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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

»داعش« تهدد وزير الداخلية مروان شربل
استشهاد عسكري واصابة ٧ جبروح يف طرابلس

اىل  التوتر  اجواء  عادت 
امس  مساء  طرابلس 
عن  اجليش  واعلن  االول، 
يف  عسكريني   ٧ اصابة 
ضابطان  بينهم  املدينة 
يف  مسلحني،  برصاص 
امام  جتمع  سجل  وقت 
واطلقت  القبة،  ثكنة 
االعتصام  اىل  دعوة 
حركة  وجهت  فيما  اليوم، 
داعش تهديدات اىل وزير 

الداخلية.
وجاءت هذه التطورات يف 
الوكالة  فيه  قالت  وقت 
جيش  ان  لالعالم  الوطنية 
رفع  اإلسرائيلي  اإلحتالل 
القليلة  الساعات  خالل 
املاضية، من حالة استنفار 
احلدود  طول  على  قواته 
حتسبا  وذلك  اجلنوبية، 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية
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وزير الداخلية مروان شربل
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خامنئي للمالكي: أبواب إيران مفتوحة 
لبناء عالقات قوية مع العراق

األعلى  املرشد  أكد 
يف  االسالمية  للثورة 
ايران السيد علي خامنئي، 
الوزراء  رئيس  لقائه  خالل 
املالكي  نوري  العراقي 
على ضرورة  االول،  امس 

اخلارجية  وزير  تعهد 
كريي  جون  األمريكي 
لرئيس الوزراء اإلسرائيلي 
التزام  نتانياهو  بنيامني 
»أمن«  املتحدة  الواليات 
وإنهاء  العربية  الدولة 

كريي يتعهد لنتانياهو التزام أمريكا إنهاء قدرات 
إيران يف »التسلّح النووي«
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K Starsمـنتج الـتجميل رقـم 1 فـي أوروبا

No. 1 
BEST  

SELLER  

IN  

EUROPE  

&  

THE  

MIDDLE  

EAST 

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

CALL US TODAY 

$60 FREE 
MAKEUP! 

3B/ 242 SOUTH TERRACE  BANKSTOWN 

W: www.kstarsaustralia.com.au 

E: sales@kstarsaustralia.com.au 

SPECIALISING IN :  
 

FORMAL & BRIDAL MAKEUP 
SOLAIRE SPRAY TANNING 

BODY WAXING 

FIRST 10 CALLERS WILL RECEIVE A 
COMPLIMENTARY EYEBROW DESIGN 

النووي«  »التسّلح  قدرات 
لطهران.

الذي  نتانياهو  وشدد 
استقبل كريي امس االول 
على  احملتلة  القدس  يف 
خطوات  اختاذ  »وجوب 

التقويض  من  مزيد  ملنع 
طهران،  على  للعقوبات« 
االتفاق  »عكس  مضيفًا: 
ضروريًا  سيكون  املرحلي، 
التوصل إىل اتفاق نهائي 

متتني العالقات بني بغداد 
وطهران يف كافة اجملاالت، 
خاصة التعاون اإلقتصادي 

والسياسي.
وقال خامنئي »إن أبواب 

»اجلبهة اإلسالمية« تنسحب من »اجليش احلر«
اإلسالمية«  »اجلبهة  أعلنت 
سبع  أكرب  تضم  اليت 
بينها  إسالمية  فصائل 
»أحرار  و  الشام«  »صقور 
التوحيد«  »لواء  الشام« و 
اإلسالم«  »جيش  و 
أركان  هيئة  من  انسحابها 
»اجليش احلر«. وقالت يف 
انتسابنا  كان  »ما  بيان: 
إىل األركان إال ألنها كانت 
مؤسسة تنسيقية ضد نظام 
يكون  أن  دون  من  األسد 
أخرى،  تبعية ألي جهة  هلا 
غري  أو  كانت  سياسية 
ذلك، خبالف ما مت أخريًا من 
لالئتالف«.  األركان  تبعية 
وأضافت أن قيادة أركان 
»احلر« برئاسة اللواء سليم 
ادريس »معطلة عن العمل 
األرض(  )على  التمثيل  أو 

وكانت  فرتة«.  منذ 
مصادر أفادت أن »اجلبهة 
تشكيل  بصدد  اإلسالمية« 
قيادة سياسية خاصة بها، 
إقليمية  ضغوطًا  أن  غري 
إىل  أدت  عليها  مورست 
وأشارت  القرار.  تأجيل 
مصادر أخرى إىل أن قرار 
تأكيد االنسحاب من قيادة 

أمام  اجملال  يفتح  »احلر« 
إعادة طرح تشكيل قيادة 
القوى  هلذه  سياسية 

اإلسالمية.
اعدمت »داعش«  اىل ذلك  
فيصل  ياسر  الصحايف 
يف  يعمل  الذي  اجلميلي 
اجلمعية  عضو  وهو  وكالة 

يف  عسكرية  تطورات  ألي 
اعقاب، اغتيال القيادي يف 
اللقيس.  اهلل حسان  حزب 
وسجلت على طول احلدود 
ومدرعة،  راجلة  دوريات 
تعمل عناصرها على مراقبة 

الوضع يف اجلانب اللبناني 
بواسطة مناظري.

اطالق نار
وكان الوضع يف طرابلس 
بعد  منذ  توترا  يشهد  بدأ 

ظهر امس االول حيث جرى 
بني  النار  الطالق  تبادل 
املسلحني  وبعض  اجليش 
امللولة.  مستديرة  عند 
عن  معلومات  حتدثت  كما 
اصابة شبان من التبانة يف 
كما  اجليش،  مع  اشتباك 
سّجل سقوط قذيفتني يف 
طرابلس  سوريا يف  شارع 

تبعهما اطالق نار.
الشبان  من  عدد  عمد  كما 
الدولية  الطريق  قطع  اىل 
بعكار  طرابلس  تربط  اليت 
يف  السورية  واحلدود 
احتجاجا على  حملة امللولة، 
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اعــالنات
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Tel; 02 9632 0990

أسعار خاصة مبناسبة األعياد السعيدة

عرض خاص مبناسبة عيدي امليالد اجمليد  ورأس السنة املباركة
ستانسل 
5 Kgs

)Backstrap(
بـ 49،90 $
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لبنانيات
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املاروني  البطريرك  عرض 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
الراعي مع النائب زياد القادري 
أمورا وطنية واالستحقاقات اليت 

منّر فيها واملرتقبة.
ان  اللقاء:  بعد  القادري  وقال 
لبنان ميّر يف مرحلة حرجة نتيجة 
التداعيات واالزمات احلاصلة يف 
امام  وحنن  واالقليم،  احمليط 
تؤثر  ان  ميكن  مفصلية  حمطة 
رسالة  وجوهر  البلد  مصري  على 

لبنان.
تاريخ  ولغبطته  لبكركي  اضاف 
الوطين  الصعيد  على  اساسي 
االجتاه  يف  البوصلة  البقاء 
البلد  محاية  سبيل  يف  الصحيح 
سيادته  وحفظ  واستقراره 
واستقالله، وال بد ان ننطلق من 
نقطة ارتكاز اساسية وهي وثيقة 
امليثاق الوطين واتفاق الطائف، 
التعايش  مبا يعين محاية وحفظ 
شقيه  يف  اللبناني  اللبناني- 
املسيحي- االسالمي واالسالمي- 
ما  خطورة  ظل  يف  االسالمي، 
جيري وماثل امامنا من حماوالت 
مرفوضة الفراغ هذا الشرق من 
خلق  اىل  والسعي  املسيحيني 

الفتنة السنية- الشيعية.
اىل  التطرق  مت  انه  وأعلن 
وقال:  املقبلة،  االستحقاقات 
اقصى  اىل  متمسكون  حنن 
الربملاني  بالنظام  ممكنة  درجة 
حلماية  وجد  الذي  الدميوقراطي 
خالل  من  اللبنانية  الصيغة 
وحنن  بالدميوقراطية،  التمسك 
الفراغ  لتجنب  جاهدين  نسعى 
واجراء  احلكومي  الصعيد  على 
انتخاب  وطبعا  نيابية،  انتخابات 
يف  للجمهورية  جديد  رئيس 

املواعيد الدستورية.
لبنان  محاية  اهمية  على  وشدد 
من املخاطر احملدقة فيه، وقال: 
اهمية  عن  نظري  وجهة  اكدت 
الذي  املسؤول  الوطين  الدور 
يقوم به رئيس اجلمهورية وذلك 

احرتام  وجوب  تأكيد  خالل  من 
ما اتفق عليه على طاولة احلوار 
الوطين الذي ترجم اىل ما يسمى 

اعالن بعبدا.
نواب  الراعي  استقبل  بعدها، 
امحد  الضنية:   - املنية  قضاء 
فتفت، قاسم عبد العزيز وكاظم 
اخلري ومت عرض ملوضوع مسألة 
وكان  الضنية.  يف  االراضي 
حيل  ان  البطريرك  مع  االتفاق 
برعايته وباشراف  هذا املوضوع 
املطران جورج ابو جودة واعطاء 
وابدى  حقه.  حق  صاحب  كل 
ومساهمة  استعداد  كل  النواب 
معتربين  املوضوع  هذا  حل  يف 

ان املنطقة البنائها مجيعا.
الراعي سفري  البطريرك  والتقى 
لبنان  يف  اجلديد  االرجنتني 
زيارة  يف  الريريا  ريكاردو 
مناسبة  وكانت  بروتوكولية 
بني  الثنائية  العالقات  لعرض 

البلدين.
لجنة الحوار

واستقبل الراعي امني عام اللجنة 
االسالمية  املسيحية-  الوطنية 
شهاب  حارث  االمري  للحوار 
الراعي  البطريرك  وضع  الذي 
يف اجواء املؤمترات الثالثة الذي 

الراعي تناول التطورات مع 3 سفراء وأثار 
مع نواب املنية مسألة األراضي

Unlimited
Live TV
Package

2121 350350

$4391 866.760.4000
apply@glarab.com

.com

USD

انضم لفریقنا من معیدی البیع حول العامل:

واليت  فيينا  يف  فيها  شارك 
متحورت حول العالقات االسالمية 
الوجود  وآفاق  املسيحية   -
املنطقة،  هذه  يف  املسيحي 
وقال: نقلت اىل غبطته تطلعات 
املشاركة  الوفود  من  العديد 
والذين  دولة   91 ميثلون  الذين 
ينظرون اىل دور لبنان الرسالة 
باكبار واعجاب، ولكن الحظت ان 
القلق يزداد لدى الكثريين منهم 

حول الدور اللبناني املميز.
الداخلي،  الشأن  يف  اضاف: 
صاحب  بتوجيهات  تزودت 
قمة  عقد  موضوع  حول  الغبطة 
روحية الذي يزداد احلاحا بعدما 
بلغ تردي االحوال يف وطننا حدا 
ال يطاق، وال شك يف ان رؤساء 
موقف  هلم  اللبنانية  الطوائف 

مؤثر واجيابي وموحد.
على  غبطته  شدد  لقد  وتابع 
هذا  جيتاز  لن  لبنان  ان 
ابنائه  بوحدة  اال  اخلطري  القطوع 
لسلطة  واستعادته  وتعاضدهم 

املعايري املغيبة حاليا.
سفري  الراعي  استقبل  كما 
مارشا   فيكتور  اجلديد  رومانيا 
املتحدة  الواليات  وسفري 

االمريكية ديفيد هيل.

التقدمي  احلزب  رئيس  رأى 
جنبالط  وليد  النائب  االشرتاكي 
يف تصريح، انه يف خضم إحتدام 
غري  واملذهيب  السياسي  الصراع 
املنطقة،  به  متر  الذي  املسبوق 
والتشابكات  التعقيدات  تتزايد 
وتتنامى  واالقليمية  الداخلية 
اليت  األمنية  واملخاطر  التحديات 
بالدرجة  إسرائيل  منها  تستفيد 
خلف  تقف  تكن  مل  إن  األوىل، 
تعترب  اليت  وهي  منها،  جمموعة 
املنطقة  ودول  لبنان  إنفجار  أن 
يشكل فرصة ذهبية هلا الستكمال 
وإنهاء  االستيطاني  مشروعها 

القضية الفلسطينية.
االطار  هذا  عن  خيرج  ال  وقال: 
اهلل  حزب  يف  القيادي  إغتيال 
مدان  إعتداء  يف  اللقيس  حسان 
من  سلسلة  بعد  أتى  ومستنكر 
التفجريات املتنقلة اليت ترمي اىل 
مشاعر  وتأجيج  الفتنة  روح  إذكاء 
االنقسام، وهو ما يصب أيضا يف 
على  تتفرج  اليت  إسرائيل  مصلحة 
تنزلق  واالسالمية  العربية  املنطقة 
التوتر واالقتتال  رويدا رويدا حنو 
املذهيب وهو املسار الذي يتنامى 

يف عدد من البلدان العربية.
وتابع: أما يف ما يتعلق باملواقف 
اليت تلت تفجري السفارة االيرانية 
يف بريوت، فكان من املستحسن 
وراء  تقف  إسرائيل  أن  التأكيد 
التفجري أسوة باملوقف الذي صدر 
عن اجلمهورية االسالمية عوضا عن 
السعودية،  العربية  اململكة  إتهام 
مع العلم بأن إصدار هذه املواقف 
واالتهامات قد يؤدي إىل جر البالد 
والتشنج  التوتر  من  املزيد  حنو 
ويدفع حنو إقحام لبنان أكثر فأكثر 
للمحاور  احملتدمة  الصراعات  يف 
على  قدرته  تفوق  اليت  االقليمية 
حتويله  اىل  باالضافة  بها،  التأثري 
تلك  لتصفية  ساحة  جديدة  مرة 
الرسائل  وتبادل  الصراعات 
السياسية واالمنية وجيعل إنكشافه 
غياب  مع  خصوصا  مطلقا  األمين 
شهدناها  أن  سبق  اليت  املنافسة 
لكشف  األمنية  االجهزة  بني 
االسرائيلية  التجسسية  الشبكات 

باألجهزة  وإذ  فجأة  توقفت  واليت 
تغرق يف الوحول الداخلية اللبنانية 

عن قصد أو غري قصد.
وختم: إذ نذكر كل أطراف اجملتمع 
عدم  بضرورة  اللبناني  السياسي 
التارخيي  نسيان إسرائيل وحقدها 
اجلهات  العطاء  ندعو  لبنان،  ضد 
للقيام  وقتها  املختصة  القضائية 

جنبالط: الركون ألجهزة الدولة مسار وحيد للحّد من التوتر
مبهامها لكشف كل املتورطني يف 
واالغتياالت  باألمن  املخلة  االعمال 
العدالة  إىل  والتفجريات وسوقهم 
إن  بهم.  العقوبات  أشد  وإنزال 
الركون إىل أجهزة الدولة هو املسار 
الوحيد الذي حيد من التوتر ويؤدي 
إىل ضبط، ولو غري مكتمل، للوضع 

املرتهل واملتهالك تدرجييا.

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري، امس االول يف عني 
التينة، قائد اجليش العماد جان 
االوضاع  معه  وعرض  قهوجي 
اخلطة  وسري  البالد  يف  االمنية 
وحضر  طرابلس،  يف  االمنية 

اللقاء امحد بعلبكي.
بري  الرئيس  استقبل  وظهرا، 
غيفارا  العاملي تشي  الثائر  ابنة 
الكوبي  والسفري  غيفارا  أليدا 
والزميلني  سيبالوبراتس  رينيه 

غسان بن جدو وسامي كليب.
السفري  بري،  الرئيس  واستقبل 
يف  محدي،  اشرف  املصري 
علي  اإلعالمي  املستشار  حضور 
لألوضاع  معه  وعرض  محدان، 

الراهنة اقليميا ودوليا.
جملس  رئيس  التقى  كذلك 
االوسط  الشرق  طريان  ادارة 
حممد احلوت وعرض معه أوضاع 

الشركة.
وقال احلوت بعد اللقاء: تشرفت 

بري  الرئيس  دولة  بزيارة 
الشركة  أوضاع  على  وأطلعته 
وتطور أعماهلا وقدرتها على ختطي 
الصعبة  واالوضاع  الصعوبات 
لبنان،  بها  مير  اليت  واحلرجة 
والتقدم  النمو  يف  واستمرارها 
املسؤولني  مجيع  جهود  بفضل 
يف الدولة، ويف طليعتهم أخص 
الرئيس بري الذي مل يقصر يوما 
الدعم لشركة طريان  تقديم  يف 
توليت  ان  منذ  االوسط  الشرق 
انه  دولته  وأكد  املهمة.  هذه 
تطلبه  شيء  أي  لتلبية  مستعد 
الشركة دون تردد كعادته، وقد 
أخذنا توجيهاته يف شأن التعامل 

يف املرحلة املقبلة.
املمثل  الحقا  بري  واستقبل 
لالمم  العام  لالمني  الشخصي 
املتحدة يف لبنان ديريك بالمبلي، 
االعالمي  املستشار  حضور  يف 
عرض  وجرى  محدان،  علي 

للتطورات يف لبنان واملنطقة.

بري اطلع من قهوجي على الوضع األمين يف طرابلس

العماد  اجلمهورية  رئيس  تابع 
االربعاء  سليمان،  ميشال 
والتدابري  االجراءات  واخلميس، 
العاصفة  ختلفه  قد  ما  لتدارك 
من  وطلب  لبنان،  تضرب  اليت 
املعنيني استنفار االجهزة التابعة 
للقيام  واملؤسسات  للوزارات 

بواجبها يف مثل هذه الظروف.
وعرض الرئيس سليمان مع وزير 

سليمان عرض التطورات مع منصور واخلوري وتابع 
التدابري لتدارك ما قد ختلفه العاصفة

البيئة يف حكومة تصريف االعمال 
الراهنة  لألوضاع  اخلوري  ناظم 
إضافة اىل عمل وزارته يف هذه 

املرحلة.
وتناول الرئيس سليمان مع وزير 
حكومة  يف  واملغرتبني  اخلارجية 
منصور  عدنان  االعمال  تصريف 
عالقات لبنان اخلارجية وما تقوم 

به الوزارة يف هذه الفرتة.
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لبنانيـات

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

القوات  حزب  رئيس  طالب 
بوضع  جعجع  مسري  اللبنانية 

معلوال حتت احلماية الدولية.
البيان  جعجع  عن  صدر  فقد 

اآلتي:
بلدة  له  تتعرض  ما  إن  أوال: 
حتمله  مبا  سوريا  يف  معلوال 
من قيمة روحية مسيحية وإرث 
حضاري وتارخيي فريد يستدعي 
الدائر،  الصراع  عن  حتييدها 
خصوصا عندما يكون بني نظام 
جائر وتنظيمات متطرفة ترفض 
التنوع، وخترج عن جوهر الثورة 
السورية وعن مقررات واعالنات 
الوطنيني،  واالئتالف  اجمللس 

بل وختدم اعداء هذه الثورة.
ضرورة  إىل  ألفت  ولذلك، 
عرب  املتحدة  األمم  مسارعة 
هيئاتها املعنية إىل وضع معلوال 
وتكريس  الدولية  احلماية  حتت 
ذلك بقرارات واضحة من جملس 
حفاظا  بالذات،  الدولي  االمن 
اليت  معاملها  وعلى  أهلها  على 
مجعاء.  لإلنسانية  كنزا  تشكل 
قيام  بشدة  أستهجن  وإنين 
كانت  أيا  متطرفة  تنظيمات 
خطف  على  وانتماؤها  تسميتها 
اللواتي  الراهبات  االخوات 
منكبني  أديرتهن  يف  صمدن 
على الصالة ومساعدة األهالي، 
إطالقهن فورا، ألن  وأدعو إىل 
إساءة  يشكل  له  تعرضن  ما 
فظيعة وإهانة منكرة ومرفوضة، 
بقدر ما يسيء اىل روحية الثورة 

وإىل اإلسالم.
ثانيا: إنين على صعيد آخر، أمثن 
اجلمهورية  رئيس  موقف  عاليا 
بالرد  سليمان  ميشال  العماد 
على الكالم الذي تناول اململكة 

نوه مبوقف سليمان من االتهامات ضد السعودية

جعجع: لوضع معلوال حتت 
احلماية الدولية

Saturday 7 December 2013  2013 األول  كانون   7 السبت 

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

باتهامات  السعودية  العربية 
أو مربر  باطلة ومن دون سبب 
أنه  أخرى  مرة  مثبتا  منطقي، 
القيم األول على الوطن والدولة 
واالنتقادات  احلمالت  وجه  يف 
النافرة اليت تسيء إىل عالقات 
واإلقليمية  الدولية  لبنان 
والتداعيات  للمخاطر  وتعرضها 
تكون  عندما  خصوصا  السلبية، 
واالنتقادات  احلمالت  تلك 
صادرة عن جهات يتسم أداؤها 
والفئوية يف  والعصبية  بالتوتر 
حجمها  تتخطى  حسابات  خدمة 

ودورها.
فوق  مصائب  لبنان  كفى 
اململكة  أن  سيما  وال  مصائب، 
لبنان  جانب  إىل  دائما  وقفت 
خمتلف  على  الدعم  له  وقدمت 
وفئاته  طوائفه  بكل  الصعد 
ومناطقه، سواء ملواجهة مأساة 
وصوال  آثارها  ومعاجلة  احلرب 
اىل اتفاق اللبنانيني يف مدينة 
أو  السعودية،  يف  الطائف 
النهوض  على  اخريا  ملساعدتنا 
عدوان  من  أكثر  تداعيات  من 

وباألخص بعد حرب متوز.

Granny flat لاليجار

والشمال  طرابلس  مفيت  عقد 
مؤمترا  الشعار  مالك  الشيخ 
صحفيا امس االول يف مكتبه يف 
دار الفتوى، حضره أمني الفتوى 
الشيخ حممد إمام وعلماء ورجال 

دين وأئمة املساجد.
ان  اىل  مؤمتره،  يف  واشار 
جدا  حرجة  بها  منر  اليت  املرحلة 
عن  اهلل  يبعد  أن  آمال  وعصيبة، 
فلبنان  واألذى.  السوء  بالدنا 
العربي  حميطه  عن  مبعزل  ليس 
الدولي،  حتى  وال  اإلقليمي  وال 
األنظار،  إليها  تشتد  وطرابلس 
هذه  على  الرتكيز  جدا  والالفت 
املدينة وعلى هذا الشمال للفت 
زورا  طرابلس  أن  إىل  النظر 
وبهتانا معقال للقاعدة واالرهاب 
ذلك  يكون  حتى  والتطرف، 
مقدمات لفتح إسالم جديد، داعيا 
واهل  السياسيون  يعي  ان  اىل 
خطورة  ومرجعياتها  طرابلس 

األيام املقبلة.
لبلدي،  كبريا  هما  امحل  وقال: 
إجتماع  هذا،  لقاءنا  سبق  وقد 
وزير  من  بدعوة  بييت  حصل يف 
مروان  والبلديات  الداخلية 
وذكرت  مين،  وبطلب  شربل 
باحلرف،  وقلت  احلضور  أمام 
معلومات، وليس جمرد  لدي  ان 
مقبلة  أياما  هناك  أن  هواجس، 
متعددة  مناطق  فيها  تستهدف 
نستمدها  وقدرتنا  الشمال،  يف 
من اهلل عز وجل ومن ديننا الذي 
يفرض علينا احلكمة واألناة حتى 
نقطع الطريق على من يريد ببلدنا 

سوءا فال منكنهم من ذلك .
حسن  يف  قوتنا  ان  أضاف: 
الكلمة  إختيار  وحسن  التدبري 
قوة  أكرب  منلك  وحنن  واملوقف، 
من خالل الكلمة الطيبة اليت حتول 
دون وقوع الكارثة على بلدنا أو 
على  أو  بلدنا  من  فريق  على 
واملعنيون  فيه،  إنسان  مطلق 
إبتداء حبمل هذه الكلمة الطيبة، 

املفيت الشعار حذر من خطورة املرحلة ودعا العتماد اخلطاب اهلادئ والكلمة الطيبة
هم أهل وطلبة العلم، الذين هيأ 
اهلل هلم مساحة لتوجيه اآلخرين، 
درأنا  كلما  لديننا  خدمة  ونكون 
السوء  بني  حلنا  وكلما  املفاسد 
الذي يراد لنا وملدينتنا من خالل 

الكلمة الطيبة واألناة.
بأنه  يتحججون  كثريون  وتابع: 
حدث كذا وكذا وآن األوان وحنن 
أناقش  أن  أريد  ال  مظلومون.. 
لست  ألني  أبدا،  املوضوع  هذا 
لكن  فيها،  أحد  مع  خالف  على 
هذه  علينا،  تفرض  األمور  هذه 
قناعاتنا، حنن أرباب حق وال ميكن 
أن ننجر إىل املعركة اليت يريدون 
أمني،  ناصح  أنا  إليها.  جرنا 
وجل  عز  اهلل  أمام  ذميت  أبرىء 
عندما أحتدث مع كل املسؤولني 
وهذا  واحلرارة،  اللغة  بهذه 
به  أحتدث  الذي  والدقة  الصدق 
تقتضي  املرحلة  إخواني،  معكم، 
مربرا  نعطي  وأن ال  بالغا  هدوءا 
ألحد. اآلن دخل اجليش والقوى 
بأن  أقول  أن  أريد  وال  األمنية، 
البعض  لدى  مرفوضا  كان  هذا 
يهمين  فما  األيام.  من  يوم  يف 
ان اجلميع اعلنوا موافقتهم على 
هم  ومن  سياسيني  من  االمر، 
ومرجعيات،  وعلماء  األرض  على 
اجليش  دخول  باركوا  كلهم 
واألجهزة والقوى األمنية، وثقوا 
بأن اجليش والقوى األمنية ابناء 
بلدنا وحنن قادرون بإذن اهلل أن 
ندرأ أي سوء ميكن أن يصل إلينا 
من خالهلم وعربهم وعرب التفاهم 

معهم.
وتوجه الشعار إىل العلماء وأئمة 
اجلمعة،  صالة  وخطباء  املساجد 
قائال: رغبت أن يكون هذا اللقاء 
اليوم امس، الن غدا اليوم لدينا 
األخوة  من  وآمل  اجلمعة،  خطب 
منهم  واحد  يكون كل  أن  مجيعا 
إطفائيا وداعية للهدوء وللرتحيب 
باجليش والقوى األمنية وباخلطة 
األمنية، حتى ال يكون هناك من 
ما  كل  ال  أن  يعلم  وكلنا  مربر. 
أن  أخشى  أنا  لكن  يقال،  يعلم 
يصل إىل بلدنا أناس من اخلارج 
إلفساد ما حنن فيه، حتى يكون 
تكفيه  مثلكم  كبري.  لشر  مقدمة 
قالوا:  األصول  وعلماء  اإلشارة 
وأنتم  العبارة.  من  أبلغ  اإلشارة 
وأمتنى  وحكمة،  ورأي  علم  أهل 
أقول  أن  ينبغي  وكان  عليكم 
فاملرحلة  مجيعا،  منكم  وأطلب 
حرجة جدا، كما أمتنى على اجلميع 
ضمن  ننجر  ال  وان  يتماسك  ان 
األحداث  بعض  وليدة  قناعات 

اليت تفتح، ولنا جتارب متعددة، 
من  أقسى  كانت  جتربة  وكل 
على  حافظ  أن  آمل  األخرى، 
تعقلنا وحكمتنا وهدوؤنا ووعينا 
عندما منال  ورباطة جأشنا، وحنن 
الفراغ نسد الطريق على أي خمل 

باألمن.
إىل  املساجد  تعود  بأن  وطالب 
العلم  أهل  يؤدي  وأن  دورها، 
رسالتهم ودورهم يف بيوت اهلل 
تعاىل، وأن يكون كل واحد منا 
الطريق  يضيء  ومرشدا  موجها 
يكون  أن  فحذاري  أخوانه.  أمام 
أحدنا طرفا. ال الن اآلخرين ليس 
على  وليسوا  نظر،  وجهة  لديهم 
حق. ينبغي أن يكون دورنا دور 
واملوجه  واملسدد  العامل  املرشد 
قال  كما  احلكمة  نلتزم  وحنن 
يكون  أن  رغبت  وجل.  عز  ربنا 
رسالة  نؤدي  حتى  اللقاء،  هذا 
أهل  بها  يشعر  اليوم  الغد  يف 
الصوت  ونوصل  خاصة  الشمال 
طرابلس  بأن  الوطن،  كل  إىل 
وليست  لالرهاب  حمضنا  ليست 
ضد الدولة وليست على خالف، 
ال مع اجليش وال مع قوى األمن 
أجهزة  من  جهاز  أي  مع  وال 

الدولة.

توقيف اجملرمني
الوطن  إبنة  طرابلس  ان  واكد 
بودي  لكن  الثانية،  والعاصمة 
هذه  على  ركزت  وقد  ذلك  مع 
بالي  عن  يغيب  ولن  املقدمات 
فعلت  وقد  النظر  ألفت  أن  أبدا 
اللقاءات  يف  يوميا  شبه  ذلك 
وأركز  والصحافية،  اإلعالمية 
يتحقق  وال  يكتمل  ال  األمن  بأن 
وذكرت يوما أنه ال يبدأ، إآل من 
الفاعلني  اجملرمني  توقيف  خالل 
ألخطر تفجريين حدثا يف طرابلس، 
والدولة أمام إستحقاق يدل على 
مصداقيتها وقوتها، وينبغي أن 
نلفت النظر إىل هذا األمر وأن ال 
يغيب عن بالنا، لكن حتى عندما 
نتبنى وحنن يف مقدمة من يعلن 
املطالبة حبقوق املدينة، ال جيوز 
أن يشعر الناس أننا أعداء الدولة 
أو أن الدولة عدوة لنا. لدينا نواب 
ونستطيع  ورؤساء  وسياسيون 
أن نفعل الكثري، واخلطوة الثانية 
أن  إىل  النظر  نلفت  أن  هي 
نفوس أهل املدينة لن تهدأ ولن 
البارحة  أعلنته  وهذا  تسرتيح. 
أننا  دائم،  وبشكل  إسبوع  ومنذ 
بأن  نرى  عندما  إال  نسرتيح  لن 
اجملرمني قد إستطاعت الدولة أن 

توقفهم، وحتقق معهم وأن يأخذ 
ننوه  أن  وآمل  جمراه.  القضاء 
اىل  ندعوه  وأن  بالقضاء  أخريا 
ممارسة دوره وينبغي أن يكون 
دورنا متكامال وأن ال يقتصر على 

واحدة من هذه املفردات.
وتابع: ينبغي أن يعود أهل العلم 
الدرجة  يف  املعين  دورهم  إىل 
بواجب  يقوموا  بأن  األوىل، 
واإلرشاد  والدعوة  التوجيه 
وقد  أنتم،  وهو  والتوعية، 
منابر  مجيعا  لنا  تعاىل  اهلل  هيأ 
وكلما  األصل  حنن  ومساجد. 
تباطأنا وتراجعنا، كلما مأل الفراغ 
يعود  أن  آمل  لذلك  سواكم، 
وأن يعطي خطبة  إىل دوره  كل 
وأن  اإلعداد،  من  حقها  اجلمعة 
جديدا،  منا  دائما  الناس  يسمع 
وأن نشد الناس إلينا حتى نعود 
مضيفا:  القيادي،  دورنا  إىل 
القضايا  كل  أتناول  أن  أريد  ال 
اليت يف الذهن أو اليت ينبغي أن 
مع  ونتدارسها  وإياكم  نتحادث 
هذا  على  أركز  أن  أريد  بعضنا، 
جيدة  البداية  ألن  اإلستحقاق، 
املوضوع  أتابع  أني  وثقوا  جدا، 
على مدار الساعة. فالبداية جيدة 
وممتازة وتؤدي إىل خري ولنختار 

ما نستطيع.
وشدد على انه ينبغي أن ننمي هذا 
األمل وأن ندرأ عن إخواننا وأهلنا 
وأنفسنا كل سوء ومفسدة وأذى 
القيادي،  دورنا  إىل  نعود  وأن 
التسيب يف  يبقى  أن  جيوز  فال 
حتى  لكن  أبدا.  الوضع  هذا 
أن  دون  بهدوء  نعود  العودة 
أبناء  اآلخرين، وكل  نصطدم مع 
بلدنا حيملون جزءا كبريا من اخلري، 
واألمر  بعضهم،  خيطىء  تارة 
نظر  ولفت  التسديد  منا  حيتاج 
ألحد.  خصما  لسنا  أننا  ليدركوا 
حنن حنمل مشعل اخلري ونريد أن 
حنتضن مجيع أبنائنا وأهل بلدنا. 
من كان منهم من خري نعمل على 
كان  ومن  فعله،  ونبارك  امنائه 
غري ذلك نسدد ما إستطعنا إىل 

ذلك سبيال.
اإلصطدام  بصدد  لسنا  وختم: 
وال  السياسيني  مع  ال  أحد،  مع 
مع محلة السالح وال مع احلركات 
قادة  أو  اإلسالمية  واجلهات 
كثريا  سرياد  املدني،  اجملتمع 
ان  أو  جديدة  مشاكل  توجد  أن 
حتى  جديدة  مشاكل  إىل  ننجر 
منيت  ما  وننسى  باجلديد  نشغل 
العقالء احلكماء اهل  به مدينتنا، 
البصائر هم الذين يدركون هذا، 
فال ينجرون إىل مطلق معركة، أيا 
كان اخلطاب وأيا كانت اإلساءة 
نفعل  أن  املهم  إلينا،  املوجهة 
وجل  عز  اهلل  نراقب  وأن  خريا 
يف كل كلمة، واملهم أن نؤدي 
نرضي  أن  نستطيع  لن  واجبنا. 
نرضي  أن  املهم  الناس،  كل 
وجها واحدا، املهم أن نرضي ربنا 
وأن نؤدي واجباتنا وأن نقوم مبا 
كلفنا اهلل عز وجل به، وكل من 
باإلحسان  سنقابله  إلينا  يسيء 
معه  أحسن  هي  باليت  وسندفع 
ومع سواه، سيملون من صربنا، 
وهذا ال حيدث إآل إذا كنا أرباب 
رسالة حبق وال يستطيع أحدنا أن 
إذا  إآل  التحمل  هذا  كل  يتحمل 
كان موصوال بربه، وإآل إذا كان 
يطلب مدده من اهلل عز وجل وإآل 

إذا كان صادقا.
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

Master License No: 409566317

االجتماع الثاني لـ التيار الوطين احلر وجبهة النضال الوطين:

دعوة اىل احلوار والتالقي منعاً المتداد الفتنة اىل لبنان
نصراهلل يطلق االتهامات دون اخذ موافقة ايران

حبيش: اين وقائع اتهامات نصراهلل للسعودية؟
املستقبل  كتلة  عضو  شدد 
على  حبيش،  هادي  النائب 
وجوب أن يكون هناك جهاز دائم 
الطرقات  صيانة  على  للكشف 
النظر  بغض  والعامة،  الرئيسية 
طوفان  مسؤولية  تقع  من  على 
ورأى  االمطار.  مبياه  الطرقات 
أن اتهام األمني العام حلزب اهلل 
العربية  للمملكة  نصراهلل  حسن 
سياسي،  اتهام  هو  السعودية 

ويعرب عن وجهة نظر حزب اهلل.
تلفزيوني:  حديث  يف  وقال 
أول من كانوا يفجرون انفسهم 
حزب  هم  االسرائيلي  بالعدو 
العربية  اململكة  أما  اهلل، 
أنها  يوما  فلم نسمع  السعودية 
ليقوموا  أشخاصا  ترسل  كانت 

بتفجريات يف مكان معني.
اتهامات  وقائع  أين  وسأل 
نصراهلل للسعودية؟، مشريا اىل 
أن نصراهلل لن يطلق االتهامات 
ان  دون  من  السعودية  باجتاه 
يكون قد أخذ موافقة إيران يف 

هذا املوضوع.
وأشار حبيش اىل أن التكفرييني 
النظام  انتاج  هم  واالرهابيني 
ننسى  ال  وقال: حنن  السوري، 
ان النظام السوري أرسل شاكر 
ننسى  وال  لبنان،  اىل  العبسي 
للجيش  أمحر  خطا  وضع  من 
لشاكر  يتعرض  ال  كي  اللبناني 
العبسي الذي كان حمكوما عشر 
خرج  لكنه  سوريا،  يف  سنوات 
وأتى  سنتني  بعد  السجن  من 
فتح  تنظيم  ليرتأس  لبنان  اىل 

االسالم يف لبنان.
وخطف  معلوال  قضية  عن  أما 
األمر  هذا  أن  فأكد  الراهبات، 
اي  خطف  ضد  وحنن  مرفوض 
ضيعة  معلوال  وبالنهاية  مدني، 
سورية وهناك حرب يدفع مثنها 

الذين  السنة  كما  املسيحيون 
دفعوا اكرب مثن حتى اليوم.

الرئاسي  االستحقاق  وعن 
غري  أنه  على  شدد  املقبل، 
مقبول وحرام ان نصل يف كل 
مرة اىل الفراغ يف مركز رئاسة 

اجلمهورية.
قانوني  رأي  لدي  أضاف: 
طور  يف  وهو  ودستوري 
الدراسة من اجل كيفية تفادي 
موقع  يف  فراغ  اىل  الوصول 

الرئاسة االوىل.
اقرتاح  أدرس  أنا  وتابع: 
أصل  ومل  باجتاهني  دستوري 
اىل خوامت يف اي اجتاه سأسلكه 
النائب  حضور  إلزامية  حل  أو 
جلسة جملس النواب املخصصة 
النتخاب رئيس للجمهورية فقط، 
خصوصا انه رأس الدولة ورمز 
الوحدة الوطنية وحامي الدستور 
من غري املقبول ان يكون شاغرا 

وهو امر ال ميكن ان حيصل.
وأوضح ان القول ان الصالحيات 
اخلاصة برئاسة اجلمهورية عندما 
يشغر املركز تنتقل اىل احلكومة 
اىل  تنتقل  ولكن  صحيح،  أمر 
انه  يعين  وهذا  احلكومة جمتمعة 
من  هو  احلكومة  رئيس  صحيح 
ولكن  الوزراء  جملس  يرأس 
رئيس  صالحية  عن  ميضي  من 

اجلمهورية هم الوزراء.
أنه يف حال حصل توافق  وأكد 
مسيحي جامع على إسم لرئاسة 
املستقبل  كتلة  فان  اجلمهورية 
تسري به، والبحث مع البطريرك 
تفادي  اجل  من  كان  الراعي 
رئاسة  الفراغ يف  اىل  الوصول 
السيئة  للتجربة  منعا  اجلمهورية 
اليت مررنا بها من خالل تعطيل 
قوى الثامن من اذار للبلد لفرتة 

ستة اشهر.

وجبهة  احلر  الوطين  التيار  دعا 
احلوار  اىل  الوطين  النضال 
والتالقي منعًا المتداد الفتنة اىل 

لبنان.
اجتماع يف  االول  أمس  فقد عقد 
التيار  نواب  بني  النواب،  جملس 
النضال  وجبهة  احلر  الوطين 
اجتماع  بعد  الثاني  هو  الوطين، 
االول  تشرين  يف  عقد  اول 
اليت  املبادرة  اطار  يف  املاضي، 
واالصالح  التغيري  تكتل  اطلقها 
جتاه  القلعة  دير  خلوة  خالل 
لفصل  النيابية  الكتل  خمتلف 
اخلالفات  عن  التشريعي  العمل 

السياسية.
أمني  النواب:  التيار  عن  وحضر 
سر التكتل ابراهيم كنعان، زياد 
ابي  وسيمون  عون  االن  اسود، 
رميا. وعن جبهة النضال الوزيران 
وائل ابو فاعور وعالء الدين ترو 
وايلي  شهيب  اكرم  والنائبان 

عون.
جبهة  باسم  شهيب  وحتدث 
النضال اثر االجتماع الذي انتهى 
قلق  اجلميع  فقال:  اخلامسة،  يف 
البلد يف ظل  على مصري  وخائف 
املنطقة  بها  متر  اليت  الظروف 
واليت هلا انعكاسات واضحة على 
االيام.  هذه  يف  اللبناني  الواقع 
احلوار  اىل  دعونا  لطاملا  وحنن 
هي  الربملان  وقبة  والتالقي، 
االصلح  بل  ال  الصاحل  املكان 
لتالقي اجلميع واحلوار الذي ميكن 
ان يوصلنا اىل خالص البلد. لقد 
طرح الزمالء يف التيار الوطين احلر 
امكانية الوصول اىل دينامية تعيد 
للمجلس النيابي حركته وفعاليته 
أمكن، اىل  اذا  التوصل  وسهولة 
حكومة مع خارطة طريق تعزز وضع 
املؤسسات يف البلد. حنن بالتأكيد 
مع تفعيل عمل املؤسسات وندعو 
املؤسسات  كل  تعزيز  اىل  دائما 
وان  اللبنانية،  املناطق  يف مجيع 
ليبقى  االول  العنوان  هي  تبقى 

هذا الوطن.
ال  انه  دائما  نؤكد  حنن  أضاف: 
ميكن لفريق يف هذا البلد ان يلغي 
اي فريق آخر، وال بد من التالقي 
واحلوار، وهمنا االول واالخري من 
خالل موقعنا الذي اختذناه بعد أيار 
الوسطي،  املوقع  أي  املاضي، 
املؤسسات  وحفط  البلد  محاية 
هذا  اىل  الفتنة  امتداد  ومنع 
الوطن، خصوصا يف هذا الظرف، 
ونتيجة تأثريات وترددات الواقع 
فإن  علينا  تنعكس  اليت  السوري 
مجيع  بني  ضروري  التالقي 

االفرقاء اللبنانيني.
وتابع: نتمنى ان تعود املؤسسات 
وان  دورها  واىل  فعاليتها  الي 
وقت  اقرب  يف  احلكومة  تشكل 
ويف  فيها،  ممثال  اجلميع  ويكون 
يدي  على  نشد  نفسه  الوقت 
العماد  اجلمهورية  رئيس  فخامة 
الدائمة  بدعوته  سليمان  ميشال 
اىل احلوار بني االفرقاء اللبنانيني 
الن التواصل هو الطريق االقرب 
واجتماعنا  احلوار.  اىل  واالقصر 
من  جزءا  يكون  ان  ميكن  اليوم 
حاولنا  اننا  كما  التواصل،  هذا 
وسندعو وسنصر دائما على عمل 
املؤسسات واملطالبة بتفعيل دور 
الذين  الناس  خلدمة  الوزارات 
واملدرسة  العيش  لقمة  همهم 
الظروف  ظل  يف  واملستشفى 
الصعبة  واالقتصادية  االجتماعية 

والضاغطة اليت منر بها.

موضوع  اىل  تطرقنا  كما  وختم: 
جلانا  هناك  ان  ومعلوم  اجلبل، 
السياسية  االطراف  لكل  مشرتكة 
من  اساسي  جزء  فهو  اجلبل  يف 
مسرية  على  واكدنا  الوطن.  هذا 
العودة وتعزيزها من خالل التالقي 
بني اللبنانيني، فهذا امر مطلوب 
ونتمنى ان تعم صورة اجلبل يف 

كل املناطق اللبنانية.
نواب  باسم  عون  قال  بدوره، 
دير  خلوة  من  انطالقا  التيار: 
التغيري  تكتل  عقدها  اليت  القلعة 
واالصالح بتنظيم من امانة سره، 
واستكماال للقاءاتنا مع كل الكتل 
كتلة  مع  اليوم  التقينا  النيابية، 
جبهة النضال الوطين لنبحث معها 
اليت  االزمة  من  اخلروج  كيفية 

نعيشها حاليا.
أضاف: كانت لدينا قراءة مشرتكة 
للمرحلة اليت منر بها يف البلد من 
حيث ظروفها وخماطرها وحاجاتها، 
وتوافقنا على الوعي واملسؤولية 
محاية  لضرورة  املشرتكني 
املبادرات  هذه  خالل  من  لبنان 
تسمح  اليت  اللبنانية   - اللبنانية 
االزمة  جدار  يف  خرق  بإحداث 
وطأة  من  والتخفيف  السائدة 
ازمة املنطقة وتداعياتها وكل ما 
تعكسه من مشاكل وويالت. ومن 
مجلة ما توافقنا عليه، وهو اصال 
عمل  تفعيل  مبادرتنا،  جوهر  يف 
هذه  النواب خصوصا يف  جملس 
املرحلة، مع حرصنا على انضمام 
مجيع الكتل اىل هذا املوضوع من 
الننا  فريق،  اي  استثناء  دون 
مؤسسات  عمل  اىل  حاليا  حنتاج 
وبالتالي  سقفها،  حتت  جتمعنا 
املواطنني  وامور  قضايا  تفعل 
وحاجاتهم الضرورية وتوفر شبكة 

أمان هلم.
وتابع: توافقنا ايضا على ضرورة 

وفقا  جديدة  حكومة  تشكيل 
للمعايري بالتزامن مع اطالق احلوار 
امللفات  الدارة  املطلوب  الوطين 
اخلالفية الوطنية. ويف حال تعذر 
تشكيل حكومة جيدة توافقنا على 
املطالبة بعقد جلسات ذات طابع 
استثنائي حلكومة تصريف االعمال 
ملتابعة امللفات احلساسة االساسية 
امللحة اليت ال جيوز ان تبقى عالقة 
بني سندان تشكيل حكومة جديدة 
ومطرقة املراوحة اليت تعيشها من 

دون اي انتاجية.
على ضرورة  توافقنا  كما  وقال: 
يف  الرئاسية  االنتخابات  اجراء 
للفراغ  منعا  الدستوري  موعدها 
واحرتاما هلذا االستحقاق ولتجنيب 
من  مزيد  اىل  االنزالق  البلد 
االضافية.  والتأزميات  التعقيدات 
مشرتكان  وتفكرينا  هاجسنا  ان 
حول كيفية خلق الظروف املالئمة 
يف  الرئاسي  االستحقاق  الجناز 
الذهاب  ومنع  الدستوري  موعده 
كذلك  خنشاه.  الذي  الفراغ  اىل 
دور  تفعيل  ضرورة  اىل  تطرقنا 
الوزارات يف كل املناطق والعمل 
البنى  تأهيل  واعادة  تطوير  على 
الضرورية  واخلدمات  التحتية 
لتأمني  اجلبل  منطقة  وحتديدا يف 

اخلدمات الضرورية.
أضاف: لقد اعتربنا ان اجتماعاتنا 
استتباع،  اىل  وحباجة  مفتوحة 
حيدد  الحق  لقاء  لنا  وسيكون 
اليوم  بدأناه  ما  الستكمال  قريبا 
منا  وكل  وعميق،  جدي  حوار  من 
سينقل االفكار اليت تبادلناها اىل 
خرق  لتحقيق  حماولة  يف  قيادته 
عرب هذه اللقاءات اليت جنريها مع 

كل الكتل.
اذا  عما  سؤال  على  ردا  وقال 
التحضري  اللقاءات  هدف  كان 
تقزيم  هذا  الرئاسية:  لالنتخابات 

كبري ملشكلة أعظم وأكرب اال وهي 
واليت  اليوم  نعيشها  اليت  االزمة 
تهدد مصري اجلمهورية حبد ذاتها 
وليس رئاسة اجلمهورسة فحسب، 
فاجلمهورية كلها خبطر وعلينا يف 
نسعى  ان  بالتحديد  املرحلة  هذه 
وقت  هناك  الحقا  لنخلصها. 
الرئاسي  االستحقاق  عن  للتحدث 
أال  االن،  يهمنا  ما  اما  تفصيليا، 
الفراغ حتى  نذهب اىل مزيد من 
الرئاسي  االستحقاق  يطري  ال 
النيابي  االستحقاق  طار  كما 
واحلكومة  االدارية  والتعيينات 
وكل االستحقاقات السابقة. هذا 
هو همنا الوحيد يف املرحلة املقبلة 
الدخول  ال  اجلمهورية  محاية  أي 
تكون  قد  سياسية  حسابات  يف 
ندركها  ان  ميكن  ولكن  مشروعة 

يف ما بعد.
اللبنانية،  القوات  اللقاء مع  وعن 
مع  موعدا  طلبنا  لقد  عون:  قال 
كتلة نواب القوات اللبنانية ولكن 
حتى االن ليس لديهم جهوزية او 
مستعدون  حنن  للقائنا.  قابلية 
للحوار مع اجلميع فجوهر مبادرتنا 
وننفتح  اجلميع  مع  نلتقي  ان  هو 

عليهم.
الوطنية  الوكالة  مندوبة  وأفادت 
لالعالم متام محدان ان اجملتمعني 
اهلل  حزب  تدخل  اىل  تطرقوا 
واالحتقان  سوريا  يف  بالقتال 
الشارع،  يف  الشيعي   - السين 
من  االفادة  كيفية  وحبثوا 
التقدمي  للحزب  الوسطي  املوقع 
للتيار  املؤثر  واملوقع  االشرتاكي 
بغية  اهلل  حزب  مع  احلر  الوطين 
الراهنة  لالزمة  خمارج  إجياد 
قدر  الداخلية  اخلالفات  وتضييق 
خيطط  ما  ملواجهة  املستطاع 
للبنان واالنعكاسات اخلطرية عليه 

مما جيري يف سوريا.

رأى عضو كتلة املستقبل النائب 
اىل  حديث  يف  فريج،  دو  نبيل 
هناك  ان  املستقبل  تلفزيون 
اهلل  حزب  من  كبرية  حتديات 
العام  امينه  قاله  الذي  والكالم 
منطقيا  مقبول  غري  يومني  منذ 
وسياسيا، ولكن ال جيب ان ندخل 
حنن يف ردة الفعل اليت يريدها.

القيادي  اغتيال  على  وعلق 
اللقيس،  حسان  اهلل  حزب  يف 
كثرية  آراء  سنسمع  وقال: 
وقد  متهمة  اسرائيل  ان  اوهلا 
تكون اسرائيل الفاعلة ولكن قد 
اململكة  او  فريقنا  غدا  يتهمون 

العربية السعودية او قطر.
جيدا  يعرف  اهلل  حزب  ان  ورأى 
بعد  خصوصا  مشاكل،  لديه  ان 
فاملتطرفون  سوريا،  اىل  دخوله 
مل خيجلوا من قول إنهم سيلحقون 

حزب اهلل اىل حيث هو.
احلاصل،  التصعيد  ان  واوضح 
األخرية  الصحافية  كاملؤمترات 
حكومة  يف  االتصاالت  لوزير 
صحناوي  نقوال  االعمال  تصريف 
القول  اىل  يهدف  اهلل،  وحزب 
تعبث  ان  تستطيع  اسرائيل  إن 

الذي  االجتماع  اىل  بالداتا، الفتا 
هليئة  النيابية  اللجان  يف  حصل 
السفراء  بوجود  االتصاالت 
خروقات  على  لالضاءة  االجانب 
يتعلق  هذا  وبالتأكيد  اسرائيل، 

مبسألة احملكمة الدولية.
يف  واقع  اهلل  حزب  ان  وأكد 
مأزق يف سوريا، وسيأتيه فوق 
احملكمة  يف  احملاكمة  بدء  ذلك 

الدولية.
اجلمهورية  رئيس  موقف  وعن 
هجوم  بشأن  سليمان،  ميشال 
قال:  السعودية،  على  نصراهلل 
جمد  اذا  انه  يف  تكمن  املشكلة 
احد من طرفنا بالرئيس سليمان 
تابع اىل قوى 14  إنه  سيقولون 
يسري  اجلمهورية  رئيس  آذار، 
بطرح ال 9-9-6 بينما ترفضه 14 
آذار وهنا يصبح رئيس اجلمهورية 
بطال. رئيس اجلمهورية هو رئيس 

لكل لبنان.
دو  متنى  احلكومة،  تشكيل  وعن 
فريج ان يستتبع موقف الرئيس 
وهذا  حكومية  بتشكيلة  سليمان 
متوقف على الرئيس املكلف متام 

سالم والرئيس سليمان.

دوفريج: حزب اهلل يواجه حتديات 
وكالم نصراهلل غري مقبول سياسيا



Page 6صفحة 6     

لبنانيات

Saturday 7 December 2013  2013 األول  كانون   7 السبت 

الدميقراطي  احلزب  رئيس  رأى 
ارسالن  طالل  النائب  اللبناني 
ان املعركة يف سوريا مصريية، 
األحرار  معركة  انها  وقال: 

والشرفاء لتارخيهم وعروبتهم.
فقد زار النائب أرسالن والشيخ 
مدينة  الغريب  نصرالدين 
يرافقهما  السورية،  السويداء 
وفد من فعاليات اجلبل ورؤساء 
دارة  يف  إلتقيا  حيث  بلديات، 
حكمت  سوريا  دروز  عقل  شيخ 
اهلجري يف قنوات ويف حضور 
شيخي عقل املسلمني املوحدين 
يف سوريا الشيخ محود احلناوي 
أعيان  مبشاركة  جربوع  ويوسف 

جبل العرب.
ست  من  بوثيقة  اللقاء  وخرج 
نقاط تالها النائب أرسالن تؤكد 
والقومية.  الوطنية  الثوابت 
وألقيت كلمات إستهلها الشيخ 
قاضي  وتاله  اهلجري،  حكمت 
لبنان  يف  الدرزي  املذهب 
الذي  أبراهيم  أبو  نزيه  الشيخ 
قال: يف ربوع مباركة من فيحاء 
سفوح  وعلى  واإلميان  العروبة 
اللقاء  مت  األشم  العرب  جبل 
األخوي يف دارة جليلة أركانها، 
باسقة أفنانها خبزها وطن وحياة 
ونسغها قداسة وإميان أظلها اهلل 
بظله فوحدت وإستقامت وأمرعت 
والشدائد  احملن  يف  وظال  حبا 
أنها دارة  عندما تدهلم اخلطوب 
اهلجري  حكمت  الشيخ  مساحة 
للمسلمني  األول  العقل  شيخ 
املوحدين اليت مجعت أهال أعزاء 
وسادة جنباء قدموا اىل سوريا 
بني  حاملني  الشقيق  لبنان  من 
وصدق  التاريخ  عبق  أجنحتهم 
وأصولنا  عقيدتنا  يف  املشاعر 
التوحيدية حكمة وعزة ووطنية.

اضاف: إنهم األخوة األعزاء شيخ 
عقل طائفة املسلمني املوحدين 
نصرالدين  الشيخ  لبنان  يف 
الغريب والزعيم الوطين عطوفة 
إمتداد  أرسالن  طالل  األمري 
أسالفه امليامني مبجدهم املؤثل 
دار خلدة  الكرمية يف  وأصوهلم 
محاة  إنهم  الشوف،  جبال  يف 
الثغور وسيوف عقيد وأسفار فكر 
وتاريخ فكانوا حبق أمراء السيف 
والبيان ما نهلوا إال من سجلهم 
بل  حبروفه  يعبثوا  مل  الكريم 
شرفوه وطنية وحفظوه ملتزمني 
اليت  الوطنية والتوحيدية  برؤانا 
الضيف  األمري  أمانتها  حيمل 

ارسالن من السويداء: املعركة 
بسوريا مصريية

الشيخ  ومساحة  أرسالن  طالل 
وصحبهما  الغريب  نصرالدين 
الكرام وحبضور أصحاب السماحة 
الشيخ  العقل  شيخ  والفضيلة 
والشيخ  احلناوي  محود  اجلليل 
والقيادة  جربوع  يوسف  اجلليل 
أمني  بالسيد  ممثلة  السياسية 
حمافظ  والسيد  احلزب  فرع 
الوجهاء  والسادة  السويداء 

وأعيان البالد يف جبل العرب.
ارسالن

كلمة  أرسالن  النائب  وألقى 
فقال:  اللقاء  مقررات  تضمنت 
عقل  مشايخ  مبعية  هنا  إننا 
املوحدين  املسلمني  طائفة 
ملتابعة  ولبنان  العرب  جبل  يف 
إزاء ما  الواحدة  الوطنية  اهلموم 
مؤمرات  من  سوريا  له  تتعرض 
من  املقاوم  نهجها  ضد  حتاك 
أقبية صهيونية وأبواق تكفريية 
أملا وتدمريا يف سوريا  تقيحت 
ولبنان من خالل حماوالت شذاذ 
معاملنا  لطمس  اليائسة  اآلفاق 
إختالف  على  التارخيية  وجذورنا 
نعتربها  اليت  وتالويننا  أطيافنا 
ظنا  وجودنا  وسحر  مجالنا  سر 
كنواياهم  أحابيلهم  أن  منهم 
الوطن  دروب  عن  ستحرفنا 
واإلخاء والتسامح اليت نسجناها 
كأسالفنا  ألننا  وفرعا  أصال 
املقاومة  بعطر  إال  نتعطر  مل 
وما  العثمانيني  ضد  والكفاح 
مزقوه  وما  والفرنسيني  زرعوه 
يف  الصامدين  أهلنا  اىل 
فلسطني على عروبتهم وإميانهم 
أهلنا املكافحني بصدورهم  اىل 
احملبة  وأعداء  الومان  صهاينة 
احلبيب.  جوالننا  يف  والسالم 
املنتصرون  الصامدون  فنحن 
الزمان  أسفار  دونته  ما  وهذا 
صفحات  على  األوطان  وأقالم 
ظل  يف  األيام  ودفاتر  اجملد 
األسد  لبشار  رشيدة  قيادة 
وها  دهره  وحكيم  عصره  فريد 
وحقدهم  ربيعهم  أوراق  هي 
وعي  أمام  تتساقط  بدأت  قد 
العربي  واجليش  العظيم  شعبنا 
قدم  الذي  الباسل  السوري 
أروع التضحيات وأنبل الشهداء 
منارة  العربية  تبقى سوريا  كي 

للتائهني وكتابا للقارئني.
هذا  خالل  من  وحنن  اضاف: 
اللقاء اجلامع، نؤكد على ثوابتنا 
أعرافنا  وفق  والقومية  الوطنية 

وتقاليدنا الراسخة.
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اهلجري يف قنوات ويف حضور 
شيخي عقل املسلمني املوحدين 
يف سوريا الشيخ محود احلناوي 
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ست  من  بوثيقة  اللقاء  وخرج 
نقاط تالها النائب أرسالن تؤكد 
والقومية.  الوطنية  الثوابت 
وألقيت كلمات إستهلها الشيخ 
قاضي  وتاله  اهلجري،  حكمت 
لبنان  يف  الدرزي  املذهب 
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بني  حاملني  الشقيق  لبنان  من 
وصدق  التاريخ  عبق  أجنحتهم 
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الثغور وسيوف عقيد وأسفار فكر 
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للتائهني وكتابا للقارئني.
هذا  خالل  من  وحنن  اضاف: 
اللقاء اجلامع، نؤكد على ثوابتنا 
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وتقاليدنا الراسخة.

GRANNY FLATS
Premium Design

your
ONE STOP SHOP

For
 Your Granny Flat

 Contact
Saeed Mob: 0424695585

مصلحة للبيع
للبيع محل كباب وبيتزا وبريغر يقع يف قلب 

السوق التجاري يف بانكستاون..
مدخول جيد.. تجهيزاته جديدة

للجادين يف الشراء االتصال على الرقم:
0417 246 205

االسالمي  املركز  مجعية  افتتحت 
للتوجيه والتعليم العالي، قبل ظهر 
التوجيهي  املعرض  االول،  امس 
االجتاه  مهنة  بعنوان  السادس 
االونيسكو،  قصر  يف  الصحيح، 
برعاية رئيس جملس النواب نبيه 
العامة  الصحة  بوزير  ممثال  بري 
علي  االعمال  تصريف  حكومة  يف 
عضو  حضور  ويف  خليل  حسن 
النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة 
طالب  من  وحشد  الساحلي  نوار 
واالساتذة  واجلامعات  املدارس 
املعاهد  عن  وممثلني  اجلامعيني 
الرتبوية واملهنية ورؤساء بلديات 

وخماتري.
مدير  الوطين، حتدث  النشيد  بعد 
املعرض هشام شحرور، ثم كانت 
كلمة ملدير عام اجلمعية املهندس 

علي زلزلي. 
كلمة  خليل  الوزير  القى  ثم 
يف  فيها:  قال  بري  الرئيس 
الكربى  العاملية  التحوالت  ظل 
وتطور انتاج املعرفة واستخدامها 
ان  علينا  املستويات،  كل  على 
نتخطى مسألة الرتكيز على املهام 
التعليمية التقليدية وان ننظر اىل 
مشاكل  حل  يف  اجلامعات  دور 
فعالقة  حاجاته،  وتلبية  اجملتمع 
ختضع  ان  جيب  باجملتمع  اجلامعة 
معايري  تراعي  واضحة  لسياسات 
بشرية  تنمية  وحتقق  املنافسة 
جمتمعية وصوال اىل املساهمة يف 

تكوين جمتمع واقتصاد املعرفة.
العالي  التعليم  ان  اىل  واشار 
يف لبنان يواجه حاليا، واكثر من 
كبرية  حتديات  مضى،  وقت  اي 
أبرزها غياب الرؤية االسرتاتيجية 
الواضحة اليت جتعل من اجلامعات 
ومبعنى  للمجتمع  معريف  كمخطط 
اخر اال يقتصر دورها على كونها 
بل  العلمية  للدرجات  مانح  جمرد 
جيب ان تكون مؤسسات تعمل من 
اجل التعليم املستمر لتواكب كل 
واكثر  ومعريف،  تكنولوجي  تطور 
من  انه  القول  ميكننا  ذلك  من 
دون التعليم العالي املوجه حسب 
حاجات الوطن على امتداد مساحته 
لن يكون لنا موقفا يف هذا العامل 
االقتصاد  او  السياسة  سواء يف 

او يف كل جماالت احلياة.
من  الكثري  هناك  واضاف: 
وطننا،  تواجه  اليت  التحديات 
ومنها موقعه يف مستقبل الطاقة 
يف هذا العامل، وهذا ما يستوجب 
باجتاه  واستثنائيا  خاصا  تركيزا 
يف  العالي  للتعليم  فرص  خلق 
الطاقة  جماالت  اجملاالت،  هذه 
اختيار  باجتاه  الطالب  وتوجيه 
اننا  االختصاصات.  هذه  مثل 
الشباب،  ايها  الطالب،  ايها 
حتصيلكم  على  تركزون  ما  بقدر 
تواجهوا  ان  اليوم عليكم  العلمي 
الوعي  من  بكثري  مستقبلكم 
لتتحولوا  واالجتماعي  السياسي 
حوار  رسل  اىل  جامعاتكم  يف 
بقدر  تنطلقوا  وان  وانفتاح 
العلمي  باختصاصكم  اهتمامكم 
الثقايف  ارثكم  على  احلفاظ  يف 
واالخالقي  الديين  والتزامكم 
الضياع  حبر  يف  تنجرفوا  ال  وان 
الثقايف، وهذا امر مهم ويف غاية 

االهمية لصناعة مستقبلكم.
العلم  بني  املواءمة  ان  واعترب 

دعا اىل حكومة مشاركة قادرة على مواجهة التحديات
خليل: غرق املواطنني على مساحة الوطن 

يكشف عجزا حقيقيا للدولة وأجهزتها
والرتبية وبني احلفاظ على املقدره 
على  واحلفاظ  والرتبوية  العلمية 
مسؤولية  هي  االخالقية،  القيم 
كربى واستثنائية يف هذا الظرف، 
وعليكم انتم صناع مستقبل هذا 
احلوار  بروح  تنطلقوا  ان  الوطن 
ختافوا  واال  االخر  مع  واللقاء 
اخيكم  مقابلة  من  االطالق  على 
االختالف  قاعدة  على  الوطن  يف 
كان  ما  اذا  اختالفكم،  لتنظموا 
اللقاء  نقاط  وتطوروا  موجودا، 
مستقبل  لتصنعوا  بينكم  ما  يف 
الذي  املوحد  الواحد  الوطن  هذا 

نريده جلميع ابنائه.
وقال خليل: ان االزمات املرتاكمة 
تفرض وقعها  العربي  عاملنا  يف 
اي  من  اكثر  لبنان  وطننا  على 
وقت مضى، وهذا ما يدفعنا اىل 
حفاظا  اللقاء  نقاط  على  الرتكيز 
على وحدتنا الوطنية وعلى منطق 
املطلوب  الداخلي  الوطين  احلوار 
لكي  مضى  وقت  اي  من  اكثر 
نصنع معا أمال هلذا الوطن ولكي 
ندفع باجتاه حل ازماته السياسية 
اليت تعصف به واليت ترتك اثرها 
الناس  حياة  واقع  على  الكبري 

االجتماعية واالقتصادية.
مع  باالمس  رأينا  لقد  اضاف: 
الدولة  ازمة  املطر  قطرات  اول 
العامة  واداراتها  ومؤسساتها 
عن  مشلولة  شبه  اصبحت  اليت 
جتاه  املطلوبة  بواجباتها  القيام 
املواطنون  يغرق  ان  الناس، 
على  امتدت  املياه  من  برك  يف 
مساحة كل الوطن، فهذا يكشف 
واجهزتها  للدولة  حقيقيا  عجزا 
تشكيل  يف  االسراع  ويتطلب 
حكومة مشاركة جامعة قادرة على 
السياسة  يف  التحديات  مواجهة 
وحياتهم،  الناس  شؤون  ويف 
ان  تستطيع  قادرة  قوية  حكومة 
وان  الوطن  هلذا  مستقبال  ترسم 
الكربى  التحديات  ايضا  تواكب 

اليت تعصف.
اجملاهد  اغتيال  جرمية  ان  وتابع: 
حسان اللقيس باالمس اذ تؤكد 
على مسألتني، االوىل ان لبنان ما 
زال يف دائرة اخلطر االسرائيلي 
واالستهداف، استهداف مقاومني 
االستقرار  استهداف  وابطال 
واالمن الداخلي، والثانية ان علينا 
ان  سياسية  وقوى  كلبنانيني 
نضع جانبا السجال حول املقاومة 
واستمرارها واالتفاق عليها كحام 
املعركة مع  للبنان، الن  وضامن 
هذا العدو ما زالت مفتوحة، وان 
علينا اكثر من اي وقت مضى ان 
كل  وحنول  السجال  هذا  نوقف 
االلتفاف  سبيل  يف  امكانياتنا 
الوطن،  هلذا  القوة  عناصر  حول 
الوطين  وجيشنا  مقاومتنا  ومنها 

الباسل.
واشار اىل ان هذه االمور اليوم 
يف  طرحها  يستغرب  ان  ميكن 
لكن  توجيهي،  تربوي  معرض 
صعبا  عيشا  اختربنا  الذين  حنن 
يف هذا الوطن نتيجة التهديدات 
العقود  مدى  على  االسرائيلية 
الطويلة نعرف ان ال قيامة للبنان 
وموارده  البشري  بعنصره  اال 
لكن  العلمية،  وبطاقاته  البشرية 
اال  له  بقاء  وال  للبنان  محاية  ال 

بتكامل ارادات ابنائه م
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العماد  الرئيس  دولة  ترّأس 
األسبوعي  اإلجتماع  عون  ميشال 
يف  واإلصالح  التغيري  لتكّتل 

دارته يف الرابية.
وبعد اإلجتماع، توّجه النائب آالن 

عون إىل اإلعالميني قائاًل:
اإلجتماع  يف  »استعرضنا 
التغيري  لتكّتل  األسبوعي 
ما  وهو  األهم  احلدث  واإلصالح 
أخذ  وقد  طرابلس،  يف  حيصل 
هذا األمر احلّيز األهم من الّنقاش 
نتيجة األحداث الّدامية واملؤسفة 
عند  فتوّقفنا  نشهدها،  اّليت 
اجلمهورية  رئيس  من  كّل  قرار 
خيّص  ما  يف  احلكومة  ورئيس 
وضع طرابلس يف ُعهدة اجليش. 
ويف املناسبة استذكرنا ما طرحه 
جّراء  واإلصالح،  الّتغيري  تكّتل 
يف  عّكار،  يف  الّدموّية  األحداث 
جلسة جملس الوزراء يف 23 أّيار 
القيادة  تصبح  بأن  وهو   ،2012
إمرة  حتت  والعسكرّية  األمنية 
اجليش الّلبناني، وفقًا للماّدة 4 
غري  الوطين،  الّدفاع  قانون  من 
رفض  حينها  الوزراء  جملس  أّن 
رئيس  حضور  يف  اإلقرتاح  هذا 
احلكومة،  ورئيس  اجلمهورية 
اجليش  قائد  استشارة  وُطلبت 
وقد  اهلاتف.  عرب  املوضوع  بهذا 
حصلت هذه اإلستشارة بالفعل، 
ولكن قائد اجليش مل يوافق على 
جاءت  ثّم  أيضًا،  اإلقرتاح  هذا 
احلكومة  تقاعصت  بأن  الّنتيجة 
جتاه  واجباتها  بأقلِّ  القيام  عن 
بشكٍل خاص،  الّشمال  أهلنا يف 

واإلستقرار األمين بشكٍل عام.
اليوم وبعد 18 شهرًا و18 جولًة من 
املعارك والقتل والعنف والّدمار، 
إىل  طرابلس  حتّولت  أن  وبعد 
مدينة خارجة عن الّدولة بشهادة 
هذا  يأتي  وأهلها،  مرجعياتها 
القرار املوصوف، اّلذي نأمل أاّل 
يهّمنا  ما  ومتأّخرًا.  ناقصًا  يكون 
هو أاّل تذهب دماء هؤالء األبرياء 
القرار  هذا  يكون  وأن  ُسدًى، 
اّلذي وجدناه صائبًا يف حينه هو 
احلّل اليوم بعد كّل التأخري اّلذي 
حصل. هذا يف ما خيّص النقطة 

األوىل.
أّما الّنقطة الّثانية فهي ما حيصل 
معلوال.  يف  وحتديدًا  سوريا  يف 
عالية  اّتصاالت  باألمس  تلّقينا 

قرار وضع القيادة األمنية والعسكرّية حتت إمرة اجليش 
تأّخر 18  شهرًا

النائب آالن عون بعد اجتماع التكّتل: لتوظيف 
كّل إمكانياتها إلطالق الراهبات املخطوفات

املشهد املستعاد مع املتساقطات 
ما  العام  هذا  أسقط  الغزيرة، 
غازي  الدولة.  صورة  من  بقي 
قبل  بالتحذير  اكتفى  العريضي 
أشهر دون أن يسعى إىل حلول، 
الكربى  بريوت  حتولت  فيما 
ضخم،  مستنقع  إىل  وضواحيها 
الكوكودي يتحول إىل  وكاد نفق 
»عّبارة موت« ملئات العالقني يف 
اللبنانية  اجلامعة  ومن  السيارات. 
إىل  بالنبعة  مرورًا  احلدث  يف 
خسائر  تكون  أن  ر  ُيقدَّ الدورة، 
آالف  مئات  األوىل  »الشتوة« 

الدوالرات.
واألشغال  النقل  وزير  ليستقل 
ووزير  العريضي،  غازي  العامة 
ليستقل  الصفدي.  حممد  املال 
أصاًل.  املستقيلة  احلكومة  رئيس 
اجلمهورية.  رئيس  ليستقل 
ما.  أحد  ما.  مسؤول  ليستقل 
تقولوا  أن  إياكم  لكن  أحد.  أي 
للناس إن املسؤولية ال تقع على 
بالظروف  أن تتحججوا  إياكم  أحد. 
األمنية، أو حتى باألزمة السورية. 
املياه  قنوات  تنظف  مل  ملاذا 

واجملاري قبل موسم الشتاء؟
هذا هو السؤال. وكل كالم سواه 
يسمع  »اجلرمية«.  يف  إمعان  هو 
استقاالت  عن  دائمًا،  اللبنانيون، 
وزراء يف دول العامل، اليت حترتم 
شعوبها، واليت حتاسبها شعوبها، 
طارئ  انقطاع  حصول  حال  يف 
الكهربائي.  التيار  يف  مربر  وغري 
ويسخرون  يسمعون،  اللبنانيون 
عن  أنفسهم،  من  أوجاعهم،  من 
استقالوا  دول  غري  يف  وزراء 

ألسباب »تافهة«.
أما يف لبنان، فأن يغرق أطفال، 
املطار،  طريق  نفق  يف  االربعاء، 
فهذا  بأعجوبة،  املوت  من  وينجوا 
بني  من  »شجاعًا«  يوّلد  مل  طبعًا 
صدره  على  ليضرب  املسؤولني 
كل  املسؤول«.  »أنا  ويقول: 
الشكاوى  قل  أو  األسئلة،  هذه 
الغاضبة، كانت ألسنة الناس يف 
الشارع ترددها االربعاء. كثريون 
شتموا  الدولة،  شتموا  منهم 
إيرادها  ميكن  ال  بعبارات  اجلميع، 
هنا. كانوا يشتمون وثيابهم تقطر 

ماًء.
نوعها.  فريدة من  ليست  احلادثة 
»قرفها«.  من  يزيد  ما  وهذا 
»شتوة«.  تتكرر كل عام مع كل 
داخل  من  متر  السيارات  كانت 
النفق، عصر االربعاء، وفيه بعض 
املياه  اجتاحت  فجأة  لكن  املياه، 
ذاك املمر الذي بات ُيشبه البئر. 
سيارات غرقت متامًا. ما عاد يظهر 
منها شيء. بعض »الفانات« نزل 
ركض،  من  منهم  ركابها،  منها 
ومنهم من تأخر ليجد نفسه يسبح 
للوصول إىل اليابسة. راح البعض 
األوالد،  بعض  إخراج  على  يعمل 
الذين ال يعرفون السباحة، وفعاًل 
كانت  احلد  هذا  إىل  أنقذوهم. 
السن  يف  كبار  عميقة.  املياه 
الربد،  شدة  من  يرجتفون  كانوا 
بعدما ابتلت ثيابهم، والفظيع أن 
ليقدم  ينتظرهم  كان  أحد  من  ما 
القوى  أين  الدفء.  وسائل  هلم 
أو  املدني؟  الدفاع  أين  األمنية؟ 
إىل  يصلوا  لكي  هؤالء  أحد؟  أي 
فرض  على  طبعًا  هذا  املكان، 
طريق  إىل  حيتاجون  سرعتهم، 
سالكة. لكن ما العمل بعدما بلغت 

زمحة السري مسافات خيالية.
حّل املساء وزاد الظالم ظالمًا. ما 
النفق،  عاد ميكن رؤية شيء يف 
السيارات  بعض  فيه  وكان 
احملاصرين  وبعض  الغارقة، 

األجساد املرتعشة يف النفق صرخت: استقيلوا

مشهد الكوكودي لم يكن استثناًء؛ األمطار أغرقت العديد من الطرقات 
واألنفاق )مروان طحطح(

املستوى من مسؤولني كنسّيني، 
وضعتنا يف أجواء وقائع ما حصل 
وأطلعتنا على خطف  يف معلوال، 
سورّيات  وهّن  الّدير،  راهبات 
معلوال  يف  حصل  ما  ولبنانيات. 
وديرها هو منوذج ملا سبق وحّذرنا 
دائمًا من حصوله. فلطاملا حّذرنا 
من أّن هذا اخلطر حقيقّي وليس 
واقعّي  وهو  التهويل،  جملّرد 
وليس خيالّي، وقد شهدنا اليوم 
آخر مسلسالته اليت جتّلت بأعمال 

ختريبّية وخبطف الراهبات.
نتساءل اليوم، كيف من املمكن 
أن  يستطع  مل  الذي  الفكر  هلذا 
جتّسده  ما  بكّل  راهبة،  يتقّبل 
وعطاء  سالم  من  حياتها  يف 
وتضحيات، أن يتقّبل أّي فكر قد 
وعقائديًا،  سياسيًا،  عنه  خيتلف 

وإجتماعيًا..؟؟!! 
كل  برسم  هو  املوضوع  هذا 
أّن  يف  يشّكك  زال  ما  شخص 
هذا اخلطر موجود فعليّا... فهذا 
إىل  وباإلضافة  يهّدد،  اخلطر 
وجودنا، مستقبلنا وكل ما نؤمن 
ما  لكل  تهديده  إىل  وصواًل  به 
وحتديدًا  الشرق  هذا  عليه  ُبيَن 
من  اجلميع  مواكبة  نأمل  لبنان. 
كما  املوضوع،  هذا  إدانة  خالل 
القوى،  مجيع  إستنهاض  ونأمل 
اإلتصاالت  مجيع  وتوظيف 
الدولّية  والعالقات  واإلمكانيات 
واإلقليمّية بهدف إطالق الراهبات 
املخطوفات ووضع حّد للمجرمني 
بالويالت  إاّل  يأتون  ال  الذين 

وباخلراب..
وبالتشاور  أيضًا،  إستعرضنا 
وزاراتهم،  شؤون  الوزراء  مع 
وخصوصًا وزارة السياحة، كوننا 
مقبلني على فرتة األعياد، حبيث 
موضوع  عّبود  الوزير  مع  ناقشنا 
الطريان وكلفته خصوصًا اإلحتكار 
صحايف  مؤمتر  يف  تناوله  الذي 
وزير  مع  ناقشنا  كما  سابق. 
»اإلنرتنت«،  مشكلة  اإلتصاالت 
»أوجريو«  هيئة  أّن  لنا  واّتضح 
بأعمال  املعنّية  الشركات  متنع 
الصيانة من الّدخول إىل ألقسام 
اهلاتفية  املراكز  يف  الفنّية 
واحملطات   »DSL»الـ وصاالت 
ما  اإلتصاالت،  لوزارة  التابعة 
يف  اإلصالحات  قيام  دون  حال 

محمد نزال, محمد وهبة )االخبار(منطقة الشمال«.

من  ينتظرون  الذين  باملياه 
اإلنارة  وسائل  أين  خيرجهم. 
ما  مقطوعة.  إنها  النفق؟  داخل 
كهرباء  مؤسسة  جتيب  السبب؟ 
الشتاء  مياه  »فيضان  بأن  لبنان 
وهلذا  الكهربائية  باألسالك  أضر 
أكثر من  التيار«. املشهد  انقطع 
بائس. مؤمل. ال شيء يدفع إىل 
املشهد   من  أكثر  بالدولة  الكفر 

املضاف إىل مشاهد القتل.
غائب  العريضي  غازي  الوزير 
هاتفه.  على  يرّد  ال  السمع.  عن 
»حالة  عن  يومًا  يسمع  مل  كأنه 
الطوارئ«. ملن تتبع تلك املنطقة؟ 
يتبنّي بعد السؤال أنها عند تقاطع 
اجلنوبية  الضاحية  بلديات  نطاق 
بلدية  رئيس  الشويفات.  وبلدية 
الغبريي حممد اخلنسا كان يشاهد 
التلفزيون، بعدما  ما حيصل على 
لساعات،  السري  زمحة  يف  علق 
منزله.  إىل  أخريًا  يصل  أن  قبل 
يقول إن تلك املنطقة تقع ضمن 
نطاق بلدية الشويفات. نبحث عن 
البلدية  برئيس  لالتصال  وسيلة 
»إنه  اجلواب:  فيأتي  املذكورة، 

خارج لبنان«.
نعود للخنسا، نسأله عّما حيصل، 
فيجيب: »حنن يف الضاحية احلمد 
خفيفة،  عندنا  األضرار  كانت  هلل 
وذلك ألننا مل ننتظر وزارة األشغال 
بل  والقنوات،  اجملاري  لتنظف 
ولكن  تنظيفها،  إىل  حنن  عمدنا 
أخرى  مناطق  يف  حيصل  مل  هذا 
منها منطقة نفق طريق املطار – 
قريبة  منطقة  أنها  الغريب  خلدة. 
من البحر، وجيب أال حيصل هذا، 
ولكن مبا أنه حصل فهذا يدل على 
األوساخ«.  وتراكم  اإلهمال  حجم 
النفق  »ذلك  اخلنسا:  ويضيف 
ومسؤولية  دولية،  طريقًا  ُيَعّد 
البلديات،  على  ليست  تنظيفه 
األشغال...  وزارة  إىل  تعود  بل 
الشركات  مع  التلزميات  عقود 
اليت ُتنّظف قنوات السيول تأخرت 
إىل  ألشهر،  تأخرت  العام،  هذا 
يبدو  ولكن  أخريًا،  حصلت  أن 
أنه فات األوان«. ما حصل، يف 
النفق املذكور، حبسب خرباء، هو 
بسبب  ترتاكم  كانت  السيول  أن 
يف  ولكن  املرتاكمة،  األتربة 
األضعف  املكان  وجدت  النهاية 
يف شبكة القنوات وانفجرت منه، 
وهذا »ما ُيفسر تدفق املياه دفعة 
واحدة، مثل املوجة الضخمة، إىل 
داخل النفق«. مّثة من حتدث أيضًا 
عن نهر مير هناك، رمبا نهر داخلي 
هو  شاكل،  ما  أو  األرض  يف 
كثرت  الفيضان.  إىل  أّدى  الذي 
لكن  احملللون،  كثر  النظريات، 
خرس  كان  ذاته  الكثرة  مبستوى 

املسؤولني عّما حصل.
انفقت وزارة األشغال العامة يف 
عام 2013 46 مليار لرية، ولّزمت 

مشاريع بقيمة 271.9 مليار لرية، 
مل  املال  وزارة  أن  تؤكد  لكنها 
تصرف هلا األموال الالزمة لتلزيم 

صيانة اجملاري.
وزارة  جداول  تظهر  املقابل،  يف 
مشاريع صيانة  تلزيم  أن  املالية 
تبلغ  املياه  تصريف  وتأهيل 
فيما  لرية،  مليون   220 قيمتها 
الثلوج  رفع  مشاريع  قيمة  تبلغ 
قسم  وهناك  لرية.  مليون   500
مدّور  االعتمادات  هذه  من  كبري 
تلزميها  إن  أي  النفقة،  ومعقود 
بلغ مرحلته النهائية، وقد حجزت 
للملتزمني  وترّتبت  األموال  له 
أن  ميكنهم  الدولة  على  حقوق 

يطالبوا بها.
أعلن  قد  العريضي  الوزير  وكان 
يف شهر أيلول املاضي أن الطرق 
أحد  حياولّن  وال  باملياه  ستغرق 
حتميل وزارة األشغال املسؤولية. 
مباشرة  أمر  نعط  مل  اآلن  وحتى 
العمل للشركات لعدم توافر املال، 
تصريف  فلسفة  بسبب  وذلك 
األعمال يف وزارة املال احلالية«. 
لكن السجال بني العريضي ووزير 
إىل  انتهى  الصفدي  حممد  املال 
اتفاق على املباشرة يف األعمال، 
يدهم  كان  الوقت  ان  وخصوصًا 

اجلميع.
العديد  فإن  املعلومات،  وحبسب 
من الشركات املتعهدة قد اجنزت 
اليها  املوكلة  األعمال  غالبية 
جهاد  املقاول  شركة  باستثناء 
تسوية  على  أصر  الذي  العرب 
املباشرة  قبل  املالي  املوضوع 

باألعمال.
وأشار مصدر يف وزارة األشغال 
نفق  يف  اجملاري  تاهيل  أن  إىل 
الشرق  شركة  تتواله  الكوكودي 
اليت  املطار  خلدمات  االوسط 
الشرق  طريان  شركة  انشأتها 
أن  يعين  الذي  األمر  األوسط، 
املدير العام للشركة حممد احلوت، 
عن  املسؤولية  كامل  يتحمل 

الكارثة اليت وقعت هناك.
يكن  مل  الكوكودي  مشهد 
أغرقت  فاألمطار  استثناًء؛ 
واألنفاق  الطرقات  من  العديد 
بعبدا  ـ  خمايل  مار  طريق  بينها 
ويف  األمن.  قوى  أغلقتها  اليت 
األمطار  مياه  شكلت  الشويفات، 
مفارق  عند  ومستنقعات  بركًا 
بشامون وحمفوظ ستورز وغندور، 
واحتجز عدٌد من السيارات. ويف 
مدينة رفيق احلريري اجلامعية يف 
إىل  األمطار  مياه  وصلت  احلدث 
كلية  مبنى  السفلى يف  الطبقات 
للرتميم.  خيضع  الذي  العلوم 
وكشف د. عادل مرتضى رئيس 
أن  اجلامعة،  يف  الفنية  اللجنة 
 1992 عام  رمم  الذي  املبنى 
املياه  تسرب  من  سنويًا  يعاني 
العزل  قناة  يف  تشققات  بسبب 

يف منتصفه، وجتري حاليًا ورشة 
إىل  أدت  كبرية  تأهيل  إعادة 
حدوث تسّرب املياه بهذه الكمية 
إىل الطبقات السفلى اليت ال يزال 
وجود  لعدم  يستخدمونها  الطالب 
أثناء  الستيعابهم  إضافية  قاعة 
ولفت  الرتميم.  بأعمال  القيام 
سيقوم  املتعهد  أن  إىل  مرتضى 
بتغطية األشغال احلالية إىل حني 
إىل  اإلشارة  مع  العاصفة،  هدوء 
أن أعمال العزل حتتاج إىل طقس 

غري ماطر الستكماهلا.
وبني مستديرتي احلايك واملكّلس 
بعد  السيارات  السيول  حجزت 
تسرب األتربة والرمال من ورش 
ونفق.  جسر  إلنشاء  قائمة  عمل 
وحتول األوتوسرتاد الساحلي من 
مرأب  إىل  الضبيه  إىل  الصيفي 
غزارة  بسبب  للسيارات  عائم 
السيول. وشهدت الطريق البحرّية 
الدورة  إىل  الكرنتينا  جسر  من 
برك  بسبب  خانقة  سري  زمحة 
املياه املوحلة. وُسجلت فيضانات 
برج  الداخلية ملنطقيت  الطرق  يف 
املياه  دخلت  حيث  والنبعة  محود 
إىل املنازل يف الطبقات األوىل. 
عرقلة  األمطار  سيول  وسببت 
السري يف منطقة غالريي مسعان 
الرينغ«  »جسر  ومن  احلدث.   -
باجتاه األشرفية، وشهدت مداخل 
فرن الشباك - العدلية، احلازمية 
- الشفروليه صعودًا حنو احلدت، 

زمحة سري خانقة.
يف  الغدير  نهر  منسوب  وارتفع 
ما  لبريوت،  اجلنوبّية  الضاحية 
عدد  إىل  املياه  دخول  إىل  أدى 
سببت  بعبدا  ويف  املنازل.  من 
منازل  اىل  املياه  دخول  األمطار 
حي الصوانة، رغم مناشدة أهالي 
لوقف  بعبدا  بلدية  املتكررة  احلي 
اعمال الردم يف مشروع فرز يف 
إغالق  إىل  أدت  اخلندق  منطقة 
ورغم  احلديد.  سكة  املياه  عبارة 
املدني  التنظيم  عن  قرار  صدور 
شهر،  قبل  الردم  أعمال  بوقف 
الزام  رفضت  بعبدا  بلدية  أن  إال 
املياه،  جمرى  بتنظيف  املتعهد 
الشأن  بهذا  توصية  صدور  رغم 
إىل  باالستناد  البيئة  وزارة  عن 
احلدث.  بلدية  رفعتها  شكوى 
وعلى طريق كفرشيما - بطشاي، 
قطع  إىل  صخري  انهيار  أدى 
الدفاع  فرق  وساعدت  الطريق، 
املواطنني  إنقاذ  يف  املدني 

العالقني داخل سياراتهم.
عّبارات  سّد  إىل  األمطار  وأّدت 
يف  الصحي  الصرف  وجماري 
مدينة النبطّية، وحتويل الطرق إىل 
برك مليئة باملياه واملستنقعات، 
فتح  على  البلدية  عّمال  وعمل 

العبارات وتصريف املياه.
وعلى طريق عام زبدين - النبطّية، 
عرقلت  حبريات  األمطار  شّكلت 
بلدية  عّمال  وعمل  السري،  حركة 
زبدين أيضًا على فتح قنوات مياه 
األمطار وتصريفها وتسهيل حركة 

السري على الطريق العام.
األمن  العام لقوى  وأصدر املدير 
إبراهيم  العميد  بالوكالة  الداخلي 
قطعات  كل  إىل  أمرًا  بصبوص، 
خمافر  من  الداخلي  األمن  قوى 
طوارئ،  ودوريات  وفصائل 
قضى  السري،  مفارز  إىل  إضافة 
ألكرب  الفوري  احلضور  بوجوب 
على  والعناصر  الضباط  من  عدد 
املواطنني،  ومساعدة  الطرق، 
وتسهيل حركة املرور، واملساهمة 
يف إزالة العوائق. وتدعو املديرية 
العامة للدفاع املدني إىل ضرورة 
االتصال بغرفة عملياتها على رقم 

الطوارئ 125 لطلب املساعدة.
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أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

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

احجزوا من اآلن لعيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة

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

     Tel:  98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands 

- بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

Saturday 7 December 2013  2013 األول  كانون   7 السبت 

... توقف قلب »تاتا )والد 
كما  للعامل«،  »بطل  األمة(. 
األمريكي  الرئيس  وصف 
زعيم  أوباما  باراك  باراك 
الكبري  والرمز  أفريقيا  جنوب 

لإلنسانية.
يف  أسرته  بأفراد  حماطًا 
مانديال،  نلسون  مات  منزله، 
»ماديبا« كما هو لقبه القبلي 
به  شعبه  يناديه  كان  الذي 
أفريقيا  جنوب  وبكت  حتببًا. 

وحزن العامل.
الناشط،  احلقوق،  طالب 
املناضل، السجني السياسي، 
بعض  هذه  الرمز.  الرئيس، 
الكامل  وامسه  مانديال،  وجوه 
روليهالهال مانديال، وقد عاش 

95 سنة.
من هو

 .1918 متوز   18 يف  ُولد 
ينتمي إىل أسرة ثيمبو القبلية 
كونو يف حمافظة  النافذة يف 
افريقيا.  جنوب  بشرق  الكاب 

وأجداده ملوك قبليون.
كان  ترعرع بني شقيقتني. 
والداه أميني، غري أن والدته، 
املسيحية الورعة، أرسلته إىل 
مدرسة تلمودية ومساه مدرسه 
حني  والده  تويف  نلسون. 
إنه  وقال  التاسعة،  يف  كان 
أورثه »الفخر والتمرد واإلميان 

بالعدالة«.
يف  نلسون  الشاب  اخنرط 
جامعة فورت هري، وهي كانت 
السود.  الشبان  من  للنخبة 
اإلنكليزية  درس  هناك 

نـلسون مـانديـال... نـهاية أســطورة
اإلدارة  وأصول  والسياسة 
العامة والقانون اهلولندي قبل 

فصله لنشاطاته السياسية.
جامعة  إىل  انتقل 
يف  للتخصص  ويتواترستاند 
األسود  كان  وهناك  احلقوق، 
على  بانفتاحه  ومتيز  الوحيد، 

زمالء أوروبيني بيض.

مناضل سياسي
إىل  سريعًا  وانضم 
لنظام  املناهضة  النشاطات 
الفصل العنصري. فانتمى إىل 
األفريقي«  الوطين  »املؤمتر 
رابطة  تأسيس  يف  وشارك 

الشباب فيه.
وكان مستوطنون بيض من 
نظام  أقاموا  هولندية  أصول 
جنوب  يف  العنصري  الفصل 
وإن   ،1948 عام  يف  افريقيا 
السود  حبق  التمييز  ميكن 
ذلك  قبل  بدأ  واضطهادهم 

بزمن طويل.
عام  األوىل  للمرة  أوقف 
بالسجن  عليه  وُحكم   .1952
وقف  مع  أشهر  تسعة 
التنفيذ. وبالتعاون مع احلزب 
بنهج  ومتأثرًا  الشيوعي، 
الثروة  يف  كاسرتو  فيديل 
عام  مانديال  أسس  الكوبية، 
للمؤمتر  عسكريًا  جناحًا   1961
نفذ  الذي  االفريقي  الوطين 
حكومية.  مقار  على  هجمات 
باخليانة  اتهامات  إليه  ُوجهت 

برأته احملكمة منها.
آب   5 يف  جمددًا  اعتقل 

إضراب  للتحريض على   1962
غري  بصورة  البالد  ومغادرته 
شرعية إىل أثيوبيا حيث التقى 
أفريقية  حترر  حركات  زعماء 
جزائريون.  بينهم  أخرى، 
جديدة  اتهامات  إليه  ووجهت 
حماكمته،  ويف  باإلرهاب. 
باستخدام  قبوله  مانديال  برر 
إىل  يدعو  كان  بعدما  السالح 
:«من  قال  السلمي.  النضال 
اخلطأ وغري الواقعي أن يستمر 
الدعوة  يف  األفارقة  الزعماء 
يف  العنف  ونبذ  السالم  إىل 
وقت ترد احلكومة على مطالبنا 
فشلت  حني  بالقوة.  السلمية 
اختذنا  األخرى،  اخليارات  كل 
يف  العنف  إىل  االنتقال  خيار 

النضال السياسي«.
إىل  بريتوريا  سجن  ومن 
جزيرة روبن آيالند حيث أمضى 

18 سنة. هناك ُعزل عن العامل 
السياسني.  السجناء  وباقي 
سجن  إىل   1982 عام  وُنقل 
يف  آخرين  قادة  مع  بولسمور 

املؤمتر الوطين األفريقي.
كان مانديال خلف القضبان، 
لكن العامل مل ينسه. يف متوز 
اإلذاعة  هيئة  احتفلت   ،1988
سي«  بي  »بي  الربيطانية 
حفل  يف  السبعني  بعيده 
وبعدما  لندن.  يف  موسيقي 
احتجازه  نتيجة  السل  أصابه 
يف  ُنفل  سيئة،  ظروف  يف 
السنة  تلك  من  األول  كانون 
إىل سجن فكتور فسرت ليقيم 
يف  كأنه  أفضل،  ظروف  يف 
طاه  له  خصص  حيث  منزل 

خاص.
 ،1990 شباط   11 ويف 
بيد  مانديال  نلسون  أمسك 
وخرج  ويين  الثانية  زوجته 
جديدة  افريقية  جنوب  ليحيي 
ويطل على العامل الذي احتفل 
بشعة  صفحة  وطي  بإطالقه 
وقال  البشرية.  تاريخ  من 
خادمًا  أمامكم  :«أقف  لشعبه 

متواضعًا«.
ذاك اليوم التارخيي ترددت 
أصداؤه يف كل مكان، ولواله 
مل يكن ممكنًا أن يصل أوباما 
األبيض  البيت  إىل  نفسه 
سود  سياسيون  يدخل  وأن 
يف  والربملانات  احلكومات 

أوروبا.
توقع سجانوه السابقون أن 
 27 خسر  الذي  الرجل  جينح 
سنة من عمره خلف القضبان، 
راية  رفع  لكنه  االنتقام.  إىل 
فتح  إىل  ودعا  التسامح. 
للسود  تعيد  جديدة  صفحة 
يف  احلق  وتعطيهم  اعتبارهم 
األصليني،  سكانها  هم  بالد 
وحتمي البيض من االضطهاد. 
النظام  مع  مفاوضات  فبدأ 
فريديرك  يقوده  كان  الذي 

دوكلريك.
 1994 نيسان   27 ويف 
أفريقيا  جنوب  شهدت 
املؤمتر  فيها  فاز  انتخابات 
الوطين االفريقي مهدت طريق 
السجني السياسي السابق إىل 
 10 يف  ذلك  كان  الرئاسة. 

أيار.
بأنها  بالده  مانديال  وصف 
مشددًا  قزح«،  قوس  »أمة 
منددًا  للجميع،  أنها  على 
بني  املتبادلة  العنف  بأعمال 
سنواته  يف  والسود.  البيض 
عامي 1994  الرئاسة بني  يف 
األولوية  أعطى  و1999، 
الوطنية  املصاحلة  لتحقيق 
إىل  أفريقيا  جنوب  وإعادة 
كانت  بعدما  الدولية  الساحة 
دولة منبوذة ختضع للعقوبات. 
وكذلك ملعاجلة الفقر والتصدي 
العوز  مرض  وانتشار  لألمية 

املناعي املكتسب )االيدز(.
األسود  الرئيس  تِعب   ...
قرر  أفريقيا.  جلنوب  األول 
لشعبه  ملهمًا  وبقي  التقاعد 
وزعميًا روحيًا وأيقونة دولية، 
للسود والبيض على السواء، 
للفقراء والسجناء السياسيني. 
وكرمه العامل مبنحه جائزة نوبل 
ميالده  تاريخ  وجعل  للسالم 
يف 18 متوز يومًا عامليًا حيمل 

امسه.
زوجات مانديال

زوجات.  ثالث  »ماديبا«  لـ 
ماسي  ايفلني  هي  األوىل 
 .1944 عام  بها  اقرتن  اليت 
يف  وناشطة  ممرضة  وهي 

االفريقي.  الوطين  املؤمتر 
وقد انفصال عام 1957 بعدما 
عجزت عن حتمل غيابه املستمر 
وخياناته املتكررة. وهلما جنالن 

وابنتان.
ويين ماديكيزيال هي الزوجة 
الثانية اليت وقفت إىل جواره 
وهلما  احلرية.  إىل  خرج  حني 

ابنتان.
ورفيقته يف سنيه  وحبيبته 
الثالثة  زوجته  هي  األخرية 
رئيس  أرملة  ماشيل،  غراسا 
سامورا  السابق  موزامبيق 
عيد  يف  ارتبطا  وقد  ميشال. 

مولده الـ80 عام 1998.

وصيُته
تاركًا  عاملنا  مانديال  يغادر 
امسه  وحافرًا  ُملهمة،  سرية 
البشرية  رجاالت  سجل  يف 
:«يبدو  أقواله  ومن  الكبار. 
حتى  مستحياًل  دائمًا  األمر 
ليست  و«الشجاعة  تنفيذه«. 
االنتصار  بل  اخلوف  غياب 
أن  يعين  و«التفاؤل  عليه«. 
الشمس،  إىل  ناظريك  توجه 
األمام«.  إىل  قدمك  وتدفع 
عندما  أنفسنا  نقتل  و«إننا 
احلياة«.  يف  خياراتنا  تضيق 
يعين  ال  احلق  و«التسامح 

نسيان املاضي«.
وهو أصر مرارًا على التأكيد 
وميكن  »قديسًا«.  ليس  أنه 
اعتبار الكلمات التالية وصيته 
إىل أبناء بالده الذين يغرقون 
هذه  يف  والوجوم  القلق  يف 
وكذلك  احلرجة.  اللحظات 
رسالة إىل البشرية. ففي رأيه، 
»ال يولد أحد يكره اآلخر بسبب 
نشأته  ظروف  أو  بشرته  لون 
يتعلمون  الناس  دينه.  أو 
فإذا كانوا قادرين  الكراهية. 
تعلم  ميكنهم  اكتسابها،  على 
بصورة  تأتي  فهي  احملبة، 
القلب  إىل  وعفوية  طبيعية 

البشري«.
أال  عسى  مانديال.  وداعًا 
من  قسوة  أكثر  العامل  يكون 

بعدك.
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القتلى واجلرحى  سقط عشرات 
االول  أمس  ارتكبها  يف جمزرة 
»القاعدة«  تنظيم  من  عناصر 
وزارة  جممع  على  هجوم  يف 
الطيب  واجلناح  اليمنية،  الدفاع 
بيان  يف  وجاء  حتديدًا.  فيها 
اصدرته وزارة الدفاع لياًل »ان 
عن  اسفر  االرهابي  العمل  هذا 
استشهاد 52 شخصا من األطباء 
طبيبان  بينهم  من  واملمرضني 
فيتناميان  طبيبان  و  أملانيان 
وإحدى  فيليبنيتان  وممرضتان 
وطبيبة  اهلنديات  املمرضات 
القاضي  إىل  باإلضافة  مينية، 

عبد اجلليل نعمان وزوجته«.
 167 اصابة  عن  »اسفر  كما 
اشخاص   9 منهم  شخصًا 
وبث  بليغة«.  اصابتهم 
جلثث  صورًا  اليمين  التلفزيون 
متفحمة وأشالء جثث أمام مباني 
إىل  تعود  أنها  مؤكدًا  اجملمع، 

»عناصر إرهابية«.
نسبيا  كبريًا  الدمار  حجم  وبدا 

يف املكان.
منصور  عبدربه  الرئيس  وزار 
استعادت  بعدما  اجملمع  هادي 
عليه  السيطرة  اجليش  قوات 
وأمر بنقل شقيقه األكرب، الذي 
كان ُيعاجل يف مستشفى وزارة 
املصابني  من  وغريه  الدفاع، 

إىل مستشفى آخر.
الصباح  يف  بدأ  اهلجوم  وكان 
يقودها  سيارة  بتفجري  الباكر 
قبل  اجملمع  بوابة  عند  انتحاري 
اقتحام عدد من مبانيه بالتزامن 
جماورة  منازل  من  قصف  مع 
لساعات  استمرت  واشتباكات 
من  اجليش  قوات  متكنت  حتى 

استعادة السيطرة.
تفجري  مت  إنه  لـ  شهود  وقال 
البوابة  عند  املفخخة  السيارة 
حي  الواقع يف  للمجمع  الغربية 

املدينة  القريب من  اليمن  باب 
التارخيية، قبل أن تقتحم سيارة 
وانتشر  اجملمع.  ساحة  أخرى 
مسلحون على متنها يف املباني 
بكثافة  النار  وأطلقوا  اجملاورة 
على احلرس، وسط قذائف من 
مبان جماورة. واقتحم عدد من 
العرضي  مستشفى  املسلحني 
العسكري داخل اجملمع وأطلقوا 
ما  أروقته،  داخل  بكثافة  النار 
أدى إىل مقتل عدد من األطباء 
أجانب،  بينهم  واملرضى، 
إضافة إىل قاض يعمل يف جلنة 
احلوار  ملؤمتر  التابعة  االنضباط 

مع زوجته.
وأصيب الشقيق األكرب للرئيس 
اليمين لكنه جنا من املوت، يف 
مقتل  عن  أنباء  حتدثت  حني 
برفقة  كان  هادي  أقارب  أحد 
وزارة  أطلقت  فيما  شقيقه، 
للتربع  للمواطنني  نداء  الصحة 
يف  املخزون  نفاد  بعد  بالدم 

املستشفيات احلكومية.
عن  السلطات  تكشف  ومل 
القتلى  لعدد  النهائية  احلصيلة 
لقوا  الذين  املهامجني  عدد  أو 
مصرعهم يف املواجهات، إال أن 
مصادر طبية وأمنية حتدثت إىل 
»احلياة« قدرت عددهم بني 10 
و15 مسلحًا، كما قدرت إمجالي 
واملدنيني  العسكريني  القتلى 

بنحو 40 شخصًا.
وقال مصدر مسؤول يف وزارة 
الدفاع يف بيان، إن »املهامجني 
استغلوا وجود بعض اإلنشاءات 
وإنه  العسكري،  اجملمع  داخل 
اجملموعة  غالبية  مع  التعامل  مت 

املسلحة والقضاء عليهم«.
وأفادت مصادر أمنية عن فرار 
سيارة مفخخة أخرى على متنها 
وقت  يف  املسلحني،  من  عدد 
أمنيًا  استنفارًا  املدينة  شهدت 

حول املباني احليوية والسفارات 
الدولي  صنعاء  ومطار  األجنبية 

والبنك املركزي.
واألمن  اجليش  قوات  وضربت 
واألحياء  املنطقة  على  طوقًا 
ومنعت  الدفاع  لوزارة  اجملاورة 
حركة املرور، وسط قيام فرق 
خاصة بتمشيط األحياء اجملاورة 
والتأكد من خلو املنازل القريبة 

من أي مسلحني.
اهلجوم  أمنية  مصادر  ووصفت 
من  عالية  درجة  »على  بأنه 
التنسيق والتدبري وأنه استهدف 
توجيه رسالة قوية إىل القوات 
على  ردًا  واألمنية  العسكرية 
خاليا  ضد  األخرية  عملياتها 
التنظيم يف حضرموت وحتديدًا 
يف مديرييت »الشحر« و »غيل 

باوزير«.
ومل تستبعد مصادر وجود تواطؤ 
للمسلحني  سّهل  الداخل  من 
»اإلرهابية«  عمليتهم  تنفيذ 
بعد  السنة  هذه  األقوى  وهي 
استهدف  كان  الذي  اهلجوم 
األوىل  العسكرية  املنطقة  مقر 
أيلول  يف مدينة املكال يف 30 
عن  وأسفر  املاضي  )سبتمرب( 

مقتل وجرح العشرات.
وأمر الرئيس هادي بعد زيارته 
اجملمع، حيث عقد اجتماعًا مع كبار 
للتحقيق  جلنة  بتشكيل  القادة، 
مالبسات  حول  تقرير  وإجناز 
ولقي  24 ساعة.  العملية خالل 
حمليًا  واسعة  إدانات  اهلجوم 
العام  األمني  وقال  وعربيًا، 
عبد  اخلليجي  التعاون  جمللس 
اللطيف الزياني يف بيان صدر 
اإلرهابيني  »إن  الرياض،  يف 
زعزعة  إىل  ورائه  من  يسعون 
أمن اليمن الشقيق واستقراره، 
لألزمة  السياسي  احلل  وعرقلة 

اليمنية«.

جمزرة أطباء بهجوم انتحاري على وزارة الدفاع اليمنية

قالت الشرطة العراقية ومصادر 
وانتحاريني  مسلحني  إن  طبية 
استخبارات  مديرية  هامجوا 
الشرطة ومركزا جتاريا يف هجوم 
يف  كركوك  مدينة  يف  منسق 
متأخرة  ساعة  يف  البالد  مشال 
ليل االربعاء مما أدى إىل مقتل 

1٨ شخصا وإصابة 70 شخصا.
انتحاريني  إن  الشرطة  وقالت 
اثنني حيمالن بنادق قنص دخال 
عليه  وسيطرا  التجاري  املركز 
رهائن.  متسوقا   15 حنو  وأخذا 
وبعد معركة بالرصاص فجر أحد 
قتلت  بينما  نفسه  املهامجني 
بعد  االخر  الكردية  االمن  قوات 
ان تولت التعامل مع املوقف من 
الشرطة احمللية. وذكرت الشرطة 

أن أحد الرهائن اصيب.
وقال أبو أمحد وهو احد السكان 
التجاري  املركز  قرب  يعيش 
كنت يف منزلي حني وقع انفجار 
والنوافذ  منزلنا  ارتج  شديد 
عددا  أمحد  أبو  وشاهد  حتطمت. 
إىل  يتجهون  املهامجني  من 

املركز التجاري.
معركة  مسع  انه  وأضاف 
بالرصاص استمرت خالل الليل. 
العراقي  التلفزيون  وعرض 
لقطات للمبنى والدخان يتصاعد 
االمن  قوات  فجرت  ان  بعد  منه 
تركها  القنابل  من  املزيد 

املهامجون داخل املبنى.
مسؤول  قال  سابق  وقت  ويف 
انتحاريني  إن  الصحة  قطاع  يف 
مديرية  هامجوا  ومسلحني 
استخبارات الشرطة فقتلوا ستة 
وأصابوا  االقل  على  أشخاص 

العشرات.
شرطة  مديرية  مصدر يف  وقال 
وأصيب  قتلوا   1٨ أن  كركوك، 
70 آخرون من املدنيني والقوات 
األمنية والبيشمركة، جراء التفجري 
استهدف  الذي  مفخخة  بسيارة 
واملعلومات  االستخبارات  مبنى 
الداخلية  لوزارة  التابع  الوطنية 
التفجري  وأعقب  احملافظة.  يف 
يرتديان  إنتحاريان  نفذه  انفجار 
مبنى  أقتحما  ناسفة،  أحزمة 
عنيفة  واشتباكات  املديرية، 
بني املسلحني والقوات األمنية. 
قناص  أحدهما  مسلحان،  وأختذ 
مول  مبنى  إنتحاري  واآلخر 
جواهر التجاري، حصنا هلما أثناء 
األمنية،  القوات  على  هجومهما 
مبنى  يقابل  موقعه  وأن  السيما 

االستخبارات.
رهينة   11 املسلحان  وأحتجز 
داخل اجملمع، وبعد حتريرهم من 
ومكافحة  الطوارئ،  قوات  قبل 
من  قدمت  اليت  اإلرهاب، 
السليمانية ثاني حمافظات إقليم 
املبنى  إحراق  مت  كردستان، 
للقضاء  العراقي  األمن  قبل  من 
حمافظ  وقال  اإلرهابيني.  على 
كريم،  الدين  جنم  كركوك، 
إن  اإلعالم،  وسائل  من  لعدد 
القوات األمنية جنحت يف تطهري 
قتل  بعد  كامل،  بشكل  اجملمع 
اثنني  واعتقال  انتحاريني  ثالثة 

آخرين.
األمن  عناصر  متكن  إىل  ولفت 
اختطفهم  رهينة،   11 حترير  من 
اجملرمون دون أن يتعرضوا اىل 
إىل  إيصاهلم  ومت  إصابة،  أي 

أسرهم ساملني.
اليت  سايت  جمموعة  وذكرت 
على  اإلسالميني  مواقع  تتابع 
أن  بيان  عن  نقال  االنرتنت 
القاعدة  بتنظيم  مرتبطة  مجاعة 
هجومني  عن  مسؤوليتها  أعلنت 
انتحاريني على مديرية استخبارات 
الشرطة ومركزا جتاريا يف مدينة 

كركوك بشمال العراق.
وقالت جمموعة سايت إن مجاعة 
العراق  يف  االسالمية  الدولة 
بتنظيم  املرتبطة  الشام  وبالد 
عن  مسؤوليتها  أعلنت  القاعدة 
أفراد  انتحاري شنه ستة  هجوم 
متداول  بيان  يف  ورد  حسبما 
ومواقع  اجلهادية  املنتديات  يف 
على  االجتماعي  التواصل 
إن  الشرطة  وقالت  االنرتنت. 
انتحاريني حيمالن بندقييت قنص 
ساعة  يف  التجاري  املركز  دخال 
األربعاء  أمس  مساء  من  متأخرة 
 15 حنو  وأخذا  عليه  وسيطرا 

متسوقا رهائن.
إيران  يف  األعلى  املرشد  ودعا 
استقباله  خالل  خامنئي  علي 
نوري  العراقي  الوزراء  رئيس 
االول،  امس  ظهر  املالكي 
العالقات  توسيع  ضرورة  اىل 
بني  واالقتصادية  السياسية 

البلدين.
استقباله  خالل  خامنئي  وقال 
طهران  يزور  الذي  املالكي 

تعيق  موانع  أي  توجد  ال  حاليًا: 
مع  الثنائية  العالقات  تعزيز 
ما  البلدين يف  وتعاون  العراق، 
اإلقليمية.ولفت  القضايا  خيص 
القدرات  تنامي  إىل  خامنئي 
السنوات  خالل  اإليرانية  العلمية 
األخرية، معتربًا أن نقل التجارب 
أن  ميكن  العراق  إىل  العلمية 
لتعزيز  مناسبة  أرضية  يكون 

التعاون الثنائي بني البلدين.
وقال املصدر ان رئيس الوزراء 
العراقي أعرب عن شكره وتقديره 
إليران، كما أعرب عن أمله يف أن 
تعزز االتفاقيات اليت ابرمها مع 
املسؤولني االيرانيني خالل هذه 
بني  الثنائي  التعاون  الزيارة 

البلدين يف اجملاالت املختلفة.
حسن  االيراني  الرئيس  وكان 
يف  املالكي  استقبل  روحاني 
وحبث  االول  امس  سابق  وقت 
اإليرانيني  املسؤولني  ومع  معه 
عدة،  ودولية  اقليمية  ملفات 
على رأسها األزمة السورية وسبل 
تسويتها وتنسيق املواقف، قبل 
عقد مؤمتر جنيف 2 املقرر يف 22 
وتناولت  املقبل.  الثاني  كانون 
تطوير  سبل  أيضًا  املباحثات 
وبغداد  طهران  بني  العالقات 
واتفاقات  اإلرهاب  ومكافحة 
النفط والغاز والكهرباء املوقعة 
واجتماعات اللجان املشرتكة بني 

البلدين.

1٨ قتيال و70 جرحيا بهجومني انتحاريني واحتجاز 
رهائن يف كركوك

فلسطني  دولة  رئيس  استقبل 
مبقر  االول،  امس  عباس، 
الرئاسة يف مدينة رام اهلل، وزير 
كريي.  جون  األمريكي  اخلارجية 
آخر  حبث  اللقاء،  خالل  وجرى 

مستجدات العملية السلمية.
هدف  أن  الرئيس  وأكد 
إىل  الوصول  هو  املفاوضات 
مبدأ  على  القائم  السالم  حتقيق 
دولة  وإقامة  الدولتني  حل 
فلسطينية على حدود عام 1967 

وعاصمتها القدس.
أن  إىل  عباس  وأشار 
عليه  تصر  الذي  االستيطان 
األرض  اإلسرائيلية يف  احلكومة 
مدينة  يف  خاصة  الفلسطينية، 
اجلهود  يقوض  احملتلة،  القدس 
األمريكية  اإلدارة  تبذهلا  اليت 
لتحقيق نتائج إجيابية للمفاوضات 

احلالية.
يف  كريي،  الوزير  قال  بدوره، 
لقائه  عقب  صحفية،  تصرحيات 
أن  لي  عباس، امسحوا  الرئيس 
أشكر الرئيس عباس على التزامه 
باالستمرار يف هذه املفاوضات 
اتفاق  إىل  الوصول  أمل  على 
ناقشنا  اليوم  وأضاف:  نهائي. 
قضايا تتعلق باألمن يف املنطقة 
والفلسطينيني،  لإلسرائيليني 
التقدم  بعض  هناك  أن  واعتقد 
يف هذه القضايا اليت ال نستطيع 

التحدث عن تفاصيلها حاليا.
املسجد  ومرافق  باحات  وتسود 
األقصى املبارك حالة من الغليان 
اليوم اخلميس،  والتوتر الشديد 
بعناصر  معززة  قوة  اقتحام  بعد 
الوحدات اخلاصة بشرطة االحتالل 
للمصلني  وحصارها  للمسجد، 

باملسجد القبلي املسقوف.
وكانت جمموعة من املستوطنني 

احلاخام  بقيادة  املسجد  اقتحمت 
باب  من  غليك  يهودا  املتطرف 
املصلون  هلا  تصدى  املغاربة، 
وحلقات  القدس  مدارس  وطلبة 
وهتافات  بصيحات  العلم 
استفزاز  بعد  والتهليل،  التكبري 
وتزعم  للمصلني.  املستوطنني 
قوات االحتالل أن اقتحامها جاء 
جتاه  نارية  مفرقعات  القاء  بعد 
تتوىل  اليت  االحتالل،  شرطة 
حراسة املستوطنني؛ األمر الذي 
شهود  من  كبري  عدد  دحضه 

العيان.
أن  العيان  شهود  وأوضح 
جوالت  نفذوا  املستوطنني 
األقصى  باحات  يف  مشبوهة 
مرورا  املغاربة،  باب  من  بدءا 
الرمحة،  وباب  القبلي،  باملسجد 
وباب األسباط، وامللك فيصل، 
من  السلسلة.  باب  إىل  وصوال 
شرطة  زالت  ما  ثانية،  جهة 
بوابات  على  املتمركزة  االحتالل 
الرئيسية تفرض قيودًا  املسجد 
دخول  على  مشددة  وإجراءات 
باحتجاز  وتقوم  إليه،  املصلني 
حني  إىل  الشخصية  البطاقات 

خروجهم منه.
االحتالل  قوات  واعتقلت 
 ٨ امس،  فجر  اإلسرائيلي، 
بيت  حمافظة  من  فلسطينيني 

حلم.
وأفادت مصادر أمنية، بان قوات 
االحتالل اقتحمت عدة مناطق يف 
 ٨ واعتقلت  حلم،  بيت  حمافظة 
وقالت  فتية  بينهم  مواطنني 
االحتالل  قوات  إن  املصادر 
اقتحمت خميم الدهيشة، وفتشت 
نصبت  كما  املواطنني،  منازل 
حواجز عسكرية على مداخل بلدة 

بيت فجار جنوب بيت حلم.

ارتفاع حّدة التوتر يف باحات املسجد األقصى بعد اقتحام قوات 
االحتالل وحصار املصلني

عباس يبحث مع كريي اجلهود إلنقاذ املفاوضات مع اسرائيل
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اسرتاليات

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
اهلجرة  وزير  قال   - االلكرتوني( 
موريسون  سكوت  األسرتالي 
بتقليص  ستقوم  احلكومة  إن 
تأشريات احلماية املؤقتة لطاليب 
اللجوء ، مشريا إىل أنه سيكون 
له الرأي النهائي يف إمكانية منح 
حاالت  يف  التأشريات  هذه  مثل 

فردية.
التأشريات  نظام  بداية  ومنذ 
املذكورة يف مارس عام 2012، 
 57 إال  شروطها  يستوف  مل 

شخصا.
وكان الغرض من إصدار مثل هذه 
األشخاص  محاية  هو  التأشريات 

أسرتاليا تقلص تأشريات احلماية املؤقتة

سنودن: أسرتاليا عرضت مشاركة 
معلومات سرية مع 4 دول

Saturday 7 December 2013  2013 األول  كانون   7 السبت 

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني( - كشفت معلومات 
املسرب  كشفها  استخبارتية 
إن  سنودن  ادوارد  األمريكي 
املواطنني  عن  سرية  معلومات 
عرضت  العاديني  األسرتاليني 
من  قريبة  خمابرات  أجهزة  على 

أسرتاليا.
لتشكل  التسريبات  تلك  وتأتي 
ضغطا متزايدا على حكومة أبوت 
تداعيات  تعيش  تزال  ال  اليت 
أسرتاليا  قيام  تسريبات 

بالتجسس على إندونيسيا.
الغارديان  صحيفة  وكشفت 
األسرتالية  املراقبة  وكالة  أن 
اعتزامها  إىل  أشارت  قد  كانت 
ضمن  املعلومات  تلك  مشاركة 
شبكة مؤلفة من مخسة دول من 
وبريطانيا  أمريكا  هي  الشركاء 

وكندا ونيوزيلندا وأسرتاليا
 

أن  أيضا  الوثائق  وأوضحت 
اعتمدت على وثيقة  التسريبات 

املعايري  عليهم  تنطبق  ال  الذين 
الكاملة للجوء، لكن عودتهم إىل 
داهما  خطرا  ستشكل  أوطانهم 

عليهم.
من  األساسي  اهلدف  وكان 
محاية  هو  أيضا  التأشريات 
القتل  من  اهلاربات  النساء 
من  اهلاربات  أو  الشرف،  بسبب 
أن  اعترب  اخلتان، لكن موريسون 
ألشخاص  متنح  كانت  التأشريات 
ارتكبوا جرائم خطرية يف بالدهم، 
عصابات  يف  ضالعني  كانوا  أو 

إجرامية.
ملتزمة  أسرتاليا  أن  من  وبالرغم 
الذين  اللجوء  طاليب  إعادة  بعدم 

الربملان  من  اخلضر  حزب  يريد 
يف  أكرب  دور  هلم  يكون  ان 
دعم  مقابل  احلكومي  االقرتاض 

الغاء تشريع سقف الديون.
ففيما وصل الربملان اىل طريق 
مسدود بالنسبة لتحرك احلكومة 
 300 من  الديون  سقف  لزيادة 
إىل 500 مليار دوالر اعلن حزب  
يف  للنظر  مستعد  انه  اخلضر 

التخلص من الغطاء.
وبدال من ذلك سيعود الربملان 
القروض  على  املوافقة  اىل 
املوازنة،  وقت  يف  سنويا 
املعلومات  من  املزيد  شريطة 

حول ما كان جيري متويله.
وصرح نائب زعيم حزب اخلضر 
للصحفيني   Bandt باندت  آدم 

قائال  االثنني  يوم  كانبريا  يف 
»هذا هو النوع من االقرتاح الذي 

طاملا وضعناه على الطاولة«.
بيل  املعارضة  زعيم  ورأى 
من  تطلب  احلكومة  ان  شورتن 
اخلضر منحها شيكا على بياض 

لزيادة الديون.
وصرح لراديو ABC قائال »هؤالء 
يائسون الن يفعلوا ما يريدون، 

بغض النظر عن النتائج«.
متمسكا  العمال  حزب  زال  وما 
مبوقفه الذي قدمه بدعم زيادة 
يف سقف الديون إىل 400 مليار 

دوالر.
اخلضر  حزب  زعيمة  ودعت 
مناقشة  اىل  ميلن  كريستني 

»معقولة« يف مسألة الدين.

حزب اخلضر يدعو إلعطاء الربملان دورا 
أكرب يف الديون

عام  سنودن  عليا  حصل  سرية 
العيون   « مؤمتر  عام 2008 من 
يف  انعقد  الذي  اخلمسة« 

بريطانيا يف 22 أبريل 2008.
وكالة  فإن  للتقرير،  ووفقا 
اليت  أسرتاليا  يف  االستخبارات 
كانت تعرف آنذاك باسم مديرية 
إشارات الدفاع أخربت شركاءها 
مشاركة  ميكنها  أنها  العامليني 
حمددة  وغري  كبرية  كميات 
ليست  طاملا  املعلومات  من 
مواطف  الستهداف  نية  هنالك 

أسرتالي.
كندا  أن  إىل  التقرير  أشار  كما 
أكثر صرامة من  فرضت قيودا 
أسرتاليا حوال معلوماتها السرية 

بعكس أسرتاليا.
أسرتاليا  وزراء  رئيس  وقال 
أن  من  واثق  إنه  أبوت  توني 
األسرتالية حتركت  االستخبارات 
أنه  إىل  منوها  للقانون،  وفقا 
سيتم  خطأ  أي  ثبوت  حالة  يف 

التعامل معه.

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
العنكبوت االلكرتوني( - أثارت 
صالة مزاد يف سيدني الغضب 
اليهودية،  اجلالية  أرجاء  بني 
املزاد  صالة  قامت  أن  بعد 
النازية  للحرب  تذكارات  ببيع 
إس«  إس  »خنجر  تضمنت 
املعقوف«  الصليب  و«أعالم 
هتلر«  »شباب  حركة  وشارات 

.Hitler Youth أو
وقام أعضاء بارزون يف اجلالية 
يف  التجارة  بإدانة  اليهودية 
تذكارات النازية، معتربين ذلك 
مبثابة »متجيد ألسوأ عملية إبادة 
حد  على  التاريخ«  يف  مجاعية 

قوهلم.
تدعى  املذكورة  املزاد  وصالة 
»الوسونز« اليت يقع مقرها يف 
»Leichardt« يف غرب سيدني، 
املاضي  اخلميس  قامت  حيث 
احلروب  لفرتة  تعود  آثار  ببيع 
النازية، أكثرها مثنا خنجر »إس 
مقابل  بيعه  مت  الذي  إس« 

4250 دوالر.
األخرى  األشياء  بني  ومن 
قبعات  املزاد  عرضها  اليت 
 Iron وميداليات   ،Luftwaffe
Cross، وعلم للنازية أمحر اللون 

بصليب معقوف أسود، مشابهة 
يف  تستخدم  كانت  اليت  لتلك 
مظاهرات هتلر، حيث مت بيعها 

مقابل 600 دوالر.
اهلادف  فيك  قال  جانبها  من 
يف  اليهودية  اجلالية  رئيس 
إنها   « ويلز:  ساوث  نيو 
عندما  قلق  حمل  قضية  دائما 
أن  نأمل  للنازية،  الرتويج  يتم 
النازية يف  يتم استخدام مواد 
أغراض تعليمية وجتارية، وليس 
لتمجيد النازيني املسؤولني عن 
يف  مجاعية  إبادة  عملية  أكرب 

التاريخ«.
سليغمان،  نورمان  وقال 
للمتحف  التنفيذي  الرئيس 
اليهودي بسيدني: » ال أعتقد 
يف  جتارة  وجود  جيب  أنه 
لن  النازية..املتحف  تذكارات 

يقدم أي شيء لدعم ذلك«.
تقوم  عندما   « يقول:  ومضى 
التذكارات،  هذه  مثل  ببيع 

فأنت إذن متجد ما حدث«.
من جانبه، قال ستيفن بالنكس 
املدنية  احلريات  جملس  رئيس 
إن صاالت  وويلز  بنيو ساوث 
املزاد حتتاج باالهتمام باجلانب 

األخالقي يف عمليات البيع«.

مزاد يف سيدني ميجد النازية ويغضب 
اجلالية اليهودية

أبوت ينتقد حمطة آي بي سي يف 
قضية التجسس االندونيسية

طوني  الوزراء   رئيس  انتقد 
ابوت حمطة آي بي سي الوطنية 
اسرتاليا  ان  تزعم  اخبارا  لبثها 
مسؤولني  على  جتسست 
 ABC إندونيسيني، مدعيا ان الـ
تصرفت »كمكرب صوت للدعاية 

الضارة«.
الوزراء    رئيس  تساءل  فقد 
يف  العامة  احملطة  نهج  حول 
إىل  مستندة  التجسس،  قصة 
وثائق  سنودن  إدوارد  تسريب 
املتحدة  الواليات  حكومة  ختص 

إىل صحيفة الغارديان .
وقال السيد أبوت خالل مقابلة 
العاشرة  التلفزيونية  القناة  مع 
»أعتقد  بولت  أندرو  الزميل  مع 
الكفاية  فيه  مبا  العدل  من  أن 
 ،ABC للناس التشكيك يف حكم
وليس يف عدم تغطية القصة، 
ألنه بصراحة كانت هناك قصة، 
ولكنها اختارت ان تكون مبثابة، 
للصوت  مكرب  مبثابة  أردت،  إذا 

لصحيفة الغارديان« .
أسرتاليا  أن  مزاعم  أدت  وقد 
الرئيس  هواتف  على  جتسست 
بامبانغ  سوسيلو  االندونيسي 
ومسؤولني  وزوجته  يودويونو 
يف  كبري  شرخ  إىل  آخرين، 
وقد  البلدين،  الدبلوماسية بني 

الشرخ وعمقه رفض  غّذى هذا 
السيد ابوت االعتذار على خلفية 
 ،2009 عام  وقع  الذي  احلادث 
العمالية  احلكومة  حكم  ايام 

السابقة.
وقال السيد ابوت ان االمر كان 
يعود إىل وكاالت األنباء يف أن 
للبث«  »مناسبا  كان  ما  تقرر 
حول  التساؤل  للناس  وحيق 
ذلك واحلكم عليه، لكنه استبعد 
آي  ميثاق  على  تغيريات  اجراء 
بي سي  قائال »انا لست بصدد 
كما  هلم  لزوم  ال  أعداء  صنع 
لست يف وضع تأجيج انتقادات 

جديدة«.
 ABC لـ  االداري  املدير  وكان 
سابقا  دافع  قد  سكوت  مارك 
ذلك  ان  مدعيا  القصة  بث  عن 

يصب يف املصلحة العامة.
يف  التصرحيات  هذه  وجاءت 
احلكومة  تواجه  الذي  الوقت 
الفعل  ورد  الضغط  استمرار 
احلكومة  التفاف  على  الشعيب 
  Gonski على اصالحات غونسكي
مسألة  وهي  املدارس  لتمويل 
من املتوقع أن تكون على رأس 
جدول األعمال يف اجتماع احلكومة 
الفيدرالية مع حكومات الواليات 

خالل أقل من أسبوعني.

املحتجون االندونيسيون يحرقون صورة ابوت

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
احلكومة  قامت   - االلكرتوني( 
الفيدرالية بتعيني مستشارين 
لبيع شركة  لإلعداد  رئيسيني 
»ميديبنك  الصحي  التأمني 
برايفت«، مبا زاد احتماالت أن 
رمسيا  البيع  عن  اإلعالن  يتم 

يف موازنة العام املقبل.
وأعلن وزير املالية األسرتالي 
ماثياس كورمان أمس اجلمعة 
ستقوم  املستشارين  جلنة  أن 
تظهر  شاملة،  دراسة  بإجراء 
العام  فرباير  يف  نتائجها 
أخذها يف  يتم  القادم، حبيث 
-2014 موازنة  قبل  االعتبار 

.15
واملؤسسات اليت مت اختيارها 
االستشارية  اللجنة  تلك  يف 
 »Lazard Pty Ltd« هي مؤسسة
و  البيزنس،  استشارات  يف 
 »»Herbert Smith Freehills

و قضائية،  كاستشارة 
يف   »»Ernst and Young

االستشارات احملاسبية.
ومن املقرر أن تقدم الدراسة 
االئتالف  حلكومة  توصيات 
وتوقيته  البيع  طريقة  بشأن 
وتكلفته وكل ما يتعلق بصفقة 

البيع احملتملة.
»ميديبنك  شركة  أن  يذكر 
برايفت« مت تقييمها ماليا يف 
وقت سابق حبوالي 4,5 مليار 

دوالر.
ويبلغ عدد مستخدمي الشركة 
حنو 3,8 مليون شخص، وهي 
األكرب  الصحي  التأمني  شركة 
واململوكة  أسرتاليا،  يف 

حكوميا.
يوجد  ال  أنه  كورمان  وأضاف 
احلكومة  يدعو  ملح  سبب 
امتالكها  الستمرار  الفيدرالية 

ألسهم الشركة.

تشكيل جلنة استشارية حول بيع 
»ميديبنك برايفت«

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني( - تقضي األسرتالية 
سنة،   23 افسرتاتيو،  كارال 
عاشقة املوضة ساعتني أسبوعيا 
من  اإلنرتنت  عرب  التسوق  يف 
»دوالب«  مللء  باخلارج  متاجر 

مالبسها، ولشراء جموهرات.
عيد  يف  الساعات  هذه  وتزيد 
امليالد حيث حتاول تعقب هدايا 
العديد من  فريدة ورخيصة من 
اخليارات املتاحة واليت ال تتوفر 

داخل أسرتاليا.
يف  أحبث   « كارال:  وقالت 
الكبرية،  املتاجر  ثم يف   ,eBay
األصغر  البوتيكات  يف  ثم 
حجما، ثم أقارن األسعار وأختار 

األفضل«.
ولكن قد يكون عيد امليالد هذا 
التسوق  إمكانية  يف  األخري  هو 
اإللكرتوني دون تكبد ضرائب، 
اخلزانة  لوزير  اجتماع  أن  حيث 
األربعاء  هوكي  جو  الفيدرالي 

أسرتاليا بصدد تشديد الضرائب 
على التسوق اإللكرتوني من اخلارج

القادم سيناقش ختفيض نطاق 
واخلدمات  السلع  ضريبة  فرض 
على البضائع املشرتاة من خارج 
 1000 من  أقل  إىل  أسرتاليا 

دوالر.
وتضغط متاجر التجزئة األسرتالية 
بداعي  التغيريات  تلك  إلحداث 
تضررها من التسوق اإللكرتوني 
خارج  متاجر  من  اإلنرتنت  عرب 

أسرتاليا.
يأتي ذلك بينما انتقدت منظمات 
محاية املستهلك القرار املرتقب 
املتسوقني  سيكبد  أنه  بدعوى 

إلكرتونيا املزيد من املال.
ليفي  مات  قال  جانبه،  من 
»تشويس«  مبنظمة  املسؤول 
األسرتالية  التجزئة  متاجر  إن 
فاشلة يف تسويق منتجاتها عرب 
ذلك  أن  إىل  مشريا  اإلنرتنت، 
تلك  اعرتاض  يف  السبب  هو 
خارج  من  التسوق  على  املتاجر 

أسرتاليا عرب اإلنرتنت.

قد يواجهون أضرارا عند العودة 
ملتزمة  غري  أنها  إال  بالدهم  إىل 
باتباع إجراء حمدد، أو منحهم نوعا 

حمددا من التأشريات.
اجلديد  التعديالت  أن  إىل  وأشار 
متنح لوزير اهلجرة ومحاية احلدود 
األسرتالي صالحيات لتحديد األكثر 

استحقاقا لتلك التأشريات.
سيناتور  قالت  جانبها،  من 

إن  يونغ  هانسون-  سارة  اخلضر 
موريسون يريد االستئثار لنفسه 
بسلطة حتديد احلاالت اليت ميكن 
منحها تأشريات احلماية املؤقتة، 
وتابعت: »هل حنن حقا نريد أن 
نرى موريسون هو املسؤول عن 
احلدود  محاية  يستحق  من  حتديد 
موريسون  يستحق؟!  ال  ومن 

متعطش للسلطة«.



Page 11صفحة 11     

اسرتاليات

IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

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

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

تراك 
قاّلب 
للبيع

Saturday 7 December 2013  2013 األول  كانون   7 السبت 

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني( - بات أولياء األمور 
احلالي  الوقت  يف  األسرتاليني 
ترتدد  تكن  مل  أسئلة  يرددون 

خالل اجليل السابق.
 ، األسئلة:  هذه  بني  ومن 
باإلباحية  ما يسمى  هناك  »هل 
املراهق؟«،  حياة  يف  الصحية 
»هل امليديا االجتماعية تساهم 
النفسية  الصحة  قضايا  يف 

للطالب؟«
وظهرت تلك األسئلة وغريها من 
اآلباء  على  تستحوذ  اليت  اليت 
املعاصرين يف إطار أسبوع حيمل 
والذي  خبريا«،  »اسأل  اسم 
 The Kids Are« موقع  يقدمه 

.»All Right
اليوم  آباء  إن  اخلرباء  ويقول 
متعلقة  قضايا  مع  يتصارعون 
الصحة  ومشاكل  باإلنرتنت 
العقلية، واليت مل تكن شائعة يف 

األجيال السابقة.
يف  األمور  أولياء  كان  وبينما 
صداقات  أن  يعتربون  السابق 
للقلق،  مصدر  أكرب  هي  أبنائهم 
التواصل  مواقع  حاليا  أصبحت 
اإللكرتونية  والبلطجة  االجتماعي، 

تشكل اهلاجس األكرب.
النفسي  اخلبري  قال  جانبه،  من 
أولياء  إن  شوارتز  سيتفاني 
األمور يشعرون باحلرية، بشأن ما 

ميكن فعله.
عامل  كوليت مسارت  قالت  بينما 
من  العديد  إن  األسرة  نفس 
أن  يفرتضون  واألمهاء  اآلباء 
أبناءهم مدركون اجتماعيا ونفسيا 
باإلنرتنت، بشكل يغاير احلقيقة. 

اإلنرتنت.. اهلاجس احلالي آلباء أسرتاليا
العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
مهربو  يقوم   - االلكرتوني( 
سفر  جوازت  ببيع  البشر 
لطاليب  أسرتالية  وتأشريات 
أسرتاليا  لدخول  اللجوء 
كبديل  وذلك  بالطائرة، 
قوارب  عرب  املوت  لرحالت 

ادفع 16.000 دوالر وادخل أسرتاليا جوا!!
األمور  أولياء  مسارت  ونصحت 
خارج  التكنولوجيا  وسائل  بإخراج 

غرف نوم األطفال.
فيما قالت ريبيكا بريس، والدة 
ملراهقتني إن أولياء األمور حاليا 
عالقة  بناء  عليهم  يستوجب 

متوسطة.

دراسة: 22 % من سكان أسرتاليا ملحدون
العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
كيم  لورين   - االلكرتوني( 
الديانة  نشأتها  منذ  تعتنق  كانت 
الكاثوليكية، ودأبت على الذهاب 
مل  لكنها  بانتظام،  الكنيسة  إىل 
وأدركت  اهلل،  بوجود  أبدا  تؤمن 
أن  عشر  الثانية  بلغت  عندما 
ميوهلا إحلادية، وأنه كان األسهل 
بالنسبة هلا أن تؤمن بـ بابا نويل 

وأرنب عيد الفصح.
وأضافت: » لدي دليل جيد على 
هذه األشياء، وال يوجد لدي دليل 
للوجود اإلهلي، أو لوجود أي نوع 

من القوة العليا«.
 East ضاحية  يف  تسكن  وكيم 
بعض  ولديها   ،Brunswick
إحلادها  لكن  اجلامعية،  الدرجات 
يف  املعتاد  غري  بالشيء  ليس 
تقرير  كشف  فقد  أسرتاليا، 
االجتاهات االجتماعية الذي أصدره 
مكتب اإلحصائيات الفيدرالي إن 
على  احلاصلني  وهؤالء  الشباب، 
احتماال  أكثر  هم  جامعية  درجات 

لإلحلاد.
وأشارت اإلحصائيات إىل أن 4.8 

مليون أسرتالي أو ما يناهز 22 % 
قالوا إنهم ال يعتنقون أي ديانة، 
التعداد  استمارات  يف  وذلك 
وتركزت  عامني،  منذ  السكاني 
النسبة األكرب من اإلحلاد يف الفئة 

العمرية بني 15-34 سنة.
اعرتفوا  الذين  عدد  أن  يذكر 
بإحلادهم عام 2011 يف أسرتاليا 
مل يكن يتجاوز 0.4 % من السكان 

أو حوالي 10 آالف شخص.
لكن أعداد امللحدين زادت بشكل 

ملحوظ منذ عام 1971 فصاعدا.
بورما  غاري  قال  جانبه،  من 
إن  موناش  جبامعة  األستاذ 
عدم  يعين  ال  باإلحلاد  االعرتاف 
التحضر، حيث أن بعض امللحدين 
يقولون إنهم ال يعتنقون أي دين 
أو  معينة،  ملؤسسات  رفضا  رمبا 
يف  لكنهم  االختالف،  يف  رغبة 
واقع األمر رمبا يكونون روحانيني 

للغاية.
حنو  بأن  اإلحصائيات  وأفادت 
إنهم  قالوا  املثليني  نصف 
تضاعف  نسبة  وهي  ملحدون، 

األسرتالني الطبيعيني.

متهالكة.
 Four« برنامج  وذكر 
Corners« على شبكة »ايه بي 
سي« إنه متكن من احلصول 
على تسجيل صوتي ملهرب 
البشر أبو طارق بشكل سري 
يف ماليزيا بينما كان يتحدث 

عن العرض اجلديد.
التسجيل  يف  ويظهر 
الصوتي أبو طالب، العراقي 
»زبونا«  اجلنسية، وهو خيرب 

على  أسرتاليون  آثار  خرباء  عثر 
األدوات يعود عمرها  جمموعة من 
إىل ستة آالف عام يعتقد أنها قد 
التوصل  يف  فائدة  ذات  تكون 
ألصل وتاريخ إحدى أقدم حضارات 
حسبما  اهلادئ،  احمليط  جنوبي 

ذكرت وسائل إعالم أسرتالية.
كانت  رمبا  أنها  اخلرباء  ويرى 
املراسم  بعض  يف  تستخدم 
صرحت  ملا  وفقًا  والطقوس، 
املتحف  من  الباحثات  إحدى  به 
األسرتالي لشبكة »إيه بي سي«.

كبرية  »إنها  الباحثة  وتابعت 
للغاية، يبلغ طوهلا 20 سم، هي 
إال  حادة،  أنها  ورغم  مسطحة 
حبسب  استخدامها،  يتم  مل  أنه 
الفحص حتت اجملهر«، مشرية إىل 

نظرًا  للكسر  قابلة  اآلثار  أن هذه 
لنحافتها.

حضارة  إىل  القطع  هذه  وتعود 
كانت  أنها  يعتقد  اليت  الالبيتا 
يف  األوىل  البشرية  املستوطنة 
جنوب احمليط اهلادئ، األمر الذي 
قد يساهم يف الكشف عن أصوهلا 

وتارخيها.
حضارة  أن  اآلثار  علماء  ويعترب 
من  شعب  بفضل  قامت  البيتا 
وفدوا  البحريني  املستكشفني 
أخرى  منطقة  أو  غينيا  نيو  من 
ينتشروا  أن  قبل  أسرتاليا  يف 
يف جزر سولومون وفيجي وتونغا 
وبقية أحناء أرخبيل بولينيزيا، قبل 
قبل  عام  ألف  أو  و600  ألف  حنو 

امليالد

أسرتاليا: العثور على قطع أثرية 
عمرها 6 آالف عام

احلصول  ميكنه  أنه  بتأشرية حمتمال  سفر  جواز  على 
أسرتالية مقابل مبلغ 16 ألف 

دوالر.
خالل  طارق  أبو  وأضاف 
جواز   « الصوتي:  التسجيل 
السفر من عمان أو البحرين، 
األسرتالية  التأشرية  وحيمل 
بشكل رمسي، وليس مزيفا، 
إنهم يستخدمون جواز السفر 
بأمان،  أسرتاليا  إىل  للسفر 
ثم ميزقونه بعد وصوهلم ثم 

يقدمون طلبات جلوء«.
يذكر أن مهرب بشر عراقيا 
متهم  صاحل  أبو  يدعى  آخر 
بتهريب عراقيني من سجون 
إندونيسيا مبساعدة مسؤولي 

سجون فاسدين.
متهم  صاحل  أبو  أن  كما 
بتنظيم رحلة طاليب جلوء على 
منت قارب متهالك، مبا أدى 
إىل غرق املركب، ومقتل 44 
طالب جلوء، بينهم 18 طفال، 
يف أواخر سبتمرب، بينما كان 

ال يزال يف السجن.
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الدليل التجاري
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager 

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
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تحقيقات

عندما خرجت قضية اتهام االب منصور لبكي بالتحرش اجلنسي 
بـ3 أطفال مودعني يف مؤسسته الرعائية، تفتحت العيون على 
القانونية  املفكرة  تلك.  تشبه  مؤسسات  يف  املودعني  قضية 
ما  يف  مقيم  طفل  ألف   23 أوضاع  فيها  تناولت  ندوة  نظمت 
يسمى »دور رعاية االيتام«، سنفاجأ بأن ما يقرب من 21 ألفًا 
منهم هم فقراء وليسوا أيتامًا، كما يفرتض الظن. وإن كان هذا 
سيئًا للبعض، فمن املفيد تذكريهم باألسوأ، وهو أن عائالت 
بأكملها قد تودع هناك، فيما الدولة تتخلى عن دورها وتتصرف 
كأنها جمرد صندوق لتمويل مؤسسات طائفية ومناطقية ال نعرف 

ما هي احلقوق اليت تضمنها للطفل خلف جدرانها.
للعلم فقط: 90% من األطفال »املودعني« يف مؤسسات الرعاية، 
االجتماعية،  الشؤون  وزارة  مع  املتعاقدة  وغري  منها  املتعاقدة 
ليسوا أيتامًا. هم فقراء فقط. ميلكون أمًا وأبًا، لكنهم ال ميلكون 
القوت الذي يبقيهم يف حضن العائلة. »نسبة« خميفة حلقيقة 
ظلت، رمبا، حتى فرتة قريبة، راسخة يف الوعي كثريين أن دور 
الرعاية إن عنى وجودها شيئًا، فهو أنها وجدت لتؤوي من ال 
ميلك عائلة أو على األقل من يتعرض لألذى فيها. حقيقة خمّيبة، 
وستصبح خميبة أكثر عندما نرتجم تلك النسبة املئوية إىل أرقام. 
عندما نعرف أن يف لبنان 21 ألف طفل من أصل 23458 »طفاًل 
مودعًا« يف مؤسسات الرعاية ألن عائالتهم ال متتلك القدرة على 
إعالتهم، ومصنفون حتت خانة »احلاالت االجتماعية«. هؤالء هم 
يصّورون.  كما  األيتام  وليس  املؤسسات،  تلك  وجود  أساس 
عن  واالستشارات«  البحوث  »مؤسسة  استخلصتها  األرقام 
إحصاءات عام 2006، ووردت يف دراسة متحورت حول وظيفة 
أمس يف  أول من  يوجد فيها، وعرضت  املؤسسات ومن  تلك 
ندوة »املفكرة القانونية« حول »األطفال احملرومون من الرعاية 
األسرية يف لبنان: بني الرعاية املؤسساتية والرعاية البديلة«. 
أعداد  املثال،  سبيل  على  الدراسة،  تأخذ  الواقع،  هذا  إلثبات 
عام  امليداني يف  حبثها  املؤسسة يف  رصدتهم  الذين  األيتام 
2005، فتجد أن األيتام يف تلك املؤسسات ال يتعدى عددهم 
الوالدين و4 فقط فقدوا  أحد  1013 طفاًل، منهم 1009 فقدوا 
الوالدين معًا. ماذا يعين كل هذا؟ سؤال سيحيلنا على أسئلة 
األطفال يف  إيداع  أساسها جيري  على  اليت  املعايري  أخرى عن 
تلك املؤسسات، عن احلقوق هلؤالء ومدى احرتام املؤسسات هلا، 
وعن تلك »امليامت« املنتشرة هنا وهناك، من يرعاها، واجلهات 
اليت تنتمي إليها، وكيف يتم اختيار تلك اليت تتعاقد معها وزارة 
الشؤون االجتماعية، وعلى أساس أي معايري، وعن التكاليف، 
أمام إطالق سياسات عامة باجتاه مراقبة  الكثرية  العوائق  وعن 
وشفافية أكرب، والعالقة بني هذه املؤسسات من جهة والدولة 
واجلمعيات املعنية حبقوق االنسان والطفل من جهة أخرى، وهل 
وجود األطفال يف املؤسسات أقل كلفة فعاًل من وجودهم ضمن 
العائالت  دعم  يف  واجباتها  عن  الدولة  تتخلى  لكي  عائالتهم 
نفسها ال اجلمعيات اليت تؤويهم. أسئلة كثرية تضع اإلصبع على 
»أكرب القضايا من جهة وأقلها وجودًا بالنقاش العام من جهة 

أخرى«، حبسب نزار صاغية، املدير التنفيذي للمفكرة.
البحوث  مؤسسة  أجرتها  اليت  تلك  األرقام.  من  القضية  فلنبدأ 
وبالتعاون  االجتماعية  الشؤون  وزارة  من  بطلب  واالستشارات 
الدراسة  خرجت  يومها،   .2006 عام  اليونيسيف  منظمة  مع 
بـ«املفاجآت«، يقول معّدها رضا محدان. رمبا، هي نفسها اليت 
محلت وزارة »الشؤون« على عدم نشرها طوال تلك السنوات... 

رغم اختالف احلقبات. فماذا محلت؟
عدا عن نسبة الـ90% من الفقراء، فإن أخطر ما ورد فيها أن 
عائالت بأكملها قد تكون هناك. وهنا، يشري محدان إىل أن هناك 
»95% من االطفال هم إخوة، أي 19 ألفًا. مثاًل هناك 180 منهم 
يشكلون عائالت من ستة أشقاء و15 ألفًا من شقيقني و500 
فقط من طفل واحد من العائلة«. مثة تفاصيل أخرى، منها مثاًل 
تشارك األطفال يف الثياب، حيث تبلغ النسبة 13%، وتصبح 
مقززة أكثر عندما نتحدث عن مشاركة يف املالبس الداخلية مبعدل 
6,2%، عدا عن مساحة النوم اليت ال نراها، ولكننا نقرأها، إذ 
خلصت الدراسة إىل اعتبار املساحة التقريبية 4,8 أمتار للطفل 
هل  واحدة.  غرفة  ينامون يف  طفاًل   40 عن  متغاضني  الواحد، 
سأل أحدنا أيضًا عن ذلك وعمن يقومون برعاية األطفال؟ من 
»معظم املوظفني يعملون بدوام جزئي،  الدراسة،  هم؟ حبسب 
وجزء مهم منهم غري جمهز للتعامل مع االطفال، وليسوا مؤهلني 
كفاية على املستوى التعليمي، إذ إن غالبيتهم ال ميلكون أكثر 
من شهادة البكالوريا«. أما ما هو أهم، فهو »غياب دور األهل، 
نظرًا إىل انعدام وجود جلان أهل قد تشارك يف أي قرار«. غياب 
يشبه متامًا الغياب األكرب للدولة اليت تتعاطى معها املؤسسات 
على أنها »صندوق علي بابا«: هي تعطي األموال وهم ميارسون 

عائالت تيّتم أوالدها
90% يف »امليامت« فقراء ال أيتام
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يصرفون  املزدوج:  دورهم 
ويراقبون.

بعيدًا عن ذلك، ما الذي يدفع 
يف  أطفاهلم  إيداع  إىل  األهل 
املؤسسات؟ أول ما قد جييب 
به هؤالء هو سعيهم للتعليم. 
اىل  سعوا  لو  ماذا  لكن، 
الدولة  متلكها  رمسية  مدارس 
حتى  جييبون:  مناطقهم؟  يف 
تسديد  على  لنا  طاقة  ال  هذه 
يكونان  قد  شرطان  قسطها. 
ليس  ولكن  لإليداع،  سببًا 
يف  يتحققا  أن  بالضرورة 
فبالنسبة  الرعاية.  مؤسسات 
الدراسة  تبنّي  التعليم،  إىل 
الرتفع ملن يتعلمون  أن نسبة 
أقل   )%83( املؤسسة  داخل 
 ،)%87( خارجًا  نسبتها  من 
الرسوب  نسبيت  عكس  على 
والتسرب اللتني هما أكرب يف 
العوامل  عن  فضاًل  املؤسسة، 
النفسية اليت ال طاقة لألرقام 
تنتفي  هكذا،  وصفها.  على 
استنتاج سريع،  وهذا  احلاجة. 
الطفل  بقاء  عن  آخر  سيتبعه 

راجانا حمية

75% من موازنة وزارة الشؤون تذهب اىل جمعيات الرعاية االجتماعية )مروان بو حيدر(

90% من األطفال املقيمني يف دور األيتام فقراء وليسوا أيتامًا )هيثم املوسوي(

يف حضن العائلة. فكم ستبلغ 
تكلفته؟ حبسابات تراعي مؤشر 
الدراسة  ستخلص  األسعار، 
العائلة  يف  الطفل  أن  إىل 
لرية  ألف   118 يكلف  األفقر 
يف  »الراس«  فيما  لبنانية، 
املؤسسة يكلف 133 ألف لرية 
الشؤون،  وزارة  من  شهريًا 
من  أخرى  تكاليف  إىل  إضافة 
وزارتي الرتبية والصحة. وهذا 
إنذار للدولة كي تقوم بواجبها 
مثاًل.  أسرته  يف  اليتيم  بدعم 
بطبيعة  يسأل  من  هنا  سيأتي 
أن  سنضمن  كيف  احلال: 
مكانها  يف  ستصرف  األموال 
أّي  وعلى  األطفال؟  على 
قادرة  الدولة  وهل  معايري؟ 
آخرين  فقراء  مواجهة  على 

سيسارعون إليها؟
بعيدًا عن تلك األسئلة احملقة، 
استعادة  »الدولة  على  جيب 
نعمة،  أديب  يقول  نفسها«، 
املستشار اإلقليمي يف منظمة 
من  أول  كان  الذي  اإلسكوا، 
من  األطفال  رعاية  عن  حتدث 

منظور احلقوق.
بتجربة مؤسسات الرعاية اليت تبلغ 176 مؤسسة، حبسب دراسة 
عام 2007، يتبني أن الدولة، من خالل وزارة »الشؤون«، ختلت 
وسيطًا  األحوال  أحسن  يف  أو  صندوقًا،  صارت  دورها.  عن 
لتحويل األموال إىل املؤسسات، بال معايري. ويصبح األمر أكثر 
موازنة الشؤون تذهب  مأسوية عندما نعرف أن ما يزيد على ¾ 
إىل تلك املؤسسات. فعندما كانت املوازنة تبلغ 109 مليارات 
لرية، كانت حصة املؤسسات 66 مليارًا، وبقي املبلغ على حاله 
 .2005 عام  يف  مليارًا   88 إىل  املوازنة  اخنفضت  عندما  حتى 
جّلها مؤسسات  املؤسسات يف  أن هذه  واألسوأ من كل ذلك 
»احملاصصة الطائفية«. من املسؤول عن كل هذا؟ برأي نعمة، 
هي سياسة الرتاكم. فهو، الذي عمل مديرًا ملشروعني لسنوات 
يف »الشؤون«، أكثر العارفني بغياب »التخطيط. أشياء يرتاكم 
بعضها فوق بعض من دون هيكلية منظمة للخدمات والسياسات 
ترك  اليت  العقود  أما يف  اليوم«.  عليه  حنن  ما  إىل  ستوصل 
تقدير معايريها للمؤسسات، فثمة ختمة مبنية على منطق الطوائف 
وقد  حل.  عن  التفتيش  الضروري  من  هنا، صار  واملناطقية. 

توصل نعمة يف تقرير أعّده للوزارة ما بني عامي 2002 و2004 
مثاًل  منها  موازنتها،  ربع  دفع  من  الدولة  تريح  قد  حلول  إىل 
اللذان صدر على اثرهما قرار يف »الشؤون« ومجدا  اإلجراءان 
بعد فورة املؤسسات املستفيدة من وجود األوالد فيها: األول 
الذي يقضي بإيقاف أو عدم استقبال من بلغ 18 عامًا، ووقف 
الوزارة عقود التعليم املهين اخلارجي والداخلي العالي يف مجيع 
حتويل  بشروط  تتعلق  أخرى  إجراءات  إىل  إضافة  املؤسسات، 
األطفال. فماذا لو توصلنا رمبا إىل شرط للتحويل يقضي بصدور 
قرار قضائي لكي خيرج الطفل من األسرة؟ ليست احلاالت كلها 
هو  العائلة  يف  وآخرًا  أواًل  الطفل  فوجود  للخروج،  متشابهة 
الطفل. بعض من  اتفاقية حقوق  ما تنص عليه  األمثل، وهذا 
هذه اإلجراءات أقامت الدنيا ومل تقعدها، فكيف ميكن أن تقنع 
صاحب مؤسسة مثاًل يسجل يف مؤسسته 500 طفل، إن فرضنا 
أنه على »الراس« يتقاضى 133 ألفًا شهريًا، وحتى عن دوامات 
يذّكرنا  الذي  الواقع  الطالب؟ هذا  اليت ال حيضر فيها  الصيف 
بأنواع كثرية من هذه النماذج، منها مؤسسات التعليم اخلاص 

ومراكز االستشفاء مثااًل.
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قضايا وتحقيقات

يف  الضوئية  األلياف  شبكة  تركيب  أعمال 
أشهر،  ثالثة  منذ  متوقفه  الشمال  منطقة 
لتصليح  إذنًا  خاصة  إعطاء شركة  حيتاج  فيما 
عطل إنرتنت إىل أكثر من عشرة أيام. يتذّرع 
وزارة  يف  والصيانة  لالستثمار  العام  املدير 
االتصاالت، عبد املنعم يوسف، بأن ذلك مرتبط 
بني  املراسالت  تكشف  فيما  أمنية،  بهواجس 
ناجي  والتجهيز  لإلنشاء  العام  واملدير  يوسف 
صحناوي  نقوال  االتصاالت  ووزير  أندراوس 
أوجريو  بني  اإلدارية  املناكفات  استمرار  عن 

ووزارة االتصاالت.
تتكشف معامل االزدواجية الوظيفية لعبد املنعم 
أذونات  قضية  يف  جتلياتها  بأبهى  يوسف 
قبل  من  اململوكة  اهلاتف  مراكز  اىل  الدخول 
وزارة االتصاالت واليت تديرها هيئة أوجريو.

العام  املدير  وظيفة  بني  جيمع  الذي  الرجل 
ووظيفيت  الوزارة  يف  والصيانة  لالستثمار 
الرئيس واملدير العام هليئة أوجريو، قرر أن 
اىل  الدخول  إذونات  على مجيع  توقيعه  يضع 
األقسام الفنية يف املراكز اهلاتفية وصاالت 
االتصاالت  لوزارة  التابعة  واحملطات   DSL الـ 
اخللوي  وشركيت  اإلنرتنت  شركات  قبل  من 
الصيانة،  بأعمال  للقيام   TOUCHو  ALFA
إضافة اىل دخول املتعهدين واملتعهدين من 
الباطن واالستشاريني الذين يقومون برتكيب 

.DWDM وجتهيز شبكة األلياف الضوئية
دفع املكلف اللبناني نتيجة هذا اإلجراء تأخريًا 
الضوئية  األلياف  استكمال شبكة  إضافيًا يف 
للمتعهد  شهرية  إضافية  وأعباًء  شهور  لعدة 
تقدر حبواىل ١٤٩ ألف دوالر، عدا عن تكاليف 
إضافية للشركة املشرفة. أما يف حال حدوث 
تديرها  اليت  اإلنرتنت  خطوط  يف  انقطاع 
 DSL الـ  اخلاصة من داخل صاالت  الشركات 
اىل  حيتاج  املشرتك  فإن  اهلاتف،  مراكز  يف 
تشغيل  إلعادة  تقدير  أقل  على  أيام  عشرة 
هذه  تؤدي  أن  من  خماوف  وسط  الوصالت، 
اإلجراءات اىل انقطاع شبكة اخللوي اليت تبث 
أسطح  يف  املثبتة  اإلرسال  أعمدة  خالل  من 
يوسف  يتحّنن  أن  قبل  اهلاتف،  مراكز  بعض 

بإذن دخول إلصالحها.
يف  بدأت  اليت  اجلديدة،  املعادلة  هذه  تثبت 
متوز املاضي، أن هيئة أوجريو، اليت يفرتض 
أنها أوكلت بعقود لصاحل املالك، وهو الدولة 
على  تتصرف  باتت  االتصاالت،  بوزارة  ممثلة 
ملك  وليست  ملكها  املراكز  هذه  أن  قاعدة 
التصرف  يف  احلق  صاحبة  االتصاالت  وزارة 
من  أوجريو  هيئة  على  استعصي  وما  بها. 
خيرجه  املراكز،  على  األمنية  سلطتها  خالل 
يوسف بلبوس إداري فيضع القلم الذي يوّقع 
العام  املدير  قلم  وحيمل  أوجريو،  باسم  به 
طالبًا  نفسه  فيخاطب  والصيانة،  لالستثمار 
أوجريو أن ال يسمح بدخول  من عبد املنعم _ 
املراكز اىل أي جهة قبل احلصول على توقيع 

الوزارة! عبد املنعم _ 
تكّشفت يف  الفضيحة   _ القضية  وقائع هذه 
لإلنشاء  العام  املدير  وّجهها  اليت  املراسالت 
والتجهيز يف وزارة االتصاالت ناجي أندراوس، 
عبد  والصيانة  لالستثمار  العام  املدير  اىل 
اليت  املعوقات  من  حمذرًا  يوسف،  املنعم 
مشروع  تنفيذ  الستكمال  يوسف،  يضعها 
شركة  تنفذه  الذي  الضوئية  األلياف  شبكة 
لديها  العاملني  منع  استمرار  بعد  أريكسون، 
أكثر  منذ  اهلاتفية،  املراكز  دخول خمتلف  من 
من ثالثة أشهر، بغية استكمال التجارب على 
لشروط  وفقًا  وتسليمها  املنفذة  األشغال 
قيام  عدم  من  أندراوس  اشتكى  كما  العقد. 
يف  العاملني  أوجريو  وهيئة  الوزارة  موظفي 
منطقة الشمال مبواكبة الشركة امللتزمة لتأمني 
املراكز  يف  بالتيار  املشروع  جتهيزات  تغذية 
املمتدة من جرود البرتون حتى قضاء عكار، مع 
املركبة يف مركز  التجهيزات  أن  اإلشارة اىل 
هاتف البرتون مت وضعها خارج اخلدمة من قبل 

»األعــطال« بــيد عـبد املــنعم
بسام القنطار 
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منع دخول الشركات إىل السنرتاالت بحجّة األمن

الغري ونزع كابالت األلياف الضوئية املوصولة 
قرى  لربط  األشغال  توقف  اىل  أدى  ما  بها، 
أندراوس  ولفت  الرئيسي.  باملركز  البرتون 
اىل أن املهندس املسؤول يف الشمال أمني 
منع  أنه  واإلنشاء  التجهيز  مديرية  أبلغ  نبوت 
على  الدخول  من  أريكسون  شركة  موظفي 
أجراه معه يوسف، حيث  الذي  االتصال  ضوء 
أبلغه األخري ضرورة منع أي موظف من شركة 
أريكسون من الدخول اىل املراكز اهلاتفية اليت 
تقع ضمن مسؤوليته، بانتظار تعليمات جديدة 
من املدير العام لالستثمار والصيانة. وخلص 
الشركة  دفع  الوضع  هذا  أن  اىل  أندراوس 
شهرية  إضافية  بأعباء  املطالبة  اىل  امللتزمة 
تقدر حبواىل ١٤٩ ألف دوالر، ما حيمل اإلدارة 
تكاليف إضافية خارج نطاق العقد بسبب تأخر 
تنتهي يف  اليت  الفرتة احملددة  اإلجناز ضمن 
أواخر كانون الثاني ٢٠١٤، كما حيّمل اإلدارة 
تكاليف إضافية للمشرف شركة خطيب وعلمي 
وذلك ألسباب غري قانونية وغري منطقية. وأن 
التأخري احلاصل سيؤدي اىل متديد مهلة عقد 
الشركة امللتزمة لفرتة تعادل فرتة منعها من 
أندراوس  كرر  أخرى،  مراسلة  ويف  العمل. 
اىل  دخول  منع  إجراءات  اىل  مشريًا  شكواه، 
 Alcatel – Lucent املراكز اهلاتفية طالت شركة
 CET والتجارة  للهندسة  االحتاد  وشركة 

امللتزمتني ألشغال ختّص وزارة االتصاالت.
بتكذيب  أندراوس  مراسالت  على  يوسف  رّد 
بها  قام  منع  إجراءات  أي  ونفيه  األخري، 
عن  فقط  متّنع  األخري  وأن  نبوت،  املهندس 
أي أشغال ليست من مهماته وال تقع  تنفيذ 
ال  وأنه  والتشغيل،  الصيانة  أعمال  إطار  يف 
يقوم برتكيب أي جتهيزات مل يكلف بها من 
عملت  الشركة  أن  اىل  أوجريو. وخلص  هيئة 
استكمال  وميكنها  نبوت،  إذن  دون  سابقًا 
ومسؤولية  املباشرة  مسؤوليتها  على  العمل 
مديرية اإلنشاء والتجهيز. وخلص يوسف اىل 
القول »من غري اجلائز يف ظل الظروف األمنية 
بدخول  السماح  العديدة،  والتحذيرات  الراهنة 
عمال أجانب اىل املراكز اهلاتفية، وهم يعملون 
بطاقة  حيملون  ال  امللتزمة،  الشركات  لصاحل 
تعريف شخصية، وال حتى بطاقة هوية أحيانًا 
األصول.  حسب  لبنان  داخل  عمل  إجازات  أو 
وخلص يوسف اىل أنه تالفيًا ألي خروق أمنية 
قد تصيب املرافق العامة االسرتاتيجية، يطلب 
مديرية  تزويد  والتجهيز  اإلنشاء  مديرية  من 
االستثمار والصيانة خبطة زمنية لألعمال اليت 
العاملة  الفرق  وجدول  املتعهدون  بها  يقوم 
وأمساء العاملني وجنسياتهم، ليصار اىل إعالم 
رؤساء املناطق، وذلك مبا يتالءم مع اإلجراءات 
األمنية الوقائية اليت صدرت عن قيادة اجليش 
اللبناني بالتنسيق مع األجهزة األمنية والرمسية 

املختصة.

حكومة  يف  االتصاالت  وزير  أصدر  بدوره، 
محل  قرارًا  صحناوي  نقوال  األعمال  تصريف 
الرقم ١/٧١٣ تاريخ ٢٤ تشرين األول املاضي، 
املراكز  يف  الفنية  األقسام  دخول  فيه  منع 
اهلاتفية إال ملن له عمل يف هذه املراكز من 
موظفي الوزارة ومستخدمي هيئة أوجريو، مع 
السماح لغري املوظفني الرمسيني بالدخول إذا 
املديرية  من  دخول«  »تصريح  حيملون  كانوا 
مصلحة التجهيزات،  العامة لإلنشاء والتجهيز _ 
على أن يربز حامل التصريح »أمر شغل« خيّوله 
املكلف  األشغال  لتنفيذ  املراكز  هذه  دخول 
بها. واستند صحناوي يف هذا القرار اىل قرار 
العمل  أسس  حيدد   ١٩٨٠ عام  صادر  سابق 
يف املديرية العامة إلنشاء وجتهيز املواصالت 

السلكية والالسلكية.
قرارات  الشكل،  حيث  من  القرار،  هذا  يلغي 
لالستثمار  العام  املدير  عن  صدرت  سابقة 
آليات  تنظم  يوسف  املنعم  عبد  والصيانة 
شركات  جلميع  اهلاتف  مراكز  اىل  الدخول 
إنشاء  بأعمال  القيام  بهدف  اخلاص  القطاع 
لصاحل مديرية اإلنشاء والتجهيز، لكن الوقائع 
األمن يف  موظفي  أن  اىل  تشري  األرض  على 
أوجريو مينعون دخول أي منتدب عن شركات 
موظفي  برفقة  كانوا  لو  حتى  اخلاص  القطاع 
وزارة االتصاالت، مبعزل عما إذا كانت مهمتهم 
إبالغ  وجيري  باإلنشاء،  أو  بالصيانة  مرتبطة 
مسبق  إذن  على  احلصول  بضرورة  املعنيني 
هذه  اىل  الدخول  قبل  يوسف  املنعم  عبد  من 
املراكز. ولقد حدد يوسف آلية الدخول من قبل 
بإعالم املديرية قبل  الصيانة تقضي  شركات 
أسبوع على األقل من التاريخ املرتقب للدخول 
اإلدارة  بالتفصيل، لتتمكن  تشرح فيه طلبها 
من دراسة الطلب وإصدار إذن بالدخول. كما 
أصدر يوسف قرارًا حيدد فيه آلية الدخول يف 
توجب  اليت  الطارئة  الصيانة  أعمال  خص  ما 
خالل  واحملطات  اهلاتفية  املراكز  اىل  الدخول 
أوقات الدوام الرمسي أو خارجه وأيام العطل 
الدخول  قرارات  يوسف  حصر  ولقد  الرمسية. 
للصيانة غري الطارئة بإذن خطي صادر عنه، 
الدوام،  ضمن  الطارئة  الصيانة  حال  يف  أما 
سيدي،  ميشال  الصيانة  مدير  اإلذن  فيعطي 
ويف حال الصيانة الطارئة خارج الدوام الرمسي 
العمليات وفق  واألعياد، فتعطي اإلذن غرفة 

األصول.
وتبني وثيقة إحالة صادرة عن املديرية العامة 
على  »األخبار«  حصلت  والصيانة،  لالستثمار 
نسخة منها، أن إحدى شركات مقدمي خدمات 
على  للحصول  أيام  عشرة  انتظرت  اإلنرتنت 
إذن دخول اىل سنرتال احلازمية لتصليح خط 
ضمن  يصنف  العطل  هذا  أن  ورغم  مشرتك. 
قرار  أصدر  يوسف  فإن  الطارئة،  األعطال 
األمنية  الظروف  ظل  »يف  العمل  بهذا  تنويه 

الطارئة«.
شركات  إحدى  أن  أيضًا  »األخبار«  وعلمت 
يطال جتهيزاتها يف  حريق  عن  أبلغت  اخللوي 
األمن يف  دائرة  منعت  وقد  األشرفية،  مركز 
هيئة أوجريو موظفي الشركة من دخول املركز 
بذريعة عدم صدور قرار عن املدير العام عبد 

املنعم يوسف بهذا الشأن.
النوع من  الوزير صحناوي أكد أن تكرار هذا 
احلوادث من شأنه أن يؤدي اىل أعطال على 
شبكيت اخللوي واإلنرتنت يف املنطقة املشمولة 
بالتغطية، مع ما يرتتب على ذلك من تعطيل 
ملصاحل املواطنني وحتميل الوزير املسؤولية.

بسيل من  يوسف  الذي ميطر  لكن صحناوي، 
التفتيش  اىل  والشكاوى  اجلزائية  الدعاوى 
شورى  وجملس  احملاسبة  وديوان  املركزي 
تغيري  عن  اآلن  حتى  عاجزًا  يبدو  الدولة، 
املعادلة اإلدارية والسياسية اليت تضع يوسف 
هيئة  عرب  املباشر  التنفيذي  القرار  موقع  يف 
أوجريو، ويف املوقع اإلداري يف قلب وزارة 
نفسه  خياطب  يزال  ال  يوسف  االتصاالت. 
الصلح«  »رياض  من  إدارية  قرارات  ويصدر 
ال تلبث أن تستقر يف »جارور« ال قعر له يف 
مكتبه يف بئر حسن. فيما يقف املواطن اللبناني 
حكومة  تركة  على  متفرجًا  املشهد  أمام  حائرًا 
استقالت  اليت  الثانية  ميقاتي  الرئيس جنيب 
من وظيفتها قبل أشهر من استقالتها الفعلية 

ودخوهلا يف مرحلة تصريف األعمال. 

٨ دعاوى جزائية جديدة
يتعاطى عبد املنعم يوسف مع قرارات الوزير 
 ٢١ رفع  رغم  كامل،  بتجاهل  صحناوي  نقوال 
شكوى حبقه أمام هيئة التفتيش املركزي، اليت 
اختذت قرارًا محل الرقم ٢٠١٢/١٩ أوصت فيه 
بوجوب إعادة النظر بالوضع الوظيفي ليوسف 
جلهة اجلمع بني ثالث وظائف. ومن املعلوم أن 
يوسف جيمع بني وظيفة املدير العام لالستثمار 
ووظيفيت  االتصاالت،  وزارة  يف  والصيانة 
أنه  أي  أوجريو،  العام هليئة  الرئيس واملدير 
ميّثل رأس اهلرم يف اهليئة التنفيذية واهليئة 
الرقابية على السواء. يفيد جدول أعّده القسم 
القانوني يف وزارة االتصاالت بوجود ٥٢ شكوى 
ودعوى ومالحقة وتنبيه حبق عبد املنعم يوسف؛ 
بينها ٧ مراجعات أمام جملس شورى الدولة، مل 
ُيبّت أّي منها، و٧ دعاوى أمام القضاء اجلزائي 
مل ُيبّت أيضًا أي منها، يف حني بّت التفتيش 
 ،٢١ أصل  من  شكوى  عشرة  إحدى  املركزي 
وتراوحت القرارات الصادرة عن التفتيش بني 
بّت  كما  يومني.  أو  يوم  ملدة  الراتب  حسم 
ديوان احملاسبة ثالث معامالت، جاءت اثنتان 

منها لصاحل عبد املنعم يوسف.
يوسف  بني  القضائية  النزاعات  جديد 
جزائية  دعاوى  مثاني  األخري  رفع  وصحناوي، 
جديدة ضد يوسف، تسلمها القضاء املختص 
بالنزاعات  يتعلق  ما  منها  أسبوعني،  قبل 
القانونية واملالية حول مستحقات أوجريو لدى 

وزارة االتصاالت.

املدير العام لهيئة أوجريو عبد املنعم يوسف 
)مروان بوحيدر(



Page 15صفحة 15     

لبنانيات

 2013 األول  كانون   7 السبت 

جهادّيوه  الريح.  مهّب  يف  احللوة  عني  خميم 
خطر  باتوا مصدر  أمنية  الغارقون يف شبهات 
توفيق  الشيخ  يرتبع  هؤالء  رأس  على  داهم. 
طه. ال أدّلة دامغة ُتدين رجل القاعدة األبرز، 
ومع  أيضًا.  ُترّبئه  ال  األمنيني  هواجس  لكّن 

تفجري السفارة اإليرانية طفح الكيل.
انفجارين  دوي  هّز  الثاني،  تشرين   ١٩ يف 
االتهام  أصابع  اإليرانية.  السفارة  أركان 
اجلهة  فيما  إسرائيل،  إىل  وّجهت  الرمسية 
»تنظيم  رجال  كانت  للُشبهة  احتمااًل  األكثر 
لبنان وسوريا. بهذا  الناشطني بني  القاعدة« 
قطعت فورًا معظم األدلة واملعلومات األولية. 
دخلت  حتى  يهدأ  التفجريين  دوي  يكد  ومل 
»عني  خميم  يف  متشددة  إسالمية  شخصيات 
األبرز  امللجأ  لكونه  الُشبهة،  دائرة  احللوة« 
فروع  أحد  عّزام«،  عبداهلل  »كتائب  لقيادات 
العملية.  تبّنيه  أعلن  الذي  العاملي،  التنظيم 
املعروف  طه  توفيق  الشيخ  طيف  بقّوة  حضر 
بـ«أبو حممد«. ترافق ذلك مع اشتباه األجهزة 
األمنية يف تورط أحد مشايخ املخيم يف تزوير 
بطاقيت هوية الشابني املنّفذين. مل يكن هناك 
فقط.  ُشبهات  جمّرد  بل  حقيقية،  معلومة  أي 
هت األنظار إىل خميم »عني احللوة« جمددًا.  ُوجِّ
أحد األدلة كان تغريدة على موقع تويرت، عززته 
لدى  سعي  وجود  عن  سابقة  أمنية  معلومات 
لـ«التخطيط  املخيم  يف  موجودين  جهاديني 
لـ«حزب اهلل«  لشّن هجمات ضد أهداف تابعة 
ّنة  السُّ أهل  انتقامًا لالعتداء على  واإليرانيني، 
يف سوريا«. كل ذلك رفع من حال االستنفار 
لبنان.  يف  األمنية  األجهزة  لدى  الشديد 
اسُتعيدت حادثة ذبح العسكريني اليت تسببت 
مبعركة نهر البارد يف عام ٢٠٠٧. القياس هنا 
»إذا  أمنية رمسية:  أجهزة  بات جائزًا يف نظر 
ثبت توّرط متشّددين من خميم عني احللوة يف 
اهلجوم على السفارة اإليرانية، فإّن مثن ذلك 
وتضيف  املخيم«.  أهل  على  باهظًا  سيكون 
ولن  اهلل  حزب  »لن يسكت  نفسها:  املصادر 
تسكت إيران«. مل ُتفصح اجلهات األمنية عن 
الرّد احملتمل، متحدثة عن »فتح الباب واسعًا 
أمام حرب بأشكال متعددة، قد تبدأ بعمليات 
سبق،  ما  إىل  استنادًا  واغتياالت«.  تصفية 
ُأرِسلت رسائل حتذيرية. اسم الشيخ طه ُوِضع 
على رأس الالئحة، وإىل جانبه اصطّفت أمساء 
عدة تدور يف الفلك نفسه. يف هذا السياق، 
تكشف معلومات أمنية لـ«األخبار« عن »رسالة 
واضحة ُنقلت إىل فصائل فلسطينية بارزة يف 
عني احللوة ملعاجلة مسألة طه وجمموعته«. مل 
أّن  رأت  وإذ  التفاصيل،  يف  املصادر  ختض 
لكّنها  بقّوة«،  مطروح  املباشر  األمين  »العمل 
مضمون  يف  املطلوب  »أقل  أّن  إىل  لفتت 
طه  إخراج  يف  اإلسراع  حول  متحور  الرسالة 
وجمموعته من املخيم«. هذا اجلو كان موجودًا 
املخيم.  يف  مقيمني  قاعديني  جهاديني  لدى 
عن  هؤالء  حتّدث  »األخبار«،  مع  جلسة  ويف 
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جهادّيو عني احللوة: سنخرج لكي ال ُيدّمر املــخّيم 

بعد ثالثة أيام من املعارك بني اجليش السوري 
معارضة  مسلحة  مجاعات  أحكمت  واملسلحني، 
البلدة  معلوال،  على  الكاملة  سيطرتها  االثنني 
السورية اليت ال يزال أهلها يتحدثون لغة السيد 

املسيح.
أيدي  يف  أمس  السورية  معلوال  بلدة  سقطت 
أيام  ثالثة  بعد  املعارضة،  املسلحة  اجلماعات 
السوري.  اجليش  مع  االشتباكات  استمرار  من 
مّتجهني  عطّية  ودير  قارة  من  املسّلحون  خرج 
اىل النبك ومن ثم يربود اليت تسّللوا منها اىل 
معلوال )الواقعة على بعد حنو مخسة كيلومرتات 
دمشق  يربط  الذي  الرئيسي  الطريق  من 
حبمص( واليت تبعد 55 كلم عن دمشق. وسبق 
البلدة  املاضي  أيلول  املسلحون يف  هاجم  أن 
يزال  جدًا، وال  آثارًا مسيحية قدمية  اليت تضم 
اآلرامية.  املسيح  السيد  لغة  يتحدثون  أهلها 
حترير  من  السوري  اجليش  متكن  وحينذاك، 
معارك  بعد  املسلحون،  احتلها  اليت  األحياء 
يف  املسلحون  بقي  فيما  أيام،  لعدة  استمرت 
جزء مالصق للبلدة يضم فندق السفري. ويوم 
و«جبهة  النصرة«  »جبهة  اهلجوم  نّفذت  أمس، 
حترير القلمون«. وشهدت معلوال أمس معارك 
عنيفة، بعدما استطاع املسلحون السيطرة على 
دير  اىل  دخلوا  ثم  ومن  منها.  القديم  القسم 
مار تقال األرثوذكسي، بعدما تقّدموا اىل وسط 
سياف  بالجيا  الدير  رئيسة  واختطفوا  البلدة 
إضافة اىل عدد من الراهبات اللواتي يعملن يف 
الدير وامليتم التابع له. وحتّدثت مصادر أهلية 
عن حرق املسلحني لكنائس وبيوت يف البلدة. 
أن  االثنني،  ليل  »الفاتيكان«،  إذاعة  وذكرت 
١٢ راهبة أرثوذكسية أخرجن بالقوة من ديرهن 
بعدما استوىل عليه املسلحون. ونقلت االذاعة 
عن السفري البابوي يف سوريا املونسنيور ماريو 
زيناري قوله إن »األمر يتعلق بـ١٢ راهبة سورية 
ولبنانية«، موضحًا: »يبدو أن اجلهاديني اقتادوا 
الراهبات اىل الشمال حنو يربود. جنهل أسباب 
إنها  املعارضة.  مسلحي  جانب  من  العمل  هذا 
تطلق  لكي  الدير  على  أو سيطرة  خطف  عملية 

يدهم يف معلوال«.
»فرانس  لوكالة  سوري  أمين  مصدر  وأوضح 
برس« أن »جمموعات املعارضة املسلحة ألقت 
اليت  التالل  من  باملتفجرات  حمشوة  إطارات 
اجتاه  يف  البلدة  مرتفعات  عند  فيها  تتمركز 
هذه  اضطر  ما  البلدة،  داخل  اجليش  مواقع 
املعارضة  مقاتلو  وتقدم  الرتاجع.  اىل  القوات 
يف اجتاه وسط معلوال«. يف املقابل، أّكد مصدر 
يف »اجليش احلر«، لـلزميلة «األخبار«، »حترير 
مدينة معلوال يف القلمون من قوات األسد بعد 
معارك ضارية استمرت ملدة ثالثة أيام«، مشريًا 
وقال  املدينة«.  من  انسحب  »اجليش  أن  اىل 
املصدر إن »البلدة مت حتريرها يف ظل تعاون 
كل بني اجليش احلر وجبهة النصرة وجبهة حترير 
القلمون ولواء الغرباء والكتيبة العمرية«. وذكر 
حياولون  احلر  اجليش  »عناصر يف  أن  املصدر 
راهبات  عن  لإلفراج  املسلحني  مع  التفاوض 

البلدة«، مؤّكدًا ان »الراهبات بأمان«.
يف موازاة ذلك، استمرت املعارك يف الغوطة 
الشرقية )ريف دمشق(. وذكر مصدر عسكري 
معارض للزميلة «األخبار« »نقل ٢٠٠ جثة ملسلحني 
معارضني حتى اآلن اىل مستشفى املواساة يف 
عمليات  اجليش  من  وحدات  ونفذت  دمشق«. 
عسكرية عدة أدت إىل مقتل عشرات املسلحني 
يف دير سلمان ومرج السلطان والعتيبة، حسبما 

نقلت وكالة »سانا« اإلخبارية.
ويف مدينة حلب وريفها )مشال سوريا(، واصلت 
وحدات اجليش مالحقة اجملموعات املسلحة يف 

خمتلف القرى والبلدات.
سعداهلل  ساحة  يف  صاروخية  قذيفة  وسقطت 
أودت  القصر  بستان  معرب  مصدرها  اجلابري 

معلوال يف قبضة »النصرة«: خطف 12 راهبة 
جان عزيز

بلدة معلوال إبان الهجوم االول عليها يف ايلول 
املاضي )أ ف ب(

حبياة شخصني وجرحت مثانية آخرين، يف وقت 
تسلل  حماولة  اجليش  من  وحدة  فيه  صّدت 
جملموعة مسلحة من املدينة القدمية باجتاه حي 
قتلى.  أفرادها  مجيع  وأوقعت  علي  السيد 
وسقط  ١٠ قتلى و4 جرحى إثر سقوط قذائف 
على منطقيت املشارقة واجلميلية وسط حلب. 
وباءت حماوالت املسلحني يف الريف اجلنوبي 
للتقدم حنو طريق حلب ــ خناصر بالفشل بعد 
عدة أيام من املعارك يف قرى تقع إىل الغرب 
منه، وكان آخرها يف حمور الشيخ سعيد إىل 
املتنفس  يعترب  والذي  الطريق،  من  الشرق 
طريق  على  املدينة  جنوبي  للمسلحني  األخري 

مطار حلب الدولي.
من جهة ثانية، أصدرت »الدولة اإلسالمية يف 
العراق والشام« يف والية حلب قرارًا بفرض 
حصار على املناطق اخلاضعة لسيطرة »وحدات 
العمال  و«حزب  الكردية  الشعب«  محاية 
الكردستاني« يف منطقيت عفرين وعني عرب 
دخول  منع  القرار  ويتضمن  سوريا(.  )مشال 
هذه  إىل  واألدوية  والوقود  الغذائية  املواد 

املناطق.

اجليش يسيطر على النبك 
سيطر اجليش السوري أمس على كامل أحياء 
القلمون )ريف دمشق(، لكن  النبك يف  بلدة 
اشتباكات متقطعة شهدتها البلدة إثر متشيط 
الناشطني  أحد  وحتّدث  للمدينة.  اجليش 
»انسحاب  عن  للزميلةـ«األخبار«  املعارضني 
جبهة النصرة وتنظيم دولة اإلسالم يف العراق 
والشام والكتيبة اخلضراء من النبك«، مضيفًا 
مقاتلي  تركوا  التنظيمات  هؤالء  »عناصر  أن 

جيش اإلسالم حماصرين يف البلدة«.
الذي  العسكري«  الثوري  »اجمللس  وأصدر 
السوري  »اجليش  ألركان  العامة  اهليئة  يتبع 
احلر« يف القلمون بيانًا االثنني، قال فيه إن 
أي عمل عسكري يقوم به أي »طرف من جهة 
لبنان ضد منطقة القلمون ستعترب فيه احلكومة 
من  عنه، وهي  االول  املسؤول  اللبنانية هي 
ستتحمل مسؤوليته«. يف املقابل، أّكد مصدر 
املعارك  »سري  أن  لـ«األخبار«  لبناني  أمين 
اجلاهزية  رفع  درجة  يتجاوز  مل  القلمون  يف 
البلدات  على  لالعتداء  حماولة  ألي  والتصدي 
»الرد  أن  على  وشّدد  احلدودية«.  اللبنانية 
سيكون قاسيًا جدًا يف حال اهلجوم«، مشريًا اىل 
القادرين  اللبنانية  القرى احلدودية  أبناء  »أن 

على محاية مناطقهم ُيعّدون باآلالف«. 

حتذيرات تلّقوها. استعادوا مراحل املواجهة مع 
»حزب اهلل«، متحدثني عن »جّرة كسرها حزب 
اهلل بدخوله املعركة يف سوريا«. استعرض أحد 
احللوة  عني  خميم  البارزين يف  القاعدة  رجال 
وحزب  إيران  من  كل  فيها  ارتكبت  »حمّطات 
اهلل أخطاًء قاتلة«. يرى الرجل أّن »هذه األخطاء 
العدو  مع  صراع  من  الصراع  بوصلة  حّولت 
اليهودي وداعمه األمريكي إىل مواجهة مفتوحة 
مع الشيعي«. ُيضيف القيادي املذكور: »بات 
الشيعي اليوم أوىل بالذبح بعدما كان اليهودي 
والتهديد  التحذير  رسائل  بشأن  أّما  كذلك«. 
الذّلة  مّنا  هيهات  »حنن  فيقول:  تلقوها  اليت 
فسنخرج  اخلروج  على  ُأجربنا  إن  هم،  وليس 

حماربني ال أذاّلء«.
رغم كل ما سبق، أصابع االّتهام كانت وال تزال 
أو غريها،  السفارة  عملية  إىل طه. يف  ُتوّجه 
ُينظر إىل الرجل على أّنه مصدر خطر دائم، لكّن 
تفصياًل صغريًا خلق ترّددًا لدى احملققني بشأن 
دقة االتهام املوّجه إليه يف اهلجوم األخري على 
اإلعالن  بأسلوب  يتعّلق  اإليرانية،  السفارة 
وكيفيته. فقد اعتاد التنظيم اإلسالمي اإلعالن 
امُلعتمد  بيان حيمل ختمه  بواسطة  عملياته  عن 
الفجر  »موقع  على  ُينشر  فيديو  مقطع  عرب  أو 
لإلعالم«، املعتمد لدى التنظيم العاملي، وليس 
عرب شخص ال صفة حُمددة له تنظيميًا، كالشيخ 
انتمائه  عن  ُأعلن  الذي  زريقات  الدين  سراج 
حديثًا إىل التنظيم )عام ٢٠١٢(. بسبب ذلك، 
انتظر كثريون صدور البيان خالل اليومني أو 
الثالثة التالية، لكن ذلك مل حيصل. يف هذا 
القاعدة«  »تنظيم  من  عناصر  ينقل  السياق، 
يقيمون يف عني احللوة للزميلة «األخبار« نفي 
الشيخ طه وجود أي عالقة بينه وبني الشيخ 
القيادي  تأكيد  عن  هؤالء  حيكي  زريقات. 
األبرز يف »كتائب عبداهلل عّزام« أن ال عالقة 
استهدف  الذي  االستشهادي  بـ«اهلجوم  هلم 
»عدم  يؤكدون  وإذ  اإليرانية«.  السفارة 
اعتداءات  رّدًا على  باعتباره  للهجوم  استنكاره 
يف  السّنة  أهل  تطال  اليت  اهلل  وحزب  إيران 
لبنان وسوريا«، إاّل أنهم يشددون على نفيه 
أي عالقة له أو لتنظيمه باهلجوم، كاشفني أّنه 
أعلن ذلك يف أكثر من اجتماع له مع قيادات 
عن  املذكورون  اجلهاديون  وينقل  إسالمية. 
له  يتبع  الذي  التنظيم  أّن  حممد  أبو  الشيخ 
»يعمل حتت مسّمى »سرايا زياد اجلّراح«، يف 
حني أن التنظيم الذي تبّنى العملية تنظيم آخر 
خيتلف عنا ويعمل حتت مسّمى »سرايا احلسني 
أو  الرجل  ُيصدر  مل  ملاذا  أّما  علي««.  بن 
تنظيمه بيان نفي؟ فريّد هؤالء: »هذا أسلوب 
أّنه قاهلا  اإلعالم، يكفي  أبو حممد... ال حُيب 
أمام كل من جالسه«. وختتم املصادر  عالنية 
بالقول: لن نكون سببًا يف دمار عني احللوة. 
وإذا ُحوصر، فبالتأكيد سنخرج لنقي أهلنا شر 
القتال. حنن لن نتنازل، لكننا نعرف أن عدّونا 

سيقاتلنا بأبناء املخيم«. 

قيادي قاعدي: بات الشيعي اليوم أوىل بالذبح بعدما كان اليهودي كذلك )أرشيف(

رضوان مرتضى 
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
أمن طرابلس يف ُعهدة اجليش واجتماع القصر 
اجلمهوري يعلن »طرابلس منطقة عسكرية«

طرابلس  يف  الكارثي  بالوضع  الرمسي  االهتمام  منسوب  ارتفاع 
من خالل تكليف اجليش اختاذ »اإلجراءات الالزمة« لضبط الوضع 
منسوب  من  كثريًا  األمنية، مل خيفف  األجهزة  باقي  على  واالمرة 
أالثنني  استمرت  اليت  وهي  ميدانيًا،  االشتباكات  وحرارة  التوّتر 
لليوم الثالث على التوالي ضارية ومبختلف أنواع االسلحة ما رفع 
عدد الشهداء إىل 11 وعدد اجلرحى إىل ما فوق السبعني معظمهم 

من املدنيني.
وساد لغط يف شأن خالصة االجتماع يف القصر اجلمهوري والذي 
رئيس حكومة  العماد ميشال سليمان  اجلمهورية  رئيس  إىل  ضّم 
تصريف األعمال جنيب ميقاتي وقائد اجليش العماد جان قهوجي 
وقيل بعده ان القرار اختذ بإعالن طرابلس »منطقة عسكرية« قبل أن 
يتوّضح الحقًا، وعلى لسان ميقاتي، ان األمر دون ذلك، وأّن القرار 
يقضي »بتكليف اجليش اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ تعليمات حفظ 
السّيارة  والقوى  العسكرية  القوى  األمن ملدة ستة أشهر ووضع 
حتت امرته باإلضافة إىل تنفيذ االستنابات القضائية اليت صدرت 

واليت ستصدر«.
وأوضحت مصادر مطلعة »ان القرار جيّمد الوضع وال يعاجل املشكلة، 
لكن ال شيء مينع اجليش طاملا مت تفويضه من أن يداهم ويصادر 
ويوقف أي مشبوه أو مسلح أو متهم«. مشرية اىل ان جعل املدينة 
من  قرار  إىل  أمر حيتاج  عسكرية،  منطقة  وناصية،  مدنية  أي  أو 
جملس الوزراء. وقالت »كنا حنضر االجتماعات األمنية سابقًا ومل 
يكن مقبواًل حتويل املدينة إىل منطقة عسكرية ألنه خييفها ويضعها 

يف قبضة حديدية«.
وأكد وزير الداخلية مروان شربل انه »ليست هناك منطقة عسكرية 
وزراء  جملس  إىل  حتتاج  األوىل  طرابلس.  يف  طوارئ  حالة  وال 
والثانية إىل جملس نواب، والذي سيحصل هو أّن اجليش سيتوىل 
تنفيذ اخلطة األمنية واالستنابات القضائية اليت صدرت وستصدر 
وكل األجهزة األمنية ستأخذ دورها يف هذا اجملال على أن تكون 

حتت امرة اجليش«.
وأكد النائب مسري اجلسر لياًل ان ما تقّرر كان متفقًا عليه مسبقًا 
يف االجتماع الذي عقد السبت املاضي لكل وزراء ونواب طرابلس 
سليمان،  الرئيس  مع  جرت  اتصاالت  وبعد  ميقاتي  الرئيس  مع 
مشريًا إىل »ان ال إشكال ألحد يف املدينة مع القرار طاملا أنه حيصر 
املوضوع برمته باجليش«، ورأى يف اتصال معه ان ما تقرر »يساعد 

يف معاجلة الوضع وهناك بصيص أمل«..
وكانت أوساط اجملتمعني يف قصر بعبدا أوضحت أنه »مت التأكيد 
خالل االجتماع على نقطتني، األوىل ان استقرار السلم األهلي هو 
خط أمحر لن ُيسمح بتجاوزه. والثانية ان األمور مل تصل بعد إىل 

حد اقتحام اجليش مناطق مأهولة«.
وتراجعت حّدة االشتباكات ليل االثنني بعد أن كانت اشتدت عصرًا 
خصوصًا على جبهة امللولة واملنكوبني من جهة وجبل حمسن من جهة 
ثانية ما اضطر اجليش إىل استخدام املضادات األرضية بكثافة ردًا 
على مصادر القنص اليت استهدفت جسر امللولة من أبنية تقع يف 
جبل حمسن واليت أدت إىل جرح عسكريني، وتأمني سحب اجلرحى. 
وأدى تصاعد حدة االشتباكات وسقوط القذائف إىل اندالع عدد من 
احلرائق يف شقق سكنية يف منطقيت التبانة واجلبل وحتديدًا بني 

بعل الدراويش واحلارة اجلديدة.
الدهم  وعمليات  األمنية  اجراءاته  تنفيذه  وخالل  اللبناني  اجليش 
اعتقل شخص من آل عبدالعزيز يف جبل حمسن وصادر منه قاذف 
 »bkc« نوع  متوسط  ورشاش  »أر.بي.جي«  نوع  من  صواريخ 
قام  أن  بعد  الزير  فهد  للمدعو  مراكز  أيضًا  داهم  كما  وبندقية. 

باطالق النار على دورية للجيش.
ان  فيه  أكدت  بيانًا  اجليش  قيادة  التوجيه يف  مديرية  وأصدرت 
وحدات اجليش واصلت تعزيز اجراءاتها األمنية يف طرابلس )...( 
ومشلت تسيري دوريات وإقامة حواجز تفتيش، والرد على مصادر 
القنص، وإزالة الدشم املستحدثة، كذلك تنفيذ عمليات دهم أماكن 
جتمع املسلحني، أسفرت عن ضبط اسلحة حربية خفيفة ومتوسطة 
أجهزة  من  عدد  اىل  باالضافة  متنوعة،  عسكرية  وأعتدة  وذخائر 
االتصال الالسلكية، ومت تسليم املضبوطات إىل املراجع املختصة 

الجراء الالزم«.
بعد  طرابلس  سراي  يف  التحضريات  ذلك  موازاة  يف  وتواصلت 
»سرية  لـ  التابعة  السّيارة  العناصر  من  عنصر  أربعمئة  وصول 
مناطق  يف  لالنتشار  استعدادًا  الداخلي  األمن  قوى  الفهود« يف 

االشتباكات وأحياء املدينة.

صقر يتسلم ملف »اجلمارك« و »فريق اجلديد« 
لالدعاء

تسلم مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر 

اليوم ملف الشكوى اليت تقدم بها تلفزيون »اجلديد« ضد عناصر 
اجلمارك مرفقة التحقيقات األولية اليت اجراها قسم املباحث اجلنائية 
املركزية والنيابة العامة التمييزية مع اجلهة املدعية »فريق اجلديد« 
الدين  مشس  ابراهيم  العقيد  بينهم  اجلمارك  عناصر  من  واربعة 
يف  صقر  يدعي  ان  وينتظر  اقامة.  بسندات  حينها  تركوا  الذين 

امللف بعد االنتهاء من دراسته.
يف املقابل، فان النيابة العامة التمييزية ال تزال حتقق يف الشكوى 
اليت تقدمت بها ادارة اجلمارك ضد »تلفزيون اجلديد« على خلفية 
بريوت  وسط  يف  اجلمارك  ادارة  مبنى  امام  وقع  الذي  االعتداء 

اخلميس املاضي.

موقوف جديد يف »أحداث عربا«
تسلم قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا موقوفًا جديدًا 
يف »احداث عربا«، كان قد اوقف يف مطار رفيق احلريري الدولي 
اثناء عودته من بلغاريا، وذلك متهيدًا الستجوابه يف القضية بعدما 

مشله ادعاء النيابة العامة العسكرية مع آخرين.
القرار  اعداد  يف  باشر  قد  غيدا  ابو  القاضي  فإن  املقابل،  يف 
االتهامي مبلف »احداث عربا« الذي يشمل 72 مدعى عليهم بينهم 

48 موقوفًا.

االدعاء على اثنني باختالس أموال »الضمان
ادعى النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم على املوقوف عزام 
حممد الزين جبرم اختالس أموال عامة عائدة إىل الصندوق الوطين 
للضمان االجتماعي عرب فواتري صحية وهمية.كما سطر ابراهيم بالغ 

حبث وحتر حبق موسى الياس صوان باجلرم عينه.

إرجاء استجواب زوجة بشري يف »ملف االغاثة«

ارجأ قاضي التحقيق االول يف بريوت غسان عويدات اىل 12 كانون 
االول اجلاري، استكمال استجواب رجاء مسعود يونس زوجة االمني 
العام للهيئة العليا لإلغاثة ابراهيم بشري يف ملف اختالس أموال 

اهليئة وتهريبها اىل اخلارج وتبييض االموال.
»مستشفى  املوقوفة يف  يونس  سوق  لتعذر  اجللسة  ارجاء  وجاء 

احلياة«، ألسباب صحية.
وكان سبق للقاضي عويدات ان أصدر مذكرة توقيف وجاهية حبق 

يونس بعدما استجوبها يف املستشفى.

القبض على قاتل ضابط وعسكري على »حاجز ضهر 
البيدر«

القبض  الداخلي  األمن  قوى  البيدر يف  ضهر  حاجز  عناصر  القى 
على مصطفى أمحد كرنيب )20 عاما( وهو مطلوب مبوجب وثيقة من 
اجليش جبرم قتل ضابط وعسكري واالعتداء على دورية عسكرية.

من جهة اخرى متكنت مفرزة استقصاء بريوت من توقيف 11 مطلوبًا 
بينهم سوري جبرائم خمتلفة كما حجزت 14 دراجة نارية و7 سيارات 

خمالفة.
ففي حملة سوق األحد مت توقيف أ.م.ع.أ وهو مطلوب مبوجب خالصة 

حكم صادرة عن حمكمة جزاء صيدا.
بعدما ضبط حبوزتهما  هـ.ع.ع وف.ر.ش  توقيف  احلمرا، مت  ويف 

مسدس حربي غري مرخص.
واحد  وسوري  لبنانيني  ثالثة  توقيف  مت  بريوت  ويف حملة وسط 
وهم: م.س.أ.و و أ.أ.أ.ع وح.ح.أ والسورية هـ.خ.أ بعدما ضبط 

حبوزتهم مسدس حربي غري مرخص وكمية من الكوكايني.
ويف حملة الروشة مت توقيف: ط.ي.ح وهو مطلوب مبوجب مذكرة 
مادتا  معهم  بعدما ضبطت  وع.ح.أ  وع.أ.د  توقيف جبرم خمدرات 

حشيشة الكيف والكوكايني.
ويف حملة املصيطبة مت توقيف ف.م.ق وهو مطلوب مبوجب خالصة 
وترويج  تعاطي  جبرم  ايضا  توقيف  ومذكرة  خمدرات  جبرم  حكم 
اىل  املقرتف  اجلرم  املوقوفني حبسب  حتويل  مت  وقد  املخدرات. 

الفصائل والقطعات اإلقليمية إلجراء املقتضى القانوني حبقهم.
»ضمن  انه  بيان  الداخلي يف  االمن  لقوى  العامة  املديرية  اعلنت 
إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف 
أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتارخيي 2013/11/30 
أفعااًل جرمية على  و2013/12/1 من توقيف 92 شخصا إلرتكابهم 
خلسة  البالد  دخول  جبرائم   20 بينهم:  كافة،  اللبنانية  األراضي 
وإقامة غري مشروعة، 16 جبرائم سرقة، 10 جبرائم خمدرات، 6 دون 
أوراق ثبوتية، 5 جبرم دعارة، 4 جبرم تزوير، 3 جبرم مقاومة رجال 
السلطة، 3 جبرم ضرب وإيذاء، 3 لالشتباه بهم، 2 جبرم حماولة 
قتل، 2 جبرم حترش، 2 جبرم شهر مسدس، و5 جبرائم : قرصنة 
موقع إلكرتوني، خمالفة أنظمة،إساءة أمانة، تسول، عدم دفع نفقة، 

و11 مطلوبا للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

إشكاالن يف حتويطة الغدير وصربا

وقع خالف فجر االثنني يف حملة حتويطة الغدير، قرب مكتب حركة 
»امل«، والسباب جمهولة بني اشخاص من آل حرب وآخرين من آل 
حيدر ما لبث ان تطور اىل اطالق نار نتج عنه اصابة نزيه عباس طي 

ملصادفة مروره يف املكان، وقد نقل اىل مستشفى الربج.
وقد حضرت القوى االمنية وبدأت مبطاردة مطلقي النار لتوقيفهم 

واحالتهم اىل القضاء املختص.
ووقع إشكال آخر يف حملة صربا - أطراف خميم شاتيال بني آل الزير 
من جهة وآل سليم من جهة أخرى، تطور اىل اطالق نار متبادل من 
تابعة  املخيم  تدخلت عناصر من داخل  اسلحة حربية رشاشة وقد 
للجان الشعبية الفلسطينية وعملت على تهدئة الوضع ومل تتبلغ 

املراجع االمنية اللبنانية عن نتائج اطالق النار وأسبابه.
وقد فتحت فصيلة بئر حسن حبسب الصالحية املكانية حتقيقا يف 

احلادث ملعرفة املالبسات وتوقيف مطلقي النار.

توقيف برازيلي حاول إدخال خمدرات عرب املطار
الدولي  احبطت دائرة املسافرين يف مجارك مطار رفيق احلريري 
فجر االثنني حماولة ادخال ستة كيلوغرامات من مادة الكوكاكني 

من الربازيل.
ومت توقيف الربزيلي ج.ب. )37 عاما( الذي كان قادمًا اىل لبنان 
عرب اثيوبيا وحبوزته املخدرات اليت كان يضعها ضمن حقيبة مزدوجة 

القعر بطريقة حمرتفة ومبتكرة.
وقد احيل املوقوف اىل مكتب مكافحة املخدرات املركزي ملتابعة 

التحقيق معه.

..و11بينهم مزورو جوازات

قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل الفرتة 
وبإشراف   2013/12/01 لغاية   2013/11/25 تاريخ  من  املمتدة 
النيابات العامة، بتوقيف عدد من االشخاص بتهم ارتكاب افعال 

جرمية وذلك على الشكل التالي:
مزورة  واقامات  سفر  جوازات  استعمال  جبرم  اشخاص  ثالثة   -

لالنتقال من لبنان اىل دول اوروبية.

- شخصان جبرم تزوير جوازات سفر.
- شخصان جبرم استعمال جوازات سفر غري عائدة هلما.

- ثالثة اشخاص جبرم حيازة اسلحة واالشتباه بالقيام باعمال خملة 
باالمن.

- شخص جبرم خمالفة نظام االقامة.
وقد احيل املوقوفون مجيعا اىل القضاء املختص.

مسلحون يقتحمون منزالً ويهددون أصحابه يف حي السلم
ص(  وا.  ح.ا  د.  و  س  )ج.  منهم  عرف  مسلحني   10 اقتحم 
وحبوزتهم اسلحة حربية وجعب ذخرية، منزل ع. م يف حي السلم 
بالقتل وفروا، وذلك بسبب  ابنه ح.  الشويفات وهددوا  صحراء 

خالفات مادية.
وبعد تقديم شكوى اىل فصيلة الشويفات بدأت عناصر الفصيلة 
بتعقب املسلحني املعروفني باالمساء مع من شاركهم يف العملية، 

لتوقيفهم والتحقيق معهم بناء الشارة القضاء.

قتيل صدماً على أوتوسرتاد جبيل

صدمت سيارة جمهولة املواصفات على املسلك الغربي ألوتوسرتاد 
 23( مرسل  فهد  رشيد  السوري  جبيل  ماركت  مقابل سوبر  حبيل 

عاما(، ما ادى اىل وفاته على الفور.
املعونات  »سيدة  اىل مستشفى  اجلثة  نقل  املدني  الدفاع  وتوىل 

اجلامعي«.

االدعاء على مشس الدين والصغري باالعتداء على 
»فريق اجلديد«

صقر  القاضي  العسكرية  احملكمة  لدى  احلكومة  مفوض  إدعى 
صقر االربعاء على العقيد يف إدارة اجلمارك ابراهيم مشس الدين 
التحقيق  يظهره  من  كل  وعلى  الصغري  حممد  اجلمركي  والعريف 
جبرم استعمال القوة مع فريق »قناة اجلديد«، وضربهم وإيذائهم 
وتعطيلهم عن العمل خالل فرتة راوحت بني اليوم والعشرة أيام. 
وأحال صقر ادعاءه على قاضي التحقيق الستجواب املدعى عليهما 
سندًا اىل املادة 554 من قانون العقوبات اليت تعاقب بالسجن من 

ستة أشهر حتى ثالث سنوات كحد أقصى.
يذكر أن االدعاء جاء يف معرض الشكوى حبق املدعى عليهما وآخرين 
واليت تقدمت بها إدارة »قناة اجلديد«، فيما ال تزال النيابة العامة 
التمييزية جتري حتقيقاتها يف الشكوى املقدمة من إدارة اجلمارك 
مبنى  أمام  وقع  الذي  االعتداء  خلفية  على  اجلديد«،  »فريق  ضد 

إدارة اجلمارك األسبوع املاضي.
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اهلل  حلزب  العام  االمني  اكد 
ان  اهلل  نصر  حسن  السيد 
الرابح  هم  املنطقة  شعوب 
بني  النووي  االتفاق  من  األول 
دول)1+5(.  وجمموعة  ايران 
ولفت اىل ان »هذا االتفاق له 
على  جدا  مهمة  وتداعيات  آثار 

املنطقة ككل«.
ولفت السيد نصر اهلل يف مقابلة 
ضمن برنامج »بال حصانة« على 
مساء   »OTV« تلفزيون  شاشة 
نتائج  »من  ان  اىل  الثالثاء 
ودول  االيراني  النووي  االتفاق 
احلرب  خيار  دفع  انه   )1+5(
اىل امد بعيد«، واضاف »عندما 
أقصد  احلرب  عن  هنا  أحتدث 
االمريكية  او  الغربية  احلرب 
ايران  على  االسرائيلية  وحتى 
هذا  من  االقوى  فالرابح  لذلك 
االتفاق هو شعوب املنطقة من 

خالل استبعاد خيار احلرب«.
وقال السيد نصر اهلل إن »هذا 
االقطاب  تعدد  كّرس  االتفاق 
عدم  يعين  وهذا  العامل  يف 
أمجع  بالعامل  واحد  قطب  تفرد 
يفتح  وهذا  قطبني  حتى  وال 
للمناورات وإعطاء هوامش  باب 
للتحرك يف كثري كمن اجملاالت«، 
واوضح ان »هذه االقطاب يوجد 
مما  مصاحل  او  تناقضات  بينها 
قطب  استخدام  امكانية  يعين 
بوجه قطب وهذا ينتج حلول يف 

كثري من االماكن«.
ان  السيد نصر اهلل اىل  واشار 
ودولية  إقليمية  جهات  »هناك 
السنوات  خالل  تدفع  كانت 
من  احلرب  خيار  باجتاه  املاضية 
احلرب عليها  ايران وكان خليار 
املنطقة  على  خطرية  تداعيات 
لكن ايران ليست دولة ضعيفة 
او معزولة«، واضاف »ال اعتقد 
ان اسرائيل قد تقدم على قصف 
املنشآت النووية يف ايران دون 

ضوء اخضر امريكي«.
ان  اىل  اهلل  نصر  السيد  ولفت 
»ذهاب العامل اىل قيادة متعددة 
االقطاب مينع اهليمنة واالستبداد 
الدولي وهذا يعطي فسحة لدولة 
العامل الثالث«، ورأى ان »هناك 
السياسة  يف  كبرية  حتوالت 
االمريكية يف املنطقة والعامل«، 
وذّكر ان »احلرب االمريكية على 
افغانستان  ويف  فشلت  العراق 
حائط  اىل  امريكا  وصلت 
لبنان وغزة فشل  مسدود ويف 
اجلديد  االوسط  الشرق  مشروع 
سورية  يف  فشلوا  اآلن  وحتى 
االمريكي فشل يف كل  ان  اي 

املنطقة«.
ان  اهلل  نصر  السيد  واعترب 
مرحلي  النووي  »االتفاق 
للقول  سارع  البعض  لكن 
الفقيه  ولي  بني  االتفاق  ان 
ان  واكد  االكرب«،  والشيطان 
العقوبات  بوجه  صمدت  »ايران 
اسقاط  االمريكي  يستطع  ومل 
هناك  واليوم  ايران  النظام يف 
جديد  وأمريكي  اوروبي  واقع 
ان  تريد  ال  املتحدة  والواليات 
تذهب اىل حرب وهي تعبت من 

احلروب«.
ان  اهلل  نصر  السيد  واوضح 
ان  على  اصروا  »االيرانيني 
امللف  على  التفاهم  يكون 

السيد نصر اهلل: سيأتي يوم ُنشكر فيه على تدخلنا يف سوريا
طلب  من  وهم  فقط  النووي 
حصر النقاش باملوضوع النووي 
امللفات  يف  البحث  وتأجيل 
»حبسب  واضاف  األخرى«، 
معلوماتي فإن األمريكيني كانوا 
أخرى يف  ملفات  لفتح  جاهزين 
واعترب  إيران«،  مع  املفاوضات 
انه »من املبكر جدا ذهاب إيران 
امريكا  مع  العالقات  تطبيع  حنو 
امللفات  من  الكثري  هناك  الن 
العالقة«، ولفت اىل ان »هناك 
حتوال عند االمريكي لكن االيراني 
ان  واكد  كان«،  حيثما  زال  ال 
اسرائيل  من  االيراني  »املوقف 

حاسم ومل يتغري«.
إن  اهلل  نصر  السيد  وقال 
يقوم  اإليراني  املوقف  »جوهر 
بأن  اخلليج  دول  طمأنة  على 
التفاهم مع واشنطن ليس على 
»ايران  ان  وذّكر  حسابها«، 
مع  العالقات  يوما  تقطع  مل 
عند  املشكلة  ولكن  جريانها 
ان  اىل  ولفت  اآلخر«،  الفريق 
»ايران منذ سنوات تسعى لفتح 
وللتحاور  السعودية  مع  االبواب 
لفتح  احملاوالت  كل  ولكن 
اىل  واشار  فشلت«،  االبواب 
تقفل  اليت  هي  »السعودية  ان 
مبادرة  وحصلت  االبواب  كل 
وساطة باكستانية قبلتها ايران 
لكن السعوديني رفضوها وقبل 
وفاة االمري نايف زار وزير االمن 
االيراني السعودية والتقاه وكان 
حياول خلق جو للتفاهم لكن اجلو 

كان سلبيا مئة باملئة«.
ورأى السيد نصر اهلل ان »مشكلة 
منذ  تعاطت  أنها  هو  السعودية 
البداية مع إيران على أنها عدو 
والسعودية ال متتلك جرأة الذهاب 
باملال  ختوض  لكنها  حرب  إىل 
ان  واضاف  بالواسطة«،  حروبا 
»احلرب السعودية على ايران مل 
العام 1979«، وشدد  تهدأ منذ 
السعودية مع  »مشكلة  ان  على 
والدليل  مذهبية  ليست  ايران 
ان السعودية سابقا كانت لديها 
مشكلة مع مصر ومع اليمن ومع 
»كالم  ان  واوضح  سوريا«، 
الوليد بن طالل ليس رأي اهل 
ان  وأسف  واجلماعة«،  السّنة 
او  شريكا  تقبل  ال  »السعودية 
كل  تكون  ان  تريد  بل  صديقا 
تابعة  العربية  املنطقة  دول 

هلا«. 
وحزب  قطر  بني  العالقة  وحول 
اهلل  نصر  السيد  قال  اهلل، 
السابقة  الفرتة  يف  »استقبلت 
قطر  ان  حيث  قطريا  موفدا 
تعيد  رمبا  االخرية  اآلوانة  يف 
املنطقة  يف  مبوقفها  النظر 
واضاف  واسرتاتيجيتها«، 
»حبثنا مع قطر يف العمل للحل 
السياسي يف سوريا ثم تكلمنا 
عن ابعاد لبنان عن املشاكل«، 
وتابع »بقي خط بيننا وبني قطر 
يف  خمتلفون  اننا  رغم  دائما 
»اخليار  ان  واكد  السياسة«، 
العسكري يف سوريا غري جمدي 
غري  القائم  الوضع  واسقاط 
الدول  كل  أدعو  لذلك  جمدي 
يف  جيري  مبا  عالقة  هلا  اليت 

سوريا للعمل حلل سياسي«.
وحول العالقة مع تركيا، اوضح 
تنقطع  »مل  اهلل  نصر  السيد 

وكانت  تركيا  مع  اتصاالتنا 
السفري  مع  لقاءات  حتصل 
الرتكي يف لبنان وال شيء جديد 
بعالقتنا معهم وحنن ما زلنا مع 
االتراك على ما كنا عليه«، ولفت 
خارجيا  تضررت  »تركيا  ان  اىل 
وداخليا يف املوضوع السوري«، 
االزمة  قبل  »تركيا  ان  واضاف 
السورية كانت عالقتها جيدة مع 
ايران  سواء  املنطقة  دول  كل 
وسورية والعراق وكذلك مع كل 
حمور املقاومة وكل مصاحلها يف 
كل اجملاالت كانت تسري بشكل 
»هناك  ان  اىل  واشار  ممتاز«، 
بعد  االتراك  من  واضحة  حماولة 
ترتيب  العادة  سوريا  تطورات 

العالقات«.
االمريكية  العالقة  وحول 
االسرائيلية، قال السيد نصر اهلل 
ان »الواليات املتحدة االمريكية 
إسرائيل  مبصاحل  قطعا  ملتزمة 
هلا  أمريكية  مصاحل  هناك  لكن 
»مسار  ان  ورأى  األولوية«، 
العدو اإلسرائيلي  التفاوض مع 
من  األدنى  احلد  إىل  يوصل  مل 

احلقوق الفلسطينية«.
باملقاومة،  ايران  عالقة  وحول 
اكد السيد نصر اهلل ان »موقف 
وفلسطني  املقاومة  من  ايران 
من  موقفها  وكذلك  يتغري  لن 
إسرائيل النه موقف عقائدي ال 
يتغري وهو غري قابل للتعديل«، 
دولة  »ايران  ان  اىل  واشار 
اقليمية كربى وهي االشد تأثريا 
تتشاور  وهي  اليوم  باملنطقة 
معنا وهناك امور قد تتبنى رأينا 
بالكامل«، واضاف »ايران اخذت 
امللف  حول  باالتفاق  تريد  ما 
سلبا  ينعكس  لن  وهو  النووي 

على سوريا وال على لبنان«.
»حنن  اهلل  نصر  السيد  وقال 
نسأل  ال  الداخلية  امللفات  يف 
إيران وال نستأذنها وايران تريد 
لبنان  يف  الناس  يتفاهم  ان 
لبنان  ينجر  ال  وان  بعضهم  مع 
حلرب«، ومتنى »لو ان عالقة 14 
آذار بالسعودية هي كما عالقتنا 
بايران فعندها بالتاكيد ما كان 

هناك مشكلة يف لبنان«.
باالزمة  اهلل  حزب  عالقة  وحول 
السورية، لفت السيد نصر اهلل 
من  اهلل  حزب  »موقف  ان  اىل 
امللف السوري تدرج ومنذ بداية 
األزمة تريثنا ريثما تنجلي حقيقة 
هناك«،  جيري  وما  الصورة 

االحداث  بدأت  »عندما  واضاف 
توظيف  حناول  كنا  بسوريا 
وكل  سوريا  لتجنيب  صداقاتنا 
الذهاب يف  املنطقة  القوى يف 
ولفت  حصل«،  الذي  املسار 
مباشرة  غري  »بطريقة  انه  اىل 
تواصل حزب اهلل مع الدول اليت 
تدعم بعض اجملموعات املسلحة 
لتجنيب  حماولة  يف  سورية  يف 

سورية كل ما حيصل فيها«.
اهلل  نصر  السيد  واوضح 
الوقت نفسه مع  »تواصلنا يف 
جتاوبا  ولقينا  السورية  القيادة 
فيما  االسد  الرئيس  من  كبريا 
واضاف  باالصالحات«،  يتعلق 
اي  يبقى  مل  ذلك  كل  »رغم 
من اطراف املعارضة يف سوريا 
وبعض قيادات االخوان وبعض 
قامت  كلها  املتطرفة  اجلهات 
بتهديدنا«، وتابع »مع ذلك يف 
اصدرنا  بسوريا  االحداث  بداية 
السياسي  للحل  بالدعوة  موقفا 
وجتنب اخليار العسكري لكن منذ 
البداية كان هناك قرار عند دول 
كربى وأخرى يف املنطقة باسقاط 

النظام يف سوريا عسكريا«.
ولفت السيد نصراهلل اىل انه »يف 
لبنانيون  يسكنها  اليت  البلدات 
كان  عندما  القصري  منطقة  يف 
هناك وجود للجيش السوري مل 
نتدخل لكن عندما اضطر اجليش 
لالنكفاء اهل املنطقة جلأوا الينا 
وكان هناك 30 الف لبناني امام 
خيارين اما ترك قراهم واما ان 
يأخذوا قرارا بالدفاع عن قراهم 
واخذوا القرار الثاني«، واضاف 
ان »الدولة اللبنانية قصرت حبق 
اللبنانيني يف قرى ريف القصري 
عن  الدفاع  قرار  سكانها  فأخذ 

أنفسهم«.
ان  السيد نصر اهلل اىل  واشار 
احلدود  تركت  اللبنانية  »الدولة 
الذي  السالح  واغلب  مفتوحة 
دخل اىل املسلحني يف القصري 
كان يدخل من البقاع والشمال«، 
اهلل  حزب  دعا  »الذي  ان  واكد 
هو  القصري  ريف  اىل  للدخول 
وجود خمطط الجتياح هذه القرى 
واوضح  املسلحني«،  قبل  من 
»ارسلنا يف البداية 40 اىل 50 
السيدة  منطقة  اىل  فقط  فردا 
هناك  كان  من  ملساعدة  زينب 
للدفاع عن املقام«، ولفت اىل 
زينب  السيدة  مقام  »هدم  ان 
)ع( من املسلحني لكان تسبب 

بفتنة يف املنطقة«، ولفت اىل 
ُقتلوا  اللبنانيني  »عشرات  ان 
ومل  سوريا  يف  املسلحني  مع 
يتم االعالن عن ذلك ولكن حنن 
بهم  ونفتخر  عن شهدائنا  نعلن 

ونشيعهم يف وضح النهار«.
ان  اهلل  نصر  السيد  وأكد 
»تدحرجنا يف سوريا كان منطقيا 
سوريا  اىل  ندخل  ومل  وواقعيا 
ذاتي  بقرار  بل  ايراني  بقرار 
منا  ايراني  طلب  عن  قيل  وما 
للتدخل غري صحيح«، ولفت اىل 
ان »الصورة اليت التقطت له مع 
اإلمام السيد علي اخلامنئي تعود 
إىل عامني قبل معركة القصري«، 
واشار اىل ان »صحة للكالم عن 
ان النظام السوري سحب جيشه 
الستدراجنا للتدخل بل ان واقع 
اجليش السوري وطبيعة املنطقة 
بعض  عن  االنكفاء  اىل  دفعاه 

املناطق«.
السورية  االزمة  تأثريات  وحول 
العراق  يف  االمين  الوضع  على 
ولبنان، اوضح السيد نصر اهلل 
السورية  االحداث  بدء  »منذ  انه 
زادت االعمال االمنية يف العراق 
فأغلب املناطق احلدودية والقرى 
واملدن السورية احملاذية حلدود 
العراق سيطرت عليها اجلماعات 
املسلحة وحتولت اىل معسكرات 
املفخخة  السيارات  ارسال  ومت 

اىل العراق«.
»اذا  اهلل  نصر  السيد  وسأل 
اجلماعات  بيد  سوريا  سقطت 
املسلحة ما هو مستقبل لبنان؟«، 
اليت  »السيارات  ان  واشار اىل 
انفجرت بلبنان جاءت من يربود 
والنبك عرب عرسال وجرودها ولو 
املناطق  على  املسلحون  سيطر 
عرضة  لكنا  لبنان  مع  احلدودية 
املفخخة«،  السيارات  لعشرات 
على  العثور  »مت  انه  اىل  ولفت 
3 سيارات مفخخة معدة لإلرسال 
النبك  بلدة  يف  لبنان  إىل 
السورية«، وتساءل »اذا سقطت 
سوريا يف يد اجلماعات املسلحة 
ما هي الضمانات اليت فريق 14 

آذار تقدمونها للبنانيني؟«.
انه  اهلل  نصر  السيد  وأكد 
فيه  ُنشكر  يوم  »سيأتي 
ولفت  بسوريا«،  تدخلنا  على 
عند  التأييد  »نسبة  ان  اىل 
يف  لتدخلنا  اللبناني  الشعب 
التأييد  نسبة  من  اعلى  سوريا 
حلركات املقاومة من 1982 اىل 
»سعد  ان  واضاف  التسعني«، 
احلريري وعقاب صقر متورطان 
يف ارسال مقاتلني وسالح اىل 

سوريا«.
وحول حجم التدخل املباشر حلزب 
اهلل يف سورية، لفت السيد نصر 
من  الكثري  »هناك  ان  اىل  اهلل 
حجم  حول  لبنان  يف  املبالغات 
التدخل العسكري حلزب اهلل يف 
»حمافظات  ان  وأكد  سوريا«، 
والقنيطرة  والسويداء  درعا 
ودير الزور ومشال حلب ومشال 
ادلب ليس فيها اي مقاتل من 
»تواجدنا  واوضح  اهلل«،  حزب 
دمشق  يف  ينحصر  بسوريا 
اجملاورة  واملناطق  ومحص 
له  »وجودنا  واضاف  للبنان«، 
اهمية بسوريا وهو عامل مساعد 
اليت  البحصة  قاعدة  على  ولكن 

اىل  واشار  اخلابية«،  تسند 
من  سوريا  يف  يقاتل  »من  ان 
جانب النظام هم اجليش وقوات 
الدفاع الوطين واجليش السوري 
اليوم  بالعمليات  يقوم  من  هو 
قوات  اىل  اضافة  القلمون  يف 

الدفاع الوطين«.
ورأى السيد نصر اهلل انه »نسبة 
سوريا  يف  املعركة  لطبيعة 
والتهديد اعتقد انه سقط حلزب 
اهلل شهداء اقل مما كنا نتوقع«، 
وأكد انه »ليس هناك اي اسري 
ولكن  سوريا  يف  اهلل  حلزب 
اسرها  مت  شهداء  اجساد  هناك 
وحنن ال نرتكها«، واستغرب ان 
»بعض صحف 14 آذار قالت إن 
600 مقاتل من حزب اهلل قتلوا 

بالغوطة وهذه امانيهم«.
وبالنسبة للحل يف سورية، أكد 
»إسقاط  ان  اهلل  نصر  السيد 
والعامل  انتهى  عسكريا  النظام 
سياسي  حل  إىل  الذهاب  يريد 
وال يزال هناك عقدة السعودية 
فهي ما زالت مصرة على القتال 
حتى آخر قطرة دم وال تتحمل اي 
»حتى  انه  حل سياسي«، ورأى 
حيني موعد جنيف -2 هناك دفع 
إنتحاري سيكون مصريه الفشل 
دمشق«،  غوطة  يف  فشل  كما 
واشار اىل ان »الشعب السوري 
من  املقاتلني  من  اليوم  يعاني 
حيملون  والذين  سوريا  خارج 
ان  اىل  ولفت  إلغائيا«،  فكرا 
»أغلب الدول االوروبية والعربية 
النظام  مع  اخلطوط  فتح  تعيد 
السوري«، واعترب انه »ال بد من 
السوريون  يصنعه  سياسي  حل 
»لو  انه  واضاف  انفسهم«، 
كان النظام السوري يستند اىل 
العسكرية فقط ملا صمد  القوة 
3 سنوات وهناك قاعدة شعبية 

كبرية يستند اليها«.
وحول الوضع اللبناني الداخلي، 
»منذ  إنه  اهلل  نصر  السيد  قال 
لبنان  يف  البعض   2005 العام 
املقاومة  سالح  عن  يتحدثون 
واليوم  كشّماعة  ويأخذونها 
التدخل يف سوريا يتخذ كذلك«، 
ان ما جيري  اعتقد  »ال  واضاف 
يف لبنان بسبب تدخل حزب اهلل 
مشروع  بسبب  بل  سوريا  يف 
انه  وذّكر  املنطقة«،  يف  كبري 
»قبل تدخل حزب اهلل يف سوريا 
القتال  من  جوالت  حتصل  كان 
مل  »لو  وتابع  طرابلس«،  يف 
هناك  لكان  سوريا  يف  نتدخل 
بدل  مفخخة  سيارة   300 او   30

3 سيارات«.
»حنن  اهلل  نصر  السيد  واوضح 
الوضع  تداعيات  من  قللنا 
واضاف  لبنان«،  على  السوري 
عبداهلل  كتائب  تبين  نصدق   «
االيرانية  السفارة  لتفجري  عزام 
إدارة  حتت  أنها  هي  وقناعيت 
وتابع  السعودية«،  املخابرات 
تقوم  السعودية  »املخابرات  ان 
القاعدة  فروع  بعض  بتشغيل 
من  كبريا  عددا  ان  أعتقد  وأنا 
التفجريات يف العراق حتصل حتت 

إدارة املخابرات السعودية«.
وذّكر السيد نصر اهلل ان »حزب 
تفجريات  دان  من  أول  اهلل 
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بدعـوة من رئـيسها جـان شـديد
بلدية باراماتا حتتفل مبناسبة عيد استقالل لبنان

جو خطار يتسلم درع التكريم

حفال  باراماتا  بلدية  اقامت   رئيسها  من  بدعوة 
فيه  رفعت  لبنان  استقالل  عيد  بمناسبة  مميزا 
جوائز  فيه  ووزعت  واالسرتالي  اللبناني  العلمني 

على لبنانيني بارعني وناجحني يف عدة مجاالت.
حضر املناسبة، اضافة اىل رئيس وأعضاء يف البلدية،  
ممثل سفري لبنان يف كانبريا القنصل ميالد سلوم، 
آدي  هولرويد  بلدية  عضو  اوينز،  جولي  النائبة 
سركيس، عضو بلدية كانرتبري فدوى كبي، رئيس 
الجامعة اللبنانية الثقافية يف نيو ساوث ويلز مسام 
وومثلي  الجالية  ابناء  من  وعدد  اعمال  ورجال  قزي 
فريق  كابتن  الشرف  ضيف  وكان  االعالم،  وسائل 

الرغبي ليغ يف باراماتا  اللبناني تيم مانا.
الحسناء  صوت  على  االسرتالي  العلم  رفع  وجرى 
الرا نخلة التي أنشدت النشيد االسرتالي بصوت 
الحسناء جوجيال  على صوت  اللبناني   ورفع  رائع 

فارس التي أدت النشيد اللبناني بصوت مميز.
البلدية  رئيس  وقدم  فرنجي  فريد  املناسبة  عرف 
جان شديد الذي قال، بعد الرتحيب بالحضور، اننا 
نرفع العلم اللبناني حيث يسكن باراماتا وضواحيها 
اكثر من 10 آالف لبناني ساهموا يف تقدم باراماتا 
املجتمع  يف  اللبنانيون  ساهم  كما  وازدهارها 

االسرتالي الواسع.
اليوم نحتفل ونتذكر عيد االستقالل حيث  واضاف 
عام  الثاني  تشرين   22 يوم  استقالله  لبنان  نال 
الذي  والشيء  الفرنسي،  االحتالل  من   1943
الرتاث  ان  ادراكنا  هو  اليوم  كلنا  فيه  نتشارك 
اللبناني قدم شيئا فريدا هي الحرية والديمقراطية 

وهذا ما جعله يلمع يف منطقته والعالم.
تربطهم  لبناني  اصل  من  االسرتاليني  ان  وقال 

صالت وصل مهمة بوطنهم االم لبنان.
وكشف شديد عن ان ثالثة رؤساء لبلدية باراماتا 
ذهبوا اىل لبنان لتوثيق الروابط مع باراماتا ولبنان 

وهم بول غارارد وطوني عيسى وأنا.
االقتصادية  الروابط  بنمو  ثقة  على  انني  وقال 
والثقافية بني لبنان واسرتاليا وان العالقات بني بني 

باراماتا ولبنان ستكون يف املقدمة.
وتابع يقول أتذكر ان طوني عيسى زرع ارزة لبنانية 
يف حديقة برينس ألفرد وان جذورها العميقة رمز 
لبنان وتراثه، اناه ال تنمو فقط ولنها ايضا تزدهر 
تمثلنا  الشجرة  هذه  االسرتالي.  الرتاب  يف  بغنى 
آالف يف مدينتنا  غابة من 10  لدينا  واليوم  جميعا 

فقط.
وقال ان أبناء الجالية اللبنانية يف باراماتا هم سفراء 
لتنمية  رائع  بعمل  وقاموا  واسرتاليا  للبنان  رائعون 

وتقوية العالقات بني بلدينا.
بعيد  اللبنانيني  شديد  جان  البلدية  رئيس  وهنأ 

االستقالل.

ثم جرى تكريم كل من جو خطار ومايكل كلتوم 
رحمة، حيث استلمها نيابة عنه نجله جو ، سالك 

سكر، شريلي وهبه وآخرين.
وقامت السيدة شديد بتوزيع باقتي زهر لكل من 

جوجيال فارس والال نخلة
والنه احتفال بعيد االستقالل كانت هناك دبكات 

ارز  لفرقة  كالعادة  رائعة  وتراثية  فولكلوريت 
لبنان الفولكلورية التي قدمت اجمل اللوحات 

وقد شارك السيد شديد يف حلقات الدبكة.
اللبنانية  باملأكالت  غني  كوكتيل  هناك  وكان 
عديدة  ألعاب  هناك  كانت  كما  واملشروبات. 

لألطفال الذين أمضوا اجمل االوقات.

جان شديد وعقيلته، الزميل حرب، سكر، خطار وحضورمايكل اودواير يلقي كلمته

جو كلتوم رحمة يتسلم درع التكريم نيابة عن والده مايكل كلتوم رحمة

رئيس البلدية جان شديد وعقيلته

رئيس البلدية جان شديد يلقي كلمته

رئيس البلدية جان شديد يتوسط وسام قزي وآدي سركيسأدي سركيس، فدوى كبي وحضور

جان شديد وعقيلته مع بدوي البيسري وعقيلتهجان شديد يتوسط طوق وأشمر وبو أنطون

جان شديد وستيفن عيسى مع فرقة ارز لبنان الفولكلورية

شديد تسلم باقة زهر لجورجيال فارس

السيدة شديد تسلم باقة زهر لالرا نخلة

رفع العلم االسرتالي

رفع العلم اللبناني
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 املكان األفضل لتحقيق حلم اللبنانيني والعرب.. صرح شامخ حيقق حلم اللبنانيني والعرب حيتضن أرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتهاا وديكورها على استعداد الستقبال مناسباتكم... زواج - خطوبة - أعياد ميالد - عمادات وغريها

210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة.. اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

 لـصاحـبها سـام يـونان

ال مـرياج

لقمة 
شهية

نظافة 
تامة هدايا قيمة للعرسان العرب من 500 اىل 2000 دوالرأسعارنا تناسب اجلميع

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

 والجيربوك وأدوات التلييس ومواد البناء
بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة                              

أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

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

االفتتاح الكبري 
ملحالت

 LOUIS 
 VALENTINO

  PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

ANZAC ST, GREENACRE 22 نفتح 6 أيام يف األسبوع من ال 6.30 صباحاً حتى 5 عصرًا
لالتصال: 3002 9709 02
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Whether you’re a job seeker, employer or employee, 
we are at your service. The ORS Group has decades of 
experience helping people and busineses to excel.

We will tailor solutions to meet your needs. 

Now your business can �nd staff...

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

FREE.

Download our FREE www.FindStaff4Free.com.au

FOR FREE!

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

Employment Services  Psychological Services 
Disability Services  Injury Prevention & Wellness 

Workplace Rehabilitation  Training

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

arabic out Split Page Ad 260x34.indd   1 12/09/2013   10:50
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

La galette newspaper 17x12.5.pdf   1   5/08/13   7:30 PM
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كشفت أحباث حديثة يف علوم التغذية قام بها »مايك ماك إنيس« 
نتيجة أن العسل هو الطعام املثالي إلنقاص الوزن،

إنقاص  ميكن  أساسي  كمكون  العسل  على  يعتمد  برنامج  وبإتباع 
الوزن بفاعلية كبرية. حيتوى العسل على مزيج فريد من السكريات 
الطاقة  لتوليد  اجلسم  داخل  أيضية  بعمليات  تقوم  اليت  الطبيعية 
جتعل املتبع لنظام محية معني غري مضطر لالحتياج للسكر كما يف 
أطعمة  عن  يتخلى  أنها جتعله  كما  املعتادة،  الوزن  إنقاص  برامج 
إنقاص الوزن املرتفعة الثمن وعن خطط التجويع الصعبة. اجلسم 
الذي ال ينتج سعرات حرارية، من حرق  العسل  يتمكن، مبساعدة 
الدهون أثناء النوم، وبسهولة ميكن إنقاص 1.5 كغم من وزن اجلسم 
العسل يف  يعتمد على  برنامج  بإتباع  أنه  مايك  أسبوعيا. ويوضح 
جتهيز املأكوالت بدال من السكر املعتاد ميكن االستمتاع بالوجبات 
إنقاص  برامج  يف  احملظورة  األطعمة  وتناول  العائلة  مع  الشهية 
الوزن املعتادة، مثل حلوى البودينج واخلبز والكعك والبسكويت، 
وبإحالل العسل حمل السكر يف الطعام وتناول ملعقة كبرية منه 
يف مشروب ساخن قبل الذهاب إىل النوم يساعد املخ يف التخلي 
الوزن.  إلنقاص  برامج  أية  تفسد  اليت  للسكر  االحتياج  آلية  عن 
وعن طبيعة ما حيدث من تفاعالت داخل أجسادنا يعتقد مايك أن 
السبب الرئيسي يف زيادة وزن اجلسم يكمن يف تناول الكثري جدا 
من السكر املوجود يف االطعمة املعتادة، وحتى يف األطعمة اليت 
من املفرتض أنها قليلة الدسم يوجد بها أيضا سكر غري ملحوظ، 
سكر(،  إىل  الحقا  اجلسم  حيوله  )الذي  األبيض  الدقيق  يف  كما 
هذا كله يعين أن معدالت السكر يف الدم ترتفع طوال اليوم إىل 
أعلى املستويات ويتعامل اجلسم مع هذا االرتفاع بإطالق هرمون 
»األنسولني« الذي يقوم بفصل هذا السكر من الدم وختزينه على 
هيئة دهون، ومع اتباع نظام محية معني يشعر املخ بنقص السكر، 
مما جيعل املواظبة على برامج إنقاص الوزن أمرا غاية يف الصعوبة. 
البشري حماطة بعشرة  ويوضح مايك أن كل خلية من خاليا املخ 
أو أكثر من اخلاليا األخرى املغذية هلا واليت تعرف بالعربية باسم 
يف  السكر  مستويات  يف  وتتحكم  تراقب  اليت  الدبقية«  »اخلاليا 
الوزن يرسل  انقاص  برامج  الدم. ومع اختالل كميات السكر يف 
املخ اشارات باالحتياج إىل كميات سكر إضافية مما جيعل الشخص 
تناول قطعة كيك  أو  يده  البسكويت يف  عبوة  االنتهاء من  يريد 
إضافية أو الرغبة يف شرب كوب من الشاي احمللى بعد األكل. 
ومع تناول ملعقة كبرية من العسل يف مشروب ساخن قبل النوم 
ويسمح  الليلية  التوترات  من  للحد  يكفي  ذلك  أن  مايك  يعتقد 
للجسد بالنوم بطريقة أفضل حتى يتمكن من حرق الدهون بطريقة 
طبيعية. وبالرغم من أن أغلب خرباء برامج إنقاص الوزن يصنفون 
العسل كطعام سئ يف مرتبة واحدة مع سكر املائدة الحتوائه على 
تأثري  بأن  مقتنع  مايك  أن  إال  القصب،  الفركتوز وسكر  عنصري 
الصغر  املتناهية  الغذائية  العناصر  فمئات  متاما،  عكسي  العسل 
مع  املادة  تفاعل  ملعقة عسل تغري من طريقة  املوجودة يف كل 
جهازنا اهلضمي، وعند شرب كوب شاي حملى بالعسل، أو حتى 
خلط العسل مع الزبادي، فإن سكر العسل يتفاعل داخل اجلسم 
بطريقة ختتلف متاما عن السكر األبيض، وهذا يعين أن العسل جيعل 
»اخلاليا الدبقية« توقف عملها يف إرسال إشارات للمخ باإلحتياج 
القواعد  بعض  على  املواظبة  ومع  السكر.  من  أكرب  معدالت  إىل 
الذهبية ميكن إنقاص الوزن مبعدالت كبرية مع احلفاظ على األكل 
العسل  إحالل   -  : اآلتي  تشمل  القواعد  وهذه   : طبيعية  بصورة 
حمل السكر - اإلبتعاد عن مأكوالت الشارع السريعة - االبتعاد عن 
الدقيق  الكربوهيدرات يوم واحد يف األسبوع ) اخلبز- املكرونات – 
من  قطعتان   - نهائيا  البطاطس  عن  اإلبتعاد   -  ).. البقوليات   –
الفاكهة كل يوم - الربوتينات يف كل وجبة - تناول اخلضروات 
والسلطات بكثرة - اختيار1 املنتجات كاملة الدسم. املصدر : ميل 

أون الين 

 ملعقة عسل قبل النوم .. ثورة يف 
أحباث إنقاص الوزن

 عاجل أوجاع الرقبة .. قبل أن 
تصبح مزمنة

أصبحت أوجاع الرقبة من املعضالت اليت تعاني منها فئات عمرية 
خمتلفة، واآلالم اليت قد يشعر بها املرء تكون غالبا بسبب زيادة 
الضغط على عضالت الرقبة ويف حاالت نادرة يكون السبب مرض 

هشاشة العظام أو متزق األربطة.

 وحتمل فقرات العنق الرأس الذي يصل وزنه إىل 4 كيلوغرامات 
باإلضافة إىل أن حركته الدائمة متثل عبئا على الفقرات والعضالت. 
ويؤكد املختصون أن اجللوس ساعات طويلة، والضغط النفسي، 
واإلتكاء يف وضعية خاطئة، قد تكون من األسباب اهلامة للضغط 
أمناط  بعض  أن  كما   ، باألمل  واإلحساس  الرقبة  عضالت  على 
اآلالم  هذه  مثل  لظهور  تؤدي  قد  املرء  ميارسها  اليت  النشاطات 
مثل العمل يف طلي اجلدران والتسلق وركوب الدراجات واحرتاف 
ويعترباألطباء  الكمان.  مثل  املوسيقية  اآلالت  بعض  على  العزف 
 3 من  أكثر  اآلالم  معها  تستمر  اليت  احلاالت  من  باملائة   10 أن 
موساتو(  )إيفونا  و  جينوشي(  )ريتو  وينصح  مزمنة.  تعترب  أشهر 
طويلة  فرتات  يعملون  الذين  األشخاص  الطبيعي  العالج  أخصائيا 
أمام شاشات الكمبيوتر تغيري وضعيتهم من اجللوس إىل الوقوف 
كلما أمكن ذلك، ويف حاالت األشخاص الذين يفضلون النوم على 
البطن وترك النوافذ مفتوحة ليال مما يؤدي إىل اإلحساس باألمل 
النوم  أثناء  الرقبة  لف  ضرورة  اخلبريان  يؤكد  صباحا  الرقبة  يف 
قد  أنها  يرون  فهم  البطن  على  النوم  وضعية  عن  أما  بوشاح، 
بهذه  النوم  وضعية  أن  حيث  باألمل  للشعور  مباشرا  سببا  تكون 
األمل  تسبب  و  الرقبة  عضالت  على  الليل  طوال  تضغط  الطريقة 
يف الصباح. ويرى األخصائيون أن الطرق التقليدية يف العالج قد 
تساعد يف ختفيف األمل لبعض الوقت لكن تأثريها سريعا ما يزول، 
وأن املبادرات الفردية قد تساعد يف حتقيق نتائج أفضل وأسرع 
مثل حتسني بيئة وظروف وأدوات العمل، والقيام بتمرينات ختفف 
واليت  الرقبة  ألوجاع  املصاحبة  الظواهر  ومن  الرقبة.  عن  الضغط 
تستدعي استشارة الطبيب املختص على الفور اإلحساس بالدوران 
وفقدان القدرة على حتريك الذراعني أو اإلحساس بآالم يف العمود 

الفقري. 

دراسًة فرنسية مفصلًة حول منافع 
وأضرار القيام باحلمية السريعة

املخزون  خلفض  املدة،  طيلة  األكل  كميات  تقليل  على  تعتمد 
املخزنة  والدهون  الشحوم  الستخدام  املعدة  فتضطر  اجلسم،  يف 
األسبوع  الوزن ٢ إىل ٣ كيلو يف  الذي ينقص  األمر  للتعويض، 

الواحد.
من أهم مزايا احلمية السريعة فقدان الوزن بسرعة، وتعود الفرد 
على إنقاص كمية األكل، فتعتاد املعدة على الشبع بكمية طعام 

أقل.
بسبب قساوة احلمية وصعوبة حتملها، يفتقد اجلسم إىل الطاقة، 
أنه  كما  والنفسي،  اجلسدي  واإلرهاق  بالتعب  االنسان  فيشعر 

معرض للسمنة السريعة الحقًا بعد انتهاء مدة احلمية.
الطريقة األفضل للحمية السريعة

حسب الدكتور رافاييل غرومان، فالطريقة األفضل واألقل ضررًا 
يف احلمية السريعة أن يبدأ االنسان بتناول نوٍع واحٍد من األغذية 
خالل األيام الثالثة األوىل، كأن خيتار الفواكه احلمراء طيلة اليوم، 
أو نوع واحد من احلساء، أو نوع خضار واحد، يتناوله عند الشعور 

باجلوع.
وجبات  يتناول  أن  للفرد  األوىل، ميكن  الثالثة  األيام  مرور  وبعد 
اخلضار  على  تعتمد  والدهون،  الشحوم  عن  بعيدة  صحيٍة  طعاٍم 
أو  املسلوقة  أو  واملشوية  الدهون  من  اخلالية  واللحوم  والفواكه 
على البخار. ويقول غرومان إن هذه املرحلة متتد من ٤ أيام إىل 

أسبوع أو ١٠ أيام أو رمبا أكثر، حسب احلاجة. 

 الكرفس يساعد اجلسم على 
حرق الدهون

حيتاج الشخص العادي إىل اخلضروات الطازجة يف طعامه اليومي 
لضمان سالمته وصحته ومحايته من األمراض، فما بالك بالشخص 
الذي يعاني من مشكالت مرضية بالفعل متمثلة يف زيادة الدهون 

والوزن بال داع؟.

أى إنسان ال غنى يف طعامه عن اخلضروات بأنواعها، وجيب أن 
حتتوي وجباته اليومية على معدل جيد يكاد يكون ثابتا يوميا من 
على  الحتوائها  اخلضراء  الورقيات  وخاصة  بأنواعها  اخلضروات 

فيتامينات وعناصر هامة جدا حيتاجها اجلسم.

واجلسم حيتاج إىل العناصر املوجودة يف اخلضروات الطازجة بشكل 
يومي، عكس االعتقاد أن طبق السلطة واخلضروات بأنواعها غري 
هامة يف اليوم، ويكفي تناوهلا يف األسبوع مرتني، فهذه املعلومة 
بتناول  الشخص  يقوم  أن  هو  الصحي  والتصرف  كليا،  مغلوطة 
اخلضروات بشكل يومي ويعتاد عليها، وجيعلها طبقا رئيسيا بشكل 

يومي.

ومن أهم الورقيات اخلضراء، الكرفس النفاذ الرائحة، فالكرفس 
على  أضيف  ما  إذا  لذيذ  وطعم  ومجلية  نفاذة  رائحة  له  األخضر 
مذاقا خمتلفا  ويضفي  كثريا  فيحسن طعمها  السلطة،  أو  الطعام 

ورائعا.

يكون  أن  ويفضل  جيدة  حالة  األخضر يف  الكرفس  تناول  وجيب 
ميكن  ال  عدة  وفيتامينات  ومعادن  عناصر  من  فيه  ملا  طازجا، 
يزيد  وال  عام،  بشكل  وتقويته  اجلسم  بناء  يف  وتفيد  حصرها، 
إذا ما  الدهون،  الوزن على اإلطالق بل يساعد اجلسم على حرق 
أضافه الشخص يف طعامه على الدوام أو تناوله يف طبق السلطة 

اليومي، أو مت عصره على هيئة سائل.

وجيب احلذر من تناول الكرفس بإفراط وعلى معدة خاوية، حتى ال 
يؤذي املعدة بشكل مباشر، ويتسبب يف اإلضرار بها. 

 األزمات القلبية تظهر أعراضها 
قبل شهر من حدوثها

تعترب أمراض القلب واألوعية الدموية هي املسبب األول للوفيات 
على مستوى العامل وهناك محالت توعية مستمرة عنها، إال أن هناك 

عالمات مهمة تدل على اإلصابة بنوبة قلبية وجيهلها الكثريون.
حيث قامت مجعية أمراض القلب األمريكية بإجراء دراسة تضمنت 
600 شخص، تناولت فيها عوارض نوبات القلب وأوقات حدوثها، 
نوبة  حدوث  قبل  حصلت  بأعراض  شعروا  أغلبهم  أن  تبني  حيث 

القلب ولكنهم جتاهلوها.

وأشارت الدراسة أن %50 من املشاركني شعروا بآالم يف الصدر ما 
جيعله أكثر العوارض شيوعًا، وحوالي %15 من ضيق يف التنفس، 
ذكرت  كما  القلب.  يف  وخفقان  والدوار  بالغثيان  شعروا  و4% 
حصول  من  شهر  قبل  بالظهور  تبدأ  األعراض  هذه  أن  الدراسة 
النوبة، لذلك ينصح األطباء بأن يتوجه املريض إىل املستشفى فور 

شعوره بأي من عوارض نوبات القلب. 
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مــقاالت

خرج املثقفون املصريون ظهر  القاهرة | 
ألثالثاء لوداع أمحد فؤاد جنم )1929 ــ 
2013( من »مسجد اإلمام احلسني« إىل 
»مقابر الغفري« يف »السيدة عائشة«. 
جنازة أرادوها شعبية على بعد خطوات 
املكان  الغورية،  يف  قدم  حوش  من 
ملوهبة  احلقيقية  الوالدة  شهد  الذي 
»الفاجومي«. كان بإمكان خرب املوت أن 
يكون شائعة كما اعتاد انصاره، لوال أّن 
مقربني من الشاعر، وعلى رأسهم الناشر 
حممد هاشم، أكدوا اخلرب على صفحاتهم 
فجر  االجتماعي  التواصل  مواقع  عرب 
الثالثاء حني تويف عن 84 عامًا، أمضى 
أغلبها مطاردًا من السلطات. كذلك أكد 
التلفزيون الرمسي خرب الوفاة من دون 
تفاصيل أخرى، فيما حتّدث مقربون منه 
أّن الوفاة جاءت نتيجة عارض صحي مل 
عن  تتحمله شيخوخته. حتّدث مشيعون 
التوقيت احلرج الذي غادر فيه »الشاعر 
مصر  أّن  أخريًا  أعلن  الذي  البندقية« 
لفت  ما  أكثر  ثالثة«.  ثورة  »ستعلنها 
يف طقس الوداع أّن »الفاجومي« غادر 
مطمئنًا إىل أمرين: األول يتعلق باستمرار 
الثورة ممثلة يف إصرار ابنته الناشطة 
التشييع  يف  منهارة  بدت  اليت  نوارة 
أمس وجيلها، والثاني يتعلق بتكريسه 
على  عاش  الذي  هو  كبريًا،  شاعرًا 
األغرب  اخلاص.  متنه  فصنع  اهلامش، 
أن يأتي هذا التكريس من الغرب حيث 
اهلولندية  األمري كالوس«  »جائزة  نال 
ملسريته  تقديرًا   )2013/9/14 )األخبار 
اليت أهلمت ثالثة أجيال من املصريني 
ساخر  نقدي  حبس  ومتّيزت  والعرب، 
»بتأكيدها احلرية والعدالة االجتماعية«، 
 11 لتسّلمها يف  ميهله  املوت مل  لكن 
من الشهر احلالي. مقابل هذا االحتفاء 
من  جائزة  أي  جنم  ينل  مل  العاملي، 
اليه كشاعر »خارج  الدولة اليت نظرت 
عن النص« حتى سنواته األخرية. عاش 
عيسى  صالح  بتعبري  عادية  غري  حياة 
الذي أّرخ حلياته يف نص متميز بعنوان 
»شاعر تكدير األمن العام«، حيث تتبع 
ملعنى  مرادفة  أيقونة  إىل  جنم  حتّول 
الثورة الذي ظل منشدها، منذ أن قّرر 
الكتابة بالعامية على خطى أستاذه بريم 
التونسي. هكذا، أفرز نصوصًا اعتمدت 
كليًا على النقد االجتماعي والسياسي، 
منها  اهلجاء  بيانات  إىل  أقرب  وكانت 

إىل الشعر يف بداياته األوىل.
لوال  زّجااًل  يظّل  أن  بإمكانه  وكان 
إىل  ودفعته  عاشها  اليت  التحوالت 
تأملها  إىل  خشنة سعى  جتارب  خوض 
العام  اهلم  بني  زاوجت  كتابات  يف 
واخلاص. ولد يف 23 أيار )مايو( 1929 
أبو  مدينة  يف  جنم  أبو  كفر  قرية  يف 
دلتا مصر(  ــ  الشرقية  )حمافظة  محاد 
بني 16 شقيقًا آخرين. بعد وفاة األب 
الذي كان ضابط شرطة »مشاغبًا أحب 
جنم ألّنه كان األشد قبحًا بني إخوته« 
األسرة  عاشت  مرة،  الشاعر  قال  كما 
بالتحاقه  انتهى  قاسيًا  اجتماعيًا  ظرفًا 
تزامل  حيث   1936 عام  أيتام  مبلجأ 
حافظ،  احلليم  عبد  الراحل  املطرب  مع 
ليخرج عام 1945. بعد ذلك، عاد إىل 
كثرية  هامشية  مهنًا  ليجّرب  قريته 
االجتماعي  السلم  أسفل  يف  وضعته 
عاشتها  مفصلية  تارخيية  حلظة  يف 
مصر قبل 1952 مع احتدام التناقضات 
اليت جعلت »ثورة يوليو« حدثًا ضروريًا 
حقيقة  اكتشاف  فرصة  لنجم  أعطى 

وضعه الطبقي.
خالل تلك السنوات، تعّرف إىل جمموعة 

أحب عبد الناصر رغم كل شيء: الفاجومي رحل قبل »الثورة الثالثة«
سيد محمود

من العمال الشيوعيني وّفروا له فرصة 
قراءة روائع أدبية تؤكد فكرة االلتزام 
اليت الزمته طوال حياته، وأبرزها رواية 
قال  اليت  غوركي  ملكسيم  »األم« 
احلقيقي  وعيي  ببداية  »ارتبطت  إّنها 
العامل واألسباب  والعلمي حبقائق هذا 

املوضوعية لقسوته ومرارته«.
تّوج جنم هذه املرحلة بالعمل يف وزارة 
لتوزيع  طوافًا  االجتماعية  الشؤون 
وجغرايف  اجتماعي  فضاء  يف  الربيد 
الطبقية  التناقضات  حجم  له  كشف 
الوطنية  القضية  أّن  مدركًا  يف مصر، 
ال تنفصل عن القضية االجتماعية. بعد 
اندالع ثورة 1952 وصدامها األول مع 
الدوار«  »كفر  عاملي  والبقري  مخيس 
األوىل  للمرة  جنم  واجه  الشهريين، 
عشقه للثورة بأزمة طاحنة تفاقمت مع 
هت  إذ وجِّ اليسار،  مع  السلطة  صدام 
على  التحريض  تهمة  األوىل  للمرة  له 
حتى  رافقته  تهمة  وهي  السلطات، 

نهاية الثمانينيات.
عاش  البعيدة،  السنوات  تلك  يف 
فرتة  بلدي«  أهل  »يعيش  صاحب 
إليه تهمة  إذ وجهت  التعقيد،  شديدة 
1959يف  عام  ووضع  االختالس، 
السجن 33 شهرًا. ويف السنة األخرية 
له، أي عام 1962، شارك يف مسابقة 
ينظمها »اجمللس األعلى لرعاية اآلداب 
فصدر  جبائزته،  وفاز  والفنون« 
ديوانه العامي األول »صور من احلياة 
الناقدة  مقدمته  وكتبت  والسجن«، 
الشهرية سهري القلماوي ليشتهر وهو 

خلف القضبان.
بعد خروجه، سعت الدولة إىل ترويضه. 
موظفًا  السباعي  يوسف  الكاتب  عّينه 
يف »منظمة تضامن الشعوب اآلسيوية 
األفريقية« على أمل استئناسه بـ«حظرية 
الدولة«، غري أّن تعّرفه إىل الشيخ إمام 
عرب املناضل سعد املوجي أدخله جتربة 
هذا  وصنعت  حياته  األغنى يف  كانت 
التحول الدرامي الذي وضع شعره على 
طريق اخللود ضمن جتربة استمّرت حتى 
عام 1984 مع الشيخ الضرير. قبل هذا 
حّلن  قد  إمام  الشيخ  يكن  مل  اللقاء، 
أغنيات خارج التواشيح الدينية، متابعًا 
إىل  أمحد،  زكريا  أستاذه  سرية  فيها 
»أنا  أغنية عاطفية هي  أعطاه جنم  أن 
جنم  يسّميها  اليت  أنا«  حبك  عن  توب 

يف  البداية  نقطة  وكانت  »البكرية« 
مشوار استمر ربع قرن، وشهد فرتات 
مّد وجزر. عاشا معًا يف بيت صغري يف 
حارة خوش قدم )معناها بالرتكية قدم 
السياسية  األزمة  بهما  ودفعت  اخلري( 
اليت عاشها النظام الناصري يف عالقته 
مبعارضيه إىل تقديم أغنيات احتجاجية، 
واشتهرا كثنائي غاضب صاغ باألغنيات 
للنظام  واملعارضة  الرفض  خطابات 
أغنية  وكانت  النكسة.  بعد  الناصري 
اليت  بطاطنا«  حتت  خبطنا  هلل  »احلمد 
بـ«عبد اجلبار«  الناصر  مّسيا فيها عبد 
كفيلة بإدخاهلما السجن ومتضية ثالث 
سنوات وراء القضبان انتهت باإلفراج 
الناصر.  عبد  مجال  وفاة  بعد  عنهما 
مرات،  تسع  السجن  دخول جنم  ورغم 
إال أّن الفرتة األطول اليت أمضاها وراء 
الناصر،  عبد  القضبان كانت يف عهد 
»زيارة  بقصيدة  رثاه  فقد  ذلك  ومع 
عنه  يدافع  وظل  الناصر«  عبد  لضريح 
النظام  حماوالت  ورغم  منتقديه.  أمام 
يف  الظاهرة  امتصاص  الناصري 
قنواته الرمسية، إال أّن احتضان احلركة 
الطالبية املصرية للثنائي صان التجربة 
و«حاحا«،  »بهية«،  أغنيات  وحتولت 
أقوى  إىل  راجعة ضباطنا«،  و«يا حمال 
حزب معارض يف مصر، وخصوصًا يف 
عصر السادات الذي مّساه جنم »شحاتة 
املعسل«، وحتول بعد هذا املسمى إىل 
»شاعر تكدير األمن العام« بتعبري صالح 
النظام  مع  والفأر  القط  لعبة  عيسى. 
بلغت ذروتها خالل حكم السادات الذي 
جنح  ثم  البذيء«.  »الشاعر  جنم  مسى 
حسين مبارك يف إبعاد جنم عن الصدام 
املباشر إىل أن جاءت »ثورة 25 يناير« 
فتح  اللي  »الورد  أّنهم  الشباب  وقرر 
يف جناين مصر«. نزل جنم إىل التحرير 
اليت صنعت حتوالت  األحداث  كل  يف 
هذه الثورة وردد خلف الشباب الكثري 
من أغنياته مع إمام، وصواًل إىل دعمه 
املطلق لعبد الفتاح السيسي. إذ أعلن 
تأييده لرتشيح السيسي لرئاسة مصر 
على  يوقع  وهو  صورته  وانتشرت 
الشباب  لتصيب  مجيلك«  »كمل  محلة 
املناهض حلكم العسكر بالذهول. لكن 
امللفات،  تلك  كل  ليغلق  جاء  موته 
فاسرتد »أبو النجوم« صورته وصوته 
الناشطة  عربت  كما  أو  الثورة  كمنشد 

خالل احدى إطالالته التلفزيونية منذ فرتة

على  صفحته  على  احلسيين  بسمة 
ظل  أّنه  ينسى  أحد  »ال  الفايسبوك: 
شوكة يف حلق أي نظام. مهما اختلفنا 
وجه  يف  صوته  رفع  أّنه  يكفي  معه 
وبطشه،  جربوته  عز  يف  الناصر  عبد 
فجره،  عز  يف  السادات  وجه  ويف 
الشعراء  صمت  عز  يف  مبارك  وواجه 

واملثقفني«.
ما  ينل  مل  الشعري  الصعيد  على 
يستحقه من اهتمام نقدي جاد باستثناء 
مقاالت كتبها نقاد كبار أمثال الطاهر 
مكي، وإبراهيم فتحي، وعلي الراعي. 
ظل شعره بعيدًا عن الدرس األكادميي، 
وبالتالي خارج دوائر االعرتاف الرمسي 
الشاعر  لسخرية  موضوعًا  كانت  اليت 
السياسي  اهلامش  اتساع  بعد  حتى 
يف السنوات العشر األخرية اليت حتول 
فيها جنم إىل وجه تلفزيوني معروف. 
ثم جاءت »ثورة يناير« لتعطيه قدرًا من 
اإلنصاف. أعادت وزارة الثقافة إصدار 
أعماله الكاملة يف طبعة شعبية وجدت 
رواجًا كبريًا، لكنها مل تسهم يف وضع 
نصوص جنم يف معمل الفحص النقدي 
الزجل املكتوب بغرض  حيث متيز بني 
السياسي  واهلجاء  االجتماعي  النقد 
يف  اخلالص.  الشعري  النص  وبني 
يقع  املصريني،  العامية  شعراء  جتربة 
بني  العمري  التصنيف  حيث  من  جنم 
جاء  الذي  اجليل  الستينيات،  شعراء 
بعد األب املؤسس فؤاد حداد وشاعر 
التحول الكبري صالح جاهني. ُيَعّد جنم 
يف طليعة جيل عبد الرمحن األبنودي، 
وفؤاد  جنيب،  وجمدي  حجاب،  وسيد 
إىل  كتابته  يف  أقرب  وهو  قاعود، 
األخري. وفيما راهنت جتربة حداد على 
ختليص الشعر من زجل بريم التونسي 
وإعطاء العامية خميلة جديدة توازن بني 
تقاليد الشعر العربي الكالسيكي ونزعة 
الفرنسي،  الشعر  من  تنهل  جتديد 
حركة  مواكبة  إىل  جاهني  سعى 

التفعيلة  شعر  يف  املتمثلة  التجديد 
بالفصحى مع كتابة مصدرها  املكتوب 
النزعة  من  ُتعلي  اليومية  احلياة  لغة 
األبنودي،  طّوره  أمر  وهو  البصرية، 
معتمدًا على تراثه الشفاهي الصعيدي 
وأضاف إليه حجاب بسعيه للبناء على 
مهمشي  إىل  واإلنصات  جاهني  منجز 
»الفاجومي«  أّن  غري  الصيادين.  قرى 
فؤاد  جتربة  إىل  روحه  أقرب يف  كان 
قاعود الذي كان يكتب رباعيات زجلية 
لدى  االجتماعي  النقد  روح  تستثمر 
بريم التونسي. لكن جنم ــ وهو شاعر 
إىل  الروح  هذه  أخذ  ــ  بامتياز  مدينة 
حدها األقصى وأحدث حتواًل حني ربط 
السياسي  اهلجاء  من  بنمط  النقد  هذا 
نزعة  مع  اليومية  احلياة  لغة  يف  شاع 
صاحلة  قصائده  جعلت  كاريكاتورية 
كما  الدرامي  األداء  فضاء  يف  لتقدم 
»شحاتة  »البتاع«،  قصائد  يف  نعرفه 
واللحمة«.  الفول  »موال  املعسل«، 
العيش  من  مكنه  الذي  الفضاء  وهو 
إنتاج  تعيد  ذاكرة  يف  واالستقرار 
بفضل  كثرية  فنية  أشكال  أعماله يف 
الدرامية  مناذجه  التقاط  على  قدرته 
جعل  الذي  الساخر  االجتماعي  حبسه 
أي  من  أكثر  بالناس  لصيقًا  شعره 

شاعر آخر بني جمايليه.
وإىل أن حتني حلظة وضع تركته حتت 
إىل جتربة  النظر  ال ميكن  النقد،  جمهر 
الذي  القانون  إدراك  دون  من  جنم 
حكم نظرته إىل الشعر كفضاء ملمارسة 
احلرية والتحايل على شروط احلياة ومن 
الذي  الشعب  شاعر  أّنه  التأكيد  دون 
أكد يف أكثر من مناسبة أنه تعلم من 
الناس، وراهن على أّن مديح السلطان 
خياره  فحسم  التاريخ،  مزابل  مصريه 
واحناز إىل شعبه حتى قال عنه الشاعر 
قوة  فيه  »إن  أراغون:  لوي  الفرنسي 
الراعي  علي  ومساه  األسوار«،  تسقط 

»الشاعر البندقية«.
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

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

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

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

التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام 
اجملتمع الدولي

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

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

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

هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات النهائية مللكة 
مجال االغرتاب

 2014 الذي سيقام يف لبنان – 
 برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية 

ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل 15 شباط 2014  

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

أمانة االعالم: إبراهيم شربل
2013/10/16

جلنة ملكة مجال االغرتاب اللبناني 
لعام 2014  فرع من اجلامعة اللبنانية 

الثقافية يف العامل – فيكتوريا

Saturday 7 December 2013  2013 األول  كانون   7 السبت 

فيكتوريا، مجيع أبناء  تدعو اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العام – 
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 2013/12/1، من 

الساعة 12 ظهرًا وحتى السابعة مساًء على العنوان التالي:
Darebin Community Sports Stadium 857 Plenty Rd, Reservoir 
اجلامعة  فريق  مع  والتدريب  والعمل  االنضمام  الراغبني  فعلى 
أو   0403134586 الرقم:  على  عبدو  طوني  باملسؤول  االتصال 

بأمني السر جو االسطا على الرقم: 0411360445
    الدعوة عامة

باملناسبة تتقدم اللجنة التنفيذية يف اجلامعة اللبنانية الثقافية 
 73  – The TOWN MEATERY يف العامل - فيكتوريا من مؤسسة

 Moreland Road Coburg
لصاحبها السيد جهاد مسعان بالشكر اجلزيل لتربعه بكامل تكاليف 
كلفة امللعب  كؤوس –  ميداليات –  الدورة الرياضية من ثياب – 
وبكل ما يتعلق بدورة جربان خليل جربان لكأس استقالل لبنان 

بكرة الطائرة.
أمانة االعالم: إبراهيم شربل

دورة جربان خليل جربان لكأس استقالل لبنان

طرابلس«، ولفت اىل انه »يوم التفجريات يف طرابلس كنت 
اشد حزنا من تفجريات الرويس وبئر العبد ألنه كان واضحا ان 
هناك من يريد اخذ البلد اىل فتنة«، واشار اىل انه »حتى اىلن 
هناك اتهام لسائق النائب السابق علي عيد بأنه نقل شخصا 
وهّربه اىل سوريا ولنفرتض ان هذا الكالم صحيح فال شيء 
يشري اىل ان عيد يعلم«، واضاف ان »هناك تهم وّجهت اىل 
الشيخ هاشم منقارة بدون أدلة ولوال تدخل اصدقاء وحلفاء 

الشيخ منقارة لكان اُتهم بتفجريات طرابلس«.
ودعا السيد نصر اهلل »الدولة اللبنانية اىل حتمل مسؤوليتها 
الجياد حل يف طرابلس«، واعترب ان »ما ُنقل عن مفيت الشمال 
عن عالقة املسلحني باالجهزة االمنية صحيح«، واضاف »املديرية 
العامة لقوى االمن الداخلي وعلى مدى سنوات هي اليت تدفع 
االموال للمجموعات املسلحة وتنقل ذخرية بسيارات قوى االمن 
الداخلي«، وتابع »اذا ارادوا الدخول يف لعبة أولياء الدم فكل 
الناس تستطيع ان تنتج اولياء دم ولكن عندها البلد خيرب«، 
واضاف ان »احلل يف طرابلس هو ان متسك الدولة بالوضع 
والشمال  طرابلس  الن  أزمة  خيلة  وتشكل  بطرابلس  االمين 

حتتاج اىل حوار وكل اطراف القضية جيب ان جتتمع«.

انه  اهلل  السيد نصر  اعترب  لبنان،  احلكومة يف  وحول تشكيل 
»يف اي حلظة هناك امكانية للوصول اىل اتفاق حول احلكومة 
مقبولة  9-9-6 هي صيغة  »صيغة  ان  اىل  ولفت  اللبنانية«، 
وجيدة جلميع اللبنانيني«، واشار اىل ان »السعودية هي اليت 
تدفع الفريق اآلخر يف لبنان لعدم املوافقة على تشكيل احلكومة 
اللبنانية بصيغة 9-9-6 رغم انها تعطي هذا الفريق أكثر من 
الصيغة  »هذه  ان  مؤكدا  املشروع«،  الطبيعية  حجمه وحقوقه 

للحكومة حتقق املصاحل اللبنانية الوطنية«.
وسأل السيد نصر اهلل »من الذي ضغط على الرئيس ميقاتي 
»من دفعه لالستقالة هو من يريد  كي يستقيل؟«، واضاف 
بتسمية  ابلغنا  »حنن  وتابع  حنن«،  وليس  لبنان  يف  الفراغ 
الرئيس متام سالم ومع ذلك سرنا بهذه التسمية فكيف يقال 
مع  اهلل  »حزب  ان  اىل  واشار  لبنان؟«،  الفراغ يف  نريد  اننا 
حلفائه سهل الوصول اىل قانون انتخاب توافقي ولكن الفريق 
اآلخر عّطل ذلك وسار بالتمديد ومع ذلك ذهب ليقول انه ضد 
التمديد«، وتساءل »هل هذا الفريق من نفسه قال انه ضد 

التمديد ام ان هناك جهة ما متلي عليه ما جيب ان يقوله؟«.
وحول االنتخابات الرئاسية واحلوار يف لبنان، أكد السيد نصر 
السياسي  فريقنا  يتفق  وان  انتخابات  إجراء  نؤيد  »حنن  اهلل 
على  اللبنانية«، وشدد  اجلمهورية  لرئاسة  موحد  ترشح  لتبين 
بني  القطيعة  وعدم  التواصل  وضرورة  احلوار  فكرة  »تاييد 

من  هو  »البعض  ان  واضاف  لبنان«،  يف  االفرقاء  خمتلف 
يرفض اجللوس على طاولة احلوار الن حزب اهلل سيكون يف 
احلوار«، وتابع »انا اقول هلذا الفريق سواء اتيت للحوار او مل 

تأتي سأجلس على طاولة احلوار الني مقتنع بذلك«.
السيد نصر  اليسوعية، استغرب  وحول ما حصل يف اجلامعة 
اهلل  حزب  ان  رغم  ما حصل  مسؤولية  اهلل  حزب  »حتميل  اهلل 
هذه  يف  مسجل  طالب  اي  يساعد  ومل  طالب  اي  يدعم  ال 
اجلامعة«، واضاف »نستغرب ردة الفعل ملعاجلة ويف التعاطي 
مع هذا املوضوع«، واكد »رغم كل ذلك انا شخصيا ارفض 
التعرض لرموز اي فريق او طرف«، وتابع »اعتقد ان الفريق 
اآلخر استغل موضوع اليسوعية ليس للتصويب على حزب اهلل 
بل للتصويب على التيار الوطين احلر ونفس املوضوع عندما 

استغل موضوع االراضي يف السا«،
موضوعي  بتحقيق  قام  احد  اي  »هل  اهلل  نصر  السيد  وسأل 
حول ما جرى يف اليسوعية ومن كتب الشعارات على اجلدران 
على  الشعارات  كتب  من  ان  تبني  »لو  وأكد  اجلامعة«،  يف 
اجلدران يف اليسوعية من حزب اهلل اتعهد بتسليمه للسلطات 
اللبنانية«، واشار اىل ان »الفريق اآلخر يستغل كل موضوع 
على شاكلة موضوع اليسوعية النه يتعرض لفشل خياراته يف 
البلد  يدير  ان  احد يستطيع  »ال  ان  مؤكدا  مكان«،  من  اكثر 

لوحده«.

السيد نصر اهلل: سيأتي يوم ُنشكر فيه على تدخلنا يف سوريا
تتمة املنشور على الصفحة 17
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Saturday 7 December 2013  2013 األول  كانون   7 السبت 

للجامعة  فيكتوريا  والية  رئيس  من  بدعوة    
اللبنانية الثقافية يف العامل، يوسف سابا واللجنة 
التنفيذية، جرت دورة جربان خليل جربان لكأس 
استقالل لبنان بكرة الطائرة بتاريخ ١ كانون األول 
قنصل  حبضور  رياضي،  فريق   ١٢ بني   ،٢.١٣
لبنان العام يف فيكتوريا االستاذ غسان اخلطيب 
ونيوزيلندا  السرتاليا  القاري  اجمللس  ورئيس 
للجامعة اللبنانية  طوني يعقوب ورئيس الوالية 
ورجال  اجلامعة   فروع  رؤساء  مع  سابا  يوسف 
وثقافية  خريية  ومجعيات  لبنانية  وأحزاب  دين 
ورياضية ومدير إذاعة صوت لبنان االستاذ طوني 
الباشا  راسم  األستاذ  الرياضة  ومشجعي  شربل 
واالستاذ شفيق دمشقي والدكتور يوسف اخلوري  
وجوزيف  مارك  والدكتور  طعيمه  نديم  والدكتور 
وطوني حكيم والفنان غسان عيسى وملكة مجال 
جيسيكا   ٢.١٣ لعام  السرتاليا  اللبناني  االغرتاب 

منصور وعدد حمرتم من أبناء اجلالية.
واللبناني  األسرتالي  بالنشيدين  الدورة  افتتحت 
قبل  من  اللبنانية  اجلامعة  باسم  ترحيبية  وبكلمة 
امني صندوق اجمللس القاري احملامي سريادور 
دعوة  لتلبيتهم  احلضور  مجيع  شاكرًا  األمسر، 
النشاطات  مجيع  وعدد  كما  اللبنانية  اجلامعة 
إزاحة  من   ،٢.١٣ لعام  لبنان  استقالل  مبناسبة 
املكتبة  الستار عن متثال جربان خليل جربان يف 
العامة وبرعاية سعادة سفري اجلمهورية اللبنانية 
اللبنانيني  الطالب  وتكريم  دانيال  جان  الدكتور 
 ،٢.١٢ للعام   VTAC شهادة  يف  املتفوقني 
وتكريم عائلة خليفة الفنية يف  الباربكيو باهلواء 
الطلق وبالقرب من متثال املغرتب اللبناني وتقديم 
دانيال  الدكتور  السفري  من  كل  اىل  امليداليات 
والقنصل العام اخلطيب والرئيس العاملي ميشال 
الدويهي يف عشاء خاص كما وشكر جهاد مسعان 
لدعمه الدورة الرياضية بكل تكاليفها وشكر أيضًا 
مهندس الصوت DJ طارق مراد ملساهمته الفنية 
وشكر أيضًا الرئيس القاري طوني يعقوب لدعمه 
عن  املسؤول  مع  اللبنانية  اجلامعة  نشاطات  كل 

الدورة طوني عبدو.
االوىل  الدرجة  النهائية فاز يف  التصفيات   يف 
بكأس استقالل لبنان نادي لبنان األخضر فرع من 

اجلامعة اللبنانية على فريق منتخب اهلند ٢- ٠
 يف الدرجة الثانية، فاز فريق نادي لبنان األخضر 
بكاس جربان خليل جربان على فريق أبناء هنيبعل 

زحلة فرع من اجلامعة اللبنانية  ٢- ١
 كما وفاز احتاد فيكتوريا بكأس اجلامعة اللبنانية 

الثقافية يف العامل على يرا رينجرز ٣- ٠  
ووزعت  باربكيو  اجلامعة  أقامت  املباراة،  بعد   
املرطبات، اما مجيع الفرق املشاركة واملشاهدين 
شكروا اجلامعة اللبنانية على تنظيمها هذه الدورة 

الرياضية. 
 

 أمانة اإلعالم

دورة جربان خليل جربان لكأس استقالل لبنان
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للتمديدات  حاتم  شركة 
الكهربائية

كانت وما زالت تقدم أفضل الخدمات 
على أنواعها

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

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

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

لالتصال بصديق الجميع سايد حاتم على احد الرقمني

TeL/ Fax: 03 9391 0686
Mobile 0417 949 650

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

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

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

Òãv:a@Ò7j£@aÏ‹óma@Òãv:a@p˝flb»fl@ò≤@bfl@¿@·ÿmbubÓnya@…Ó‡ß
 0413805930@Z·”ã€a@Û‹«@=‹®a@b„bÌÜ@ÒáÓè€a

=‹®a@b„bÌÜ@ÈnuÎåÎ@Ü˝Ófl@ÒäaÜhi@=‹®a@Úèé˚fl

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

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

0457555555@Z·”ã€a@Û‹«@fibóm˝€

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

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

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

‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„

Hatem 
Electrical Contracting

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

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

Melbourneملبورن

Saturday 19 January 2013 @RPQS @Ô„br€a @ÊÏ„b◊ @QY @ojè€a
Saturday 7 December 2013  2013 األول  كانون   7 السبت 
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Saturday 7 December 2013  2013 األول  كانون   7 السبت 

اكثر من الف شخص شاركوا التيار الوطين احلر يف ملبورن باربكيو مميز

حفل  ملبورن  يف  احلر  الوطين  التيار  اقام  املاضي  االحد 
املعروفة  الرزرفوار  حديقة  الطلق يف  اهلواء  باربيكيو يف 

بادوار اليك0
اضافة اىل اعضاء التيار الوطين واملدعوين واالصدقاء حضر 
غسان  االستاذ  فكتوريا  العام يف  لبنان  قنصل  املناسبة 
اخلطيب والنائب خليل عيدي واجلامعة اللبنانية الثقافية يف 

العامل فرع فكتوريا0
اجلامعة االسرتالية اللبنانية بشخص رئيسها السيد بشاره 
اللبنانية  للجامعة  السابق  والرئيس  االعضاء  وبعض  طوق 
جانيت  والسيدة  حامت  سايد  السيد  فكتوريا  يف  الثقافية 
عقيلته، املونسنيور يوسف توما, نادي شباب لبنان، مجعية 
القومي  السوري  احلزب  املردة،  تيار  امل،  منظمة  زحلة، 
االجتماعي، رئيس بلدية مورالند السابق طوني ديب وبعض 
فعاليات اجلالية وان نسينا فال ننسى البيت اخلريي العلوي 
وفعاليات سياسية واقتصادية واجتماعية واعالمية وحشد 
كبري من املواطنني قدر باكثر من الف شخص شاركوا يف 
هذا الباربيكيو وعدد كبري من اجلمعيات اخلريية مع عائالتهم 

افتتح حفل الباربيكيو بالنشيدين االسرتالي واللبناني.
رئيس مكتب التيار السيد شربل راضي القى كلمة رحب 
فيها باحلضور شاكرا كل الذين لبوا الدعوة والذين قدموا 

الدعم املادي واملعنوي الجناح هذا الباربيكيو.
وقال انه ليوم مجيل ورائع بوجودكم ايها االحبة واالخوة 
بيننا يف هذه املناسبة لكم سالم  واالخوات يف وجودكم 

خاص من دولة الرئيس العماد ميشال عون.
كما وان وجودنا اليوم هنا لنؤكد لكم امياننا العميق مبتابعة 

النضال واياكم حتى يعود لبنان اىل وضعه الطبيعي.
املنسق العام روبري خبعازي القى كلمة باالنكليزية واعادها 
اىل  فيها  وتطرق  من حمور  اكثر  على  فيها  عرج  بالعربية 
احلقائق  اخفاء  اكثر من حقيقة من  جانب وفيها  اكثر من 

يف لبنان.
اتسمت   كعادته  قصيدة  القى  برصونا  انطوان  الشاعر 

بالكرامة والعنفوان ،ثم عقدت حلقات القص والدبكة على 
قرع الطبل وبعض االغاني الشهر املطربني ولعبت الفرقة 
القدير  الفنان  بقيادة  النهار  طيلة  مهما  دورا  املوسيقية 

عبدو يونس.
ويف ساعة متأخرة من النهار جرى سحب التومبوال ووزعت 

اجلوائز الثمينة على مستحقيها.
هذا وعاش اجلميع يوما مميزا يف احضان الطبيعة من امجل 

االيام. 

 الدكتور حنا الخوري  يشوي اللحم

القنصل غسان الخطيب وحضور

الشاعر انطوان برصونا يلقي قصيدةاملنسق العام بخعازي يلقي كلمةشربل راضي يلقي كلمة

حضور مميزالقنصل وتيار املردة وديب

موريس قضماني وزوجته واصدقاءالعبداهلل وعيدي وديب عالدبكة

حضور

سايد حاتم وديب عالدبكة حلقات الدبكة
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 فيلدرز يتالعب بعلم السعودية 
بكلمات مسيئة للقرآن والرسول

عاد السياسي اهلولندي، زعيم حزب »احلرية« ِخريت فيلدرز إىل 
األضواء جمددا على طريقته املعتادة، وذلك من خالل اإلساءة 
لإلسالم والتالعب بعلم اململكة العربية السعودية بوضع كلمات 
مسيئة للدين اإلسالمي والقرآن الكريم والنيب حممد عليه الصالة 

والسالم.

املعادية  بتصرحياته  عرف  الذي  املتطرف  السياسي  زعم  كما 
لإلسالم واملسلمني أن الكلمات اليت وضعها على الراية اخلضراء 
عوضا عن شهادة التوحيد تعكس جوهر اإلسالم، واصفا الكثري 
من املسلمني باجملرمني لتهديدهم إياه بالقتل، مشريا إىل إحباط 
حماولة لتصفيته جسديا يف وضح النهار، ومضيفا أن املسلمني 
ال يقبلون النقد وحرموه احلرية. كما أكد فيلدرز أنه سيواصل 
حماربة ما اعتربه »تعاليم اإلسالم اليت حترض على القتل«، سيما 
وأنه ربط من خالل فيلم »فتنة« الذي شارك يف إنتاجه قبل 5 
سنوات، بني »القرآن الكريم والعنف« وفقا ملا ادعاه السياسي 
فيلدرز  ِخريت  أن  إىل  يشار  ذلك  إىل  للجدل.  املثري  اهلولندي 
دعا املسلمني يف بالده إىل التخلي عن دينهم ومتزيق املصحف 
الشريف، كما طالب يف عام 2007 احلكومة اهلولندية حبظر الدين 

ااإلسالمي يف اململكة.

 شرطي يعثر على عشرة آالف يورو 
يف الشارع

 وفاة بول ووكر.. بطل »فاست 
أند فيوريوس«

ويف املمثل األمريكي، بطل سلسلة أفالم »فاست أند فيوريوس« 
بول ووكر يف حادث سري بوالية كاليفورنيا.

وأوضح بيان نشر على صفحة ووكر يف فيسبوك، أن املمثل البالغ 
من العمر 40 عاما كان عائدا من حفل يهدف جلمع تربعات جلمعيته 

اخلريية.
وأضاف: »حنن مصدومون ونكاد ال نصدق هذا اخلرب«.

وكان ووكر برفقة صديقه الذي كان يقود سيارة من نوع بورش 
عندما اصطدمت بعمود إنارة، ما أدى إىل مقتل االثنني.

يشار إىل أن ووكر كان يشارك يف بطولة اجلزء السابع من سلسلة 
إىل  عاملية  له شهرة  حققته  اليت  فيوريوس«  أند  »فاست  أفالم 

جانب عدد كبري من النجوم من أبرزهم فن ديزل.
العمل التصوير يف مدينة  وكان من املفرتض أن يستكمل جنوم 

دبي اإلماراتية خالل األشهر املقبلة.

 منتج هوليوودي شهري يعرتف 
بأنه جاسوس إسرائيلي

فّجر امليلياردير املنتج السينمائي املعروف يف هوليوود آرنون 
ميلتشني مفاجأة من العيار الثقيل باعرتافه أنه كان جاسوسا 
حول ضلوع  حامت  قد  وكانت شكوك  هذا  إسرائيل.  لصاحل 
ميلتشني يف التخابر لصاحل »إسرائيل« اليت حيمل جنسيتها،

 حتى قطع الرجل الشك باليقني يف 26 نوفمرب/تشرين الثاني 
االعرتف  على  املنتج-اجلاسوس  تصريح  يقتصر  مل   .2013
بنشاطه لصاحل »إسرائيل« بل ألقى بعض الضوء على طبيعة 
نشاطه، إذ صرح بأنه كان يسّهل حصول »تل أبيب« على 
تقنيات »يفرتض« أنها تساعد يف التحكم بالقنابل النووية، 
باإلضافة إىل معدات ضرورية لبناء املفاعل النووي يف دميونا. 
حول هذا األمر قال ميلتشني: »ختيل أنك يف الـ 20 من عمرك 
ودولتك قررت أن تصنع منك جيمس بوند. إنه ألمر رائع أن 
تكون يف ذروة احلدث«، مشريا إىل شعوره بالفخر ملا فعله 
من أجل وطنه. يشار إىل أن آرنون ميلتشني الذي تقدر ثروته 
بـ 2 مليار دوالر ولد يف فلسطني يف عام 1944 يف أسرة 
متلك شركة أمسدة، جنح بتحويلها إىل شركة رائدة يف جمال 
الكيميائيات. بدأ اهتمام ميلتشني بعامل السينما يف عام 1977 
فبدأ بتمويل مشاريع سينمائية مهمة، أشهرها »حدث ذات مرة 
يف  واسعة  شهرة  حقق  الذي  مجيلة«  و«امرأة  أمريكا«  يف 
العامل، و«قتلة بالفطرة« و«أسرار لوس أجنلوس« و«حمامي 
الشيطان« و«اخلائنة« وغريها. فتحت أموال آرنون ميلتشني 
وموقعه يف هوليوود أمامه أبواب العالقات القوية مع العديد 
من النجوم يف أمريكا وخارجها، يذكر منهم رومان بوالنسكي 

وسريجيو ليوني وروبرت دي نريو وأوليفر ستون. 

 زوجة أردوغان تتقدم بشكوى ضد نائب معارض
أمينة،  أردوغان  رجب طيب  الرتكي  الوزراء  رئيس  زوجة  تقدمت 
على  املعارض  اجلمهوري  الشعب  حزب  عن  نائب  ضد  بشكوى 
خلفية اتهامه مبضايقتها فيما كانت تلقي خطاباًُ يف مقّر السفارة 

اليابانية.
أمينة  حمامي  أن  »حرييت«  لصحيفة  االلكرتوني  املوقع  وذكر 
أردوغان تقدموا بالتماس أمام النيابة العامة يف أنقرة ضد النائب 

املعارض كامري جينج.
السفارة  يف  خطابًا  تلقي  أردوغان  كانت  فيما  قال  جينج  وكان 
اليابانية ملناسبة عيد ميالد االمرباطور الياباني »بأي صفة تتكلمني 

هنا؟ ليس لديك أي منصب يف بروتوكول الدولة«.
وقال حمامو أردوغان إنها ألقت اخلطاب الثالثاء املاضي بطلب من 
السفري الياباني، وبعد ان كانت زوجة رئيس الوزراء الياباني ألقت 

خطابًا باحتفال يف السفارة الرتكية بطوكيو سابقًا.
كما قال احملامون إن جينج ال يتمتع بأي سلطة لتوجيه انتقادات 

مبكان احلفل ألن القواعد هناك حيددها املضيف.
من جهته، اتهم جينج احلزب احلاكم باستهدافه بسبب كشفه ملا 

وصفها بأنها حاالت فساد يف احلزب.

شرطي  عثر 
أكثر  على  أملاني 
آالف  عشرة  من 
مدخل  يف  يورو 
املؤسسات  أحد 
مبدينة  احلكومية 
بوالية  فايبلينجن 
فورمتربج  بادن 

جنوب أملانيا.

الشرطة  وأفادت 
بأن  اإلثنني  أمس 

الشرطي الحظ يوم اجلمعة املاضية وجود كومة من الورق املتناثر 
على األرض أمام مدخل اإلدارة، وأنه ظن يف البداية أن هذا الورق 
عبارة عن منشورات وذلك قبل أن يكتشف عند االقرتاب منها أنها 

أوراق نقدية من اليورو.

التقط الشرطي النقود ثم محلها إىل أقرب بنك وطلب من موظفيه 
أم مزيفة ثم محلها بعد  النقود حقيقية  إذا كانت هذه  معرفة ما 
على  هناك  ظلت  حيث  الشرطة  مركز  إىل  أصلية  أنها  من  التأكد 
مدى اليومني املاضيني أماًل يف أن يسأل عنها صاحبها وهو ما 
مل حيدث. لذلك أودعت الشرطة هذا املال لدى مكتب املفقودات 

باملدينة. 

 سرقة سيارة للشرطة أثناء حتقيقها يف 
عملية سطو

متكنت الشرطة يف مدينة شيكاغو من استعادة إحدى سياراتها 
اليت متت سرقتها من قبل اللصوص أثناء قيام دورية شرطة 
بالتحقيق يف حادثة سطو داخل املدينة حبسب ما ذكرت وكالة 

يو بي آي اإلخبارية األمريكية.
وذكر متحدث باسم مديرية الشرطة يف شيكاغو أنه مت استدعاء 
إنذار سرقة  للتحقيق يف  الشرطة،  أقسام  ألحد  تابعني  ضباط 
وهمي يوم السبت الفائت، وبعد أن تأكدوا من عدم وجود سرقة 

عادوا ليجدوا سيارتهم وقد اختفت من املكان.

وبعد ساعات قليلة مت العثور على السيارة يف موقع غري بعيد عن 
مكان احلادثة، وال تزال الشرطة تبحث عن اجلناة ملعرفة الدافع 
من وراء السرقة وإمكانية استعمال السيارة من قبل اللصوص 

للقيام بأعمال إجرامية.

الصلب  القرص  بقي 
بالربيطاني  اخلاص 
طوال  هويلز  جيمس 
موجودًا يف  سنوات   3
أن  إىل  مكتبه،  درج 
قّرر أن الوقت قد حان 
فألقاه  منه،  للتخلص 
يف مستوعب النفايات 

قرب منزله.
بعد أيام من قراره، اكتشف هويلز أن يف داخل القرص الصلب 
ما ميكن أن يدّر عليه ماليني الدوالرات، فتوجه بسرعة إىل مكب 

النفايات اخلاص باملنطقة يف حماولة للعثور عليه.
وحبسب موقع ذي فريج اإللكرتوني، فقد التقى هويلز املسؤول 
أن  أبلغه  الذي   - القدم  لكرة  ملعب  حبجم  وهو   – املكب  عن 
قرصه الصلب قد يكون حتت 3 أمتار من النفايات، فبدأ الرجل 

الربيطاني مهمته.
ولكن ما هو الشيء الذي سيدّر على هويلز 7.5 مليون دوالر؟

بسعر  الرقمية  بتكوين  عملة   7500 هويلز  اشرتى   2009 عام 
زهيد للغاية، إذ أن قيمتها مل تكن تزيد على بضعة دوالرات، 
بينما اليوم فقد فاقت قيمة الواحدة منها األلف دوالر، ولكن 
إىل  الولوج  عليه  حقيقية،  بأخرى  االفرتاضية  العملة  الستبدال 

حمفظة بتكوين املوجودة يف داخل القرص الصلب.
ما هي بتُكوْين؟

هي عملة رقمية افرتاضية ميكن مقارنتها بالعمالت األخرى مثل 
الدوالر أو اليورو أو الدرهم، لكن مع فوارق أساسية، من أبرزها 
أنها عملة إلكرتونية ليس هلا وجود فيزيائي، ويتم تداوهلا فقط 
عرب اإلنرتنت، كما ال توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، 
لكن ميكن استخدامها كأي عملة أخرى يف الشراء عرب اإلنرتنت أو 

حتى حتويلها إىل عمالت تقليدية. 

بريطاني يبحث بني أطنان من 
النفايات عن 7.5 مليون دوالر
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 متجر بريطاني يطلب من تسعيين 
إثبات أنه فوق السن القانونية للسماح 

له بشراء الكحول 
طلبت موظفة يف متجر 
رجل  من  بريطاني 
أنه  إثبات  تسعيين 
القانونية  السن  فوق 
لكي يتمّكن من شراء 

الكحول.

صحيفة  وقالت 
اليوم  )صن(، 
طوني  إن،  األربعاء، 

بول )92 عامًا(، مل يكن ميلك أي وثيقة تثبت أن عمره فوق 18 
عامًا، فأبلغه موظفو متجر )تيسكو( بأنه ال يستطيع شراء الكحول 

بعد أن أراد شراء زجاجتني من الفودكا.
وأضافت أن بول، وهو جد ولديه 16 حفيدًا و19 من أبناء األحفاد، 
وأراد شراء زجاجيت فودكا كهدايا لعيد امليالد، واعتقد يف البداية 
أن املوظفة على صندوق الدفع يف متجر )تيسكو( بضاحية فيلثام 
الواقعة غرب لندن، كانت متزح حني طلبت منه إبراز وثيقة تثبت 

أن عمره فوق 18 عامًا.

أبلغت بول بأن التعليمات ال  وأشارت الصحيفة إىل أن املوظفة 
أثار  ما  القانونية،  السن  كان حتت  إذا  الكحول  ببيعه  تسمح هلا 

غضبه وقام مبغادرة املتجر.
ونسبت إىل بول قوله »ميكنين تقّبل املزاح، لكن ما فعلته املوظفة 
مل يكن مزاحًا، وشعرت باإلحراج بسبب وجود أشخاص آخرين يف 

طابور االنتظار«.

إن  قوله  )تيسكو(  متجر  باسم  متحدث  عن  الصحيفة  نقلت  كما 
»زميلتنا كان حتاول أن تكون مرحة، لكننا نقّدر أن املزحة مل يتم 
تقامسها، وقدمنا اعتذارًا لبول وقررنا االحتفاظ بزجاجيت الفودكا 

إذا ما قّرر العودة إىل املتجر

 حساب أوباما على »تويرت« تضم ممثالت 

إباحيات وشركات إنتاج أفالم »للكبار فقط«

اإللكرتونية  واأللعاب  اإلباحية  األفالم  بأن  إعالمية  تقارير  أفادت 
املتعلقة بها حتظى باهتمام كبري من قبل الرئيس األمريكي باراك 

أوباما،

ممثالت   6 »تويرت«  موقع  على  حسابه  خالل  من  يتابع  أنه  إذ   
ناشطات يف صناعة األفالم »للكبار فقط«، و3 شركات متخصصة 
بإنتاج هذا النوع من األفالم وشركة ألعاب واحدة فقط. من بني 
املمثالت اللواتي حيظني باهتمام أوباما الكندية األوكرانية األصل 
نيكي بنز اليت ضمها أوباما إىل قائمة األشخاص الذين يتابعهم، 
باإلضافة إىل املمثلة السويدية األصل كايدن كروس اليت قدمت 
من  مرموقة.  جوائز   5 وأحرزت  اجملال  هذا  يف  األفالم  عشرات 
جانب آخر أشارت األنباء إىل أن حساب الرئيس األمريكي ال يعترب 
وأن  بنفسه،  إدارته  يتوىل  ال  أنه  من  انطالقا  شخصيا،  حسابا 
االنتخابية،  محلته  فريق  هو  الصفحة  هذه  عن  املباشر  املسؤول 
الذي يقوم بنشر األخبار حول أنشطة أوباما األخرية بصفته سيد 

البيت االبيض 

 بيونسيه تتفوق على كيم 
كارادشيان

ناشطات عاريات يتبولن على 
صورة الرئيس األوكراني 

 أملانية تقضي 36 ساعة يف صندوق 
سيارتها خوفا من الشرطة 

العقاب  من  اخلوف  أجرب 
مدينة  من  سكرانة  امرأة 
املانيا،  يف  كروزناخ  باد 
جدارا،  بسيارتها  صدمت 
صندوق  يف  االختباء  على 
رجال  من  هربا  سيارتها 

الشرطة.
وصل  بقليل  احلادث  وبعد 

متاما،  حمطمة  السيارة  أن  واكتشفوا  املوقع  إىل  الشرطة  رجال 
هذه  ملثل  املخصص  املكان  إىل  ونقلها  رفعها  قرروا  لذلك 
السيارات. ومل خيطر ببال رجال الشرطة أن يكون سائق السيارة 
يف  خمتبئة  سنة(   30( املرأة  هذه  بقيت  لذلك  الصندوق،  يف 

صندوق سيارتها مدة 36 ساعة كاملة.

غذائية  مواد  لوجود  العطش،  أو  اجلوع  املرأة مشكلة  تواجه  ومل 
كافية وماء يف الصندوق، لكنها اضطرت يف نهاية األمر ملغادرة 
خمبئها وتسليم نفسها للشرطة، اليت قررت سحب رخصة القيادة 

منها بسبب قيادة السيارة يف حالة السكر. 

جًدا  خاصة  طريقة  باريس  يف  »فيمن«  منظمة  ناشطات  اختارت 
األوكرانية  األمن  قوات  مارسته  الذي  للقمع  إدانتهن  للتعبري عن 

ضد املتظاهرين يف كييف.

وقامت مخس ناشطات بالتبول على صورة للرئيس األوكراني فيكتور 
يانوكوفيتش، وذلك بعد أن جتمعن قبالة السفارة األوكرانية صباح 

السبت حيث كتنب على صدورهن العارية »يانكوفيتش إرحل«.

صور  ووضعن  األزهار،  من  بتيجان  رؤوسهن  الناشطات  وزينت 
ليقمن  القرفصاء  جيلس  وهن  أرجلهن  بني  األوكراني  الرئيس 
املصورين  من  العديد  عدسات  أمام  عليها،  بالتبول  ذلك  بعد 

الصحفيني.

العملية مل تلق كل االستحسان من قبل مجيع املراقبني، حيث هناك 
من اعترب أن املنظمة تطرفت يف التعبري عن تضامنها مع املعارضة 
هذا  أن  رأى  حيث  العملية  بشدة  البعض  انتقد  كما  األوكرانية، 

السلوك »النضالي« يعكس مستوى رئيسة املنظمة.

كان اسم املغنية األمريكية الشهرية بيونسيه أكثر كلمة حبث عنها 
مستخدمو حمرك البحث بينج يف 2013 لتطيح بذلك بكيم كارداشيان 

جنمة تلفزيون الواقع اليت فازت باللقب العام املاضي.

من  فيه  متكنت  عام  يف  القائمة  عاما(   32( بيونسيه  وتصدرت 
قليال  ابتعدت  بعدما  بسالسة  املوسيقى  عامل  أضواء  إىل  العودة 

لوالدة طفلتها األوىل بلو ايفي من زوجها املغين جاي زي.
بيونسيه تتفوق على كيم كارادشيان

وبذلك تستمرسيطرة النساء على املراكز اخلمسة األوىل بالقائمة 
واستكملت أمساء املغنيات ريانا وتيلور سويفت ومادونا املراكز 

اخلمسة األوىل.

وكانت بيونسيه قد غنت يف حفل تنصيب الرئيس األمريكي باراك 
القدم  النهائي بدوري كرة  الثاني ويف مباراة  أوباما يف كانون 

األمريكية اضافة اىل اطالقها جولتها العاملية يف نيسان..

وجاء أوباما يف املرتبة العاشرة بعد قائمة من مشاهري عامل الغناء 
بالقائمة  أمساء  عشرة  أول  يف  الوحيد  السياسي  ليكون  والفن 
وميثل هذا ميثل تقدما كبريا له بعد أن حل يف املركز السادس 

واالربعني العام املاضي.

اليت  واجلمل  بالكلمات  قائمة  بإعالن  سنويا  بينج  موقع  ويقوم 
كانت األكثر حبثا خالل العام ويصنفها وفقا ملوضوعات الرياضة 

والتكنولوجيا واألخبار.

وكان اخلرب األكثر حبثًا يف 2013 والدة أول طفل لألمري وليام ابن 
ولي عهد بريطانيا وزوجته كيت ميدلتون تلته تفجريات ماراثون 

بوسطن.

 طريقة للتأكد من عذرية الرجل؟! 
العربي،  جمتمعنا  يف 
الفتاة  عذرية  تعترب 
يف  جدا  ضروريًا  أمرًا 

ليلة الدخلة.
ميكنك  واليوم، 
اكتشاف عذرية الرجل 
أيضًا من أذنه! بعدما 
املعاجلة  اكتشفت 
الفيتنامية  الشعبية 
فام ثي هونغ، طريقة 
عذرية  عن  للكشف 

الرجل.

البكارة  فغشاء 
الذكوري هو عبارة عن 

بقعة صغرية محراء اللون تظهر على ظهر أذن الذكر البالغ وختتفي 
مبجرد أن ميارس العالقة احلميمة مع أنثى.

كما أّن هذه البقعة حبسب موقع »انا زهرة« ال ختتفي مبمارسة 
العادة السّرية حبسب هونغ.

للتأكد من عذرية زوج  الطريقة؟ وهل ستتبعينها  رأيك بهذه  ما 
املستقبل؟

 بريتين سبريز:أنا ُمغرمة
جديد  من  احلب  وجدت  إنها  سبريز  بريتين  األمريكية  النجمة  قالت 
برنامج  لوكادو. وأكدت سبريز ضمن  مع رجل بسيط يدعى ديفيد 
Entertainment Tonight وبعد سنة واحدة على انفصاهلا عن خطيبها 
أنها مغرمة برجل من فرجينيا وهو بعيد عن األضواء”أنا مغرمة وأحب 
حقيقة انه )لوكادو( عنيد جدًا،إنه رجل بسيط وأنا أحبه بشدة وهو 
مسل وحمب جدًا وأحب حقيقة انه حيب كل ما يقوم به وهذا معٍد”.

وأشارت بريتين خالل اللقاء إىل أنها إلتقت ولوكادو الذي يعمل يف 
شركة قانونية من خالل بعض األصدقاء املشرتكني مؤكدة أنه حصل 
على مباركة والدها الذي يصعب عادة إرضاؤه ؟، وفقا" ملوقع "انا 

زهرة".
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تتــمات

كريي يتعهد..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

حول نزع القدرات العسكرية النووية اإليرانية«. وأشار إىل أن 
إسرائيل مستعدة للسالم ولكن »جيب أن تكون قادرة على الدفاع 

عن نفسها بنفسها، مستخدمة قواتها ضد أي تهديد منظور«.
ولفت كريي إىل أن الواليات املتحدة تقّر بأن إسرائيل »دولة 

ميكنها الدفاع عن نفسها بنفسها«.
واضاف »أنضم إىل الرئيس )باراك( أوباما يف التأكيد لشعب 
إسرائيل التزامنا العميق جدًا بأمنها. أمن إسرائيل على رأس جدول 
أعمالنا يف املفاوضات )مع إيران(، وستبذل الواليات املتحدة كل 
جهدها للتأكد من إنهاء الربنامج النووي اإليراني وإمكانات التسّلح 
النهائي  االتفاق  هدف  ماهية  على  »اتفقنا  وزاد:  يتيحها«.  اليت 
عن كثب ويف شكل  املقبلة سنتشاور  األيام  )مع طهران( ويف 
شامل  اتفاق  إىل  للتوصل  اإلسرائيليني،  أصدقائنا  مع  مستمر 

يرضي اجلميع«.
وحذر كريي أي دولة من »جتاوز العقوبات« يف تبادهلا التجاري 
مع إيران، مضيفًا: »نظام العقوبات األساسي على قطاَعي النفط 
من  تطبيقه  يتغرّي. وسنكّثف جهود  قائمًا، مل  زال  ما  واملصارف 

خالل وزارة اخلزانة واهليئات املعنية يف الواليات املتحدة«.
وكانت ويندي شريمان، مساعدة وزير اخلارجية األمريكي اليت 
رأست وفد بالدها إىل مفاوضات جنيف، نّبهت إىل أن اتفاقًا شاماًل 
مع طهران جيب أن »يتضمن تفكيك جزء ضخم من البنية التحتية 
)لربناجمها النووي(، ألننا يف صراحة تامة لسنا متأكدين متامًا من 
احلاجة إىل مفاعل للماء الثقيل قوته 40 ميغاواط، وهذه حال مفاعل 

آراك، ألي غرض سلمي مدني«.
وينّص اتفاق جنيف على أن اتفاقًا نهائيًا جيب أن »يسّوي يف 
شكل كامل املخاوف املرتبطة مبفاعل آراك«، من دون حتديد كيفية 

ذلك.
يف غضون ذلك، اعترب وزير اخلارجية االيراني حممد جواد ظريف 
أن بالده »أقوى وأكرب دولة يف املنطقة«، لكنه قال ان »سياستنا 
مبنية على طمأنة جرياننا، وليعلموا أن قوتنا العسكرية والشعبية 
واإلنسانية، لن ُتستخدم يف اإلساءة إىل أي شعب أو لفرض أي 

رأي عليهم«.
وقال ظريف، خالل لقائه إيرانيني مقيمني يف دولة اإلمارات: 
أحرارًا يف تقرير مصرينا. ال حيق ألحد  أن نكون  »إننا يف صدد 
أن يفرض رأيه على إيران واإليرانيني. إننا قادرون على أن نرفع 
والعقالنية  باملنطق  بأنفسنا،  إننا نبين مستقبلنا  رؤوسنا، ونقول 
يف  قوية  إيران  وستكون  والشفافية،  والوضوح  البّناء  والتعامل 

هذا املسار«.
وأشار إىل اتفاق جنيف، وقال »ان املسار صعب وبقية الطريق 

وعرة، لكننا أنقذنا املنطقة من كابوس أزمة«.

استشهاد عسكري..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

توقيف عبودي عوض، وأعاد اجليش فتحها بعد بعض الوقت مطلقا 
االعرية النارية يف اهلواء.

يف  جيري  ما  على  احتجاجا  البداوي،  اوتوسرتاد  شبان  قطع  كما 
التبانة من محالت تفتيش ومداهمات، كما جرت تظاهرات يف القبة 

واسواق طرابلس الداخلية.
اصابة ٧ عسكريني

ومساء امس االول، صدر عن قيادة اجليش - مديرية التوجيه البيان 
اآلتي: مساء اليوم )امس االول(، وأثناء تعرض فريق تصوير تابع 
التبانة، توجهت  حملطة اجلديد العتداء من قبل مسلحني يف حملة 
قوة من اجليش إىل املكان إلنقاذ الفريق املذكور، حيث تعرضت 
إلطالق نار كثيف من قبل مسلحني متمركزين يف بناية الشيخ، مما 
أدى إىل إصابة سبعة عسكريني، بينهم ضابطان جبروح غري خطرة. 
وقد ردت قوى اجليش على مصادر النريان وتستمر بتطويق املبنى 

املذكور إللقاء القبض على املسلحني وسوقهم إىل العدالة.
ويف وقت الحق قال موقع النشرة االلكرتوني ان عسكريا استشهد 

يف طرابلس.
كما اذاعت القيادة الحقا بيانا جاء فيه: مساء اليوم )امس االول( 
 - القبة  ثكنة  حميط  يف  التجمع  على  االشخاص  من  حشد  اقدم 
طرابلس احتجاجا على توقيف املدعو عبداحلميد حممد عوض، الذي 
احد  مع  بشدة  والتعامل  املواطنني  احد  ضرب  على  صباحا  اقدم 
تفريق  على  اجليش  قوى  وتعمل  سابق،  وقت  يف  العسكريني 

احملتجني واعادة الوضع اىل طبيعته.
القدور  آلل  منزل  احرتاق  عن  االلكرتوني  النشرة  موقع  وافاد 
اللبناني  اجليش  الواقعة بني  االشتباكات  القبة خالل  ثكنة  مقابل 

واملسلحني، وسقوط جرحيني من املسلحني.
واعلن املكتب االعالمي للشيخ داعي االسالم الشهال ان اهل السنة 
ليسوا مكسر عصا وال حل لالزمة بطرابلس اال باحلوار والسياسة 
العادلة، بدءا بتوقيف اجملرمني جببل حمسن. مؤكدا ان طرابلس لن 

تكون سلما للوصول اىل مناصب.
ودعا الشهال العتصام كبري اجلمعة )امس(  بعد صالة اجلمعة يف 
اجلامع املنصوري الكبري، للتهدئة وتفويت الفرصة على من يريد 

استخدام اجليش ضد اهل السنة.
وعقد ليال اجتماع بني القوى االمنية ورئيس جملس فعاليات التبانة 

الشيخ خالد السيد، لضبط الوضع.

تهديد لشربل
على صعيد آخر، بّثت حمطة ال.بي.سي تسجياًل صوتيًا الحد قياديي 
مروان  العميد  والبلديات  الداخلية  وزير  فيه  ُيهدد  داعش  تنظيم 

شربل. ويقول اننا قادمون اىل ارض لبنان.
دولة  واجلماعة  السّنة  اهل  هنا  اىل  انظروا  التسجيل  يف  وجاء 
الدين هؤالء  باعداء  اليوم  نّكلوا  الرافدين كيف  بالد  االسالم يف 
االبطال االستشهاديون االنغماسيون، هؤالء عشرات بل مئات واهلل 
قادمون اىل ارض لبنان بإذن اهلل. واهلل اني اراها اشهرا بإذن 
الوزير شربل ما قاله  لبنانيني، ويا عدو اهلل  يا  اهلل، وستعلمون 
امس )امس(، يريد ان نبقى يف السجن كي خنرج صاحلني. نعم 
بإذن  به  وسنضّحي  وجّل  عّز  اهلل  شرع  وسُنقيم  سنخرج صاحلني 

اهلل.

اجلبهة االسالمية..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

الفلسطينية حلقوق االنسان يف سوريا.
على صعيد آخر أكدت مصادر ديبلوماسية متطابقة ضرورة توافر 
»الظروف الناضجة« لعقد مؤمتر »جنيف 2« يف موعده املقرر يف 22 
كانون الثاني )يناير( املقبل، يف وقت أعلنت »اجلبهة اإلسالمية« 
اليت تضم أكرب التنظيمات اإلسالمية يف سورية انسحابها من هيئة 
هذه  تشكيل  مشروع  طرح  يعيد  ما  احلر«،  »اجليش  لـ  األركان 
التنظيمات قيادة سياسية بديلة من »االئتالف الوطين السوري« 

املعارض.
وكان املبعوث الدولي - العربي األخضر اإلبراهيمي قال إن مجيع 
املوعد  للساعات يف  معرض  تنظيم  بسبب  جنيف حمجوزة  فنادق 
نفسه الذي سيعقد فيه املؤمتر الدولي الذي قد يشارك فيه أكثر 
من 30 وزير خارجية، ما دعاه إىل التفكري يف نقل مكان املؤمتر إىل 
مدينة مونرتو اجملاورة جلنيف. وقالت الناطقة بامسه خولة مطر إن 
املبعوث الدولي حتدث فقط عن بعض الصعوبات يف توفري غرف 
يف الفنادق يف جنيف وصعوبات لوجستية. وأضافت أن »تأجيل 
موعد مؤمتر جنيف 2 غري وارد على اإلطالق، وسيتم تذليل العقبات 

اليت تعرتض عقده يف هذا املوعد كافة«.
ومن املقرر أن جيتمع اإلبراهيمي مع مسؤولني روس وأمريكيني يف 
جنيف يف 20 اجلاري لتذليل العقبات املتبقية أمام انعقاد املؤمتر، 
على أن يتسلم أمساء وفد املعارضة يف 2٧ الشهر اجلاري، إضافة 

إىل القائمة النهائية لوفد احلكومة السورية.
وكان الفتًا أمس االول أن الرئيس اإليراني حسن روحاني صّرح 
املالكي يف  نوري  العراقي  الوزراء  رئيس  مع  لقاء  هامش  على 
إلجراء  الطريق  »ميّهد  أن   »2 »جنيف  مؤمتر  على  بأن  طهران، 
انتخابات حرة بالكامل وبال شروط مسبقة«. ونقل موقع الرئاسة 
اإليرانية عن روحاني أن »من مسؤوليتنا املتبادلة الدفاع عن املثل 
العليا ومطالب الشعب السوري وال سيما أثناء جنيف 2« وأن على 

مؤمتر السالم »التشديد على طرد كامل لإلرهابيني« من سورية.
يف غضون ذلك، استقبل وزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس 
أمس االول  رئيس احلكومة االنتقالية للمعارضة أمحد طعمة، يف 

أول لقاء جيمعهما.
وزير  عن  االول  أمس  هاوس«  تشاتام  »مؤسسة  موقع  ونقل 
اخلارجية القطري خالد العطية قوله إن موقف بالده ال يزال على 
حاله يف دعم الوصول إىل حل سياسي يف سورية، و »ما نريده 
من جنيف 2 هو تطبيق جنيف 1. ويف موسكو، قال زعيم الشيشان 
رمضان قادروف إن وحدة من قوات األمن الروسية تتدرب على 

قتال إسالميني متشددين حياربون اآلن يف سورية.

خامنئي للمالكي..
تتمة املنشور على الصفة االول

الذي متكن يف  العراق  مع  العالقات  أقوى  لبناء  مفتوحة  إيران 
السنوات األخرية من اجتياز خطوات كبرية يف طريق تأمني حاجات 

الشعب«، مضيفًا ان العراق »لعب دورًا هامًا يف املنطقة«.
وإلتقى املالكي الرئيس اإليراني حسن روحاني ووزير اخلارجية 
حممد جواد ظريف، ومن املقرر أن يلتقي برئيس جممع تشخيص 

مصلحة النظام هامشي رفسنجاني يف وقت الحق اخلميس.
وقال روحاني خالل لقائه املالكي إن »الواجب املشرتك إليران 
السورية  باألزمة  املتعلقة  الدولية  املؤمترات  كافة  يف  والعراق 
الدفاع عن مطالب الشعب السوري  خاصة مؤمتر جنيف اثنني هو 
وتطلعاته«، مشددًا على جنيف اثنني »جيب ان يركز على إخراج 
إنتخابات  إلجراء  الالزمة  األرضية  وتهيئة  سورية  من  اإلرهابيني 

رئاسية حرة ودميقراطية من دون أي شرط مسبق«.
من جهته عرب املالكي عن إرتياحه للدور الذي تلعبه إيران يف 
حل أزمات املنطقة معربًا عن أمله أن تتمكن ايران مبساعدة دول 
اليت  اإلجيابية  األجواء  بعد  خاصة  األزمات  كافة  حل  من  املنطقة 

وجدت بفعل التوافق النووي بني ايران والدول الست الكربى«.
ووصل رئيس احلكومة العراقية إىل العاصمة االيرانية األربعاء يف 
زيارة رمسية تستمر يومني، للتباحث مع اإليرانيني يف أهم امللفات 

اليت استجدت بني العراق وإيران والواليات املتحدة األمريكية.
وكذلك حبث املالكي تطوير عالقات التعاون يف جماالت النفط 
أنباء فارس«  »وكالة  البلدين. وأوضحت  والطاقة والكهرباء بني 
أن املالكي دعي إىل إيران »لتوسيع العالقات الثنائية يف اجملاالت 

السياسية واالقتصادية«.
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)إميان  قداس   11،00 صباحاً  مار يوسف   كرويدن 
األحد 1 كانون األول  ونور( 

 11،00 صباحاً  مار يوحنا احلبيب  ماونت درويت 
األحد 8 كانون األول  قداس 

 1 5 قداس    11،00 صباحاً  القديسة رفقا   أوسرتل  
األحد كانون األول 

 1 5 قداس    6،00 مساءً  ملبورن    سيدة لبنان 
األحد كانون األول 

 2 2 قداس   11،00 صباحاً  مار جرجس  تورنلي 
األحد كانون األول 

 2 4 قداس   6،00 مساءً  مار مارون  ردفرن 
الثالثاء كانون األول 

 2 4 قداس نصف الليل   12،00 مار شربل صباحاً  بانشبول 
الثالثاء كانون األول 

 11،00 صباحاً  سيدة لبنان  هاريس بارك  
األربعاء 25 كانون األول  قداس العيد 

 2 9 قداس   10،00 صباحا  سيدة لبنان  ولونغونغ 
األحد  كانون األول 

قداس العيد   11،00 صباحاً  مار يوسف   كرويدن 
األربعاء 1   كانون الثاني 

اإلحرتام  السامي  طربيه  شربل  أنطوان  املطران  سيادة  يتقبل 
التهاني بعيد امليالد اجمليد

 9،30 الساعة  اىل   5،00 الساعة  من   2013/12/29 األحد   نهار 
مساًء  يف بيت مارون، سرتاثفيلد.

املطران أنطوان شربل طربيه السامي اإلحرتام 
روزنامة قّداسات كانون األول وامليالد 

ورأس السنة 2013 – 2014

باخلوف،  الفائض  باحلزن،  الفائض  بالقلق،  الفائض  الزمن  يف 
والفائض  بالدمار  الفائض  باملوت،  الفائض  بالدماء،  الفائض 
،وقال  باحلب  ليذكرنا  سدني  اىل  خليفة  مارسيل  بالغربة...جاء 
العرب اخرتعوا احلب لكنهم نسوه، مل يكتِف مارسيل بهذا القول 
الشعر،  والقى  الرنان«  »عوده  على  املوسيقى  ولعب  غنى  لكنه 

فكان واحدًا من سادة احلب وسادة الفن...
بإنسانيتنا،  بقضايانا،  بااللتزام  مذكرًا  سدني  اىل  مارسيل  جاء   
بالغناء امللتزم، بالشعر الراقي، باألدب املعرب يف زمن سطت على 
مسامعنا ألوان الفن اهلابط يف أعنف هجوم ثقايف تتعرض له االمة 

العربية.
ذكرياتنا،  رماد  من  اشعله  الذي  األمل  معه  حاماًل  مارسيل  جاء   
ففاحت رائحة قهوة األمهات يف جوانب دار االوبرا وتراقصت قلوينا 
مع شتلة التبغ اليت هجرنا مرارتها يومًا، فإذا بها تنبت وتنمو من 
جديد يف جنبات اجسادنا بعنادها وصمودها امام القيظ وتقتات من 

اجلفاف لتزهر قلمًا وكتابًا وبندقية.
يف زمن عوملة النهب، عوملة القهر، اعاد مارسيل تذكرينا بالعوملة 
االنسانية عندما انشد اغنية جواز السفر )كل قلوب الناس جنسييت 
فلتسقطوا عين جواز السفر( وهنا كان ملفتًا يف دعوته للتأسيس 
لإلستماع  والشابات ممن حضروا  بالشباب  رّحب  عندما  الغربة  يف 

واملشاركة سواء كانوا من خلفيات عربية او أجنبية.
يف  اخلميس  مساء  سدني  يف  األوبرا  دار  يف  مارسيل  كان 
يكون  ال  ان  الغريب  مبستغرب،  ليس  وهذا  خمتلفًا   2013/11/28

مارسيل خمتلفًا.
مارسيل الذي كربنا معه ،حيث كنا ندخر من مصروف اجليب اخلجول 
الذي  رامي  وبشار،  رامي  ولديه  مع  جمددًا  ،كان  اشرطته  لشراء 
كان يستنطق البيانو انغامه وحينو عليه بقوة الريح لتعرب موسيقاه 
اىل القلوب متجاوزة حاسة السمع، وبشار الذي كان يضبط االيقاع 
الذين ضبطوا  احلاضرين  حواس  اىل  يرتقي  صمتًا وصخبًا صافيًا 

انفاسهم على ايقاعه.
لقد كان الثالثي يف قمة التألق خصوصًا يف املقطوعات املوسيقية 
اليت خرجت على املألوف يف فن املوسيقى العربي حيث اعتدنا ان 
يرافق املوسيقى دائمًا، صوت مطرب او مطربة ، وقد لفتين شيء 
انغام سكان اسرتاليا األصليني  آخر يف احلفل وهو ادخال بعض 
اىل واحدة من القطع املوسيقية اليت قدمها رامي وبشار، قد اكون 
خمطئًا او مصيبًا، لكن هذه لفته مهمة تنم عن بعد عاملي للموسيقى 
والتاريخ  واحلدود  للقلوب  العابرة  للفنون  احلقيقي  البعد  وهو 

والثقافات.
رغم  اكثر  آذانك  تفتح  ان  تريد  وبشار  رامي  مارسيل  الثالثي  مع 
اهلدوء، ال تريد ان تتسلل اي حلظة بعيدًا عن مسامعك يف حفل 

التجديد، االلتزام، األمل واحلب.
لقد كّرمت اجلالية مارسيل حبضورها الكثيف، وكّرمها هو بأن اهداها 
الفرح واحلب الذي يعترب نعمة من اهم نعم احلياة، كما كان احلضور 
طواقًا اىل مساع املزيد، احتضنته دار االوبرا يف سدني، فزاد اىل 

اعمدتها وازدادت ضياءًا.
 وخرج احلضور على انغام يا حبرية وحنن نشد اهلمم واهلمة ال تزال 

قوية. 

مارسيل خليفة يذكرنا باحلب

 عباس علي مراد  - سدني
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الدكتور مصطفى مجيل علم الدين علم عربي
يزين مساء اسرتاليا التعددية بالعلم واالخالق

رابطة االطباء احملصلني  الدين مؤسس ورئيس  العزيز واخللوق مصطفى مجيل علم  الدكتور 
علومهم من اخلارج ،أجنب وأسس مع عقيلته اخللوقه الربوفسوره بارعه علم الدين االخصائية يف 
الطب النسائي عائلة راقية متعلمة حفظهم اهلل ،مجيل حمام ،وناجي وطارق وبدور يتابعون دراسة 
الطب بتفوق .والدكتور الغالي مصطفى ساعد ويساعد االطباء اجلدد كما انه ترأس جملس اجلالية 
اللبنانية وشارك يف تأسيس هيئة الصداقة املسيحية االسالمية وترأسها وهو اىل جانب عمله 
االنساني يف الطب ورعاية عائلته واهتمامه الكبري بالسيدة والدته احلاجة الفاضله ام مصطفى 
املتعددة  العظيمة  باسرتاليا  وتفاعله  اخلري  وعمل  واحملتاجني  الفقراء  ومساعدة  االعزاء  واخوته 
الثقافات وتواصله مع لبنان ووطننا العربي النه ورث اجملد من تاريخ عائلته اليت متتد من املنيه 
يف الشمال اللبناني اىل بعقلني والشوف والسويداء اليت رفع بريقها ال علم الدين يف الثوره 
السوريه الكربى واليت قادها البطل العظيم اخلالد سلطان باشا االطرش وينتسبون اىل عطوفته 

بالروح والدم والكفاح .
التحيه والتقدير  الكرام كل  الدين واهل بيته  الغالي واملناضل مصطفى مجيل علم  للدكتور 

والوفاء النه علم عربي زين ويزين مساء اسرتاليا بالعلم واالخالق والوطنية الصادقة .

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

والدكتور مصطفى علم الدين وعقيلته الربوفسوره بارعه علم الدين و  الزميل اكرم املغوّش  )أرشيف(

اعداد:  أكرم املغوّش

احلسناء اجلامعية مليس حالوي
االخالق والعلم هما طريقاً للنجاح

وجــــه
االســـبوع
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اىل  اسرتها  افراد  توجه  اليت  العائلة 
حتصيل العلوم وتتخذ من خمافة اهلل سبياًل 
للقيم االخالقية والرتبية الصاحلة هي العائلة 

الناجحة والسعيدة .
كرمية  حالوي  مليس  احلسناء  والشابة 
حالوي  ملحم  واالجتماعي  الوطين  الناشط 
تدرس   اليت  حالوة  منذر  جنان  واالستاذة 
يف  واالنكليزية  والفرنسية  العربية  اللغة 
ثانويات سيدني كانت قد اختذت من وصية 
والديها كما شقيقها نضال نرباسًا هلا االخالق 
بتفوق يف  دراستها  متابعة  جانب  اىل  اواًل 
جامعة سيدني كلية العلوم وهي تتقن اللغة 
العربية اىل جانب اللغة االنكليزية اىل كونها 
ولدت وترعرعت يف سيدني وتعود جبذورها 
اىل مدينة الباروك اجلميلة املتكئة علىكتف 
والعرب  لبنان  اعطت  واليت  االرز  غابة 
التقي  شيخ  امثال  رفيعة  قامات  والعامل 
حسن  ابو  الشيخ  الذكر  والطيب  العظيم 
عسكريني  وقادة  وسياسني  حالوي  عارف 
كما  ابطاال  وشهداء  وشعراء  واعالميني 
الشوف الذي انبت الكبار الكبار امثال امري 
لبنان فخر الدين واملعلم كمال جنبالط وامري 
البيان شكيب ارسالن وسواهم من االبطال 
الذين فرضوا حقيقتهم بفضل مصداقيتهم 

على الوجود لبنانيًا وعربيًا وعامليًا.
الغالية  الباروك  زرت  لقد  مليس  تقول 
وفرحت  بلقاء االهل واالقارب كما استمتعت 

جبماهلا ومجال الشوف ولبنان الذي غنى له 
الدين،  تقي  امني  اخلالد  الشاعر  مع  اجملد 
شاعر احلكمة )اهلل يا لبنان ما امجلك (واشكر 
نعم  من  به  علينا  انعم  ما  على  تعاىل  اهلل 
واشكر اهلي االحباء على ما قدموه ويقدمونه 

من اجلنا ويطيب لي ان اردد :
)يا رضى اهلل ورضى الوالدين (

النهي  يساعدني  ان  اهلل  من  وامتنى 
كما  اختصاصي  حقل  يف  واعمل  دراسيت 
بأن  العربية  اجلالية  وبنات  ابناء  على  امتنى 
يتابعوا دراستهم ليأخذوا املكان الالئق يف 
واملتعددة  العظيمة  االسرتالية  البالد  هذه 

احلضارات والثقافات .
احلسناء مليس حالوي صبية مجيلة تسري 
خبطى ثابتة النها تربت ونشأت على القيم يف 
منزل والديها وما زالت على اخلطى نفسها 
تتابع دراستها بتفوق وهي تؤكد على  )أن 

من جد وجد ومن سار الدرب وصل (

عربيه  قامه  ارسالن  جميد  أألمري  البطل  القائد 
كبرية ومناضل عريق ورث اجملد والعزة من اهله 
الدروز  االمراء االرسالنيني االبطال وبين معروف 
ضد  العربية  الثورات  قادوا  الذين   االشاوس  
والعرب  لبنان  واعطوا  الغامشني  املستعمرين 
االمراء   امثال  وبيان  وسيف  قلم  امراء  والعامل 
شكيب وعادل وحممد ومصطفى وتوفيق وسواهم 
من هذه العائلة املعطاءة اليت افضلت على العرب 
كل العرب يف كفاحها وجهادها وما زالت الراية 
خفاقة يرفعها االمري املناضل الشاب طالل جميد 
لبنان  وشرفاء  معروف  بين  احرار  مع  ارسالن 

والعرب .
ويف ذكرى االستقالل نستحضر بطل االستقالل 
الذي قاد  لبنان  البطل جميد ارسالن بطل  االمري 
الثورة يف بشامون ضد املستعمر الفرنسي وحقق 
االنتصارات  واستشهد حتت بريقه ورايته البطل 
سعيد فخر الدين ابن )عني عنوب(والبطل اديب 
ابطال  من  الشوف(وكالهما  ابن)مزرعة  البعيين 
لبنان  استقالل  وهما شهيدا  الدروز  معروف  بين 
جلميع  كبريين  واعتزاز  فخر  وهذا  الوحيدان   
الشرفاء نعم جلميع الشرفاء ،ونتساءل ملاذا يتبجح 
بعض الذين ينسبون البطولة هلم والجدادهم وهم  
وما  الفرنسيني  جانب  اىل  كانوا  اخلونه  هؤالء  
البالد ووقفوا  احتل  زالوا مع كل مستعمر غازي 

اىل جانبه يف صف اخليانة والعمالة .
كما ان  البطل القائد االمري جميد ارسالن   كان 
من  املتطوعني  وسرايا  افواج  قيادة  شرف  له 
بين معروف الدروز االشاوس مع القادة االبطال 
اللواء شوكت شقري والعقيد مفيد غصن واملالزم 
االول فايز حديفة واملالزم االول توفيق حامت وابو 
ونايف  عامر  وواكد  احلناوي  وعلي  رضوان  اخلري 
العدو  من  فلسطني  حترير  حرب  يف  عزام  محد 
الصهيوني وحققوا االنتصارات الكبرية على العدو 
املستعربني  وامللوك  احلكام  بعض  خيانة  ولوال 
آنذاك لتتحقق النصر على شذاذ االفاق الصهاينة 

اجملرمني وعادت فلسطني حرة عربية .
جميد  البطل  االمري  القائد  نستذكر  اذ  وحنن 
ارسالن يف ذكرى االستقالل نستذكر معه كافة 
وخاصة  االشاوس  واجملاهدين  االبطال  الشهداء 
االكرب  اجملاهدين  شيخ  قادهم  الذين  االبطال 
والقائد االعلى للثوره العربية الكربى سلطان باشا 
االطرش يف ثورته املظفره والذي حقق االستقالل 
لسوريا ولبنان بعد ان قدم آالف الشهداء ايضًا 
من اجل حترير فلسطني ولن ننسى املرتزقة اخلونة 
الوالء  حبجة  الفرنسيني  جانب  اىل  قاتلوا  الذين 
الديين يا للعار  حيث رفع القائد البطل سلطان 
باشا االطرش شعاره االعظم ) الدين هلل والوطن 
للجميع (يف وجه العمالء والذين تصّدروا التاريخ 
كوضوح  واضحة  احلقيقة  ولكن  بعد  فيما  املزّور 
الشمس ومن يعمل هلل والوطن مبصداقية ال يأبه 

للص من هنا وعميل مأجور خائن من هناك .
الشهيد  اخلالد  املعلم  البطل  القائد  ونستذكر 

كمال جنبالط الذي  انزل علم االحتالل الفرنسي 
ورفع العلم العربي واستشهد فيما بعد وهو قائدًا 

للحركة الوطنية اللبنانية .
فاالستقالل الصحيح هو ملن قاد وجاهد وناضل 
واستشهد  وليس للمتخاذلني واخلونة واملأجورين 
اي دور يف التاريخ الشريف والنزيه وحنن احفاد 
اجدادنا  رمسه  الذي  اجملد  امام  ننحين  االبطال 
سالت  بقعة  كل  يف  بدمائهم  ولونوه  بأرواحهم 
فيها الدماء الزكية الطاهرة من اجل احلرية اليت 
رفع لواؤها بطل االستقالل وقائد ثورة بشامون 
وقائد  ارسالن  جميد  البطل  والكرامة  اجملد  امري 
الثورة العربية الكربى البطل سلطان باشا االطرش 
واللواء زيد االطرش ومحزه درويش وصياح احلمود 
االطرش وسلمان االطرش وسليم املغّوش واالمري 
ورشبد  ارسالن  عادل  واالمري  ارسالن   شكيب 
طليع والعقيد فؤاد سليم وعارف النكدي وخليل 
املغّوش والدكتور عادل النكدي ومعّذى املغّوش 
ومحد الرببور وعلي عبيد ويوسف املغّوش وحسني 
مرشد رضوان وخليل عامرواسد املغّوش وسعيد 
املغّوش   وامساعيل  نويهض  وعجاج  املغّوش  
وسلمان  كرباج  والشيخ سامل  مصلح  ابو  وهاني 
الدين وحممد  عز  الدين وحممد  ناصر  وعلي  جابر 
وشكيب  رزق  وسلمان  النجار  وعبداهلل  العريضي 
وّهاب وسعيد ابو احلسن وحممود ابو حييى ومحد 
ذياب واسعد مرشد واجود رضوان ومحزه واهلادي 
والنبواني والعطواني وجربوع وزاكي وقيس وعلم 
الدين ويوسف العيسمي )والد شبلي العيسمي( 
ومجيع الشهداء امليامني واالبطال االشاوس الذين 
انتصروا وحققوا االستقالل  ولسان حاهلم يردد 
اجلهاد  ابن  االطرش  فريد  اخلالد  املوسيقار  مع 

واجملاهدين :
شعبنا يوم الفداء       فعله يسبق قوله 
ال تقل ضاع الرجاء      إن للباطل جوله 
ما لعدوان مقر          والوغى كر وفر 

حنن للتاريخ أجمادًا  بنينا 
                ورساالت اهلدى بني يدينا 
ارضنا للحق مهد     وانتصار احلق وعد    
مل يدم للظلم عهد   مل تعش بالظلم دوله

             ان للباطل جوله
قل هلم اين املفر     فلهم يوم أمر 

قد تآخينا هالاًل وصليبا
                  وتالقينا بعيدًا وقريبا

          
يا له يوم مقدر      يذكر التاريخ هوله

هلل الشعب وكرّب    قائاًل اهلل أكرب 
ومع نهاية هذا املقال املتواضع ننحين خبشوع 
،شهداء  التاريخ  وشهداء  التاريخ  ابطال  امام 
الوطن الذين قدموا ارواحهم من أجل احلرية هلم 
االحرار  بيد  يأخذ  أن  اهلل  سائلني  واخللود  اجملد 
الشرفاء ليحرروا فلسطني واجلوالن ويرفعوا علم 
الوحدة العربية خفاقًا وتزول الغيوم السوداء اليت 
لفت بالدنا العربية ولن يضيع حق وراءه مطالب 
تارخينا  كتبوا  الذين  واجدادنا  أهلنا  علمنا  هكذا 

املّشرف بدمائهم وارواحهم اخللود هلم .

أألمري القائد جميد أرسالن  .. بطل إستقالل لبنان 

 كتب اكرم املغوّش  
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منوعات

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

صورة من حائل على موقع” االنستغرام 
” تتسبب جبذب أمريكي لإلسالم

Saturday 7 December 2013  2013 األول  كانون   7 السبت 

مرييام كلينك: الفرنسيون 
ملوك البصبصة

النجمة  غادرت 
نية  للبنا ا
كلينك  مرييام 
قبل  بريوت 
متوجهة  يومني 
العاصمة  اىل 
نسية  لفر ا
يف  باريس 
مل  عمل  زيارة 
مرييام  تفصح 
حوهلا  الكثري 
ويبدو أن مرييام 
وراء  من  تهدف 
الزيارة التحضري 
غنيتها  أل
وان  القادمة 
تواجدها  سبب 
مدينة  يف 
يهدف  األنوار 
اإلجتماع  اىل 
دي  فريق  مع 
عاملي  جي 
أية  وجود  دون 
أو  معلومات 
أخرى  تفاصبل 
اجلهة  هوية  عن 
ستتعاون  اليت 

كلينك معها ويبدو أن السرية يف العمل هو عنوان كلينك للمرحلة 
القادمة اليت باتت تعطري رؤس أقالم حول مشاريعها دون كشف 

التفاصيل
الباريسية  العاصمة  الزيارة تقوم كلينك جبوالت يف  على هامش 
حيث بدت منزعجة من الفرنسيني بسبب تفوقهم على اللبنانيني يف 
-البصبصة حيث أكدت كلينك إنو بلبنان ما ببصبصوا هل قد , حيث 
كانت السيدة كلينك يف زيارة ألحد النوادي هناك ويدعى نادي 
كعادتها  بدت  الشقراء  السيدة  ان  أن نضيف  ,يبقى   79 باريس 
تؤكد  لباريس  زيارتها  عن  نشرتها  اليت  والصور  ومتوهجة  مجيلة 

سعادتها وقضائها ألوقات مجيلة.

اختذت إدارة األكادميية اللبنانية للفنون اجلميلة، التابعة جلامعة 
فمنعت  الطالب،  احتشام  بضرورة  قراًرا  لبنان،  يف  البلمند 
اجلامعي،  احلرم  داخل  القصرية  السراويل  ارتداء  من  الشبان 
وهددت بطرد كل طالب ال ميتثل لقرارها. فما كان من مخسة 
طالب يف األكادميية، هم إيفان بو دبس وعمر برجاوي وعفيف 
دميرتي حداد وجو برينسو رأفت فضول، إال أن صوروا فيلَما 
قصرًيا مدته دقيقتان، بعنوان »skirts let anyone pass«، ظهروا 
فيه داخل احلرم اجلامعي مرتدين تنانري نسائية، ليقولوا مبلء 
الفم أن التنورة القصرية متر يف أي مكان، خصوًصا أن اجلامعة 

مسحت هلم بالدخول إىل حرمها.

ويذكر يف هذا السياق أن يف لبنان قانونا متوارثا من ايام 
االنتداب الفرنسي، مينع على الفتيات ارتداء السروال القصري، 

أي »الشورت«، يف األماكن العامة والطرقات.

لكن هذا القانون ليس مطبًقا اليوم، ومثة من يطالب بتحديث 
هذه القوانني القدمية لتتماشى مع العصر احلديث، الذي صار 

فيه العري، أو شبه العري، من بديهيات التمدن.

جامعة لبنانية تمنع طالبها 
الشباب من ارتداء الشورت.. 

فريتدون التنورة!!

مل يكن يعلم املواطن السعودي ماجد عدنان الشمري بأن صورة 
يلتقطها يف قريته حبائل وينشرها عرب برنامج التواصل االجتماعي 

»االنستغرام« ستجعل امريكي وهو يف بلده يقرأ عن اإلسالم.
يروي »الشمري« تفاصيل القصة وفقا ملوقع الوئام االلكرتوني 
اليت بدأت احداثها يف قرية »ابا احلريان« شرق مدينة حائل ، واليت 
يقضي فيها الشمري غالبًا عطلة نهاية األسبوع ، ويقول بأنه التقط 
صورة ملصب مياة بوقت الغروب ونشرها يف صفحته على برنامج 
 #hail االنستقرام« وشارك بها يف وسم حائل باللغة األجنليزية«

صادف بأن الكلمة تعين ثلج »برد« باألجنليزي.
ويسرد الشمري بأنه تفاجأ برد من امريكي يدعى »نورثان« معجب 
بالصورة ، ويكمل الشمري بعد حمادثة مل تدم طوياًل سأله فيها 
بأالهداف  مفصل  بشرح  الشمري  عليه  فرد  وأهدافه  اإلسالم  عن 
والقيم لرسالة النيب »صل اهلل عليه وسلم« ، ويكمل الشمري بأن 
احملادثة استمرت عدة أيام الحظ خالهلا حرصه على معرفة تعاليم 

اإلسالم.
ويكمل الشمري القصة وهو مسرور بأن »نورثان« بعد التواصل 
املستمر إضاف صورة يف حسابه فيها دعاء كتب بالعربي واألجنليزي 
وهو : اللهم أنك عفو حتب العفو فاعف عنا ، وخيتم الشمري بأنه 

الزال متواصل مع »نورثان« متمنيًا أن يكون سببًا يف إسالمه.

األمري هاري يتوجه إىل 
القطب اجلنوبي

برئاسة األمري هاري مع 
املتحدة  الواليات  فريق 

األمريكية.
الفريق  ويستعد 
حنو  لالنطالق  الربيطاني 
القطب اجلنوبي يف حمطة 
 » يا يفسكا ر ا ز ال فو »نو
منطقة  يف  الروسية 
اجلنوبي.  القطب 
هاري  األمري  ويقضي 

اجلوية  الظروف  مع  والتكيف  التأقلم  يف  هناك  أيام  ثالثة 
احمللية.

اجلنوبي حنو مخسة  القطب  إىل  الرحلة  تدوم  أن  املتوقع  ومن 
أسابيع، وتقطع الفرق 30 كيلومرتا يوميًا.

إىل  رحلة مماثلة  هاري شارك يف  األمري  أن  بالذكر  اجلدير  و 
القطب الشمالي منذ عامني، لكنه مل يصل إىل القطب الشمالي 

ألنه اضطر ألن يعود إىل لندن ليحضر زفاف أخيه األكرب

 يهرب من السجن.. يعاجل 
أسنانه.. ويعود ثانية!

 فر سجني من سجن سويدي لكي يعاجل أملًا شديدًا يف الضرس 
قبل أن يسلم نفسه جمددًا للشرطة وقد مت متديد عقوبته يومًا 

واحدًا.

سجن  من  الثاني(  )تشرين  نوفمرب  مطلع  السجني  فر  وقد 
انتهاء  من  يومني  قبل  السويد  غرب  جنوب  يف  اوسرتاغارد 
عقوبته "ألنه كان يعاني من أمل يف األضراس وأراد الذهاب 

إىل طبيب األسنان"، على ما أفاد مسؤولو السجن.

األسنان  طبيب  عند  من  خروجه  "لدى  نفسه  املصدر  وأوضح 
سلم نفسه إىل الشرطة". وقد اشتكى الرجل البالغ 51 عامًا 
من أوجاع يف األسنان لدى مسؤولي السجن قبل أربعة أيام من 

فراره من هذا السجن حيث اإلجراءات األمنية غري صارمة.

"كان  نايرت"،  "داغنس  السويدية  للصحيفة  السجني  وأوضح 
على حتمل  قادرًا  أعد  مل  النهاية  ويف  بالكامل  متورمًا  وجهي 

ذلك".

وقد مددت عقوبته البالغة يف األساس شهرًا واحدًا ملدة 24 
ساعة.

للصحيفة  اآلن  بالكامل  عقوبته  أمضى  الذي  السجني  وأوضح 
السويدية أنه سعيد قبل كل شيء ألنه متكن من التخلص من 
وجع األسنان وختم قائاًل "يبقى علّي أن أدفع فاتورة طبيب 

األسنان".

أفعى تلتهم هندي مثل
من  هندي  شاب  اطلق 
العنان  كرياال  والية 
املشروبات  لتعاطي 
منه  نالت  حتى  الروحية 
عن  بعيدًا  مثاًل  فسقط 
أن يدري ما  بيته، دون 

خيبؤه له القدر.

صنف  من  ثعبان  وجده  وعيه  عن  غائبا  الشاب  كان  وبينما 
ليس  الثعابني  من  الصنف  هذا  أن  من  الرغم  وعلى  األصلة 
سامًا، إال أنه يعترب أحد أخطر الثعابني على وجه األرض. فهو 
قادر على افرتاس ضحيته باإللتفاف حوهلا وخنقها، ومن ثم 
اهلندي  للشاب  ما حصل  وهو  واحدة،  دفعة  بالكامل  ابتالعها 

الذي التهمه الثعبان اجلائع.
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ANOTHER MILESTONE 
FOR WESTCONNEX

• The NSW Government 
is steaming ahead with 
WestConnex – this week 
releasing expressions of 
interest from industry to 
widen the M4 from six to 
eight lanes and releasing 
the concept design for 
the M4 East tunnel. 
• The six kilometre tun-
nel will be three lanes in 
each direction from west 
of Concord Road, North 
Strathfield and extend to 
Parramatta Road and City 
West Link at Haberfield.
 • Communities and busi-
nesses can now have their 
say on Stage 1 with plan-
ning applications now 
lodged for the entire first 
stage of WestConnex.
• Building the motorway 
will require some prop-
erty acquisitions, but 
they are being kept them 
to a minimum and there 
are substantially fewer 
than comparable projects 
such as the Warringah 
Expressway or the Syd-
ney Harbour Bridge.
• Concept design plans 
are available at www.
westconnex.com.au. The 
feedback period on the 
concept design closes 17 
February 2014.

M5 WEST WIDENING 
REACHES MAJOR MILE-
STONE
• The M5 West widening 
project is now more than 
50 per cent complete and 
on track to be finished 
at around this time next 
year. 
• The project is a key 
NSW Liberals & Nationals 
election commitment for 
South Western Sydney 
and will cut travel times 
for tens of thousands of 
motorists every day.
• Work currently under-
way includes asphalt-
ing in the central median 
area of the road, while the 
next stage will include the 
removal of the existing 
tolling infrastructure and 

NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 29 November 2013
the continued installation 
of permanent electronic 
message signs.
• The $400 million widen-
ing project is funded by 
Interlink Roads with the 
NSW Government con-
tributing $50 million to-
wards the cost of noise 
walls and other noise mit-
igation measures.

WESTERN SYDNEY 
LEADING TAKE-UP OF 
NSW FIRST HOME OWN-
ER GRANTS 
• Western Sydney sub-
urbs are driving a surge 
in the take-up of the NSW 
Government’s First Home 
Owner Grants for new 
homes, making up 70 per 
cent of the top 20 suburbs 
claiming the incentive.
• The take-up of First 
Home Owner Grants 
by residents in the top 
20 suburbs has almost 
tripled in the past three 
years. 
• This has contributed to 
a 66 per cent increase in 
the total number of First 
Home Owner Grants for 
new homes paid in NSW 
this year, compared with 
2011 figures.
• The NSW Government 
is committed to address-
ing the housing shortage 
across the state. That is 
why we made the very 
deliberate decision to 
target first homebuyer 
incentives towards new 
homes.
FAIR TRADING PRE-
CHRISTMAS BLITZ ON 
DANGEROUS TOYS
• Minister for Fair Trad-
ing Anthony Roberts an-
nounced numerous dan-
gerous toys and products 
were uncovered during 
a pre-Christmas compli-
ance blitz by Fair Trading 
officers.
• The officers identified 
63 dangerous toys and 
products as well as 48 
electrical items such as 
Christmas lights, cords, 
chargers and adaptors.
• Traders selling danger-
ous toys are putting their 

profits ahead of the safety 
of children - that is not ac-
ceptable.
• This year Fair Trading 
will seek orders in the Su-
preme Court to ban trad-
ers who have previously 
been prosecuted for sup-
plying dangerous or non-
compliant toys.   

NSW TRUCK INSPEC-
TORS TO RECEIVE 
GREATER POWERS
• NSW truck inspectors 
have been given greater 
powers to crack down on 
rogue trucking companies 
found to have defects in 
their fleet.
• NSW has the most 
comprehensive inspec-
tion scheme in the coun-
try with more than 280 
frontline inspectors and 
investigators that carry 
out more than two mil-
lion screenings through 
checking stations and 
more than 300,000 in-
tercepts and detailed in-
spections each year.
• The new regulations tar-
get trucking companies 
that send defected trucks 
back to RMS checking 
stations to be cleared for 
road worthiness, without 
ordered repairs having 
been carried out.
• NSW inspectors will 
now be given the power 
to deregister these trucks 
for up to three months if 
they have not carried out 
the required repairs.

MORE SOS ALARMS FOR 
VICTIMS OF DOMESTIC 
VIOLENCE
• Minister for Family and 
Community Services Pru 
Goward has announced 
the further roll-out of SOS 
response alarms to bet-
ter support domestic vio-
lence victims. 
• An additional 70 alarms 
will be rolled-out this year 
following the introduction 
of the first roll out in June 
2012, when 50 alarms 
were provided to women 
who were at very high risk 
of domestic violence. 

• The alarms send an alert 
to police, who are then 
able to pinpoint the wom-
an’s location using GPS 
and respond.  Police treat 
these calls as high prior-
ity, giving users a sense 
of security. 
• These alarms are already 
having a positive impact 
on the lives of domestic 
violence victims across 
NSW - by rolling out more 
alarms, we can help more 
victims in a meaningful 
way.

NEW FUNDING ALLO-
CATION TO TACKLE 
HOMELESSNESS AT ITS 
SOURCE
• A new needs-based 
funding model has been 
unveiled as part of the 
NSW Government’s com-
mitment to reducing 
homelessness.
• For the first time in 
NSW, the distribution of 
the homelessness budget 
will be informed by key 
indicators of homeless-
ness - including socio-
economic disadvantage, 
drug and alcohol abuse 
and domestic violence 
rates.
• We want to help end the 
all too common drift of 
homeless people to the 
inner-city by increasing 
funding where homeless-
ness originates - in plac-
es like Western Sydney, 
the Hunter and the Cen-
tral Coast.
• The previous NSW La-
bor Government believed 
a haphazard funding ap-
proach, which did not 
align funding with need, 
was acceptable.  The NSW 
Government is fixing this.

MAKING A GREAT HAR-
BOUR EXPERIENCE 
EVEN BETTER 
• The NSW Government is 
making it easier for boat-
ers to enjoy a day out on 
Sydney Harbour.
• We have worked with 
stakeholders to encour-
age 18 commercial mari-
nas to open up to the pub-

lic so recreational boaters 
can hop off, take a break, 
or grab something to eat 
or drink.
• Marinas in popular des-
tinations like Rose Bay, 
Gladesville and Mosman 
will be accessible for peo-
ple who are having a day 
out on the water.
• When you’re out on the 
water, look for the bright 
green “Boating Destina-
tion Marina” banner which 
will be displayed in prom-
inent locations at all of 
the participating marinas. 
Participating marinas can 
be viewed at http://www.
rms.nsw.gov.au/bdp   

SCHOOLS AND RE-
SEARCHERS SHARE 
IN ENVIRONMENTAL 
GRANTS
• Environment Minister 

Robyn Parker has an-
nounced the recipients 
of more than $1.1 mil-
lion in Environmental 
Trust Grants that will be 
awarded to schools and 
researchers.
• Across NSW, 80 schools 
will benefit from the grants 
- with 60 schools sharing 
in $150,000 under the Eco 
Schools Program, and 20 
grants totalling $70,000 
will be awarded for Food 
Gardens in Schools proj-
ects.
• The benefit of these 
grants will spread far 
wider than the projects 
themselves by support-
ing students, educators 
and researchers to im-
prove their environmental 
understanding and help 
to educate the wider com-
munity.

THE Australian Greens 
want parliament to have 
more say over government 
borrowings in return for 
backing the scrapping of a 
legislated debt ceiling. 
With the parliament dead-
locked on a government 
move to increase the ceil-
ing from $300 billion to 
$500 billion, the Greens 
say they are prepared to 
consider getting rid of the 
cap altogether.
Instead parliament would 
return to approving bor-
rowings every year at 
budget time, provided 
there was more informa-
tion about what was being 
funded.
“That’s the kind of pro-
posal that we’ve been put-
ting on the table,” Greens 
deputy leader Adam Bandt 
told reporters in Canberra 
on Monday.
Opposition Leader Bill 
Shorten says the govern-
ment is asking the Greens 
to give them a blank 
cheque to increase debt.
“These guys are desper-
ate to do whatever they 

want, regardless of the 
consequences,” he told 
ABC radio.
Labor would stick by its of-
fer to support an increase 
in the debt ceiling to $400 
billion.
Another Senate vote on an 
increase to the debt ceil-
ing could take place as 
early as Monday.
Nationals Senator John 
Williams backs scrapping 
the ceiling.
“We don’t want to go down 
the road of America where 
we’re having a deadlock of 
actually keeping our pub-
lic sector going,” he told 
reporters.
Greens leader Christine 
Milne called for a “sen-
sible” conversation about 
debt.
“The whole debt ceiling 
debate is a fake debate 
imported from the United 
States,” she said, adding 
there was no good reason 
for creating the ceiling in 
2008.
As of Friday, government 
debt subject to the ceiling 
stood at $296.09 billion.

Give parliament more say 
on debt: Greens
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TONY Abbott has taken 
a swipe at the national 
broadcaster for spruiking 
stories about Australia’s 
alleged spying on Indone-
sian officials, claiming the 
ABC had acted as an “ad-
vertising amplifier” for the 
damaging claims. 
The Prime Minister yes-
terday queried the public 
broadcaster’s approach 
to the spying story, which 
was based on documents 
US whistleblower Edward 
Snowden leaked to The 
Guardian newspaper.
“I think it’s fair enough 
for people to question the 
judgment of the ABC, not 
in failing to cover the sto-
ry, because plainly it was 
a story, but in choosing to 
act as, if you like, an ad-
vertising amplifier for The 
Guardian,” he said during 
a Channel 10 interview 
with Andrew Bolt.
“It was The Guardian’s 
story which the ABC 
seemed to want to adver-
tise, even though there’s 
not normally advertising 

Tony Abbott criticises ABC for ‘advertising’ Indo-
nesian spying story 

on the ABC.”
The claims that Austra-
lia had tapped phones 
belonging to Indonesian 
President Susilo Bam-
bang Yudhoyono, his wife 
and other officials, has led 
to a major diplomatic rift 
between the two countries 
- further fuelled when Mr 
Abbott refused to apolo-
gise over the 2009 inci-
dent, which came under 
the previous Labor gov-
ernment’s watch.
Mr Abbott said it was up 
to news organisations to 
decide what was “fit to 
broadcast” and people 
were entitled to question 
those judgments, but he 
ruled out changes to the 
ABC’s charter. “I’m not in 
the business of making 
unnecessary enemies and 
I’m not in the business of 
further inflaming critics,” 
he said.
ABC managing director 
Mark Scott has previously 
defended the story as be-
ing in the public interest.
The comments came as 
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the government faces 
continued pressure and 
a public backlash over 
its apparent backflip on 
the Gonski-based school 
funding reforms, an issue 
which is expected to be 
top of the agenda at the 
scheduled COAG meet-
ing of state and federal 
leaders in less than two 
weeks.
Mr Abbott, who  met on 
sunday with Queensland 
premier Campbell New-
man ahead of G20 meet-
ings in Brisbane, said 
voters “well understand” 
the Coalition’s promises 
only went as far as spend-
ing the same amount on 
schools over the next four 
years.
“The whole debt ceiling 
debate is a fake debate 
imported from the United 
States,” she said, adding 
there was no good reason 
for creating the ceiling in 
2008.
As of Friday, government 
debt subject to the ceiling 
stood at $296.09 billion.

Protesters burn pictures of Prime Minister Tony Abbott during an anti-spying protest outside the Australian 
Embassy in Jakarta. Picture: Getty Images Source: Getty Images

Australian Prime Minister Tony Abbott speaks to Indonesia’s President Susilo Bambang Yudhoyono after a 
joint press conference following their meeting at Merdeka Palace in Jakarta. Picture: AP Source: AP

WORSHIPPERS ran for 
their lives during a stab-
bing attack during thurs-
day morning prayers that 
has left one man dead 
and two seriously hurt at 
a mosque in Melbourne’s 
northern suburbs. 
Horrified witnesses said 
the attacker went beserk 
in the Broadmeadows 
Mosque.
“It was crazy. A rampage,” 
one man said. “Six people 
locked themselves in the 
billiard room when they 
saw the knife and the pres-
ident was locked in his of-
fice.”
Several men claimed the 
attacker was at the mosque 
with his sister when he 
went berserk.
“He was asking if people 
if they were Yahudi (Jew-
ish),” a man said. “He 
then became agitated and 
not long after he pulled a 
knife.”
Of the two victims who 
survived the attack, one 
remains critically injured, 
after violence broke out 
at the mosque in King St, 
Dallas, just before 11am.
A police spokesman said 
there had been a fight be-
tween four men.
A man was arrested at the 
scene of the violence after 

One man is dead and two are hurt after a 
stabbing at a mosque in Dallas, Melbourne 

Val Ryder was on 
wednesday announced 
as the Local Woman of 
the Year for the Elector-
ate of East Hills as part 
of the 2014 NSW Wom-
en of the Year Awards.
Minister for Women Pru 
Goward visited Revesby 
today to congratulate 
Val on her award and to 
hear about the work she 
has been doing in her lo-
cal community.
Member for East Hills, 
Glenn Brookes said the 
NSW Women of the Year 
Awards recognise the 
important place women 
have in our community 
and highlight inspira-
tional stories of women 
making a real differ-
ence.
“Women such as Val are 
fantastic role models, 
and I hope that sharing 
her story helps to create 
greater respect for wom-
en in our community and 
inspire others to make a 
difference.”
Mr Brookes said he 
nominated Val for her 
mammoth 40 years of 
volunteering at Bank-
stown Hospital.  
Nominations for the ma-
jor awards can be made 
at www.women.nsw.gov.
au and close on Thurs-
day, 9 January 2014 at 
11.00pm.
The winners of the ma-
jor awards will be an-
nounced at a reception 
hosted by the NSW Pre-
mier on Friday, 7 March 
2014 at Parliament 
House, on the eve of 
International Women’s 
Day.
Media Contact: Jim Dan-
iel 0408 461 952

EAST HILLS LO-
CAL WOMAN OF 
THE YEAR HON-
OURED

Police at the scene of the stabbing attack at Dallas, Picture: Dean Felton/
Seven News Source: Twitter

being subdued with Taser 
devices.
The critically injured vic-
tim was being treated at 
the Royal Melbourne Hos-
pital, the other victim has 
been taken to the Northern 
Hospital and was in a sta-
ble condition.
Homicide squad detectives 
were expected to reach the 
scene early this afternoon, 
while the area has been 
sealed off.
Witnesses today told 
the Herald Sun that man 
turned up at the mosque 
asking for financial help.
The man, believed to be of 
Turkish descent and un-
known to regulars, alleg-
edly became violent when 
other worshippers refused 
to let him enter morning 
prayers.
A witness claims the man 
began making racist re-
marks before pulling out a 
knife and slashing people.
The witness said police 
tried to negotiate with the 
knife wielding man but 
after about five minutes 
was tasered by the Critical 
Incident Response Team 
(CIRT) and arrested.
Police have called on wit-
nesses to contact Crime 
Stoppers on 1800 333 
000.

The scene outside the mosque following the stabbing that left one man dead, 
and two seriously hurt. Picture: Dean Felton/Seven News Source: Twitter
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NSW Energy Minister 
Chris Hartcher has quit 
his portfolio over the is-
sue of a search warrant by 
the Independent Commis-
sion Against Corruption 
(ICAC). 
In a statement on Wednes-
day, Mr Hartcher said he 
would continue to serve 
as member for Terrigal, on 
the NSW Central Coast.
“I am confident I will be 
cleared of any wrongdo-
ing,” he said.
“This is the first contact 
I have had with the ICAC 
and given that their inves-
tigations have thus far had 
an unknown timeframe, it 
is appropriate that I re-
sign.”
Mr Hartcher said it would 
not be appropriate to com-
ment further while the mat-
ter was before the ICAC.
In September, ICAC offi-
cers reportedly searched 
the Central Coast offices 
of Chris Spence and Dar-
ren Webber.
Media reported comput-
ers and documents were 
seized in relation to claims 
of irregularities in dona-
tions to the Liberal Party 
on the Central Coast.
A senior staff member 
of Energy Minister Chris 
Hartcher, Tim Koelma, 
resigned last year and 
his electorate officer Ray 
Carter was suspended 
over the allegations.
Mr O’Farrell said he spoke 
to Mr Hartcher from India, 
where he is on a trade 
mission.
In a statement, the pre-
mier said he supported 
Mr Hartcher’s decision to 
resign.
“I accept and support Mr 
Hartcher’s decision to 
resign from cabinet fol-
lowing today’s actions by 
ICAC,” Mr O’Farrell said.
“Mr Hartcher advised me 
he is confident he will be 
cleared of any wrongdo-
ing.
“However Chris said that, 
while the investigation is 

ongoing and in the inter-
ests of the government, 
he feels it appropriate to 
resign from the ministry.”
Mr O’Farrell thanked Mr 
Hartcher for his service to 
the government and the 
state, “in particular for his 
success in bringing elec-
tricity prices under con-
trol”.
Mr O’Farrell said on 
Wednesday that Fair 
Trading Minister Anthony 
Roberts would be ap-
pointed acting Minister for 
Resources and Energy, 
Special Minister of State 
and Minister for the Cen-
tral Coast following Mr 
Hartcher’s resignation.
He said Penrith MP Stuart 
Ayres, parliamentary sec-
retary for Western Sydney 
and former government 
whip would fill the vacant 
ministry position.
Mr Ayres will be sworn in 
on Monday when finalised 
portfolio arrangements 
will be announced.

Hartcher quits NSW 
cabinet over ICAC raid 

THE federal government 
will remove a protection 
visa for a specific class 
of refugees created by 
Labor and give the im-
migration minister the 
final say on individual 
cases.
Since the visas began 
in March 2012, only 57 
cases had satisfied the 
requirements on com-
plementary protection 
grounds.
They were created to 
protect people who 
don’t meet the full refu-
gee criteria but would 
be at risk of serious 
harm if returned to their 
homeland.
The main aim was to 
protect women flee-
ing honour killings and 
genital mutilation.
However, Immigration 
Minister Scott Morrison 
said the visas were be-
ing granted to people 

who had committed 
serious crimes in their 
homelands and others 
fleeing because of their 
links to criminal gangs 
or involvement in blood 
feuds.
While Australia accept-
ed its obligation not 
to return people when 
they could face harm, it 
had no obligation to fol-
low a particular process 
or to grant a particular 
type of visa.
As well, the process 
created by Labor was 
complicated and con-
voluted.
Mr Morrison told parlia-
ment he intended to re-
move the complemen-
tary protection criterion 
from the Migration Act.
“It is the government’s 
intention to re-establish 
the consideration of 
complementary protec-
tion issues within an ad-
ministrative process,” 
he said on Wednesday.
“It will allow the Minis-
ter for Immigration and 
Border Protection to ex-
ercise his or her inter-
vention powers to grant 
the most appropriate 
visa dependent upon 
the individual circum-
stances of the case.”
Australian Greens 
Senator Sarah Hanson-
Young said Mr Morri-
son wanted the power 
to determine cases on 
his own and it shouldn’t 
be allowed.
“Do we really want 
to see Mr Morrison in 
charge of saying which 
refugees deserve pro-
tection and which don’t. 
Mr Morrison is drunk on 
power,” she told report-
ers.
Debate on the Migration 
Amendment (Regaining 
Control Over Austra-
lia’s Protection Obliga-
tions) Bill 2013 was ad-
journed.

Govt to remove 
special protection 
visa QANTAS will axe at least 

1000 jobs and cut the pay 
of chief executive Alan 
Joyce and the airline’s 
board as the national car-
rier looks to achieve cost 
savings of $2 billion over 
the next three years. 
The announcement has 
prompted calls for Mr 
Joyce and the board to be 
sacked.
The jobs to go could in-
clude pilots, flight atten-
dants, maintenance and 
back office staff.
And the 10-million mem-
ber Frequent Flyer pro-
gram could also be sold 
as the airline slashes 
costs.
In a market update, Qan-
tas said it expected to re-
port an underlying before 
tax loss of $250-300 mil-
lion for the first half of the 
2013-14 financial year, 
and that trading condi-
tions had experienced a 
“marked deterioration” in 
November in particular, 
with passenger loads and 
yields below the already 
negative trends for the 
year to date.
The news resulted in Qan-
tas shares dropping 17.5c 
or 14.52 per cent, lower at 
$1.03 at noon (AEDT).
Greens MP Adam Bandt 
says there is a ‘good 
case’ for the government 
to step in to secure Aus-
tralian jobs with Qantas, 
following reports of po-
tential job cuts with the 
airline.
The news prompted calls 
for Mr Joyce to be sacked 
and for Qantas’ budget 
arm, Jetstar, to be wound 
back.
“What is likely is that we 
will not have a Qantas in 
12 months if this board of 
jokers remains in place,” 
Australian Licensed Air-
craft Engineers’ Asso-
ciation federal secretary 
Steve Purvinas said.
“The one job that needs 
to go more than anyone 
else’s is Alan Joyce’s.
Senator Nick Xenophon 
joined the call for the 
Qantas chief and board 
resign.
“This is a crisis of their 
own making,” he said.

“Why should 1000 Qantas 
employees and their fami-
lies be sacrificed for the 
failed strategy of Joyce, 
(chairman Leigh) Clifford 
and the board?”
Mr Joyce said he was in 
discussions with the Aus-
tralian Council of Trades 
Union about the job cuts.
But he would not reveal 
the areas under the knife.
“We won’t be going into 
further breakdowns,” he 
said.
ACTU general secretary 
Dave Oliver called for the 
federal government to 
step in.
“This is not the time for 
(Tony) Abbott and (Joe) 
Hockey to drag their 
heels,’’ Mr Oliver said.
“The ACTU expects the 
government to step in to 
ensure a strong, viable 
national carrier that pro-
vides well-paid, secure, 
decent jobs.”
It’s been our national car-
rier for almost a century, 
and today the treasurer, 
Joe Hockey, reignited the 
debate over international 
investment in Qantas
Mr Joyce said Qantas 
was in an unfair playing 
field in both international 
and domestic markets as 
a result of foreign govern-
ment investment in rival 
airline Virgin Australia.
He has been in discus-
sions with the Federal 
Government about restric-
tions on Virgin Australia’s 
operations in Australia.
“We’re talking to the gov-
ernment about a range of 
options,” he said.
He said the company 
needed to act urgently in 
order to stem the losses.
“We will do whatever we 
need to do to secure the 
Qantas group’s future,” 
he said.
“The challenges we now 
face are immense - but we 
will overcome them and 
we will continue to build 
and stronger and better 
Qantas for Australia.”
Qantas plans to acceler-
ate its existing “transfor-
mation program”, with at 
least 1000 positions to go 
within 12 months, and an 
ongoing review.

Qantas to cut 1000 jobs as CEO 
Alan Joyce takes pay cut 

A NEW manufactur-
ing facility to work on 
Australia’s fleet of F-35 
Joint Strike Fighters 
has been opened in Ad-
elaide. 
BAE Systems has spent 
$10 million on the metal 
processing plant, which 
includes a titanium fin-
ishing machine that is 
the only one of its kind 
in Australia.
Chief executive David 
Allott said the invest-
ment was underpinned 
by the company’s par-
ticipation in the Joint 
Strike Fighter supply 
chain over the next 20 
years.
“Our involvement in 
supplying parts for the 
next generation strike 
fighter provided the 

New plant to work on 
next gen fighters

catalyst to invest in ex-
panding our advanced 
manufacturing capabil-
ity,” he said in a state-
ment on Wednesday.
“Having an expanded 
machining capability 
and increased produc-
tion capacity, together 
with a highly skilled and 
experienced workforce, 
will help to secure new 
opportunities in avia-
tion or commercial in-
dustries as well as fu-
ture defence projects.”
South Australian Pre-
mier Jay Weatherill 
said the investment 
reinforced the govern-
ment’s long-term com-
mitment to build and 
grow the state’s ad-
vanced manufacturing 
industries.
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McDonald’s® Rockdale
603 Princes Highway

FAMILY VALUE DINNER BOX™

$19.95
At participating restaurants only. ‘Coca-Cola’ and the Contour Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

®

NOW HALAL

حـــاللحـــاللحـــالل

Available
at

Anytime



Page 39صفحة 39     

اعالنات

الــنكهة املــفضلة عــــامليا

احصلوا على ايندومي من السوبرماكت املحلية ومحالت البقالة والسمانة اآلسيوية

Saturday 7 December 2013  2013 األول  كانون   7 السبت 



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم 
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات 
العربية ترضي جميع أفراد العائلة

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  لالتصال: قيصر  

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
الدوائر االسرتالية

مع
ABN & ASIC 

جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات 
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر 

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن

$ 600

اآلن بـ 

450$ فقط

office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW
Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au

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

وتشاهدوا هذه القنوات بأنفسكم..
لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم 
الخدمة املمتازة والسريعة على رقم املكتب: 788 922 1300

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم
حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية

تتأثر  ال  تقطـّع  او  انقطاع  دون  صافية  نقية  شاشة  يعطيكم  الجديد  الجهاز 

بتغريات االنرتنت
فمثاًل  البلدان  حسب  مجموعات  يف  متسلسلة  القنوات 

القنوات اللبنانية تأتي متتابعة )وراء بعضها البعض(
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة 

التي تريدون مشاهدتها

تضع العالم بني يديكم
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