رئيس الفيفا
السويسري جوزيف بالتر هلداف ريال مدريد األسباني بعد أن سخر
منه بطريقة غري الئقة أثارت استياء الوسط الرياضي العاملي.

وفاة والد املمثل أمين زيدان
تويف االسبوع املاضي اإلثنني احلاج غالب زيدان ،والد املمثل
السوري أمين زيدان ،وذلك بعد صراع طويل مع املرض ،حيث
وافته املنية وهو موجود يف أحد مشايف العاصمة دمشق ،اليت
دخلها إثر تدهور حالته الصحية.
وكان زيدان كتب يف صفحته اخلاصة على احد مواقع التواصل
اإلجتماعي ،أثناء تواجد والده يف املستشفى" :والدي أيها الغالي
أدري كيف يصارعك املرض ،وأنت ال تستحق اال الراحة واألمان".
ُيذكر أن زيدان له ثالث أخوة هم ووائل ومهند وشادي ،وكان قد
عاد قبل أسبوع اىل سوريا لإلطمئنان على والده بعد حوالي عام
ونصف ،قضاها يف مصر.
احر العزاء لفنان سورية الكبري
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من هنا وهناك

بالصور :هيفا وهيب تفاجئ «صالون جتميل» يفرض رسوماً
اجلميع ...وتليب دعوة طليقها! إضافية على «البدينات»

فاجئت الفنانة اللبنانية هيفا وهيب اجلميع مؤخرًا بتلبيتها
لدعوة طليقها رجل األعمال أمحد أبو هشيمة حلضور حفل خطوبة
شقيقته «مي»،
وذلك على الرغم من تصرحياتها األخرية عن طليقها بأنها
رفضت العودة إليه بعدما عرض عليها ذلك مرارًا ،ورغم رده
على هذه التصرحيات بعكس ذلك ،وأنه طوى هذه الصفحة
من حياته ولن ينظر إىل الوراء ،حسبما ذكر موقع «املشهد».
وقد كانت والدة أبو هشيمة قد دعت هيفا حلضور حفل
ً
اخلطوبة،
خاصة وأن هناك عالقة طيبة بني هيفا ووالدته فض ًال
عن الصداقة اليت جتمعها بشقيقته الصغرى.
وتوجهت هيفا إىل منزل العائلة حلضور احلفل حيث أقيم داخل
ّ
فيال أبو هشيمة يف منتجع «سوان ليك» بالتجمع اخلامس.
وقد استقبل أبو هشيمة هيفا حبفاوة شديدة ،بل بدا عليهما
االنسجام ،وبقيا يتبادالن األحاديث اجلانبية ،مما جعل البعض
يتنبأ بعودتهما.

أثقل امرأة يف العالم تفقد
 272كغم من وزنها

امرأة
أثقل
وهي
روزاليس
ماري
األمريكية
فقدت
يف العامل ( 500كغم) خالل  5سنوات  272كغم من
وزنها ،لتتمكن من التحرك من دون مساعدة خارجية.
يعود سبب فقدان هذه الكيلوغرامات اىل معاناتها بعد مقتل ابن
اختها البالغ من العمر سنتني ،واحلمية اليت اتبعتها والعمليات
اجلراحية اليت خضعت هلا .ورغبة منها يف انقاذ اختها ،اعرتفت
بانها هي اليت سحقت الطفل بوزنها مما أدى اىل وفاته ،ولكن
التحقيقات اثبتت أن الطفل تويف بسبب ما كان يتعرض له من
ضرب على يد أمه ،اليت حكمت احملكمة بسجنها ملدة  15سنة.
وكان االطباء قد حذروا املرأة من أنها ستموت قريبا إذا مل
ختفض وزنها ،إضافة إىل ذلك كانت مصابة بالتهاب رئوي.
ولنقلها اىل املستشفى اضطر رجال اإلطفاء اىل هدم جدار يف
منزهلا ومن ثم اشرتك  10رجال يف وضعها يف سيارة االسعاف
الكبرية ،ألنها مل تكن تتمكن من الوقوف على قدميها .اشرف
على عالجها فريق من خرباء التغذية الذين منعوا عنها كافة أنواع
الكربوهيدرات .وخالل سنة كاملة كانت تتغذى على احلساء
واخلضروات املطبوخة بالبخار .إضافة إىل ذلك خضعت لعدة عمليات
جراحية .يبلغ وزن هذه املرأة حاليا  181كغم فقط ،وهي تستطيع
احلركة داخل غرفتها يف املستشفى .وقررت ماري االستمرار يف
خفض وزنها وبعد مغادرتها املستشفى ستتوىل تربية أوالد اختها
بنفسها .املصدر:rt

بريطانيا  -يو بي آي  -فرض صالون جتميل وسط لندن رسم
بدانة يصل إىل  10جنيهات إسرتلينية إضافية على زبوناته األكرب
وبرر ذلك بأنه يستخدم
حجمًا حني يقوم بإزالة الشعر من أرجلهنّ ،
املزيد من املواد باملقارنة مع زبوناته النحيفات.
وقالت صحيفة «صن أون صندي» ،اليوم األحد ،إن صالون
التجميل فرض رمسًا إضافيًا مقداره  5جنيهات إسرتلينية على
زبوناته الالتي يرتدين مالبس مقاسها  12فما فوق ،ورمسًا مقداره
 10جنيهات إسرتلينية على زبوناته من مقاس  18فما فوق.
قدم عرضًا تروجييًا لزبوناته مقداره
وأضافت أن صالون التجميل ّ
 21جنيهًا إسرتلينيًا مقابل إزالة الشعر من أرجلهن خالل جلسة
تستغرق  45دقيقة ،غري أن قيامه بفرض رسوم البدانة أغضب
الكثري من النساء.
وأشارت الصحيفة إىل أنها أرسلت عارضة من أصحاب املقاسات
الكبرية إىل صالون التجميل للتأكد من رسم البدانة ،فطلب منها
الصالون بعد إزالة الشعر من رجليها  26جنيهًا إسرتلينيًا مضيفًا
 5جنيهات على السعر املعلن.
ونسبت إىل خبرية التجميل يف الصالون ،كريستينا داميال ،قوهلا
إن صالونها «فرض رسومًا إضافية على إزالة الشعر من أرجل
النساء الضخمات».

مهرب وضع  12طائرا ...يف
منطقة حساسة جبسده

جلأ مسافر هولندي إىل حيلة قاسية لتهريب طيور نادرة بإخفائها
داخل سرواله الداخلي يف جيوب خاصة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية أن املسافر مت ضبطه
يف مطار مدينة كاين يف "جويانا الفرنسية" وهي منطقة خاضعة
لسلطة فرنسا مشال أمريكا اجلنوبية ،وضع  12فرخا من طائر
الطنان ،املعروف بكونه أصغر طائر يف العامل ،يف جيوب خاصة
يف سرواله الداخلي حول منطقة حساسة من جسمه.
واشتبه رجال األمن يف املطار يف املسافر بسبب حتركاته املريبة،و
بتفتيشه تبني أنه ربط الطيور بقماش حييط جبسمهم ومينعهم من
احلركة تاركا رؤوسهم فقط حرة احلركة ووضعهم يف جيوب
خاصة يف قطعة قماش يف مقدمة سرواله الداخلي.
ومت التحفظ على الطيور واحتجاز الرجل حلني انتهاء التحقيق
معه.

انهيار أسرة بريطانية بعد الفوز بـ 101
مليون جنيه اسرتليين باليانصيب

خدعاه بألف فقط ليكتشف فوز
تذكرته مبليون دوالر

هل تراود البعض الشكوك إن علم من املتجر احمللي يف منطقته
بأن تذكرة اليانصيب اليت اشرتاها بعشرة دوالرات فازت بألف
دوالر؟ ..بالتأكيد نعم ..إذا كانت التذكرة مشرتاة من متجر
«بينسويال ديلي إند غروسري» يف منطقة هامستيد بنيويورك.
فقد قام صاحبا احملل خبداع صاحب التذكرة الفائزة ،الذي ال
يتحدث اإلجنليزية ،بإقناعه بتسليم التذكرة مقابل احلصول على
جائزته ،واليت اتضح الحقا بأنها تساوي ألف ضعف ما دفع له،
أي بقيمة مليون دوالر.
يواجه صاحب احملل وابنه تهما جنائية يف عملية االحتيال اليت
عزاها حماميهما إىل خلل يف ماكينة بيع تذاكر اليانصيب.
ويشار إىل أن تذاكر اليانصيب اليت يتم الكشف عن أرقامها
الفائزة بواسطة الكشط ،ميكن للمحال اليت جرى فيها بيع التذكرة
تسليم اجلوائز اليت ال تتعدى  600دوالر ،وهذا ما أثار ظنون
الفائز إذ أدعى صاحبا احملل فوزه بألف دوالر وقاما بتسليمه
املبلغ مقابل التذكرة الفائزة ،لكنه عاد مؤخرًا مطالبا باستفسارات
عندما أعلماه بأن املبلغ احلقيقي هو  10ألف دوالر سيقدمانها له
على أن ال يبلغ الشرطة.
وسارع األخري إلبالغ الشرطة ليكتشف بأنه قيمة تذكرته مليون
دوالر.

دمرت جائزة اليانصيب الضخمة اليت بلغت قيمتها  101مليون
جنيه اسرتليين أسرة بريطانية اذ مل يتمكن الزوجان من التوصل
إىل اتفاق لتقاسم اجلائزة.
جرت حفلة زفاف الزوجني منذ سنتني فور فوزهما باجلائزة
الضخمة ،ثم اشرتيا منزال كبريا بقيمة  9ماليني جنيه اسرتليين
وشقة جديدة غرب لندن ،وتردد الزوجان على أغلى الفنادق
واقتنيا املالبس من مصممي األزياء واشرتيا سيارة رولز رويس.
وقد وضع الزوجان قائمة بـ  15إىل  20شخصا ساعدوهما سابقا
ملنحهم مبالغ كبرية .غري أن مشكلة توزيع اجلائزة أثرت سلبا على
عالقاتهما وتسببت يف شجارات متكررة .بعد احلصول على اجلائزة
احتل الزوجان املرتبة الـ  702يف قائمة أغنى زوجني بريطانيني
وأصبحت هذه اجلائزة رابعة أكرب جائزة يف تاريخ البالد.

اعتقال عروس ع ّضت عريسها ليلة الزفاف

مل يبدأ شهر عسل زوجني يف الواليات املتحدة ،إذ اعتقلت
الشرطة العروس ليلة الزفاف بعد أن ّ
عضت عريسها.
وذكرت صحيفة «تري -سييت هريالد» يف كينيويك ،أن الشرطة
ّ
ُ
لتفض خالفًا بني
استدعيت إىل فندق
يف والية واشنطن
شخصني ،وحني وصلت تبينّ هلا أن العروس البالغة من العمر
ّ
بعضه.
 40عامًا تشاجرت مع زوجها وقامت
وقد ألقت الشرطة القبض على العروس بشبهة العنف األسري
واقتيدت إىل السجن ،يف حني رفض العريس البالغ من العمر
 31عامًا اإلدالء بإفادة كما رفض السماح بالتقاط صورة ألثر
ّ
العضة.
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تتــمات

تقدم اسرتاتيجي..

تتمة املنشور على الصفة االوىل
ٍ
ِ
ِ
جهة أخرى ،من
السوري من
واجليش
اخلضراء من جهة،
والكتيبة
ِّ
ِ
ٍ
تقدم.
جهة من
أي
دون أن
أي ّ
إحراز ِّ
َ
تتمكن ُّ
ِ
ِ
وذكرت وكالة فرنس برس أن اجليش السوري أحكم اخلميس
(امس االول) سيطرته على مدينة دير عطية يف منطقة القلمون
االسرتاتيجية مشال دمشق ،يف وقت تستمر التحضريات لعقد مؤمتر
جنيف اهلادف اىل اجياد حل سياسي لالزمة السورية.
وكانت القوات النظامية سيطرت يف  19تشرين الثاني/نوفمرب
على مدينة قارة يف القلمون.
ونقلت وكالة االنباء الرمسية (سانا) عن مصدر عسكري اليوم
ان «وحدات من جيشنا الباسل أحكمت سيطرتها الكاملة على مدينة
دير عطية بريف دمشق بعد القضاء على اخر جتمعات االرهابيني
فيها».
واوضح مسؤول امين لوكالة فرانس برس «ان عملية السيطرة
استغرقت حنو اربعة ايام» ،وان «عمليات مطاردة االرهابيني
مستمرة يف االماكن اجملاورة» لدير عطية الواقعة على بعد 88
كلم من دمشق واليت يقطنها حواىل عشرة االف شخص غالبيتهم
من املسيحيني.
اال انه اشار اىل استمرار اقفال طريق محص دمشق السريع
بسبب رصاص القنص.
وقال املرصد السوري حلقوق االنسان يف بريد الكرتوني ان
القوات النظامية متكنت «من استعادة السيطرة بشكل شبه كامل
على مدينة دير عطية بعد اسبوع من االستيالء عليها من جانب
الدولة االسالمية يف العراق والشام والكتيبة اخلضراء وجبهة
النصرة وكتائب اخرى».
واوضح مصدر امين سوري آخر ان اجليش دخل ايضا مدينة النبك
يف القلمون على بعد حواىل سبعني كيلومرتا من دمشق .وقال
لوكالة فرانس برس «اذا متت السيطرة على النبك ،اهلدف التالي
سيكون بلدة يربود وبعض القرى اجملاورة من اجل اقفال احلدود
متاما مع لبنان ومنع املسلحني من التنقل عربها».
وتعترب منطقة القلمون اسرتاتيجية النها تشكل قاعدة خلفية
للمعارضة املسلحة يزودون منها معاقلهم يف ريف دمشق وبعض
املناطق املتبقية هلم يف محص بالسالح والرجال.
وقال املصدر االمين ان اهلدف التالي املرجح للنظام هو «استعادة
جنوب البالد ،اما الشرق والشمال ،فاىل مرحلة الحقة».
وكان مقاتلو املعارضة قاموا بهجوم مضاد لفك الطوق عنهم
يف الغوطة الشرقية شرق العاصمة ،واحرزوا تقدما بسيطا قبل ان
يوقفهم اجليش.
وقال رئيس هيئة اركان اجليش السوري احلر اللواء سليم
ادريس يف حديث اىل تلفزيون «اآلن» ان املعارضة املسلحة
حتتاج اىل سالح وذخائر ،وهذا ما يعيق توحدها .واضاف «ال تتوفر
لدينا الذخائر واالسلحة الكافية وال تتوفر وسائل النقل ووسائط
االتصال» ،وان ما قدمته الدول من دعم «يستطيع صاحب متجر
صغري ان يتربع به».
ويف خضم التحضري لعقد مؤمتر جنيف ،2دعت تركيا ،احدى ابرز
اجلهات الداعمة للمعارضة السورية ،وايران ،ابرز حليف اقليمي
للنظام السوري ،االربعاء اىل وقف الطالق النار يف سوريا قبل
انعقاد مؤمتر السالم الدولي.
واكد وزير اخلارجية االيراني حممد جواد ظريف بعد استقباله
نظريه الرتكي امحد داود اوغلو ان «كل جهودنا جيب ان ترتكز اآلن
على طريقة انهاء هذا النزاع والتوصل اىل وقف الطالق النار».
وقال اوغلو «علينا اال ننتظر شهرين» للتوصل اىل وقف
للمعارك« .علينا اعداد االرضية لوقف الطالق النار يفرتض ان
يؤدي اىل جنيف».

ُنذر مواجهات عنيفة..

تتمة املنشور على الصفة االوىل
جلنة تعديل الدستور التصويت على مسودته النهائية يف جلسة
علنية اليوم.
وحذرت وزارة الداخلية من «اإلقدام على تنظيم أية فاعليات
أو جتمعات أو مواكب أو تظاهرات خمالفة للقانون» ،متعهدة
«التصدي لتلك الفاعليات بالقدر املناسب من احلسم واحلزم»،
فيما دعا «حتالف دعم الشرعية» املؤيد ملرسي إىل تظاهرات اليوم
حتت شعار «القصاص قادم» ،واحلشد صباح غد احتجاجًا على حكم
حببس  21فتاة مؤيدات ملرسي  11سنة بتهم خمتلفة.
وتظاهر أمس االول طالب «اإلخوان» يف جامعات عدة ويف
شوارع حمافظة اإلسكندرية ،احتجاجًا على حكم حبس  21طالبة
من أنصار مرسي بتهم التجمهر وقطع الطريق .ووقعت اشتباكات
عنيفة بني الطالب والشرطة أمام جامعة القاهرة ،بعدما خرج الطالب
من احلرم اجلامعي يف حماولة للوصول إىل ميدان النهضة القريب،
لكن قوات الشرطة تصدت هلم بالغاز املسيل للدموع وطلقات
اخلرطوش لتفريقهم .وذكرت «وكالة أنباء الشرق األوسط»
الرمسية أن طالبًا ُقتل يف املواجهات.
ورفع طالب جامعة اإلسكندرية صور الفتيات ،منددين باحلكم
عليهن ،وسط دعوات إىل تعليق الدراسة يف اجلامعات واإلضراب
عن حضور احملاضرات .وتظاهر مئات «اإلخوان» يف شوارع

اإلسكندرية منددين باحلكم ،لكن قوات الشرطة فرقتهم بقنابل
الغاز.
وأصرت قوى شبابية وثورية غري مرتبطة جبماعة «اإلخوان» على
حتدي قانون التظاهر اجلديد والتظاهر ضده من دون احلصول
على إذن مسبق وفقًا ملقتضياته ،فيما وجه وزير الداخلية اللواء
حممد إبراهيم مساعديه بضرورة تطبيق القانون ،ما ينذر باستمرار
املواجهات بني الشرطة و «اإلخوان» من جهة واألمن وقوى ثورية
من جهة أخرى.
وقرر قاضي املعارضات يف حمكمة جنح قصر النيل أمس جتديد
حبس  24متظاهرًا اعتقلوا يف تظاهرة نظمت الثلثاء املاضي أمام
مقر جملس الشورى احتجاجًا على إتاحة الدستور إحالة مدنيني على
حماكمات عسكرية .ومدد القاضي حبسهم  15يومًا بتهم بينها
«تنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات املختصة» ،استنادا إىل
القانون اجلديد.
وجاء النظر يف جتديد حبس املتظاهرين بعدما انتهت فرتة
حبسهم احتياطيًا مبعرفة النيابة العامة اليت كانت أمرت فجر األربعاء
حببسهم ملدة  4أيام على ذمة التحقيقات .ونقلت وقائع جلسة
جتديد حبس النشطاء إىل معهد أمناء الشرطة يف منطقة طرة،
بعدما جتمع زمالؤهم وذووهم أمام حمكمة عابدين اليت كان مقررا
أن ينتقلوا إليها للمثول أمام قاضي املعارضات.
منضو
وكان ناشطون يف «حركة  6إبريلط وأحزاب عدة بعضها
ٍ
يف «جبهة اإلنقاذ الوطين» نظموا أمس وقفة احتجاجية يف ميدان
طلعت حرب لالحتجاج على القانون ،من دون تقديم طلب لوزارة
الداخلية.
ويف موازاة التصعيد امليدانيُ ،أعلن أمس االول االنتهاء من
صياغة تعديالت الدستور بعد توافق األزهر والكنيسة على نص
لتفسري مبادئ الشريعة اليت يستند إليها الدستور حتفظ عنه
السلفيون ،لتبدأ غدا عملية االقرتاع على املواد يف اللجنة ،متهيدًا
لتسليم املشروع إىل الرئيس املوقت عدلي منصور للدعوة إىل
االستفتاء عليه.

ايران تنوي زيادة..

تتمة املنشور على الصفة االوىل
املال» ملراقبة تطبيق اتفاق مرحلي أبرمته يف جنيف إيران والدول
الست املعنية مبلفها النووي .وافادت وكالة (فرانس برس) مساء
ان  7قتلى وعددًا من اجلرحى سقطوا جراء زلزال ضرب منطقة
مفاعل بوشهر النووي املطل على اخلليج.
واعترب دنيس روس ،املستشار السابق للرئيس األمريكي باراك
أوباما حول إيران والشرق األوسط ،أن اتفاق جنيف «ليس اخرتاقًا
أساسيًا وال استسالمًا» ،بل آلية «توقف الساعة النووية اإليرانية
ستة أشهر» للتفاوض على اتفاق شامل .وأبلغ أن الواليات املتحدة
«لن تبيع حلفاءها أو تربم صفقة على حسابهم».
يف غضون ذلك ،أعلن وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف
لدى استقباله نظريه اإلماراتي الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان يف
طهران أمس االول ،أن إيران «تولي أهمية فائقة للعالقات الثنائية
مع دول اجلوار ،خصوصًا دولة اإلمارات الصديقة والشقيقة».
ّ
وحض
واعترب أن «األجواء متاحة لتطوير التعاون بني البلدين»،
دول املنطقة على «التعاون ملواجهة اإلرهاب والتطرف وإثارة
الفتنة الطائفية».
ونسبت وسائل إعالم إيرانية إىل الوزير اإلماراتي إشارته إىل
«آفاق مستقبلية وجديدة للعالقات» بني أبو ظيب وطهران ،مضيفًا:
«كنا دومًا شريكًا إليران ونعتزم اآلن أن نكون شريكًا أكثر قوة».
ورأى أن اتفاق جنيف ّ
«أثر إجيابًا يف كل دول املنطقة».
يف غضون ذلك ،أبلغ املدير العام للوكالة الذرية يوكيا أمانو
جملس حمافظيها أن الوكالة «تلقت دعوة من إيران لزيارة موقع
آراك إلنتاج املاء الثقيل» يف  8كانون األول (ديسمرب) املقبل.
وذكر أن اجلانبني اتفقا على اتباع اسرتاتيجية تدرجيية ،مشريًا
إىل أن أمام طهران ثالثة أشهر لتطبيق النقاط الست يف «خريطة
طريق» اتفق عليها اجلانبان منتصف الشهر اجلاري ،يتيح توسيع
عمليات التفتيش للمنشآت النووية يف إيران.
ومل حتصل الوكالة على تفاصيل يف شأن تصميم منشأة آراك
وتشغيلها ،منذ عام  ،2006ومل ُيسمح هلا بزيارته منذ عام .2011
وعلى رغم أن اتفاق جنيف ينص على أال تزيد إيران «نشاطاتها»
يف آراك ،أعلن ظريف أن بالده ستتابع «البناء» يف املنشأة،
يتضمن «إنتاج وقود نووي جديد أو تشييد
مستدركًا أن األمر ال
ّ
منشآت جديدة».
واعتربت ناطقة باسم اخلارجية األمريكية أن ما قاله ظريف ال
نبه إىل أن طهران ستمتنع عن تعزيز
ينتهك اتفاق جنيف ،إذ ّ
قدرات املنشأة.
ودعوة إيران الوكالة الذرية يف  8الشهر املقبل ،ليست جزءًا
من اتفاق جنيف الذي ينيط بالوكالة توسيع عملياتها ،لتأكيد
التزام طهران تطبيق االتفاق .ونقلت وكالة «أسوشييتد برس»
ّ
تتمكن الوكالة من أداء هذا الدور،
عن ديبلوماسيني ترجيحهم أال
قبل كانون الثاني (يناير) املقبل.
وتطرق أمانو إىل هذه املسألة ،مشريًا إىل أن الوكالة تدرس
ّ
«طريقة تطبيق االتفاق» الذي اعتربه «مهمة صعبة» ،وقال« :هذا
ّ
يتطلب مبلغًا مهمًا من املال واملوارد البشرية .وأعتقد بأننا ال
نستطيع تغطية كل شيء .هذا التحليل سيستغرق وقتًا .ال أستطيع
أن أحدد متى سنكون مستعدين» .واتهم رئيس جلنة العالقات

اخلارجية يف جملس الشيوخ األمريكي السيناتور الدميوقراطي
روبرت ميننديز إدارة أوباما باستخدام خطاب «مبالغ فيه» وأساليب
«ترهيب» ،لثين اجمللس عن تشديد العقوبات على طهران ،فيما
يزور وزير اخلارجية األمريكي جون كريي إسرائيل جمددًا األسبوع
ً
«خطأ
املقبل ،ملناقشة اتفاق جنيف الذي اعتربته الدولة العربية
تارخييًا».
وأعلن رئيس املنظمة اإليرانية للطاقة الذرية علي أكرب صاحلي
مجدت
أن بالده ستزيد ختصيب اليورانيوم بنسبة  5يف املئة ،بعدما ّ
التخصيب بنسبة  20يف املئة.

لبنان يزوّد..

تتمة املنشور على الصفة االوىل
طرابلس اليت عادت تعاني خشية تفجر جولة جديدة من العنف
املذهيب الفاقع يف ظل ظاهرة وال اغرب يستهدف بها عمال
وموظفون من مذهب بعينه باطالق الرصاص على اقدامهم ؟
على خطورة الوضع الناشئ يف طرابلس اليت عاد الفلتان فيها
يهدد اخلطة االمنية وينذر بانهيارها ،اكتسبت موجة الشائعات
االمنية طوال يوم امس االول متنقلة من منطقة اىل اخرى طابعا
مثريا للقلق .وبدأت املوجة ببالغ كاذب صباحا عن وجود عبوة قرب
مبنى السفارة السعودية ومدرسة «الكوليج بروتستان» يف قريطم
مثرية اهللع .
ثم توالت حلقاتها بأنباء عن استعادة «حزب اهلل» احلواجز االمنية
من قوى االمن الداخلي يف منطقة النبطية وسحب العناصر االمنية
الشرعية من الشوارع خوفا من وجود سيارات مفخخة االمر الذي
نفته قوى االمن نفيا قاطعا .ومساء امس االول متددت املوجة اىل
البقاع الشمالي حيث سرت شائعات عن سيارات مفخخة توجهت
اىل اهلرمل وكثف اجليش وقوى االمن احلواجز يف املنطقة ،فيما
تردد ان عناصر «حزب اهلل « قامت بدورها بانتشار واسع .ويشار
يف هذا السياق اىل ان منطقة الضاحية اجلنوبية من بريوت شهدت
عقب تفجريي السفارة االيرانية اجراءات امنية اضافية مشددة
اختذها احلزب حتوطا الي استهدافات ارهابية جديدة حمتملة.
على حافة االنهيار؟
يف غضون ذلك بدأ الوضع يف طرابلس يقرتب من حافة انهيار
امين جديد بعدما تعاقبت بسرعة جوالت االستفزاز املتبادلة
بني اجلماعات املتناحرة يف احياء املدينة وجبل حمسن .ومع ان
اشتباكات حمدودة دارت مساء امس االول وأمكن احتواؤها بسرعة
فان تكرار االعتداءات على عمال وموظفني يف بلدية طرابلس امس
االول باطالق النار على اقدامهم بات يهدد باشعال موجة جديدة من
العنف ،خصوصا ان املستهدفني بهذه االعتداءات هم يف غالبيتهم
من الطائفة العلوية ومن سكان جبل حمسن  .ويف املقابل ،حصل
اشتباك امس االول عقب رفع جمموعات يف اجلبل اعالمًا سورية
يف املناطق املطلة من جبل حمسن على التبانة  .واذ اعلن احلزب
العربي الدميوقراطي انه يعتزم تنظيم تظاهرة اجلمعة (امس)
بعد صالة اجلمعة احتجاجا على ما وصفه باحلصار واالستهداف
جلبل حمسن برزت خماوف من حتول التظاهرة اعتصامًا مما ينذر
باحتكاكات واشتباكات مع اجلماعات املسلحة يف طرابلس .
واجتمعت مساء امس جلنة املتابعة يف املدينة واليت تضم
وزيرالدولة امحد كرامي والنائبني مسري اجلسر وحممد كبارة مع
احد املراجع االمنية يف طرابلس ملعرفة التدابري اليت تتخذها الدولة
ملالحقة املخلني باالمن  .وعلم ان من االسئلة اليت وجهتها اللجنة
اىل الشخصية االمنية :ماذا فعلتم من اجل توقيف مطلقي النار
على شيعيني يف طرابلس منذ فرتة وهو امر تكرر امس االول؟
فكان جواب املرجع انه جرى تعقب الفاعلني لكنهم تواروا .هذا
اصروا على قيام االجهزة
اجلواب مل يقنع اعضاء اللجنة الذين
ّ
االمنية بواجباتها من دون تقاعس وليس العمل وفق حسابات
خاصة واملثال التحرك السريع من االجهزة االمنية يف علما بعد
مطالبة النائب سليمان فرجنية بذلك.
وصرح عضو اللجنة النائب اجلسر تعليقا على التطورات االمنية
ّ
يف املدينة»:ال وجود خلطة امنية يف طرابلس .انه كالم بكالم.
االمر يقتصر شكليا على بضعة رجال امن يعدون على االصابع
ينتشرون على املداخل ،فيما احلاجة امللحة تقضي بانزال حنو 600
عنصر على االقل علما ان طرابلس مقرر هلا  900عنصر .وهكذا
باتت االمور فالتة يف املدينة حيث التعديات على االمالك العامة
واخلاصة على قدم وساق ،فيما تستمر حوادث اطالق النار على
مواطنني حتت ذرائع واهية لكن الفاعلني يربرونها بعدم املالحقة
اجلدية للمتهمني بارتكاب تفجري املسجدين .وهذا ما يثري لدينا
الشكوك يف أن هناك اصرارا مريبا على افالت االمن يف طرابلس
من اجل تغطية جرمية املسجدين وهذا االمر لن نسمح به وسنكشف
املتورطني فيه».
غري ان وزير الداخلية مروان شربل قال ليل امس االول :ان اخلطة
االمنية قائمة «وهي تستكمل وقد اختذت تدابري يف اجتماع عمل يف
مديرية قوى االمن الداخلي من شأنها ان تعطي نتائج اجيابية على
االرض قريبا « .وعما يثار عن ضآلة عدد االفراد املطلوبني لفرض
االمن قال شربل« :قبل ان يتهموا وزير الداخلية عليهم ان يقفوا
اىل جانبه فلتتخل الشخصيات عن نصف عدد املواكبة املفروزة هلا
وانا كفيل بتوفري عدد مهم من العناصر لكي خيدموا يف طرابلس
وغريها « .وأشار اىل تدخالت جتعل الوضع معقدا واقر بضرورة
زيادة العدد .
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السفري دانيال حيتفل بالذكرى الـ  70الستقالل
لبنان حبضور رمسي وشعيب

وجــــه
االســـبوع
اعداد :أكرم املغوّش

الــحسناء يـاره يـمق
االخالق مع العلم مجال االنسان
السفري د .دانيال
كتب اكرم املغوّش
سفري
سعادة
أحيا
اجلمهورية اللبنانية لدى
اسرتاليا ونيوزلنده الدكتور
جان دنيال عيد استقالل
لبنان السبعني يف قاعة
التشريفات الفخمة يف احد
الفنادق الكبرية يف كانربا
حبضور الدكتور السناتور
مارك هيفي وعميد السلك
الدبلوماسي سفري االرجنتني
بادرو فيلنغرا ولغاردو
ورئيسة الربوتكول سالي
مانفيليد وعميد السلك
الديلوماسي العربي سفري
املغرب االستاذ حممد ماء
العينني ،سوط احلكومة
الفيدرالية فيليب رادوك،
وسفراء ووزراء ونواب،
املطران رباط ،ممثل دار
االفتاء الشيخ مالك زيدان
ورؤساء احزاب ومجعيات
وممثلني عن االعالم ومتثلت
جريدة اهلريالد وتلفزيون
الغربة وموقع العنكبوت
االلكرتوني مبدير العالقات
العامة يف اهلريالد الزميل
املغوش.
اكرم
ّ
الضيوف
وقف
بداية
اللبناني
للنشيدين
واالسرتالي وحتدثت
معرفة
ّ
االحتفال الزميلة نسرين
خضرا حيث القت كامة من
وحي املناسبة ثم قدمت
السفري دانيال ورئيسة
الربوتكول مانفيليد فشربا
خنب لبنان واسرتاليا .
وتكلم سعادة السفري
اخللوق الدكتور جان دانيال
مسته ًال كلمته بالرتحيب
احلار جبميع الضيوف بعد
ان كان مع عقيلته السيدة
مرياي واركان السفارة
امجل ترحيب
يرحبون
بالضيوف .
وقد نوه سعادة السفري
بالتعاون اللبناني األسرتالي
حكومة وشعبًا وحتدث عن
تفاعل اللبنانيني وجناحهم

النائب رادوك

النائب رادوك

السفريان اللبناني واملصري يتوسطان جو رزق وعقيلته واملغوّش

رادوك ،السفري دانيال وعقيلته والحسن وعقيلته

االنسانة اليت تعتمد على نفسها وتسعى
اىل التحصيل العلمي املقرون باالخالق
واالدب تصل اىل ما تصبو اليه .
ومن صبايا اجلالية العربية اللواتي
وضعن
ّ
نصب
أعينهن النجاح الشابة احلسناء ياره
ّ
ميق كرمية السيد بالل والسيدة وفاء ميق.
ولدت ولدت ياره يف مدينة طرابلس عاصمة
الشمال اللبناني اليت اعطت لبنان والعرب
قامات روحية وسياسة وعسكرية واكادميية
ووطنية رفيعة ،وترعرعت فيها وجاءت اىل
سيدني الكمال علومها يف إحد املعاهد
العليا يف االمور املصرفية وهي تتقن اللغة
االنكليزية اىل جانب العربية وتهوى الرياضة
واالستماع اىل املوسيقى واالغنيات الطربية
كما أنها تهوى االعمال املسرحية حيث
شاركت يف مسرحية (لوين راحيني ) اليت
كتبها واخرجها غسان احلريري اىل جانب
عدد من املمثلني واملمثالت الناجحني.
تقول ياره جئت من طرابلس احلبيبة
ألتابع دراسيت يف سيدني اجلميلة ومل اشعر
بالغربة النين وجدت أه ًال كرام وأعزاء من
جاليتنا الغالية وفرحت كثريًا مبشاركيت
مبسرحية (لوين راحيني) ومجيع املشاركني
اىل جانب االستاذ غسان وهم مع حفط
االلقاب املخرج عباس مراد ومدير املسرح
ملحم حالوي وسناء عطية واملطربة نوال

االمري ورميون جربائيل وخليل عيسى وعبد
الرحيم صاحل وأكرم جوزف والنجم الصيين
يانغ دي الذي غنى لعبد احلليم وقبل ذلك
الم كلثوم.
امتنى من اهلل ان يساعدني كي انهي
دراسيت وأتبوأ املكان الألئق بي حسب
ختصصي العلمي الرد بعض الوفاء الهلي
االحباء ووطين الغالي لبنان واسرتاليا
املضيافة ويطيب لي أن اردد مع الشاعر
العربي .
بالدي وإن جارت ّ
علي عزيزة
علي كرام
وأهلي وإن ضنوا
ّ
احلسناء ياره ميق صبية واعدة وواثقة
من نفسها ،النها تربت على القيم يف بيت
اهلها ووضعتها يف خميلتها ومن يسري على
هذه اخلطى سيكون النجاح حليفه ألن رضى
اهلل من رضى الوالدين .

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجمة احلسناء أمل حجازي يف سيدني
أغين ألنين أرى يف الغناء احلياة اجلميلة
السفري وعقيلته يتوسطان النائبة اوينز والعشي والحسن وعقيلته

جانب من الحضور تصوير أراكس

وتفاعلهم اسرتاليًا ووصوهلم اىل مراكز
مهمة وتواصلهم مع الوطن االم لبنان
واضاف قائال انه للمرة السابعة وهو
حيتفل باستقالل لبنان وهي املرة االخرية
النه سينتقل اىل الوطن الذكريات الرائعة
للجالية واسرتاليا
احملفوظة يف قلبه
وزمالئه يف السلك الدبلوماسي .ومع نهاية
كلمته قدم السفري الدكتور دانيال شهادة
التقدير اىل الشابة سارة ابنة الضابط
االسرتالي بيرت مكارثر الذي استشهد يف
جنوب لبنان اثناء عمله كضابط يف قوات
حفظ السالم.

يذكر ان النائب والوزير الفيدرالي فيليب
رادوك الذي يرتبط بصداقة متينة باجلالية
اللبنانية والعربية كان قد حتدث عن مشاعره
وحبه جلاليتنا العزيزة.
ويبقى علينا ان ننحين البطال االستقالل
االمري البطل جميد ارسالن قائد ثورة احلرية
وبطل استقالل لبنان وابطال االسقالل
الشهداء سعيد فخر الدين واديب البعيين
وادهم خنجر وآالف الشهداء يف الثورة
العربية الكربى اليت قادها القائد البطل
سلطان باشا االطرش وحققت لسورية
ولبنان االستقالل والكرامة.

الفنانه املتألقة أمل حجازي تتحدث اىل الزميل اكرم املغوّش (أرشيف)
عندما وفدت النجمة احلسناء أمل حجازي اىل سيدني وأحيت عدة حفالت التقيتها واجريت معها
حديثًا صحفيًا قالت لي :كنت وما زلت سعيدة جدًا ألنين اخرتت طريق الفن وغنيت وأغين الني
رأيت هاليت يف الغناء واحلياة اجلميلة والن الفن الصحيح ينسيك مشاكل واعباء اخلالفات اليت
ترافق السياسيني ،وتضيف :السياسة عندما تكون خلري الوطن واملواطن فأه ًال وسه ًال واذا كانت
غري ذلك فال تعنينا وهل توافقين إستاذ أكرم ..نعم اوافقك بكل تأكيد ..
بدنا نعيش مع بعضنا ...قالتها وهي تردد النجمة احلسناء واملثقفة أمل حجازي مع املوسيقار
اخلالد فريد االطرش (احلياة حلوه بس نفهمها ...واحلياة غنوه ما احلى أنعمها )
النجمة أمل حجازي فنانة مجيلة َخلقًا ُ
وخُلقًا ..نتمنى هلا التألق دائمًا .
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منوعات

الدكتور عماد ب ّرو يشكر
برو
برو وعائلته وعموم آل ّ
يتقدم الدكتور عماد ّ
يف لبنان واسرتاليا خبالص الشكر من مجيع الذين
واسوهم مبصابهم االليم بوفاة عميدتهم الفاضله
سواء باحلضور
الوالدة احلاجة املغفور هلا أم عدنان
ً
او باالتصال هاتفيًا ،سائلني اهلل تعاىل أن يتغمدها
بواسع رمحته وأن ال يصيبكم اي مكروه وإنا هلل وإنا
إليه راجعون .
كما ويتقدم الدكتور مصطفى علم الدين وعقيلته
الدكتوره بارعه علم الدين ووالدته الفاضله احلاجه
أم مصطفى واسرة اهلريالد الزميل انطونيوس بو
املغوش بأصدق
املغوش وآل
رزق والزميل اكرم
ّ
ّ
التعازي القلبية من الصديق العزيز الدكتور (أبو
برو وعائلته سائلني اهلل تعاىل الرمحة
علي ) عماد ّ
للفقيدة الغالية وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

لندن :إنقاذ  3سيدات
تعرضن لالختطاف قبل
 30عاماً!!
ألقت الشرطة الربيطانية القبض على زوجني يف جنوب
لندن اخلميسُ ،يشبه يف أنهما قاما باختطاف ثالث سيدات،
واحتجازهن كرهائن ألكثر من  30عامًا.
وقالت شرطة «سكوتالنديارد» إن عناصر من وحدة مكافحة
اإلجتار بالبشر ،متكنت من القبض على رجل وامرأة ،وكالهما
يبلغ من العمر  67عامًا ،ضمن حتقيق جتريه السلطات يف
قضية تتعلق باالستعباد واالحتجاز القسري.
وذكرت شرطة العاصمة الربيطانية «مرتوبوليتان» أن
الضحايا الالئي عانني طوي ًال ،وهن سيدة ماليزية تبلغ من
العمر  69عامًا ،وأخرى أيرلندية تبلغ  57عامًا ،وثالثة بريطانية
يف الثالثني من عمرها ،مت نقلهن إىل مكان آمن.
وكشفت الشرطة عن أنها تلقت بالغًا يف أكتوبر /تشرين
األول املاضي ،من إحدى املؤسسات اخلريية ،بعدما قامت
إحدى السيدات باالتصال بها وأبلغتها بأنها «حمتجزة رغم
إرادتها يف أحد املنازل بلندن ،منذ أكثر من  30عامًا».
وقال احملقق السري بشرطة لندن ،كيفن هايالند« :لقد
قمنا بإجراء حتقيقات مكثفة ،بهدف كشف احلقائق اخلاصة
بهذه االدعاءات ،اليت أخذتها الشرطة على حممل اجلد».
وأثار فيلم وثائقي تقوم بإنتاجه مؤسسة «فريدوم تشارييت»
انتباه إحدى السيدات ،اليت قامت على الفور باالتصال
باملؤسسة اخلريية ،وإبالغها بظروف احتجازها القسري ،األمر
الذي قاد الشرطة إىل حتريرها مع سيدتني أخريني.
وذكرت مديرة املؤسسة اخلريية اليت قادت إىل إنقاذ
السيدات الثالث ،أنيتا بريم ،يف تصرحيات لشبكة «سكاي
نيوز» يف لندن ،أنه ال توجد شبهات بتعرض الرهائن
العتداءات جنسية.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

دراسة :الربيطانيون أمة من
الكذابني!

بريطانيا  -يو بي أي  -أظهرت دراسة جديدة اليوم (اجلمعة)،
أن الربيطانيني أصبحوا أمة من الكذابني ،وخباصة حني يتعلق
األمر بتربير تأخرهم عن العمل.
وقالت الدراسة اليت نشرتها صحيفة «ديلي مريور» ،إن األعذار
الدارجة اليت يستخدمها الربيطانيون لتربير تأخرهم عن العمل
هي «ازدحام حركة املرور» ،و»ساعة املنبه مل تعمل كاملعتاد»،
و»تأخر القطار» ،و»تعطل السيارة».
ويعد التأخر
وأضافت أن نصف الربيطانيني يكذبون كل يومُ .
عن العمل السبب الرئيسي لذلك ،يف حني تستخدم غالبيتهم
الكذب جلعل اآلخرين يشعرون على حنو أفضل.
وقال الطبيب النفسي الذي أعد الدراسة ،أريك سيغمان ،إن:
ّ
املهذب ميثل مسألة جوهرية لدى الربيطانيني ،غري أن
«العذر
الكذبة جيب أن تكون جيدة وشخصية ُ
وتظهر الندم وجتعل
اآلخرين يصدقونها».

سوري يحصل على الجائزة
االوىل يف "وزنك ذهب" بدبي
شاركته يف مبادرة "وزنك ذهب" اليت اطلقتها بلدية دبي يف شهر
رمضان املاضي،
كما مت تكريم  2648مشاركا بنحو  17كيلوغراما من الذهب تبلغ
قيمتها  550ألف دوالر.
وكان حنو  580مشاركا قد متكنوا من التخلي عن اقل من كيلوغرامني
من اوزانهم ،فيما جنح  1795من املشاركني يف انقاص أوزانهم ما
بني كيلوغرامني ومخسة كيلوغرامات ،بينما وصل عدد من فقدوا
اكثر من عشرين كيلوغراما من اوزانهم اىل سبعة اشخاص.
يذكر أن املبادرة شهدت اقباال كبريا من قبل افراد اجملتمع ،االمر
الذي يؤكد جناحها يف حتقيق اهلدف من اطالقها ،وهو غرس الوعي
لدى االشخاص جتاه ممارسة الرياضة واحلفاظ على صحتهم من
خالل اتباع نظام غذائي سليم.

طوني عاصي يتماثل للشفاء
أجريت لرجل االعمال صاحب مطعم طوني للعائالت العزيز
الغالي طوني عاصي عمليه جراحيه تكللت بالنجاح وقد عاده
املئات من االهل واالصدقاء من خمتلف الطوائف واالحزاب
اليت تشكل جمتمعنا العربي االسرتالي الذين يكنون له احملبة
واملودة نظرًا ملكانته املرموقة إنسانيًا ووطنيًا وكرمًا وخلقًا مع
العلم انه أخفى خرب العملية لريفع عن االصدقاء الكلفة وقد
متاثل للشفاء واحلمد هلل .
املغوش يتمنون للعزيز
االصدقاء واسرة اهلريالد والزميل اكرم
ّ
الغالي طوني الشفاء العاجل والعودة اىل ادارة اعماله مع
شقيقه العزيز جورج واالسرة السعيدة واحلمد هلل على السالمة
ياغالي.

* 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

حب ممنوعة:
قصة ّ
ّ
سعوديّة تف ّر اىل اليمن
وتطلب جلوءاً إنسانيّاً
مواجهة عصيبة ختوضها السعودية اليوم من أجل استعادة فتاة
هربت إىل اليمن السعيد ،طالبة منحها جلوءًا إنسانيًا يسمح هلا الحقًا
ّ
ميين رفض أهلها تزوجيها به
االرتباط بشاب
ً
تتفوق السعودية دائما على اليمن؛ يف السياسة والرياضة
صنعاء |
ّ
ّ
وحتى يف الغناء واملوسيقى .يرتقب أمراء
واالقتصاد واجلغرافيا
شاب فيأخذونه إليهم ومينحونه
آل سعود صعود جنم غنائي ميين
ّ
ما ً
ال وجنسية .حيدث هذا التفوق طوال القرن املاضي وإىل اآلن.
هو تفوق تدعمه ضعف البنية السياسية اليمنية وارتباط رموز كثرية
منها بالنظام السعودي نفسه من خالل «اللجنة اخلاصة» اليت يقوم
آل سعود عربها بصرف رواتب شهرية متفاوته لقادة سياسيني
كبار وزعماء قبائل وأركان عسكرية وأكادمييني بارزين .وهذا أمر
معروف وال تتخذ السلطة اليمنية جتاهه أي إجراء باعتباره نوعًا
صرحيًا من العمالة.
لكن يبدو ،حبسب ما تصاعد من رأي شعيب عام يف كل اجتاه،
تقدم ولو من
أن احلظ قد أتى أخريًا ليمنح اليمنيني تفوقًا ونقطة ّ
جهة مل تكن يف بال أحد .تفوق من جهة احلب الذي جرى بني فتاة
وشاب
سعودية من منطقة عسري تدعى هدى آل نريان ( 22عامًا)
ّ
ميين امسه عرفات القاضي ( 26عامًا) كان يقيم يف اململكة ويعمل
يف حمل لبيع مستلزمات اهلواتف احملمولة.
حصل غرام بني االثنني ،وتقدم الشاب اليمين من أهلها ّ
لكنه لقي
بسعودية .لكن
رفضًا صرحيًا لكونه ،حبسبهم ،مينيًا ال يليق بالزواج
ّ
نهر احلب مل يتوقف هنا ،من جهة الفتاة السعودية على األقل،
وأصرت على رفضها.
اليت رفضت االقرتان بقريب هلا
ّ
يتخيل أنه وهو يف حمل
أما الشاب الذي رضخ لألمر الواقع ،فلم
ّ
عمله سيتلقى اتصا ً
ال هاتفيًا من «منفذ الطوال الربي» احلدودي
ً
الذي يصل بني اململكة واليمن ،حامال صوت هدى .لقد قررت
دخول اليمن وتقديم طلب جلوء إنساني ،طالبة من العاشق اليمين
اللحاق بها.
وانتشر اخلرب إعالميًاَ ،
فتغيرّ جمرى القصة من احلب إىل السياسة ،إذ
السعودية راغبة يف هذا األمر .كانوا يرغبون يف استعادة
مل تكن
ّ
الفتاة «اهلاربة» بهدوء من دون علم أحد كي ال تتحول الواقعة إىل
شهية بني أيدي راغبات أخريات باهلرب .دفع هذا بالسلطات
لعبة
ّ
السعودية إىل خماطبة احلكومة اليمنية بغية أن يتم أمر استعادة
لكن اخلرب كان قد صار بني أيدي إعالميني مينيني
الفتاة بهدوء،
ّ
مل يقعوا بعد حتت سطوة السفري السعودي لدى صنعاء علي بن
حممد احلمدان .وعليه عرف اجلميع باألمر ودخل اإلعالم السعودي
على اخلط مرغمًا وظاهرًا كأمنا يسري حتت أوامر عليا تريد حفظ ماء
الوجه امللكي من أن يراق على ساحة اجملتمع اليمين .لكنه ظهر
كإعالم غري متمرس؛ بعضه قال إن والد الفتاة أعلن أن الشاب
اليمين فعل هلا سحرًا ،فيما أكدت صحف أخرى أن الفتاة تعرضت
حلالة خطف من قبل ثالثة مينيني.
صار للقضية حينها أن تأخذ بعدًا رمسيًا معلنًا وأن تظهر األصابع
السعودية بوضوح وكيف تقدر على حتريك املشهد السياسي
اليمين .تدخل النائب العام وأمر برفع قضية ضد هدى بتهمة
الدخول غري املشروع إىل البلد .مسألة حتدث للمرة األوىل ،أن
يتفرغ النائب العام ،تاركًا كل قضايا اليمن امللحة لرفع قضية
مثل هذه« .قضية دخول غري مشروع يف بلد ال تسيطر الدولة عليه
واملدون عبد القوي الناعس،
بشكل صريح» ،يقول الناشط اليمين
ّ
يف حني مت اتهام الشاب اليمين عرفات بتهمة مساعدة الفتاة على
الدخول غري املشروع.
لن تتوقف مسألة اإلذعان الرمسي اليمين لرغبات السلطات
السعودية عند حدود النائب العام ،إذ ستصل إىل وزير الداخلية
الرد على رسالة من وزيرة حقوق
عبد القادر قحطان ،الذي رفض
ّ
اإلنسان حورية مشهور ،بالسماح ملفوضية الالجئني بزيارة الفتاة
احملتجزة كي تتسلم منها طلب اللجوء اإلنساني .وعليه صارت
هدى مبواجهة سلطتني :السعودية واليمنية.
مع هذا ،كان ال بد من فعل شيء لرتطيب مشاعر املواطنني
وجه السفري السعودي تصرحيًا عرب إحدى صحف
السعودينيّ .
أيام «ألن
اململكة يؤكد فيه أن الفتاة ستعود إىل أهلها خالل ّ
قاضي احملكمة سيصدر أمرًا بإعادتها» األحد املقبل يف جلسة
مقررة سلفًا .اكتملت هنا كل أشكال السيطرة السعودية على
الداخل اليمين بفضل البرتودوالر.
حمام
السعودية أمام اجلميع مبفردها إىل جوار
وهكذا بقيت هدى
ٍ
ّ
ّ
حمام خرج ليعلن ما قالته الفتاة داخل
وكلته منظمة حقوقية.
ٍ
السرية؛ ناشدت اليمنيني حبسب األعراف القبلية وأمر
اجللسة
ّ
االستجارة .قالت إنهم سيقتلونها لو عادت إىل بلدها ،بينما يقبع
العشيق يف سجن آخر.
إال أن ما بقي من املشهد وسط حالة االرختاء الرمسية اليمنية أمام
ّ
التسلط والسطوة السعودية ،دور ملنظمة «هيومن رايتس ووتش»
اليت طالبت احلكومة بوقف أمر ترحيل هدى.
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NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 22 November 2013

CLEANING UP POLITICS
AND ACTING ON CORRUPTION
• NSW Premier Barry
O’Farrell has legislated in
preparation for the Independent Commission Against
Corruption’s report into the
coal mining rights at Doyles
Creek and Mt Penny.
• The NSW Government will
wait to receive the ICAC’s
advice on these matters before considering any specific action, but it’s important
we are in a position to act
if necessary on any recommendations.
• Currently there is no general power to cancel a mining exploration licence in
circumstances where the
granting of the licence, or
the licence-holder itself, is
otherwise somehow tainted
by corruption.
• It is the intention of the
NSW Government to only
use this special power
where the ICAC has determined serious corrupt conduct has infected, in some
essential respect, the granting of a licence or licence
holder itself.
• Mr O’Farrell also announced the NSW Government would accept all
the corruption prevention
recommendations of the
ICAC’s recent report, which
improve accountability and
transparency.
NSW STRIKE TEAM TO
COMBAT GANG CRIME
• The NSW and Australian
Governments are establishing a joint strike team to
combat gang crime, as part
of the $64 million National
Anti-Gangs Squad.
• The NSW Strike Team will
comprise of officers from
NSW Police, the Australian
Federal Police and the Australian Taxation Office.
• As part of this Strike Team,
NSW Police will have access
to Commonwealth intelligence from agencies including the Australian Crime
Commission,
Australian
Federal Police, Australian
Taxation Office, Centrelink,
Customs and the Department of Immigration and
Border Protection.
• The formation of this squad
demonstrates the unprecedented level of cooperation

that exists between Federal
and State law enforcement
agencies that are cracking
down on organised crime.
ADDITIONAL IN-DROUGHT
SUPPORT PACKAGE FOR
NORTH WEST NSW
• Emergency in-drought support measures are available
for primary producers and
communities dealing with
extraordinarily difficult circumstances in North Western NSW.
• The NSW Government
has allocated $7.6 million
to the emergency support
measures for the Bourke,
Brewarrina and Walgett local government areas – on
top of measures announced
on 30 October 2013.
• The package includes
transport assistance reimbursements and transport
subsidies for animal welfare
for stock going to sale or
slaughter.
• Western Lands Lease payments and Wild Dog Destruction Board rates have
been waived and emergency
water infrastructure grants
available, which the Commonwealth Government has
indicated it will match.
• For more information,
contact the NSW Rural Assistance Authority on 1800
678 593.
CUSTOMERS BEAT THE
HEAT WITH 60TH WARATAH TRAIN DELIVERED
• In great news for commuters as we head into summer, almost 90 per cent of
Sydney’s trains are now airconditioned.
• The delivery of the 60th
Waratah train means the
state-of-the-art carriages
are now running more than
6,300 services every week
across Sydney.
• All timetabled trains on
weekends are now air-conditioned, giving customers
the ultimate comfort during
that time.
•The new Waratah trains are
allowing the NSW Government to provide more than
1,000 additional weekly rail
services as part of the new
timetable released in October.
KINGS CROSS SECURITY
UPGRADE – ID SCANNERS
START 6 DECEMBER
• The NSW Government has

nominated 6 December as
the intended date for the introduction of linked ID scanners in high-risk licensed
premises at Kings Cross, as
part of the suite of measures
to improve security in the
precinct.
• The use of ID scanners at
35 high risk venues, which
will be linked to a central
ID scanning system, will
support the use of banning
orders on troublemakers at
high-risk Kings Cross venues to help keep the venues
and precinct safe.
• High-risk venues will be
required to operate ID scanners from 7pm on Fridays
continuously through to
7am on Mondays; on public
holidays and the preceding
evening.
• In addition to ID scanners,
the NSW Government has
introduced numerous other
measures to crackdown on
alcohol-related violence,
including the Three Strikes
scheme, recruiting an additional 420 police officers,
giving police additional
‘move on’ powers, introducing a new offence of intoxicated and disorderly and trialling sobering up centres.
POLICE OUT IN FORCE ON
OUR PUBLIC TRANSPORT
NETWORK
• A two-day crackdown
aimed at reducing crime and
anti-social behaviour on the
public transport network
was launched by police this
week.
• As part of Operation Fusion 2 more than 250 police
officers were deployed at
transport hubs and on railway routes across Sydney,
as well as in the Illawarra
and the Hunter.
• The high-visibility operation was led by the NSW
Police Transport Command,
which was established by
the NSW Liberals & Nationals Government in 2012.
• Police Minister Michael
Gallacher said the presence
of police officers on our
transport network is restoring safety and confidence
to thousands of commuters
every day.
IMPROVING THE LIVES OF
VULNERABLE CHILDREN
• Sweeping reforms have
been introduced into NSW

Parliament which will give
the state’s most vulnerable
children the best chance of
a better future.
• The new laws increase
early intervention services,
streamline the adoption process and provide more support to new mothers.
• Under these new laws, if
an expectant mother with a
drug addiction doesn’t fulfil
their obligations the government will take steps to protect the child.
• These reforms also acknowledge the greater role
open adoption, or long-term
guardianship in the case
of Aboriginal children, can
play in providing vulnerable
children with the basic need
of a safe home for life.
NEW LAWS BENEFIT CONSUMERS AND MOTOR VEHICLE INDUSTRY
• New laws to provide greater protection for consumers
while supporting businesses in the motor industry
have been passed by the
NSW Parliament.
• The laws increase penalties for odometer tampering from $11,000 to $22,000
and allow Fair Trading inspectors to issue orders to
a licensed dealer or repairer
to fix faults without the consumer having to resort to
legal action.
• We are cutting red tape
for business by reducing licence categories from 22 to
just three and allowing a licence exemption for simple
repair work that does not impact on vehicle safety, such
as fitting basic accessories
like windscreen wipers and
roof racks.
• In another step to ensure
consumers are being protected, the NSW Government has announced a
Parliamentary Inquiry into
the relationship between insurers and repairers – it will
examine key issues such
as principles of consumer
choice, transparent business practices, effective
dispute resolution systems,
a competitive marketplace
and importantly, the safety
and quality of repairs.
NETWORK SAVINGS NOW
10 TIMES ABOVE TARGET
• Households across NSW
will benefit from $4.3 billion

in savings that have been
identified through the NSW
Government’s restructure of
the three electricity distribution businesses.
• Updated savings forecasts
by Ausgrid, Endeavour Energy and Essential Energy
confirm the total projected
savings in the five years to
2015/16 are now more than
10 times the original target
of $400 million in operating
expenses over four years.
• Lower costs by the electricity businesses mean
downward pressure on prices as costs will no longer
flow through into household
power bills
• The savings realised
through network reform
have also assisted the NSW
Government in providing
more than 800,000 rebates
to eligible families and
households in 2012-13.
JUSTICE JAMES WOOD TO
HEAD PAROLE BOARD
• One of Australia’s eminent
former judges and most respected legal minds, retired
Justice James Wood AO
QC, has been appointed the
new Chair of the NSW State
Parole Authority.
• As a former Supreme Court
Justice, Chief Judge and
Royal Commissioner, Justice Wood is extremely well
qualified to lead the Parole
Authority.
• Attorney General Greg
Smith SC said Justice Wood
brings to the role an exceptional understanding of both
the criminal justice and correctional systems, and has
a deep interest and commitment to building integrity
into administrative systems.
$3.5 MILLION EQUIPMENT
BOOST FOR CANCER RESEARCH
• Medical Research Minister Jillian Skinner has announced $3.5 million in funding for equipment to enable
NSW cancer researchers to
better understand cancer
cells and discover new, targeted treatments.
• 11 successful grant applicants will bolster cancer research, including brain cancer in children, advanced
lung cancer, melanoma,
profiling the DNA of cancer
patients and mobile breast
cancer imaging.

• NSW is home to some of
the best cancer researchers in the world and arming
them with innovative technologies is vital to further
our efforts to fight the disease.
•The new technology includes a storage facility for
the Garvan Institute, which
will house tens of thousands of patient genomes,
allowing new patients to be
compared with other patients who have similar genome profiles and for whom
information exists, such as
how they responded to different therapies.
PORT OF NEWCASTLE
TRANSACTION PROCESS
BEGINS
• The formal transaction process for the 98-year lease of
the Port of Newcastle to fund
the revitalisation of central
Newcastle is underway.
• The NSW Government’s
decision to proceed with the
long-term lease of the Port
was only taken after a scoping study confirmed it was
in the best interests of the
people of NSW.
• The transaction would allow the NSW Government to
invest in much-needed infrastructure, while at the same
time allow the NSW Government to focus on delivering
core services across the
State.
E-PLANNING TO SAVE FAMILIES TIME AND MONEY
• The NSW Government has
announced a $1.6 million
boost for councils to make it
easier for homeowners and
builders to get faster development approvals by using
an online planning tool.
• Already 34 councils are
using the Electronic Housing Code (EHC) which allows the community to access planning information
at the click of button to help
them more easily lodge fasttracked applications.
•The EHC improves accuracy, reduces red tape and
allows property owners to
find out what is possible on
their land without having to
wade through hundreds of
pages of documents.
• By June next year about
80 councils will be using the
EHC. For more information
visit: www.ehc.nsw.gov.au
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Schools funding not at risk: Poll shows uncertainty about East Hills school to receive $3,500
Pyne
Environmental Trust grant
direct action
THE Abbott government insists billions
of dollars in promised
schools funding is not
at risk despite flagging
a revamp of Labor’s
model.
The coalition pledged
to honour for four years
funding agreements
negotiated by the Gillard and Rudd governments before the September election.
But Education Minister
Christopher Pyne says
that doesn’t mean the
government is committed to the same implementation model.
Only four of the 10 jurisdictions had signed
up to Labor’s so-called
Gonski plan.
“Labor has left it in a
complete shambles,”
he told Sky News.
“Tragically, I have go
back to the drawing
board essentially and
try and create a funding model that can be
implemented.”
The $2.8 billion in funding was not at risk, Mr
Pyne said.
Labor frontbencher Bernie Ripoll questioned
the government’s commitment to school funding reforms, warning a
revamp would create
uncertainty for schools
as they head into a new
year.
“Schools won’t know
what’s in front of them,
they won’t know where
the funding (is coming
from) or how much the
funding is,” he told Sky
News.
There was “no way possible” Mr Pyne could
create a new system
between now and the
start of the new school
year.
Parliamentary secretary
Steve Ciobo said Labor
had not even been able
to sign a legal funding agreement with the
Catholic schools sys-

tem, despite claiming it
had done so before the
election.
“Labor were all big on
announcements but
they were very poor
when it came to implementation,” he said.
Opposition education
spokeswoman Kate Ellis says the coalition
is walking away from
the school funding reforms.
“They have created an
absolute mess here,”
she told Sky News.
Ms Ellis rejected government suggestions
there were no binding
agreements with Victoria, Tasmania and the
Catholic schools sector.
“Christopher Pyne is
talking absolute nonsense and we should
not accept that nonsense.
“We should not accept
those excuses and
we should not accept
those weasel words.”
But National Catholic
Education Commission executive director
Ross Fox told The Australian a legal agreement still needed to be
signed.
While the commission
backed some “very
good things” about the
Labor model, it did welcome the opportunity
to streamline some of
the reporting features.
The Australian Greens
have threatened to
block any government
attempt to walk away
from the Gonski funding model, saying it
has no mandate for its
“sudden turnaround”.
“With only weeks to
go until 2014, the coalition’s continual flipflopping and secrecy
on education is a disaster in the making,”
schools spokeswoman
Penny Wright said in a
statement.

A majority of voters back the repeal of Labor’s carbon tax, a new poll
shows. Source: AAP

LABOR is trying to exploit
voter uncertainty about
Tony Abbott’s direct action
climate change plan, as it
faces growing pressure to
support the repeal of the
carbon tax.
A new Fairfax-Nielsen poll
of 1400 voters shows 57
per cent of people want
the tax gone, giving fresh
momentum to the government’s claim that it’s executing the will of Australian
people.
But the same poll shows
voters prefer the tax over
the prime minister’s alternative policy, with just 12
per cent backing direct action.
It comes as a leading business group raises concerns about direct action,
which promises to cut
greenhouse gas emissions
by paying for activities like
planting trees and improving soil carbon.
The government has called
for public input to design
its $1.55 billion Emissions
Reduction Fund (ERF), the
principle mechanism by
which it plans to reduce
emissions by five per cent
by 2020.
In its submission, the Australian Industry Group (Ai
Group) complained that
the consultation period for
developing the ERF was
too short, and doesn’t allow the time for careful
consideration.
“This is a very tight timeframe that we’re working
to,” Ai Group chief Innes
Willox told ABC Radio on
Monday.
He also proposed the government purchase international emissions as part of
its scheme as a “prudent
fallback” in case it can’t

meet its emissions targets
or wants to go further than
five per cent.
Environment Minister Greg
Hunt wants the ERF to reduce emissions domestically, but his proposed reverse auction approach of
letting companies compete
for abatement funding has
also been criticised.
“Some winners in auctions
aren’t going to be able to
deliver what is promised ...
there’s s a lot of variables
at play here,” Mr Willox
said.
Assistant Treasurer Steve
Ciobo said the government’s number one priority remained scrapping the
carbon tax, and it was clear
the public supported this
policy agenda.
Prime Minister Tony Abbott has also ratcheted up
his pressure on Labor to
listen to voters, releasing a
video at the weekend calling for the carbon tax to be
pushed through the Senate
by Christmas.
Labor’s frontbencher Bernie Ripoll said the opposition also wanted the carbon
tax scrapped - but instead
they wanted an emissions
reduction scheme (ETS)
put in its place.
“It’s either Tony Abbott’s
direct action - which is just
a direct tax - or what we’re
proposing, which is an
emissions trading scheme,
and that’s what the majority of people actually do
support,” he told Sky News
on Monday.
The carbon tax repeal laws
will be debated in the Senate when parliament resumes on December 2, but
it’s highly unlikely at this
stage that Labor will support the legislation.

Member for East Hills, Glenn
Brookes MP today congratulated Condell Park Public School
on securing $3,500 under the
NSW Environmental Trust’s
Food Gardens in Schools program.
Glenn said the grant would enhance students’ understanding
of how to tackle environmental
issues locally.
“Condell Park Public School
students and educators will
use this grant to build a new
vegetable patch that will both
feed students and nurture
them,” Mr. Brookes said.
“The garden will be sensitive
to the cultural diversity in the
area and teach students about
protecting the environment for
future generations.”
Environment Minister Robyn
Parker said more than $1.1 mil-

lion was awarded to schools
and researchers in this Environmental Trust funding
round.
“I was delighted to endorse
$70,000 in grants for 20
schools so students can create
food gardens or enhance their
existing gardens,” Ms Parker
said.
“In addition, 60 grants have
been awarded to primary
and high schools under the
Eco Schools Program where
$150,000 will deliver environmental projects students will
remember for a lifetime.
“And $885,000 has been
awarded to six research institutions to help tackle environmental problems faced in
NSW, including fire management, coastal erosion and water quality.
“Environmental Trust grants
are one way the NSW Government supports the community
by funding projects that protect and strengthen our environment.”
This is the first round of
announcements of the
$16,620,000 being offered by
the NSW Environmental Trust
in contestable grants for 2013.
Other grant program areas

Federal Member for Blaxland, Jason Clare, today
joined concerned teachers,
parents and students at St
Felix Primary School, Bankstown, to condemn the Abbott Government for breaking its election promise on
school funding.
“Before the election Tony
Abbott and Christopher
Pyne said “You can vote Liberal or Labor and you’ll get
exactly the same amount of
funding for your school”.
“Only 10 weeks after they
were elected the Abbott
Government has broken this
promise,» Mr Clare said.
“On Election Day mums and
dads turned up to their local school and thought their
school was going to get the
same money regardless of
who they voted for. Now
they are not.
“Schools in NSW stand to
lose more than $2 billion

over the next six years.
«This is terrible news for our
local schools and our local
community.
“The original agreement
meant on average an extra
$1.5 million for every local
school. This would have
made a massive difference
for children in our local
area.
“This money was going to be
used to help improve reading and writing, for specialist language teachers and to
buy teaching resources and
modern equipment.
“Cutting this money will
mean larger class sizes,
fewer teachers and fewer resources.
“This just shows that Tony
Abbott doesn’t care about
our local kids and can’t be
trusted to do what he says
he will,” Mr Clare said.
MEDIA CONTACT: Jamie
Wassef 02 9790 2466

ABBOTT BREAKS PROMISE ON
SCHOOL FUNDING
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Govt dodges schools funding Treasurers settle on job-boosting plan
guarantee

Prime Minister Tony Abbott says his government will match Labor’s promised schools funding. Source: AAP

THE coalition won’t guarantee that no state or
school will be worse off
when its new education
funding model is released
next year.
Education Minister Christopher Pyne sparked
outrage from the states,
territories and the federal opposition when he
announced on Tuesday
the funding and reform
package set up by Labor
would only apply in 2014
and a new scheme would
be negotiated for 2015.
The so-called Gonski
scheme had become a
“shambles”, did not involve every state and
funding had too many
strings attached to be effective, Mr Pyne said.
Faced with accusations
of a breach of trust, Mr
Pyne moved to play down
concerns on Wednesday.
“Nobody should assume
that they will get less
money over the forward
estimates, which is exactly the promise that we
took to the election,” he
said.
However, when asked if
he could guarantee no
signatory state would be
worse off, Mr Pyne replied: “Well, those details
will be released when the
new school funding model is released early next
year.”

Prime Minister Tony Abbott echoed Mr Pyne.
Before the September election, Mr Abbott
said the coalition would
“match the offers that
Labor has made. We will
make sure that no school
is worse off”.
However, when asked on
Wednesday if he could
guarantee no individual
school would be worse
off, Mr Abbott said: “No.
What we’re saying is we
will absolutely honour
our pre-election commitment.
“And our pre-election
commitment was that
there will be exactly the
same quantum of funding
under the coalition as under the Labor party.”
Federal Labor frontbencher Jason Clare said
the government had broken an election promise.
“There’s a reason why
everyone is calling Christopher Pyne ‘Pyn-occhio’
today, and that’s because
he is lying to the Australian people,” Mr Clare
said.
The former Labor government secured the backing
of NSW, Victoria, South
Australia, Tasmania and
the ACT, as well as independent and Catholic
schools earlier this year
for the new funding model
based on student needs.

The current government
is arguing that because
Labor returned to general
revenue some funding
earmarked for the states
that did not sign up, the
amount now available
had been cut by $1.2 billion.
Queensland,
Western
Australia and the Northern Territory did not sign
up, but the Abbott government says it will claw
back an extra $230 million for their schools for
2014.
Queensland
Premier
Campbell Newman said
his state had secured
$130 million next year.
“We now need to work
with them to establish
what funding will be
available in subsequent
years,” he said.
SA Premier and Treasurer Jay Weatherill said discussions about school
funding during a treasurers’ meeting on Wednesday were deferred to Mr
Pyne.
“(Federal Treasurer Joe)
Hockey was very keen
to handball that back to
Christopher Pyne and I
think he wishes him all
the best at his education
ministers’ meeting coming up later this week,”
Mr Weatherill said.
Mr Pyne said he was
looking forward to the
meeting.
“I’m not intimidated because we’re all friends
and we’re all trying to
achieve the same outcome,” he said.
Australian
Education
Union federal president
Angelo Gavrielatos said
in the space of 10 days
Mr Pyne had gone from
fully committed to Gonski to calling it an absolute
shambles.
“This is policy making on
the run of the very worst
kind,” he said.

THE federal government
has offered potentially billions of dollars in tax incentives to the states if they
sell off public assets and
put the money into new jobcreating infrastructure.
Treasurer Joe Hockey made
the proposal at a meeting with state and territory
treasurers in Canberra on
Wednesday, before Prime
Minister Tony Abbott’s first
talks with the premiers and
chief ministers on December 13.
The treasurers also agreed
in principle to lower the
GST-free threshold on
goods bought online from
overseas retailers.
The infrastructure incentive
and the GST change are
aimed at creating jobs in
big and small business as
mining investment tapers
off.
NSW Treasurer Mike Baird
said Treasury secretary
Martin Parkinson gave the
meeting a sobering assessment of the national economy, pointing to subdued
growth over the next two to
three years.
However, Mr Baird said the
infrastructure incentive offer was very significant.
“They have made a proposal ... that any state that
undertakes a long-term
lease or a privatisation of
assets that releases capital
on states’ balance sheets,
they are happy to provide
an incentive payment to
make that more attractive
and to put that towards additional infrastructure,” Mr
Baird said.
While Mr Hockey’s office
did not provide any details,
Infrastructure Partnerships
Australia chief Brendan
Lyon said he understood
the incentive to be a “company tax equivalence payment” which could only be
spent on new state infrastructure.
States were well aware of
the potential size of these
payments, My Lyon said.
In the case of selling Queensland’s public-owned electricity sector, the incentive
figure was $472 million in
recurrent funding.
It is likely the federal parliament would need to amend

tax laws for the change to
go ahead.
Acknowledging past political problems with privatisation, Mr Baird said before
any deals were finalised the
states would have to “take
that to their parties and
they have to take that to
their communities”.
Queensland Treasurer Tim
Nicholls said it was a generous offer, but it would not
be the “determining factor” if his state decided to
go down the privatisation
path.
“We’ve always said we are
going to look at the assets
we have,” he said.
A report by Infrastructure
Australia published in June
identified up to $139 billion
in state-owned ports, roads,
freight railways, water, air-

ports and electricity assets
that could be sold or longterm leased to the private
sector.
In a bid to boost the retail
sector, the treasurers will
finalise a new agreement on
the GST treatment of online
goods by March 2014.
At the moment, overseasbought goods valued at less
than $1000 are exempt from
the 10 per cent GST.
Retailers say it should be
lowered to about $20, which
would level the playing field.
The states say it would also
capture extra GST revenue
for schools, roads and hospitals.
A report produced for the
Labor government found
the cost of collecting the
revenue would far outweigh
the revenue itself.

‘If she likes me?’
wins film festival

A documentary that looks
into what it’s like to be dating with a disability has
taken out this year’s inaugural Ablefest Short Film
Festival, which celebrates
the skills and talents of
people with disabilities.
The winner was announced at a special
award ceremony on Saturday 23 November, held
at the University of New
England Future Campus,
Parramatta.
The winning entry, ‘If she
likes me?’ by nine participants of Riverside Theatres’ Beyond the Square
program, took out the
award for best film. Each
participant received $700
in prize money.
A film by participants of
the Katoomba Day Program received the Highly
Commended Award for
‘Humpty’.
Lord Mayor of Parramatta
Cr 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 peo-

ple with disabilities. It is a
fantastic way to 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.
AbleFest Short Film Festival is supported by Parramatta City Council,
Holroyd City Council and
Bendigo Bank.
Media Enquiries: Anh
Dang, Media and Communications Advisor on
9806 5233/ 0400 971 844
or email adang@parracity.
nsw.gov.au
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Labor storms ahead

Bill Shorten has made the
strongest debut of any opposition leader since Kevin
Rudd in 2006-07, propelling
Labor into the lead over a
government weighed down
by its secretive asylumseeker response and an unconvincing commitment to
action on global warming.
The first Fairfax Nielsen poll
since the September 7 election has charted a rapid recovery for the ALP, with the
opposition shooting to a
52-48 per cent lead over the
government on the preferences of respondents - the
quickest poll lead achieved
by any federal opposition after losing an election.
It is also the first time Labor
has led on the two-partypreferred vote in more than
three years.
The result will be seen as a
wake-up call to the Abbott
government as it struggles
to maintain public confidence in its tough stop-theboats policy while refusing
to reveal the most basic details on the grounds of operational security.
Labor’s primary vote has recovered to 37 per cent, up
4 percentage points since
the election, while the Coalition’s primary support has
fallen by 5 points to 41 per
cent.
THE NIELSEN POLL IS DONE
ON LANDLINE TELEPHONES
NATIONWIDE. INTERVIEWS
WERE CONDUCTED NOVEMBER 21-23 WITH 1400
RESPONDENTS. MAXIMUM
MARGIN OF SAMPLING ERROR TO APPLY TO THIS
SAMPLE IS +/2.6%.
The Greens also picked up
support, rising from 9 per
cent to 11 per cent.
Immigration Minister Scott
Morrison has declared the
government’s
Operation
Sovereign Borders was proceeding ‘’unaffected’’ by the
withdrawal of co-operation
by Indonesia - a claim apparently at odds with views
coming from Jakarta, where
military and police assistance on people smuggling
has been suspended.
The government is also
struggling to explain to
voters why it campaigned
against spending - declaring
the answer to debt is never

more debt - but is now seeking an unprecedented $200
billion hike in the national
credit card limit.
The poll of 1400 respondents across the country
was taken from Thursday to
Saturday and has a margin
of error of 2.6 per cent.
The drift away from the Coalition comes despite voters backing its attempts to
abolish the carbon tax, with
57 per cent wanting Labor to
get out of the way.
However, respondents also
expressed overwhelming
belief in the reality of climate
change, with nearly 87 per
cent judging the 2020 target
of a 5 per cent emissions reduction as either about right
(46 per cent) or too low (41
per cent).
Prime Minister Tony Abbott
recorded his first net positive approval rating since
August 2010, although only
just with a statistically unreliable plus 1 per cent. This
was made up of an approval
rating of 47 per cent - up 4
points since he was in opposition - and a disapproval
rating of 46 per cent. And
while he leads Mr Shorten
convincingly as preferred
prime minister - 49 per cent
to 41 per cent - the Labor
leader has a far greater net
approval rating of plus 21
points. That was made up
of a strong 51 per cent approval rating and a 30 per
cent disapproval rating.
Pollster John Stirton said
this was the best debut rating for an opposition leader
since Kevin Rudd was first
judged by voters in February 2007 with a huge net approval rating of 50 per cent.
Mr Stirton said the opposition had taken the lead within
three months of an election,
compared with the 2½ years
it had taken the Coalition to
hit the front after the 2007
‘’Ruddslide’’ election.
The poor result for the government is likely to cool its
double-dissolution ‘’hawks’’.
It may also have implications
for the upcoming byelection
in Mr Rudd’s seat of Griffith,
with Queensland showing
the largest Labor primary
vote of all states at 42 per
cent.
Mr Abbott has kept the dou-
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ble-dissolution option alive
as Labor and the Greens
prepare to vote down the
carbon tax repeal bills in the
Senate next month.
The Prime Minister took to
YouTube on Sunday night
in a bid to ratchet up the
pressure on Mr Shorten to
allow the repeal, telling voters that ‘’you voted to scrap
the carbon tax, the House of
Representatives has voted
to scrap the carbon tax, and
now it’s up to the Senate to
do the same, and I want this
done by Christmas’’.
Equally worrying for Mr Abbott is the low standing of
his signature stop-the-boats
policy, already under a cloud
because of the breakdown of
co-operation with Indonesia.
Less than half of all voters,
42 per cent, approve of the
way the government is handling its policy and 50 per
cent disapprove.
That is sure to add to growing discontent within the Coalition at the performance of
Mr Morrison.
Former deputy prime minister Anthony Albanese has
reacted to the positive poll
for the opposition by slamming what he says is the
federal government’s negative agenda.
Mr Albanese said he placed
no emphasis on one-off polls
but said Mr Abbott’s government had defined itself with
its opposition to the carbon
and mining taxes.
Mr Albanese said the government had abandoned
its pledge to stop asylumseeker boats and had now
changed its position to oppose the so-called Gonski
school reforms.
‘‘What’s their positive agenda?’’ Mr Albanese asked reporters near Hobart.
‘‘Even things they said
they were for, they’re now
against.
‘‘You can’t run a government
based upon simply what
you’re against.’’
Mr Albanese stood against
Labor leader Bill Shorten for
the party’s top job after the
defeat of Kevin Rudd at the
September federal election.
‘‘Bill Shorten is doing a very
good job as Labor leader as
I predicted he would,’’ Mr Albanese said.

Beijing furious over Julie Bishop’s
‘irresponsible’ remarks
The Chinese government has delivered an
angry rebuke over “irresponsible remarks”
made by Foreign Minister Julie Bishop regarding its newly declared
air defence zone in the
East China Sea, in the
latest diplomatic headache for the Abbott government in Asia.
Ms Bishop summoned
Chinese ambassador
Ma Zhaoxu on Monday
to express the government’s concern over the
new zone, which covers
airspace over a string
of uninhabited islands
- known as Diaoyu in
China and Senkaku in
Japan - at the centre of
a longstanding territorial dispute between the
two regional powers.
Echoing the sentiments
of the Japanese and the
United States, Ms Bishop said the timing and
manner of China’s announcement was “unhelpful in light of current regional tensions,
and will not contribute
to regional stability”.
“Australia has made
clear its opposition to
any coercive or unilateral actions to change
the status quo in the
East China Sea,” she
said on Tuesday.
But in a sternly worded
statement on Wednesday, the Chinese foreign ministry warned
Ms Bishop to ‘’correct’’
her characterisation of
its new air defence zone
or risk damaging bilateral ties.
“It is completely a mistake for Australia to
make irresponsible remarks on China’s establishment of an air
defence identification
zone in the East China
Sea, and the Chinese
side will not accept it,”
foreign ministry spokes-

man Qin Gang said.
“China urges Australia
to correct its mistake
immediately to prevent
damaging Sino-Australia relations.”
The fall-out threatens to
sour the mood for Ms
Bishop’s imminent visit
to China - her first as
foreign minister - and
comes as the Abbott
government
pushes
aggressively to seal
a much-vaunted free
trade deal with its largest trading partner within a year.
On Thursday morning,
Ms Bishop stood by her
public criticism of China, denying she overstepped the mark.
‘’This is a matter of longstanding Australian policy, we’ve raised it before and the response
from China was to be
expected,’’ she told Sky
News.
‘’Australia has a key
stake in the region and
we would oppose action by any side that we
believe could add to the
tensions or add to the
risk of a miscalculation
in disputed territorial
zones in the region.’’
Ms Bishop said she did
not believe the comments would affect
Australia’s hopes of
securing a free trade
agreement with China
next year.
Mr Abbott’s public declaration last month that
Japan was Australia’s
“best friend” in Asia
had already raised eyebrows in Beijing.
A spokesman for the Department of Foreign Affairs and Trade said the
government would not
retreat from its stance
despite the pressure
from Beijing and said it
was expected to be ‘’a
topic of discussion in
Ms Bishop’s upcoming

visit”.
“The Australian government remains concerned that China’s
sudden announcement
of an air-defence identification zone over the
East China Sea at this
time could have potentially destabilising
consequences for the
region,” the spokesman
said on Wednesday.
“Australia has critical
interests at stake in ensuring the continued
peace and stability of
our region. It was natural that the Australian
government should signal its concerns about
the timing and manner
of China’s announcement and to seek clarification.”
China established its
new “air defence identification zone” on Saturday, requiring aircraft entering the zone
to notify authorities in
advance and maintain
radio contact - or risk
military intervention.
The move has been met
with strong protests by
Japan and the US. Both
have ignored China’s
claims to the airspace
with Washington flying
two unarmed warplanes
through the zone in a
planned training mission on Tuesday, and
the Japanese government instructing its two
largest airlines to ignore
Beijing’s requests for
flight plans and other
information.
Wang Xiangsui, a retired
colonel of the People’s
Liberation Army, said
Australia had offended
China by taking sides
with Japan.
“Australia says it is trying to become China’s
strategic partner, but it
doesn’t even consider
respecting China’s security interests.”
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مناسبات

يف بادرة هي االوىل من نوعها لرئيسها نصر كفروني

بلدية هولرويد تزرع أرزة مبناسبة عيد استقالل لبنان

رئيس البلدية نصر كفروني يلقي كلمته

النائب طوني عيسى يلقي كلمته

من اليمني الناب زنغاري ،برشا ،السفري دانيال ،النائب اوينز ،كلتوم وبو سمرا

كفروني يتوسط جورج برشا وجوني مرعب وطوني طوق وابو أرز

يف بادرة هي االوىل من نوعها
لبلدية هولرويد قام رئيسها
السيد نصر كفروني بغرس
أرزة يف حديقة البلدية ورفع
علمي اسرتاليا ولبنان.
املمطر
الطقس
فرغم
والعاصف حضر املناسبة
شخصا
120
حواىل
يتقدمهم سفري لبنان يف
كانبريا االستاذ جان دانيال
السيدة عقيلته ،النواب
أندرو روهان وغاي زنغاري
وجولي اوينز وطوني عيسى،
ممثل سيادة املطران انطوان
شربل طربيه الزميل جان
طربيه ،نائب رئيس بلدية
فريفيلد جورج برشا ،الزميل
الضيف سركيس نعوم وعدد
من وسائل االعالم العربية
وأعضاء من البلدية واالحزاب
والتيارات وابناء الجالية.
بدأت
التي
واملناسبة،
اللبناني
بالنشيدين

تقدم املناسبة

السفري دانيال يتوسط كفروني والنواب اوينز وعيسى ورروهان وزنغاري والسيد برشا وحضور

بو رزق ،برشا ،عيسى ،روهان ،دانيال زنغاري واوينز

وقوفا للنشيدين

دانيال وكفروني وعقيلته يتوسطون طربيه واملري وابو سمرا

رئيس البلدية كفروني والنائب عيسى والسفري دانيال يزرعون االرزة ويبدو النائب روهان وحضور

من اليمني :روهان ،برشا ،عيسى ،املري ،كفروني ،دانيال ،نعوم ،بو سمرا ،طربيه وحضور

واالسرتالي ،تكلم فيها رئيس
البلدية السيد نصر كفروني
الذي تحدث عن االستقالل
وما يمثل من اهمية بالنسبة
للبنانيني وشرح معاني
األلوان يف العلم اللبناني
وقال ان اللون االبيض يرمز

اىل بياض الثلج واالرزة ترمز
اىل الخضار والتجذر يف
التاريخ فيما يرمز االحمر اىل
الدماء الزكية التي سقطت
وروت تراب لبنان .وقال
كما ان من واجبنا ان نعمل
من اجل لبنان ودعمه وعدم

نسيانه كذلك علينا ان نعمل
لرفعة اسرتاليا وطننا الثاني
وتقدمها وازدهارها.
كما تحدث النائب طوني
عيسى عن االستقال وكيفية
نيله وواجب الحفاظ عليه .
بعد ذلك قام كل من رئيس

صورة تذكارية ويبدو كفروني ،دانيال ،عيسى ،روهان ،نعوم ،زريقة ،املري وحضور

البلدية السيد نصر كفروني
والسفري اللبناني جان دانيال

والنائب طوني عيسى بزرع وكانت هناك مأدبة غنية
باملأكوالت واملرطبات.
أرزة يف حديقة البلدية.

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
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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 :
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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

