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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

»ُبعد عملي« للتحرك القضائي يف »صراع الوزيرين« العريضي والصفدي

عودة: لبنان يرزح حتت نري القتل والتكفري والتطرف
عاصفة  آثار  تقتصر  مل 
اليت  والثلوج  الصقيع 
تضرب املنطقة ولبنان منذ 
ثالثة ايام على شلل احلركة 
والدراسة يف معظم املناطق 
اللبنانية فحسب، بل زادت 
الشلل الذي يتحكم بالواقع 
السياسي والذي يتوقع ان 
جهود  او  حترك  اي  يرّحل 
امللفات  شأن  يف  حمتملة 
واالستحقاقات  العالقة 
مطلع  بعد  ما  اىل  الكبرية 

السنة اجلديدة.
ولعل أفضل تعبري عن الواقع 
املأزوم الذي يشهده لبنان 
جاء امس االول على لسان 
مرتوبوليت بريوت وتوابعها 
للروم االرثوذكس املطران 
اختذت  الذي  عودة  الياس 
الثامنة  الذكرى  يف  عظته 

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

التتمة صفحة  4

مشهد عام للمشاركني يف الذكرى الثامنة الستشهاد جربان تويني امس 
االول يف كاتدرائية القديس جاورجيوس بوسط بريوت. )ناصر طرابلسي(
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بوتني: حّل القضية النووية اإليرانية 
حيتم إلغاء الدرع الصاروخية

الروسي  الرئيس  أعلن 
يف  بوتني  فالدميري 
إىل  السنوية  رسالته 
تالها يف  واليت  الربملان، 
يف  غيورغيفسكي  قصر 
االول  امس  الكرملني 

استبقت مجاعة »اإلخوان 
املسلمني« يف مصر إعالن 
عدلي  املوقت  الرئيس 
)اليوم(  السبت  منصور 
على  االستفتاء  موعد 
الشهر  املقرر  الدستور 

تصعيد »اإلخوان« ُيسابق استعدادات 
االستفتاء يف مصر
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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 

املقبل، بتصعيد احتجاجاتها 
يف الشارع واالستعاضة عن 
ضعف احلشود بقطع الطرق 
وإحداث أعمال شغب قرب 
املنشآت احليوية ومنها مقر 
جهاز األمن الوطين ووزارة 

الدفاع.
إعالم  وسائل  ونقلت 
االول  أمس  مساء  حملية 
أن  أمنيني  مسؤولني  عن 
مسلحني استهدفوا بقذيفة 

موسكو  أن  اخلميس، 
مصاحلها  تعرض  مل 
واالستقرار العاملي للخطر 
منع  يف  إسهامها  خالل 
يف  العسكري  التدخل 

اإلبراهيمي ميهل األسد واملعارضة حتى 27 اجلاري لتحديد وفديهما
هاغل: هزائم املعارضة السورية املعتدلة 

يطرح »مشكلة عويصة«
األمريكي  الدفاع  أقر وزير 
بأن  اخلميس  هاغل  تشاك 
بها  منيت  اليت  النكسات 
اليت  املعتدلة،  املعارضة 
املقاتلني  أمام  ترتاجع 
املتطرفني،  االسالميني 

تطرح »مشكلة عويصة«.
وأوضح هاغل ان الواليات 
دعم  تواصل  املتحدة 
السوري  اجليش  قوات 
تعليق  قررت  أنها  إاّل  احلر 
مساعدتها من األسلحة غري 
سورية  مشال  يف  الفتاكة 
هي  من  معرفة  حني  إىل 
تسيطر  اليت  اجملموعات 

على خمازن األسلحة وعلى 
احلدود  على  العبور  نقاط 

الرتكية.
صحايف  مؤمتر  يف  وقال 

دفاع  وزير  جانب  اىل 
ما  أن  »أعتقد  سنغافورة 
األخرية  األيام  يف  حدث 

تويين،  جربان  الستشهاد 
حيث  من  بارزة  دالالت 
توقيته الصرخة اليت اطلقها 
يف هذه املناسبة حتديدا ومن 
وحي سرية صاحب الذكرى 
ومساره الوطين والسياسي 

اغتياله  وابعاد  والصحايف 
يف 12 كانون االول 2005. 
القداس  يف  انه  ذلك 
كاتدرائية  يف  أقيم  الذي 
القديس جاورجيوس للروم 
االرثوذكس يف ساحة النجمة 

نربة  اتسمت  للذكرى  إحياء 
املطران عودة حبرارة الفتة، 
خمتلف  على  بشدة  محل  اذ 
اليت   « »االحنطاط  مظاهر 
السياسي  الواقع  تسود 
واالجتماعي يف لبنان. ومما 
قال: »رمبا كنت ايها العزيز 
جربان تبكي معنا على القيم 
واستمّت  بها  ناديت  اليت 
فاحلرية  عنها.  الدفاع  يف 
واالستقالل  والسيادة 
والعدالة  والدميوقراطية 
وحقوق  واحلوار  واالنفتاح 
االنسان وكرامته وحقه يف 
التعبري احلر والعيش الكريم 
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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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Printed by: New Age Printing Pty Ltd22ززز Clyde Street Rydalmere NSW 2116

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مكتب ملبورن: كميل مسعود
مدير التحرير: سامي مظلوم

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

لبنانيات
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اجمللس  رئيس  من  كل  حذر 
النيابي وحزب اهلل من تداعيات 
فيما  واقع  أمر  حكومة  فرض 
توجه احلزب مباشرة إىل رئيس 
بعدم  ضمنًا  مهددًا  اجلمهورية 
تسليم الوزارات يف حال تأليف 

حكومة ال حتوز الثقة.
 8 قوى  بني  الشرخ  يزداد 
اهلل،  حزب  سيما  وال  آذار، 
وبني رئيس اجلمهورية ميشال 
تصرحيات  خلفية  على  سليمان 
األخري يف شأن تأليف احلكومة 
ترعى  حكومة  بفرض  وتلوحيه 
لو  حتى  الرئاسية  االنتخابات 
مل حتز الثقة. وجاء الرد مباشرًا 
وعلى  اهلل،  حزب  من  وحامسًا 
لسان نائب أمينه العام الشيخ 
نعيم قاسم الذي حّذر من خماطر 
إىل  سيؤدي  الذي  التوجه  هذا 
بعد  جاء  قاسم  رد  الفوضى. 
ورود معلومات إىل قوى 8 آذار 
حكومة  فرض  سليمان  نية  عن 
أمر واقع »غري سياسية«، قبل 
انتهاء واليته الرئاسية، يرضى 
عنها فريق 14 آذار، حبسب ما 

أكدت مصادر مطلعة.
بدورها، كشفت مصادر وزارية 
ان سليمان يبحث مع عدد من 
تشكيل  امكان  السياسيني 
الوقت  يف  »حيادية«  حكومة 
املناسب. واشارت اىل ان فكرة 
الوحيدة  هي  احليادية  احلكومة 
اليت يرددها سليمان يف اآلونة 
االخرية وال يبدو انه ختلى عنها 
رغم انه كان طلب من قوى 14 
عدم  املاضية  الفرتة  يف  آذار 

الضغط عليه العالنها.
عن  املصادر  حتدثت  وفيما 
هذا  اىل  يلجأ  قد  سليمان  ان 
الرئيس  مع  بالتعاون  اخليار 
اذا ما شعر  املكلف متام سالم 
واردًا،  يعد  له مل  التمديد  بأن 
لفتت اىل ان رئيس اجلمهورية 
ديبلوسي  دور  على  يراهن 
اجياد  أجل  من  وغربي  اقليمي 
رغم  له  للتمديد  مالئم  خمرج 
مطالبة اجملتمع الدولي بضرورة 
يف  الرئاسية  االنتخابات  اجراء 

موعدها.
مصادر  اعادت  املقابل  ويف 
سليمان  ان  التأكيد  سياسية 
نهاية  قبل  حكومة  اىل  حيتاج 
عهده ليس ملنع الفراغ بل من 

لتأمني التمديد له.
النيابي  اجمللس  رئيس  ان  إال 

نبيه بري أشار اىل احتمال حتريك 
الوضع احلكومي املعلق، موضحًا 
ان االجواء احلالية »تسمح باعادة 
البحث يف تأليف احلكومة وفق 
معادلة 9 ـ 9 ـ 6«، وهو ما ملح 
اليه االربعاء امام النواب عندما 
املعادلة  هذه  اعتماد  اىل  دعا 
واقع.  امر  حكومة  من  حمذرا 
مساء  زواره  امام  بري  والحظ 
تأليف  سوى  الخيار  ان«  امس 
حكومة 9 ـ 9 ـ 6 او العودة اىل 
مشريا  الوطين«،  احلوار  طاولة 
اىل ان سليمان »ليس ضدها، 
الرئيس  وكذلك  يؤيدها  بل 
املكلف الذي يفضل ان تصدر 
سابقا  متسك  بعدما  سواه  عن 
كذلك   .»8 ـ   8 ـ   8 مبعادلة 
تيار  اطراف يف  بري اىل  لفت 
املستقبل غري بعيدين عن هذه 
يفضلون  و«لكنهم  املعادلة، 
التشاور يف شأنها مع اخلارج«. 
جنبالط  وليد  »النائب  وقال: 
يؤيدها بعدما حتدثت معه فيها. 
وانا اعتقد انه اكثر املتضررين 
منها ان مل يكن املتضرر الوحيد 
هو  الذي  املوقع  حترمه  النها 
عليه اليوم يف حكومة الرئيس 
بيضة  يكون  ان  وهو  ميقاتي، 
قبان. ولكنه وافق على 9 ـ 9 

ـ 6«.
»ال  ان  جمددا  بري  واوضح 
املستقبل  تيار  حتمل  أسباب 
هذه  رفض  على  وحلفاءه 
احلكومة ما دامت تعطيهم رئيس 
والنصف   1+ والثلث  احلكومة 
معهم  يكون  ان  يكفيهم   .1+
قد  يكونوا  احلكومة كي  رئيس 
الرئيسية.  احلصة  على  حصلوا 
وال موجب للرفض اال اذا كانوا 
فعال ال يريدون حكومة جديدة«.
مع  انه  زواره  امام  بري  واكد 
»املداورة يف احلقائب كلها بال 

حــزب اهلل: ال تــسليم للــوزارات

حكومة  يف  البيئة  وزير  نقل 
ناظم  اللبنانية  األعمال  تصريف 
جنيب  رئيسها  عن  اخلوري 
تشكيل  يستعجل  »أنه  ميقاتي 
حكومة يف أسرع وقت ممكن«، 
السراي  زيارته  بعد  وقال 
الكبرية إنه »كان تأكيد للحاجة 
تستطيع  حكومة  تشكيل  اىل 
هو  وبالطبع  األزمات،  مواجهة 
ليس مرتاحًا يف وضع تصريف 
متطلبات  هناك  ألن  األعمال، 
ومسؤوليات  وواجبات  كثرية 
املسؤولني  عاتق  على  ملقاة 
مواجهتها  يستطيعون  ال  الذين 

بالطرق املطلوبة«.
اجلمهورية  رئيس  موقف  وعن 
ميشال سليمان من عقد جلسة 
أمور  لتسيري  الوزراء  جمللس 
بني  »العالقة  أن  أوضح  ملّحة، 
واحلكومة  اجلمهورية  رئيسي 
عالقة  هي  بل  فيها،  شائبة  ال 
العالقة  خالل  ومن  ممتازة، 
هناك  يكن  مل  بينهما  القائمة 
انعقاد  أما موضوع  أي إشكال. 
ليس  فهو  عدمها  أو  احلكومة 

سببًا ملشكلة أو التباس«
بريوت  أساقفة  رئيس  ومتنى 
للموارنة املطران بولس مطر بعد 
املركز  مدير  مع  ميقاتي  زيارته 
الكاثوليكي لالعالم اخلوري عبده 
األمور  حول  »الوفاق  كسم  بو 
املصريية واألساسية يف لبنان، 
فهناك استحقاقات منها انتخاب 
واستحقاقات  اجلمهورية  رئيس 
الالجئني  وموضوع  احلكومة 

السوريني واالهتمام بهم«.
مبادرة  بوجود  علمه  ونفى 
انتخابات  فاتيكانية تتعلق مبلف 
إىل  مشريًا  اجلمهورية،  رئاسة 
بشارة  املاروني  البطريرك  أن 
الراعي »عندما يذهب إىل روما 
ولقاءات  استشارات  جيري 
وللفاتيكان  مهمة،  أساسية 
ثوابت يف لبنان، وغبطته حيمل 
الطبيعي  لبنان، ومن  أيضًا هم 
أن يكون هناك اهتمام من مجيع 
لبنان  يف  والقادة  اللبنانيني 
على  ويضعه  بلدنا  يفيد  مبا 
وعن  الطبيعية«.  احلياة  سكة 
االستحقاق الرئاسي قال: »حنن 
وينص  دستور،  لديها  دولة 
سنوات  ست  كل  أنه  على 
كنا  وإذا  جديد،  رئيس  ينتخب 
حنرتم دستورنا فعلينا أن نقوم 
نتميز يف  الواجبات. حنن  بهذه 
لبنان بانتخابات الرئاسة مقارنة 
بكل الدول العربية فهل نضيع 

ذلك؟«.
احلكومة  رئيس  أكد  ذلك  اىل 

جنيب ميقاتي »أن لبنان مل يتأخر 
االنسانية  بواجباته  القيام  عن 
لكنه  السوريني  النازحني  جتاه 
اجملتمع  من  باخليبة  يشعر 
االعتبارات  لتجاهله  الدولي 
اختاذ  حتمت  اليت  االنسانية 
لبنان هذا املوقف، كما مل يكن 
حترك هذا اجملتمع الدولي على 
الالزمة وحمدودية  احلاجات  قدر 
امكانات الدولة اللبنانية يف هذا 

االطار«.
إستقبل  ميقاتي  الرئيس  وكان 
لألمم  العام  األمني  وكيلة 
االنسانية  للشؤون  املتحدة 
يف  اإلغاثة  شؤون  ومنسقة 
حاالت الطوارئ فالريي آموس، 
بعد ظهر اليوم يف السرايا يف 
لربنامج  املقيم  املمثل  حضور 
روبرت  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
واتكنز واملنسق اخلاص لألمني 
لبنان  يف  املتحدة  لألمم  العام 

ديريك بالمبلي .
لقد  آموس:  قالت  اللقاء  بعد 
الرئيس  للقاء  فرصة  كانت 
تداعيات  تناولنا  وقد  ميقاتي 
سوريا  يف  املتدهورة  احلالة 
بعدد  يتعلق  ما  يف  لبنان  على 
والعبء  لبنان  اىل  النازحني 
على  امللف  هذا  ميثله  الذي 
على  خصوصًا  فيه  االقتصاد 
والسكن  الصحة  قطاعات 
املتحدة  االمم  ان   . والتعليم 
والشركاء  الوكاالت  وكافة 
النازحني  دعم  على  يعملون 
واحلكومة  املضيفة  واجملتمعات 
هلذه  االستجابة  يف  اللبنانية 
االزمة، وحنن يف االمم املتحدة 
نعمل على تطبيق قرارات البيان 
الرئاسي جمللس االمن الذي مت 
التوافق عليه يف تشرين االول 
عددًا  وضع  والذي  الفائت 
اختاذها  مت  اليت  التدابري  من 
حلماية املدنيني وحتسني عملية 
داخل  النازحني  اىل  الوصول 
املساعدات  وايصال  سوريا 
الصعب  اليت كان من  للمناطق 
تطرقنا  كما  اليها.  الوصول 
الشتاء  حلول فصل  اىل مسألة 
اىل  وان هناك جمتمعات حتتاج 
املتحدة خطة  فلالمم  املساعدة، 
استعداد للشتاء معدة ملساعدة 
أنوي  وكنت  اجملتمعات  هذه 
زيارة سهل البقاع اليوم لكنين 
وبالطبع  ذلك.  من  أمتكن  مل 
احلكومة  من  بالشكر  اتقدم 
اللبناني  والشعب  اللبنانية 
النازحني  دعم  يف  لسخائهم 
السوريني والفلسطينيني الذي 

عربوا احلدود حنو لبنان.

لبنان يشعر باخليبة من اجملتمع الدولي يف ملف النازحني
ميقاتي يستعجل تأليف احلكومة 

اللبنانية وال شائبة يف عالقته مع سليمان

مواصفاتها  وحدد  استثناء«، 
وكاملة  »شاملة  تكون  بأن 
وقال:  وعادلة«،  ومتوازنة 
واملتوازنة  الشاملة  »املداورة 
احلقيبة  عن  يستعاض  ان  هي 
بأخرى موازية هلا بأهميتها، وال 
رئيسية  حقيبة  باستبدال  يعتد 
ألن  اقل،  او  ثانوية  بأخرى 
الشاملة  املداورة  هو  املقصود 
وليس انتزاع حقائب من افرقاء 
او حرمان اطرافهم حجما يوازي 

متثيلهم«.
قاسم  الشيخ  رأى  ناحيته،  من 
»املفاجأة«  ان  تصريح  يف 
تشكيل  سليمان  يطرح  أن 
االنتخابات  ترعى  جديدة  حكومة 
حتصل  مل  ولو  حتى  الرئاسية، 
أن  قاسم  وأكد  الثقة.  على 
للدستور،  خمالف  األمر  »هذا 
الثقة  تنال  لن  اليت  فاحلكومة 
تصريف  حكومة  من  تتسلم  ال 
إىل  الدور  يصل  فال  األعمال، 
الرئاسية  لالنتخابات  رعايتها 
ألنها منعدمة الوجود القانوني، 
ومثل هذا املسار يدخل البلد يف 
والفوضى،  واالنقسام  النزاع 
اجلهد  بذل  هو  األجدى  بينما 
جامعة  وطنية  حكومة  لتشكيل 
النيابي  اجمللس  ثقة  تنال 
رعاية  ومنها  بواجباتها،  وتقوم 
لو  وحبذا  الرئاسية،  االنتخابات 

يتم ذلك اليوم قبل الغد«.
يف غضون ذلك، ما زال مصري 
جلسة جملس الوزراء جمهوال يف 
املرتقب  اللقاء  نتيجة  انتظار 
سليمان  بني  ساعات  خالل 
ورئيس احلكومة جنيب ميقاتي. 
ولوحظت أمس زيارة وزير البيئة 
ناظم اخلوري القريب من رئيس 
احلكومية  السرايا  اجلمهورية 
منها وجود خالفات بني  ونفيه 
األخري وميقاتي واصفًا العالقة 

بينهما بـ«املمتازة«.
سجال قواتي ــ عوني

سجال  اندلع  آخر،  صعيد  على 
حاد بني القوات اللبنانية وتكتل 
عضو  بدأه  واإلصالح  التغيري 
كتلة القوات النائب فادي كرم 
الذي اعترب »أّن مواجهة القوات 
اللبنانية حلزب اهلل هي املواجهة 
اخلطأ  لتصحيح  الضرورية 
الوطيّن  التيار  ارتكبه  الذي 
احلّر ورئيسه لتغطية حزب اهلل 
مؤمتر  يف  ورأى  ومشروعه«. 
بالّلقاء  ُيسّمى  ما  »أن  صحايف 
جمّرد  هو  املشرقّي  املسيحّي 
و8  احلّر  الوطيّن  للتّيار  عراضة 
آذار وبعض الرموز الفاشلة اليت 
تناصب القوات اللبنانية العداء 
وخاصة«.  صغرية  حلسابات 
أن«الكنيسة  اىل  ولفت 

مدعّوون  واملوارنة  والبطاركة 
الشواذ  ومنع  الوضع  لضبط 

والتمادي به«.
ورد وزير العمل سليم جريصاتي 
هذا  »أمر  مستغربا  كرم،  على 
النائب القواتي الذي أوكل اليه 
امر هدم كل اجناز مسيحي على 
متوتر  بكالم  اللبنانية  الساحة 
وحاقد، ال يليق به او بالفريق 
ميثل  الذي  االقلي  السياسي 
على الساحة املسيحية«. واعترب 
املسيحي  املؤمتر  كرم  وصف 
»أكثر  عبارة  بـ«العراضة« 
مؤمتر  من  االقل  على  حضارة 
التآمر على املسيحيني، على ما 
قلت يوما وندمت«. وسأله »هل 
يعنيك  ال  الوجداني  الكالم  ان 
وال يعين مرجعيتك، كأنك تقول 
ان كالم املال والدم اكثر نفعا 

من كالم القلب؟«.
ان  القول  جريصاتي  ورفض 
من  خمرتق  احلر  الوطين  التيار 

سوريا وحزب اهلل.
مرتوبوليت  رأى  املوازاة،  يف 
للروم  وتوابعها  بريوت 
الياس  املطران  األرثوذكس 
بالذكرى  قداس  ويف  عودة 
السابق  النائب  الثامنة الغتيال 
كاتدرائية  يف  تويين  جربان 
للروم  جاورجيوس  القديس 
مل  »اللبنانيني  ان  االرثوذكس 
يتعلموا من سنوات احلرب اليت 
ان  يفهموا  ومل  عليهم  مرت 
ال  الوطن  مكونات  بني  التباعد 

يؤدي إال إىل دمار اجلميع«.
خيبة ميقاتي

النازحني  قضية  صعيد  على 
اكد  املتفاقمة،  السوريني 
الرئيس ميقاتي خالل استقباله 
لألمم  العام  األمني  وكيلة 
االنسانية  للشؤون  املتحدة 
يف  اإلغاثة  شؤون  ومنسقة 
فالريي  الطوارئ  حاالت 
عن  يتأخر  مل  لبنان  آموس،أن 
جتاه  االنسانية  بواجباته  القيام 
النازحني السوريني لكنه يشعر 
الدولي  اجملتمع  من  باخليبة 
االنسانية  االعتبارات  لتجاهله 
هذا  لبنان  اختاذ  حتمت  اليت 
حترك  يكن  مل  كما  املوقف، 
قدر  على  الدولي  اجملتمع  هذا 
وحمدودية  الالزمة  احلاجات 
يف  اللبنانية  الدولة  امكانات 

هذا االطار«.
الشؤون  وزير  اكد  جهته،  من 
ان  فاعور  أبو  وائل  االجتماعية 
موضوع النازحني يتفاقم سوءا. 
املمثل  استقباله  خالل  وطالب 
املتحدة  األمم  لربنامج  املقيم 
اإلمنائي يف لبنان روبرت واتكنز 
بفتح ممرات انسانية آمنة داخل 

سوريا ملساعدة السوريني.
إىل ذلك، أكد السفري السوري 
الكريم  عبد  علي  لبنان  يف 
»ال  ان  إذاعي  حديث  علي يف 
عالقة بني سوريا ورئيس جبهة 
وليد  النائب  الوطين  النضال 
يف  شريكًا  كان  الذي  جنبالط 
وايواء  سوريا  على  التحريض 
املسلحني، ويف قلب احلقائق«، 
مشريًا اىل ان »احلديث عن ان 
لنجله  مفتوحة  دمشق  ابواب 

تيمور كالم صحف«.
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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

بني تعثر تأليف احلكومة بسبب 
حكومة  آذار   14 قوى  رفض 
استبعاد  وبني  جامعة  سياسية 
املستقيلة،  احلكومة  تعويم 
حتول تيار املستقبل إىل رأس 
التمديد  معركة  يف  احلربة 
سليمان  ميشال  للرئيس 

دستوريًا وسياسيًا.
دخل تيار املستقبل بقوة على 
خط التمديد لرئيس اجلمهورية 
منع  بذريعة  سليمان  ميشال 
عدم  حال  الرئاسي يف  الفراغ 
انتخاب رئيس جديد يف موعده 
عضو  إعالن  فبعد  الدستوري. 
هادي  النائب  املستقبل  كتلة 
حبيش أن الكتلة كلفته إعداد 
دراسة دستورية يف اجتاهني: 
األول إمكان متديد والية رئيس 
اجلمهورية والثاني إجراء تعديل 
دستوري إللزام النواب حضور 
اجلديد  الرئيس  انتخاب  جلسة 
حتت طائلة الفصل من النيابة، 
باسم  النائب  زميله  أعلن 
الشاب »أننا مع انتخاب رئيس 
جديد، لكن إذا تعذر ذلك فنحن 
اجلمهورية  لرئيس  التمديد  مع 
كضمانة لعدم حصول الفراغ«.

التوجه  هذا  يؤدي  أن  وينتظر 
إىل اشتداد االشتباك السياسي 
موعد  حتى  املقبلة  املرحلة  يف 
املقبل،  أيار  يف  االنتخابات 
آذار  و8  آذار   14 قوى  بني 
التمديد  باملطلق  ترفض  اليت 

لسليمان.
كان  الرئاسي  واالستحقاق 
على جدول لقاء رئيس اجمللس 
النيابي نبيه بري ووزير الشؤون 
فاعور  أبو  وائل  االجتماعية 
موفدًا من النائب وليد جنبالط. 
وأشار أبو فاعور بعد اللقاء إىل 
مشريًا  تتواىل«،  »األزمات  أن 
إىل أن »خريطة الطريق جيب أن 
القوى  لدى كل  تكون واضحة 
القوى  جلوس  السياسية: 
السياسية إىل طاولة الشراكة، 
سواء يف احلكومة أو يف احلوار 
االستحقاقات  يف  أو  الوطين 
اجلمهورية  رئاسة  يف  املقبلة 
اليت جيب أن يكون هناك جهد 
تفادي  على  وتوافق  أساسي 

الفراغ فيها«.
من جهته، ركز بري خالل لقاء 
املوضوع  على  النيابي  األربعاء 
عنه  النواب  ونقل  احلكومي. 
ــ   9 حكومة  »صيغة  إن  قوله 
الصيغة  هي  تزال  ال   6 ــ   9

»املستقبل« يقود معركة التمديد لسليمان

Saturday 14 December 2013  2013 األول  كانون   14 السبت 

ناصحًا  واملقبولة«،  املعقولة 
أي  يف  أحد  يفكر  بـ«أال 
»وجوب  وأكد  بالبلد«.  مغامرة 
باملسؤولية  اجلميع  حتلي 
الراهنة  االستحقاقات  ملواجهة 
رأى  السياق،  واملقبلة«. ويف 
وزير العمل سليم جريصاتي أن 
الثقة هي  تنل  »أي حكومة مل 
حكومة تصريف أعمال، ولكن ال 
ميكنها أن تنعقد بصورة جملس 
وزراء لتولي السلطة اإلجرائية 

اليت ناطها بها الدستور«.
التغيري  تكتل  عضو  ولفت 
اهلل  نعمة  النائب  واإلصالح 
حال  »يف  أنه  إىل  نصر،  أبي 
واقع  أمر  حكومة  تشكيل 
الثقة،  تأخذ  أن  دون  من 
أخذت  أن  سبق  حكومة  هناك 
جيري  مستقيلة  ولكنها  الثقة، 
»إحدى  أن  وأوضح  تعوميها«. 
مهمات  ستأخذ  احلكومتني 

رئيس اجلمهورية«.
حزب  رئيس  نفى  جهته،  من 
»أي  اجلمّيل  أمني  الكتائب 
واشنطن  زيارته  بني  عالقة 
واالنتخابات الرئاسية«، واضعًا 
»التواصل  خانة  يف  الزيارة 
القرار  عواصم  مع  املستمر 
حلماية لبنان من تداعيات األزمة 
باملنطقة،  تعصف  اليت  الكربى 
وما  اليوم  األساس  هو  وهذا 

عدا ذلك تفاصيل«.
فقد  احلكومة،  موضوع  يف  أما 
نقوال  االقتصاد  وزير  أكد 

Granny flat لاليجار

يف  فارغة  عبارات  اصبحت 
بعد  يوما  ابناؤه  يرزح  وطن 
واحلقد  الظلم  نري  حتت  يوم 
والتطرف  والتكفري  والقتل 
الكرامات  وامتهان  والتسلط 
السياسي  واالصطفاف 

واالنفالت االعالمي«.
واضاف: »مل يتعلم اللبنانيون 
من سنوات احلرب اليت عاشوها 
بعد  يفقهوا  ومل  يعتربوا  ومل 
ان التباعد بني مكونات الوطن 
والتنافر والتناحر يف ما بينهم 
ال يؤدي إال اىل دمار اجلميع«. 
املتاريس  »انتقال  واستهجن 
من الطرق اىل أبواب اجلامعات 
وكذلك  داخلها«  اىل  وحتى 
»تناحر الوزراء يف ما بينهم«.
)مزيد من التفاصيل ص 6(

كارثة
أرخت  ذلك،  غضون  يف 
عاصفة الصقيع اليت استمرت 
الثاني  يومها  االول يف  امس 
مبزيد من االرتباك على الدولة 
كارثة  تنامي  واجهت  اليت 
انسانية  ومأساة  حقيقية 
بالقليل  السوريني  لالجئني 
من االمكانات والقدرات الغاثة 
الالجئني  من  اآلالف  عشرات 
خميمات  على  املوزعني 
عشوائية وخصوصا يف مناطق 

البقاع والشمال.
واذ بدت اوضاع هؤالء الالجئني 
االضرار  انواع  بشتى  مهددة 
الصقيع  جراء  واالصابات 
يف  يواجهونه  الذي  القارس 
اىل  مفتقرة  خميمات  عراء 
واالغذية  التدفئة  وسائل 
اجلولة  شكلت  واملالبس، 
االمني  وكيلة  بها  قامت  اليت 

»بعد عملي« للتحرك...

للشؤون  املتحدة  لالمم  العام 
شؤون  ومنسقة  االنسانية 
الطوارئ  حاالت  يف  االغاثة 
فالريي آموس على املسؤولني 
مناسبة إلعالء الصوت الرمسي 
يف  الدولي  التقصري  حيال 
االنسانية  احلاجات  ايفاء 
على  لبنان  ومساعدة  لالجئني 
مواجهة هذا العبء اهلائل. وقد 
التقت آموس رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان ورئيس حكومة 
تصريف االعمال جنيب ميقاتي 
ووزير الشؤون االجتماعية وائل 
ابو فاعور. وأعرب ميقاتي لدى 
عن  االممية  املسؤولة  لقائه 
»خيبة لبنان من اجملتمع الدولي 
االنسانية  االعتبارات  لتجاهله 
اىل  السوريني  للنازحني   «
»حترك  ان  معتربا  لبنان، 
على  يكن  مل  الدولي  اجملتمع 
قدر احلاجات الالزمة وحمدودية 
يف  اللبنانية  الدولة  امكانات 
الوزير  ان  كما  الصدد«.  هذا 
ابو فاعور لفت اىل ان موضوع 
ويتفاقم  »يتطور  الالجئني 
الطلب  ان  موضحا   « سوءا 
اللبنانية  للحكومة  االساسي 
جهود  هناك  تكون  ان  »هو 
ممرات  لفتح  فعلية  سياسية 
آمنة ملساعدة السوريني داخل 
سوريا النه احلل الوحيد املمكن 
النزوح  عبء  ختفيف  أجل  من 
وضع  ووصف  لبنان«.  عن 

الالجئني بأنه »كارثي«.
االمم  ان  فأكدت  آموس،  أما 
الوكاالت  وكل  املتحدة 
دعم  على  »يعملون  والشركاء 
النازحني واجملتمعات املضيفة 
واحلكومة اللبنانية يف االستجابة 
اىل  وأشارت  االزمة«،  هلذه 

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

»خطة  املتحدة  االمم  لدى  ان 
استعداد للشتاء ملساعدة هذه 
انها  واوضحت  اجملتمعات«. 
كانت تنوي زيارة سهل البقاع 
تتمكن  مل  لكنها  االول  امس 

من ذلك.

أبو فاعور
ان  فاعور  أبو  الوزير  وأبلغ 
دون  حتول  اليت  الصعوبة 
جتاه  يتوجب  مبا  القيام 
وجود  هو  السوريني  الالجئني 
على  لالجئني  موقع   1600
اضافة اىل 431  لبنان  امتداد 
خميما عشوائيا مما حيول دون 
الوصول بسهولة اىل كل هذه 
اضطر  الذي  االمر  االماكن، 
احلكومة اىل االستعانة باجليش 
اليصال ما أمكن من مساعدات 

اىل هؤالء الالجئني.
يرتدد  ما  صحة  عن  وسئل 
مساعدات  هناك  ان  عن 
موجودة فعال وفرتها املنظمات 
أحضر  ما  ان  فأجاب  الدولية، 
من  أقل  هو  مساعدات  من 
هو  مما  املئة  يف  مخسني 
عدد  ان  اىل  ولفت  مطلوب. 
الالجئني يتغرّي باستمرار وهذا 
ما حصل بعد بدء معارك منطقة 
احلدود  من  القريبة  القلمون 
الشرقية مع لبنان. وأضاف ان 
»االولوية اآلن لتمرير العاصفة 
بأقل املآسي واالضرار. وبعد 
حبث  اىل  االنتقال  جيب  ذلك 
علما  خميمات  انشاء  يف  جدي 
الذي كان  العقيم  التفكري  ان 
مينع انشاءها قد فشل بسبب 
املخيمات  اقامة  االضطرار اىل 
انه  اىل  وأشار  العشوائية«. 
»على رغم االعباء الكربى اليت 
ايضا  مّحلناه  اجليش،  يتحملها 

هذا العبء«.

التحقيق مع الوزيرين
التحرك  اختذ  آخر  سياق  يف 
»صراع  شأن  يف  القضائي 
العريضي  غازي  الوزيرين« 
االول  امس  الصفدي  وحممد 
النائب  فتح  بعدما  عمليا  بعدا 
علي  القاضي  املالي  العام 
االتهامات  يف  حتقيقا  ابرهيم 
اىل  العريضي  وجهها  اليت 
عليه.  االخري  ورد  الصفدي 
االول  امس  ابرهيم  وطلب 
من وزير االشغال احلضور اىل 
دائرته االثنني املقبل لالستماع 
اىل أقواله يف شأن ما أورده 
االخري  الصحايف  مؤمتره  يف 
من اتهامات لوزير املال، كما 
منه  وطلب  بالصفدي  اتصل 
يفرغ  ان  بعد  بدوره  احلضور 
العريضي.  اىل  االستماع  من 
إن  مطلعة  أوساط  وقالت 
معرفة  على  سيرتكز  التحقيق 
للقوانني  وجود خمالفات  مدى 
أدلة  مثة  كانت  اذا  وما 
متوافرة على ذلك لكي يتمكن 
التحقيق من بدء املرحلة التالية 
انطالقا من افادتي الوزيرين. 
الوزيرين  ان  اىل  وأشارت 
أبديا استعدادهما للتعاون مع 

التحقيق.

)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

حناس، أن »ال تعويم«، مشريًا 
جنيب  احلكومة  رئيس  أن  إىل 
ميقاتي، ما زال يبحث بضرورة 

انعقاد جلسة جمللس الوزراء.
تلفزيوني  حديث  يف  ولفت 
أشهر   9 مرور  »بعد  أنه  إىل 
وعدم  احلكومة  استقالة  على 
تشكيل حكومة جديدة، تراكمت 
أن  احلياتية«، موضحًا  امللفات 
»اهلدف من هذا األمر أن حيّمل 
وحيثهم  املسؤولية،  اجلميع 
على تشكيل احلكومة. فتحريك 
اجتاه  يف  السياسي  الوضع 
اخليارات  أن  إىل  يشري  معني 
تشكيل  جيعل  ما  تضيق، 

احلكومة ضرورة«.
يف املقابل، استبعد عضو كتلة 
نواف  النائب  للمقاومة  الوفاء 
جلسة  عقد  إمكان  املوسوي، 
مشريًا  قريبًا،  الوزراء  جمللس 
بد من اختاذ  »كان ال  أنه  إىل 
وخصوصًا  االجتاه،  بهذا  خطوة 
بالنفط  املتعلق  املوضوع  يف 
والغاز«. ولفت إىل أن »الفيتو 
الذي ميارسه حزب »املستقبل« 
هو الذي حيول دون عقد هذه 

اجللسة«.
النائب  أوضح  ناحيته،  من 
لقاء  آخر  أنه يف  حرب  بطرس 
»خرجت  سليمان  الرئيس  مع 
بانطباع أنه لن يرتك لبنان من 
ذلك  وسيكون  حكومة،  دون 
احلكومة  رئيس  مع  بالتنسيق 

املكلف متام سالم«.
»سيسعى  سليمان  أن  ورأى 
إىل تشكيل حكومة ترضي كل 
ذلك  حيصل  مل  وإذا  الناس، 
واقع،  أمر  حكومة  فسيشكل 
البالد  تكون  ال  ألن  وسيسعى 
أنه  معلنًا  واحد«،  فريق  بإمرة 
»قبل 25 آذار، أي الدخول يف 
االستحقاق الرئاسي، ستتشكل 

احلكومة«. 
كان  مرة  كل  »يف  أنه  ورأى 
من  ينقلنا  السياسي  التوافق 

أزمة إىل أخرى«.
مدير  قال  أخرى،  جهة  من 
بكركي  يف  اإلعالمي  املكتب 
وليد غياض، إن »كل ما يصدر 
تقوم  مساٍع  عن  الصحف  يف 
بها البطريركية املارونية بشأن 
االستحقاق الرئاسي يدخل يف 

إطار التحليالت«.

نصح بري بـ»أال يفكر أحد يف أي مغامرة بالبلد« )هيثم املوسوي(
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Tel/Fax: 03 9391 0686
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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

الـعاصفة مـستمرة  وتـداعياتها لـم تـخرج عـن املـألوف
على رغم ان أليكسا أتت مغايرة 
ما  معها  حتمل  ومل  للتوقعات 
االرصاد  مصاحل  منه  حذرت 
قساوتها  تفاوت  بفعل  اجلوية 
انها  اال  واخرى  منطقة  بني 
الثلوج  لتالمس  ليال  اشتدت 
املناطق  يف  خصوصا  السواحل 
تراوحت  حني  يف  الشمالية. 
كمية االمطار بني 30 و35 ملم 
ملحوظ  تدٍن  مع  ترافقت  واليت 
يف درجات احلرارة اليت اجتاحت 

خمتلف املناطق اللبنانية.
وتوقعت مصلحة االرصاد اجلوية 
ان  املدني  الطريان  ادارة  يف 
يكون الطقس، اجلمعة )امس(، 
غائما وممطرا مع عواصف رعدية 
ورياح ناشطة وثلوج على 600 
املناطق  يف  دون  وما  مرت 
بسيط يف  ارتفاع  مع  الشمالية 

درجات احلرارة.
االرصاد  مصلحة  رئيس  وأكد 
اجلوية مارك وهيبة ان العاصفة 
مل تغريرّ مسارها، مشريا اىل ان 
الطقس كان قليل االمطار امس 
االول ويشهد انفراجات على ان 
تعود االمطار والثلوج ليال ابتداء 
من 600 مرت وستنحسر العاصفة 
حديٍث  يف  ولفت  السبت.  ليل 
متلفز اىل انه كان من املتوقع 
االمطار  من  اكرب  كمية  سقوط 
لكنها  ملم  و140   ٨0 بني  ما 
تساقطت فوق ال30 و40 ملم.

قوى األمن
العالقات  شعبة  اعلنت  تزامنا، 
العامة  املديرية  يف  العامة 
طريق  ان  الداخلي  األمن  لقوى 
السيمان  عيون   - كفرذبيان 
السيمان - حدث  وطريق عيون 
كذلك  بالثلوج،  مقطوعة  بعلبك 
هي حال طريق اللقلوق - اهمج 
وطريق املنيطرة - حدث بعلبك 
وطريق أفقا السا. طريق معاصر 
الشوف - كفريا مقطوعة ايضا، 
الشوير  ضهور   - زحلة  طريق 
الثلوج  تراكم  بسبب  مقطوعة 
حدث  األرز-   - عيناتا  واجلليد، 
بعلبك - عيون السيمان، اهلرمل 
طريق  بالثلوج،  مقطوعة  القصر 
اليمونة   - عيناتا  األمحر  دير 
للسيارات  سالكة  الواسعة  دار 

اجملهزة بالسالسل املعدنية.
بالثلوج  املقطوعة  الطرق  ومن 
حرار  طريق  ايضا:  واجلليد 
فنيدق  ومشمش  الصدقة 
طريق   - اهلرمل  والقبيات 
اهلرمل   - كفرتون  الرويسة 
وطى مشمش - فنيدق القموعة 
الشقدوف - طريق عيات الدورة 
- عكار العتيقة - البرية القبيات 
وعندقت أكروم الرويسة وطريق 
حرار فنيدق. كذلك فإن طريق 
مقطوعة  اهلرمل  مربني  جرد 

بالثلوج.
وزارة الرتبية

املدارس  اقفلت  جهتها،  من 
امس  أبوابها  والرمسية  اخلاصة 
حسن  الرتبية  وزير  من  بقرار 

دياب.
الشمال

تسببت  االطار،  هذا  ويف 
مادية  بأضرار  ليال،  العاصفة، 
مدينة  يف  شجرة  سقطت  حيث 
نوع  من  سيارة  على  امليناء 
حتطمها،  اىل  أدت  مرسيدس 

يف  اخرى  شجرة  سقطت  كما 
منتصف  يف  الدشار  ساحة 
بلدية  عناصر  وعملت  الطريق 
واعادت  إزالتها  على  طرابلس 
فتح الطريق، كما سقطت شجرة 
الشرعية  احملكمة  أمام  اخرى 
طرابلس  سراي  باحة  داخل 

تسببت بأضرار.
امحد  طرابلس  مرفأ  مدير  وأكد 
غرقت  صغرية  قاطرة  ان  تامر 
حبال  بقطع  وتسببت  املرفأ  يف 
اجنرفا  حيث   2 عدد  شارون 
بفعل العاصفة واصطدما مبقهى 
مادية،  بأضرار  وتسببا  خاروطة 
األشغال  وزير  ان  اىل  مشريا 
العريضي  غازي  والنقل  العامة 
واملدير العام لوزارة النقل عبد 
يتابعان  كانا  القيسي  احلفيظ 
وأعطى  التفاصيل،  كل  معه 
كي  توجيهاته  العريضي  الوزير 
مستنفرة  الصيانة  فرق  تكون 
طوال الليل ملعاجلة اي طارئ، 
يف  اضرار  ال  ان  موضحا 

السفن.
حركة  بدت  اجلومة،  منطقة  يف 
جدا،  خفيفة  صباحا،  السري، 
طرقات  على  كليا  ومتوقفة 
ممنع - تاشع وعيات - الدورة - 
عكار العتيقة، وحذرة على حمور 
القبيات بسبب   - العتيقة  عكار 

اجلليد.
وادت العاصفة ليال اىل انقطاع 
اىل  اضافة  الكهربائي،  التيار 
اخللوية  االتصاالت  انقطاع 
اخلاصة.  االنرتنت  وشبكات 
التوالي،  على  الثاني  ولليوم 
الرمسية  املدارس  اقفلت مجيع 
اية  تسجل  ومل  واخلاصة، 
حوادث تذكر حتى اآلن. وتعاني 
عائالت من النازحني السوريني 
من برد قارس وخيمهم حماصرة 
بالثلوج يف غياب اي تقدميات او 
مساعدات وخصوصا احملروقات 

واالغطية الشتوية.
بلدية  أنشأت  الضنية،  يف 
السفرية يف اعالي جرد الضنية 
ملواجهة  مؤقتا  طوارئ  مركز 
اليت  ألكسا  العاصفة  تداعيات 
وأوضح  حاليا.  لبنان  تضرب 
هرموش  حسني  البلدية  رئيس 
كبرية  جبرافة  جمهز  املركز  ان 
جرافات صغرية وسيارة  وست 
خمصصا  ليس  وانه  إسعاف، 
لكل  بل  فقط  السفرية  لبلدة 
إبقاء كل  اجل  من  اجلرد،  قرى 
الطرق مفتوحة امام املواطنني، 
جسر  مستديرة  من  إبتداء 
اعالي  اىل  وصوال  القطني 
ورش  ان  اىل  مشريا  اجلرد، 
البلدية قامت برش كميات من 
بلغت  اليت  الطرق،  على  امللح 
وسط  عليها  الثلوج  مساكة 
عن  ارتفاعها  يبلغ  اليت  البلدة، 
سطح البحر حنو 900 مرت، قرابة 
10 سنتيمرتات، حتى ليل امس 
ان  حبيث  بالكامل  إزالتها  متت 
الطريق الرئيسية مل تنقطع اكثر 
للجليد،  ونتيجة  ساعة  ربع  من 
الثلوج  مساكة  جتاوزت  بينما 
 25 من  اكثر  البلدة  اعالي  يف 

سنتيمرتا.
جتمعت  الدبابية،  بلدة  يف 
العائالت  من  سورية  جمموعة 
يعانون  وهم  لبنانية  منازل  يف 

جتمعت  كما  قاسية  ظروف  من 
النوار  بلدة  يف  مماثلة  عائالت 
دخلت  ان  بعد  واحليصة  وبالنة 

املياه اىل خيمهم.
اجلوزات  اهالي قرى  ناشد  كما 
جبل  يف  والنصوب  وحلواص 
اجلمهورية  رئيس  اكروم 
للمسؤولني  توجيهاته  إعطاء 
قراهم  طرقات  لفتح  املعنيني 
يومني  منذ  بالثلوج  املقطوعه 
اىل  واشاروا  العاصفة،  جراء 
وال  كهرباء  ال  معزولون،  انهم 
اي  تقم  ومل  وال حمروقات  ماء 
فتح  على  بالعمل  اجلرافات  من 
من  رفع  الذي  االمر  الطرقات 
على  وصعب  الثلوج  مساكة 
ومل  فتحها.  امكانية  االهالي 
وجهها  اليت  النداءات  تنفع 
املسؤولة  للجهات  االهالي 
هناك  حيث  الطرقات  لفتح 
ال  ان  عدة، كما  مرضية  حاالت 
حمروقات  وال  كهرباء  وال  مياه 
تدن  ظل  يف  للصمود  لديهم 
احلرارة.  درجات  يف  كبري 
اجلوزات  قرية  اهالي  وابدى 
اىل  اضطروا  كونهم  اسفهم 
كي  املازوت  مادة  مثن  دفع 
التابعة  اجلرافات  احدى  تتمكن 
لوزارة االشغال العامة من امتام 
الطريق.  بفتح  والبدء  عملها 
لكن وعلى الرغم من ذلك فإن 
ومل  باالمر  أخل  اجلرافة  سائق 
يقم مبا هو مناط به االمر الذي 
دفع باالهالي اىل طلب النجدة 
القريبة  جعفر  بيت  اهالي  من 

سيارات  بواسطة  عملوا  الذين 

دفع رباعية على اجالء املرضى 
باجتاه منطقة بيت جعفر- اهلرمل 
هذه  االهالي  ووضع  للمعاجلة. 
املسؤولني  برسم  املسألة 
املطالبة  جمددين  املعنيني، 
الطرقات  فتح  باعادة  باالسراع 
قبل حلول الليل. وجتدر االشارة 
االشغال  وزارة  جرافة  ان  اىل 

بدأت عملها يف فتح الطريق.
يف بلدة تنورين، مجيع الطرقات 
سالكة باستثناء طريقي تنورين 
حدث   - وتنورين  اللقلوق   -

اجلبة.
بعلبك،  منطقة  ويف  البقاع: 
مع  الثلوج،  تساقط  ترافق 
سرعة رياح باردة جدا، ادت اىل 
تشكل اجلليد وتدن يف درجات 
احلرارة اىل ما دون الصفر، يف 
حني وصلت مساكة الثلوج جبال 
وسهال  سنتم،   30 حواىل  اىل 
واقفلت  10 سنتم.  حوالي  اىل 
معظم الطرق اجلبلية على ارتفاع 
السيارات  وتعذر سري  1100م، 
معدنية،  بسالسل  اجملهزة  غري 
وحدها  الدولية  الطريق  وبقيت 
للسيارات  بصعوبة  سالكة  شبه 

غري اجملهزة.
يف زحلة، شهدت الطرق الداخلية 
للمدينة تشكل طبقة من اجلليد 
مما اعاق حركة السيارات، كما 
أقفلت احملال باستثناء االفران 
الغذائية. وعملت  وحمال املواد 
من  مبساعدة  األشغال  وزارة 
االمن  وقوى  املدني  الدفاع 
فتح  على  والبلديات  الداخلي 
ليال،  أقفلت  اليت  الطرق 
لعدم  املواطنني  من  مبساعدة 
ابقاء القرى معزولة عن بعضها. 
وهطل خالل ال24 ساعة األخرية 

وبذلك  األمطار  من  ملم   10
اصبح جمموع االمطار حتى امس 
يف البقاع االوسط 124 ملم، اما 
املعدل السنوي لليوم فهو 210 
املنصرم  العام  يف  يقابله  ملم 
وفتحت طريق ضهر  ملم.   235
للسيارات  باالجتاهني  البيدر 
بدأت  كما  استثناء  دون  كافة 
للشاحنات  بالسماح  األمن  قوى 
طريق  على  تدرجييا  باملرور 
القاطرة  باستثناء  البيدر  ضهر 
ترشيش  طريق  اما  واملقطورة، 
السيارات  امام  سالكة  زحلة   -

اجملهزة بسالسل معدنية.
كذلك يف منطقة البقاع االوسط، 
ترافق تساقط الثلوج مع سرعة 
اىل  ادت  جدا،  باردة  رياح 
درجات  وتدنت  اجلليد  تشكل 
احلرارة خالل ساعات الليل اىل 
ما دون الصفر، وغطت الثلوج 
الشرقية  السلسلتني  سفوح 
والغرببة. وأقفلت معظم الطرق 
مرت   1100 ارتفاع  على  اجلبلية 

وما فوق.
يف منطقة راشيا والبقاع الغربي، 
احنسرت العاصفة خالل ساعات 
الفجر، تاركة خلفها بفعل الرياح 
الشمالية طبقة من اجلليد بلغت 
حنو 5 سم وثلوج مرتاكمة فاقت 
مساكتها ال20 سم يف البلدات 
اليت يزيد ارتفاعها عن 1200م. 
وتعطلت حركة السري يف العديد 
حاصرتها  اليت  البلدات  من 
سيما  ال  اجلليد،  وطبقة  الثلوج 
يف حلوى، ينطا، دير العشاير، 
حني  يف  عطا،  وعني  كفرقوق 
باتت طريق ضهر االمحر - البقاع 
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لبنانيات

Saturday 14 December 2013  2013 األول  كانون   14 السبت 

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

يقول قيادي يف قوى 14 آذار إن ال تراجع عن 
تشكيل حكومة حيادية انتقالية تتوىل مترير املرحلة 
انتخاب  الربملان  على  تعذر  حال  يف  السياسية 
رئيس مجهورية جديد خلفًا للرئيس ميشال سليمان 
املقبل،  )مايو(  أيار   25 واليته يف  تنتهي  الذي 
 »6+9+9« من  حكومة  تشكيل  إىل  الدعوة  وإن 
لن تلقى جتاوبًا لدى مجيع املكونات اليت تتشكل 
اقرتاب  مع  املستقلون، خصوصًا  فيها  منها مبن 
بدء احملكمة اخلاصة بلبنان يف 16 كانون الثاني 
)يناير( املقبل حملاكمة املتهمني يف جرمية اغتيال 

رئيس احلكومة السابق رفيق احلريري.
آذار،   14 قوى  أن  إىل  السبب  القيادي  ويعزو 
وعلى رأسها تيار »املستقبل« ال ميكن أن جتلس 
»حزب  مع  واحدة  الوزراء حول طاولة  يف جملس 
اهلل« ما دامت احملكمة الدولية وجهت التهمة إىل 
اغتيال  جرمية  يف  باالشرتاك  احلزب  يف  عناصر 

احلريري.
إىل  التهمة  توجيه  إن  نفسه  القيادي  ويضيف 
يف  الرتيث  تستدعي  اهلل«  »حزب  من  عناصر 
الوقت احلاضر، مع أن هناك أكثر من عائق أمام 
احلزب  يعرتف  مل  ما  وطنية،  وحدة  حكومة  قيام 
حتييد  وأبرزها  ومفاعيله  بعبدا  بإعالن  وحلفاؤه 
وانسحاب  سورية  يف  الدائر  الصراع  عن  لبنان 
احلزب من القتال إىل جانب نظام الرئيس بشار 
االشرتاك  جمرد  فإن  وإال  املعارضة.  ضد  األسد 
مشاركته  عن  النظر  تغض  مل  آذار   14 أن  يعين 
توفري  على  إرادتها  مبلء  وافقت  وإمنا  فحسب، 

الغطاء السياسي له.
ويشكك يف قدرة خصومه يف 8 آذار على حتقيق 
آذار   14 وحدة  بزعزعة  هلم  يسمح  اخرتاق  أي 
على رغم أن هناك أكثر من مرشح منها لرئاسة 
اجلمهورية مع إنها مل تدخل حتى الساعة يف نقاش 
الرئاسة.  انتخابات  توحيد موقفها من  بغية  جدي 
»حزب  لـ  العام  لألمني  األخري  الكالم  إن  ويقول 
اهلل« السيد حسن نصراهلل حول استعداد 8 آذار 
للتوافق على مرشح واحد ليس موجهًا إىل حلفائه 
مبقدار ما إنه يريد أن يدغدغ طموحات املرشحني 
املنتمني إىل 14 آذار لعلهم يسقطون يف الفخ إذا 
ما قرروا منذ اآلن الدخول يف منافسة يستبقون 

فيها إمكان التوافق على مرشح واحد.
ويؤكد القيادي عينه أن 8 آذار لن تواجه مشكلة 
عندما تقرر اإلمجاع على مرشح واحد من اثنني هما 
رئيس »تكتل التغيري واإلصالح« العماد ميشال 
عون وزعيم تيار »املردة« النائب سليمان فرجنية، 
ويقول إن حتالف حركة »أمل« و »حزب اهلل« يبقى 
األقدر على التقريب بينهما مع أن هناك صعوبة، 
يف  سورية،  يف  القوى  موازين  تبدلت  لو  حتى 
إيصال أحدهما إىل رئاسة اجلمهورية كذلك احلال 

بالنسبة إىل أي مرشح من 14 آذار.
وال يرى أن هناك إمكانًا لدى البطريرك املاروني 
الكاردينال بشارة الراعي على تسويق أي مرشح 
أنه مرشح  اآلخر على  الفريق كما  إليه هذا  ينظر 
يف  صعوبة  تواجه  بكركي  أن  إىل  إضافة  حتٍد، 
مجع القيادات املارونية حول جمموعة من الثوابت 
بها  للرئاسة  املرشح  تلزم  أن  ميكن  السياسية 
السياسية  باخليارات  يتعلق  االختالف  أن  طاملا 

هلذه القيادات.
االنتخابات  ملف  فتح  املبكر  من  أن  ويعتقد 
قيادات  أن جتلس  قبل  مصراعيه  على  الرئاسية 
14 آذار حول طاولة واحدة الستقراء طبيعة املرحلة 
التوافق  ميكن  مرشح  اسم  طرح  وإمكان  املقبلة 
مرشح يف  أي  أمام  مشكلة  ال  إن  ويقول  عليه، 
طامح  عون  العماد  أن  ويؤكد  ترشحه،  إعالن 
أنه  الرئاسة األوىل على رغم  للوصول إىل سدة 
يقول باستمرار إنه غري مرشح وإن ال مانع لديه 

إذا انتخب رئيسًا.
ويضيف القيادي أن عون يواجه منذ اآلن مشكلة 
القفز  يستطيع  وال  السياسية  خياراته  تكمن يف 
فوقها ألنه يفقد تأييد حليفه األول »حزب اهلل«، 
على  يرأسه  الذي  التغيري«  »تكتل  انفتاح  وأن 
الكتل النيابية املنتمية إىل 14 آذار لن يقدم أو 

يؤخر يف مسار االنتخابات الرئاسية.

هل ميكن االتفاق على سلة تشمل الرئاسة يف 
غياب رعاية إقليمية ودولية إلجنازه؟

هذا  خالل  من  يوحي  أن  حياول  عون  أن  ويؤكد 
عن  االستقاللية  من  بهامش  يتمتع  بأنه  االنفتاح 
حلفائه وأوهلم »حزب اهلل« لكن سرعان ما يتبني 
معهم  نفسه  السياسي  اخلندق  يف  يزال  ال  أنه 
ومل يبدل يف موقفه من اخنراط األخري يف احلرب 

الدائرة يف سورية.
االستحقاق  إجناز  تأمني  شروط  من  أن  ويعترب 
على  التفاهم  إىل  أن يصار  موعده  الرئاسي يف 
اتفاق يتناول كل القضايا العالقة وتوفري احللول 
التوافق  مع  بالتوازي  واحدة  سلة  ليأتي يف  هلا 

على رئيس اجلمهورية العتيد.
لكنه يؤكد أن مثل هذا االتفاق غري قابل للصرف، 
ارتفاع  بسبب  املنظور،  املدى  يف  األقل  على 
يف  النظام  من  املوقف  حول  االختالف  منسوب 
فيها  القتال  يف  اهلل«  »حزب  ومشاركة  سورية 

واستخدام السالح يف الداخل.
إىل  الوصول  إمكان  فإن  ذلك،  إىل  إضافة 
ال  القيادي،  يقول  كما  واحدة،  سلة  يف  اتفاق 
اإلقليمية  اجلهة  آخر،  إشعار  حتى  يفتقد،  يزال 
خصوصًا  االتفاق،  هذا  ملثل  الراعية  الدولية  أو 
أن الظروف اليت أملت على األطراف السياسيني 
يف  وطين  حوار  مؤمتر  يف  االجتماع  الرئيسيني 
رئيسة  عناوين  على  واالتفاق  قطر  يف  الدوحة 
رئيسًا  سليمان  انتخاب  ضمنها  ومن  األزمة  حلل 
التحالفات  خريطة  ألن  قائمة  تعد  مل  للجمهورية 
اتفاق  أن  تبدلت، إضافة إىل  اإلقليمية والعربية 
لبنان  بانتكاسة سياسية يدفع مثنها  الدوحة ُمين 
حتى اآلن وكان مصدرها انقالب قوى 8 آذار على 
هذا االتفاق عندما خالفت ما ورد فيه جلهة عدم 

االستقالة من احلكومة.
الدوحة  اتفاق  دفنت  آذار   8 قوى  أن  ويعتقد 
عندما استقالت من حكومة الرئيس سعد احلريري 
مبوافقة  ميقاتي  جنيب  الرئيس  به  واستبدلت 
رئيس »جبهة النضال الوطين« وليد جنبالط الذي 
ملنع  هذا  موقفه  اختذ  أنه  بذريعة  إطاحته  سهل 

وقوع البلد يف فتنة مذهبية وطائفية.
لذلك يتالزم اقرتاب موعد االستحقاق الرئاسي - 
ووفق هذا القيادي - مع تصاعد وترية االشتباك 
السياسي بني 14 آذار و8 آذار مع أن االنتخابات 
السلطة يف  إنتاج  إلعادة  تشكل حمطة  الرئاسية 
 14 من  ذاك  أو  املرشح  هذا  رهان  وأن  لبنان، 
آذار  تأييد أطراف من 8  إمكان كسب  آذار على 
ليس يف حمله مبقدار ما أن هناك من يريد توظيف 

انفتاحه إلجياد شرخ داخل 14 آذار.
بني  حاليًا  السائدة  العالقة  خصوص  يف  أما 
وجنبالط،  »املستقبل«  تيار  وحتديدًا  آذار   14
فيؤكد القيادي أن مواقفهما من معظم القضايا 
ما  احلكومة،  تشكيل  قضية  سيما  ال  املطروحة، 
توجهًا  الطرفني  لدى  إن  ويقول  متباعدة.  زالت 

يقضي بعدم الدخول يف سجال سياسي مباشر.
ويضيف أن »وقف إطالق النار بني »املستقبل« 
وجنبالط قائم حتى الساعة. واحلريري أوصى بعدم 
الرد  يتم  أن  االجنرار إىل سجال معه، لكن على 
كما  »املستقبل«،  مباشرة  تناول  حال  يف  عليه 
حصل أخريًا عندما قال رئيس »التقدمي«: إذا كان 
تيار »املستقبل« يعتقد أنه ميون على »داعش« و 
»النصرة« و »الشيشان« و »القاعدة« يف سورية 

فليسمح لنا بذلك«.
احلريري  بأن  »احلياة«  علمت  السياق  هذا  يف 
»املستقبل«  على  يتهجم  من  مع  يتساهل  لن 
الصحة،  من  هلا  أساس  ال  مواقف  إليه  وينسب 
نادر  اليت جرت بني مدير مكتبه  وأن االتصاالت 
احلريري وبني وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو 
فاعور أفضت إىل أن األخري رأى حتريفًا يف كالم 

جنبالط عن »املستقبل«.
وعليه، فإن »املستقبل« ال يرى مصلحة يف الدخول 
يف اشتباك سياسي، ولو حمدود، مع جنبالط لكنه 
لن يسكت على من يستهدفه من دون أي سبب، 
خصوصًا أنه لن ينجر إىل معارك جانبية ميكن أن 
املستعرة  السياسية  املعركة  عن  األنظار  تصرف 

بني 14 آذار و »حزب اهلل«.
محمد شقري - »الحياة«

جمللس  الوزاري  اجمللس  دان 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
األمني  وجهها  اليت  االتهامات 
السيد  اهلل«  »حزب  لـ  العام 

»جملس التعاون«: اتهامات نصراهلل باطلة
اململكة  ضد  نصراهلل  حسن 
شأن  يف  السعودية  العربية 
استهدف  الذي  اإلرهابي  العمل 
بريوت  يف  اإليرانية  السفارة 

)نوفمرب(  الثاني  تشرين  يف 
املاضي، ووصف هذه االتهامات 

بـ »الباطلة«.
وفق  الوزاري،  اجمللس  وقال 
السعودية«:  »األنباء  وكالة 
»إن هذه األكاذيب جتاه اململكة 
الكبرية  جبهودها  املعروفة 
ومواقفها املشهودة يف مكافحة 
إقليميًا  والتطرف  اإلرهاب 
ودوليًا، تأتي يف إطار حماوالت 
لتغطية  املستمرة  اهلل  حزب 
العدائية  وسياساته  أدواره 

داخل لبنان وخارجه«.
هذه  »مـــثل  أن  اجمللس  وأكًد 
تتمكن  لن  الواهية  االتهامات 
اململكة  صورة  تشويه  من 
وسجلها املشرف، وإمنا تعربرّ عن 
سقوط وختــبط ميارســه احلــزب 
لإلساءة  يائســة  حمــاولة  يف 

والتشويه«.

وصحيفة  تويين  عائلة  أحيت 
الذكرى  االول  أمس  »النهار« 
الصحايف  الغتيال  الثامنة 
ورفيقيه  تويين  جربان  النائب 
فلوطي.  ونقوال  مراد  أندريه 
بريوت  مرتوبوليت  وأكد 
األرثوذكس  للروم  وتوابعها 
يف  عودة  الياس  املطران 
يف  للمناسبة  أقيم  قداس 
جاروجيوس  القديس  كاتدرائية 
قلب  يف  األرثوذكس  للروم 
والسيادة  »احلرية  أن  بريوت، 
والدميوقراطية  واالستقالل 
واحلوار  واالنفتاح  والعدالة 
وحقوق اإلنسان وكرامته وحقه 
يف التعبري احلر والعيش الكريم 
أصبحت عبارات فارغة يف وطن 
يرزح أبناؤه يومًا بعد يوم حتت نري 
والتكفري  والقتل  واحلقد  الظلم 
والرجعية  والتسلط  والتطرف 
وامتهان الكرامات واالصطفاف 
اإلعالمي  واالنفالت  السياسي 
يفتت  الذي  الداخلي  والصراع 
املواطنني  ويشتت  الوطن 
عنهم  ومينع  مضاجعهم  ويقض 
الطمأنينة ولقمة العيش واحلياة 

الكرمية«.
تويين  عائلة  القداس  وحضر 
ورفاقه وأسرة »النهار« ونائب 
مسري  الوزراء  جملس  رئيس 
اجلمهورية  رئيس  ممثاًل  مقبل 
ميشال سليمان والنائب هنري 
اجمللس  رئيس  ممثاًل  حلو 
النيابي نبيه بري ووزير اإلعالم 
يف حكومة تصريف األعمال وليد 
جنيب  الرئيس  ممثاًل  الداعوق 

متام  املكلف  والرئيس  ميقاتي 
ممثلة  اجلميل  وجويس  سالم 
ورئيس  اجلميل  أمني  الرئيس 
السابق حسني  النيابي  اجمللس 
احلسيين والنائب عاطف جمدالني 
احلريري  سعد  الرئيس  ممثاًل 
حكومة  يف  االتصاالت  ووزير 
تصريف األعمال نقوال صحناوي 
التغيري  »تكتل  رئيس  ممثاًل 
واإلصالح« النيابي ميشال عون 
ممثاًل  شهيب  أكرم  والنائب 
ونائب  حنبالط  وليد  النائب 
ميشال  السابق  احلكومة  رئيس 
املر والنائب جورج عدوان ممثاًل 
رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
مسري جعجع، وحشد نيابي متنوع 
وحاليون.  سابقون  ووزراء 
لدى  االمريكي  السفري  وحضر 

لبنان ديفيد هيل.
يتعلم  »مل  عودة:  وقال 
احلرب  سنوات  من  اللبنانيون 
مل  يعتربوا.  ومل  عاشوها  اليت 
بني  التباعد  أن  بعد  يفقهوا 
مكونات الوطن والتنافر والتناحر 
إىل  إال  يؤدي  ال  بينهم  ما  يف 
أن  إىل  الفتًا  اجلميع«،  دمار 
»أسوأ ما نشهده يف هذه األيام 
الطرقات  من  املتاريس  انتقال 
إىل  وحتى  اجلامعات  أبواب  إىل 
داخلها. فطالب اجلامعات، نقلوا 
خالفات أحزابهم وأوامر معلميهم 
إىل حرم جامعاتهم فيما املطلوب 
منهم واملأمول أن يكونوا اخلمرية 
أفسدته  جمتمع  يف  الصاحلة 
والعصبيات  واالنتماءات  احلرب 
وشتى  واملخدرات  والسالح 

أنواع احملرمات«.
احلبيب  أيها  »نفتقد  وأضاف: 
اجلريئة،  املواقَف  جربان 
مواقفك الوطنية الصادقة اليت 
له  والوفاَء  للبنان  احملبَة  تعلن 

وحده«.
الوزراء يف  »أما تناحر  وأردف: 
وقد  اخلبايا  وكشف  بينهم  ما 
تكون خطايا يف حق الوطن وحق 
صامتًا،  زال  ما  الذي  الشعب 
نشهد  طويل  مبسلسل  فأشبه 
حتى  حلقاته.  بعض  مدة  كل 
هلا  وجدت  االنتحارية  األعمال 
سبياًل إىل وطننا وراحت تودي 

حبياة األبرياء«.
ميشيل  الراحل،  ابنة  وقالت 
القداس:  بعد  كلمة  يف  تويين 
بعد  إن  لك  أقول  أن  »أخجل 
وال  حقيقة  ال  سنوات:  مثاني 
حتقيق وال حماولة جدية للتقدم 
أتشاءم  لن  اغتيالك.  ملف  يف 
يف ذكراك ألنك لن تتشاءم يف 

أصعب الظروف«.
ماذا  السنة  »هذه  وتابعت: 
عسانا نقول سوى أننا نفهم أكثر 
وأكثر ملاذا أرادوا أن يغتالوك 
لن  من  كلرّ  يلغوا  أن  واختاروا 
يسمح هلم بتحويل لبنان إىل ما 
لوه اليوم. والبعض رحل من  حورّ
والبعض  خلفه  ينظر  أن  دون 
اآلخر تآمر مع قوى األمر الواقع 
خمططهم  يف  استمروا  وآخرون 
حيث  إىل  لبنان  ألخذ  اجلهنمي 
نالوا  وهلذا  اإلقليمية  مصاحلهم 
يزيلوا  كي  أمثالك  ومن  منك 

العوائق وصوت الضمري«.

قداس يف ذكرى اغتيال جربان تويين: »ال حقيقة وال تقدم يف ملف اغتيالك«
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التعطيل يف البلد كان القرار األسهل لتدارك تداعيات عاصفة عادية. 
العاصفة جعل مصلحة األرصاد اجلوية  الذي رافق قدوم  التشويش 
الستقبال  الطرقات  جاهزية  من  التأكد  لعدم  تقاريرها  يف  حتتاط 
مكان  الرتقب  حل  فيما  إىل سيول،  وإمكان حتوهلا  الغزيرة  األمطار 

حتمل املسؤوليات
اخلوف من تكرار الفضيحة املوصوفة يف الشتوة األوىل جعل احلذر هو 
املوقف الرمسي يف التعاطي مع العاصفة، على قاعدة أّن االحتياط 
واجب، وإعطاء الناس عطلة قسرية يسّهل مهمة األجهزة املعنية من 
قوى أمنية وعناصر دفاع مدني وبلديات، فيمنع ازدحام السري وخيفف 
املسؤوليات بل يغطي العجز والفساد يف صيانة الطرقات وتنظيف 
اجملاري والتعدي على األمالك العامة. التقديرات غري املسؤولة لبعض 
الزراعية  العلمية  أيضًا، ومنها مصلحة األحباث  اجلهات فعلت فعلها 
اليت مل تنحصر نشرتها يف مهمتها األساسية، أي إعطاء اإلرشادات 

للمزارعني، بل انسحبت على أحوال الطقس.
الرعب يف  التداعيات بث  التحذير من  التسابق اإلعالمي على  كذلك 
صفوف الناس لتكون املفارقة أن ذلك مل يؤثر على الناس فحسب 
بل أّثر بشكل مباشر على تقارير مصلحة األرصاد اجلوية يف مديرية 
الطريان املدني، باعرتاف املصلحة نفسها. أما قرار وزير الرتبية حسان 
دياب بإقفال املدارس الرمسية واخلاصة لليوم الثاني على التوالي 
الريح  بيجي منو  »الباب يلي  الذي يقول  املثل  أيضًا من  ينبع  فهو 
سدو واسرتيح«، فحتى اآلن ليس هناك تربير جّدي لتعطيل املدارس، 
سوى أّنه يستند إىل معلومات األرصاد نفسها وبعد التنسيق مع هيئة 

إدارة الكوارث يف السرايا احلكومية اليت تتجمع لديها املعطيات.
كان األسهل أن يالزم التالمذة منازهلم من أن تنهال االنتقادات على 
الوزير يف حال حدوث ما مل يكن يف احلسبان، لكون األمور جتري من 
دون أي ختطيط مسبق. ورغم ذلك، مل يسلم قرار الوزير من السخرية 
الصباحية للناس، »استفقنا على عاصفة أقل من عادية ومل يكن األمر 
يستدعي التعطيل وإرباك اللبنانيني وإعادة ترتيب يومياتهم بسبب 

تغيب أوالدهم عن املدارس«، كما قالوا.
»لكن لبنان ليس بريوت فقط وقوة العاصفة ضربت بصورة خاصة 
الشمال والبقاع الشمالي، والرادار يظهر لنا أّن هناك أمطارًا غزيرة 
يف أقصى اجلنوب«، يقول لـلزميلة «األخبار« املهندس يف مصلحة 
األرصاد عبد الرمحن زواوي. برأيه، هذا الواقع يستدعي طبعًا إقفال 
الثقافة  »غياب  عن  متحدثًا  األوالد،  سالمة  على  حفاظًا  املدارس 
هي  بل  بعد،  تنته  مل  فالعاصفة  عملنا،  على  يؤثر  الذي  واملعرفة 
العاصمة  كانت  إذا  ما  يعرف  أحد  وال  السبت  مساء  حتى  مستمرة 

ستكون مستثناة«.
ويلفت إىل أننا »فضلنا أال نكون متفائلني وندفع الثمن بعد ذلك، 
كمية  معها  جتلب  واحدة  غيمة  أّن  من  نابع  تقديرنا  أّن  وخصوصًا 
الغزيرة املتوقعة قد تؤدي إىل سيول  كبرية من األمطار، واألمطار 
الطرقات  لفتح  األرض  على  األمنية  »القوى  يضيف:  وفياضانات«، 
كانت يف كامل جاهزيتها، إال أّن هذا ليس كافيًا، بل ينبغي التأكد 
من أن البنى التحتية ستكون جاهزة أيضًا الستقبال هذه العاصفة«.

ويشرح أّن »لبنان صغري، وأّن الدقة يف حتديد األماكن األكثر تأثرًا 
ويف أي ساعة تستوجب رادارات كبرية حتدد كمية األمطار اليت حتملها 
الغيوم، فضاًل عن احلصول على تفاصيل أكثر من صور الستااليت 
مثل  بلد  ويف  ذلك،  على  احلصول  حني  وإىل  متوافر«.  غري  وهذا 
لبنان، جيب أن تعتمد، كما يقول، قاعدة »درهم وقاية خري من قنطار 

عالج«.
الكايف  )عبد  وجوارها  طرابلس  على  مّر  العاصفة  من  األول  اليوم 
الصمد( بأقل من توقعات املواطنني. برأي الطرابلسيني، ال تستدعي 
أحوال املدينة إقفال املدارس. يستغربون تضييع يوم دراسي على 
اليت  القسرية  العطل  أيام  لتعويض  إليه  ماّسة  حباجة  هم  الطالب 

فرضت عليهم بسبب جوالت االشتباكات اليت شلت طرابلس أليام.
انقطاع طرق رئيسية، ما  الثلوج إىل  ويف الضنية، مل يؤد تساقط 
عادة  تقطع  واهلرمل، وهي طريق  الضنية  بني  تربط  اليت  تلك  عدا 
يف مثل هذه األيام بسبب الثلوج. وعلى عكس املتوقع أيضًا، بقي 
طبيعية،  بصورة  سالكًا  وعكار  طرابلس  بني  الدولي  األوتوسرتاد 
وخصوصًا يف منطقة املنية، إذ مل تؤد كمية األمطار املتساقطة إىل 

سّد مسارب التصريف«.
خبالف طرابلس، مل ينتظر أهالي عكار )روبري عبداهلل( توقعات األرصاد 
اجلوية. جلأوا إىل حدسهم ومعرفتهم التقليدية، ليحسنوا التوقع، إذ 

المس الثلج بلدة الدوسة على ارتفاع ال يصل إىل 400 مرت.
إقفال الثانويات واملدارس كان بديهيًا يف مثل هذا النهار، يقول 
األهالي. بل إّن طالب اجلامعة اللبنانية، ومعظمهم من عكار والضنية، 
السيد  عدنان  د.  اللبنانية  اجلامعة  رئيس  من  قرارًا  ينتظرون  كانوا 
حسني بالتعطيل ومل حيصل ذلك، فغابوا من دون أن تكون هناك 
عطلة معلنة. وهذا ما حصل أيضًا يف كلية احلقوق والعلوم السياسية 
واإلدارية ــ الفرع األول يف جممع احلدث اجلامعي اليت توقفت فيها 
الدروس بسبب غياب الطالب خوفًا من تكرار طوفان الشتوة األوىل. 
غياب  نسبة  سجلت  اليت  الكليات  باقي  يف  الدراسة  وتواصلت 

مرتفعة.
حتى ساعات بعد الظهر، كانت جرافات الدفاع املدني قد متكنت من 

مواجهة »اليكسا«: احلذر يعــفي من الواجب
فاتن الحاج

فتح الطرقات املؤدية إىل جبل أكروم، وإىل املرتفعات العالية يف 
جرود القبيات، لكن بعض متطوعي الدفاع املدني توجهوا عرب وسائط 
منازهلم،  يف  البقاء  منهم  طالبني  السكان  إىل  االجتماعي  التواصل 

خشية من وقوع حوادث تعوق عملهم يف فتح الطرقات األساسية.
وكانت الفتًا يف مدينة بعلبك )رامح محية( االزدحام يف شوارع السوق 
الداخلية بالقرب من السرايا والسوق التجاري، وحصول أربعة حوادث 
اصطدام لسيارات بالعوائق األمسنتية اليت وزعتها البلدية منذ أيام 
يف املدينة بعد قرار »جملس األمن الفرعي يف بعلبك«. رئيس بلدية 
بعلبك محد احلسن رأى أن العوائق جاءت لدواٍع أمنية استثنائية هذه 
حتى  الفوسفوري  باللون  البلوكات  لطلي  استعداده  مبديًا  الفرتة، 

يتسنى رؤيتها.
العاصفة الثلجية قطعت أوصال القرى املرتامية يف سفوح السلسلة 
الشرقية والغربية، من عيناتا ودير األمحر وبرقا وبشوات واليمونة، 

أما  بالكامل.  القرى  هذه  عزلت  حيث  واخلضر،  اخلريبة  إىل  إضافة 
اللحاق  من  البلديات  جرافات  تتمكن  فلم  ارتفاعًا  األكثر  القرى  يف 
بسرعة تساقط الثلوج على مدى ساعات يوم أالربعاء، فكانت تفتح 
لوقت قليل ومن ثم تعود لتقفل بالنظر إىل كثافة الثلوج. الطالب 
مل ينتظروا »تعميمًا من وزير الرتبية للتعطيل، فقد أصدرت ألكسا 

تعميمها والعطلة ليوم االثنني املقبل«.
طبيعية  احلركة  بدأت  أبورجيلي(،  )نقوال  األوسط  والبقاع  زحلة  يف 
صباحًا، ومع اشتداد العاصفة الثلجّية عند ساعات الظهرية، تراجعت 
حركة املرور، وأقفلت معظم احملال التجارّية والصناعّية يف املدينة 
أبوابها، يف وقت غمرت فيه املياه مدخلها الشرقي بسبب انسداد 
جماري الصرف الصحي، ما أدى إىل تعّرض بعض السيارات ألعطال 
ميكانيكّية. ووقع حادث سري على جسر النملية يف ضهر البيدر بني 

10 سيارات أدى إىل انقطاع السري لساعات.
ويف الوقت الذي انتظر فيه اجلنوبيون )آمال خليل( هبوب العاصفة، 
الساحلية  املناطق  يف  وخصوصًا  جزئيًا،  مشمس  بيوم  فوجئوا 
واملنخفضة. صحو استمر حتى ساعات ما بعد الظهر، مسح للمواطنني 
باستعادة حياتهم الطبيعية، فيما استمتع الطالب بعطلة سهلة املنال. 
لكن اليوم األول مل مير على خري متامًا، فقد حولت األمطار الغزيرة 
بعض الشوارع والطرقات الرئيسية إىل حبريات، وإن كان االستنفار 
الذي التزمت به احتادات البلديات وقوى األمن الداخلي لفتح الطرقات 
حمافظة  مقر  السري.  زمحة  ساهم يف ختفيف  املياه،  أقنية  وتنظيف 
اجلنوب شهد توافدًا لعدد من رؤساء البلديات الذين طالبوا بتزويدهم 
باملعدات واجلرافات الالزمة لتوسيع طرقات األودية اليت جتمعت فيها 
السيول واألتربة. وترأس حمافظ اجلنوب اجتماعًا مت الرتكيز فيه على 
الطريق الرئيسية البحرية ال سيما يف قضاء الزهراني الذي تصب فيه 
مياه األنهار وجماري األمطار من املناطق املرتفعة حتى تصرف ضمن 
عبارات البيسارية والصرفند وخيزران. وحبث يف سبل منع فيضان 
مشروع الليطاني الذي مير يف البلدات الساحلية ويطوف على البيوت 

والطرقات اجملاورة.
صور  يف  والقائمقامني  والنبطية  اجلنوب  حمافظيت  احتادات  وكانت 
وحاصبيا ومرجعيون قد توافقوا على خطة انتشار ملواجهة العاصفة 
اليت وصلت بأقل حدة. رئيس بلدية صيدا حممد السعودي أعلن أن 
دوريات فرق الطوارئ وورش البلدية مستنفرة ملواكبة تطورها يف 
اليومني املقبلني. وكانت الثلوج قد أقفلت الطريق بني شبعا وراشيا 

الوادي وعملت فرق وزارة األشغال على فتحها.

بعلبك يف عني العاصفة )أ ف ب(

الحكومة قررت املواجهة بفرض العطلة القسرية يف املدارس )أ ف ب(

شارك يف اإلعداد: عبد الكايف الصمد، نقوال أبو رجيلي، روبري عبداهلل، أمال خليل، 
رامح حمية وداني األمني
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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 14 December 2013  2013 األول  كانون   14 السبت 

»إسرائيل  صحيفتا  سلطت 
هيوم« و«هآرتس« الضوء على 
زيارة وزير اخلارجية األمريكي 
إىل  اخلميس  مساء  املرتقبة 
تثري  بينما  احملتلة،  األراضي 
أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة 
قضية »اإلهانة« اليت تعرضت 
أصول  من  كنيست  عضو  هلا 
أثيوبية جلهة منعها من التربع 

بالدم ألسباب عنصرية.
عشية وصول وزير اخلارجية 
إىل  كريي  جون  األمريكي 
أشارت  احملتلة  فلسطني 
هيوم«  »اسرائيل  صحيفة 
إىل أن الوزيرة تسييب ليفين 
كشفت تفاصيل عن اإلقرتاح 
الرتتيبات  إزاء  األمريكي 
مع  هلا  حديث  ففي  األمنية. 
أبيب  تل  جامعة  يف  طالب 
ترأس  اليت  ليفين،  قالت 
طاقم املفاوضات، إن العملية 
والتطبيق  متدرجة،  ستكون 

سيحصل بصورة تدرجيية.
يف غضون ذلك، ويف أعقاب 
شركيت  بني  العالقة  انقطاع 
»فيتنس«  اهلولندية  املياه 
»مكوروت«،  واالسرائيلية 
أبدى نائب رئيس شعبة أوروبا 
احتجاجه  اخلارجية  وزارة  يف 

أمام السفري اهلولندي.
اإلحتجاج  رسالة  يف  وجاء 
يتعلق  األمر  أن  رغم  أنه 
بشركة خاصة، إال أن إسرائيل 
هذا  من  خطوات  أن  تعتقد 
األجواء  بسبب  حتدث  النوع 
هولندا يف  وأن يف  احلكومية 
على  تشّجع  أجواء  األثناء  هذه 
انتهاج سياسات ضد اسرائيل 

وضد شركات اسرائيلية.
»هآرتس«  صحيفة  وقالت 

صحف إسرائيلية: منع عضو كنيست من التربع بالدم عى خلفية عنصرية

األمريكي  اخلارجية  وزير  إن 
جون كريي يصل إىل اسرائيل 
يلتقي  حيث  اخلميس  مساء 
بنيامني  احلكومة  رئيس 
يبدو  ملا  استعدادا  نتنياهو 
القضايا  حلل  اطار  كاتفاق 
االسرائيلي-  للنزاع  اجلوهرية 
الفلسطيين يف غضون أسابيع 

معدودة.
إن  الصحيفة  أضافت 
الواليات املتحدة تبلور اقرتاحا 
حلل القضايا اجلوهرية بغية دفع 
غضون  يف  وعباس  نتنياهو 
أسابيع اىل نقطة احلسم اليت 
العامة  اخلطوط  فيها  تتحدد 
للتسوية الدائمة بني اجلانبني. 
موظفني  أن  إىل  ولفتت 
كبار  وأمريكيني  إسرائيليني 
لقاء  جرى  انه  إىل  أشاروا 
واشنطن  املاضي يف  اإلثنني 
مع وزيرة العدل تسييب ليفين 
املفاوضات  طاقم  ورئيس 
عريقات،  صائب  الفلسطيين 

وبدأ البحث معهما يف عناصر 
االتفاق. 

»يديعوت  صحيفة  أما 
أن  إىل  فأشارت  أحرنوت« 
احللبة السياسية ضّجت بأخبار 
اإلهانة اليت تعّرضت هلا عضو 
الكنيست بنينا متنو شاطا، اليت 

مل ُيسمح هلا بالتربع بالدم.
حضرت  قد  شاطا  وكانت 
األربعاء للتربع بالدم يف املركز 
املتنقل داخل الكنيست، لكن 
ميكنها  ال  أنه  ابلغها  الطاقم 
ذلك بسبب »نوع الدم اخلاص 
ألبناء الطائفة األثيوبية«، وبعد 
دقائق معدودة، قيل هلا إنها 
إذا ارادت التربع ميكنها ذلك، 
»سيجري  الدم  كيس  لكن 

جتميده«.
أحد  الصحيفة،  أضافت 
يستمع  كان  الذي  احلاضرين 
شاطا،  الكنيست  عضو  إىل 
همس هلا »ال تستطيعي فعل 

شيء إنها دولة عنصرية«.

الحلبة السياسية يف إسرائيل ضجّت بأخبار اإلهانة التي تعرّضت لها عضو 
الكنيست التي لم يُسمح لها بالتربع بالدم.

أعلنت األمم املتحدة أنه سيتم 
نشر خطة مفصلة إلتالف األسلحة 
الكيميائية السورية بعد نقلها من 

البالد، الثالثاء القادم.
وقال مارتني نسريكي الناطق 
باسم األمني العام لألمم املتحدة، 
أنه من املبكر احلديث عن مضمون 
هذه الوثيقة اليت ستنشرها منظمة 

حظر األسلحة الكيميائية.
املتفق  األولي  اجلدول  ووفق 
خمزون  كامل  نقل  جيب  عليه 
األسلحة الكيميائية السورية خارج 
فرباير  شباط/   5 حبلول  البالد 

القادم.
إتالف  على  اجلدول  ينص  كما 
نهاية  قبل  خطرا  األكثر  املواد 

األمم املتحدة: خطة إتالف »الكيميائي« 
السوري ستنشر األسبوع املقبل

إضافة  املقبل،  مارس  آذار/ 
إىل أنه حيدد 30 حزيران/ يونيو 
موعدًا نهائيا لتدمري كافة املواد 

السامة.
يستبعد  مل  سابق  وقت  ويف 
الرئيس  الفرنسي  املندوب 
أرو  جريار  األمن  جمللس  احلالي 
بسبب  األسلحة،  إتالف  تأجيل 
تعرقل  اليت  اللوجستية  املشاكل 

نقل األسلحة خارج البالد.
وقال نسريكي إن املناقشات 
حاليًا تتعلق حبل املسائل العملية 
والذي  األسلحة  بإتالف  املتعلقة 
سفينة  منت  على  يتم  أن  جيب 
خاصة  بأجهزة  مزودة  أمريكية 

طّورها البنتاغون.

يف  األركان  هيئة  سعت 
أمس  احلر«  السوري  »اجليش 
املخاوف  تهدئة  إىل  االول، 
املساعدات  وقوع  من  الغربية 
املعارضة  إىل  إرساهلا  يتم  اليت 
إسالميني،  متشددين  أيدي  يف 
»اجلبهة  دخول  أن  وأكدت 
اإلسالمية« إىل مقرات »احلر« يف 
الرتكية  احلدود  على  اهلوى  باب 
مت بناء على طلب قيادة األركان 
هلجوم  تعرضت  بعدما  نفسها 
اإلسالمية  »الدولة  مجاعة  شنته 
لكن  والشام«.  العراق  يف 
إنها  قالت  اإلسالمية«  »اجلبهة 
مستودعات  كانت  وصلت  عندما 
يؤكد  ما  فارغة،  احلر«  »اجليش 
عن  ناشطون  وزعها  معلومات 
»القاعدة«  من  عناصر  سيطرة 
من  إرساهلا  مت  مساعدات  على 

دول غربية عرب تركيا.
املعدات  نوعية  تتضح  ومل 
»الدولة  عليها  استولت  اليت 
النصرة«،  »جبهة  أو  اإلسالمية« 
املتحدة  الواليات  أن  علمًا 
أن  السابق  يف  أكدتا  وبريطانيا 

املساعدات »غري فتاكة«.
ودفع هجوم »الدولة اإلسالمية« 
ثم  احلر«  »اجليش  مقرات  على 
دخول »اجلبهة اإلسالمية« إليها، 
باحلكومتني األمريكية والربيطانية 
إىل إعالن تعليق املساعدات »غري 
اإلنسانية  باستثناء  الفتاكة«، 
إغاثية.  هيئات  عرب  ُترسل  اليت 
أمس  احلر«  »اجليش  واستنكر 
الربيطانية،   - األمريكية  اخلطوة 

»االئتالف« يطالب »أركان احلر« و«اجلبهة اإلسالمية« بتوحيد صفوفهما
لكنه قلل من تأثريها امليداني.

بدأت  وقعت  يف  ذلك  وجاء 
اليت  الثلجية  العاصفة  مفاعيل 
شرق  )ومنطقة  سورية  ضربت 
وأفاد  الظهور.  يف  املتوسط( 
ماتوا  أطفال  ثالثة  أن  ناشطون 
بردًا يف حمافظيت محص وحلب، 
فيديو  وأشرطة  صورًا  ووزعوا 
شدة  من  جتمدوا  أطفااًل  ُتظهر 
ناشطون  أعلن  كما  الصقيع. 
»الربد  جراء  معتقاًل   13 وفاة 
واجلوع« يف سجن حلب املركزي 
الثوار منذ  الذي حتاصره كتائب 

شهور.
ويف بلدة عدرا املختلطة دينيًا 
الشرقية  الغوطة  يف  ومذهبيًا 
مقاتلني  أن  أمس  أفيد  لدمشق، 
إسالميني بينهم عناصر من »جبهة 
اإلسالم«  و»جيش  النصرة« 
متّكنوا من اقتحام أحياء يف البلدة 
وارتكبوا جمزرة ذات طابع ديين 
بقتلهم ما ال يقل عن 15 مواطنًا 
وذكرت  والدروز.  العلويني  من 
تقارير أخرى أن عدد القتلى بلغ 
األنباء  وكالة  وأعلنت  األربعني. 
أن  »سانا«  الرمسية  السورية 
تعزيزات  أرسل  السوري  اجليش 
إليها  األمن«  »إلعادة  عدرا  إىل 
»جمزرة«  وقوع  عن  تقارير  بعد 

فيها.
الناطق  دعا  ذلك،  يف غضون 
الرمسي باسم »االئتالف الوطين« 
و  احلر«  »اجليش  صايف  لؤي 
»توحيد  إىل  اإلسالمية«  »اجلبهة 

مشروع  حتت  القتالية  صفوفهما 
جمرم  نظام  جتاه  موحد  وطين 
طائفية  ميليشيات  يستخدم 
وعزا صايف،  السوريني«.  لقتل 
»االئتالف«،  وزعه  بيان  وفق 
مشال  يشهدها  اليت  التوترات 
إىل  الطرفني  بني  سورية 
»تدخالت خارجية تتنافس لتحديد 
مستغلة  السورية  الثورة  مسرية 
الضعف التنظيمي للقوى الثورية 

والكتائب املقاتلة«.
الواليات  تعليق  على  وردًا 
لشمال  »املساعدات  املتحدة 
الدعم  أن  صايف  أكد  سورية«، 
األمريكي للثورة السورية اقتصر 
يف الفرتة السابقة على مساعدات 

»غري فتاكة«.
من  أمريكيًا  سالح  »ال  وقال: 
بدعم  يدخل  والسالح  األساس، 
وبعلم  الصديقة  الدول  من 
»أن  معتربًا  املتحدة«،  الواليات 
يف  موقت«  شيء  الدعم  تعليق 
ظّل ما وصفه بـ »الصراع املؤسف 

بني املقاتلني«.
أركان  قائد  نفى  جهته،  من 
سليم  اللواء  احلر«  »اجليش 
الوصل«  »زمان  ملوقع  إدريس 
السوري أن يكون غادر األراضي 
قطر،  إىل  الرتكية  أو  السورية 
دائم  سفر  حال  يف  أنه  موضحًا 
يف  للثوار  الدعم  تأمني  بهدف 
نقلت  بعدما  نفيه  وجاء  الداخل. 
جورنال«  »وول سرتيت  صحيفة 
أن  أمريكيني،  مسؤولني  عن 
من  اهلرب  إىل  اضطر  إدريس 
مقاتلون  استوىل  بعدما  سورية 
»اجليش  مواقع  على  متطرفون 
عتادًا  حتوي  ومستودعات  احلر« 
تسّلمه  واشنطن  كانت  عسكريًا 
التابع  العسكري األعلى  للمجلس 
اللواء  وأكد  احلر«.  »اجليش  لـ 
إدريس يف تصرحيه أن ما حدث 
اإلسالمية  واجلبهة  »األركان  بني 
الذي  اللغط،  من  الكثري  شابه 
هذه  يف  عنه  احلديث  نتجنب 
»أن  إىل  أشار  أنه  إال  الفرتة«، 
التواصل ما زال قائمًا مع اجلبهة 

الحتواء املوقف«.
اإلسالمية«  »اجلبهة  أن  وأفاد 
»احلر«،  مستودعات  أحد  دخلت 
إال أن »بقية املستودعات األخرى 
األركان ومل  زالت يف قبضة  ما 
تتعرض ألي هجوم«، موضحًا »أنه 
يأتوا  أن  بالثوار  الالئق  غري  من 
لنجدة األركان ومن ثم يسيطروا 

على مستودعات األسلحة«. 
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االخرية  امليدانية  التطورات 
بني فصائل املعارضة السورية 
االنقسام  من  مزيدًا  تنعكس 
اجلبهة  سيطرة  فبعد  بينها، 
واسعٍة  مناطق  على  االسالمية 
على حساب اجليش احلّر، صحيفة 
»وول سرتيت جورنال« تكشف 
إىل  إدريس  سليم  وصول  عن 

الدوحة.
على  تستولي  اإلسالمية  اجلبهة 

املخازن يف معرب باب اهلوى.
كشفت صحيفة »وول سرتيت 
عن وصول  األمريكية  جورنال« 
رئيس هيئة أركان اجليش احلر 
قطر  إىل  إدريس  سليم  اللوار 
يوم األحد، مرورًا برتكيا، وذلك 
اجلبهة  مقاتلو  أخرجه  بعدما 
اإلسالمية من مقّره يف سورية.

وأضافت الصحيفة أّن واشنطن 
هذه  ظروف  كشف  حتاول 
إدريس  حثت  وأنها  العملية، 
وفق  سورية  إىل  العودة  على 

مسؤولني أمريكيني.
السورية  املعارضة  يف  مصادر 
رياض  وجود  للميادين  أكدت 
يف  احلّر  اجليش  قائد  األسعد 
رئيس  حصل  فيما  هولندا، 
اجمللس العسكرّي للجيش احلّر 
اللجوء  على  الشيخ  مصطفى 

السياسّي اىل السويد.

غداَة  التطورات  هذه  وتأتي 
باب  معرب  إغالق  تركيا  إعالن 
اهلوى احلدودّي مع سورية بعد 
على  اإلسالمية  اجلبهة  سيطرة 

اجلانب السورّي منه.
وكانت كل من واشنطن ولندن 
املساعدات  تعليق  عن  أعلنتا 
الفّتاكة  غري  العسكرية 
مشال  يف  املسّلحة  للمجموعات 
الطرفان  ربَط  وقد  سورية، 
باستيالء  املساعدات  تعليق 
على  اإلسالمية  اجلبهة  مقاتلي 
عند  وخمازنه  احلّر  اجليش  مقاّر 

معرب باب اهلوى.
اخلارجية  وزير  دعا  سياسيًا، 
الفروف  سريغي  الروسّي 
تبّن  إىل  السوريَة  املعارضَة 
موقٍف شجاٍع وإىل املشاركة يف 
مؤمتر جنيف اثنني، وأعرب عن 
قلق بالده من تشتت املعارضة 
أن  ضرورة  مؤكدًا  السورية، 
تكون املعارضة مبختلف أطيافها 

ممثلة يف املؤمتر.
بدوره، أكد رئيس جلنة جملس 
الدوما للشؤون الدولية أليكسي 
مل  إذا  أنه  للميادين  بوشكوف 
تنجح بالده يف إقناع السعودية 
التسوية  يف  باإلخنراط  وتركيا 
حتّيدهما  أن  فعليها  السورية، 

عن التدخل السليّب.

»وول سرتيت جورنال« تتحدث 
عن مغادرة قادة اجليش احلر 

األراضي السورية

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 
لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس
Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Apco   20 L    $110
Taubmans Endure   !5L   $165

اسـتقامة
يف الـعمل

صــدق
ميالد جميد وعام سعيد ... كل عام واجلميع بألف خرييف الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

من  اآلالف  عشرات  جتمع 
بريتوريا  مدينة  يف  األشخاص 
نظرة  إللقاء  أفريقيا  جبنوب 
الراحل  الزعيم  على  الوداع 

نيلسون مانديال.
الرئيس  نعش  وصل  وقد 
اىل  افريقيا  جلنوب  السابق 
يونيون بيلدينغز، مقر الرئاسة، 
بالنشيد  استقباله  مت  حيث 
أكرب  ماندال  حضور  يف  الوطن 

أحفاده سنًا.
ثم نقل اىل املنصة لعرضه يف 
املكان الذي أقسم فيه اليمني 
لدى توليه الرئاسة يف 10 ايار/
انتخابات  أول  بعد   1994 مايو 
جنوب  يف  األعراق  متعددة 

أفريقيا.
وعسكريون  رمسيون  وكان 
من  أول  الشرطة  من  وعناصر 
ثم  اجلثمان،  على  نظرة  ألقى 
الناس.  لعامة  األبواب  فتحت 
ويرقد نيلسون مانديال إىل األبد 

يف نعش بغطاء من الزجاج.
مانديال  نلسون  جثمان  وكان 
نقل مبوكب طوال نصف ساعة 
عرب شوارع عاصمة جنوب أفريقيا 
من  األشخاص  آالف  مبشاركة 
حيث  العسكري  املستشفى 

حيفظ خالل الليل.
يغنون  بعضهم  وكان 
مجيعًا  حيوا  وقد  ويرقصون، 
شارع  يف  مروره  لدى  املوكب 
فرموالن(  يسمى  )كان  ماديبا 
الذي أطلقت عيله هذه التسمية 

يف الفرتة األخرية تكرميًا لقبيلة 
مانديال.

وللمرة األوىل منذ وفاة مؤسس 
افريقية  اجلنوب  الدميوقراطية 
األول/ كانون  من  اخلامس  يف 
ديسمرب، توافد آالف األشخاص 
النظرة األخرية عليه بعد  إللقاء 
عائلته  أفراد  بعد  األربعاء  ظهر 

والرمسيني.
من  األكرب  القسم  غادر  وفيما 
الناس اإلحتفال الرمسي الثالثاء 
صف  طول  بلغ  سويتو،  يف 
األخرية  النظرة  إللقاء  اإلنتظار 
كيلومرتًا  مانديال  جثمان  على 

عشرات اآلالف يلقون النظرة األخرية على مانديال

نعش مانديال
ونصف بعد ظهر األربعاء. وقد 
اضطرت قوات األمن اىل إعادة 

آالف األشخاص اىل منازهلم.
الصلوات والصمت حمل  وحلت 
األيام  يف  الصاخبة  االحتفاالت 
االخرية اليت أعرب الناس خالهلا 
عن امتنانهم للرجل الذي تغلب 
العنصري  التمييز  نظام  على 
ذرف  واالربعاء،  البغيض. 
الدموع  افريقيا  جنوب  شعب 
لدى مروره بهدوء أمام نعشه.

املقر  بولدينغز،  يونيون  وامام 
املهيب للرئاسة، غطي بالزهور 
والرسائل نصب مرجتل ملانديال 

احلربني  قتلى  متثال  قرب 
العامليتني. وجاء يف إحدى تلك 
العزيز،  »»تاتا ماديبا  الرسائل 
الصفح  علمتن  ألنك  شكرًا 

واملغفرة«.
من  مانديال  جثمان  وسيسجى 
اجلمعة  الرئاسة  باحة  يف  جديد 
عرب  جديد  من  ينقل  أن  بعد 
شوارع بريتوريا من املستشفى 
العسكري. وسينقل السبت اىل 
شرق(  )جنوب  الشرقي  الكاب 
قبل  مانديال  رأس  مسقط 
كونو  يف  األحد  الثرى  مواراته 

اليت كانت مسرح طفولته.
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اسرتاليات

عني رئيس والية نيو ساوث 
أنطوني  أوفارول  باري  ويلز 
روبرتس وزيرا جديدا للطاقة 
ايريس  وستيوارت  واملوارد 
وزيرا للتجارة العادلة ووزيرا 

مساعدا له لغرب سيدني.
وقد اعلن السيد اوفارول عن 
يف  اجلديدة  التعيينات  هذه 
الواحدة  الساعة  احلكومة  دار 

من بعد ظهر يوم االثنني.
التعيينات  هذه  وتأتي 
الطاقة  وزير  استقالة  عقب 
هارتشر  كريس  واملوارد 
أن  بعد  املاضي  األسبوع 
املفوضية  داهم حمققون من 
الفساد  ملكافحة  املستقلة 
مسألة  يف  االنتخابي،  مكتبه 
على ما يبدو تتعلق بالتحقيق 

يف التمويل االنتخابي.
الشرطة  وزير  تعيني  وسيتم 
مايك غاالتشر وزيرا للسنرتال 
كوست حيث كان يشغل هذه 

احلقيبة السيد هارتشر .
انه  هارتشر  السيد  وقال 
واثق من انه ستتم تربئته من 

ارتكاب أي خمالفات.
منطقة  مسؤولية  وسيتحمل 
جورج  السياحة  وزير  اهلنرت 
موكلة  كانت  بعد  سوريس 

للسيد غاالتشر.
وسيتوكل حقيبة الوزير اخلاص 

للوالية للسيد روبرتس.
ان  اوفارول  السيد  وقال 
كان  روبرتس  السيد  أداء 
للتجارة  كوزير  »متميزا« 
الرتقية  و«يستحق  العادلة  
دور  ذات  أعلى  حقيبة  اىل 
وتقوية  تعزيز  يف  فاعل 

اقتصاد نيو ساوث ويلز« .
ان  الوالية  رئيس  وقال 
»أنطوني أظهر شهية لإلصالح 
وهو الشخص املناسب للقيام 
بدور حكومة نيو ساوث ويلز 
على  التنازلي  الضغط  البقاء 

اوفارول جيري تعيينات جديدة 
يف حكومته

Saturday 14 December 2013  2013 األول  كانون   14 السبت 

أسعار الكهرباء«.
سعيد  »انين  يقول  واضاف 
ايريس  ستيوارت  ملكافأة 
والديناميكية  للعاطفة 
بنريث  كنائب  أبداها  اليت 
لغربي  برملاني  وكسكرتري 
برملاني  وكسكرتري  سيدني، 
سابق للنقل والطرق وكسوط 

للحكومة«.
كان  »لقد  قائال  وتابع 
الدفاع  يف  قويا  ستيوارت 
األعمال  أصحاب  مصلحة  عن 
الصغرية يف بينريث وكوزير 
للتجارة العادلة، وأنا أعلم أنه  
العبء  لتخفيف  جبد  سيعمل 
التجارية  األعمال  كاهل  عن 
الصغرية للمساعدة يف خفض 
مصاحل  تأسيس  تكاليف 
وأعمال جتارية يف نيو ساوث 

ويلز«.
أن  أوفارول  السيد  واعلن 
ايريس سيساعده يف  السيد 
سيدني،  لغرب  كوزير  دوره 
أخرى  عالمة  »هذه   وقال 

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
تسعى   - االلكرتوني( 
جاهدة  األسرتالية  احلكومة 
للدخول  مفاوضات  لبلورة 
ال  حرة،  جتارية  اتفاقات  يف 
من  وكتلة  الصني  مع  سيما 
»آسيا  منطقة  من  دولة   12
إىل  باإلضافة  باسيفيك«، 
الواليات املتحدة حتت مسمى 
»اتفاقية الشراكة عرب احمليط 

اهلادي«.
وسافر وزير التجارة األسرتالي 
سنغافورة  إىل  روب  أندرو 
حمادثات  إلبرام  األسبوع  هذا 
حول  املستوى  وعالية  مكثفة 
نهاية  مع  اجلديدة  الشراكة 

العام.
األمريكي  الرئيس  ويضغط 
أجل  من  بشدة  أوباما  باراك 
تأمل  واليت  االتفاقية،  امتام 
أنها  يف  املتحدة  الواليات 
ستؤدي إىل حتفيز الصادرات 
آسيا  منطقة  منطقة  إىل 
الكثري  وخلق  النمو،  السريعة 
ظل  يف  والنمو  الوظائف  من 

األزمة املالية.
واملؤكد أن اتفاقيات التجارة 
احلرة ليست سهلة، وكذلك ال 

حتظى بالشعبية الالزمة.
احملمية  الصناعات  وتشتكي 
بصوت عال عندما ينزع عنها 
الغطاء احلكومي الذي حيميها، 

العمال  من  العديد  أن  كما 
عندما  وظائفهم  يفقدون 
تندمج الصناعات املشار إليها 
يف روابط عاملية من التجارة 

احلرة.
توجد  املخاوف،  تلك  مع  لكن 
العديد من الفوائد عندما تقرر 
التجارية  احلواجز  إلغاء  الدول 
فيما بينها مثل القيام بإلغاء 
الرسوم على الواردات وكذلك 

اإلعانات الصناعية.
يذكر أن أسرتاليا قامت بإلغاء 
الرسوم  عقبات  من  العديد 
على  لكن  الواردات  على 
يزال  فال  الدوىل  املستوى 

الطريق طويال.
األسرتالي  االتفاق  وقبل 
الكوري الذي أبرم هذا األسبوع، 
الصادرات  بعض  كانت 
مثل  األساسية  األسرتالية 
اللحم البقري والقمح والسكر 
واألمساك  والنبيذ  واأللبان 
عند  مجركية  رسوم  يواجه 
اجلنوبية  كوريا  إىل  الوصول 
تصل إىل حواىل 300 %، مبا 
زيادة سعر هذه  يتسبب يف 
مرغوبة  غري  وتصبح  البضائع 

للمستهلكني الكوريني.
جيعل  الرسوم  إزالة  لكن 
أكثر  األسرتالية  البضائع 
كوريا  مستهلكي  بني  طلبا 

اجلنوبية.

اتفاقيات التجارة احلرة.. مصدر أمل 
أم أمل ألسرتاليا؟!

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
وكالة  قامت   - االلكرتوني( 
االستخبارات األسرتالية »أزيو« 
رجل   20 سفر  جوازات  بإلغاء 
بدعوى  سيدني،  غرب  من 
تبنيهم ألفكار عنف سياسي أو 
امتالكهم لعقلية جهادية تشكل 

تهديدا لألمن القومي.
وتأتي تلك اخلطوة دون حتذير 
الذي  الرجال،  هؤالء  بعض 
سفرهم  جوازات  بإلغاء  فوجئوا 
السفر  حياولون  كانوا  بينما 
وبالي  تايالند  إىل  عطلة  يف 

واململكة السعودية.
وهو  الرجال،  هؤالء  أحد  وقال 
شاب يدعى أبو بكر، 19 سنة، 
لـ  بها  أدىل  تصرحيات  يف 
»فريفاكس ميديا« ، إنه عرف 
للمرة األوىل أن »ازيو« تعتقد 

أنه قد يشرتك يف قتال خارج 
خطابا  تلقى  عندما  أسرتاليا 
مسجال يقول إنه قد ميثل تهديدا 
لألمن القومي األسرتالي، وجيب 

أن يقوم بتسليم جواز سفره.
يكن  مل  أنه  بكر  أبو  وأضاف 
إىل  بالسفر  أي خمططات  لديه 
السبب  أن  إىل  اخلارج، مشريا 
مت  أنه  يعتقد  الذي  الوحيد 
استهدافه ألجله هو أنه يتحدث 
ضد  حتدث  اليت  الفظائع  عن 
إلغاء  قرار  واصفا  املسلمني، 

جواز السفر بأنه ختويفي.
اخلطاب  أن  بكر  أبو  وأضاف 
 10 من  يتألف  إليه  املرسل 
صفحات يتهمه بامتالكه عقلية 
»مل  بكر:  أبو  وتابع  جهادية، 
أحتدث مطلقا مع مسؤولي أزيو 
معاملة  ذلك..إنها  عن  للحديث 

الغاء  جوازات سفر 20 رجال بسبب »العقلية اجلهادية« 

تكاليف رعاية األطفال: األسر تنفق 9 % من 
الدخل بعد الدعم احلكومي

طفل  لديها  اليت  األسر  تدفع 
كامل  نهاري  رعاية  بدوام  واحد 
دخلها  من  املئة  يف   9 حوالي 
على  األطفال  رعاية  كرسوم 
الرغم من أن احلكومة الفيدرالية 
تنفق أكثر من 5 مليارات دوالر 

سنويا دعما ماليا لألهل.
أصدرتها  اليت  الورقة،  وتقول 
ان  اجلديدة،  اإلنتاجية  مفوضية 
ألف   35 تكسب  اليت  األسر  
دوالر يف السنة مع طفل واحد 
يف الرعاية النهارية الطويلة ملدة 
50 ساعة يف األسبوع تتلقى ما 
سنويا  دوالر   18000 من  يقرب 
ال  لكنها  احلكومية.  مساعدات 
من  املئة  يف   9.1 تنفق  تزال 
األطفال  رعاية  على  دخلها 
احلكومي  الدعم  من  الرغم  على 
للرسوم. ودون مساعدة احلكومة 
فان تلك األسر سوف تنفق 40 
رعاية  على  دخلها  من  املئة  يف 

األطفال، كما تقول املفوضية.
وتنفق األسر يف مجيع مستويات 
بدوام  واحد  طفل  مع  الدخل، 
الطويلة،  النهارية  الرعاية  كامل 
الدخل  من  املئة  يف   9 حوالي 
القابل للتصرف على الرسوم بعد 
وتتضاعف  احلكومية.  اإلعانات 
من  االسر   هذه  نفقات  تقريبا 
لديها  كان  اذا  اخلاص  ماهلا 
طفالن يف الرعاية بدوام كامل.

من  العديد  ان  الورقة  وتقول 
دفع  يف  صعوبة  جتد  األسر 
الرغم  على  األطفال  رعاية  بدل 
الدعم  األخرية يف  الزيادات  من 
حيث  األمور،  ألولياء  املباشر 
لرعاية  الفيدرالي  الدعم  ازداد 
دوالر  مليار   1.5 من  األطفال 
عام  من  مبكر  وقت  يف  سنويا 
 5،1 من  يقدر  ما  إىل   2000
مليارات دوالر يف السنة املالية 
مت  اليت  الورقة  وهذه  احلالية. 
ملفوضية  االوىل  هي  نشرها 
أبوت  امر  اليت  النظر  اعادة 

بتأليفها  الشهر املاضي.
رسوم  ان  املفوضية  وتقول 
ارتفع  الطويلة  النهارية  الرعاية 

توليها  األهمية  من  قدر  على 
)غرب  للمنطقة  حكوميت 
بسداد  نقوم  حيث  سيدني( 
الثقة اليت وضعها فينا سكان 
االنتخابات  يف  سيدني  غرب 

املاضية«.
ان  الوالية  رئيس  وقال 
صوتا  سيكون  »ستيوارت 
جملس  طاولة  حول  قويا 
حيث  سيدني،  لغرب  الوزراء 
اثنني  بالفعل  احلكومة  بدأت 
من أكرب مشاريع البنية التحتية 
ويست  مع  البالد  يف  للنقل 
 )WestConnex( كوناكس 
احلديدية  السكك  ووصلة 
 North( الغربية  الشمالية 
وإجراء   )West Rail Link
حتديثات استشفائية رئيسية 
كامبلتاون  مستشفيات  يف 
وبالكتاون وماونت درويت«.

غاالتشر  السيدان  وسيؤدي 
الدستورية  اليمني  وسوريس 
يف أدوارها اجلديدة يف وقت 

مبكر من االسبوع املقبل .

نظيف  عادلة..سجلي  غري 
وذهيب، لست جمرما«.

وجاءت تلك اخلطوة قبل اعتقال 
سنة،   39 القدسي،  محدي 
األسبوع املاضي، بدعوى إمداده 
واالتصاالت  واملوارد  باألموال 
سوريا  إىل  للسفر  ألسرتاليني 
إرهابية  لالنضمام إىل منظمات 

تتضمن جبهة النصرة.
والقدسي هو األسرتالي األول 
التوغل  قوانني  حتت  املتهم 
احلرب  بدأت  أن  منذ  األجنيب 

السورية عام 2011.
وتقول املخابرات األسرتالية إن 
أكثر من 100 أسرتالي سافروا 
للخارج للقتال مع مجاعات مثل 
أن  يعتقد  كما  النصرة،  جبهة 
رجال من بريزبن يعتقد أنه أول 
أسرتالي يفجر نفسه يف سوريا 

وقت  يف  شاحنة  تفجري  يف 
سابق من هذت العام.

الذين  الرجال  أعمار  وترتاوح 
سفرهم  جوازات  إلغاء  تقرر 
بني 17-40 عاما، ويقطنون يف 

ضواحي خمتلفة.
حداد،  وسام  قال  جانبه،  من 
الرسالة  ملكتبة  السابق  املالك 
يتم  مل  والذي  سيدني،  يف 
يعرف  لكنه  جواز سفره،  إلغاء 
الذين  الرجال  من  العديد 
ال  إنه   ، اإلجراء  لذلك  تعرضوا 
يوجد ما يربط هؤالء الرجال ما 
عدا الديانة اإلسالمية، والتحدث 

ضد العنصرية.
الرجال  هؤالء  من   15 وقام 
زالي  باحملامي  باالتصال 
قضائية  دعوى  لرفع  بوروس 
ضد قرار إلغاء جوازات السفر.

أنطوني روبرتس

يف  سنويا  املئة  يف   7 مبعدل 
العام  حتى  املنصرم   العقد 
أعلى  وذلك   12-2011 املالي 

بكثري من التضخم.
ومع ذلك فان زيادة يف املساعدة 
 2008 عام  يف  األطفال  لرعاية 
التكاليف  من  عنت أن متوسط 
جيوب االهل يف عام 2012 كان 

مماثال لعام 2008.
كان  الوطين،  الصعيد  على 
الرعاية  لكال  متوسط   الرسوم 
النهارية  والرعاية  النهارية 
الطويلة لألسر ما يزيد قليال عن 
الربع  يف  للساعة  دوالرات   7
قبل  وذلك   ،2013 لعام  األول 

الدعم احلكومي.
نشرتها  اليت  األرقام  وتظهر 
الولد  ذات  األسر  ان  املفوضية 
الرعاية  كامل  بدوام  الواحد 
دخل  وذات  الطويلة  النهارية 
من 135 ألف دوالر ختصص أكرب 
لرعاية  املتاح  الدخل  من  نسبة 

األطفال وهي 9.7 يف املئة.
واألسر اليت لديها طفل واحد مع 
بدوام كامل ويبلغ دخلها  رعاية 
نسبة  ختصص  دوالر   ألف   95

أقل وهي 8.4 يف املئة.
ان  املفوضية   ورقة   وتقول 
حواىل 3،7 ماليني طفل ترتاوح 
أعمارهم بني 12 سنة وما دون 
يشرتكون يف شكل من أشكال 
الرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة 

والتعليم.
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اسرتاليات

IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

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

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

تراك 
قاّلب 
للبيع

Saturday 14 December 2013  2013 األول  كانون   14 السبت 

يف  السفر  بصدد  كنت  إذا 
الصيف،  هذا  فكتوريا  أرجاء 
عليك  جيب  إجراءات  مثة 
للبيت  مغادرتك  قبل  اختاذها 
وأثناء سفرك لكي حتافظ على 

سالمتك من احلرائق. 
احلريق  خماطر  من  تأكد 
الذي  املكان  على  املنطبقة 
تنوي الذهاب إليه، وذلك عن 
احلريق  خطر  تصنيفات  طريق 
احلريق  شّدة  توضح  اليت 
أيام  يف  اندلع.  إذا  املتوقعة 
تصنيف خطر احلرائق القاسية 
اخليار  يكون  القصوى،  أو 
إىل  تسافر  أن  سالمة  األكثر 
املدن. ال تسافر خالل منطقة 
مليئة بالشجريات أو األعشاب 
رمز  يكون  عندما  الطويلة 
املتوقع  احلريق  خطر  تصنيف 

أمحر.
قم  للبيت،  مغادرتك  وقبل 
 FireReady تطبيق  بتنزيل 
وسجل  الذكي  اهلاتف  عرب 
رقم اخلط اهلاتفي ملعلومات 
 - بفكتوريا  الغابات  حرائق 
هاتفك  - يف    1800 240 667
النقال. تأكد من شحن بطارية 

هاتفك النقال بالكامل. 
أحوال  راقب  سفرك،  أثناء 
حتذيرات  وتابع  الطقس 
حتذيرات  تصدر  احلرائق. 
حريق  يندلع  عندما  احلرائق 
ويتوجب على الناس التصرف. 
مصدر  من  أكثر  تابع  دائمًا 
احلرائق.  لتحذيرات  واحد 
اإلذاعية  احملطة  إىل  استمع 

السفر بأمان هذا الصيف 

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
يتم   - االلكرتوني(  العنكبوت 
يف  تتمثل  جديدة  جتربة  حاليا 
غرب  بلديات  بعض  قيام 
سلطة  مواطنيها  مبنح  سيدني 
االختيار يف أعمال طرق وكباري 
وأرصفة أقل يف مقابل ضرائب 

أقل.
الغضب  من  السأم  وبدافع 
زيادة  لكل  املصاحب  اجملتمعي 
بدأت  الضرائب،  يف  جديدة 

بلدية ليفربول ملواطنيها: ادفع أقل حتصل على خدمات أقل
أو   ،  ABC إذاعة  أو  احمللية 
االلكرتوني  املوقع  بزيارة  قم 
أو   ،emergency.vic.gov.au
  FireReady تطبيق  استخدم 
قم  أو  الذكي،  اهلاتف  على 
على   CFA صفحة  بزيارة 
الفيسبوك أو تويرت، أو اتصل 
ملعلومات  اهلاتفي  باخلط 
على  بفكتوريا  الغابات  حرائق 

الرقم 667 240 1800  . 
استعد ملوسم احلرائق، وحافظ 

على سالمتك هذا الصيف.

حكومة أسرتاليا تلغي حتذيرات القمار
العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
أن  املقرر  من   - االلكرتوني( 
تضعها  جديدة  قوانني  حتظر 
أسرتاليا وضع حتذيرات  حكومة 
على ماكينات القمار، واليت خترب 
واألضرار  بالتكلفة  املقامرين 

احملتملة املرتتبة.
جتارب  قدما  متضي  لن  وبذلك 
بإقليم  القمار  صاالت  على 
كانت  األسرتالية،  العاصمة 
تعتمد على معرفة إىل أي مدى 
للخسارة،  املقامرون  يستعد 

وحتذيرهم أثناء اللعب.
الضوابط  مواصلة  من  وبدال 
اليت كانت احلكومة العمالية قد 
تقوم  القمار،  بشأن  وضعتها 
من  بالتحرر  االئتالف  حكومة 

الضوابط.
القمار  إصالح  قوانني  وكانت 

اليت وضعتها حكومة غيالرد قد 
أنها  بدعوى  آنذاك  انتقادها  مت 
اليت  الوعود  من  خمففة  نسخة 

قطعتها على نفسها.
يتم  أن  املفرتض  من  وكان 
بدءا  التحذيرية  الرسائل  تعميم 
لتحذير   ،2018 ديسمرب  من 

املقامرين.
االئتالف  حكومة  قررت  كما 
سيتم  كان  نظام  إسقاط 
من  بدءا  أسرتاليا  عرب  تطبيقه 
فرباير املقبل، والذي كان مينع 
سحب أكثر من 250 دوالرا من 
يف  اآللي  الصراف  ماكينات 

مناطق القمار.
ستستمر  فيكتوريا  والية  لكن 
يف تنفيذ قوانينها اخلاصة باحلد 
من  األموال  لسحب  األقصى 

ماكينات الصراف اآللي.

جمالس بلديات يف منح االختيار 
تلك  بني  ومن  للعائالت. 
البلديات اليت نفذت ذلك بلدية 

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
العنكبوت االلكرتوني( - قالت 
نيو  يف  العادلة  التجارة  هيئة 
عملية  هناك  إن  ويلز  ساوث 
بعض  توصيف  يف  تضليل 
بأنه  واالدعاء  البيض  كميات 
يف  تربيته  مت  دجاج  نتاج 
أن  رغم  واسعة،  مساحات 
الكميات  تلك  أن  هي  احلقيقة 
نتاج مزارع دواجن ذات كثافة 
مساحة  وجود  عدم  مع  عالية، 

كافية بني الدجاجة واألخرى.
األدهي أن البيض املزيف يتم 

البيض  من  أكرب  بثمن  بيعه 
خداعا  ميثل  مبا  العادي، 

للمستهلكني.
مفوض  ستاو  رود  وقال 
»التجارة العادلة« يف تصرحيات 
املفوضية  إن  السبت  أمس  له 
معايري  لعمل  تضغط  سوف 
البيض  لتعريف  ثابتة  حملية 

نتاج مساحات حرة.
وأضاف ستاو يف بيان: » هيئة 
ساوث  بنيو  العادلة  التجارة 
ال  حاالت  وجود  الحظت  ويلز 
البيض مع  تتسق فيها معايري 

حتذيرات من بيض مزيف يف نيو ساوث ويلز

املواطنني  منحت  اليت  ليفربول 
ثالثة خيارات.

إىل  إرساله  مت  خطاب  ويف 

إىل  وأشار  السليمة«  املعايري 
من  ثالثة شهور  مرور  بعد  أنه 
العديد  اكتشاف  التحقيقات مت 
يف  الوضوح  عدم  مظاهر  من 

تصنيف البيض.
توصلت  املفوضية  أن  وتابع 
البيض  من  كميات  وجود  إىل 
الناتج من مزارع عالية الكثافة، 
البيض  كميات  بني  مندسة 

الناتج من مساحات حرة.
وأضاف أنه بدون قوانني ثابتة 
الصعب  من  سيكون  حاكمة، 

محاية حقوق املستهلكني.

البلدية، مت  نطاق  املقيمني يف 
يرغبون  كانوا  إذا  ما  سؤاهلم 
يف اإلبقاء على اخلدمات والبنية 
دفع  خالل  من  احلالية  التحتية 
أو  سنويا،  دوالرا   76,96
احلد  مقابل  أقل  ضرائب  دفع 
أكثر  ضرائب  أو  اخلدمات  من 
زيادة  مقابل   %  11,5 بنسبة 

اخلدمات.
من جانبه، قال نيد مانون رئيس 
بلدية ليفربول إنها املرة األوىل 
اخليار  البلدية  فيها  تعطي  اليت 
ملواطنيها حول الضرائب، لكنه 
النسبة  بأن  اعتقاده  إىل  أشار 
سيكون  التصويت  من  األكرب 

لصاحل خدمات حملية أكرب.
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager 

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551

Saturday 14 December 2013  2013 األول  كانون   14 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

مليئة  رحلة  بعد  الفراش  على  املوت  املناضلون  يفّضل  ال 
على  وعامل  أحالمهم  يشبه  جمتمع  اىل  يسعون  دائمًا  باملشقة. 
قياس سريتهم احلافلة بالتضحيات. ذلك هو نيلسون مانديال، 
اليت عصفت بشخصيته فانعكست على  الكبرية  التحوالت  رجل 
سيطرة  ظل  يف  مفقودة  كانت  دميوقراطية  حنو  تغيريًا  وطنه 
»العرق النقي«. لعله جنا من االستشهاد ليفارقنا بهدوء يف 4 
كانون االول 2013 ليصبح هذا اليوم عالمة مميزة يف التاريخ 

ألحرار العامل.
الذي  من الصعب اإلحاطة بشخصية رجل مثل نيلسون مانديال 
مجع اجملد من أطرافه ليستحق لقب »أبو األمة«، فهو رجل أكثر 
من خمضرم شهدت حياته حتوالت كانت أحيانًا جذرية ومفصلية 
نقلته من مقاتل شرس يؤمن بالسالح وسيلة لتحرير بين قومه 
من ظلم العنصر األبيض، اىل إنسان رحيم ال جيد مضاضة يف 
السالم  يعّم  أن  أجل  من  أعدائه  ألد  زوجة  مع  الشاي  احتساء 

وطنه.
لعل نشأة روليهالال داليبونغا مانديال )اطلق عليه اسم نيلسون 
استاذه يف املدرسة(، املولود عام 1918، يف ظل نظام الفصل 
أفريقيا، كانت عاماًل أساسيًا يف أن يبدأ  العنصري يف جنوب 
حياته السياسية قوميًا أفريقيًا يعمل على توحيد فصائل السود 

املضطهدين ضد البيض احلاكمني يف البالد.
بثقافات  البالد(  شرق  )جنوب  ترانسكي  بلدة  ابن  تشّبع  لقد 
يف  سار  هو  وال  املتحجر،  باملعنى  عقائديًا  يكن  فلم  متنوعة، 
سياق أيديولوجي مينعه عن استخدام عقله والعمل مبا هو مالئم 
لكل مرحلة، بل منذ وصوله اىل جوهانسبورغ )كربى مدن جنوب 
من  والعشرين  الثانية  كان يف  1941 حني  عام  أفريقيا(، يف 
عمره، كان حيلم بأن يلقي املستعمرين البيض يف البحر، وانتهى 

به املطاف رئيسًا للبالد يدعو اىل التعايش بني األعراق.
لعلها ثالثة منعطفات أساسية مّر بها الرئيس اجلنوب أفريقي 
السابق؛ األول تال مرحلة نشوء نظام الفصل العنصري )األبارتايد( 
عام 1948، فبدأ نضااًل سلميًا ثم ما لبث أن حتّول اىل نضال 

مسلح.
يومها مل يستسغ املناضل اقتصار حركة التحرير على السود، 
كافة  من  العنصري  النظام  يرفض  من  كل  اندماج  اىل  فدعا 

األعراق يف جبهة واحدة تناضل بالطرق السلمية.
دعوة أتت ُأكلها يف اتفاق حزبه )املؤمتر الوطين( مع املعارضني 
بكافة أطيافهم، وكان هلذا االتفاق فعله يف مانديال الذي تأثر 
بالشيوعية آنذاك، ففي عام 1955 أقر اجلميع ميثاق احلرية جلميع 

شعوب جنوب افريقيا.
ومل يكن نشاطه مقتصرًا على النضال ضد العنصرية باملواجهة، 
بل ناضل ايضًا بالعلم والتثقيف فافتتح أول مؤسسة قانونية 
للسود يف جوهانسربغ يف العام 1952 مبشاركة رفيقه الناشط 

اوليفر تامبو.
لكن النضال امُلسلح وجلوء احلفيد األكرب ألحد زعماء قبيلة متبو، 
مل  باإلرهابي،  الدولة  تصفه  كانت  والذي  السري،  العمل  إىل 
يكن سوى وسيلة أخرى اعتمدها بعد فشل النضال السلمي يف 

مقاومة النظام، الذي حظر عام 1960 املؤمتر الوطين.
لقد أطلق مانديال النضال املسلح معتقدًا أنه بذلك حيقق آمال 
شعبه بالتحرر من نري العبودية. وأصبح قائدًا أعلى للجناح املسلح 
السري للمؤمتر الوطين األفريقي يف العام 1961، ثم خضع يف 

العام التالي لتدريبات عسكرية يف اجلزائر وإثيوبيا.
عليه  وُحكم  اعتقاله  السري، مت  العمل  من  عام  اكثر من  وبعد 
يف العام 1964 بالسجن مدى احلياة خالل ما عرف بـ »حماكمة 
مناهضة  بيانًا رمسيًا حلركة  ألقى كلمة حتولت  ريفونيا«، حيث 

نظام الفصل العنصري.
املسلح  اجلناح  رئاسة  توىل  الذي  األفريقي،  املناضل  وكتب 
للمؤمتر الوطين، يف مذكراته »طوال 50 عامًا اعترب املؤمتر الوطين 
سيكون  وصاعدًا  اآلن  من  له.  رئيسيًا  مبدأ  الالعنف  األفريقي 
طريق  يف  سننطلق  خمتلف.  طابع  ذات  منظمة  الوطين  املؤمتر 
جديدة وأكثر خطورة، طريق العنف املنظم.. هذه ُمثل أنا مستعد 

للموت يف سبيلها«.
املفارقة أن هذا التحول أتى يف الوقت الذي كان رئيس املؤمتر 
الوطين الربت لوثولي، يتسلم فيه جائزة نوبل للسالم لنضاله 
السلمي ضد نظام الفصل العنصري، بينما تلقى مانديال اجلائزة 

نفسها عندما توقف عن النضال املسلح.
مما ال شك فيه أن مانديال دفع أحد تكاليف احلرب الباردة من 
ذاته، حني أدرجته الواليات املتحدة على الئحة اإلرهاب لسنوات 
طويلة، على خلفية مقارعته للسلطات يف بريتوريا، أحد معاقل 

الغرب يف مواجهة »اخلطر األمحر« السوفياتي آنذاك.
أما املنعطف اآلخر يف حياته فكان اعتقاله عام 1962، حني كان 
بأنه جمرد رد  أثناء حماكماته،  العسكري  العمل  يرّبر جلوءه اىل 

فعل على عنف نظام اآلبارتايد.
ـ وهو اخلطيب املفوه الذي  وخالل مرافعة تالها أمام احملكمة قالـ 
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معمر عطوي

ـ »كافحت ضد سيطرة البيض وضد سيطرة السود.  صار حماميًاـ 
مثالي األعلى األهم هو رؤية جمتمع حر ودميوقراطي يعيش فيه 

اجلميع بتناغم ويتمتعون بفرص متساوية«.

حّر يف سجنه
يف السجن كان الرجل حرًا أكثر من العديد من الطلقاء، فخالل 
27 عامًا قضاها خلف القضبان، قرأ الكثر من الكتب بلغة جنوب 
أفريقيا )االفريكان( وأكمل تعليمه يف احلقوق بنظام الدراسة عن 

بعد. وأهم ما قام به هناك فتح مفاوضات سرية مع سجانيه.
وأمضى مانديال 18 عامًا يف سجن على جزيرة »روبن آيالند« قبل 
نقله يف العام 1982 اىل سجن »بولزمور« يف كيب تاون، ثم 

ُنقل إىل سجن »فيكتور فريسرت« يف مدينة بارل اجملاورة.
إعالن  مقابل  السراح  إطالق  مانديال  على  ُعرض   1985 عام  يف 
وقف املقاومة املسلحة، إال أنه رفض العرض. وبقي يف السجن 

حتى 11 شباط 1990.
بعد سقوط جدار برلني وخروجه من السجن سقطت كل األطر 
الفكرية واأليديولوجية اليت آمن بها الرجل، متهيدًا ليصبح مقبواًل 
األمة«  »أبا   1994 العام  وليصبح يف  معًا  والسود  البيض  من 

متوليًا الرئاسة اليت كانت حمظورة على بين جنسه.

السجني الرئيس

افريقيا بسبب نظامها  الدولية على جنوب  العقوبات  مع زيادة 
كلريك،  دو  فريديريك  نسبيًا  املعتدل  الرئيس  حل  العنصري، 
بوثا يف  و.  بي.  املتشدد  الرئيس  اجلمهورية حمل  رئاسة  يف 
العام 1989. نتيجة هذا التغيري أمر الرئيس بعد عام على توليه 
احلكم باإلفراج عن مانديال. دي كلريك الذي أعلن ايقاف احلظر 
الذي كان مفروضا على اجمللس اإلفريقي. وللمفارقة فقد حصل 
مانديال مع الرئيس دي كلريك على جائزة نوبل للسالم يف عام 

.1993
لعل أمجل ما قيل يف الرجل حني خروجه من السجن، جاء على 
جائزة  أيضًا  احلائز  توتو،  االنغليكاني ديسموند  األسقف  لسان 
نوبل للسالم، قائاًل »لقد خرج من السجن شخصًا أعظم بكثري مما 
كان لدى دخوله... شخصًا يتحلى بالرمحة، رمحة كبرية حتى جتاه 
مضطهديه. لقد تعلم كيف يفهم هفوات البشر وضعفهم وكيف 

يكون أكثر سخاًء على اآلخرين«.
الرئاسة لدورة واحدة من مخس  العام 1994 توىل مانديال  يف 
العام  من  االفريقي  للمجلس  رئاسته  مع  ذلك  وتزامن  سنوات 
1991 حتى العام 1997. وشهدت فرتة رئاسته جلنوب أفريقيا 

وبناء  الشبان  حياة  حتسني  يف  التزامًا  أظهر  إذ  الفتًا،  نشاطًا 
املدارس، حماواًل تعويض ما فقده من تواصل مع أوالده خالل 

فرتة سجنه بدعم طموحات ابناء الوطن.

أمة قوس قزح
لقد أصبح السجني رئيسًا حيمل خطة للمصاحلة الوطنية يف جنوب 
لبناء  عهد  يف  »ندخل  فيها:  قال  كلمة  ألقى  يومها  افريقيا. 
جمتمع يكون فيه مجيع مواطين جنوب افريقيا، السود والبيض 
على السواء، قادرين على السري برؤوس شاخمة من دون أن 
بالكرامة  الثابت  يعتصر قلوبهم أي خوف، مطمئنني اىل حقهم 

اإلنسانية.. أمة قوس قزح بسالم مع نفسها والعامل«.
كّرس   1999 عام  السياسي  املشهد  من  انسحابه  بعد  لكن 
وقته ملهام وساطة يف نزاعات خمتلفة خصوصًا يف احلرب يف 
بوروندي، وذلك على رغم تدهور حالته الصحية واصابته مبرض 

سرطان الربوستات الذي عاجله بعملية جراحية.
اجلمعيات  مع  حتركه  مانديال  تابع   ،1999 عام  تقاعده  ورغم 
واحلركات املنادية حبقوق اإلنسان حول العامل. وتلقى عددا كبريا 
من امليداليات والتكرميات من رؤساء وزعماء دول العامل )جائزة 

جواهر الل نهرو للسالم وجائزة القذايف حلقوق اإلنسان(.
أبرز مواقفه فكان رفضه عام 1992 جائزة مصطفى كمال  أما 
املسجلة  اخلروقات  على  احتجاجًا  تركيا  من  للسالم  أتاتورك 
الحقًا  اجلائزة  قبل  لكنه  البلد،  هذا  آنذاك يف  اإلنسان  حلقوق 

عام 1999.
يف  للجدل  مثرية  كانت  سياسية  مبواقف  مانديال  أرشيف  حفل 
ومعارضته  الفلسطينية  للقضية  املساندة  آرائه  مثل  الغرب، 
للسياسات اخلارجية للرئيس األمريكي جورج دبليو بوش. لكن 
املفارقة أن الرئيس األمريكي املذكور هو من أقر قرار شطب 
اسم مانديال من على الئحة االرهاب يف الواليات املتحدة يف متوز 

عام 2008 يف عيده التسعني.
ولعل آخر ظهور له على الساحة الدولية كان يف سعيه اىل حصول 
جنوب افريقيا على حق استضافة كأس العامل لكرة القدم لعام 
2010، للمرة االوىل يف القارة االفريقية. وأسعد اجلماهري يف 

املباراة النهائية لدى ظهوره املفاجئ على مؤخر عربة للغولف.
 ،1998 عام  حياته  جديد يف  حتول  برز  العائلي  الصعيد  وعلى 
ويين  زوجته  طلق  وبعدما  عمره،  من  الثمانني  دخل  قد  وكان 
املوزمبيقي  الرئيس  أرملة  غراكا ماشيل  تزوج من  ماديكيزيال، 
نشاطاته  سيخفف  أنه  أعلن   ،2004 أيار  ويف  ماشيل.  سامورا 

العامة ليتمتع »حبياة أكثر هدوءًا« مع عائلته وأصدقائه.
ومن احملطات املهمة اليت كّرست الرجل مناضاًل أمميًا بامتياز، 
العام  عامليًا، يف  يومًا  مانديال  ميالد  يوم  املتحدة  األمم  إعالن 
2009، وذلك يف أول تكريم من نوعه لشخص. وكانت املنظمة 

الدولية نفسها قد اختارته سفريًا للنوايا احلسنة عام 2005.
التاريخ يف مسرية  اليت سيخّلدها  اللحظات  أكثر  قد تكون من 
من ُعرف لدى حمبيه باسم »ماديبا«، احتساؤه الشاي مع ارملة 
مهندس نظام الفصل العنصري هندريك فريفورد. حمطة مهمة 

يف صفحات حياته املليئة بالتحوالت. 

خالل احتفاله ِبعيد ميالده الـ 89

مع زوجته ويني

خالل كأس العالم عام 2010

نيلسون مانديال ... وكفى
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لبنانيات

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
ظهر  بعد  األوىل  بري يف  نبيه 
وزير  التينة،  عني  يف  الثالثاء 
تصريف  حكومة  يف  الطاقة 
وعرض  باسيل،  جربان  األعمال 
معه األوضاع وملف النفط، يف 
حضور الوزير علي حسن خليل.

اللقاء:  بعد  باسيل  وقال 
الرئيس  دولة  بلقاء  »تشرفت 
بري استكماال للعمل املتواصل 
والتعاون الذي نقوم به يف ملف 
موضوع  يف  وخصوصا  النفط، 
املتعلقة  واملوارد  احلدود 
بلبنان واسرائيل، وهذا عمل له 
أولوية كبرية جدا لكي ال نعود 
يف لبنان كما جرى يف السابق 
اىل هدر مساحات حبرية كبرية 
أوال،  اسرائيل  تعدي  نتيجة 
والتباطؤ  اإلهمال  نتيجة  وثانيا 
حيصل  ال  لكي  اللبنانيني 
الشيء نفسه يف شأن موضوع 
والغاز  النفط  أي  املوارد، 
املوجود يف البحر نتيجة التعدي 
والتأخر  والتلكؤ  اإلسرائيلي 
اللبنانيني، وخصوصا أن هناك 
يتعلق  املوضوع  هذا  من  جانبا 
وباستمرارها  اللبنانية  بالدولة 
يفرتض  اليت  التلزيم  بعمليات 

أن تتم«.
أننا  املؤكد  »من  أضاف: 
جلسة  موضوع  اىل  تطرقنا 
جملس الوزراء وما حيكى عنها 
يف هذا الوقت. ال شيء جديدا 
لكن  الشأن،  هذا  يف  نضيفه 
نريد  اليت  األمور  بعض  هناك 
أن  دون  من  نوضحها  أن 
الذين  أن  نعتقد  ألننا  نطالب، 
ليسوا  نطالبهم  أن  يفرتض 
هم أصحاب القرار احلقيقيني. 
الكالم  كل  إن  أقول  أن  أود 
أو  دستورية  عن  يقال  الذي 
خبصوص  القرارات  قانونية 
مبلف  )املتعلقني  املرسومني 
ألنه  مكانه،  ليس يف  النفط( 
أن  أن يعرف  اجلميع  أوال على 
بهذين  قرارا  اختذت  احلكومة 
عمله  جيب  وما  املرسومني، 
إجرائي الستصدارهما،  أمر  هو 
قرارا  احلكومة  اختذت  فقد 
قرارا  ثم  شأنهما،  يف  سابقا 
بتحديد موعدهما. وبعدما وضع 
جملس شورى الدولة مالحظاته 
على املرسومني، وقالت هيئة 
التشريع واالستشارات إن هلما 
لكي  واإلحلاح  الضرورة  صفة 
املوضوع  هذا  فإن  يصدرا، 
هو موضوع إجرائي ال أكثر وال 
أقل. كل ما حيكى عن أن هذا 
على  وينطوي  كبري  قرار  هو 
مليارات الدوالرات أو أنه أكرب 
صحيح،  غري  اقتصادي،  قرار 
ألن احلكومة اليوم ال تتخذ أي 
وبعد  التلزيم،  خبصوص  قرار 
وتصدر  املناقصة  تنتهي  أن 
احلكومة  اىل  نأتي  نتائجها، 
»بلوك« ستلزم  اليت تقرر كم 
القرار  إذا  تلزم.  شركة  وأي 
اليوم ليس ماليا أو اقتصاديا، 
وليس له عالقة بنتائج التلزيم، 
من  إجرائي  قرار  فقط  هو  بل 

باسيل بعد لقائه بري: كل انتقاد للقرارات املتعلقة 
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أجل استصدار املرسومني. هل 
جلسة  اىل  يدعو  من  بنظر  هو 
جمللس الوزراء وحتديدا رئيس 
اجلمهورية ورئيس احلكومة أمر 
اجلواب  هذا  وضروري؟  ملح 
يروا  لكي  للبنانيني  أتركه 
اإلقتصادي  وضعهم  كان  إذا 
أن  يفرتض  اليوم  واملالي 
نستخرج النفط يف لبنان أم ال. 
وهل احلاجة اىل مئات مليارات 
الدوالرات لوقف النزف اليومي 
ظل  يف  العام،  الدين  وخلدمة 
أمر  هو  اإلفالس،  حنو  سرينا 
ملح أم ال؟ ان كل االستنتاجات 
»واليوم  يسرب،  وما  األخرى 
طالعني خبربية جملس الشورى 
كل يوم بيطلعوا خربية جديدة«، 
هلا  ليس  االستنتاجات  هذه 

أساس«.
األساس  »القرار يف  أن  وأكد 
فعلى  آذار،   14 فريق  عند  هو 
األقل حنن من جانبنا مل نضيع 
يف هذا املوضوع، فقد كنا يف 
داخل احلكومة وخالل ممارستنا 
بكل  آذار   14 فريق  إن  نقول 
السياسية  ومكوناته  ألوانه 
داخل  موجود  والطائفية 
أن  متاما  نعرف  وكنا  احلكومة، 
مع  ميقاتي،  الرئيس  دولة 
هو  له،  واحرتامنا  حمبتنا  كل 
تيار  مبصاحل  يهتم  وأخريا  أوال 
طلباته  وينفذ  »املستقبل« 
ورغباته بالكامل، وحيافظ على 
ويعني  اإلدارة  يف  موظفيه 
أنه  أي  اإلدارة،  يف  أشخاصه 
له  ويأتي  القديم  على  حيافظ 

باجلديد.
اختارها،  السياسة  وهذه   
وحنن كنا مرتاحني هلا ألننا كنا 
نعترب أن اجلميع تقريبا ممثلون 
مل  وبالتالي حنن  احلكومة.  يف 
»نضيع« أبدا يف هذا املوضوع، 
ملف  تتناول  لن  احلكومة  وبأن 
النفط داخليا إال إذا مسح فريق 
14 آذار بهذا الشيء، وحتديدا 
املقرر،  الفريق  رأسها  وعلى 
لذلك  »املستقبل«،  تيار  أي 
رئيس  اآلن  بعد  نطالب  لن 
احلكومة  رئيس  وال  اجلمهورية 
بإدراج ملف النفط )على جلسة 
اىل  نتوجه  بل  الوزراء(  جملس 
تيار »املستقبل« واىل ضمريهم 
الوطين وحتسسهم مع مشاكل 

الناس«.

وتابع: »فليبق شيء من الثقة 
لدى الشركات والعامل مبا جيري 
على هذا الصعيد، ألن ال شيء 
اآلن يف هذا الشأن خيشى عليه، 
كما قلنا إنه عمل إجرائي حبت. 
أما قضية احلكومة، تعوم أو ال 
تلتئم، يف  ال  أو  تلتئم  تعوم، 
هذه املسألة أعتقد أن تصريف 
األعمال عندما يقال عنه باملعنى 
يكون  أن  أوال  فيجب  الضيق، 
مفتوحا،  وليس  بالوقت  ضيقا 
حبيث أنه بعد مثانية أشهر نبقى 
هناك  الناس.  أمور  نعرقل 
األولويات،  لتحديد  طريقة 
واألهمية لكل موضوع، وال أحد 
أن  يقول  الدستوري  باملعنى 
ليس رئيس اجلمهورية ورئيس 
يدعوان  من  هما  احلكومة 
باملعنى  ولكن  اجللسة،  اىل 
أيضا ال يستطيعان  الدستوري 
القول بشكل استنسابي أنهما ال 
يدعوان اىل جلسة، ويف املقابل 
يصدران موافقات استنتسابية، 
وكأن جملس الوزراء قد اجتمع، 
الوزراء  جملس  خيتصران  وهما 
بأمني  أيضا  بل  بهما،  ليس 
عام يوقع القرار، ألنه ال يوجد 
القرار.  على  منهما  أي  توقيع 
هل هذا أمر قانوني ودستوري، 
والتئام جملس الوزراء ملواضيع 
دستوري  غري  وضرورية  مهمة 

وغري قانوني؟«
مل  الوقت  أن  »أعتقد  وقال: 
الرتاخي  بهذا  لنا  يسمح  يعد 
كما  اإلستنسابية.  هذه  جتاه 
أيضا،  للوزراء  حق  هذا  أن 
فكما من حق رئيس اجلمهورية 
ورئيس احلكومة أن يدعوا اىل 
أن  الوزراء  حق  فمن  جلسة، 
حيضروا أم ال، فهذا حق معطى 
نصاب  حول  الدستور  يف  هلم 
األعمال  جدول  اجللسة، حبسب 
وليس  الطارئة  واملواضيع 
ووفق  أشخاص  مزاج  على 

مصلحتهم.
وال  مبنطقة  خيتصر  ال  البلد 
مبوقع، جيب أن حيس اللبنانيون 
قرار  بكل  معنيون  مجيعا  أنهم 
واقتصادهم  وأمنهم  فيه، 
وحياتهم هي على احملك، ال أن 
الواحد  أن  طريقة  على  تتجزأ، 
أين يشعر بوخزة يعترب أن عليه 
أن يفعل شيئا، وإذا مل يشعر 

بالوخزة يبقى البلد جممدا«.

يقول  اجلمهورية  رئيس  سئل: 
تستدعي  مواضيع  يوجد  ال  ان 
عقد جلسة جمللس الوزراء، و14 
خصوصا  جلسة  تريد  ال  آذار 
ملوضوع النفط، هل يعين ذلك 

أن ال جلسة؟
أجاب: »ال أعرف، هذا املوضوع 
الرئيس  فخامة  فيه  يسأل 
موقفنا  حنن  آذار.   14 وفريق 
واضح وتكراره أصبح ممال لنا، 
للبنانيني  ليس  بالتأكيد  ولكن 

الذين يدفعون الضريبة«.
تقبلون حبكومة  سئل: ملاذا ال 

حمايدة؟
من  أسأل  أن  »أريد  أجاب: 
األعمال  تصريف  قضية  اخرتع 
هذه البدعة، وقام بتعميم وشل 
الدولة اللبنانية بأكملها؟ ال أريد 
أن أتكلم عن املياه وما نسمع، 
وال عن الكهرباء وما جيري معنا 
أردنا  كلما  يومية  معاناة  من 
إفراغ الفيول، وما هو العذاب 
الذي نعانيه، كأن الكهرباء هي 
الكهرباء  أليست  واحد.  ملنزل 
أن  أريد  ثم  اللبنانيني؟  لكل 
نستطيع  اليوم  إننا  لكم  أقول 
الكهربائي  التيار  نزيد  أن 
ملاذا  ساعات.  مخس  أو  أربع 
هذه  ذلك؟  اللبنانيون  حيرم 
استنسابية، ساعة نوقع وساعة 
ال، هل هذا هو مفهوم تصريف 
ملف  أن  تصوروا  األعمال؟ 
بسبعة  واألوراق  القرطاسية 
يبقى  لرية  مليون  وأربعني 
ينتظر، ويف النهاية نضطر حنن 
اىل شراء القلم والورقة، حبجة 
أعمال.  تصريف  ليس  هذا  أن 
تسيري  يف  املزاجية  هذه  ما 
حيدد  الذي  من  الناس؟  أمور 

ويقرر؟«
يريد  ميقاتي  الرئيس  سئل: 
على  النفط  ويريد  اجللسة 
ال  آذار   14 ولكن  جدوهلا، 

تريد؟
من  يقرر  الذي  »هو  أجاب: 
أن ميثل  يريد  إذا كان  يكون. 
وهذا  آخر،  فريقا  أم  نفسه 
من  علينا  يلتبس  مل  املوضوع 
وغري  مباشرة  وقلناها  البداية، 
هو  أين  نعرف  حنن  مباشرة، 
يتخذ  اهلل  شاء  وإن  القرار، 
أصحاب القرار هذا القرار، ثم 
أن  ميقاتي  للرئيس  يقولون 

يتخذوه«.

تعتمل يف الشارع املسيحي مروحة من املشاعر حيال ما يستهدف 
والثورة  الغضب  فيها  سوريا.  يف  ـــ  واإلنسان  ـــ  املسيحيني 
والرعب  والقلق  واخلوف  والتضامن  والتعاطف  واألسى  واحلزن 
يف  القريب  وجتارب  العدم  ومستقبل  الدم  مشاهد  من  والذعر 
اجلغرافيا والبعيد يف التاريخ. وفيها خصوصًا خصوصًا، اإلحساس 

بالعجز.
والعجز املسيحي هنا مثلث. فهو أواًل عجز من يصرخ من بينهم، 
وينتفض ويرفع الصوت ويطالب ويدعو ويتوجه بالكالم ويناشد 
من  عجز  ـــ  واألسوأ  ـــ  ثانيًا  وهو  نتيجة.  وال  دولية...  شرعية 
يسكت أو يربر أو يستمتع بذميته السياسية املستجدة، اليت بات 
أجريها وأسريها وعبد رواتبها ورتبها الذليلة، يعيشها عرب حالة من 
اإلنكار: ال تكفرييني هناك، وال استهداف وال قتل وال خطف وال 
أسر... وال جديد حتت مشس احلقيقة ولو مقلوبة مثل وجوههم، 
حتى  السياسي.  والعهر  واحلقد  الفجور  تقتضيه ضرورة  مبا  إال 
راهبة  وهو خياطب  تكفرييًا  يظهر  معيبًا،  مهينًا  مذاًل  إن شريطًا 
بل  إساءة،  »حجة«  »يا حجة«. ال ألن كلمة  لديه مبفردة  أسرية 
ألن التكفريي اخلاطف اإلرهابي اجلبان، يرفض االعرتاف للراهبة 
األسرية املخطوفة بدينها وال بإميانها وال بكنيستها وال بإهلها وال 
يقول  كما  يسوع  خطيبة  راهبة،  بكونها  بالتالي  وال  بصليبها... 
عنها التقليد الكنسي... يصري شريط كهذا مادة تربير وتفسري 

وتربئة وتنّصل على مواقع الذميني اجلدد...
كلمة  ليس  هنا  والعامل  العامل.  عجز  هو  الثالث  العجز  ويبقى 
اجلهات  تلك  عجز  هو  بل  تعمية.  وال  تعميمًا  وليس  جمازية، 
اإلقليمية والدولية والغربية خصوصًا، اليت تبّنت أولئك املسلحني 
بثورتهم ودميقراطيتهم وحداثتهم وعصرنتهم،  ورعتهم وبّشرت 
مئة  عن  يسكتون  والعامل  وجريانهم  والسوريني  سوريا  وجعلت 
أكف  على  اآلتية  املطلقة  باحلريات  ـــ  قال  ـــ  أماًل  قتيل،  ألف 
وفؤوس  ذحبهم  خناجر  ِمدى  على  حتى  والواصلة  »غاندييهم«، 
إنها مسؤولية كل  والرؤوس...  حزهم ونصال ضربهم لألعناق 
عضو يف ما يسمى جامعة الدول العربية، تلك اهليئة املسخرة اليت 
أقّرت التخلي عن فلسطني، حتت عنوان تبادل األراضي، وبذريعة 
السالم مع أبطال دير ياسني، ومن ثم أعطت مقعد سوريا وموقع 
سوريا لسفاحي البشر يف الرقة ومعلوال وصيدنايا وحلب وإدلب. 
إنها مسؤولية كل من أوصل مسلحًا إرهابيًا من تلك اآلالف اليت 
ذهب ذلك األمري الصغري ليبيع ورقة إبادتهم ـــ نعم إبادتهم ـــ 
يف موسكو لقاء متديد حياته السياسية، عّله يستمر يف التلذذ يف 
إنفاق ملياراته وسط جوع ناسه ووجع »رعايا« عائلته املسماة زورًا 
دولة. إنها مسؤولية كل من هرّّب رصاصة ألسلحة التكفرييني، 
من األردن ومن العراق ومن تركيا، وخصوصًا من لبنان، من لطف 
اهلل 2 ــ أين أصبح ملفها يا محاة لبنان ويا قضاته ويا مسؤوليه 

وطاحميه وطامعيه؟
الغيب  القاييين  الغرب  هذا  جرمية سياسيي  بل  مسؤولية،  وهي 
ضحاياه  صراخ  ومن  مسؤوليته  من  اهلارب  اجلبان،  املتخاذل 
وأوباما  وهيغ،  وكامريون  وفابيوس،  هوالند  جرمية  اهلابيليني. 
وكريي. جيب، وآن األوان ألن خيرج إليهم من يقول هلم: أنتم 
مسؤولون عن خطف راهبات معلوال، أنتم مسؤولون عن ذبح األب 
فادي حداد، أنتم مسؤولون عن قطع رأس األب فرانسوا مراد، 
أنتم مسؤولون عن اختفاء األب باولو، الذي كان مؤيدًا لقاتليه، 
متامًا كما أنتم مؤيدون هلم! متامًا كما كنتم قبل سوريا مسؤولني 
عن ذبح املطران بولس فرج رحو يف املوصل، وعن هدم كنائس 
العراق وتهجري شعبه األصيل، وكما كنتم قبل العراق مسؤولني 
عن حماولة تهجري مسيحيي لبنان، من أجل وهم فلسطني البديلة. 
ومنوذج  االغتصاب  كيان  الكربى يف  عصركم  جرمية  من  البديلة 
أنتم  اإلنسانية.  تاريخ  يف  امتيازًا  األكثر  الدولتية  العنصرية 
مسؤولون، بالتكافل والتضامن، مع ذاك البندري وذاك اهلمجي 
وذاك الرببري وذاك التيوقراطي امِلن قرون وسطى، الذي يأتينا 
اليوم على وسع ابتساماتكم اخلبيثة، ليّدعي تعليمنا الدميقراطية 
واحلداثة والعصرنة، جملرد أنه ميلك ذهبًا أسود مثل قلوبكم، مثل 
أمام  وجوهكم  مثل  أيديكم،  مثار  مثل  مثل ضمائركم،  عقولكم، 

احلق والتاريخ والبشرية.
آن األوان ألن خيرج من يّدعي عليهم بتهم املسؤولية عن كل ما 
ارتكب حبق إنساننا، أي إنسان، متامًا كما خرج يف باريس أبطال 
مقتل سوريني.  فابيوس يف مسؤوليته عن  يقاضون  مناضلون 
ملاذا ال تّدعي الكنيسة على بعض هؤالء؟ ولتّدعي أيضًا على بشار 
األسد وعلى نظامه، وليظهر حتقيق دولي ـــ ولو بعد حني، ولو 

للتاريخ ـــ من املسؤول ومن املرتكب.
مل يعد الصمت ممكنًا وال مقبواًل وال معقواًل مع البقاء أحياء، فكيف 
به مع حفظ الكرامة واحلرية؟ قبل أيام كان سفري دولة عظمى 
ضيفًا لدى مرجع كنسي لبناني كبري، فسمع الكثري مما سبق. قيل 
له بوضوح صارخ: قلنا ونكرر إننا ضد أي نظام ديكتاتوري وضد 
أي قمع لشعب أو سحق لثورة. لكن هل فكرمت مبا فعلتم هناك؟ 

هل قّومتم النتائج واستخلصتم العرب؟
األبرياء، لكتابته  الكثري من دماء  سؤال يبدو أن جوابه يقتضي 

حفرًا على أجساد كل إنسان خمتلف عن ذاك التكفريي وسيده.

عن جرمية التكفرييني ومسؤولية أسيادهم والعبيد
جان عزيز



Page 15صفحة 15     

مقاالت وتحقيقات

 2013 األول  كانون   14 السبت 

تبادل الوزيران يف حكومة تصريف األعمال غازي 
العريضي وحممد الصفدي االتهامات بالفساد على 
وزارة  أن  العريضي  فأعلن  »الطوفان«.  خلفية 
يغّط  مل  ألنه  اجملاري  لتنظيف  تستجب  مل  املال 
العاّمة  واالمالك  القوانني  على  الصفدي  تعّديات 
وزير  هجوم  أن  الصفدي  رأى  البحرية، يف حني 
يظهر  بأنه  العريضي  مّتهمًا  سياسي،  االشغال 

نفسه كأنه وزير مثالي
غازي  والنقل  العامة  األشغال  وزير  ميكن  كان 
االثنني،  الصحايف،  مؤمتره  خيتم  أن  العريضي 
األمالك  على  مؤمتن  وزير  »بصفيت  واحدة  جبملة 
العامة فسوف أحيل امللفات اليت ذكرتها وتنطوي 
لكن  املختص«.  القضاء  على  أكيد  فساد  على 
اآلن.  يفعلها  ومل  سابقًا  يفعلها  مل  العريضي 
اكتفى بتوجيه سهامه ميينًا ويسارًا، مسددًا بشكل 
وقبل  الصفدي.  حممد  املال  وزير  على  رئيسي 
دقائق من إنهاء مؤمتره الصحايف، قال العريضي 
ما خيتزل كل األمر: »ليس جمال عملي ومسؤولييت 

فضح شبكات املصاحل وتركيبتها!«.
طلب  صدد  يف  كان  إذا  عما  سؤال  على  وردًا 
رفع احلصانة عن الصفدي، قال: »لست يف وارد 
السجال واخلالف مع أحد، وقيل كالم كثري، وهذه 
هي أجوبيت عليها«، مضيفًا: »كل ما قلته يعرفه 
مبا  أتصرف  أن  حيث جيب  وتصرفت  املسؤولون 
تقتضيه املسؤولية واألمانة، واضطررت إىل قول 

ما قلته بعدما خرجت األمور إىل العلن«.
العلن«؟  اىل  االمور  »خرجت  عبارة  تفسر  كيف 
اجلواب بسيط. الطبقة السياسية اللبنانية متكاتفة 
ومتضامنة يف ما بينها، إال يف حاالت نادرة جيري 
فيها استخدام ملفات »الفساد« يف معارك رفع 

املسؤولية واملناكفات.
الشخصي  »اعتذاره  املؤمتر  خالل  العريضي  قدم 
مجيع  إىل  املسؤولية  حتّمل  موقع  يف  والرمسي 
من  املاضي  األربعاء  يوم  حصل  عّما  اللبنانيني 
»حتّمل  مؤكدًا  االمطار«،  جراء  وسيول  فيضانات 

املسؤولية اليت تقع على وزارة األشغال«.
الوزير  مع  اإلشكال  بداية  العريضي  وشرح 
من  طلب  أيار   3 »يف  إنه:  وقال  الصفدي، 
من  املقّرة  امللفات  يف  االمور  تسهيل  الصفدي 
موجود،  واملال   ،2012 عام  منذ  الوزراء  جملس 
االعمال«،  بتصريف  عالقة  امللفات  هلذه  وليس 
لرية  مليار   122 لدينا   2013 عام  »يف  موضحًا 
وقلت   ،)...( الوزراء  قرار جمللس  للصيانة يف 
إني لن أذهب إىل تنفيذ أي مشروع جديد خارج 
الصفدي  الوزير  وكان  الوزراء،  جملس  قرار 
الوزراء  جملس  جلسة  مغادرتي  وعند  متجاوبًا، 
 قال لي: سأرسل لك معاملة أرجو االهتمام بها.

Saturday 14 December 2013

فتج جمرور الفساد
العريضي VS الصفدي: انفتح جمرور الفساد ... فــأين القضاء؟

على  حصلت  أيار   7 حاضر.ويف  أنا  له:  فقلت   
السري  جلهة  طلبته  ما  الصفدي خبصوص  توقيع 

باملعاملة الرقم 66 الصادر يف 2012/9/5«. 
أضاف »إال أنه جاءني كتاب من وزير املال يف 2 
أيلول مع عدم املوافقة، علمًا بأننا كنا قد استدعينا 
املعنيني بهذه امللفات وبدأنا العمل قبل أن تأتي 
عدم املوافقة. ملاذا املوافقة ثم الرفض فجأة؟«. 
هنا يكشف العريضي قصته: »الصفدي قال إنه 
وّقعت  إذا  إال  للوزارة  معاملة  أي  على  يوّقع  لن 

على خمالفاته يف الرببارة والزيتونة باي«.
إذًا، حبسب العريضي، رفض الصفدي اإلفراج عن 
االموال ألن العريضي رفض طلباته اخلاصة، وقال 
»هلذه االسباب كل االموال املوجودة  العريضي: 
يف وزارة االشغال يف 2013 هي 3 مليارات و775 
أننا  اىل  وأشار  موثق«.  وصل  ما  وكل  مليونًا، 
»طلبنا من الشركات الذهاب اىل العمل من دون 

قرار املالية وأحتمل هذه املسؤولية«.
وأوضح العريضي أنه طلب من جملس الوزراء جتديد 
العقد الرضائي الذي وضع عام 2007، وأنه أرسل 
كتاب جتديد العقود. لكن وزير املال اعرتض على 
ذلك، علمًا بأنه كان وزيرًا لألشغال عندما أبرمت 
هذه العقود، ومل يتغري شيء يف هذا امللف خالل 
عهده وبعده إال التوقيع. وبرر الصفدي اعرتاضه 
بالقول إن هذا امللف »يوجد فيه سرقة بـ2 مليار«. 
فسأل العريضي الصفدي »أنت سرقت أم غّطيت 
السارقني؟ وماذا فعلت معهم،)...( وأنت الذي 
قلت لي عندما سلمتين الوزارة انتبه السرقة من 

الباب حتى آخر املبنى؟«.
موضوع  عن  كتابًا  أرسل  أنه  العريضي  وكشف 
الرد  فكان  فياضانات،  تشهد  اليت  مارينا ضبية 
املاضي  أيلول  »ويف  املال،  وزارة  من  بالرفض 
نبهت من أن البلد سيغرق«، سائاًل »ملاذا حصل 
ما حصل يف 7 أيار و2 أيلول، وما هي املعاملة 
ويرجو  إلّي  أنه سريسلها  املالية  وزير  قال  اليت 

مين االهتمام بها؟«.
وأعلن العريضي أن الصفدي »ارتكب خمالفة يف 
الرببارة وبنى ميناًء من دون ترخيص ومن دون 
إجازة، وهو الوزير املسؤول عن هذا األمر«، كاشفًا 
أنه »يف 24 أيار تسلمت معاملة من الصفدي مع 
الصفدي،  من  وموّقعة  للميناء،  الكاملة  اخلرائط 
رمادية،  مبكعبات  امليناء  إسناد  املطلوب  وكان 
وأي موافقة تصدر من جهيت يعين املوافقة على 

املخالفة، وطبعا أنا مل أوافق«.
وأشار اىل أنه »منذ تسّلمي وزارة االشغال جاءني 
أشخاص طالبوني بتوقيع مشروع يف زيتونة باي 
)ميتلكه الصفدي مع شركة سوليدير( ومل أوافق، 
وكان املطلوب ارتكاب خمالفة. ذات يوم جاءني 

بسام القنطار

اتصال يقول إن شخصًا يقوم بصب عواميد من 
لربط  للقانون  بشكل خمالف  املكان  الباطون يف 
ومرتكبها  خمالفة،  وهو  أخرى،  مبنطقة  املبنى 
خمالفة  وهي  العام«.  املال  عن  بارز  مسؤول 
للمرسوم الذي حيدد نسبة البناء يف هذه املنطقة، 
إضافة إىل مسألة متعلقة بأشغال األمالك البحرية. 
املدني  التنظيم  عام  مبدير  اتصلت  أصدق،  مل 

وأرسلت وفدًا وأكدوا لي ذلك«.
أوضح  الشويفات،  منطقة  يف  الفيضانات  وعن 
العريضي أن املنطقة حصل فيها فيضان بسبب 
يف  »تايد«  معمل  بها  يقوم  اليت  الضخ  أعمال 
الشويفات، وانسداد األقنية بسبب معامل الباطون 
ونشر الصخور بني الشويفات وبشامون، كاشفًا 

أن بلديات املنطقة مل حترك ساكنًا.
ولفت العريضي اىل أن طوفان نهر الغدير ليس 
مسؤولية وزارة األشغال بل الطاقة. مع ذلك، منذ 
الالزمة بهذا  التوجيهات  أعطيت  اآلن  2008 حتى 

الشأن، وما حصل السنة املاضية سيتكرر اآلن.
إىل  العريضي  لفت  رومية،  سجن  ملف  وبشأن 
أنه حصل اجتماع يف الوزارة مع مدير عام األمن 
الداخلي وستة ضباط معنيني بذلك، قيل وقتها إن 
املشكلة ليست باألشغال. وعندما جاؤوا كشفت 
كل األوراق اليت لدي من مصادرهم وأظهرت أنه 
ال يوجد مسؤولية على الوزارة. كذلك فإن فرق 
يف  عملها  تنفيذ  من  تتمكن  مل  األشغال  وزارة 
من  تقريرًا  عارضًا  أمنية،  ألسباب  املباني  بعض 
التقارير  يف  ورد  ما  كل  حول  احملاسبة  ديوان 
السابقة...وسارع الصفدي اىل الرد، مشددًا على 
االتهامات ضده، ومعتربًا يف  أنه ال أساس لكل 
حديث تلفزيوني أن محلة العريضي ضده سياسية 
بامتياز. ورأى أنه شخصية سنّية مرشحة ألن تكون 
يكون  أن  له  يريد  ال  من  وهناك  حكومة،  رئيس 

شخصية قوية ورئيس حكومة يف هذه املرحلة.
وعن موضوع عدم صرف األموال، قال: »األموال 
العريضي«،  يقول  ما  عكس  على  تصرف  كانت 
األموال لكل املشاريع،  أنه يريد كل  مشريًا اىل 
األمر  األعمال،  تصريف  إطار  ضمن  يعمل  وكان 
الذي مل يرق العريضي الذي يريد أن يسرّي أموره 
وليس أمور البالد، الفتًا النظر إىل أن »جزءًا كبريًا 
من مبلغ الـ124 مليار لرية للصيانة صرف للحاجات 
الضرورية«. ويف حديث تلفزيوني آخر، استغرب 
»أن حيّمل العريضي اجلميع مسؤولية عدم القيام 

بواجبه، وأن يظهر نفسه كأنه وزير مثالي«.
وقال: »وزارة األشغال ليست أهم وزارة يف البلد 
ولن تكون كذلك، والعريضي ليس أهم وزير يف 
البلد«، مشددًا على أنه »ال وزير وال غريه سيأخذ 

»قرش« من دون حق«.

الوزيران محمد الصفدي وغازي العريضي يتبادالن االتهامات بالفساد... والقضاء غائب 
نفق الكوكودي مرشـّح للطوفان مجددًا؟ )أرشيف ــ مروان طحطح()مروان طحطح( 

يف أي عدوان إسرائيلي مقبل على لبنان سيكون 
اجليش اللبناني هدفًا جليش االحتالل. جنراالت العدو 
يراقبون املقاومة عن كثب، مؤكدين أن حزب اهلل 

أصبح حاليًا 10 مرات أقوى من حزب اهلل 2006.
ارتفاع مستوى قلق إسرائيل من حزب اهلل، يرتجم 
التدريبات  عن  مفرطًا  حديثًا  املتبعة،  العادة  يف 
واملناورات، مصحوبًا بتأكيد النجاح واالنتصار يف 
حماكاة احلرب املقبلة، وهو ما حرصت عليه إسرائيل 
اغتيال  أعقاب  يف  املاضية،  القليلة  األيام  يف 

القيادي يف املقاومة الشهيد حسان اللقيس.
ال  االغتيال،  عملية  عن  مسؤوليتها  إسرائيل  نفي 
يلغي اجلهود اجلارية لالستعداد واجلاهزية القصوى 
على  واحلرص  إعالنها  عن  فضاًل  املقبلة،  للحرب 
اللبنانية.  األذن  إىل  وحتديدًا  العدو،  إىل  إيصاهلا 
سلسلة  أعلن  اإلسرائيلي  اجليش  باسم  الناطق 
حتاكي  اجليش،  يف  النخبة  ألوية  نفذتها  تدريبات 
مواجهات ال تقتصر فقط على حزب اهلل، بل تشمل 

اجليش اللبناني أيضًا.
وحبسب مصدر عسكري إسرائيلي رفيع املستوى، 
ميكن أن يتحول اجليش النظامي للبنان من حمايد إىل 
عدو يف أي حلظة، وهو ما يدفع الوحدات العسكرية 

للتدرب على سيناريوات وأوضاع متغرية كهذه.
سوريا  يف  اهلل  حزب  »وجود  إن  املصدر،  حبسب 
يؤدي إىل تطوير قدراته امليدانية واكتساب خربة 
ميدانية، سيكون هلا ترمجة على األرض، يف حال 
»التدريبات  أن  مضيفًا  معه«،  املواجهة  نشوب 
يف  عدة  عوامل  مع  التعامل  وجوب  تلحظ  اجلارية 
ساحة القتال املستقبلية يف لبنان، من بينها وجود 
قوات لألمم املتحدة واجليش اللبناني، إضافة إىل 

قوات حزب اهلل«.
يؤكد  هلا،  ُيستَعّد  اليت  السيناريوات  ألحد  ووفقًا 
املصدر أن »الوحدات تتدرب على االنتقال بسرعة 
بني الوضعيات املختلفة، وإذا كان اجليش اللبناني 
ُيَعّد عنصرًا حمايدًا يف بداية األمر، فمن احملتمل أن 
يتحول إىل عنصر مهاجم خالل القتال. ومن اللحظة 
بنا، سنهامجهم بكل  اليت سيحاولون احلاق الضرر 

ما لدينا من قوة«.
)اللواء 300(  برعام«  »عصبة  آخر يف  مصدر رفيع 
الغربي،  لبنان يف اجلليل  املرابط على احلدود مع 
حذر من أن املواجهة املقبلة مع حزب اهلل ستشهد 
القتال.  ساحة  ويف  امليدان  يف  ملحوظة  تغيريات 
وقال إن »حزب اهلل يبذل جهودًا لتحسني قدراته 
القتالية الليلية، وهي فجوة كانت موجودة لديه حتى 
اآلن«، موضحًا أن »التدريبات اليت جيريها اجليش 
الروتينية  التدريبات  عن  كثريًا  ختتلف  اإلسرائيلي 
اليت اعتادها يف السابق؛ فهي حتاكي اآلن أوضاعًا 
وسيناريوات تشمل انتقااًل من عمل روتيين يتعلق 
باألمن اجلاري على احلدود، إىل وضعية احلرب بنحو 

طارئ وسريع«.
إىل ذلك، حذر ضابط إسرائيلي رفيع املستوى يف 
الوسائل  مراسلي  من  عدد  أمام  صحايف«  »إجياز 
الكيميائي  السالح  خطر  أن  من  العربية،  اإلعالمية 
السوري، ال يزال قائمًا، رغم كل اجلهود املبذولة 
لتفكيكه، حمذرًا من احتمال ال ميكن نفيه أو تأكيده، 
أن حزب اهلل قد استوىل بالفعل على جزء من هذا 
السالح. وأشار، حسب ما ورد يف صحيفة معاريف 
على  اإلبقاء  يتطلب  التحدي  »هذا  أن  إىل  أمس، 
االستعداد قائمًا، مبا يرتبط بإمكان مواجهة هجمات 
من سالح كيميائي«. ولفت إىل أن »سوريا متتلك 
بعض املواد اليت ال يندرج إتالفها يف االتفاق بني 
املواد  هذه  وأن  املتحدة،  واألمم  السوري  النظام 
متكنها من إنتاج أسلحة كيميائية. كذلك إن االتفاق 
ال يشمل السالح البيولوجي، وهذا حتدٍّ يتطلب اإلبقاء 

على االستعداد القائم، وإمكان مواجهة هجمات«.
بدورها، نقلت صحيفة »معاريف« عن ضابط آخر، 
القتالية، وحتديدًا  اهلل  حزب  قدرات  تنامي  تأكيده 
عشرة  زادت  اليت  الكبرية،  الصاروخية  الرتسانة 
أضعاف على ما كانت عليه عشية حرب عام 2006، 
مضيفًا أن »تقديرات اجليش اإلسرائيلي تشري إىل 
أن حزب اهلل كان ميلك عام 2006 ما يقرب من 500 
صاروخ بعيد املدى بزنة 350 كيلوغرامًا من املواد 
ما  وهو  اآلن،  ميلكه  بات  ما  مقابل  املتفجرة، يف 
يقرب من 5000 صاروخ بعيد املدى، وتراوح زنة 
وذلك  كيلوغرام،   1000 و   750 بني  صاروخ  كل 
أكثر  أخرى،  وقتالية  نارية  منظومات  مع  بالتوازي 

تطورًا بكثري«.

يحيى دبوق
تل أبيب تهّدد: سنضرب اجليش اللبناني
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
القضاء املالي يتحرك يف اتهامات بالفساد

حترك الثالثاء القضاء اللبناني غداة تبادل االتهامات بالفساد بني 
وزيري االشغال العامة يف حكومة تصريف االعمال غازي العريضي 
النائب العام املالي القاضي علي  واملال حممد الصفدي، فطلب 
من  كل  عقده  الذي  الصحايف  املؤمتر  عن  نسخة  إيداعه  ابراهيم 
العريضي ورد الصفدي عليه، ليصار يف ضوء تفريغهما إىل إجراء 
ما يلزم. وأسف وزير العدل يف احلكومة املذكورة شكيب قرطباوي 
»لوضع املواطن اللبناني يف ظل وجود طبقة سياسية فيها فساد 
عن  غريب  انه  املواطن  يشعر  حيث  الناس،  مبصاحل  مباالة  وال 
اخلوض يف  »الشرق«  اذاعة  اىل  حديث  لكنه رفض يف  وطنه«، 

تفاصيل االتهامات املتبادلة.

رّمته »لعرقلته العدالة وتأخري الدعوى«
»التمييز« ترد دفوع علي عيد املالحق مبلف 

»تفجريي طرابلس«
يتجه قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا يف اليومني 
املقبلني اىل حتديد جلسة يستدعي إليها املسؤول السياسي يف 
احلزب العربي الدميوقراطي رفعت عيد الستجوابه كمدعى عليه جبرم 
تهديد عناصر »شعبة املعلومات« يف قوى األمن الداخلي من خالل 

مؤمتر صحايف عقده يف التاسع من شهر تشرين الثاني املاضي.
يف املقابل، فإن أبو غيدا بصدد تعيني موعد جلسة جديدة لرئيس 
أسند  ما  حول  الستجوابه  عيد  علي  الدميوقراطي  العربي  احلزب 
إليه من جرم إخفاء ومساعدة املطلوب للعدالة يف ملف »تفجريي 
طرابلس« أمحد مرعي على الفرار واهلرب اىل سوريا، وذلك بعدما 
رّدت حمكمة التمييز اجلزائية برئاسة القاضي جوزف مساحة بالشكل 
مذكرة الدفوع الشكلية اليت تقدمت بها وكيلته احملامية هيام عيد 
واليت طلبت فيها إبطال التحقيقات األولية واملالحقة حبق موكلها 

عيد.
وقد غّرمت حمكمة التمييز يف قرارها املدعى عليه عيد مبلغ 500 
بتأخري  وتسّبب  العدالة  مسرية  عرقل  أنه  رأت  بعدما  لرية،  ألف 
الدعوى وهدر وقت احملكمة من دون سبب جدي، بتقدميه طلب 

نقض طعنًا يف قرار غري قابل للتمييز.
ويف ما يلي نص قرار حمكمة التمييز الذي صدر باالتفاق:

يف  السادسة  الغرفة  اجتمعت   2013 سنة  األول  كانون   10 يف 
ووليد  رئيسًا  مساحة  جوزف  القضاة:  من  املؤلفة  التمييز  حمكمة 
يف  دققت  وبعدما  مستشارين؛  سليمان  احلاج  وصبوح  القاضي 
االستدعاء الذي قدمه النائب السابق علي يوسف عيد، واملسجل 
يف قلم حمكمة التمييز برقم 775 تاريخ 2013/12/5، تذاكرت هيئة 
احملكمة مبقتضى القانون، ومن ثم، ويف حضور ممثل النيابة العامة 
التمييزية القاضي عماد قبالن، وكاتب الضبط أنور شريم، أصدرت 

القرار اآلتي:
باسم الشعب اللبناني إن حمكمة التمييز، الغرفة السادسة اجلزائية، 
لدى التدقيق واملذاكرة، تبنّي أن املدعى عليه النائب السابق علي 
يوسف عيد، وكيلته احملامية هيام عيد، قد تقدم يف 2013/12/5 
»باستئناف« طعنًا يف القرار الذي أصدره يف 2013/11/25 وفقًا 
للمطالعة، حضرة قاضي التحقيق العسكري األول ورّد مبوجبه، دفعًا 
التحقيقات  به، وقوامه بطالن  شكليًا كان املدعى عليه قد أدىل 
املعلومات،  وشعبة  اللبناني  اجليش  خمابرات  أجرتها  اليت  األولية 
ضد  لالدعاء  اعتمدت  اليت  علي  حممد  أمحد  بإفادة  واملتعلقة 
املستدعي، وبالتالي عدم مساع الدعوى ورّدها شكاًل؛ وبعد عرض 
الوقائع، طلب املدعى عليهم قبول االستدعاء شكاًل وأساسًا وفسخ 
القرار املطعون فيه، لثبوت خمالفة اإلجراءات يف ما يتعلق مبدة 
احتجاز السائق أمحد علي، ويف مالحقة املستدعي، ويف التحقيقات 
رّد  وبالتالي  القانونية...  لألصول  خالفًا  علي  أمحد  مع  األولية 

الدعوى شكاًل وعدم مساعها وإبطال التعقبات وحفظ الرسوم.
بناء علي: يف الشك: مبا أنه يتبنّي من أوراق الدعوى الراهنة أن 
النيابة العامة العسكرية ادعت يف 2013/11/6 على كل من أمحد 
حممد علي وعلي يوسف علي عيد جبرم إخفاء ومساعدة املطلوب 
للعدالة أمحد مرعي على الفرار واهلرب اىل سوريا، سندًا للمادة 
222ق.ع؛ وأن احملامية هيام عيد، وكيلة املدعى عليه علي عيد، 
تقّدمت يف 2013/11/12 مبذكرة دفوع شكلية، أدلت بها ببطالن 
التحقيقات األولية واملالحقة، على ما صار بيانه أعاله؛ وقد صدر 

بنتيجتها القرار املطعون فيه املنّوه عنه أعاله.
ومبا أنه، وعماًل باملادة 78 فقرة أخرية من قانون القضاء العسكري، 
اليت يصدرها قاضي  القرارات  أن ميّيز من  عليه  للمدعى  ال حيق 

التحقيق العسكري إال تلك املتعلقة بالصالحية.
ومبا أن الدفع املدىل به من قبل املدعى عليه املستدعي، وكل ما 
تضمنه من معطيات وأسباب، ال يتعلق بالصالحية، فال يكون من 
حق املدعى عليه الطعن أمام هذه احملكمة يف قرار قاضي التحقيق 
العسكري األول الفاصل يف الدفع املذكور، ويقتضي بالتالي رّد 

االستدعاء شكاًل.
ومبا أن املستدعي قد أساء استعمال حق املراجعة وعرقل مسرية 
العدالة وتسبب يف تأخري البت يف الدعوى ويف هدر وقت هذه 
احملكمة من دون سبب جدي، بتقدميه طلب نقض طعنًا يف قرار 
غري قابل للتمييز، مما يستوجب تغرميه عماًل باملادة 309 من قانون 

أصول احملاكمات اجلزائية.
هلذه األسباب: تقرر احملكمة باالتفاق:

1. رّد االستدعاء شكاًل.
2. تغريم املستدعي مبلغ مخسمائة ألف لرية لبنانية.

3. تدريكه النفقات القانونية.
4. إيداع امللف جانب النيابة العامة التمييزية إلعادته اىل مرجعه.

قرار صدر يف 10 كانون األول سنة 2013 يف حضور ممثل النيابة 
العامة التمييزية.

طبيب خبأها داخل »حفاضه« وعسكري يف جواربه
الكشف عن شبكة لرتويج املخدرات يف سجن 

رومية
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر 
على 26 سجينًا يف سجن رومية املركزي وعلى 12 عسكريًا موقوفًا 
السجن،  وطبيب  ضابطني  عن  فضاًل  الداخلي،  االمن  قوى  يف 
الذين تركوا بسندات اقامة، اىل حني االستحصال على طلب اذن 
مبالحقتهم، وذلك جبرم ادخال خمدرات وتروجيها بالسجن، واالهمال 

يف واجبات الوظيفة، وخمالفة التعليمات العسكرية.
ترويج  عن  العسكرية  العامة  النيابة  اىل  وردت  معلومات  وكانت 
خمدرات داخل سجن رومية، فكلف صقر مفوض احلكومة املعاون 
لدى احملكمة العسكرية القاضي داني الزعين االنتقال اىل السجن 
شبكة  اكتشاف  ومت  ايام  مخسة  استمرت  اليت  التحقيقات  الجراء 
بعض  بني  روميه  سجن  داخل  املخدرات  وترويج  الدخال  واسعة 
مدنيني  متورطني  وبني  العسكريني  بعض  مع  بالتواطؤ  السجناء، 

داخل وخارج السجن.
العسكري  التحقيق  اىل قاضي  امللف  مع  املوقوفني  وأحال صقر 

االول، رياض ابو غيدا.
وكشفت املعلومات عن انه يف معرض قيام مكتب مكافحة املخدرات 
املركزي بالتحقيق يف ملف خمدرات، رصد حركة اتصاالت هاتفية 
جتري بني جتار خمدرات يف منطقة الضاحية اجلنوبية وسجن رومية. 
ومن خالل متابعة حركة االتصاالت تبني ان السجني ف.ع.ط. يدير 
شبكة كبرية لرتويج املخدرات يف السجن، من خالل اشخاص آخرين 
يتواصل معهم يف اخلارج، يتم العمل على رصد حتركاتهم بهدف 

توقيفهم.
عدة  بواسطة  استطاع  املذكور  ف.ع.ط.  ان  املعلومات  وذكرت 
خطوط هاتفية ميلكها داخل السجن يف تأمني ما ال يقل عن نصف 

كيلوغرام من اهلريويني يتم ادخاهلا يوميًا اىل السجن.
وتروي املعلومات، بأن عددًا من العسكريني لعبوا دورًا مهمًا يف 
وااللف  االلف  بني  راوحت  رشاوى  قبضهم  بعد  املخدرات  ادخال 
ومخسماية دوالر، حيث كان العسكري يعمد اىل اخفاء املخدرات 
يف ثيابه وحتى يف جواربه بعد لف الكمية بورق االلومنيوم الذي 
حيجب كشف املواد عن آلة التفتيش. وتشري املعلومات اىل تورط 
طبيب السجن ن.ع. يف قضية ادخال املخدرات حيث كان يرتدي 
العيادة، حيث  اليت يضعها يف  املخدرات  بداخله  »حفاضًا« خيبئ 
يستلمها العسكري ليسلمها بدوره اىل ن.ط. بهدف تروجيها. وذكر 

بأن الطبيب كان حيضر باكرًا اىل السجن بهد اجناح »مهمته«.
وحتدثت املعلومات ايضًا ن ان مثة 3 او 4 اشخاص يدورون يف 
فلك ف.ط. وقد اعطي االمر بنقلهم من السجن اىل سجون اخرى 
للقوى  التعرض  اىل  العسكريني  بتحريض من بعض  عمدوا  حيث 

االمنية.

مسلحان اجربا احد املوظفني على قطع التيار عن 
بعلبك

أقدم مسلحون يستقالن سيارة رباعية الدفع، من نوع »رانج روفر« 
عموم  عن  الكهربائي  التيار  قطع  على  لوحة،  دون  من  سوداء، 
مدينة بعلبك بقوة السالح، طالبني من أحد موظفي مؤسسة الكهرباء 
القيام بهذه املهمة. ثم تدخلت قوة من اجليش لتعيد التيار إىل 

املدينة بعد أربعني دقيقة من االنقطاع.

التحقيق »حبادثة اجلديد«
استمع قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا اىل إفادة 
االعتداء  حادث  حول  اجلديد«  و«فريق  قبيسي  ابراهيم  الصحايف 
التحقيق  ادارة اجلمارك، يف معرض  امام مبنى  له  الذي تعرضوا 

الذي جيريه يف االدعاءء الذي تقدمت به »ادارة اجلديد«.
وكان سبق ألبو غيدا أن استجوب العقيد يف ادارة اجلمارك ابراهيم 

مشس الدين واخلفري اجلمركي حممد الصغري جبرم استعمال القوة مع 
»فريق اجلديد« وضربهم وإيذائهم وقرر تركهما بسندي إقامة.

توقيف 73 مطوبًا
متكنت قطعات قوى األمن الداخلي، بتاريخ 2013/12/9 ضمن إطار 
مبختلف  اجلرمية  ومكافحة  والنظام  األمن  حفظ  جمال  يف  مهماتها 
أنواعها، من توقيف 63 شخصًا الرتكابهم أفعااًل جرمية عدة على 
خلسة  البالد  دخول  جبرائم   10 بينهم:  كافة،  اللبنانية  األراضي 
جبرائم سرقة،   9 الصالحية،  منتهية  وإقامة  مشروعة  غري  وإقامة 
6 جبرائم خمدرات، 6 جبرم إطالق نار، 6 من دون أوراق ثبوتية، 
4 جبرم شيك من دون رصيد، 2 جبرم عدم دفع نفقة، 2 جبرم 
اغتصاب، 2 جبرم تهديد وابتزاز، و11 جبرائم: سلب، تنقيب عن 
آثار، إحراق حمل، حماولة رشوة، نشل، ادعاء كاذب، مقاومة رجال 
و5  أمانة،  إساءة  احتيال،  صفة،  انتحال  مسدس،  شهر  األمن، 

مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

زينة امليالد حمشوة بالـ«كبتاغون«!
احبط مكتب مكافحة املخدرات االقليمي يف البقاع عملييت اجتار حببوب 
واهلريويني  وبالكوكايني  لبنان  خارج  اىل  الشحن  عرب  الكبتاغون 
delivery اىل اسواقها يف لبنان، واوقفت 6 اشخاص يف العمليتني 
املخدرات  جتار  اليها  يلجأ  اليت  الفنون«  »ضروب  كشفتا  اللتني 
الخفاء بضاعتهم وايصاهلا اىل متعاطيها. اذ جلأت العصابة االوىل 
يف حماولة استطالعها افضل السبل لشحن بضاعتها، اىل اخفاء 20 
الف حبة كابتاغون داخل زينة ميالدية حبشوها داخل شجرتني ورجل 
ثلج، ويف بدن حافظ للمأكوالت، وحتى داخل بيضة الشوكوال اليت 
حتوي يف داخلها لعبا لالطفال. اما العصابة الثانية فقد اخفت يف 
سقف فان للركاب حنو 300 غرام من الكوكايني و base كوكايني، 
زبائنها  امساء  حتمل  فردية  حصة   103 اىل  مقسمة  واهلريويني 

وتسعريتها اليت تراوحت بني 100 دوالر و 20 دوالرا.
ويف التفاصيل ان معلومات وصلت اىل مكتب مكافحة املخدرات 
االقليمي يف البقاع عن شخصني سوريني حياوالن بوسائل خمتلفة 
شحن حبوب كبتاغون اىل السعودية. وباالتفاق مع شركة الشحن 
ملغومني  طردين  اعادة  جرى  خلدماتها،  الكبتاغون  تاجرا  جلأ  اليت 
هلما بذريعة عدم مطابقتهما ملعايري الشحن، وهما عبارة عن برادين 
حلفظ املأكوالت مّحال باالمساك ظاهريا، فيما اخفيت احلبوب املخدرة 
بني الطبقتني اخلارجية والداخلية لكل براد. وقد تبني يف التحقيق 
اخلارجية  الطبقة  فتكسر  برادين،  تفكيك  اىل  تلجأ  العصابة  بان 
لالول والطبقة الداخلية للثاني، ومن ثم تعيد تركيبهما يف براد 
املخفية  الكابتاغون  الطبقتني حببوب  بني  ما  ان حتشو  بعد  واحد 
خلف كرتون وفلني عن االشعة السينية آللة سكانر. بعد اكتشاف 
املكتب ملكان اقامة العصابة يف الدكوانة وضعها حتت مراقبته، 
اىل ان اعادت احملاولة بطرود احتوت هذه املرة على زينة ميالدية 
الكبتاغون  حبوب  ميالد حشيت  اشجار  وثالث  ثلج  رجل  بينها  من 
االقليمي  املخدرات  مكافحة  مكتب  من  قوة  فدهمت  داخلهم.  يف 
يف البقاع الشقة السكنية يف البقاع واوقفت التاجرين السوريني، 
انها  تبني  وقد  العصابة.  شغل  وعّدة  امللغومة  الطرود  وضبطت 
بيض  داخل  اهللوسة  حبوب  اخفاء  على  جتارب  ايضا  تقيم  كانت 
الشوكوال اليت حتوي مفاجأت لالطفال ملاركة معروفة. كما ضبطت 
مع املوقوفني 20 هاتفا خليويا وخطوط لبنانية وسورية بعضها غري 
مستخدم بعد، لزوم التضليل يف حال وضعها حتت املراقبة. وبلغ 
عدد حبوب الكابتاغون املضبوطة حنو 20 الف حبة يزودهم بها تاجر 

يقيم يف بريتال.
الصيد الثاني ملكتب مكافحة املخدرات االقليمي يف البقاع، كان 
البيدر،  ضهر  طريق  على  للمكتب  دورية  اوقفته  للركاب  فانا 
لتفضي عملية تفتيشه اىل اكتشاف حنو 300 غرام من اهلريويني 
ان  بعد  الفان  اخفيت يف سقف  الكوكايني،   base والكوكايني و 
جرى تقسيمها اىل 103 حصة فردية، كتبت عليها امساء زبائنها 
واسعارها اليت تراوحت بني 20 دوالر و 100 دوالر حبسب نوع 
الكيف.  حشيشة  من  واحدة  حصة  بينها  ومن  وكميته،  املخدر 
ملكافحة  البقاع  مكتب  من  قوة  استقلت  البضاعة،  اكتشافها  بعد 
املخدرات سائق الفان مساعده اىل بريوت، للوصول اىل املروجني 
بضاعتهم.  االتصال الستعجال وصول  عن  يكفوا  ال  كانوا  الذين 
برج محود  احدهما يف سوق  منهما  اثنني  توقيف  وقد متكنت من 
والثاني يف منطقة السفارة الكويتية وتبني ان يف حقهما مذكرات 
عدلية جبرم ترويج املخدرات. كما اوقفت سائق الفان ومساعده، 
وضبطت اىل جانب املخدرات، اجهزة خليوية وعملة مزورة من فئة 

100 دوالر و 100 الف لرية.

مسلحان اجربا احد املوظفني على قطع التيار عن بعلبك

أقدم مسلحون يستقالن سيارة رباعية الدفع، من نوع »رانج روفر« 
عموم  عن  الكهربائي  التيار  قطع  على  لوحة،  دون  من  سوداء، 
مدينة بعلبك بقوة السالح، طالبني من أحد موظفي مؤسسة الكهرباء 
القيام بهذه املهمة. ثم تدخلت قوة من اجليش لتعيد التيار إىل 

املدينة بعد أربعني دقيقة من االنقطاع.
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العماد  الرئيس  دولة  ترّأس 
األسبوعي  اإلجتماع  عون  ميشال 
يف  واإلصالح  التغيري  لتكّتل 

دارته يف الرابية.
وبعد اإلجتماع، كانت كلمة لوزير 
جريصاتي  سليم  القاضي  العمل 
قام  مرحلة   12 فيها  استعرض 
واإلصالح  التغيري  تكّتل  بها 
بقيادة  احلر  الوطين  والتيار 
توحيد  سبيل  يف  عون  العماد 
الّصّف املسيحي، مشريًا إىل أّنها 

ُأجهضت مجيعها.
كما تناول موضوع سلسلة الرتب 
والّرواتب الذي انتهت من إجنازه 
النيابّية  واملوازنة  املال  جلنة 

اليوم. 
وقال:

»إستعرض تكّتل التغيري واإلصالح 
اليوم برئاسة العماد عون مسألة 
توحيد الّصّف املسيحي يف هذه 
موقف  باّتاذ  اخلطرية  الظروف 
السياسّية  املستجّدات  من  موّحد 
الوطنّية  األصعدة  على  واألمنّية 
وكان  والّدولّية.  واإلقليمّية 
به  قام  ما  اإلستعراض  موضوع 
والتيار  واإلصالح  التغيري  تكّتل 
اهلدف  هذا  سبيل  يف  الوطين 

إستشرافًا أو مواكبًة لألحداث«.
مرحلة   12 لكم  »سأعّدد  وتابع: 
قام بها تكّتل التغيري واإلصالح 
بقيادة  احلر  الوطين  والتيار 
توحيد  سبيل  يف  عون  العماد 

الّصّف املسيحي.
الذي  املؤمتر  إىل  الّدعوة   -  1
أعقب خروج اجليش السوري من 
اإلقرتاح  هذا  رفض  ومّت  لبنان، 
من قبل بعض الفئات السياّسة 

املعروفة.
2 - الزيارة اليت قام بها العماد 
الّدفاع  وزارة  سجن  إىل  عون 
وقيل  جعجع،  التقى مسري  حيث 
يف حينه إن الكالم كان وجدانيًا 

بامتياز، وبالّتالي تصاحلي.
عون  العماد  إستشراف   -  3
من  الّثاني  تشرين   27 يف 
أو  إعالن  أثر  على   ،2005 العام 
مصعب الزرقاوي تكفري الّطائفة 
الفتنة  اندالع  خماطر  الشيعّية، 
لبنان  يف  الشيعّية   – السنّية 
العربي.  الوطن  مساحة  وعلى 
يومها  عون  العماد  قال  فقد 
للفتنة يف  »ال  الشهرية:  كلمته 
الشرارة  النطالق  وال  بريوت، 
األوىل من بريوت«. هذا املوقف 
وأّنه  كما  األرشيف  يف  موجود 
حيث  بكركي  حماضر  يف  موّثق 
اجتماٍع  يف  عون  العماد  عرض 
مع البطريرك الراعي ملخاطر هذه 
رفض  املسيحيني.  على  الفتنة 
وهو  مسيحي،  لبناني  فريق 
هذا  حتديدًا،  اللبنانّية  القوات 
الطرح، بذريعة ضرورة التصّدي 

حلزب اهلل بطلٍب أمريكّي.
كانت مبادرة توحيدّية للمسيحيني 
السنة  بني  أهلّية  حرب  لتفادي 
والشيعة، وتأمني خالص الوطن 
أّن  إاّل  كاّفة،  مبكّوناته  الواحد 
حزب القوات اللبنانية أجهضها.

والتّيار  التكّتل  موقف   –  4

 الوزير جريصاتي بعد اجتماع التكّتل:

يضربون املناعة الّذاتية ويتوّسلون 
نقص املناعة يف اجلسم املسيحي

الصريح من استشهاد الشيخ بيار 
اجلمّيل، وعدم متّكن العماد عون 
شخصيًا من زيارة املستشفى بعد 
اإلغتيال  حلادث  اجلمّيل  تعّرض 
متّكنه  وعدم  املرّوعة،  واجلرمية 
أمني  الرئيس  مع  التواصل  من 
الشيخ  على  لإلطمئنان  اجلمّيل 
سوق  ثّم  ومن  حينه،  يف  بيار 
اإلّتهامات حبّق التيار واستبعاده 

والتكّتل عن واجب العزاء.
5 - ميثاق الشرف أو ما ُيسّمى 
بثوابت الكنيسة يف بكركي. من 
خرج عنها..؟!  ومن أجهضها..؟! 

ومن رفض التوقيع عليها..؟!
املسيحّية  الطروحات  وثيقة   -  6
 .2008 العام  يف  صدرت  اليت 
فبعد الشغور الرئاسي يف حينه، 
مل يشارك فريق القوات اللبنانية 

بالتوقيع على هذه الوثيقة.
 « مقولة  يذكر  مجيعنا   -  7
فليحكم اإلخوان«. شعار مسعناه 
حّل مبسيحيّي  ماذا  ورأينا  جّيدًا، 
اإلخوان.  حكم  جّراء  من  الشرق 
ومن  شعارات  هكذا  من  نّبهنا 
من  املسيحّية  املواقف  حتجيم 
مجيعًا..  بنا  حُتِدق  اليت  املخاطر 

ومل يأبهوا..!!
قانون الّلقاء األرثوذكسي.   – 8
املكّونات  كّل  اّتفقت  فقد 
املسيحّية حتت مظّلة بكركي على 
يؤّمن  الذي  القانون  هذا  إقرار 
املناصفة العادلة بني املسيحيني 
وفقًا  اجمللس  يف  واملسلمني 
العماد  اللبناني. فأقنع  للدستور 
عون حلفاءه بالتصويت عليه، يف 
حني فشلت القوات ومعها بعض 
إقناع  يف  املسيحيني  األفرقاء 
القانون  هذا  أّن  إاّل  حلفائهم. 
كان ليقّر بأكثرّية أصوات تكّتل 
يف  وحلفائه  واإلصالح  التغيري 
أصوات  إىل  باإلضافة  اجمللس، 
وعند  األخرى.  املسيحية  الكتل 
عقد اجللسة، أخّلت القّوات باّتفاق 

بكركي ونسفت إقرار القانون.
اللبنانية  القوات  موقف   -  9
املسيحيني  األفرقاء  وبعض 
املشرقي  املسيحي  اللقاء  من 
اجلامع ملسيحيي املشرق ولبنان، 
حيث إعترب قائد القوات أّن هذا 
اللقاء هو مبثابة مناورة سياسّية 
أّن  أتباعه  أحد  وقال  بإمتياز، 

التآمر  مؤمتر  هو  اللقاء  هذا 
أّنها  حني  يف  املسيحيني،  على 
وقد  إنقاذّية،  مبادرة  كانت 
رأيتم الوفود املشاركة ومسعتم 
إستقبالنا  حّتى  رفضوا  الوثيقة. 

لدعوتهم إىل املشاركة..!!
يف  حصل  مّما  املواقف   -  10
حتذيرنا  فسّخفوا  حّذرنا،  معلوال. 
وقعت  بالـ«الفزاعة«.  ووصفوه 
ولكّن  فاستدركوا..  الواقعة 
فوات  بعد  جاء  استدراكهم 

اآلوان.
ميشال  العماد  إستبعاد   -  11
رئاسة  ملوقع  الرتشح  عن  عون 
اجلمهورية، وبذلك تنّكروا حليثّيته 

الشعبّية.
النيابّية،  التواصل  مبادرة   -  12
الكتل  مجيع  مع  إجتمعنا  فقد 
اإلجتماعات  وبعض  النيابية، 
كانت مثمرة للغاية، فيما بعضها 
اآلخر كان واعدًا على أقّل تقدير، 
القّوات  كتلة  رفضت  حني  يف 
املشاركة يف اإلجتماعات معتربًة 
أّنها مضيعة للوقت على حّد تعبري 

بعض أعضائها. 
لذلك دعونا نقول ونتساءل معًا، 
املسيحي؟!  الصّف  يشرذم  من 
امُلشرذمة  املواقف  هذه  هل 
تندرج يف سياق التنّوع احلضاري 
إلغائية  أم هي سياسة سلطوية 
بني  صدام  ملرحلة  تؤّسس 
أّن  حني  يف  الوطن،  مكّونات 
ُمستهدف  املسيحي  املكّون 
وحدة  عن  اخلارجني  هؤالء  من 
الصّف؟! يضربون املناعة الّذاتية 
يف  املناعة  نقص  ويتوّسلون 
وحدة  لضرب  املسيحي  اجلسم 

الوطن ونسيجه الوطين.
وغري  مقّيد  وامُلرتهن  يبادر  احلرُّ 
وطنيًا.  وال  أخالقيًا  ال  معذور 
لذلك نعلن أّن حبر مبادراتنا كاد 
ينضب، فقد تعبنا من املبادرات 
من  نيأس  أو  نكّل  أن  دون 
بذواتنا  حنميه  اّلذي  املضمون 
مبادرة،  لديه  فمن  وأرواحنا. 
اليوم  من  إلينا  بها  ليأتي 
وصاعدًا لتوحيد الصّف املسيحي 
على األقّل بالّنسبة لإلستحقاقات 

الّدائمة، وحنن سنرحب بها.
ملراحل  اإلستعراض  هذا  بعد 
مع  بها  قمنا  اّليت  املساعي 
الصّف  توحيد  سبيل  يف  عمادنا 
املسيحي، ذهبنا إىل موضوٍع آخر 
يهمُّ كّل الّلبنانيني وهو موضوع 
مشروع  بشأن  الّنهائي  الّتقرير 
والّرواتب  الّرتب  سلسلة  قانون 
اّلذي مّت وضعه من قبل رئيس 
جلنة املال واملوازنة، وقد أودع 
مّت،  حيث  امُلشرتكة  الّلجان  يف 
انطالقًا من مبدأ العدالة، إنصاف 
خمتلف األسالك ال سّيما اإلدارية 
وجدنا  وقد  منها،  والعسكرية 
الّزيادات  هلذه  متويل  مصادر 

امُلنصفة.
العمل  بهذا  شاركت  وقد  هذا 
خمتلف الكتل الّنيابية من خمتلف 
الّسياسية،  واألطياف  الّشرائح 
فهلّم إىل العمل ولننصف هؤالء 

املواطنني، وشكرًا لكم«. 

أي دور مطلوب من بكركي اليوم متهيدًا لالستحقاق 
أم  موعدها  يف  االنتخابات  اىل  الدعوة  الرئاسي؟ 

الدخول يف لعبة األمساء واملرشحني؟
مل يثر دخول بكركي على خط االنتخابات الرئاسية، 
بالطريقة اليت حصلت فيها أخريًا، ارتياحًا يف أوساط 
فأن  البطريركي.  الصرح  مع  متاس  على  مسيحية 
بشارة  مار  الكاردينال  املاروني  البطريرك  يتوىل 
الرئاسية،  االنتخابات  يف  البحث  الراعي  بطرس 
عن طريق جوجلة أمساء مرشحني واستقبال البعض 
منهم، والتلميح آلخرين باحتمال دعم وصوهلم، أمر 
من شأنه أن يرتد على بكركي بكل ما حيمل ذلك 

من سلبيات تراكمها عامًا بعد آخر.
يف الوثيقة السياسية للمجمع البطريركي املاروني 
عام 2006 ـــ اليت متّثل العودة إليها دومًا ضرورة 
املارونية  الكنيسة  »دستور«  مبثابة  ألنها  قصوى 
باتفاق  التمسك  رئيسيان:  عصبان  ــــ  احلديثة 
احلياة  تفعيل  يف  املوارنة  ومشاركة  الطائف، 
ووطنية  أخالقية  توجيهات  سلسلة  عرب  السياسية 
عامة. وإذا كانت بكركي يف وجهها اجلديد تذّكر 
بني احلني واآلخر بوجوب البحث عن مؤمتر تأسيسي 
دخوهلا  فإن  اجملمع،  به  أوصى  ما  خبالف  جديد، 
يصّب  ال  الضيق  الباب  من  الرئاسي  املعرتك 
بكركي  مصلحة  حتمًا يف  وال  املوارنة  مصلحة  يف 
اليت حتدد ألبنائها يف اجملمع مجلة مبادئ وطنية 
الختيار ممثليهم من دون الدخول يف لعبة االمساء 

والتفاصيل اليومية.
هذا  بكركي  فيها  تواجه  اليت  االوىل  املرة  ليست 
البطريرك  عصب  كان  املرتني  ويف  التحدي. 
الكاردينال مار نصراهلل بطرس صفري ينقذ الصرح 
من متاهة االنزالق اىل عبثية االنتخابات الرئاسية. 
االوىل حني نقلت واشنطن اىل بكركي طلب تأمني 
االنتخابات الرئاسية عام 1988 على قاعدة خمايل 
ضاهر أو الفوضى، واالجتماعات اليت حصلت آنذاك 
يف الصرح. يومها، ورغم الضغط االمريكي، حاول 
صفري تغليب املبادئ العامة لبكركي، وقال للموفد 
االمريكي ريشارد موريف: »ال نريد أن ننطلق من 
اختيار الشخص بل من مبدأ الدميوقراطية واحلرية« 
)كتاب السادس والسبعون ــ مار نصراهلل بطرس 
صفري. أنطوان سعد(. أما املرة الثانية فكانت عام 
برنار  الفرنسي  اخلارجية  وزير  تدخل  حني   2007
كوشنري لدى صفري الذي كان رفض أكثر من مرة 
الدخول يف لعبة االمساء، من أجل إعداد الئحة بأبرز 
مالءمة  االكثر  أنهم  بكركي  ترى  الذين  املرشحني 
للعماد  خلفًا  للجمهورية  رئيسًا  أحدهم  ينتخب  كي 
يف  مرتني  فشلت  بكركي  أن  ورغم  حلود.  إميل 
احلادثتني  تغطية  من  كلمتها، متكن صفري  إمساع 
بفعل ثباته على مجلة مسلمات أخرى، سواء بالنسبة 
السوري  الوجود  مقارعة  أو  بالطائف  التمسك  اىل 

وتأمني احلرية واالستقالل.
مع تبّدل الظروف والوجوه يف بكركي، مل يبد أن 
ميكن  الرئاسيات  لعبة  يف  الدخول  الراعي  حماولة 
دخوله  حققها  اليت  من  أفضل  مثارًا  تعطي  أن 
على  العمل  فتجربة  االنتخاب.  لقانون  اإلعداد  يف 
بكركي  بها  بدأت  اليت  النيابي،  االنتخاب  قانون 
منذ آب عام 2011، مل تؤدي إىل أي نتيجة، ال بل 
أدخلت املسيحيني يف بازار القانون االرثوذكسي، 
واملزايدات املارونية واخلالفات السنية والشيعية 
حوله، فضاًل عن أن عامني من املشاورات واللقاءات 
القانون  اىل  انتهت  بكركي،  يف  العمل  وجلان 
من  النيابي  للمجلس  التمديد  واألسوأ  لالنتخاب، 
دون أي مراعاة لكلمة بكركي. ومن ال يذكر اتفاق 
املفاصل،  هذه  كل  بني  الفائت،  آذار  يف  روما 
وجنيب  بري  نبيه  الرئيسني  مع  الراعي  واجتماع 
ميقاتي، والتسويات اليت قيل إنه مت االتفاق عليها 

وأّدت يف نهاية املطاف إىل التمديد للنواب؟
اليوم حتاول بكركي تكرار التجربة ذاتها، فتدخل اىل 
الذين  املرشحني  زاوية  من  الرئاسي،  االستحقاق 
السياسية،  االوساط  يف  تتداول  أمساؤهم  بدأت 
اخلسارة  جديد، ستكون  مأزق  نفسها يف  واضعة 
فيه هذه املرة أكثر حدة من اليت حلقت ببكركي بعد 

التمديد للمجلس النيابي.

فالدخول يف لعبة أمساء املرشحني ليس أمرًا بسيطًا، 
يف وقت تعرف فيه بكركي أن مصري االستحقاق 
برمته على كف عفريت، وأن اختيار اسم الرئيس 
العتيد مل يعد من صالحية املوارنة بعد ما مروا به 
منذ عام 1989 حتى اليوم، إضافة اىل أن اخلالفات 
املارونية تعصف جمددًا بالقيادات املارونية، على 
الذين  األربعة  القادة  هم  وها  االنتخابات.  أبواب 
احتفل عند بدء واليته جبمعهم حتت سقف بكركي 
مرشحون للرئاسة بطريقة أو بأخرى، وغريهم أيضًا. 

فعلى من ستقع قرعة بكركي.
للجمهورية  العتيد  الرئيس  اختيار  أن  ال شك يف 
مهمة دقيقة، ويعّول على اسم الرئيس املاروني 
اختيار  لكن  لبنان.  يف  االستقرار  حلفظ  اجلديد 
االسم ليس من صالحيات بكركي، وهو أصاًل نتيجة 
إقليمية ودولية. فلماذا  خيارات وتوازنات دقيقة 
نتيجتها.  سلفًا  يعرف  متاهات  يف  الصرح  إقحام 
فللبطريركية املارونية دور حتمي يف الرئاسيات، 
لكنه يتعدى إطار املرشحني، ليحدد املبادئ الوطنية 
العامة اليت ترعى مثل هذا االستحقاق. وهذا يعين 
وبال  موعدها  االنتخابات يف  بإجراء  التمسك  إعالن 
أي تأخري، من دون الدخول يف زواريب السياسة 
احمللية والرسائل املبطنة واملعلنة هلذا املرشح أو 
االنتخاب،  قانون  حول  املناقشات  عز  ذاك. ففي 
قيل لبكركي يف حينه إن االهم هو موعد االنتخابات 
بقانون  ولو  حتى  إجراؤها  وجيب  القانون،  وليس 
االتفاق  بفكرة  ومتّسكت  رفضت  لكنها   ،1960
املاروني على قانون واحد لالنتخاب، فطار القانون 

وطارت االنتخابات.
االنتخابات  إجراء  بضرورة  حقيقي  حتّد  مثة  اليوم 
حتاشيًا  تأخري،  دون  ومن  موعدها،  يف  الرئاسية 
ففي  االقليمية.  الظروف  كانت  ومهما  للفراغ 
املنطقة، وتالزمًا مع  اليت تشهدها  املتغريات  ظل 
االستحقاقات يف الدول احمليطة بنا وأوهلا سوريا، 
مضاعفة،  أهمية  اللبنانية  الرئاسة  استحقاق  يأخذ 
جلهة إجرائه يف موعده، فال يصبح الفراغ الرئاسي 
يف كرسي الرئاسة والكرسي املاروني األول أمرًا 
بديهيًا. وهنا دور بكركي احملوري، الذي يفرتض 
االستحقاق، سواء عرب محلة  تأمني  أن يرتكز على 
اىل  النزول  اىل  املسيحيني  النواب  ودفع  داخلية 
مع  والتواصل  االنتخاب،  إلجراء  النيابي  اجمللس 
الكتل النيابية والطوائف األخرى لتأمني االنتخابات 
خارجية  محلة  عرب  أو  لبنان،  استقرار  على  حفاظًا 
العمل ملصلحة  ال  االنتخابات،  إجراء  مبدأ  لتسويق 
مرشحني للرئاسة أيًا تكن أمساؤهم. وهذا التحدي 
التارخيي،  دورها  مواجهة  بكركي جمددًا يف  يضع 
لعلها تستطيع معها أن تعيد لنفسها بعض وهجها، 

بدل أن تراكم اخلسائر.

بكركي تراكم خسائرها:

 الــرئاسة بعد قانون االنتخاب؟

تدخل بكركي اىل االستحقاق الرئاسي واضعة 
نفسها يف مأزق جديد )مروان بوحيدر(

هيام القصيفي
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خرج »يوفنتوس« اإليطالي، بينما أكملت أندية »أرسنال« اإلنكليزي 
األملانيان  و«شالكه«  دورمتوند«  و«بوروسيا  اإليطالي  »ميالن« 
عقد  الرتكي  سراي«  و«غلطة  الروسي  بطرسربغ«  سان  و«زنيت 
املتأهلني إىل الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، 

أمس، يف ختام دور اجملموعات.
وانتهى مشوار »يوفنتوس« باكرا بعد خسارته امام مضيفه »غلطة 
سراي« الرتكي بهدف وحيد سجله اهلولندي ويسلي سنايدر يف 

الدقيقة 85، يف املباراة املستكملة ضمن اجملموعة الثانية.
وكانت الثلوج تسببت بإيقاف املباراة بعد 31 دقيقة ثم استكملت 
سبور  ين  سامي  »علي  مللعب  سيئة  ظروف  وسط  االربعاء 
الكرة  تناقل  الوحول دون  كومبلكسي« يف اسطنبول حيث حالت 

بالشكل املطلوب.
لكن الفريق الرتكي جنح يف نهاية املطاف يف خطف هدف فوزه 
الثاني يف اجملموعة بفضل سنايدر، ما مسح له بالتأهل اىل الدور 

الثاني برفقة »ريال مدريد« اإلسباني.
من  التعادل  نقطة  اىل  حباجة  كان  الذي  ليوفنتوس  بالنسبة  اما 
اجل احلصول على البطاقة الثانية يف اجملموعة، فسيكتفي باكمال 

مشواره القاري يف كأس »يوروبا ليغ«.
وضمن اجملموعة اخلامسة، تأهل »شالكه« بفوزه على ضيفه »بال« 
السويسري بهدفني، جلوليان دراكسلر )50(، والكامريوني جويل 

ماتيب )57(.
الثاني بفارق  ورفع »شالكه« رصيده اىل عشر نقاط يف املركز 
نقطتني عن »بال« ومثلهما عن »تشلسي« اإلنكليزي الذي تزعم 
بهدف  الروماني  بوخارست«  »ستيوا  ضيفه  على  بفوزه  اجملموعة 

لدانيال جورجيفسكي )10 خطأ يف مرمى فريقه(.
وضمن اجملموعة السادسة، تأهل »ارسنال« و«بوروسيا دورمتوند« 
رغم خسارة االول امام مضيفه »نابولي« اإليطالي، الذي سينتقل 
هيغواين  غونزالو  لالرجنتيين  بهدفني  ليغ«،  »يوروبا  كأس  إىل 
الثاني  )73(، واإلسباني خوسيه ماريا كالييخون )90+3(، وفوز 
روبرت  للبولندي  بهدفني  الفرنسي  »مرسيليا«  مضيفه  على 
هدف  مقابل   ،)87( غروسكرويتس  وكيفن   ،)4( ليفاندوفسكي 

للسنغالي سليمان دياوارا )14(.
وضمن اجملموعة السابعة، تأهل »زنيت سان بطرسربغ« الروسي 
بهدف  النمساوي  فيينا«  »اوسرتيا  مضيفه  امام  خسارته  رغم 
اللكسندر كريجاكوف )35(، مقابل أربعة أهداف لفيليب هوسينر 

)44 و51(، وتوماس يون )48(، ورومان كيينسات )90(.
وتأهل »زنيت« بفارق نقطة عن منافسه »بورتو« الربتغالي الذي 
خسر امام مضيفه »اتلتيكو مدريد« متزعم اجملموعة بهدفني لراوول 
غارسيا )14(، والربازيليـ  اإلسباني دييغو كوستا )37(، يف مباراة 

اضاع خالهلا الضيوف ركلة جزاء عرب جوزويه )28(.
وضمن اجملموعة الثامنة، تأهل »ميالن« بتعادله مع ضيفه »اياكس 

امسرتدام« اهلولندي سلبا.
ضيفه  باكتساحه  للمجموعة  زعامته  اإلسباني  »برشلونة«  وأكد 
وبدرو   ،)7( بيكيه  جلريار  أهداف  بستة  االسكتلندي  »سلتيك« 
وكريستيان  و58(،  و48   45( نيمار  والربازيلي   ،)39( رودريغز 

تيليو )72(، مقابل هدف لليوناني يورغوس ساماراس )88(.

»يوروبا ليغ«

توزع البطاقات الثماني االخرية للعبور اىل الدور الثاني من كأس 
»يوروبا ليغ« اخلميس )امس االول( يف اجلولة السادسة االخرية 

من دور اجملموعات بعد ان تأهل 16 فريقا.
السويسري صاحب  غال«  »سانت  يلعب  االوىل،  اجملموعة  ضمن 
املركز االخري )ثالث نقاط(، والذي خرج من املنافسة، مع »سوانزي 
سييت« الويلزي )8(، الذي تعترب فرصته اوفر من منافسه »كوبان 
كراسنودار« الروسي )5(، حلجز البطاقة الثانية الن االخري سيحل 
ضيفا على »فالنسيا« اإلسباني )12 نقطة(، الذي خطف البطاقة 

االوىل.
مع  اهلولندي  »ايندهوفن«  يلعب  الثانية،  اجملموعة  وضمن 
البطاقة  على  نقاط  سبع  منهما  ولكل  االوكراني  تشرينومورتس« 
الثانية، بعد ان حجز االوىل »لودوغورتس« البلغاري )13(، الذي 
حيل ضيفا على »دينامو زغرب« الكرواتي )نقطة واحدة( يف مباراة 

حتصيل حاصل.
ويبقى الصراع ثالثيا على البطاقة الثانية يف اجملموعة الرابعة حيث 
يلعب »ماريبور« السلوفيين )اربع نقاط(، مع »ويغان« اإلنكليزي 
)5(، و«فاريغيم« البلجيكي )7(، مع »روبن كازان« الروسي )11(، 

صاحب البطاقة االوىل.
ويتنافس »دينامو كييف« االوكراني )سبع نقاط(، وضيفه »رابيد 
الثانية، يف  النمساوي )6(ـ على بطاقة اجملموعة السابعة  فيينا« 
حني يستقبل »تون« السويسري )3(، اخلارج من السباق »غنك« 

البلجيكي بطل اجملموعة )11 نقطة(.
وتبدو االوراق خملوطة يف اجملموعة الثامنة حيث متلك الفرق االربعة 
حظوظا بنسب متفاوتة بدءا من »إشبيلية« اإلسباني املتصدر )تسع 

بـ«إستوريل« الربتغالي االخري )ثالث نقاط(، مع  نقاط(، وانتهاء 
وجود ثالثة احتماالت قابلة التحقيق.

وهنا الربنامج )املباريات من اجملموعة األوىل إىل السادسة الساعة 
 22.05 الساعة  عشرة  الثانية  إىل  السابعة  اجملموعة  ومن   20.00

بتوقيت بريوت(:
] اجملموعة االوىل:

ــ »سانت غال« )سويسرا( * »سوانزي سييت« )ويلز(.
ــ »فالنسيا« )إسبانيا( * »كوبان كراسنودار« )روسيا(.

] اجملموعة الثانية:
ــ »دينامو زغرب« )كرواتيا( * »لودوغورتس )بلغاريا(.
ــ »ايندهوفن« )هولندا( * »تشرينومورتس« )اوكرانيا(.

] اجملموعة الثالثة:
ــ »ستاندار لياج« )بلجيكا( * »إلفسبورغ« )السويد(.

ــ »سالزبورغ« )النمسا( * »إسبريغ« )الدمنارك(.
] اجملموعة الرابعة:

ــ »ماريبور« )سلوفينيا( * »ويغان« )إنكلرتا(.
ــ »فاريغيم« )بلجيكا( * »روبن كازان« )روسيا(.

] اجملموعة اخلامسة:
ــ »فيورنتينا« )إيطاليا( * »دنيربوبرتوفسك« )اوكرانيا(.
ــ »باندوري« )رومانيا( * »باكوش فرييرا« )الربتغال(.

] اجملموعة السادسة:
ــ »إينرتاخت فرانكفورت« )املانيا( * »ابويل نيقوسيا« )قربص(.

ــ »ماكابي تل ابيب« * »بوردو« )فرنسا(.
] اجملموعة السابعة:

ــ »دينامو كييف« )اوكرانيا( * »رابيد فيينا« )النمسا(.
ــ »تون« )سويسرا( * »غنك« )بلجيكا(.

] اجملموعة الثامنة:
ــ »إستوريل )الربتغال( * »سلوفان ليبرييتش« )تشيكيا(.

ــ »فرايبورغ« )املانيا( * »إشبيلية« )إسبانيا(.
] اجملموعة التاسعة:

ــ »فيتوريا غيماريش )الربتغال( * ليون )فرنسا(.
ــ »بيتيس« )إسبانيا( * »رييكا« )كرواتيا(.

] اجملموعة العاشرة:
ــ »ابولون ليماسول« )قربص( * ليجيا وارسو )بولندا(.

ــ »التسيو« )إيطاليا( * »طرابزون« )تركيا(.
] اجملموعة احلادية عشرة:

ــ »شريف ترياسبول« )مولدافيا( * ترومسو )النروج(.

ــ »توتنهام« )إنكلرتا( * »اجني ماخاتشكاال« )روسيا(.
] اجملموعة الثانية عشرة:

ــ »ماكابي حيفا« * »شاختار« )كازخستان(
باوك سالونيكا )اليونان( - الكمار )هولندا(.

دوري أبطال أوروبا بكرة القدم
خروج »يوفنتوس« وتأهل »ميالن« و«أرسنال« و«دورمتوند«

صراع على الكرة بني العب وسط »نابولي« ماجيو )إىل اليسار( 
والعب وسط »أرسنال« التشيكي روزيتشكي )رويرتز(

عزز »إنديانا بيسرز« صدارته لرتتيب الدوري األمريكي للمحرتفني 
بكرة السلة بعد فوزه االربعاء على ضيفه »ميامي هيت« حامل 

اللقب يف املومسني املاضيني )90 ـ 84(.
الشرقية رصيده  الوسط  الذي يتصدر جمموعة  »إنديانا«  ورفع 
انتصارات  عدد  توقف  فيما  خسائر،  ثالث  مقابل  فوزا   19 اىل 
لقي  بعدما   16 عند  »ميامي«  الشرقية  اجلنوب  جمموعة  متصدر 

خسارته السادسة هذا املوسم.
ويعترب متصدر جمموعة الشمال الغربية »بورتالند ترايل باليزرز« 

اقرب املطاردين لـ«إنديانا« برصيد 18 فوزا واربع خسائر.
وهو الفوز العاشر لـ«إنديانا« على ارضه هذا املوسم دون اي 
خسارة ما يشكل افضل سجل يف تارخيه، والعاشر ايضا يف آخر 

12 مباراة.
وتألق العبو »إنديانا« خصوصا يف الشوط الثاني )الربع الثالث 
28 ـ 17 واالخري 22 ـ 20(، بعد ان انهى »ميامي« االول متقدما 

بفارق سبع نقاط )الربع االول 30 ـ 19 والثاني 17 ـ 21(.
ويدين »إنديانا« بهذا الفوز اىل روي هيربت )24 نقطة(، وبول 
جورج وديفيد وست )17 نقطة لكل منهما(، فيما كان ليربون 
جيمس ودواين وايد العائد بعد غياب االبرز يف صفوف اخلاسر 

)17 لكل منهما مع 14 متابعة لالول ومثاني متابعات للثاني(.
املوسم  بطل  ووصيف  الغربية  اجلنوب  جمموعة  متصدر  وحقق 
الفائت »سانت أنطونيو سبريز« فوزه الـ16 )مقابل ست خسائر(، 

على حساب مضيفه تورونتو رابتورز )116 ـ 103(.
وسجل للفائز االرجنتيين مانو جينوبيلي )16 نقطة وتسع متريرات 
متريرات  وست  نقطة   15( باركر  طوني  والفرنسي  حامسة(، 
حامسة(، وكل من العمالق تيم دنكان وداني غرين )14 نقطة(.

وسبع  نقطة   19( ديروزان  دميار  للخاسر  سجل  املقابل،  يف 
متريرات حامسة(، وامري جونسون )19 نقطة(، دون ان يلقيا اي 

مساعدة مهمة من زمالئهما.
املوسم قبل  الغربية ووصيف بطل  الشمال  ثاني جمموعة  وفاز 
املاضي »أوكالهوما سييت ثاندر« على مضيفه »اتالنتا هوكس« 
ثاني جمموعة اجلنوب الشرقية )101 ـ 92(، فرفع رصيده اىل 16 
فوزا )مقابل اربع خسائر(، فيما مين »اتالنتا« خبسارته احلادية 

عشرة مقابل أحد عشر فوزا.
وحسم »اوكالهوما سيت« الفوز يف الربع الثاني 27 ـ 18 بعد ان 
تعادل الفريقان يف االول 21 ـ 21 ويف الشوط الثاني ايضا 53 

ـ 53 )الربع الثالث 28 ـ 29 واالخري 25 ـ 24(.
ولقي »لوس اجنليس ليكرز« رابع جمموعة اهلادئ الغربية واحد 
)مقابل  عشرة  الثانية  خسارته  الفائت،  العقد  يف  االندية  ابرز 
عشرة انتصارات(، حني سقط على ارضه امام »فينيكس صنز« 

ثاني اجملموعة نفسها )12 مقابل تسع(، )108 ـ 114(.
ومجع للفريق الفائز السلوفيين غوران دراغيتش وإريك بيلدسو 
حامسة(،  متريرات  تسع  مع  للثاني  و18  لالول   31( نقطة   49
والشقيقان ماركوس وماركيف موريس 37 نقطة )22 لالول و15 

للثاني مع سبع متابعات(.
وعلى املقلب االخر، كان كوبي براينت الذي خاض مباراته الثانية 
نقطة(،   20( للخاسر  املسجلني  افضل  االصابة  من  عودته  بعد 

واضاف اإلسباني باو غاسول )19 نقطة(.
»نيويورك  على  كافاليريز«  »كليفالند  فاز  املباريات  بقية  يف 
»بوسطن  على  نتس«  و«بروكلني   ،)94 ـ   109( نيكس« 
سلتيكس« )104 ـ 96(، و«مينيسوتا متربوولفز« على »ديرتويت 
بيستونز« )121ـ  94(، و«ميلووكي باكس« على »شيكاغو بولز« 

)78 ـ 74(.

الدوري األمريكي بكرة السلة: 
»إنديانا« يعزز صدارته

»الرجاء« إىل ربع نهائي كأس 
العامل

تأهل »الرجاء البيضاوي« بطل املغرب إىل ربع نهائي كأس العامل 
لألندية بكرة القدم بعد فوزه على »اوكالند سييت« النيوزيلندي 

)2 ـ 1(، االربعاء، يف افتتاح البطولة يف اغادير.
وافتتح حمسن ياجور التسجيل للفريق املضيف يف الدقيقة 39 
لكن »اوكالند سييت« أدرك التعادل يف الدقيقة 63 عرب روي 

كريشنا.
وانتظر »الرجاء« حتى الوقت احملتسب بدل الضائع من الشوط 

الثاني ليسجل هدف الفوز عن طريق عبد اإلله حافظي.
املكسيكي  »مونتريي«  مع  النهائي  ربع  »الرجاء« يف  وسيلعب 
يوم السبت املقبل، حيث يستهل بطل أفريقيا »األهلي« املصري 

محلته ضد بطل آسيا »غوانغجو إيفرغرند« الصيين.
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 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

الوالد عاجٌز متامًا اليوم، يف شبابه مل يستطع التعلم ألنه كرب يف 
عائلٍة فقرية فاضطرَّ إىل اإلخنراط يف سوق العمل يف عمٍر فيّت. كرَب 
الوالد ومبا أنه مل يستطع التعلم تناول السالح وترجل من بيته إىل 
شوارع احلرب وأمضى شبابه يف القتال.  وعند انتهاء احلرب أتى 

عائدًا إىل بيته فوَجَد املسكن لكنه فقد العائلة. 
الوالدة، أرسلْت إىل خارج الوطن لتبتعد عن احلرب واملوت وأمضت 

شبابها وترّبْت على نعِتها بالعربية الغريبة.
وعندما عادت إىل البالد وجدت اجملتمع يدفع ضريبة احلرب. وجدِت 
جديد،  تتعّمُر من  واملباني  الشوارع  الشعب.  لكنها فقدت  األرض 
تغري النظام، تبدل احلكام فوجد الوطُن الشعَب لكنه فقد األرض. 

إلتقيا اليوم، قّررا أن يتزوجا كسائر البشر، تزوجا، ومحلِت املرأة 
وأجنبْت. رّبيا األوالد وعّلماهم وأطعماهم وأّمنا هلم املسكن والكساء 
وساروا يف  يكربوا  أن  قبل  األوالد  كرب  احلال«.  قّد  »على  ولكن 
احلياة على وتريتها املتطورة والسريعة بينما الوالد والوالدة مل يكن 

هلما الوقت الكايف جملاراة الواقع والتطور.
حرُب  واألوالد،  األهل  بني  قتاٌل  جديد،  نوٍع  من  قتاٌل  وقع  وهنا 
بقنابل  األوالد يقاتلون  األجيال، جبهتها اجملتمع والسالح خيتلف، 
التطور والعلم واملعرفة واألهل مسّلحون بالعادات والتقاليد والكرُب 
وهؤالء  األهل  من  أكثر  يعرفون  أصبحوا  األوالد  العمر«.  »كرُب 

األخريون مل يقدروا على التخلي عّما عاشوه يف القديم . 
النوايا متجانسة، فالفريقان يريدان األفضل للجميع لكّنهما خيتلفان 

يف طرق التفكري، التعبري واملعيشة. 
الوالد، ومبا أنه مل حيصل على فرصة التعلم ونيل الشهادة، هو 
اليوم يف كوكب التطور عاجز »غري صاحل للوظيفة« وبالتالي فهو 

غري منتج، إذًا فهو نكرة.
وإن كان صاحب مهنٍة فالعمل غري متوفر ألن األوضاع األمنية غري 
مستقرة وإن كانت تلك األخرية ليست مبشكلة فالوضع الصحي ال 
يسمح للوالد بالعمل ألنه قد عانى وتعب وتعذب أثناء القتال يف 

احلرب. 
الوالدة ومبا أنها كانت مشغولة بالتعليق على »جمتمع الغرب« مل 
اليت  الدولة  من  والعمل  احلياة  خربة  الفرصة الكتساب  تتسّن هلا 
إليها بسبب احلرب يف وطنها. وإن كانت لديها  كانت قد جلأت 
اخلربة أو الشهادة اليت ختوهلا العمل ومبا أنها حتًما أصغر من الوالد 

فهي  والزواج«،  لإلرتباط  اإلجتماعي  املفهوم  »حبسب  ها  سنِّ يف 
اليوم عاملة. إمرأة حتتكُّ يومًيا بالعمال األجانب واملواطنني العمال 
وتتعب وتشقى وتعمل ليال نهارًا لتعوَد إىل بيت العائلة وتتعرض 
للخطورة من سرقة أو حماوالت إغتصاب أو عطل يف السيارة أو 
أو .... وذلك أيًضا وطبًعا من جراء اجملتمع الفوضوي الذي وّلَدته 
املرأة  بأن  و«الدارج«  العام  املفهوم  وحبسب  الوطن  يف  احلرب 

مستضعفة. 
الوالد عاجٌز، إًذا فهو ال يستطيع فرض رأيه أو احلكم أو حتى أن 

يكون »رّب العائلة«.
أو  الطعام  إعداد  أو  باملنزل  لإلهتمام  ال وقت هلا  عاملة،  الوالدة 

شراء احلاجيات ألفراد العائلة والنتيجة تأتي على التوالي:
من أطفاٍل يرضعوَن التعب، من صدر الوالدة بدل الغذاء إىل أوالٍد 
يأتون من املدرسة ال جيدون من يفتح هلم باب املنزل ويستقبلهم 
يف األحضان إىل شّباٍن يشكون من العلل النفسية نتيجة حرمانهم 
من  يكون  أن  يفرتض  كان  الذي  النفسي  واإلستقرار  األمان  من 
الوالدة وحنانها ونتيجة تطور  الوالد وافتقادهم إىل حضن  وظيفة 

اجملتمع بالفساد والتكنولوجيا وختلفه بالفكر والثقافة . 
ا هلا  مهاًل أيها الوالد، فليس هناك من عائلٍة بعد اليوم لتكون ربًّ
وأيتها الوالدة ليس هناك أوالد لكي حتضنيهم. فاألوالد كربوا ومل 
يعد يسعهم حضنك الصغري وإحساسِك وشعورِك اختفى مع التعب 

والشقاء بسبب العمل.
هذا هو احلال، ال نستطيع لوم الوالد وال الوالدة وال حتى األوالد 

وال حتى الوطن. 
فالوالد مل يرفض التعلم لكنه ُأجرَب على التفّرغ للقتال والوالدة مل 
العيش  لقمة  للعمل يف سبيل  اضطرت  ها  لكنَّ التقصري  يومًا  ترد 

واألوالد ال يكرهون أهلهم لكنهم من كثرة احلرمان نفروا !!! 
والوطُن مل خيرِت احلرَب لكنه ُأنُتِهك وُقِمع. 

ا واألوالد بنوا مستقبلهم  الوالد مل يكن يوًما أًبا والوالدة مل تكْن أبًدا ُأمًّ
على أساس طفولٍة مبعثرة وتأخر الوقت للتغيري والتصحيح. والوطن 
نشأ على دستوٍر خاطئ ويدفع مثَن التوقيع إىل اليوم من ضحايا 

وحرب وتفجريات وفتنة واشتباكات ..... 
هذا ليس قدرنا وال اختيارنا بل هو واقعنا، فاستيقظوا عليه وتقبلوه 
وابدأوا بتبديله وحتسينه. أال يستحق واقعكم أن حتملوا السالح مّرًة 
للدفاع عنه والسري به حنو األفضل؟ أم أنكم اعتدمت الوقوف خلف 

يف  الوقوف  تعّلمتم  ليتكم  بالقتال؟  األوامر  لتلقي  احلرب  زعماء 
وراء  منتصبني  وقفتم  مثلما  الطعام  نافذة  أمام  منتظمني  الصف 

زمِل احلرب. 
كوني امرأة وليس فقط أنثى وأنَت ُكْن رجال قبل أن تكون ذكرا. 
وأنتم أيها األطفال خذوا حقكم ووقتكم وفرصتكم بعيش طفولتكم، 
إنها األساس الذي تبنون عليه شخصياتكم وقدراتكم املستقبلية.

وأنَت أيها الوطن ال ترضخ هلم وحني جتدهم يبيعونك ويستنزفون 
ر براكينك وجوف أرضك وأطلق ثوارَك  خرياتك ويغتصبون مجالَك َفجِّ

رهم  وافِنهم فلك احلقُّ عليهم دوًما . وأقوياءَك ودمِّ
اليت  األسباب  وأبسط  أدنى  القادم  اجليل  يف  ألبنائنا  يبقى  ه  علَّ

جتعلهم يريدون القدوَم إىل هذه احلياة. 

قـلما واحـمل  الـسالح  أتـرك 

ديانا عبد األمري عواضة

لبنان-  ديانا عبد األمري عواضة
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ONLY AVAILABLE AT HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN

Images for illustrative purposes only.

COMPUTERS
& ELECTRICAL
CARPARK SALE

BRING YOUR TRUCK,
BRING YOUR TRAILER!

HUGE SAVINGS!
DON’T MISS OUT!

THIS WEEKEND!
SATURDAY 14TH & SUNDAY 15TH

COMPUTERS
& ELECTRICAL
CARPARK SALE
& ELECTRICAL
CARPARK SALE

ONLY AT HARVEY NORMAN

@ DOMAYNE AUBURN!
26

62
40

_A
UB

SHOP with CONFIDENCE
Ends 15/12/13. Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees. Images are for illustrative purposes only.

Shop online or mobile: harveynorman.com.au Choose to pick up in store or have it delivered.

HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 8748 4200
Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)
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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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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
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حتية إىل أكرم 
بقلم :الشاعر إبراهيم منصور 

  أطلعين صديق عزيز على ديوان )أراجيح 
الضياء( للشاعر احملامي االستاذ إبراهيم منصور 
عضو نقابة احملامني وعضو إحتاد الكتاب العرب 

يف اجلمهورية العربية السورية .
فأخذ  متواضعًا،  مقااًل  الديوان  عن  فكتبت 
الوفاء طريقه من الصديق الكريم اىل الشاعر 
والقصيدة  التقديم  بهذا  احتفين  الذي  الكبري 
اليت نشرها يف جملة الثقافة يف شهر حزيران، 
حتريرها  ويرأس  يصدرها  واليت   1995 عام 
ويعاونه  عكاش  مدحت  االديب  االستاذ 
نعمان  الراحل  االستاذ  منهم  االدباء  من  عدد 
بالكتابة  والوفري  الكبري  الفضل  صاحب  حرب 
اكتب  كنت  حيث  املهاجر  أدباء  عن  والتأليف 
والشهري  االسبوعي  باصداريها  وللثقافة  له 
عن نشاطات احلركة االدبية والثقافية العربية 
يف سيدني خاصة واسرتاليا عامة حيث كنا قد 
اسسنا رابطة الرتاث العربي وانتخبت سكرتريًا 

لـها.
بقلم شاعر  الوفاء  وفيما يلي نص قصيدة 
منصور  إبراهيم  االستاذ  احملامي  الوفاء 

بعنوان:

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

  الزميل اكرم املغوّش  يتحدث يف إحدى املناسبات الثقافية 
عندما كان سكراتريًا لرابطة إحياء الرتاث العربي)أرشيف(

ويكرب  ويعتز  النزيه  العربي  التاريخ  يفخر 
وشيخ  االطرش  باشا  سلطان  العظيم  بالقائد 
اجملاهدين االكرب بقيادته الدائمة والعامة للثورات 
العثمانيني  فيها  هزم  الذي  املنتصرة  العربية 
والفرنسيني وكبد الصهاينة اجملرمني اخلسائر 

الفادحة من خالل رفاقه واحفاده امليامني .
واذا كانت بعض املسلسالت الغريبة والعجيبة 
اليت يكتبها وخيرجها ويفصلها كل على قياس 
فاشلة  مبحاوالت  الفن  اهل  لبعض  يدفع   من 
وبائسة باستبعاد قائد التاريخ ورفاقه االشاوس 
من شهداء وجماهدين ابطال مثاًل )أخوة الرتاب 
وقيامة البنادق ( وسواهما من مسلسالت منحازة 
افرغها القائمون عليها عندما غيبوا القائد البطل 
سلطان باشا االطرش رافع اول راية عربية يف 
مساء دمشق والقائد احملرر لسورية ولبنان من 
دنس العثمانيني والفرنسيني ولسان حالنا حنن 

احفاده نقول )يا جبل ما يهزك ريح ( .
وال  حاضر  وال  له،  تاريخ  ال  من  الن  نعم 
مستقبل وألن فاقد الشيء ال يعطيه ال يهمنا 
الغالي  الدم  يهمنا  وما  متثيل  النه  التمثيل 
وقرى  ووديان  وحقول  سهول  سقى  الذي 
وبلدات وروابي جبلنا االشم جبل قائدنا ورمزنا 
وتراثنا اخلالد  سلطان باشا االطرش يف القّريا 
وعرمان  وصلخد  واملسيفرة  واملزرعة  والكفر 
وجنران  ومسيع  وبكا  وصوخر  وملح  وامتان 
وخلخلة  الرمان  وام  والسويداء  وذيبني  وعنز 
وشهبا  وداما   والصغرية  الكبرية  والصوّرتني 
وجمدل  والغوطة  جرمانا  اىل  وولّغا  والسجن 
مشس وبقعاثا وعني قنيه ومسعده يف اجلوالن 
اىل حاصبيا وراشيا وظهر االمحر ودير العشاير 
اىل  وخلدة  واملختارة  بشامون  اىل  وحلوى 
الغالي  الوطن  من  بقعة  وكل  فلسطني  جليل 
كانت   واالردن   وفلسطني  ولبنان  يف سوريه 
مسرحًا لساحات الوغى الذي انتصر سيف البطل 
العظيم سلطان باشا االطرش على املستعمرين 
يا  بشر  يا  مسرحي(  )خمرج  ويستكثر  االوغاد 
يف  يذكروهم  بأن  واجدادنا  قائدنا  على  ناس 
عمل صغري وحنن نقول لنا الشرف الكبري  بأن 
ال )ميثل (بهم النهم رمحهم اهلل اكرب  واشرف 
من ذكرهم يف مسلسالت جتاريه )للي   بيدفع 
اكثر( وقائدنا واجدادنا االحرار اهم بكثيري من 
مئات املسلسالت واالقالم  اليت تنز حقدًا على 
االبطال والشهداء وتسرق انتصاراتهم وتوظفها 
يف افالم واعمال مسرحية وهمية ملفقة بعيدة 

كل البعد عن ابطال التاريخ الصحيح.
فدماء الشهداء االبطال هي من كتبت )محاة 
النفوس  تذل  أن  ...أبت  سالم  عليكم  الديار 
الكرام( وارواح الشهداء االشاوس هي من كتبت 
الشهداء  واجساد  للعلم(  للعال  للوطن   )كلنا 
هي  وفلسطني  اجلوالن  يف  املغروسة  االبطال 
ع  بالدي  يا  امسك  )بكتب  وتنشد  انشدت  من 
على  والدي  وال  اهلي  ال  بتغيب  املا  الشمس 

حبك ما يف حبيب (.
بالدنا وامتنا نهضت مع القائد القدوة امللهم 
سلطان باشا االطرش الذي فجر الثورات العربية 
االنتصارات ومل  وحقق  العامة  قياداتها  وتوىل 
يقبل اي منصب عرض على عطوفته من  ملك 
أو رئيس للجمهورية العربية السورية بل رفضها 
من  ويأكل  يزرعها  االرض  مع  يتعاطى  وعاش 
والنضال  بالكفاح  العامره  حياته  طيلة  خرياتها 
حيث كان يستقبل رؤساء وحكام وقادة جيوش 
وسياسيني وقادة روحيني ووسائل اعالم كانوا 
ومضافته  املتواضعة  ودارته  مبعيشته  ينبهروا 
واركان دارته اليت دمرها املستعمر مرات عديدة 
الشهيد  اجملاهد  يعترب  مسلسل  علينا  ليطلع 
ادهم خنجر الذي نعتز به رمحه اهلل وينسبون له  
مبفجر الثورة ويتغافلون عن ابو الثورات العربية 
باشا  سلطان  اخلالد  العظيم  وقائدها  ومفجرها 
االطرش الذي حرر البالد من دنس املستعمرين 
العثمانيني والفرنسيني بعد ان قدم جبلنا االشم 
اكثر من سبعة االف شهيد بطل من احرار بين 

معروف. 
اخلائن  وخاصة  الطغاة  وجه  يف  ثار  كما 
جبلنا  اىل  اساء  الذي  الشيشكلي  الصهيوني 
وقائد ثوراتنا والذي اعدمه البطل نواف غزالة 
االبطال  من  مغاوير   احرار  مع  اختذه  قرار  بعد 
امثال نواف الشريطي وعبدي املغّوش والشيخ 
مشاعل  محلة  أبناء  من  وامثاهلم  جربوع  حسني 
الكرامة العربية يف الربازيل ألنه اي الشيشكلي  
ظن انه اذا هرب اىل ابعد بلدان العامل  سينجو 
له  االحرار  ان  يدِر  مل  ولكن  االعدام  حكم  من 
باملرصاد وهذا ما اعلمين به البطل نواف غزاله 
اثناء مقابلة صحفية اجريتها معه خالل زيارة قام 

بها اىل سيدني قبل رحيله اىل دار اخللود .
قد  كانوا  الذين  املّنظرين  بعض  كان  واذا 
تعلموا  قد  باحلقيقة  فهم  قومية  احزابًا  اسسوا 
سلطان  واملنتصر  احملرر  القائد  نضاالت  من 
يأخذوا  مل  االسف  مع  لكنهم  االطرش  باشا 
القائد  طبقها  اليت  الشعارات   رددوا  بل  بها 
اما  االحرار  ورفاقه  اواًل  نفسه  على  سلطان 
وسرقة  النكبات  سوى  جتن  فلم  االحزاب  هذه 
الن  وكوارث  هزائم  اىل  وحتويلها  االنتصارات 
االنتهازيني الذين وصلوا اىل قيادة العصابات 
القومية   االحزاب  قادة   من  الشرفاء  استغلوا 
والدليل  االحزاب من مضامينها   وافرغوا هذه 
العربي  القائد  وتغيب  اختطاف  ذلك  على 
واملفكر الكبري البطل  شبلي يوسف العيسمي 
والعديد  االحرار  االبرار  واجملاهدين  اجلهاد  ابن 
املعتقالت  يف  ماتوا  الذين  املناضلني  من 
السفله  ،ونذكر  القوم  شرفاء  من  واملنايف 
واملأجورين  اخلونة  احفاد  من  واملستكتبني 
والكتيبات  الرخيصة  املقاالت  يدجبون  الذين 
العنصرية وهم يعرفون ان حجمهم  ال قيمة هلا، 
وتاريخ املوحدين الدروز اكرب واشرف منهم ومن 
العمالء  يقدم  ملن  الويل  ثم  والويل  اسيادهم 
واخلونة على االبطال الذين بذلوا كل ما ميلكون 
من اجل العروبة وحترير االوطان وليتذكر خونة 
عليهم  وما  يرحم  ولن  مل  التاريخ  ان  الوطن 
اىل سرية  والعودة  الصحيح  التاريخ  قراءة  اال 
باشا  سلطان  العظيم  املثالي  وقائدنا  االبطال 
حر  وكل  واحفادهم  االبرار  وصحبه  االطرش 
شريف من امتنا العربية ألن العودة اىل الرتاث 
املعني فضيلة واباء والن القائد العظيم سلطان 
باشا االطرش  هو ابو الثورات العربية وقائدها 
ومفجرها مع رفاقه واحفاده الذين اناروا طريق 
احلرية والعزة والكرامة ولسان حاهلم يردد بكل 

عزة واباء:

تربة وطنا ما نبيعا بالذهب 
                  ودم االعادي جنبلو برتابها 

القائد العظيم سلطان باشا االطرش 
مفجر وقائد الثورات العربية املنتصرة 

 كتب اكرم املغوّش  

نبع يبوح ومنجم يرتمن    
هذا صداك على املدى يا أكرم 

إن كان رمسك عن جفوني نائيًا   
حدق ففي عمق السريرة ترسم 

يف مشرقي والصبح ترنو جنمة   
معروفة وأخال أنت التوأم 

أعطيت ضادك من ضلوعك دفقة 
مسحورة يف كل جارحة فم 

تعطي البذور بكل فصل مومسًا  
وبذور حرفك كل يوم موسم 

كم بني من صاغ اجلوانح  مرقمًا 
أو بني من يسعى بغيه االرقم 

ما رعشيت للمدح لكن هزني  
رحم لفصحانا يبوح به الدم 

جندينا اجملهول ...أنت سفرينا 
قلمًا يسيل ودمعة تتكلم 

كم من جنود كرمت أشخاصها 
لكنما اجملهول منها أكرم 

يا ألف تسلم للصحافة واملنى
بلغ رفاقك  من )بسدني ( إسلموا 

) حتية إىل أكرم(
االستاذ االعالمي أكرم برجس املغّوش كتب 

معلقًا على ديواني ) أراجيح الضياء ( قائاًل:
سدني  من  لك  حتية  منصور  )إبراهيم 
خلدته  الذي  الغالي  املوطن  إىل  ...اسرتاليا 

باحلب والنضال واجلمال(.
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اعالنات ملبورن

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

Page 24صفحة ٢٤     

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



Page 25صفحة 25     

Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

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 14 December 2013  2013 األول  كانون   14 السبت 

مبناسبة عيدي امليالد ورأس السنة ، يتوجه اجمللس القاري للجامعة 
اللبنانية الثقافية يف العامل ألسرتاليا ونيوزيلندا، بشخص رئيسه 
طوني يعقوب وكافة االعضاء، بأطيب التهاني والتمنيات  من مجيع 
ومجعيات  وأحزاب  مؤسسات  ونيوزيلندا،  أسرتاليا  يف  اللبنانيني 
ويتمنى  والتجارية.  اإلعالمية  احلقول  وفعاليات يف خمتلف  خريية 
وألسرتاليا  أبنائه،  جلميع  والسالم  االستقرار  لبنان،  االم  للوطن 

الوطن الثاني املزيد من التقدم واالزدهار. 
كما يتقدم اجمللس القاري بالشكر العميق من أبناء اجلالية الكرمية، 
وكافة املؤسسات اللبنانية، لدعمهم املتواصل وتشجيعهم الدائم. 
ظل  حتت  بفعالية  املساهمة  واىل  الصف،  وحدة  اىل  ويدعوهم 
اجلامعة الواحدة من أجل إبراز الوجه احلضاري والثقايف للوطن األم 
لبنان. وهنا ينوه اجمللس بالدور الفعال واالجيابي للقيمني على 
فروع اجلامعة يف اسرتاليا ونيوزلندا لنشاطاتهم اليت يقومون بها 

يف هذا اجملال .
من  كل  اىل  والتمنيات  بالتهنئة  ليتوجه   ، املناسبة  هذه  ويغتنم 
ميشال  العامل  يف  الثقافية  اللبنانية  للجامعة  العاملي  الرئيس 
اعضاء  ولكافة  القديسي  طوني  العاملي  العام  ولالمني  الدويهي 
اللبنانية  اجلمهورية  رئيس  اىل  وايضا  فيها.   العاملي  اجمللس 
العماد ميشال سليمان ، واىل قائد اجليش العماد قهوجي، واىل 

احلكومة االسرتالية وكافة االسرتاليني عموما .
وكل عام وأنتم خبري

األمني العام القاري   طوني كرم

تهنئة مبناسبة عيدي امليالد ورأس السنة اجلديدة

تتغنى  اليت  »ناركوكوريدو«  اغاني  تؤدى  اجنليس:  لوس 
بكارتيالت املخدرات يف نواد خاصة يف لوس اجنليس واتالنتا 
يظهر  ما  على  املخدرات  على  احلرب  فشل  اىل  ترمز  وهي 

الوثائقي »ناركو كولتورا«.
وحياول الفيلم وهو من اخراج املصور االمريكي شول شفارس 
ان يرد على السؤال التالي : ما هو الرابط بني حمقق يف 
لوس  يف  ومغن  خواريث  سيوداد  يف  القضائية  الشرطة 
اجنليس؟ واجلواب هو : »ناركو كولتورا« او ثقاقة املخدرات 
املخدرات  على  احلرب  موسيقية،  ظاهرة  اىل  حولت  اليت 
املسؤولة عن سقوط 60 اىل مئة الف قتيل يف املكسيك يف 

السنوات السبع االخرية.
الفيلم الوثائقي الذي بدأ عرضه يف لوس اجنليس اجلمعة بعد 
شهر على عرضه يف نيويورك وميامي، قدم يف عرض عاملي 
اول يف مهرجان ساندانس يف كانون الثاني/يناير املاضي.

ويقول شول شفارس الذي عمل مصور حرب يف افغانستان 
وكينيا وهاييت والنزاع االسرائيلي-الفلسطيين لوكالة فرانس 
برس »اريد ان يدرك الناس اىل اي حد هذا املوضوع معقد. 
النهم  املوضوع  هذا  يتجاهلون  واال  الناس  يفكر  ان  اريد 

يعتربونه حربا مكسيكية بعيدة عنهم«.
ويضيف املخرج الذي بدأ العمل حول هذا املوضوع يف العام 

املكسكيك  يف  العنف  سنتني  مدى  على  صور  بعدما   2010
الواليات  )يف  هنا  الكوكايني  ما  شخص  يستهلك  »عندما 
املتحدة( فانه يؤثر على ما حيصل هناك )املكسيك(. اننا مجيعا 
معنيون«. ويوضح »كنت فعال مرهقا. فبعد فرتة ادركت انه 
اذا استمريت يف عرض صور للقتلى والعنف واجلرائم فاني ال 

اروي القصة اليت اريد اظهارها لذا اجنزت هذا الفيلم«.
الشرطة  من  عنصرا  كولتورا«  »ناركو  يرافق  جهة  فمن 
القضائية يف سيوداد خواريث يدعى ريتشي سوتو وتراكم 
اجلثث عند اقدامه مع عشر جرائم قتل يف اليوم العام 2010 
بعدما  املخدرات  كارتالت  على  مستعرة  احلرب  ان  حني  يف 
شنها الرئيس املكسيكي فيلييب كالديرون ومولتها الواليات 

املتحدة جزئيا.
من جهة اخرى يتابع الفيلم مسرية امريكي من اصل مكسيكي 
يدعى ادغار كينرتو الذي يستغل هذا النزاع من هدوء منزله 
»لوس  املوسيقية  الفرقة  قائد  فهو  اجنليس.  لوس  يف 
بوكناس دي كولياكان« ويؤدي اغاني »ناركوكوريدو« وهي 
موسيقى مكسيكية فولكلورية الطابع تتغنى بكارتالت، يف كل 

واليات جنوب الواليات املتحدة.
اليت تفصلها  باسو )تكساس(  ايل  احدى حانات  ويغين يف 
»مع  خواريث  سيوداد  عن  االمريكية-املكسيكية  احلدود 

الكالشنيكوف والبازوكا نفجر رؤوسا لذي يعرتضون طريقنا، 
القتل«. وهو  حنن دمويون حنن جمانني حنن مدمنون وحنب 

يدندن االغنية نفسها البنه البالغ اشهر قليلة.
ويؤكد املغين الذي يتقاضى مخسة االف اىل 15 اللف دوالر 
من الزبائن الذين يطلبون منه تأليف هذه االغاني انه مسامل. 
اني  مباشرة  »انا لست ضالعا  برس  فرانس  لوكالة  ويقول 
وعدم  امحر  خط  وضع  فقط. جيب  للموسيقى  وقيت  اكرس 

جتاوزه«.
ويقول شول شفارس »لقد غضبت كثريا يف املرة اوالىل اليت 
حضرت فيها حفلة الدغار« وكان يومها قد غطى جرمييت قتل 
يف تيخوانا. ويضيف »لكين ادركت الحقا ان هذه املوسيقى 
بها  ويطالب  رائجة  فهي  واالزعاج،  للجدل  مثرية  انها  رغم 
ناجم عن سياساتنا )ملكافحة  واقع  »انها  الشباب«. يضيف 
الثقافة  محلنا  واذا  الواقع.  عن  تنجم  املخدرات(.فالثقافة 

املسؤولية فاننا لن نصل اىل نتيجة«.
»دياريو  صحيفة  من  رودريغيس  ساندرا  الصحافية  وتقول 
دي خواريث« ان جناح هذه املوسيقى »هي مؤشر اىل ضياع 
خمدرات  جتار  انهم  على  يظهروا  ان  الشباب  يريد  جمتمعنا. 
والسلطة  العقاب  من  واالفالت  للنجاح  مثاال  النهم يشكلون 

الالحمدودة«.

العنف يف املكسيك يتسلل اىل الثقافة الشعبية االمريكية
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 Hatem
Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@

ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
@fib‡«cÎ@pbfláÇ
@ÚÓ‰fl¸a@Úéaã®a
@äb»édi@@Úñb©a
Úèœb‰fl

FFF
NNÚ”ÏqÏfl@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›flb»n€a@¿@÷áñÎ

Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

Master License No: 409566317 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

النبك  مدينة  من  اآلتية  املعلومات  تتضارب 
النظام  التامة لقوات  السورية حول السيطرة 
-12-9 االثنني  يوم  حبلول  عليها  السوري 
السوري  التلفزيون  بث  حني  ففي   ،2013
الرمسي مشاهد من قلب املدينة جلنوده برفقة 
بعض األهالي، الذين وحبسب زعم التلفزيون 
الرمسي، »يشكرون قدوم اجليش لتخليصهم 
من اإلرهابيني«، أكد ناشطون معارضون أن 
املدينة ما زالت »تقاوم« وخباصة يف األحياء 
وأن  االسرتاتيجية،  املدينة  من  الشرقية 
املدينة ال  جزء كبري من  النظام على  سيطرة 
يعين سقوطها بالكامل. وتشكل النبك هاجسًا 
للنظام كونها قريبة من الطريق الدولي دمشق 

– محص املقطوع منذ 2013-11-20.
ومع األخبار الواردة من القلمون فإن النظام 
ودير  قارة  من  كل  على  السيطرة  من  حتول 
عطية والنبك للتقدم أكثر باجتاه مزارع قرية 
رميا مستغاًل إرباك قوات املعارضة يف طريقه 
إىل يربود معقل املعارضة املسلحة القوي يف 

القلمون.

»جيش اإلسالم« و »داعش« 
وحرب االنسحابات واإلعالم

مل يكن سقوط معظم أحياء النبك بعد تسعة عشر 
أربع جمازر  الدامية وتوثيق  يومًا من املعارك 
على األقل ذهب ضحيتها أطفال ونساء ذحبًا 
وحرقًا، وقامت بها حبسب مصادر املعارضة 
وما مت مجعه من شهادات الناجني، ميليشيات 
»لواء  و  )الشبيحة(  الوطين«  الدفاع  »جيش 
أبو الفضل العباس« و »حزب اهلل« و »لواء 
السقوط  هذا  يكن  مل  العراقي،  الفقار«  ذو 

من  عاصفة  دون  من  مير  أن  للنبك  الكارثي 
ومقاتلني  إعالميني  ناشطني  من  االتهامات 
لبعض الكتائب اإلسالمية كـ »جيش اإلسالم« 
وتركها  املدينة  من  باالنسحاب  »داعش«  و 
فريسة لسكاكني النظام السوري الذي أعمل 

فيها جمازر مروعة.
)مراسل  عمار  ُخبيب  اإلعالمي  الناشط  وقال 
مباشر معه  اتصال  مباشر( يف  شبكة سورية 
على قناة »األورينت«: »مل يأت أحد ملؤازرة 
للمؤازرة  اإلسالم  جيش  جاء  النبك.  مدينة 
أيام«.  أربعة  قبل  الفور  على  وانسحب 
القادة  أحد  من  اليقني  اخلرب  »جاء  وأضاف: 
اإلسالم«،  جيش  انسحاب  عن  امليدانيني 
مستنكرًا دخول »جيش اإلسالم« مناطق كدير 
عطية وقارة والنبك وانسحابه منها بعد أيام 
قليلة من املعارك ومعتربًا أن تكرار هذا الفعل 
سيؤدي إىل فقدان »جيش اإلسالم« احلاضنة 

الشعبية.
وأكد عدد من أهالي مدينة القلمون أن الكتائب 
املقاتلة يف النبك كانت فقط )الكتيبة اخلضراء 
وجبهة النصرة وعددًا من مقاتلي املدينة ومن 

قرى ومدن القلمون(.
الناطق  علوش  إسالم  النقيب  صفحة  وعلى 
العسكري باسم »اجلبهة اإلسالمية« و »جيش 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  اإلسالم« 
خرب  أو جمرد  بيان  أي  يظهر  مل  »فايسبوك« 
عن معركة النبك. وكان آخر ما نشره هو بيان 
خيص حرب السيطرة على مقار هيئة األركان 
و  »داعش«  و  »احلر«  بني  حلب  ريف  يف 
»اجلبهة اإلسالمية« وهو ما دفع أحد املعلقني 
من »جماهدي داعش« للقول متهكمًا: »جيش 
من  ويفر  اجملاهدين  ظهر  يكشف  األفالم 

االئتالف  املعارك ويسارع حلماية مستودعات 
الكافر اليت كادت تصدأ«.

عناصر  اإلسالم«  »جيش  من  عناصر  واتهم 
»داعش« بأنهم هم من سلم جبهات القلمون 
وانسحبوا.  والنبك  وقارة  عطية  دير  يف 
وحبسب أحد الناشطني اإلعالميني يف القلمون 
فإن »داعش انسحبت يف كل من قارة ودير 
أيام من دخوهلا  النبك بعد  عطية وكذلك من 
يف حني أن جيش اإلسالم كان موجودًا لكن 
مع الكثري من إشارات االسـتفهام وانـسـحاب 

غـري مفهوم من جبهة القتال يف النبك«.
األخبار  دقة  استقصاء  أو  توثيق  ولصعوبة 
حول من انسحب ومن قاتل يف معركة النبك 
بالسؤال:  علوش  إسالم  النقيب  إىل  توجهنا 
»هناك من اتهم »جيش اإلسالم« باالنسحاب 
من النبك وترك مواقع القتال ملصلحة دخول 
اجملازر  وارتكابها  وحلفائه  النظام  ميليشيات 
وما هو ردكم على  تنفون؟  أم  تؤكدون  هل 
يف  االنسحاب  أسباب  هي  وما  االتهامات؟ 
معلاًل  اإلجابة  عن  علوش  فأمتنع  مت«؟  حال 
»اجملاهدين«  سالمة  ختص  أمنية  بأمور  ذلك 
وخمتصرًا الرد: »حاليًا أخي الكريم معتم على 
ألسباب  وذلك  اعذرنا  كامل  بشكل  املوضوع 

أمنية«.

ضربة لـ«اجلبهة اإلسالمية« يف أول 
الطريق

انسحب  ومن  والقال  القيل  عن  النظر  بغض 
النبك بعد دير عطية  ومن قاتل فإن سقوط 
وقارة يشكل ضربة قاسية لقوات املعارضة 
املسلحة بشكل عام يف منطقة القلمون، ولـ 

»اجلبهة اإلسالمية« األقوى عسكريًا يف قوى 
بعد  املعارضة املسلحة بشكل خاص، خباصة 
أيام من تشكلها، وتعويل البعض عليها يف 
كما   ،2 جنيف  قبل  عمالتية  مكاسب  حتقيق 
اسرتاتيجية  مناطق  يف  للجبهة  حرجًا  يشكل 
كان هلا معظم السيطرة عليها، إذ كان صمود 
النبك وقارة ودير عطية ليشكل ضغطًا هائاًل 
 – دمشق  طريق  قطع  بعد  األسد  نظام  على 
للنظام  عسكرية  مقار  من  واالقرتاب  محص 
ومستودعات مهمة واسرتاتيجية له يف جبال 
الناصرية وحميط النبك، مضافًا إىل هذا كله 
يف  األقوى  الركن  اإلسالم«  »جيش  فشل 
إمداد  طريق  بفتح  دمشق  ريف  يف  اجلبهة 
على  السيطرة  النظام  إعادة  بعد  للغوطة، 

العتيبة يف الغوطة الشرقية.
على  أحد  على  خافيًا  يعد  مل  كله،  هذا  مع 
بني  الناعمة«  »الرسائل  و  »التطّيبات«  رغم 
وبوساطات  اإلسالمية«  و«اجلبهة  »داعش« 
»أحرار الشام« غالب األحيان حجم اهلّوة بني 
وباألخص  اإلسالمية«  »اجلبهة  و  »داعش« 
لـ  مبشاكل  ينذر  مبا  اإلسالم«،  »جيش 
بدأت  عنها.  بغنى  هي  اإلسالمية«  »اجلبهة 
مقار  حرب  لتستكمل  إعالمية  اتهامات  حرب 
يف  حصل  ما  آخرها  يكون  لن  األرض  على 
مستودعات األركان التابعة لـ »اجليش احلر« 
»داعش«  عليها  سيطرت  واليت  حلب  يف 
لتعود »اجلبهة اإلسالمية« فتستعيدها ملصلحة 
األمس  أن حتالفات  ما يعين  احلر«،  »اجليش 
معارك  يف  لالستمرار  قابلة  تكون  لن  رمبا 

النفوذ والسيطرة بني القوى املعارضة.

ريف دمشق - يامن حسني

هزمية النبك: »جيش اإلسالم« متهم والنقيب إسالم علوش يطلب التعتيم
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ملبورن

Saturday 14 December 2013  2013 األول  كانون   14 السبت 

روبري خبعازي املنسق العام للتيار الوطين احلر يف اسرتاليا لـ »اهلريالد«:
جنحنا يف خدمة القضية اللبنانية وابقاء جسر التواصل بني لبنان 
املقيم واملغرتب وأظهرنا وجه لبنان احلقيقي للمسؤولني االسرتاليني

التيار  تأسس  عام  اي  يف   *
الوطين احلر يف ملبورن ومتى 

انتسبت اليه؟
احلر  الوطين  التيار  تأسس   -
وهو   1989 عام  ملبورن  يف 
اول مكتب للتيار يف االغرتاب 
اللبناني وحتى قبل لبنان حيث 
الوقت  ذلك  يف  يسمى  كان 
اللبناني«  التنسيق  »مكتب 
وقد انتسبت للتيار عام 2001 
اهلجوم  اثناء  آب    7 بعد  اي 
الشرس الذي تعرض له طالب 

التيار.

عدد  نعرف  ان  لنا  هل   *
للتيار  املنتسبني  األعضاء  

الوطين يف اسرتاليا؟
املنتسبني  أعداد  تقدر   -
باملئات  اسرتاليا  يف  للتيار 
اما املؤيدون فعددهم باآلالف، 
التيار  عليه  يعول  العدد  وهذا 
يف  او  اسرتاليا  يف  كان  ان 
ليست  هنا  يهمنا  وما  لبنان، 
املؤمنة  النوعية  بل  العددية 
تضم  واليت  اللبنانية  بالقضية 
على  واملناصرين  املنتسبني 

حد سواء.
 

* كيف تصف لنا عالقة التيار 
عامة  اللبنانية  اجلالية  بأبناء 

وباالحزاب السياسية خاصة؟
التيار هي أكثر من  - عالقات 
جيدة مع ابناء اجلالية اللبنانية 
اننا خندم  اذ  احدا  نرفض  وال 
ان  كما  خيدمنا،  والكل  الكل 
بعض  مع  ممتازة  عالقاتنا  
السياسية  والتيارات  االحزاب 
مع  عداء  على  لسنا  اننا  حيث 
احد، وان كنا خنتلف يف بعض 
االمور واملسائل السياسية غري 
ومسائل  بأمور  نلتقي  قد  اننا 
اخرى، وان كنا نتعرض لبعض 
وما  كنا  الننا  املضايقات 
التغيري   اجل  من  نعمل  زلنا 
الوطن  وان  خاصة  واالصالح 
اكثر مما حتمل  يتحمل  يعد  مل 
حيث الفساد مستشٍر يف مجيع 

مثقف  انسان  لبناني  أصل  من  بخعازي  روبري 
اصحاب  أحد  وهو  بطالقة  العربية  يتكلم 
املعروفة  املطبخية  لألدوات  كالسيكا  مؤسسة 
املحالت يف  اكثرية  تزود  والتي  وعامليًا  اسرتاليًا 

اسرتاليا.
 ..2001 عام  الحر  الوطني  التيار  اىل  انتسب 
الوطنية،  وسياسته  ونهجه  بخطه  منه  ايمانا 
وهو عضو فاعل فيه لعب دورا كبريا يف صفوفه 
انتخابه  تم  التيار  خدمة  يف  ولتفانيه  وكوادره 

منسقا عاما له يف اسرتاليا.
بصمت،  يعمل  االخالق،   دمث  الطبع،  هادئ 
الخري،  أعمال  ايادٍ بيضاء يف  العديد وله  ساعد 
مع  واسعة  صداقات  وله  الجميع  من  محبوب 

الناس وبعض املسؤولني االسرتاليني.
التقته »الهريالد« وكان لها معه هذا الحوار:

واملؤسسات  الدولة  ادارات 
رادع  من  وال  اخلاصة  

للمسؤولني.

* كونك رئيس التيار الوطين 
انت  هل  اسرتاليا،  يف  احلر 

راض عن أدائه؟
كل  من  يعملون  الشباب   -
طاقاتهم  وبكل  قلوبهم 
يؤمنون  النهم  وامكانياتهم 
بقضية وطن لذلك فان عملهم 
واملسؤولية  باجلدية  يتصف 
وهي  ممتازة  تأتي  والنتائج 
لبنان  خدمة  يف  دائما  تصب 

واجلالية.

* العماد ميشال عون كان ميثل 
ما بني السبعني والثمانني يف 
املئة من الشعب اللبناني، هل 

ما زالت شعبيته كما كانت؟
عون صاحب  ميشال  العماد   -
قائد  وهو  ورؤية   منطق 
حمبة  وهاجسه  ملهم  وطين  
الوطن وحمبة الشعب قبل كل 
شيء واعتقد ان شعبيته وان  
الشيء يف وقت  تدنت بعض 
ادراك  لعدم  اما  االوقات  من 
وفكره  نهجه  لصوابية  البعض 
يقروا  ان  يلبثون  ال  انهم  غري 
له بهذه الصوابية واما بسبب 
االعالم املشّوه واملغرض الذي 
للتهجم  امكانياته  كل  جيند 
مصداقيته  من  والنيل  عليه 
له  االتهامات  توجيه  خالل  من 
اليت ال متت للحقيقة بصلة اال 
تلبث  ال  واحلقائق  الوقائع  ان 
هذه  وبطالن  زيف  تكشف  ان 
الشعب  ان  يبقى  االتهامات.. 
الواعي واملدرك لألمور ال يربح 
حق  على  العماد  ان  يتأكد  ان 
تزداد  شعبيته  ان  نرى  وهلذا 
يوما بعد يوم حيث انه صاحب 
مكافحة  يريد  وهو  ومنطق  حق 
واصحاب  واملفسدين  الفساد 
وهدر  بسرقة  امللطخة  االيادي 
العماد  قال  وقد  العام  املال 
عون يف أكثر من مناسبة وبكل 

لبنان  ان  وشفافية  صراحة 
ليس مفلسا بل منهوب.

الوطين  التيار  حقق  ماذا   *
لنا  تصف  وكيف  ملبورن  يف 
املسؤولني  مع  التيار  عالقة 

االسرتاليني؟
- على الصعيد االسرتالي لقد 
رفعنا اسم لبنان عاليا يف هذا 
مشاركتنا  خالل  من  االغرتاب 
وطنية  مبناسبات  الفعالة 
درجات  بأقصى  متميزين 
لبنان  وجه  ومظهرين  التنظيم 
احلضاري احلقيقي لالسرتاليني 

ال كما يصوره البعض.
وعلى الصعيد اللبناني كنا وما 
زلنا نستقدم ضيوفا من لبنان 
كي يبقى االتصال قائما وقويا 
املقيم واملغرتب  اللبناني  بني 
السياسية  مناسباتنا  يف 
جاءت  ومجيعها   واالجتماعية 
اليت  احملاضرات  خاصة  ناجحة 

حاوره الزميل كميل مسعود
الزميل كميل مسعود يحاور منسق عام التيار يف اسرتاليا روبري بخعازي

كنا ندعو اليها املثقفني.

* كلمة اخرية ماذا تقول ألبناء 
اجلالية؟

بعضا  بعضنا  نعرف  كلنا   -
اآلخر  عن  غريب  منا  أحد  وال 
وكل ما أطلبه من أبناء اجلالية 
وتتوحد  النوايا  تصفو  ان  هو 
للذهاب  مستعد  وانا  اجلهود 
ُطلب  اذا  احلدود  ابعد  اىل 
من  حيمينا  ما  وهذا  ذلك  مين 
االنقسامات.. كجالية علينا ان 
نكون يف بوتقة واحدة يف هذا 
ما  وان  خاصة  املضياف  البلد 
جيمعنا أكثر بكثري مما يفرقنا.

أوجه  ان  من  هنا  لي  بد  وال 
وخاصة  التيار  ألعضاء  الشكر 
يف  يضحون  الذين  املؤيدين 
سبيل التيار مما يساعده على 
االستمرار يف مسريته الوطنية 
خدمًة  االمام  حنو  والتقدم 

للجالية وللبنان وقضاياه.

مصافحة بني املنسق العام روبري  بخعازي والزميل كميل مسعود

بعيد  ملبورن  يف  االجتماعي  القومي  السوري  احلزب  احتفل 
التأسيس الـ 81 وذلك مساء السبت ما قبل املاضي يف صالة 

غرينفال يف منطقة تومستون.
وكان يف مقدمة احلضور  قنصل لبنان العام يف فيكتوريا االستاذ 

غسان اخلطيب والنائبان خليل عيدي ونزيه االمسر.
كما شارك احلزب يف مناسبته هذه اجلامعة اللبنانية الثقافية يف 
العامل فرع فيكتوريا، تيار املردة، التيار الوطين احلر، حركة أمل،  
تربوية  ومؤسسات  خريية  اىل مجعيات  اضافة  الشيوعي  احلزب 
وفكرية وفعاليات من اجلالية اللبناينة.. االستاذ سامي مظلوم 
فيكتوريا   للجامعة يف  السابق  الرئيس  واالستاذ كريم عيسى، 
املعروف سايد  االعمال  رجل  اخلريية  بعشتار  دار  رئيس مجعية 
حامت والسيدة جانيت عقيلته والزميل كميل مسعود وحشد من 

املواطنني.
املناسبة  عن  فيها  حتدث  كلمة  القى  اهلل  العبد  صباح  الشاعر 

شارحا مبادئ الزعيم اخلالد انطون سعادة.
السهرة  ختام  ويف  ملبورن  مطربي  من  خنبة  احلفل  أحيت  فنيا 

وزعت اجلوائز على مستحقيها.

حبضور رمسي وشعيب
احلزب السوري القومي االجتماعي يف 
ملبورن حيتفل بعيد التأسيس الـ 81

الجمهور

شهادات تقدير للمستحقني

عريف الحفل

صباح العبد اهلل يلقي كلمة الحزب
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Signature Tyres  مؤسسة املكاري

SignatureTYRES

صاحب  املكاري  أمحد 
 Signature Tyres مؤسسة 
جاء  السيارات،  لدواليب 
يف  وهو  اسرتاليا  اىل 
وملا  عشرة،  اخلامسة  
الراحة  قرر  علومه  أنهى 
املكاري  فوزي  لوالده 
مصلحة  عنه  فاستلم 
وراح  السيارات  دواليب 
يبيع ويشرتي وقد افتتح 
اسم  حتت  كاراجات  عدة 
حتى  املكاري  مؤسسة 
املؤسسة  هذه  أصبحت 
مجيع  على  معروفة 

األراضي الفيكتورية.
متكال  طريقه  أمحد  مشى 
رضى  وعلى  اهلل  على 
بصدق  والعمل  الوالدين 
ومساعدة  واخالص 
بالربح  مقتنعا  الزبائن 
ذات  خدمة  مقابل  القليل 

نوعية عالية، فأصبحت مؤسسة املكاري تنمو وتعلو 
وتزدهر لتصبح اليوم من أهم املؤسسات يف والية 

فيكتوريا.
هذا وذاع  صيت املؤسسة بعد ان انفردت بتقديم 
الدواليب املمتازة واجليدة جدا ومن أشهر املاركات 
العاملية واحمللية  بأسعار ال ميكن أن جتدها يف اي 
كاراج آخر واالجنطة احلديثة  من ماركات خمتلفة من 
أروع االشكال حيث ال يتآكلها الصدأ على مر الزمن 

وبأسعار مغرية للغاية.
خدمات ميكانيكية داخل املؤسسة على يد أختصاصيني 
اىل غيار زيت وفرامل )فرامات( وكالتش )دبرياج( 

وميزان حديث.
املكاري  مؤسسة  عن  هذا  كل  ملاذا  سائل:  رّب 
انين  وصراحة  وشفافية  بكل صدق  يأتيك  واجلواب 
ال أطلق الكالم جزافا امنا هناك معاملة تلمسها ملس 

اليد وأحاديث تسمعها من الناس اينما كنت.
ولكفاءته  عمله  جمال  االنسان يف  هذا  خلربة  ونظرا 
اجملبولة  العالية  والخالقه  يقدمها  اليت  اخلدمات  يف 
كل  على  امسه  أصبح  جمتمعه  يف  الطيبة  بالسمعة 
شفة ولسان واصبحت شهرة كاراجاته وحمالته ذائعة 

الصيت يف سائر احناء ملبورن.
ونظرا لتواضعه الذي نشأ عليه فهو يعامل العاملني 

معه كأنهم اسرة واحدة.
وهو  احلياة،  على  فوزي  جنله  اطل  ان  ما  واليوم 
الذي تتلمذ على يد والده، حتى أخذ الكثري عنه من 
القيم الطيبة يف الصدق والتعامل مع الناس بأمانة 
واخالص، حيث يصح فيه القول »هذا الشبل من ذاك 

االسد« وكذلك »من شب على شيء شاب عليه«.
وعندما تتحدث عن املغرتبني اللبنانيني الناجحة يكون 

السيد أمحد املكاري واحدا منهم.

أحمد املكاري ونجله فوزي املكاريفوزي املكاري يتحدث على الهاتف

واجهة املؤسسة الضخمة

بعض  ُيتداول يف  مما  املسيحيني  بعض  بريوت: خيشى 
وسائل االعالم عن استهداف املناطق املسيحية خالل فرتة 
االعياد، وهذا ما عرب عنه املواطن رميون خرياهلل عندما اعلن 
املناطق  استهداف  من  كالقاعدة  تنظيمات  مينع  اال شيء 
املأهولة مسيحًيا، ويوافقه بشري خوري االمر، مشرًيا اىل 
ان من يسمح لنفسه باستهداف اخيه من الطائفة نفسها، 

لن يتأخر عن استهداف املذاهب والطوائف االخرى.
حديثه  ( يف  العوني  التيار   ( سليم سلهب  النائب  يرى 
املسيحية  للمناطق  استهداف  ينشر عن  ما  ان  ل«إيالف« 
اعالمية  تبدو  حتذيرات  نتيجة  جاء  االعياد  خالل  لبنان  يف 
اكثر مما هي حقيقية، فهي تهويلية اكثر مما هي واقعية، 
ويضيف:« بعض اجلهات االمنية من مسؤولني امنيني نفوا 

ان يكون لديهم خرًبا عن املوضوع.
القرتاب  التهويل  نطاق  ضمن  يدخل  االمر  كأن  ويتابع« 
االعياد اجمليدة يف لبنان كي نبقى حبالة رعب وخوف وعدم 

استقرار«.
ويلفت سلهب ان التوافق السياسي الداخلي بامكانه ان 
جينِّب لبنان الكثري من هذه االمور، واحلوارات اليت جتري 
السياسية منها وغريها ممن خيتلفون بالرأي، جتابه هكذا 
امور، وال ميكن منع االنفجار االمين باملطلق، غري ان التوافق 

يؤخره او قد يلغيه يف املناطق.

ختويف اجملتمع املسيحي
االمور يعود اىل  الغرض من كل هذه  ان  ويؤكد سلهب 
االستحقاقات السياسية، وخصوًصا رئاسة اجلمهورية، وقد 
تشكل كل هذه املعطيات ضغًطا غري مباشر من اجل القيام 

باالستحقاق الرئاسي.
االخبار عن تفجريات  اما من املستفيد من نشر كل هذه 
مرتقبة للمناطق املسيحية يف لبنان؟ جييب سلهب :« من 
لديه حالة عدم استقرار، ومن ميلك رؤية بان احلل السلمي 
يزعجه،  وهذا  لبنان  على  سريتد  املنطقة  يف  السياسي 

وجيعله متضرًرا.
عن املسيحي يف لبنان واستضعافه واستهدافه واسباب 
ذلك، يؤكد سلهب انه دستورًيا مت تشريع عدم استضعاف 
املسيحي يف قانون الطائف، رغم ان املسيحي هو حقيقة 
منذ  حقوقه  استعادة  الدؤوب  وعملنا  مبوقعه،  االضعف 
حتى  الصالحيات  بعض  وخسرنا  اآلن،  حتى   1990 العام 
ضمن اتفاق الطائف، ولكن ال شك اصبح للمسيحي كلمته 
يف لبنان، رغم ان تلك الكلمة ليست مأخوذة 100% بعني 
االعتبار، اما الصالحيات الدستورية اليت منلكها من خالل 
رئاسة اجلمهورية، فقد اضمحلت اىل درجة اننا ال نستطيع 
او ان منلك موقًفا  بآلية حمددة دستورية ان نكون حكًما 

يسمح لنا فرض بعض االمور.

تشرذم مسيحي
عوني  وتيار  لبنانية  قوات  بني  املسيحيني  انقسام  عن 
على  املسيحيني  تشرذم  اي  ذلك  يساهم  مدى  اي  اىل 
استهدافهم امنًيا؟ يؤكد سلهب ان املسيحيني مل يكونوا 
بيوم من االيام متفقني سياسًيا، كان هناك تنافًسا منذ ايام 
االستقالل مع الكتلة الوطنية والدستورية، مع الشهابيني 
واحللف، وكل العهود شهدت عدم احتاد الكلمة املسيحية، 
وهي عالمة فارقة، وكنا نأمل على كل الفئات يف البلدان 
العربية ان تأخذ منا مثااًل، من خالل قرارات خمتلفة الجل 
بالتوحيد  نتكلم  ان  جيب  وال  صحيحة،  دميوقراطية  اجياد 
جيب ان نتحدث عن مبادرات سلمية وحوارات، ولكن مع 
رأي  واحرتام  املسيحي  اجلسم  يف  االختالف  هذا  احرتام 
اآلخر حتى لو اختلفنا، الن املطلوب ليس توحيد الرأي بقدر 
ان يكون لدينا حوارات ومبادرات كي نصل اىل استحقاق 

رئاسة للجمهورية من خالل هذه احلوارات.

تهويل ام حقيقة واقعية مع قرب االعياد؟

املناطق املسيحية اللبنانية يف مهب 
االستهداف

ريما زهار
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شاب جيين ثروة من بيع اهلواء 
النقي على اإلنرتنت!

مكن طالب فرنسي ُيدعى "أنطوان ديبالي" يبلغ من العمر 22 عامًا 
أي  بيع عبوات ال حتتوي على  الدوالرات من خالل  آالف  من مجع 
اإلخباري  أورانج  موقع  أورد  ما  النقي حبسب  اهلواء  سوى  شيء 

الربيطاني.
عبوات صغرية  تعبئة  وبدأ يف  فكرته  تنفيذ  من  أنطوان  ومتكن   
سعتها ربع ليرت من اهلواء النقي من مسقط رأسه يف بلدة مونتسوك 
جنوبي غرب فرنسا، وعرضها للبيع على أحد املواقع الفرنسية على 

شبكة اإلنرتنت مببلغ يعادل 5 دوالرات للعبوة الواحدة.

قبل  من  شديد  بإقبال  االنرتنت  على  طرحه  منذ  املنتج  وحظي 
الراغبني باحلصول على هواء نقي من بلدة أنطوان الذي يؤكد أنه 
ال يرغب ببيع أكثر من 10 لرت من اهلواء أسبوعيًا حفاظًا على نقاء 

اهلواء يف بلدته اجلميلة.

 باريس هيلتون تنعى مانديال وتقع 
يف خطأ فادح

حاولت جنمة اجملتمع املخملي باريس هيلتون التعبري عن حزنها 
لوفاة زعيم جنوب افريقيا التارخيي نيلسون مانديال،

فيهم  مبن  اإلنرتنت،  ناشطو  هلا  يغفره  مل  خطأ  يف  فوقعت 
أن  به تصرفها، بعد  الذين مل جيدوا ما يربروا  املعجبون بفنها 
 I Have" نسبت ملانديال اخلطاب الشهري الذي بات يعرف خبطاب
A Dream". فقد كتبت هيلتون تغريدة على صفحتها يف موقع 
الرائع وامللهم،  بالرجل  إياه  مانديال واصفة  "تويرت" نعت فيها 
 .. مانديال  نيلسون  يا  بسالم  "ارقد  الراحل  خماطبة  كتبت  كما 
كلمتك "لدي حلم" كانت ملهمة. انت إنسان رائع". لكن املعروف 
أن خطاب "I Have A Dream")لدي حلم( هو للقس األمريكي ، 
الناشط السياسي املطالب حبقوق األمريكيني السود مارتن لوثر 
كينغ ، الذي اغتيل يف عام 1968. وكان كينغ قد ألقى خطابه 
الشهري ذاك يف عام 1963، أي قبل عام واحد من حصوله على 
جائزة نوبل للسالم، وذلك يف العاصمة األمريكية واشنطن. من 
جانبه نفى مكتب الفنانة باريس هيلتون أن تكون هي من كتب 
هذه التغريدة، إذ صدر بيان وجه من خالله أصابع االتهام إىل 
انتحل شخصيتها وزور مشاركتها، "لإليقاع بها  شخص جمهول 
يف مواقف مؤسفة وحمرجة أمام اجملتمع الدولي"، دون اإلشارة 
إىل كيفية قيام هذا الشخص بذلك من خالل حسابها األصلي. 

 عارضة أزياء لبنانية ُمهّددة بنشر 
فيلم فاضح هلا

إعالمي،  تصريح  يف 
حتّدثت عارضة األزياء 
جويل حامت عن تهديد 
حبيبها  من  تلّقته 
صور  بنشر  السابق 
تظهرهما  وتسجيالت 
محيم،  وضع  يف 
تعر  مل  أنها  وأكدت 
اهتمام  أي  املوضوع 
موجود  غري  ألنه 
برمته  ونفته  أصال، 

نفًيا قاطًعا.
إىل  حامت  وأشارت 

اخلالف الذي وقع بينها وبني زميلتها العارضة مرييام كلينك، 
حول رسالة وصلتها إىل هاتفها احملمول منذ 3 أشهر، وتضّمنت 
تبّلغ  ومل  كثرًيا  ذلك  فاستغربت  والشتائم،  النعوت  من  الكثري 

وكيلها القانوني حينها ألنها أرادت فهم ما جيري.

وتابعت حامت : "فجأة خرجت كلينك لتقول أن مثة قرصنة طالت 
هاتفها وكانت قد كتبت قدح وذم حبقي، وقالت أنها متلك فيلًما 
إباحًيا لي، وهي مل تذكر إمسي لكنها أصّرت على الوصف بشكل 
بني  رابطة  باملوضوع  تهتم  ال  أنها  إىل  مشرية  الناس"،  عرفه 

مرييام وحبيبها السابق، وقالت : "مرييام ال يعتب عليها".

اليت  العالقة  أن  كشفت  الراسي،  جورج  بالفنان  عالقتها  وعن 
جتمعهما منذ شهرين هي عالقة جدية، وقالت أنها هي من تقّربت 
من جورج يف املرة األوىل عن طريق "الفايسبوك"، وأنهما وقعا 

يف احلب ثالث مرات قبل التعّرف إىل بعضهما. 

اوباما يغازل رئيسة وزراء الدمنارك 
يف تأبني مانديال… وميشيل متربمة

التقطت عدسات املصورين صوًرا الفتة لعدد من رؤساء وزعماء 
دول العامل على هامش مراسم تأبني الزعيم اجلنوب األفريقي 
بالعاصمة  »سويتو«  استاد  يف  الثالثاء،  مانديال،  نيلسون 
جوهانسربج، الذي امتأل ثلثاه حتت أمطار غزيرة ولكن يف أجواء 

احتفالية، حبضور عشرات اآلالف من مواطين جنوب أفريقيا.
ويف إحدي الصور، ظهر الرئيس األمريكي باراك أوباما ورئيس 
وزراء بريطانيا ديفيد كامريون، وهما يلتقطان صورة مشرتكة 
الدمنارك، هله تورنينج مشيت، بهاتفها خالل  مع رئيسة وزراء 
املراسم، وعلى حنو قريب منهم ظهرت زوجة الرئيس األمريكي 

ميشيل أوباما، غري مهتمة مبا يفعله زوجها.

ويف صورة أخرى ظهر »أوباما« مع رئيسة وزراء الدامنارك وهما 
أوباما متربمة من  إليهما ميشيل  يتبادالن الضحك، بينما نظرت 

احلديث اجلانيب بينهما.

)إىل  هوالند  فرانسوا  الفرنسي  الرئيس  صورة  أظهرت  كما 
وهما  ساركوزي،  نيكوال  السابق  الفرنسي  والرئيس  اليمني(، 
متجهمان خالل املراسم، وكل منهما ينظر يف وجهة خمتلفة عن 
اآلخر، مبا ُيشري إىل طبيعة العالقات بينهما بعدما أطاح »هوالند« 

بـ«ساركوزي« من االنتخابات الرئاسية األخرية. 

 مراهقة تتحول إىل »حامل« بعد كل 
وجبة طعام

التاسعة  يف  مراهقة  تعاني 
عشرة من العمر، من مشكلة 
أنه  إذ  بطنها  يف  غريبة 
من  كل  يظن  لدرجة  ينتفخ 
يراها أنها حامل يف شهرها 
التاسع، بعد كل وجبة طعام 

تتناوهلا.

وهذه املشكلة يف جهازها اهلضمي، تظهر بعد كل وجبة طعام 
من  كبرية  أجرت جمموعة  أن  وبعد  خفيفة،  كانت  مهما  تتناوهلا 
التحاليل والفحوصات مل يتضح أنها تعاني من أي مرض، إال أن 
األطباء ال زالوا يف حرية يف أمرها ويظنون أن ما حيدث هلا نتيجة 
اللتصاقات يف األنسجة الليفية والعصبية يف أمعائها تسبب آالمًا 

شديدة وإنتفاخًا ملحوظًا يف البطن.
كما يرى األطباء ان الفتاة حباجة لعملية قد تكلفها 4000 جنيه 

إسرتليين. 

 أحبها بعد أن سرقها.. فوقع يف 
قبضة الشرطة! 

متّكنت الشرطة يف الصني من إلقاء القبض على لّص بعد أن 
حاول مواعدة مالكة جهاز كمبيوتر حممول كان قد سرقه منها.

وذكرت صحيفة »غلوبال تاميز« أن يانغ )20 عامًا( سرق كمبيوتر 
نافذة  خالل  من  بيغينغ  إىل شقتها يف  تسّلل  فتاة  من  حممول 

مفتوحة.

هلا  الصور  من  العديد  شاهد  أن  بعد  الفتاة  حبب  يانغ  ووقع 
على جهاز الكمبيوتر، فتواصل معها عرب اإلنرتنت، واعدًا بإعادة 

الكمبيوتر إن وافقت على اخلروج معه يف موعد عاطفي.

وسارعت الفتاة لالتصال بالشرطة بعد أن حّددت موعد ومكان 
اللقاء مع اللّص، فتم القبض عليه وحبوزته الكمبيوتر. 

 صيين يعيش 20 عاماً يف »بالوعة« 
من أجل تعليم أبنائه!

كني - إيف - اكتشفت سلطات بكني أن رجاًل قضى أكثر من 
عقدين من الزمان حتت األرض يف بالوعة للصرف الصحي من 
ذكره  ما  حبسب  أبنائه،  تعليم  تكاليف  لدفع  املال  توفري  أجل 

التلفزيون احلكومي الصيين )CCTV( اليوم )األحد(.

وتعثرت ظروف املدعو وانغ )53 عامًا( بسبب الغرامات الكبرية 
اليت تعرض هلا بعد انتهاكه سياسة الطفل الواحد )لديه ثالثة 
أبناء( ما اضطره إىل اهلجرة من منطقته الريفية لكسب العيش 

عن طريق تنظيف السيارات.

ولتقليل النفقات اخلاصة به ولتوفري املال من أجل أبنائه، وعاش 
أنابيب  جبانب  األرض،  حتت  مرتين  عمق  على  بالوعة  يف  وانغ 
الصرف الصحي، إذ مل يكن ميتلك ما يزيد عن حقيبة نوم )سليب 

باغ( وغطاء وسخان للمياه.

ووصلت حالة وانغ إىل مسامع سلطات املدينة اليت أغلقت باب 
البالوعة، املدخل الوحيد لبيته، وحاولت البحث عن سكن آخر له، 
احملفوفة  األماكن  هذه  مثل  العيش يف  من  املواطنني  حمذرين 

باملخاطر حتت األرض.

اليت  املدة  بسبب طول  للنظر  الفتة  وانغ،  حالة  أن  رغم  وعلى 
قضاها حتت األرض يف ظروف غري آدمية، أشارت وسائل اإلعالم 
األخرى إىل أن هذه احلالة ليست فريدة من نوعها، إذ إن هناك 
العديد من املشردين يعيشون حتت األرض بال مأوى يف املدن 

الصينية. 
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من هنا وهناك

Saturday 14 December 2013  2013 األول  كانون   14 السبت 

 عامل أعاد لسعودي 26 ألف ريال.. 
فكافأه بـ 15 رياالً فقط الغري !؟

كافأ مواطن سعودي عاماًل بنغالديشيًا مبركز حقال التابع حملافظة 
أضم على أمانته بـ 15 ريااًل فقط، جراء إعادته حمفظة نقود بها 

26 ألف ريال كان قد فقدها دون أن يشعر.

الغاز  بيع  جبوار حمالت  القرية  بسوق  احملفظة  على  الوافد  وعثر 
ووجد بداخلها اسم الشخص، فقام بالتوجه ألحد املواطنني الذي 
دّله عليه ورافقه إىل منزل صاحب احملفظة، فما كان من صاحب 

احملفظة إال أن قدم له مكافأة مالية قدرها 15 ريااًل فقط.

رئيس  حبضور  مقرها  يف  تكرميه  قررت  االجتماعية  التنمية  جلنة 
اجلمعية وأحد األعضاء، حيث قدمت له شهادة شكر ومبلغًا ماليًا 

قدره ألف ريال على أمانته.

بالده  إىل  إجراءات سفره  أنهى  الوافد كان قد  أن  بالذكر  جدير 
وبانتظار املغادرة غدًا االثنني، إال أنه مل يفكر يف أخذ النقود بعد 

العثور عليها وسعى لتسليمها إىل صاحبها. 

 تركي يطلق زوجته ويطالبها بـ 250 ألف 
دوالر بسبب نظافتها املفرطة

كلفت العناية الفائقة بالنظافة من ِقبل سيدة تركية دعوى قضائية 
رفعها عليها زوجها يطالبها فيها بـ 250 ألف دوالر وإنهاء العالقة 

الزوجية بينهما.

بعد 4 سنوات من احلياة املشرتكة بني الزوجني يؤكد الزوج أن 
حياته حتولت إىل جحيم ال يطاق بسبب هوس زوجته بالنظافة، إذ 

ألقى الضوء على بعض من جوانب حياته الزوجية.

يقول الزوج يف دعواه إن زوجته كانت متنعه من استخدام املرحاض 
بعد تنظيفه، وإن ثائرتها كانت تثور إذا سقطت شعرة منه على 
السرير، أو الوسادة. كما لفت الزوج االنتباه يف دعواه إىل أن 
زوجته مل تطبخ أبدا، وأنهما كانا حيجزان الطعام اجلاهز من خارج 
املنزل "كي ال يتسخ املطبخ" هذا ويؤكد الرجل على حقه باملطالبة 
بدل منزل  ألف هي  أن 200  بالتشديد على  ألف دوالر،  بـ 250 
األضرار  تعويض عن  املتبقية فهي  الف   50 الـ  أما  اشرتاه هلا، 
وفقا  إصالحها"  ميكن  "ال  واليت  له،  بها  تسببت  اليت  النفسية 

لوصفه. 

 حذاء من املاس بـ3 مليون دوالر!

االغلى مثنًا يف  املاسي  احلذاء   Yi Zhouالصينية املصممة  قّدمت 
نهار  أمريكي،  دوالر  مليون   ٣.1٨٨ قيمته  بلغت  والذي  العامل 
اليت دهشت  ماتيلد  االمرية  األربعاء يف هونغ كونغ وامام أعني 

به.
وقد صنع هذا احلذاء بواسطة ٣٨.٨٨٣ ماسة ويزن 4.٧5 كيلوغرام 
فنديفورست  ا.ف  أنفريسواس  دار  أجنزته  اخلالص،  الذهب  من 

 .Diaroughبواسطة ماسات من دار

 عجائب من الصني: مبنى ضخم يسقط 
على ظهره كامالً دون أن يتحطم! 

يف حادثة غريبة جدًا من نوعها سقط السبت املاضي مبنى سكين 
بداًل  واستخدمنا كلمة سقط  الصينية،  مدينة شنغهاي  كامل يف 
من انهار ألنه سقط حرفيًا على »ظهره« -إذا صح التعبري-دون 

أن يتحطم!!

املبنى كان قيد اإلصالحات وكان خاليًا من السكان، ولكن لألسف 
تويف شخص واحد يف هذه احلادثة.

لتسرب  املانعة  اجلدران  مشكلة يف  هو  سقوطه  سبب  أن  ُيقال 
املياه من فيضان نهر ديانبو، ولكن هذا ال يربر سقوط مبنى كهذا 

بكل بساطة من جذوره كما يف أفالم الكارتون!

عجائب من الصني: مبنى ضخم يسقط على ظهره كاماًل دون أن 
يتحطم!عجائب من الصني: مبنى ضخم يسقط على ظهره كاماًل 
دون أن يتحطم!عجائب من الصني: مبنى ضخم يسقط على ظهره 

كاماًل دون أن يتحطم!

 فلورا كوكرييل... ملكًة جلمال فرنسا 
2014

 انتخبت الفرنسية - البنينية فلورا كوكرييل الليلة املاضية ملكًة 
 ٣٣ فيها  تواجهت  مسابقة  ختام  يف   ،2014 لعام  فرنسا  جلمال 

شابة.

وقالت ملكة مجال فرنسا ذات البشرة السمراء والتى يبلغ طوهلا 
أول  فى  الدولية  التجارة  جمال  فى  دراستها  وتواصل   ،1,٨2
تصريح صحايف بعد اختيارها: »أنا فخورة بتمثيل فرنسا متنوعة«، 
وأعربت عن أملها فى أن تعمل من أجل حمو األمية ودمج النساء 

يف أوساط العمل.

وختلف كوكرييل بذلك ملكة مجال فرنسا عام 201٣ مارين لورفوالن 
اليت حلت وصيفة أوىل يف مسابقة ملكة مجال العامل هذه العام.

»ميس  مسابقة  فى  فرنسا  أحناء  شتى  من  شابة   ٣٣ وشاركت 
فرانس« اليت جرت الليلة املاضية على مسرح زينيت يف ديغون 
)وسط البالد(، وترأس جلنة التحكيم املغين الشهري غارو، وذلك 
تصرحياته  ضوء  على  ديلون  آالن  العاملي  املمثل  استقالة  بعد 

املساندة للتيار اليميين املتطرف.

فارتان  سيلفي  املغنيتني  من  كل  املسابقة  جلنة حتكيم  وضمت 
مقدم  إىل  باإلضافة  تيوف،  الكوميدي  واملمثل  فرجيه،  وإيلودي 
الربامج جون بيري برينوه وزوجته ملكة مجال فرنسا السابقة ناتالي 

ماركيه، واملغين فانسون نيكلو.
رئيسًا  اختري  الذي  ديلون،  آالن  العاملي  الفرنسي  املمثل  وكان 
املسابقة  رئاسة  عن  العودة  قرر  التحكيم،  للجنة  احلياة  مدى 
السنوية بعد التصرحيات التى أدىل بها متضامنًا مع حزب اجلبهة 
الوطنية )اليمني املتطرف( واليت مل تلق قبواًل من جانب منظمي 

»ميس فرانس«. 

 رونالدو مذهول من شبهه
النجم  اعجب 
لي  تغا لرب ا
كريستيانو رونالدو 
مدريد  ريال  العب 
بتمثاله  اإلسباني 
الذي  الشمعي 
متحف  له  حنته 
بالعاصمة  الشمع 
مدريد  اإلسبانية 
قال:"انه  حيث 
شرف بالنسبة لي. 

انه نسخة مين".
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تتــمات

بوتني: حل القضية..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

سورية.
وقال بوتني: »متكّنا، حتى اآلن على األقل، من تفادي التدخل 
العسكري اخلارجي يف الشؤون السورية وانتشار النزاع إىل خارج 
املنطقة، كان لروسيا إسهام كبري يف ذلك. كنا نعمل فعال حبزم 
وتفكري واتزان، مل نعرض مصاحلنا اخلاصة واالستقرار العاملي 
ناضجة  دولة  تتصرف  أن  نظري، هكذا جيب  وجهة  من  للخطر، 

ومسؤولة«.  
وأضاف: »نتيجة لذلك استطعنا سويًا مع شركائنا حتويل جمرى 
األحداث من احلرب إىل تسيري العملية السياسية السورية العامة 

وحتقيق التوافق الوطين«.
وتابع قائال إن »السابقة السورية أكدت على الدور املركزي لألمم 
سورية،  حول  الوضع  بنّي  وقد  العاملية.  السياسة  املتحدة يف 
وحول إيران اآلن، أنه ميكن وجيب حل أية مشكلة دولية بوسائل 
دبلوماسية فقط دون اللجوء إىل أعمال القوة اليت ال آفاق هلا 

وتثري رفض معظم دول العامل«.  
للقضية  نهائية  تسوية  أية  أن  على  كلمته  يف  بوتني  وشدد   
الطاقة  إنتاج  يف  إيران  حق  تضمن  أن  جيب  اإليرانية  النووية 
النووية لألغراض السلمية من جهة، وأمن مجيع دول املنطقة، مبا 

فيهم إسرائيل، من جهة أخرى.
وقال الرئيس الروسي: »يف ما خيص القضية النووية اإليرانية، 
مت حتقيق خطوة انفراجية يف هذا اجملال، لكنها ليست إال اخلطوة 

األوىل«.
حّل  عن  البحث  مواصلة  الضروري  »من  ان  يقول  واضاف 
النووي  الطاقة  قطاع  تطوير  يف  حقها  إليران  يضمن  أوسع، 
لألغراض السلمية، كما يضمن أمن مجيع دول املنطقة مبا فيها 

اسرائيل«.
وأعاد الرئيس الروسي إىل األذهان أن القضية النووية اإليرانية 
حللف  الصاروخية  الدرع  منظومة  لنشر  األساسية  الذريعة  كانت 

الناتو يف أوروبا.
إىل  طريقها  يف  اإليرانية  النووية  فالقضية  اآلن  »أما  وتابع: 
احلل، بينما تبقى منظومة الدرع الصاروخية يف مكانها، وال تبقى 

فحسب، بل جيري تطويرها«.
وأوضح بوتني:« لقد جتلى لنا األمر بوضوح، ومفاده أن منظومة 
فقط،  باإلسم  إال  دفاعية  منظومة  ليست  الصاروخية  الدرع 
وهي يف حقيقة األمر حلقة هامة يف سلسلة القدرات اهلجومية 

اإلسرتاتيجية.
الواليات املتحدة على مدى فرتة طويلة  وأضاف قائال:« كانت 
الصاروخية  الدرع  الرئيسي ملنظومة  أن اهلدف  الزمن تعلن  من 
اعرتاض صواريخ قد تطلقها  أوروبا هو  إنشاؤها يف  يتم  اليت 
إيران« فيما أعلن وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف األسبوع 
املاضي أن احلل التام للوضع املتعلق بالقضية النووية اإليرانية 
جيب أن يلغي مسألة إنشاء منظومة الدرع الصاروخية يف أوروبا 

من قبل الواليات املتحدة والناتو«.
وأكد بوتني أن بالده مستعدة للعمل املشرتك مع شركائها من 
وأن  للتجزئة.  القابل  غري  للجميع  املتساوي  األمن  ضمان  أجل 
الكبار  الثماني  جمموعة  يف  رئاستها  فرتة  خالل  سرتكز،  بالده 
على حل القضايا الدولية امللحة، ومنها قضية تعزيز نظام عدم 

االنتشار والتصدي لإلرهاب الدولي ومكافة االجتار باملخدرات.

هاغل: هزائم املعارضة..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

انعكاس ملدى تعقد وخطورة الوضع الذي ال ميكن التنبأ به«.
معرفة  علينا  »ما حدث يطرح مشكلة عويصة وسيكون  وأضاف 
كيفية معاجلتها مع اجلنرال سليم ادريس واملعارضة املعتدلة«، 
موضحًا »عندما تتعرض املعارضة املعدلة لنكسات فهذا امر سيئ 

لكن هذا هو ما نواجهه«.
من جانبه قال مسؤول أمريكي لـ »فرانس برس« طالبا عدم ذكر 
امسه إن »اجلبهة االسالمية«، اليت تشكلت يف تشرين الثاني/

نوفمرب املاضي من سبع جمموعات متشددة، استولت على »جممع« 
مباني للجيش السوري احلر بالقرب من احلدود الرتكية.

وأضاف ان هذا احلدث كان له »أثر انتقالي« إىل مراكز أخرى 
بالفرار خوفًا من تعرضهم  للجيش السوري احلر الذ مسؤولوها 

هلجوم اجلماعات املتشددة.
رئيس  ادريس،  اللواء  أن  إىل  األربعاء  أنباء صحافية  وأشارت 
أركان اجليش السوري احلر، فّر من مقر هذا اجليش يف  هيئة 
باب اهلوى وانه موجود حاليًا يف قطر قبل أن ينفي اجليش احلر 

هذه املعلومات.
وردًا على سؤال بشأن مصري اللواء ادريس، أشار تشاك هاغل 
إىل ان الواليات املتحدة »تواصل دعم اجلنرال ادريس واملعارضة 

املعتدلة« وستواصل إرسال املساعدات االنسانية اىل سورية.
ويتصاعد التوتر باستمرار بني اجلبهة االسالمية واجليش السوري 

احلر.
ويف مطلع كانون االول/ديسمرب احلالي أعلنت اجلبهة االسالمية 
انسحابها من هيئة قيادة اجليش السوري احلر مؤكدة انه مل يعد 

ميثلها ما زاد من تفتت املعارضة.

اإلبراهيمي
اىل ذمل قال مسؤولون امس االول اخلميس إن املبعوث الدولي 
األخضر اإلبراهيمي أمهل طريف الصراع يف سورية حتى 27 كانون 
األول )ديسمرب( اجلاري لتحديد وفديهما ملفاوضات السالم املزمع 

عقدها الشهر املقبل.
الدول الكربى  ومن املقرر أن يلتقي وزراء خارجية حنو 30 من 
 22 يوم  السويسري  مونرتو  منتجع  يف  وغريها  املنطقة  ودول 
بني  للمفاوضات  تأييدهم  ملنح  املقبل  )يناير(  الثاني  كانون 

الرئيس بشار األسد ومعارضيه.
مباشرة  أول حمادثات سورية  اإلبراهيمي يف  يتوّسط  بعد ذلك 
أن  املقرر  ومن  )يناير(.  الثاني  كانون   23 من  بدءًا  جنيف  يف 
يؤكد األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون قريبًا عقد االجتماع 
الوزاري يف مونرتو حيث ستكون فنادق جنيف ممتلئة يف هذا 

الوقت بسبب معرض سنوي للساعات الفاخرة.
تتمتع  انتقالية  حكومة  على  االتفاق  هو  للمؤمتر  املعلن  واهلدف 

بصالحيات كاملة إلنهاء الصراع.
وحدد اإلبراهيمي هذه املهلة لدمشق واملعارضة لتحديد فريقيهما 
يف »مؤمتر جنيف 2« الذي يأتي بعد مؤمتر عقده املبعوث السابق 
احلكومة  تشارك  ومل   .2012 )يونيو(  حزيران  يف  أنان  كويف 

السورية ومعارضوها رمسيًا يف تلك احملادثات.
وقالت خولة مطر املتحدثة باسم اإلبراهيمي إن املبعوث الدولي 
يريد حتديد الوفدين حبلول 27 كانون األول )ديسمرب( وإن هذا 

موعد نهائي لتلقي أمساء أعضاء الوفدين ورئيسيهما.
وال يرجح أن يسبب ذلك مشكلة حلكومة األسد، لكن معارضيه 

يعانون من االنقسام الشديد والفوضى.
وقال ديبلوماسي عربي: »التحدي األكرب هو وفد املعارضة. ال 

اتفاق حتى اآلن«.
 26 احلر يف  السوري  اجليش  قائد  ادريس  سليم  اللواء  وقال 
تشرين الثاني )نوفمرب( إن اجليش احلر سيقاطع املؤمتر ويواصل 

القتال لإلطاحة باألسد.
وقال االئتالف الوطين السوري الذي ال ميلك نفوذًا يذكر على 
املقاتلني يف الداخل إنه مستعد للحضور، لكنه طالب بأاّل يكون 

لألسد دور يف أي حكومة انتقالية.
املعارضة  تزداد  مير  يوم  كل  »مع  غربي:  ديبلوماسي  وقال 
تشرذمًا. جيب أن نتأكد من حضورهم ووحدتهم. ذلك هو التحدي 

األكرب.«
املتحدة وروسيا  الواليات  اإلبراهيمي مع مسؤولني من  وجيتمع 
يف جنيف يوم 20 كانون األول )ديسمرب( سعيًا لتسوية مسألة 
قائمة ضيوف االجتماع الوزاري اليت ختتلف حوهلا اآلراء خصوصًا 

فيما يتعلق بدعوة إيران.
وكان اإلبراهيمي قال إنه يريد مشاركة إيران والسعودية.

وقال األسد الذي أحرزت قواته تقدمًا عسكريًا يف بعض املواقع 
عزز موقفه إنه سريسل مندوبني إىل حمادثات جنيف، لكنه لن 
يقبل بأي شروط مسبقة وسيطرح أي اتفاق لالستفتاء. غري أن 

شخصيات من املعارضة تقول إن نتيجة االستفتاء ستزور.
ومل يتضح حتى اآلن مدة انعقاد مؤمتر السالم يف املقر األوروبي 

لألمم املتحدة يف جنيف.
وقال الديبلوماسي الغربي إن اجلمع بني الطرفني يف غرفة واحدة 
سيكون إجنازًا كبريًا، لكن لن تكون هذه إاّل بداية. وأضاف: »من 

احملتمل أن يستغرق األمر عاما على عدة جوالت.«

تصعيد »االخوان« يسابق..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

معسكرًا لقوات األمن املركزي يف االمساعيلية، ثم اشتبكوا مع 
الشرطة بالرصاص ما أدى إىل سقوط عشرات الضحايا. وذكر 

ان انفجار سيارة مفخخة ادى اىل جرح 25 شرطيًا.
وختم طالب اجلماعة يف اجلامعات أسبوعًا من التظاهرات ختللته 
حتركاتهم  يف  بتصعيد  الشرطة،  قوات  مع  عنيفة  اشتباكات 
فتوجهوا بتظاهراتهم أمس االول إىل مقر وزارة الدفاع القريب 
مواجهات  سبب  ما  القاهرة،  شرق  يف  مشس  عني  جامعة  من 
مع قوات األمن املكلفة محاية مقر الوزارة. وطاملا جتنب طالب 
األمين  الطوق  من  االقرتاب  مشس  عني  جامعة  يف  »اإلخوان« 
للوزارة، لكنهم نظموا أمس االول مسريات طافت حرم اجلامعة 
احلديد  باملتاريس  وقطعوه  املأمون  اخلليفة  شارع  إىل  وخرجوا 
إىل  اجليش  قوات  فاضطرت  اإلداري،  األمن  مع  مواجهات  بعد 
غلق الشارع باألسالك الشائكة قبل مقر الوزارة بعشرات األمتار، 
ومترتس جنود يف اجليش خلف األسالك ووقفت حشود الشرطة 

وآلياتها خلف جنود اجليش.
وتقدم الطالب احملتجون حنو السلك الشائك وبدأوا يهتفون 
ضد اجليش والشرطة ويلوحون بإشارات »رابعة« يف إشارة إىل 
الشرطة  قادة يف  وأطلق  مرسي.  املعزول حممد  الرئيس  دعم 
حتذيرات عرب مكربات الصوت للطالب بضرورة إخالء الشارع وفتح 

الطريق لكن بال جدوى.
وبدأت قوات الشرطة يف التقدم حني حاول طالب ختطي السلك 
الشائك، وفتحت الشرطة خراطيم املياه حنو الطالب وأمطرتهم 

Saturday 14 December 2013  2013 األول  كانون   14 السبت 

كر  جوالت  لتبدأ  احلشود،  لتفريق  للدموع  املسيل  الغاز  بقنابل 
قوات  املتظاهرون  خالهلا  رشق  األمن  وقوات  الطلبة  بني  وفر 
الشرطة باحلجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا النريان يف بعض 

املخلفات.
ويف حني دعا »حتالف دعم الشرعية« املؤيد ملرسي يف بيان 
إىل تظاهرات حاشدة اليوم »لدعم احلركة الطالبية«، أكد اجمللس 
األعلى للجامعات يف بيان »استمرار الدراسة يف خمتلف الكليات 
اليت  املواعيد  حسب  االمتحانات  بانعقاد  وااللتزام  واجلامعات« 

أعلنتها خمتلف الكليات يف مجيع اجلامعات.

العاصفة مستمرة..
تتمة املنشور على الصفة اخلامسة

الباروك   - كفريا  طريق  اعتربت  كذلك  السيارات.  امام  سالكة 
مقطوعة وطريق ميدون - جزين اليت تربط البقاع الغربي باجلنوب، 
يف حني ال تزال طريق راشيا - شبعا وعني عطا - شبعا مقطوعة 
بسبب تراكم الثلوج وتشكل اجلليد. اىل ذلك، فتحت اجلرافات 
التابعة اىل وزارة االشغال والبلديات واجليش اللبناني طرقات 
القرعون - جب جنني - غزة - املرج - شتورا   - قليا - سحمر 

وطريق مشغرة - صغبني - عميق - قب الياس.
على  الثاني  لليوم  ابوابها  واخلاصة  الرمسية  املدارس  واقفلت 
على  اما  االسبوع.  نهاية  حتى  االقفال  هذا  التوالي، وسيستمر 
وال  املزارعون،  اختذها  اليت  االجراءات  فإن  االضرار،  مستوى 
سيما اصحاب اخليم البالستيكية قبل العاصفة حدت من اخلسائر 
الثلوج  وذوبان  هطلت  اليت  االمطار  كميات  ترفع  ان  ويتوقع 

منسوب حبرية القرعون. 
اما النازحون السوريون يف اخليم ال سيما يف املرج وغزة وكامد 
توفر  وعدم  القارس  الربد  بفعل  عصيبة  ساعات  عاشوا  اللوز، 
باملساعدات  القرى  اهالي  ومدهم  الكافية،  التدفئة  وسائل 

الغذائية والفرش واحلرامات.
عاليه

اليكسا اال الصقيع،  اثر للعاصفة  يف مدينة عاليه مل يكن اي 
والثلوج على مستوى 1200م.

ومجيع الطرق سالكة واملوظفون ذهبوا اىل اعماهلم وكذلك طالب 
اجلامعات يف منطقيت عاليه واملنت االعلى، وحركة السري طبيعية 
عاليه  جرد  مرتفعات  كافة يف  والداخلية  الرئيسية  الطرق  على 

واملنت االعلى.
اجلنوب

بعدما  احلاصباني  وادي  فجرا،  تساقطت،  اليت  الثلوج  المست 
غطت، ليال، مرتفعات شويا وعني قنيا وكفرمحام وحاصبيا.

وجتاوزت مساكة الثلوج حدود ال55 سم يف املرتفعات الغربية 
جلبل الشيخ، 15سم يف شبعا و10سم يف كفرشوبا. 

هذا وباتت الطرقات اليت تربط حاصبيا بشبعا وكفرشوبا وعني 
املعدنية،  بالسالسل  للسيارت اجملهزة  اال  مقطوعة  عطا وشويا 
على  األشغال  ووزارة  البلديات  اىل  العائدة  اجلرافات  وعملت 

إعادة فتحها.
كما غّطت الثلوج مواقع للقوة اهلندية العاملة ضمن اليونفيل يف 
مرتفعات شبعا وجبل سدانة وتالل كفرشوبا، وعزلت مواقع جيش 
االحتالل االسرائيلي يف الطرف الشمالي والشرقي ملزارع شبعا 
ومراح  املقبلة  نشبة  الفوار،  املرصد،  مواقع  خصوصا  احملتلة، 

امللول.
يف صور، اقفلت املدارس الرمسية واخلاصة ابوابها لليوم الثاني 
على التوالي امس بسبب موجة الصقيع اليت تضرب لبنان.وكانت 
اصحاب  مللم  فيما  املدينة  اسواق  يف  خفيفة  التجارية  احلركة 
احملال التجارية ما حلقهم من اضرار بسبب وصول امواج البحر 
وميناء  التجاري  امليناء  من  بالقرب  السوق  اىل  ليال،  العاتية، 
التجارية وصيد االمساك  الصيادين حيث تعطلت فيهما املالحة 
كما تضرر عدد من اخليم البالستيكية الزراعية يف سهلي صور 
واهليئات  املدني  والدفاع  األمنية  القوى  واستنفرت  والناقورة. 
االهلية والبلدية بناء على توجهات قائم مقام صور حسن عيدييب 

للحوؤل دون مزيد من االضرار. 
كما تسببت العاصفة خالل الليل بانقالب 3 سيارات. كما اجتاحت 
البحري بسبب اشتداد  العام يف ميناء صور  املياه مركز االمن 

سرعة الرياح وارتفاع االمواج. 
تدخل  استدعى  مما  القديم  السوق  داخل  اىل  املياه  ووصلت 

البلدية والدفاع املدني لسحب املياه.
النبطية عايشت يوما عاديا وحركة طبيعية يف اسواقها التجارية 
وشوارعها الداخلية يف ظل برد قارس وتدن يف درجات احلرارة. 
ما  الطرقات  على  اجلليد  من  طبقة  التفاح  اقليم  يف  وتشكلت 
والتجمع  الصقيع  ظل  يف  املنازل  التزام  اىل  املواطنني  دفع 
على  الثاني  لليوم  مقفلة  تزال  ما  املدارس  فيما  املدافئ  حول 

التوالي. 
وكانت الثلوج تساقطت، على اقليم التفاح ومرتفعاته ال سيما 
تساقط  بعد  ذابت  ان  لبثت  وما  وجبل صايف،  ومليتا  الرحيان 
 - جباع  طريق  على  انهيارات  اىل  السيول  ادت  فيما  االمطار، 

حيطورة.
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»اكثر من 3 سنوات » 
...حبوب منع احلمل 

حترمك من نعمة البصر!

أن  إىل  أمريكية  دراسة  توصلت   - واشنطن 
النساء اللواتي يتناولن حبوب منع احلمل ألكثر 
من ثالث سنوات هن أكثر عرضة لإلصابة مبرض 

الغلوكوما الذي يتسبب بالعمى.
وطالب الباحثون أطباء العيون وأمراض النساء 
قد  الذي  املتزايد  باخلطر  السيدات  لتوعية 
يتعرضن له، إذا داومن على تناول حبوب منع 

احلمل لفرتة طويلة.

الدراسة اليت أجراها باحثون يف جامعة كاليفورنيا 
احلبوب  من  معينة  أنواع  استخدام  من  حتذر 
املعروفة بقدرتها على منع احلمل، لكن هلا آثارًا 
اخلبيثة  بالغلوكوما  اإلصابة  خطر  تشمل  جانبية 

اليت قد تسبب العمى.

مشلت الدراسة حنو 4 آالف سيدة ممن أعمارهن 
40 سنة فأكثر، أجنب على استبيان عام بشأن 
الصحة اإلجنابية، وأظهرت النتائج أن السيدات 
طريق  عن  احلمل  منع  وسائل  تناولن  الالتي 
الفم لفرتة تزيد على 3 سنوات كن أكثر عرضة 

لإلصابة بالغلوكوما بنحو الضعف.

واملياه الزرقاء أو الزرق أو الغلوكوما هو مرض 
فيحصل  بالعني  الضغط  ارتفاع  نتيجة  ينشأ 
البصري  العصب  أنسجة  يف  تلف  ذلك  نتيجة 
يف  كلي  تلف  حيدث  املرض  يعاجل  مل  وإذا 
قدرتها  العني  تفقد  وبذلك  البصري  العصب 

على اإلبصار.

يف  الطبية  "تايييب"  جامعة  من  باحثون  وافاد 
تايوان ان انقطاع التنفس أثناء النوم يزيد من 
خطر اإلصابة باملياه الزرقاء )الغلوكوما( وبالتالي 

ينبغي فحص العني الكتشاف املرض.

تسببًا  احلاالت  أكثر  ثاني  هي  الزرقاء  واملياه 
بالعمى يف العامل.

وقال الباحث املسؤول عن الدراسة هينغ- شينغ 
لي "نأمل بأن تشجع هذه الدراسة األطباء على 
أثناء  التنفس  انقطاع  حبالة  املصابني  حتذير 

النوم من ارتباطها باملياه الزرقاء".

ونصح الباحثون بوجوب إخضاع من يزيد عمرهم 
عن األربعني لفحوص العني عندما تبدأ أعراض 

املرض بالظهور وحتصل تغيريات يف النظر.

أن  سابقة  فرنسية  علمية  دراسات  واظهرت 
السمك  مقدمته  ويف  السليم  الغذائي  النظام 
يلعب دورا مهما يف الوقاية من أمراض العيون 

املنتشرة مثل الغلوكوما.

أو عني  اجلوز  تناول  أن  الدراسة إىل  وأشارت 
اجلمل يساعدان على الوقاية من الغلوكوما حيث 
يساعد فيتامني "ب" ومضادات األكسدة على 
طبيعي  بشكل  العيون  خاليا  يف  الدم  تدفق 

وتفادي حدوث أي ضغط بهما.

 وصفة مشاهري هوليوود 
للنحافة

جملة  قدمت 
أكتوييل  فام 
سّر  الفرنسية 
رشاقة مشاهري 
من  هوليوود، 
نشر  خالل 
وصفة هوليود 
لتنحيف اجلسم 
على  واحلفاظ 
السليم  الوزن 
قة  شا لر ا و

الدائمة.

يف  احلمية  هذه  باعتماد  هوليوود  جنمات  بدأت 
الزائد،  الوزن  خسارة  بهدف  التسعينات  سنوات 
واحلفاظ على حنافة اجلسم ورشاقته. وتستمر مدة 
اليت  األغذية  على  تعتمد  كاملة  أسابيع   3 احلمية 
حترق الدهون واليت متنح الغذاء الكامل واملطلوب 
على  احلمية  ترتكز  كما  عناصره.  بكافة  للجسم 
خمتلف أنواع الفواكه االستوائية اليت حتتوي على 

اإلنزميات اخلاصة حبرق الدهون.

تفاصيل احلمية
• األسبوع األول: الفاكهة

طيلة  األناناس  لتناول  خمصص  األول:  اليوم 
اليوم ومن ثم تناول موزتني إثنني يف املساء.

اليوم الثاني: يف الصباح جيب تناول البابايا أو 
األناناس، ويف املساء تفاح  الظهر  التفاح، عند 

أو مانغو.
اليوم الثالث: صباحًا جيب تناول تفاح أو كيوي، 
جديد  من  مساءًا  أما  أناناس،  عن  عبارة  الغداء 

تناول التفاح أو الكيوي.
اليوم الرابع: االعتماد على البطيخ أو التوت طيلة 

اليوم.
اليوم اخلامس: اإلفطار هو موزتني اثنني، الغداء 
عبارة عن ٢40غ من الشمام اجملفف، والعشاء هو 

القليل من التوت والعنب الربي.
الصباح،  يف  اخلوخ  من  ٢٥0غ  السادس:  اليوم 
الفراولة أو األناناس عند الظهر، أما يف املساد 

موزتني اثنني فقط.
التفاح  أو  البطيخ  على  االعتماد  السابع:  اليوم 

طيلة اليوم.

• األسبوع الثاني: ثالثية الفاكهة واخلضار واحلبوب
اليوم األول والثاني والثالث: مثل األيام الثالثة 

األوىل من األسبوع األول.
الصباح  بني  توزع  اخلرب  من  ٢٥0غ  الرابع:  اليوم 
والظهر، أما يف املساء كاسة من الذرة ممزوجة 

مبلعقيت طعام من الزبدة.
طيلة  األناناس  على  االعتماد  اخلامس:  اليوم 
أما يف املساء سلطة خضراء  الشبع،  اليوم حتى 
والبطاطس )ميكن اختيار إحدى السلطات التالية: 
الفجل،  الكرافس،  اجلرجري،  اهلندباء،  السبانخ، 

الفطر، الكراث(.
سبق  اليت  الفواكه  والسابع:  السادس  اليومني 

ذكرها يف اليومني األخريين من األسبوع األول.

• األسبوع الثالث: الفواكه ،اخلضروات والربوتينات
الزبيب  من  ٢٢٥غ  اثنني،  موزتني  األول:  اليوم 
األغذية  توزيع  )ميكن  اللوز  من  ١٢0غ  اجملفف، 

خالل اليوم حسب الرغبة(
اليوم الثاني: األناناس دون حتديد الكمية.

املسلوقة،  الكوسة  هو  اإلفطار  الثالث:  اليوم 
الغداء فاصوليا خضراء مع الفطر ممزوجة بالقليل 
من الزبدة، أما العشاء فهو عبارة عن اخلرشوف مع 

الربوكولي أو القرنبيط.
أما  النهار،  طيلة  والتفاح  الكيوي  الرابع:  اليوم 

عند املساء فيجب تناول األناناس.
اليوم اخلامس: تناول تفاحة يف الصباح، أما عند 

املساء فيجب تناول شرحية حلم أم السلطعون.
اليوم السادس: جيب تناول الدجاج طوال اليوم 

حتى الشبع.
اليوم السابع: البطيخ واألناناس حتى الشبع.

 التربع بالدم إنقاذ حياة 
وزيادة حليويتك

  يتخوف البعض  من التربع بالدم النقاذ انسان 
، خوفا من اإلصابة بالضعف العام نتيجة فقدان 

كمية من الدم املتربع به،   فهل هذا صحيح؟.

فكل  شخص  حياة  إلنقاذ  هو  بالدم  التربع  إن   
شخص من أصل ١0 أشخاص يدخلون املستشفى 
يف حاجة إىل نقل الدم، والتربع بالدم ميكن بعد 
إجراء عدد من االختبارات أن يتم فصل مشتقات 

الدم وإنقاذ حياة أربع أشخاص.

اجلسم،  ونشاط  حيوية  من  يزيد  بالدم  والتربع 
حتفز  الدم  من  )املعقولة(  الكمية  فقدان  ألن 
اخلاليا على جتديد الدم، وبالتالي تنشيط الدورة 
الدموية، وهناك عدة شروط جيب أن تتوافر يف 
الشخص املتربع بالدم، وهي أال يقل عمره عن ١8 
عاما وأال يزيد عمره عن 6٥ عاما، باإلضافة إىل أن 

يتم الكشف على املريض من قبل الطبيب.

كامل  دم  فحص  إجراء  يعترب  بالدم  والتربع 
اهليموجلوبني،  تركيز  قياس  يتم  حيث  جمانا، 
وقياس نبض القلب، وقياس ضغط الدم، بعد 
روتينية  أسئلة  الطبيب  يسأل  الفحوصات  هذه 
يف  عائلي  تاريخ  هناك  كان  إذا  عما  للمتربعني 

اإلصابة بأمراض مزمنة أو خطرية.

يستطيعون  ال  الذين  األشخاص  بعض  وهناك 
التربع بالدم مثل الشخص الذي تربع سابقا ومل 
أشهر  و4  للرجال  أشهر   3 التربع  هذا  على  مير 
للسيدات، وأصحاب األمراض مثل اإلصابة بفقر 
واحلساسية،  الصدر  أمراض  األنيميا،  أو  الدم 
يعانون  ومن  الدموية،  واألوعية  القلب  وأمراض 
من ارتفاع الضغط، ومرضى السكر، واملصابون 
بااللتهاب الكبدي الوبائي بكافة أنواعه )إيه وبي 
وسي(، باإلضافة إىل املصابون بالتليف الكبدي، 
اإلغماءات  من  يعانون  ومن  الكلوي،  الفشل  أو 
الدم  نقل  مينع  حامل  املرأة  كانت  إذا  املتكررة، 

هلا. 

 اللحوم احلمراء تسبب السكري
إىل  الوطنية  سنغافورة  جامعة  من  علماء  توصل 
اليت  احلمراء  اللحوم  كمية  يف  بسيطة  زيادة  أن 
إىل  تؤدي  سنوات  أربع  خالل  االنسان  يتناوهلا 

مضاعفة احتمال إصابته مبرض السكري.

 وأفادت وسائل إعالم بأن نتائج البحوث السابقة، 
مبرض  اإلصابة  خطر  بني  العالقة  بتحديد  مسحت 

السكري من النوع الثاني واللحوم احلمراء. 
احلمراء  اللحوم  كمية  زيادة  أن  العلماء  وأثبت 
أربع  ملدة  يوميا  وجبة  نصف  مبقدار  التغذية  يف 
سنوات، ميكن أن يضاعف احتمال اإلصابة مبرض 
ويف   www.nodiabet.ru  .%٥0 بنسبة  السكري 
احلمراء  اللحوم  كمية  ختفيض  يؤدي  املقابل 
املتناولة بنصف وجبة يوميا خالل أربع سنوات إىل 
السنوات  خالل  بالسكري  اإلصابة  احتمال  تقليل 
البحوث  بينت  وقد   .%١4 بنسبة  التالية  األربع 
والدراسات السابقة أن اللحوم احلمراء تزيد خطر 
الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  اإلصابة مبختلف 
حتى يف حالة الوزن الطبيعي ويف حال كانت نسبة 
eurosmi. الكوليسرتول يف الدم معتدلة. املصدر

 ru

 سكاكر ولكنها حتميك من 
تسوس األسنان

سكاكر  ابتكار  من  وباحثون  أسنان  أطباء  متّكن 
خاصة حتمي األسنان من التسوس وهو ما يتطابق 

مع املثل العربي "داوها باليت كانت بها الداء".

على  السّكر  بغري  احملالة  السكاكر  هذه  حتتوي 
املسببة  البكترييا  مع  تتحد  ميتة  خاصة  بكترييا 

للتسوس وتثبط عملها.

بقايا  تفاعالت  عن  الناجتة  البكترييا  أن  املعروف 
مما  األسنان  مبيناء  مضرة  أمحاضا  تفرز  الطعام 
يسبب هلا اهلشاشة ومن ثم االصابة بالتسوس.

االخرتاعات  باب  املثري  االكتشاف  هذا  ويفتح 
املشابهة ملواد تساعد على الوقاية من األمراض 
انها يف األصل مواد مضرة.. فعلى سبيل  رغم 
املثال ميكننا ختيل انتاج سجائر حتمي الرئتني من 
االلتهابات والسرطان أو مشروبات روحية تطيل 

عمر الكبد واخل ..

وقد اعتمد فريق الباحثني يف دراستهم على 60 
)السكاكر(  احللوى  هذه  بانتظام  تناولوا  متطوعا 
مخس   (  l-PARACASEI مادة  من  معينة  بنسب 
قطع لكل واحد منهم( خالل يومني دون السماح 

هلم بتنظيف أسنانهم وغسلها.

املشاركني  ثلث  فإن  التجربة  نتيجة  اىل  وبالنظر 
يف الدراسة ممن تناولوا ٢ ملغ من هذه املادة مل 
تظهر التحاليل وجود البكترييا الضارة يف جتويف 
تناولوا  الذين  عند  وجدت  بينما  باملطلق  الفم 

سكاكر عادية. 

 التفاح يقي ويكافح العديد من األمراض
أمراض  من  تقي  اليت  الفواكهة  من  التفاح 
عديدة وتعمل على حماربة مشاكل األسنان، إىل 
مكافحة أمراض القلب والسكري، و8 أنواع من 
مرتني  التفاح  تناول  أن  تبني  كما  السرطان. 
أسبوعيًا حيد من خماطر اإلصابة بالسكري بنسبة 

.%٢3
السكتة الدماغية: وجدت دراسة هولندية موسعة 
أن تناول تفاحة متوسطة أو كبرية احلجم يوميًا 
خيفض خماطر اإلصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 
كميات  يتناولون  من  مع  مقارنة  باملائة   ٥٢
أنواع  الدراسة على  نتائج هذه  أصغر. وتنطبق 

التفاح املختلفة، وأيضًا الكمثرى.
وجبة  تناول  خيفض  الدموية:  واألوعية  القلب 
اإلصابة  خطر  اليوسفي  مع  التفاح  من  خفيفة 
بأمراض القلب واألوعية الدموية لدى األطفال. 
ضغط  من  حتّسن  أن  الوجبة  لنفس  ميكن  كما 
الدم لدى األطفال، وتقلل من عالمات االلتهابات 

املرتبطة بالقلب.
أسنان  فرشاة  التفاح  يعترب  صحية:  أسنان 
طبيعية ألنه يساعد على تنظيف األسنان وإظهار 
املرتاكمة  الطعام  بقايا  ويزيل  األبيض،  لونها 

بني األسنان واللثة. 
تساعد نكهة التفاح احلمضية على تدفق اللعاب 
غنيًا  التفاح  يعترب  كذلك  األسنان،  لتنظيف 
العام  أجريت  دراسة  أظهرت  وقد  باأللياف، 
املاضي أن الرجال الذين يتناولون فاكهة غنية 
لديهم  تنخفض  واملوز  التفاح  مثل  باأللياف 

خماطر فقدان األسنان.
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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
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 مدينة عربية ضمن أكثر املدن 
العاملية دعارة..!

العشرة األكثر دعارة يف  العاملية  صدر تقرير حديث حول املدن 
العامل، وهو التقرير الذي أصدره جمموعة من املراقبني واملهتمني 

بانتشار ظاهرة الدعارة يف العامل
ورغم أن البعض يربط اسم بعض املدن املغربية بظاهرة الدعارة، 
خاصة مراكش وأكادير والدار البيضاء وطنجة، إال أن املفاجأة أن 
أي  تدرج  مل  االعالمية،  املنابر  من  تداولتها جمموعة  اليت  الالئحة 
مدينة مغربية ضمن الئحة املدن العاملية العشرة األكثر دعارة يف 
العامل، يف حني تضمنت القائمة وجود مدينة عربية وحيدة، تتمثل 

يف العاصمة البحرينية املنامة اليت احتلت املرتبة الثامنة

وإليكم قائمة املدن العاملية العشرة األكثر دعارة يف العامل

1. باتايا…تايالند

2. تيجوانا…املكسيك

3. امسرتدام…هولندا

4. الس فيغاس …أمريكا

5. ريودي جانريو…الربازيل

6. موسكو…روسيا

7. نيواورالينز لويزيانا…أمريكا

8.املنامة…البحرين

9. مكاو…الصني

10. برلني…أملانيا

 هيفاء وهيب: مل خيلق بعد الشخص 
الذي أالحقه

ما جيمعها  هناك  ليس  أنه  وهيب  هيفاء  اللبنانية  الفنانة  صرحت 
بطليقها رجل األعمال املصري أمحد أبو هشيمة سوى االحرتام بينها 

وبني عائلته.

كما سخرت وهيب من االنباء اليت تداولتها مواقع إلكرتونية حتدثت 
عن رغبتها بالعودة إليه، واصفة هذه األنباء بأنها عارية متاما عن 
إنه  الصحة، مضيفة :أود أن أقول لتلك األلسنة اليت ال تصمت 
لو كان بودي أن أعود له )زوجها السابق( لعدت من زمان"، كما 
شددت على انها ال تالحق أحدا، وأنه مل خيلق بعد هذا الشخص، 
واصفة هذه "األقاويل" باملثرية للضحك. كما لفتت االنتباه إىل 
أن عالقتها بأمحد أبو هشيمة انتهت، "ولن أكرر احلديث باملوضوع، 
انتهت عالقيت به يف املرة األوىل عندما وقع الطالق واملرة الثانية 
بقرار مين .. أنا قررت عدم العودة". وأضافت أن "ما كان جيمعين 
به انتهى. لست تافهة ألظهر عرب وسائل اإلعالم وأثبت أن كالمهم 
خاطئ حبقي، علما أنه يف حوزتي آالف األدلة اليت تثبت ما أقوله". 
كما قالت إن ما يضحكها هو تصرحيه بـ "أشياء وأشياء أخرى أمام 
اآلخرين"، مما يولد انطباعا "بأنين أريده وأالحقه، وهذا األمر ليس 
صحيحا"، وفقا لتأكيدها. كما توجهت لزوجها السابق بالقول .. 
على  األدلة  ولدي  املستقبل،  أفعل يف  ولن  اآلن  أالحقك  ال  "أنا 

صدق قولي". املصدر:   "النشرة الفنية" 

 صحفية فلسطينية تطلب يد الرئيس 
عباس للزواج !!؟

موقع  على  فلسطينية  طلبت صحفية   - برس  فرانس   – اهلل  رام 
حتى  عباس،  حممود  الفلسطيين،  الرئيس  من  الزواج  "فيسبوك" 
تستطيع "حتقيق طموحها وأحالمها"، يف رسالة حتمل احتجاجًا قاسيًا 
حقيقيًا  عرضًا  كونها  من  أكثر  البالد  املعيشية يف  األوضاع  على 

للزواج، حبسب تقرير إخباري، اخلميس.

وقالت الصحافية إميان هريدي )28 عامًا( يف رسالتها: "أنا املواطنة 
حيلم  مواطن  وابنة  عامًا،   28 العمر  من  أبلغ  هريدي،  حممد  إميان 
بعيش كريم، أعمل صحافية يف تلفزيون فلسطني، وأتقدم بطلب 
الزواج من فخامتكم، حتى أحظى حبياة كرمية، ومبعاملة إنسانية من 

قبل اجملتمع".

وأوضحت أن سبب طلبها الزواج من عباس، على حد تعبريها، هو 
الشبان من جيلي  الكثري من  أحقق طموحي وأحالمي، وأحالم  "أن 
مرير  اقتصادي  واقع  ظل  حلياتهم يف  وتسهيالت  كرمية  بوظيفة 

متوج ببطالة مستشرية".

ابنة رجل  أنا  أو سلطان،  نفوذ  له  ابنة رجل  "أنا لست  وأضافت 
أن  يقني  على  جعلين  الفلسطيين  الواقع  لكن  به،  أفتخر  عادي 
احلياة والوظيفة الكرمية واالمتيازات االجتماعية واالقتصادية وحتى 
هي  الواسطة  وأصبحت  املسؤول،  لعائلة  فقط  هي  السياسية 

السبيل للعيش".

الوضع  على  االحتجاج  من  كنوع  بدت  اليت  رسالتها  يف  وتابعت 
أنا لدي مؤهالت علمية وأملك اخلربات،  الرئيس،  القائم: "فخامة 
لكن ابن املسؤول حيظى بكل شيء، واألبواب موصدة أمام أبناء 
لذلك يف  حدًا  تضع  أن  أرجوك  الرئيس  فخامة  العادي،  املواطن 

مؤسساتكم الرمسية وغري الرمسية".

وواصلت: "أرجوك أن حتتضن شبابنا الفلسطيين الذي يفكر مرارًا 
وتكرارًا باهلجرة، أرجوك أن متنع االستخفاف بعقولنا، أرجوك 

 طاقم طائرة ينسى ايقاظ راكب غط 
يف نوم عميق

نسى طاقم طائرة ايقاظ املسافر االمريكي توم فاغونري الذي غط 
يف نوم عميق اثناء الرحلة. وعند هبوط الطائرة يف مطار هيوستون 
الطائرة  صالون  وحيدا يف  نفسه  ليجد  الراكب  استيقظ  الدولي 

املظلم.

باب  حنو  توجه  العميق،  نومه  من  فاغونري  استيقظ  أن  وبعد    
الطائرة وحاول فتحه، ولكن دون جدوى. اضطر فاغونري بعدها اىل 
االتصال بصديقته وابالغها بأنه وحيد على منت الطائرة، وأنه ال 

يعلم ما يفعل.

مبكتب  اتصلت  أن  بعد  ولكن  كعادته،  ميزح  أنه  الفتاة  وتوقعت 
شركة United Airlines الشريكة لشركة Express Jet اليت استخدمها 

فاغونري يف رحلته، افرج عنه بعد نصف ساعة.

ويقول فاغونري: "كانت رحليت من لويزيانا اىل كاليفورنيا لزيارة 
اخيت، وكان علي أن اغري الطائرة يف تكساس ولكين غفوت يف 
اثناء الرحلة، ومل اشعر بهبوط الطائرة ومغادرة طاقمها والركاب 

الذين انتقلوا اىل طائرة اخرى".

واضاف ماذا كان سيحصل لو كنت أعاني من مرض ما، أو تعرضت 
واقفلوا  الطائرة  غادروا  لقد  سأموت.  كنت  حتما  قلبية،  الزمة 

بابها".

واضطر فاغونري اىل قضاء ليلته يف أحد فنادق املدينة يف انتظار 
مفتوحة  تذكرة  الشركة  منحته  حيث  كاليفورنيا،  اىل  تقله  طائرة 

بقيمة 250 دوالر.

 فستان األمرية ديانا يباع بـ140 ألف 
دوالر يف مزاد علين بلندن

لألمرية  املفضلة  الفساتني  أكثر  بيع   - آي  بي  يو   - بريطانيا 
ألف   140 لقاء  لندن  يف  علين  مبزاد  ديانا،  الراحلة  الربيطانية 

دوالر.
اللون  ذو  امللكي  الفستان  أن  بريطانية  إعالم  وسائل  وذكرت 
األبيض والذهيب، واملرصع حببات اللؤلؤ والكريستال، بيع مبزاد 
علين نظمه دار مزاد »كريي تايلو« الذي يشتهر ببيع الفساتني 

التارخيية امللكية اهلامة يف بريطانيا.
فستان األمرية ديانا يباع بـ140 ألف دوالر يف مزاد علين بلندن

عدة،  مناسبات  ترتديه يف  أن  اختارت  األمرية  أن  إىل  وأشارت 
وكانت املرة األوىل اليت أطلت به يف 3 كانون األول )ديسمرب( 

من العام 1986، خالل عرض أزياء نظمه الصليب األمحر.

على  وحصل  العلين  باملزاد  فاز  أجنبيًا  متحفًا  أن  إىل  ولفتت 
الفستان.

إن  تايلور،  املزادات كريي  دار  مسؤولي  أحد  قال  جهته،  ومن 
»هذا الفستان الـ11 لألمرية ديانا الذي أبيعه هذا العام. وذلك 

يشرفين وجيعلين أشعر بأنين حمظوظ جدًا«.

كما مت تصوير ديانا وهي ترتديه يف 4 متوز )يوليو( من العام 
1986 يف مقر السفري األملاني بلندن، وخالل ذهابها لدار األوبرا، 
حلضور عرض باليه »إيفان الرهيب«، يف 22 من الشهر ذاته، كما 
مت تصويرها بذات الفستان أثناء حضورها العرض األول لفيلم 
من  الـ29  أوديون، يف  The Living Daylights يف  بوند  جيمس 

حزيران )يونيو( 1987.

لدى  املفضل  املصمم  وهو   ،Emanuels توقيع  حيمل  والفستان 
األمرية منذ العام 1980<

 تغريم رجل 50 ألف دوالر.. ألنه مل يتزوج خطيبته!
 أصدرت حمكمة أمريكية حكمًا بتغريم رجل مبلغ 50 ألف دوالر بعد 

أن خالف وعده بالزواج من خطيبته.
 وذكر موقع »كورت هاوس نيوز سريفيس« أن حمكمة االستئناف 
يف جورجيا أصدرت حكمًا ملصلحة ميليسا كوبر ومنحتها تعويضًا 
ألف دوالر بعد أن رفعت دعوى ضد نيد كيلي بتهمة  بقيمة 50 
منها.  بالزواج  وعده  عن  تراجع  أن  بعد  بعهد،  واإلخالل  االحتيال 
وقالت كوبر يف الدعوى إنها انتقلت للسكن مع كيلي عام 2000 

ولديها طفل منه، وعرض عليها الزواج عام 2004.
من  عالقة سابقة  من  وابنها  ابنهما  مع  كوبر  الرجل طرد  أن  غري 

املنزل عام 2011 حني اكتشفت عالقته مع امرأة أخرى.
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SCHOOLS FUNDING
• The NSW Government 
has welcomed Prime Min-
ister Tony Abbott’s com-
mitment to lock in four 
years of schools funding 
for NSW, in line with the 
agreement signed with 
the Commonwealth ear-
lier this year.
• This announcement re-
moves any uncertainty 
about funding for gov-
ernment and non-gov-
ernment schools across 
NSW.
• NSW Premier Barry 
O’Farrell also commend-
ed the Prime Minister for 
restoring $1.2 billion of 
education funding, which 
was deceitfully removed 
by the Labor Government 
in its dying days.

NEW SALARY TEACHER 
AGREEMENT 
• A new salary agreement 
has been reached with 
more than 62,000 teach-
ers across NSW, which 
gives them a series of 
salary and allowance in-
creases. 
• The new structure also 
provides more than 
$100,000 per year for 
highly accomplished 
teachers, compared with 
$89,050 for teachers cur-
rently at the top of the 
pay scale, enabling our 
best classroom teachers 
to be better rewarded.
•  NSW has a great pub-
lic education system, 
and the NSW Liberals & 
Nationals Government 
is committed to making 
it even better by giving 
principals more authority 
to manage the very small 
number of teachers who 
are underperforming.
• The agreement also pro-
vides an improved clas-
sification structure for 
principals, with their pay 
now reflecting school 
complexity rather than 
just student numbers.
CRIME IN NSW ON THE 
DECREASE
• The NSW Government 
strategies to drive down 
crime are working with 
the latest crime statis-
tics showing instances 
of crime in 16 of the 17 
major offence categories 

NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 6 December 2013
have fallen or remained 
stable over the five years 
to September 2013.
• The NSW Bureau of 
Crime Statistics and Re-
search figures show many 
major crime categories 
are trending downward, 
including non-domestic 
assaults, robbery with-
out a weapon, break and 
enter and motor vehicle 
theft.
• The report shows shoot-
ing incidents have fallen 
dramatically this year – 
and shooting offences in 
NSW remain stable when 
measured across the two, 
five, and ten year periods 
leading up to September 
2013.
• These figures reflect 
the ongoing hard work 
of the NSW Police Force 
backed by the NSW Lib-
erals and Nationals Gov-
ernment – including 420 
more police and giving 
police powers to target 
organised crime.

CONSTRUCTION TO BE-
GIN ON DARLING HAR-
BOUR TRANSFORMA-
TION
• Construction starts next 
week on the $2.5 billion 
transformation of Darling 
Harbour – a key election 
commitment of the NSW 
Liberals & Nationals Gov-
ernment - after the NSW 
Government finalised the 
State’s first Public Pri-
vate Partnership (PPP) in 
five years.
• By the end of 2016, a 20-
hectare precinct - known 
as “Darling Harbour Live” 
– will be home to the new 
$1 billion world-class 
convention, exhibition 
and entertainment facili-
ties, ICC Sydney, plus a 
premium harbour side 
hotel. 
• A new neighbourhood 
with offices, residential, 
cafes and shops will also 
emerge progressively on 
the site of the existing 
Entertainment Centre, 
which will remain open 
until 2015.  
• The transformed pre-
cinct will generate $5 bil-
lion in economic benefit 
during the next 25 years, 
provide 3700 jobs during 

construction and a further 
4000 jobs on completion.

NSW GOVERNMENT AN-
NOUNCES SUCCESSFUL 
RESTART ILLAWARRA 
PROJECTS 
• The successful projects 
for the Restart Illawarra 
Infrastructure Fund have 
been announced, which 
will deliver more than 
$190 million worth of in-
frastructure projects and 
is expected to create 
about 1,000 jobs for the 
region. 
• The NSW Government 
has committed more than 
$22 million in funding to 
unlock the West Dapto 
housing release by deliv-
ering the West Dapto ac-
cess road link – which will 
open the area to 17,000 
new homes over the next 
50 years.
• The University of Wol-
longong will receive $16.5 
million towards complet-
ing the new state-of-the 
art ICT hub iAccelerate, 
which is to be built on the 
Innovation Campus. 

• There is also $17 million 
going to Warrigal Care’s 
new planned complex 
at Shellcove, $8 million 
to Kiama Hospital’s new 
Aged Care Centre, and 
$14 million for the new 
Centre of Excellence for 
Aged Care at Bulli Hos-
pital.
• For more information 
visit www.insw.com

MORE FUNDING FOR 
HOSPITAL REDEVELOP-
MENTS
• The NSW Government 
continues to make prog-
ress on its massive hos-
pital rebuilding program, 
with planning work set to 
begin on even more proj-
ects. 
• Health Minister Jillian 
Skinner this week an-
nounced $1.8 million as 
part of the first step in 
redeveloping Gosford 
and Wyong Hospitals - 
this funding will progress 
planning to upgrade both 
facilities to ensure they 
meet the health needs 
of the growing Central 
Coast community well 

into the future.
• Mrs Skinner was also in 
Wagga Wagga this week 
to announce funding to 
plan for the next stage of 
the Wagga Wagga Base 
Hospital redevelopment.
• The $282 million up-
grade has reached a ma-
jor milestone with main 
works beginning on site 
- the single largest hos-
pital rebuild happening in 
regional NSW right now.

STRONG YEAR FOR 
HOUSING APPROVALS
• NSW has experienced 
its best 12 months in new 
housing approvals in 
nine years, data released 
this week by the Austra-
lian Bureau of Statistics 
shows.
• There were 44,628 new 
houses approved in NSW 
in the 12 months to Oc-
tober 2013 – the highest 
level since 2004.
• NSW continues to out-
perform the other states, 
which is great news for 
homebuyers and shows 
business and consumer 
confidence is returning 
to the State. 
• Average monthly ap-
provals under the NSW 
Liberals & Nationals Gov-
ernment are 21 per cent 
higher than the previous 
five years under Labor.

ENCOURAGING SIGNS 
FOR NSW ECONOMY
• NSW has recorded the 
second strongest growth 
of all the states over the 
past year, despite soft 
economic conditions na-
tionally.
• The ABS National Ac-
counts released this week 
show NSW State Final De-
mand grew 0.4 per cent 
in the September quar-
ter. Over the past year, 
demand growth in NSW 
increased by 1.7 per cent, 
the second strongest 
growth of all the states 
behind Queensland.
• Treasurer Mike Baird 
says while economic 
challenges remain, the 
NSW economy remains 
in a relatively strong po-
sition and he is optimistic 
about the year ahead.
• Retail sales fig-

ures also released this 
week showed NSW re-
corded a 0.7 per cent 
increase in October, the 
strongest of the mainland 
states, and a 4.1 per cent 
jump through the year – 
the strong sales growth 
is a welcome boost to the 
NSW economy and an en-
couraging sign for retail-
ers heading into Christ-
mas.

BLUE MOUNTAINS BUSH 
FIRE RECOVERY
• The NSW Government 
is getting on with the job 
of ensuring debris is re-
moved from private prop-
erties destroyed by the 
recent bush fires in the 
Blue Mountains.
• Work is well underway 
to clear all debris from 
the homes destroyed in 
the fires.
• By working with insur-
ers we are ensuring 100 
per cent of a homeown-
er’s insurance payout is 
directed towards rebuild-
ing, and not spent on the 
clean-up.
• The clean-up in the 
Blue Mountains will take 
months, but the NSW 
Government is working 
to ensure this occurs as 
quickly as possible.
MINISTERS TOUR 
DROUGHT-AFFECTED 
AREAS
• NSW Minister for Pri-
mary Industries, Katrina 
Hodgkinson, and Member 
for Barwon and Minister 
for Western NSW, Kevin 
Humphries, met with 
landholders and commu-
nity members in drought-
affected parts of North 
West NSW.
• The visit to Brewarrina, 
Walgett and Lightning 
Ridge followed the NSW 
Government’s introduc-
tion of a $7.6 million 
package of emergency 
assistance measures to 
the Bourke, Brewarrina 
and Walgett local govern-
ment areas last month.
• The Regional Assis-
tance Advisory Commit-
tee (RAAC) continues to 
monitor seasonal con-
ditions in regions sur-
rounding these areas and 
will provide feedback and 

recommendations to the 
NSW Government as re-
quired.
• A sub-committee of the 
RAAC will also meet with 
producers in surrounding 
regions in coming weeks 
to assess on-ground con-
ditions.

SECOND ROUND OF 
REGIONAL TOURISM 
GRANTS OPEN
• Tourism operators are 
encouraged to apply for 
$2.25 million in funding 
as part of the second 
round of the NSW Gov-
ernment’s Regional Visi-
tor Economy Fund.
• The NSW Government 
recently announced total 
funding of $7.2 million for 
the regional tourism in-
dustry for the 2013-2014 
financial year - this sec-
ond round will make an-
other $2.25 million avail-
able.
• Tourism providers may 
apply for both marketing 
and product development 
funding, which will be 
awarded through a com-
petitive application pro-
cess.
• Applications for the sec-
ond round of the Region-
al Visitor Economy Fund 
are now open and close 
on Friday 31 January 
2014. More information is 
available on the Destina-
tion NSW website, www.
destinationnsw.com.au/
rvef
SMARTPHONE APP TO 
IMPROVE EMERGENCY 
REPONSE
• Federal Minister for Jus-
tice Michael Keenan and 
NSW Attorney-General, 
and Acting Police and 
Emergency Services Min-
ister Greg Smith SC, have 
launched the Emergency+ 
smartphone app.
• When activated, the 
Emergency+ app provides 
users with their GPS ref-
erence which they can re-
port to an emergency call 
taker to pinpoint physical 
location.
• The Emergency+ app 
is free and available on 
iOS and Android devices 
through the Google Play 
store and the Apple App 
Store.
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Barry O’Farrell makes new 
appointments to cabinet

NSW Premier Barry 
O’Farrell has appointed 
Anthony Roberts as the 
new Resources and Energy 
Minister and Stuart Ayres 
as the Fair Trading Minister 
and the minister assisting 
him on western Sydney.
Mr O’Farrell has confirmed 
the two new appointments 
will be made at Government 
House at 1pm on Monday.
The appointments followed 
the resignation of Energy 
and Resources Minister 
Chris Hartcher last week 
after Independent Commis-
sion Against Corruption in-
vestigators raided his elec-
torate office, apparently in 
connection to an investiga-
tion into electoral funding.
Police Minister Mike Gal-
lacher will be appointed 
Minister for the Central 
Coast, a portfolio that was 
held by Mr Hartcher.
Mr Hartcher has said he is 
confident he will be cleared 
of any wrongdoing.
Tourism Minister George 
Souris will take responsibil-
ity for the Hunter region, a 
portfolio that was held by 
Mr Gallacher.
Mr Hartcher was also the 
Special Minister of State 
and this responsibility will 
be given to Mr Roberts.
Mr O’Farrell said Mr Roberts 
had been an “outstanding 
performer” as the Minister 
for Fair Trading and “thor-
oughly deserves promotion 
to a senior portfolio which 
is critical to the strength of 
the NSW economy”.
“Anthony has displayed an 
appetite for reform and he’s 
the right person to carry 
on the NSW government’s 

work in the electricity sec-
tor to keep downward pres-
sure on electricity prices,” 
Mr O’Farrell said.
“I’m delighted to reward 
Stuart Ayres for the pas-
sion and drive he has 
shown as member for 
Penrith and parliamentary 
secretary for Western Syd-
ney, and previously as a 
parliamentary secretary for 
Transport and Roads and 
government Whip.
“Stuart has strongly rep-
resented the interests of 
small business owners in 
Penrith and, as Fair Trad-
ing Minister, I know he’ll 
work hard to cut the red 
tape burden on small busi-
ness to help reduce the 
costs of doing business in 
NSW.”
Mr O’Farrell said Mr Ayres 
would assist him in his role 
as Minister for Western 
Sydney and said this was 
“another sign of the im-
portance my government 
places on the region as we 
repay the trust put in us by 
the people of western Syd-
ney at the last election”.
“Stuart will be a strong 
voice around the cabinet 
table for western Sydney, 
where the government 
has already commenced 
the two biggest transport 
infrastructure projects 
in the nation today with 
WestConnex and the North 
West Rail Link and is un-
dertaking major hospital 
upgrades at Campbelltown 
and Blacktown and Mount 
Druitt,” Mr O’Farrell said.
Mr Gallacher and Mr Souris 
will be sworn into their new 
roles early next week.

Childcare costs: families spend-
ing 9% of income after subsidies
Families with one child in 
full-time day care are de-
voting about 9 per cent 
of their disposable in-
comes to childcare fees 
even though the federal 
government spends more 
than $5 billion a year sub-
siding parents.
A new Productivity Com-
mission issues paper 
says families earning 
$35,000 a year with one 
child in long daycare for 
50 hours a week are re-
ceiving nearly $18,000 a 
year in government as-
sistance. But they are still 
spending 9.1 per cent of 
their disposable income 
on childcare despite that 
fee support. Without gov-
ernment assistance those 
families would be spend-
ing 40 per cent of their 
income on childcare, the 
commission says.
Families across the in-
come scale with one child 
in full-time long daycare 
spend about 9 per cent 
of disposable incomes 
on fees after subsidies. 
Out-of-pocket expenses 
are almost double that for 
families with two children 
in full-time care.
The issues paper says 
many families have diffi-
culty paying for childcare 
despite recent increases 
in direct subsidies to par-
ents. Federal support for 
childcare has grown from 
$1.5 billion a year in the 
early 2000s to an esti-
mated $5.2 billion this fi-
nancial year. The paper is 
the first publication from 
a commission review of 
the childcare sector or-
dered by the Abbott gov-
ernment last month.
The paper highlights con-
cerns about excessive 
regulation of childcare. 
Even though a new Nation-
al Quality Framework was 
adopted last year “there 
are concerns in the sector 
about the cumulative im-
pact of regulation and the 
ability of services (particu-

larly smaller operators) to 
cope with new regulatory 
requirements”, it said.
However, childcare ex-
perts have warned that 
any push to reduce regu-
lation, especially the level 
of staff training or educa-
tor-to-child ratios, could 
seriously compromise 
the quality of childcare 
services.
The commission has been 
asked to recommend 
ways Australia’s childcare 
regime could be improved 
although the overall cost 
of any changes must re-
main broadly within the 
government’s existing 
financial commitment to 
the sector. The review 
will canvass whether sup-
port should be extended 
to types of childcare not 
now subsidised including 
nannies.
The commission says 
fees for long daycare rose 
an average of 7 per cent 
a year in the decade to 
2011-12, well above infla-
tion. However, an increase 
in childcare assistance in 
2008 meant that average 
out-of-pocket costs to 
families in 2012 was simi-
lar to 2008. Nationally, the 
average fee for both long 
daycare and family day-
care was just over $7 per 
hour in the March quarter 
2013, before subsidies.
Figures published by the 
commission show fami-
lies with one child in full-
time long daycare on an 
income of $135,000 de-
voted the biggest propor-
tion of disposable income 
to childcare - 9.7 per cent. 
Families with one child in 
childcare full-time with an 
income of $95,000 devot-
ed the smallest propor-
tion - 8.4 per cent.
The paper says almost all 
of Australia’s 3.7 million 
children aged 12 years 
and under have partici-
pated in some form of 
early childhood care and 
education.

New role: Anthony Roberts. 

Strategies to raise Par-
ramatta’s profile as Syd-
ney’s central City, promote 
greater investment in pub-
lic transport and upgrade 
community infrastructure 
are highlights of Parramat-
ta City Council’s 2012/13 
Annual Report.
Lord Mayor of Parramatta 
Cr John Chedid said the 
report outlines key initia-
tives that Council cham-
pioned during the past fi-
nancial year.
“The recognition of Par-
ramatta as Sydney’s Pre-
mier Regional City by the 
NSW Government’s Draft 
Metropolitan Strategy for 
Sydney to 2013 confirms 
the enormous growth po-
tential of the City and is 
a tribute to the sustained 
lobbying efforts of Coun-
cil and our regional part-
ners over many years,” Cr 
Chedid said.
“Council also continued 
to lobby for greater invest-
ment in public transport, 
particularly the social and 
economic benefits of a Re-
gional Light Rail Network.
“Bringing more visitors to 
Parramatta and stimulat-
ing the visitor economy 
was another key focus in 
2012/13, with the first Par-
ramatta Lanes event held 
last year.
“The opening of the Uni-
versity of New England 
(UNE) Future Campus on 
Church St advanced Parra-
matta’s position as an ev-
er-expanding ‘knowledge 
centre’ and cemented the 
City’s role in meeting the 
education and business 
needs of our growing re-
gion.
“A new strategic partner-
ship agreement with the 
City’s two premier sport-
ing teams, the Western 
Sydney Wanderers FC 
and the Parramatta Eels 
will build on the Council’s 
significant investment in 
community infrastructure 
and ensure a coordinated 
planning approach to the 
development of sporting 
and recreation facilities in 
Parramatta.”
Cr Chedid said the Report 
also confirmed Council’s 
continued financial sus-

tainability.
“I am delighted to an-
nounce that Council re-
ported an operating sur-
plus for 2012/13 of $7.098 
million (excluding capital 
items and one-off receipts 
and payments), a signifi-
cant improvement on the 
previous year,” he said.
During 2012/13, Council 
expended $15 million to 
improve roads and foot-
paths and a further $11.2 
million for urban renewal 
projects in Harris Park and 
the City Centre.
At the same time, Council 
invested $2.8 million to 
upgrade local parks and 
sporting facilities and a 
further $1.6 million to re-
store Parramatta’s pre-
cious bushland and water-
ways.
Other highlights for 
2012/13 include:
• Achieved significant 
milestones in Council’s 
Parramatta Square project
•     Expended more than $1 
million in funding to renew 
20 parks and reserves with 
the aim of improving pub-
lic amenity and increasing 
participation in recreation-
al activities.
• Provided more than 
$400,000 in Community 
Grants to local non-profit 
community groups to help 
them deliver valuable ser-
vices to residents.
•     Implemented 
streetscape improvement 
works at Rydalmere Gate-
way, Westmead (Hawkes-
bury Road), and Epping 
Town Centre and improve-
ments to Wigram Street, 
Harris Park, including new 
pavements and tree plant-
ings.
To access the Annual Re-
port online visit: http://
www.parracity.nsw.gov.
au/your_council/news/
publications/council/an-
nual_report_12_-_13
For those without online 
access, a hard copy can be 
obtained by calling Coun-
cil on (02) 9806 5000.
Media Enquiries: Cathe-
rine Orzinski, Communica-
tions Officer – Parramatta 
City Council... Email: cor-
zinski@parracity.nsw.gov.
au Tel: (02) 9806 5669. 

Annual Report now 
available
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The budget update to be un-
veiled next week will fore-
cast a deficit of about $40 
billion and a peak in debt of 
more than $400 billion.
The figures are well above 
the forecasts of $30 billion 
and $370 billion in the Trea-
sury’s pre-election budget 
update released just four 
months ago.
Most of the deterioration 
has been driven by the gov-
ernment itself and by the 
Senate rather than changed 
economic circumstances.
The biggest driver is the 
government’s decision 
to top up the the Reserve 
Bank reserve fund, which 
will add $8.8 billion to the 
deficit.
The decision not to pro-
ceed with Labor’s tighten-
ing of the fringe benefits 
tax on employer-provided 
cars will cost $1.8 billion 
over four years. The deci-
sion not to tax more heav-
ily high superannuation 
earnings will cost $300 mil-
lion. The decision to retain 
generous tax concessions 
for self-education will cost 
$270 million.
The budget will face un-
known costs as a result of 
the government’s decision 
to delay $5.2 billion of pub-
lic service cuts and the de-
cision of the Senate to de-
lay a vote on the mining tax 
repeal bill, which also re-
peals $13 billion of associ-
ated spending on measures 
including the Schoolkids 
Bonus and the Low Income 
Super Contribution.
Labor’s surprise decision 
to use the Senate to block 
spending cuts for higher 
education that it had pre-
viously proposed will cost 
$2.3 billion.
‘’It looks like something the 
last opposition did to the 

last government, blocking 
something it shouldn’t,’’ 
said Deloitte Access direc-
tor Chris Richardson.
‘’People can dance their jig 
of joy all they like, but Aus-
tralia is the loser. Our big-
gest problem is never the 
government, it tends to be 
the opposition.’’
These measures will add to 
federal government debt, 
which is set to sail well past 
$400 billion rather than the 
$370 billion forecast during 
the election.
The Senate will consider a 
joint Greens-government 
proposal to scrap the debt 
limit on Monday, removing 
any impediment to further 
increases other than the 
requirement to report to 
Parliament each time gross 
debt climbs by a further 
$50 billion. The govern-

Blowout in debt is government’s work

SYDNEY Water has de-
fended its performance 
after its annual report 
showed its profit rising in 
the face of growing com-
plaints and household 
bills. 
The NSW opposition says 
the utility’s $415 million 
profit in 2012/13 comes 
at the expense of house-
holds that were promised 
cost of living relief under 
the O’Farrell government.
The annual report shows 
the profit came after high-
er water sales and service 
charges.
It also shows an 11 per 
cent increase in com-
plaints over the past two 
years, mostly concerning 
billing and meter reading.
Over the past three years, 
459 Sydney Water staff 
lost their jobs, accord-
ing to opposition water 
spokesman Walt Secord.
Only one of them was in 
corporate services, with 
senior jobs increasing 
from 267 to 290 in the 
past year, he pointed out.
Mr Secord argued the 
government should di-
rect the profit to families 

struggling to pay their 
bills, “instead of rak-
ing in massive profits 
by increasing prices and 
slashing jobs at the ex-
pense of service”.
In a statement, Sydney 
Water managing director 
Kevin Young said the job 
cuts came with growing 
reliance on outsourcing 
to drive down costs.
“More than 80 per cent of 
Sydney Water’s total op-
erating and capital costs 
are sourced externally, 
which drives efficiencies 
through competitive ten-
dering and sourcing,” he 
said.
“Around 98 per cent 
of capital works is out-
sourced to the private 
sector.”
Sydney Water, as a state-
owned corporation, is 
required to operate as 
an efficient business, he 
said.
Its prices were indepen-
dently set by IPART, Mr 
Young said, adding cus-
tomer satisfaction with 
“overall quality of ser-
vice” was at its highest in 
five years.

Sydney Water profits 
raise questions: ALP 

THE Australian Greens 
want a Senate select com-
mittee to review the feder-
al government’s commis-
sion of audit. 
Greens leader Christine 
Milne says the audit is re-
ally Prime Minister Tony 
Abbott’s commission for 
cuts.
“It’s fairly obvious the au-
dit has been set up to just 
deliver what the Abbott 
government wants and 
that’s massive cuts across 
the public service,” she 
told reporters in Canberra 
on Tuesday.
“It’s time the community 
got to hear the other side 
of the story - what the im-
pact of these cuts will have 

Greens want Senate 
oversight of audit 

on the delivery of services 
around the country.”
The commission of audit, 
headed by former Busi-
ness Council of Australia 
president Tony Shepherd, 
will examine government 
activities and spending to 
identify areas for savings 
and efficiency improve-
ments.
Senator Milne said the 
select committee would 
bring down an interim re-
port ahead of the budget 
to explain clearly what the 
government proposed.
“I am hoping that the La-
bor Party will support the 
Greens in setting up the 
select committee,” she 
said.

ment’s debt is set to break 
through the present $300 
billion ceiling on Wednes-
day when the Treasury is-
sues a tender for a further 
$800 million of bonds.
The midyear projections 
are expected to show the 
budget returning to a small 
surplus in 2016-17 before 
heading back into deficit.
‘’The deal with the Greens 
means the Treasury will 
publish 10-year projec-
tions. They will show the 
cost of the national dis-
ability insurance scheme 
and age-related spending 
climbing while revenue 
grows slowly,’’ Mr Richard-
son said.
A Treasury working paper 
released on Friday says 
mining companies make up 
a much larger proportion of 
taxpaying companies than 
they used to and typically 
pay less of their profits in 
tax.
The Howard government’s 
decision to stop indexing 
fuel excise in 2001 means 
the excise take is slipping 
as a proportion of the bud-
get. By 2016-17 the deci-
sion will be costing $8.4 
billion a year. A shift in 
drinking habits away from 
heavily taxed beer to lightly 
taxed wine costs the bud-
get $580 million a year.

Treasurer Joe Hockey addresses the media during a press confer-
ence at Parliament House. Photo: Alex Ellinghausen

THE federal government 
will scrap a Labor-backed 
fund set up to give pay 
rises to low paid child-
care workers. 
The $300 million Early 
Years Quality Fund will 
be replaced with a new 
program to support pro-
fessional development in 
the sector using the un-
committed monies.
“This new program will 
specifically target pro-
fessional development 
opportunities that will 
provide improved access 
to childcare and early 
learning career paths 
for educators,” Assis-

tant Minister for Educa-
tion Sussan Ley said on 
Tuesday.
Ms Ley urged the child-
care sector to get behind 
the plan, saying it was 
shaping up as the big-
gest public investment 
in professional develop-
ment in its history.
The union representing 
childcare workers said 
the government was gut-
ting the fund and creating 
uncertainty for workers.
“The government is now 
encouraging providers 
to knock back the pay in-
crease for their dedicated 
but woefully underpaid 

staff so the government 
can allocate the funds to 
a new professional de-
velopment fund,” United 
Voice national president 
Michael Crosby said.
“Our preliminary ad-
vice is that the minister 
seems to be encouraging 
childcare providers to 
break the law. Enterprise 
agreements are legally 
binding.”
Some $62.5 million of the 
fund has already been 
accounted for in pay rise 
agreements involving 16 
childcare providers.
Ms Leys called on these 
providers to “do the right 
thing” and join the pro-
fessional development 
program instead.
The Australian Child Care 
Alliance, representing 70 
per cent of the long day 
child care sector, backed 
the government’s deci-
sion.
It branded Labor’s fund 
unfair, saying that only 
about 27 per cent of edu-
cators would have been 
the beneficiaries of an 
increased wage rate of 
$3 to $5 per hour.
“An increase in an hourly 
rate is no guarantee that 
quality would be im-
proved,” ACA president 
Gwynn Bridge said.
Opposition early child-
care spokesperson Kate 
Ellis said the government 
had broken an election 
promise after previously 
saying it would honour 
existing contracts.
Australian Greens sena-
tor Sarah Hanson-Young 
said the government was 
being sneaky.
“We need to be paying 
the people who care for 
our children much bet-
ter,” she told reporters.
“Some of the people who 
are working and caring 
and educating our chil-
dren in childcare centres 
get paid less than the 
people who clean them.”

Govt axes childcare worker 
pay rise fund
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Saturday was Pearl Harbour Day and I 
officiated at Council’s remembrance 
service in honour of the more than 3,000 
American servicemen and civilians who 
were killed or wounded in the vicious at-
tacks on December 7, 1941. From 1942 
to 1944, Bankstown Airport was the 
base for members of the 35th and 49th 
Pursuit Groups of the United States 
Army Air Force. Out of the tragedy, a 
strong bond was born between our city 
and the United States, which remains, 
and is cherished by many until today. I 
wish to acknowledge and thank United 
States Consul General Hugo Llorens for 
participating in Council’s service. 
*******
That evening, the 2013 Bankstown City 
Christmas Carols were held in Paul 
Keating Park, and I was pleased to see 
a great turnout with hundreds of locals 
filling the park.  There were many high-
lights, including MC Arrnott Olssen, 
TAP soloists Nicole Thornton and Laura 
Cuddy, the wildly popular ‘Dorothy the 
Dinosaur’, Santa and the grand finale 
fireworks. I thank Council’s sponsors 
and all those who helped make the night 
such a success. 
*******
On Wednesday, I had the privilege of 
chairing the Arab Council Australia 
(ACA) 2013 AGM. The organisation was 
founded in 1979, and since then has 
been very active in providing a wide 
range of support and advocacy services 
for residents. Council is currently work-
ing with the ACA on Arab youth em-
ployment initiatives in Bankstown, and 
I thank them for working with us to ad-
dress youth unemployment in our city. 
I also congratulate Chief Executive Of-
ficer Ms Randa Kattan for her outstand-
ing leadership and commitment to the 

council, as well as the Board of Manage-
ment for their contributions. 
*******
The Broadway Plaza at Punchbowl was 
officially opened on Thursday morning, 
and I was invited along with a number of 
Councillors, MP’s and business leaders 
from across Bankstown, Canterbury and 
other nearby LGA’s. The new shopping 
centre houses numerous stores, food 
outlets, Woolworths, a post office and 
many other facilities that will no doubt 
be appreciated, and put to good use by 
local residents and out of area visitors.
*******
On Sunday, I was invited to the Bank-
stown - Auburn Community Radio Web-
site Launch and Broadcaster end of 
year celebrations. The station provides 
an important forum for residents to dis-
cuss and connect with local issues. It’s 
also a valuable source of news, enter-
tainment and talkback for a number of 
Bankstown’s multicultural groups.
*******
Later that day, I attended the Council 
sponsored inaugural Lebanese Foot-
ball Tournament at Bankstown Sports 
City Complex. I commend the organis-
ers for the great job they did in running 
the first time event, and the interest they 
have already received from clubs across 
Australia to participate in the 2014 tour-
nament.
 *******
On Monday, I was invited to the Bank-
stown North Public School Year 3-6 
Presentation Day. I welcomed the op-
portunity to congratulate the students 
on their achievements, as well as thank 
the teachers and staff for their hard 
work and contribution to local educa-
tion in 2013.
*******
I thank Clr Ian Stromborg for represent-
ing me at the Bankstown Multicultural 
Youth Service AGM on Thursday and 
Clr Linda Downey for representing me at 
the 2013 Meals on Wheels Annual Vol-
unteers Awards Presentation that day.
******
I also thank Clr Linda Downey for at-
tending the Padstow Squadron Austra-
lian Air League Inc.
Annual Presentation Night on Saturday, 
and Clr Allan Winterbottom for going 
along to the dinner celebration held to 
mark the historic 30th Anniversary of 
the M H Treuer Memorial at Bankstown 
Paceway that evening.

Date:Wednesday11December 2013

OPPOSITION Leader Bill 
Shorten insists a Labor gov-
ernment could have kept 
Holden making cars in Aus-
tralia until 2025. 
But it would have cost tax-
payers about $500 million 
on top of the assistance the 
industry is receiving from 
government.
General Motors has an-
nounced it will close its 
Holden car-making opera-
tions in Australia by 2017 
with the loss of nearly 3000 
jobs.
The decision places at risk 
the future of the only other 
car maker in Australia, Toy-
ota.
“I do not believe a car indus-
try can survive in Australia 
with a Coalition govern-
ment,’’ Mr Shorten told ABC 
Television today.
Labor had vowed to pump 
in another $500 million to 
the automotive transition 
scheme, he said.
“It would have been to the 
middle of the next decade.’’
Mr Shorten defended La-
bor’s record in government, 
especially its response to 
the Bracks review which rec-
ommended lower tariffs on 
imported cars.
“You can build all the tariff 
walls you like, they’re never 
going to be big enough to 
stop competition.’’
Former Victorian premier 
Steve Bracks shared Mr 
Shorten’s sentiments.
“I think it was actually avoid-
able,’’ Mr Bracks told the 
ABC today.
“I think the issue that really 
tolled on General Motors on 
their decision to now cease 
production in 2017 for Hold-
en was the uncertainty in 
Australia.’’
The car maker’s parent com-
pany, General Motors, cited 
the strong Australian dol-
lar, high cost of production, 
small domestic market and 
competitive global auto mar-
ket as factors for the deci-
sion.
Mr Bracks said he suspected 
the Federal Government also 
influenced the exit with its 
“decision to take about $500 
million out of assistance’’.
He said another factor was 
probably the government’s 
productivity commission 
review “which was ongoing 
with a divided government 

uncertain about whether they 
wanted to give assistance’’.
“What the head office com-
panies want, what Detroit 
wanted, was a certain path 
for the future ... so they could 
actually make production de-
cisions now which are years 
ahead,’’ Mr Bracks added.
He said the government 
needed to give Holden a “way 
of operating long term’’.
THE premiers of South Aus-
tralia and Victoria will meet 
with Prime Minister Tony Ab-
bott today to discuss the fall-
out from Holden’s decision 
to end vehicle production in 
Australia.
South Australian Premier 
Jay Weatherill and Opposi-
tion Leader Steven Marshall, 
and Victorian Premier Denis 
Napthine, will meet with Mr 
Abbott in Canberra.
Mr Weatherill had scheduled 
a meeting before Holden’s 
decision to quit car building 
by the end of 2017 was an-
nounced yesterday.
He had expected to argue the 
case for extra government 
support for the company but 
will now be looking for as-
sistance for the 1600 work-
ers who will lose their jobs 
along with help for the wider 
auto sector and the state 
economy.
The premier has already 
been highly critical of the 
Commonwealth for failing to 
provide further help to Hold-
en to secure its commitment 
to building two new model 
cars from 2016.
Mr Marshall said he wanted 
to focus on developing a 
plan to get SA back on track.
“We all need to work together 
to make sure the South Aus-
tralian economy transitions 
through this difficult time,’’ 
he said.
A spokesman for the Victori-
an Premier said he would be 
travelling to Canberra meet 
with the Prime Minister and 
his South Australian coun-
terpart.
Dr Napthine broke the news 
of Holden’s decision yester-
day, and said it was more 
significant than the closure 
of Ford.
He had also been pressur-
ing the Federal Government 
to offer financial support to 
Holden.
Holden’s decision to stop 
production is now also ex-

pected to feature on the 
agenda for the Council of 
Australian Governments 
meeting in Canberra on Fri-
day.
“Fifty thousand workers will 
be losing their job because 
of a decision by General Mo-
tors today.
“It’s a very bleak day in-
deed.”
The announcement has been 
anticipated for months and 
the Federal Government 
has been under mounting 
political pressure to offer 
increased subsidies to the 
Detroit-based company to 
ensure it continued manu-
facturing in Australia.
“The decision to end manu-
facturing in Australia reflects 
the perfect storm of negative 
influences the industry faces 
in the country including the 
sustained strength of the 
Australian dollar, high cost 
of production, small domes-
tic market and arguably the 
most competitive and frag-
mented auto market in the 
world,’’ GM’s chief executive 
Dan Akerson said in a state-
ment.
By closing its Australian 
manufacturing operations 
Holden will lose critical 
government contracts that 
give preference to local car 
makers, which represent up 
to one-third of the sales of 
some models.
Once Holden is reduced to a 
sales and marketing opera-
tion it is likely to be knocked 
out of the top-three sell-
ing brands for the first time 
since it started building cars 
in 1948.
Holden Chairman and GM 
Mike Devereux continues of-
ficial announcement that it 
will cease manufacturing in 
Australia after 65 years.
As it is, the locally-made 
Holden Commodore sedan 
and Cruze small car rank 
behind the Toyota Corolla 
and Mazda3 from Japan, the 
Toyota HiLux pick-up from 
Thailand and the Hyundai 
i30 hatch from South Korea 
in the sales race so far this 
year.
The closure of the engine 
plant in Port Melbourne in 
2016 will cost an estimated 
300 jobs, while the car as-
sembly line in Elizabeth in 
2017 will see 1600 employ-
ees out of work.

Holden to end car manufacturing in Australia and import cars
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اعالنات ملبورن

Saturday 14 December 2013  2013 األول  كانون   14 السبت 

خبري نتم  وا عام  وكل 

Teُl/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650 

Hatem 
Electrical Contracting

بمناسبة عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املبارك تتقدم 
مؤسسة سايد حاتم للتمديدات الكهربائية من الجميع بأحر التهاني سائلة اهلل ان يعيده 

على الجميع بالخري واليمن والربكات وعلى وطننا لبنان باالمن والسالم واالستقرار 

شركة حامت للتمديدات الكهربائية
كانت وما زالت تقدم أفضل اخلدمات على أنواعها

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

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

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

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 
أسعارنا تناسب اجلميعشهية

نظافة 
تامة

املكان األفضل لتحقيق حلم 
اللبنانيني والعرب.. صرح شامخ 
حيقق حلم اللبنانيني والعرب 
 حيتضن أرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها 

وديكورها على استعداد الستقبال 
مناسباتكم... زواج - خطوبة - 
أعياد ميالد - عمادات وغريها.. 

هدايا قيمة للعرسان العرب من 500 اىل 2000 دوالر



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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