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نتعهد كافة املشاريع من األبنية
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم
الخريطة إىل تسليم املفتاح

40

خربة طويلة وصدق يف التعامل
www.southwestbuilders.com.au

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald
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Fax:(02) 87648062

جنديان من فوج املغاوير خالل حملة التفتيش أمس االول يف منطقة صيدا( .رويرتز)
مبثابة رسالة واضحة اىل
يف
املتورطة
اجلهات
االعتداءين االرهابيني عن
مضي اجليش يف تعقبها
ومواجهتها بكل الوسائل
والتوسع يف العمليات

حذر الناطق باسم البيت األبيض جاي
كارني من أن مشروع قانون لفرض
عقوبات جديدة على إيران من شأنه
أن يعطل الديبلوماسية الرامية اىل منع
طهران من صنع سالح نووي.
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انتقاد روسي ثم نفي إلعالن األسد احتمال ترشحه للرئاسة

«حزب اهلل» 14 :آذار شريكة التكفرييني!

أوباما سيلجأ إىل استخدام الفيتو إذا
فرض الكونغرس عقوبات على إيران

Sydney: Unit 11A,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186

pp: 255003 / 09613

من صيدا إىل بعلبك سباق مع التصعيد
مل تكن محلة التفتيش
اليت
الواسعة
والدهم
جردها اجليش امس االول
يف منطقة صيدا سوى
دليل اضايف على تعاظم
ّ
يظلل
اهلاجس االمين الذي
يف
وخصوصا
البالد،
موسم االعياد الذي أوجب
استنفارًا احرتازيًا مماث ًال
أقرت اجراءاته يف اجتماع
املركزي
االمن
جملس
الداخلية
وزير
برئاسة
مروان شربل.
غري ان احلملة العسكرية
يف منطقة صيدا اكتسبت
طابعًا وقائيًا استثنائيًا،
باعتبار انها جاءت بعد أيام
قليلة من حادثي االعتداء
على حاجزين للجيش يف
االولي وجمدليون وبدت

الوقائية بناء على معطيات
ومعلومات امنية تشري اىل
امكان جتدد االعتداءات
واهلجمات االرهابية.
واذ أعلن اجليش يف نهاية
احلملة غري املسبوقة يف

منطقة صيدا منذ انتشاره
فيها عام  ،1991توقيف
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دمشق تؤكد حقه يف ذلك وواشنطن ال ترى له مكاناً
أثار تصريح نائب وزير
اخلارجية الروسي ميخائيل
حديث
بأن
بوغدانوف
الرئيس السوري بشار
االسد عن احتمال ترشحه
2014
سنة
للرئاسة
يؤجج التوتر وال يساهم
يف التهدئة ،جد ً
ال بعد
رد نائب وزير اخلارجية
السوري فيصل املقداد
الذي قال إن أحدًا ال ميكنه
أن مينع االسد من الرتشح
لالنتخابات ،ثم صدور
نفي من السفارة الروسية
يف دمشق ملا ورد على
لسان بوغدانوف ،وتأكيد
ان أي تغيري مل يطرأ على

No. 1
BEST
SELLER

مل ننشر صواريـخ اسكنـدر يف
كالينينغراد حتى اآلن

IN
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تـهنئة وتنويه
تتقدم «اهلريالد» بأحر التهاني من اجلالية العربية واملسيحية
مبناسبة عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة املباركة أعادهما اهلل
على اجلميع باخلري والربكات ،وكل عام وأنتم خبري.
****
تعلن «اهلريالد» ملعلنيها وقرائها الكرام انها ستحتجب عن
األسواق مبناسبة االعياد على أن تعاود الصدور كاملعتاد يف
 25كانون الثاني املقبل ولذلك إقتضى التنويه.

$60 FREE
!MAKEUP

THE

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

MIDDLE

CALL US TODAY

&

صرح الرئيس الروسي فالدميري بوتني
بان بالده مل تنشر حتى اآلن صواريخ
«اسكندر» يف جيب كالينينغراد الغربي،

EAST

FIRST 10 CALLERS WILL RECEIVE A
COMPLIMENTARY EYEBROW DESIGN
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بإدارة :آدي سركيس

SPECIALISING IN :

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

املوقف الروسي القائم
على ان مستقبل سوريا
جيب ان يقرره السوريون
أنفسهم.
يف
بوغدانوف
وقال

مقابلة أجرتها معه وكالة
الروسية
«انرتفاكس»
املستقلة ان «مثل هذه

EUROPE

بوتني :الدرع األمريكية تهديد
لنا وندعم أوكرانيا كبلد شقيق

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

:

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

FORMAL & BRIDAL MAKEUP
SOLAIRE SPRAY TANNING
BODY WAXING

3B/ 242 SOUTH TERRACE BANKSTOWN

K Starsمـنتج الـتجميل رقـم  1فـي أوروبا

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

سليمان دعا القضاء لعدم الرضوخ
للضغوط ولتحصني الوحدة
دعا رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان
القضاء اىل عدم الرضوخ
للضغوط ،الفتا اىل ان
حتصل
حماسبة
هناك
وجهدا يبذل يف القضاء
ستظهر نتائجه قريبا.
وشدد يف خالل استقباله
يف القصر اجلمهوري يف
بعبدا أمس االول اجمللس
اجلديد لنقابة احملامني
برئاسة النقيب جورج جريج
وحضور نقباء احملامني
السابقني على ان يتكامل
احملامون والقضاة ليستقيم
مناخ العدالة جبناحيها كما
يفرتض ان تكون.
الرئيس
هنأ
واذ
سليمان اجمللس اجلديد
منوها بتداول السلطة
فإنه
وبالدميوقراطية،
اشار اىل اهمية العمل
واستمرارية
املؤسساتي
وحتسينها،
االجنازات
داعيا اىل حتصني وحدتنا
الوطنية والتزام اعالن بعبدا
واستكمال تطبيق اتفاق
الطائف ،الفتا اىل الدعم
واالقتصادي
السياسي
الذي يلقاه لبنان يف
هذه الفرتة من اجملموعة
الدولية وخالصات مؤمتر
نيويورك للمجموعة اليت
تبناها رمسيا جملس االمن
الدولي يف  26تشرين
الثاني الفائت ،مشددا
على وجوب قيام حكومة
جديدة واجراء االستحقاق
الدستوري يف موعده.
وكان النقيب جريج القى
كلمة اكد يف خالهلا تأييد
احملامني لرئيس اجلمهورية
واملواقف الوطنية اليت
يتخذها واجلهود اليت يبذهلا

للحفاظ على االستقرار
والوحدة الوطنية.

القاضي فهد

واطلع رئيس اجلمهورية
من رئيس جملس القضاء
االعلى القاضي جان فهد
على عمل القضاء يف هذه
املرحلة وضرورة تكثيف
عمل القضاة واحملاكم
إلجناز دعاوى املواطنني
وقضاياهم.
وعرض الرئيس سليمان
مع الوزير السابق كريم
للتطورات
بقرادوني
واحلكومية
السياسية
الراهنة.
وزار بعبدا مدير البنك
الدولي يف الشرق االوسط
ومشال افريقيا فريد بلحاج
وامني عام احتاد رجال
اعمال املشرق انطوان
غرفة
ورئيس
غريب
التجارة الدولية يف لبنان
وجيه البزري شكر الرئيس
سليمان على قبوله رعاية
املؤمتر الدولي الذي يعقده
االحتاد بالتعاون مع البنك
الدولي يف السابع من
شباط املقبل يف بريوت
للدول االعضاء يف االحتاد
سوريا،
تركيا،
وهي
االردن ،مصر ،العراق،
فلسطني ولبنان ،ويتمثل
القطاع العام يف املؤمتر
بوزراء االقتصاد والتجارة
والقطاع اخلاص بغرف
التجارة والصناعة وجتمعات
رجال االعمال.
وتناول اللقاء ايضا موضوع
الصندوق االئتماني املتعدد
االطراف الذي دخل حيذ
التنفيذ والنروج هي الدولة
االوىل اليت ساهمت به.

بري عرض ومكاري االوضاع
عرض رئيس جملس النواب نبيه بري مع نائب رئيس
اجمللس فريد مكاري امس االول ،يف مقر الرئاسة
الثانية يف عني التينة لألوضاع الراهنة ،واطلع منه أيضا
على أجواء اجتماع النواب األرثوذكس ومناشدتهم األمم
املتحدة لالفراج عن املطرانني يوحنا ابراهيم وبولس
اليازجي ومحاية املسيحيني يف الشرق.
واستقبل بري الوزير السابق البري منصور وحبث معه يف
الوضع العام يف البالد.

قنصلية لبنان العامة يف سيدني

مبناسبة عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة
املباركة ،يتقدم قنصل لبنان العام يف سدني
جورج البيطارغامن بأطيب التمنيات ألبناء اجلالية
اللبنانية يف والية نيو ساوث ويلز ،مع الرجاء
أن يعيده تعاىل باخلري والربكات على اجلميع،
وباالستقرار يف ربوع الوطن.
إعـــالن
مبناسبة عيدي امليالد ورأس السنة ،تقفـل مكاتب
قنصلية لبنان العامة يف سدني أيام:
ّ
االربعاء  _2013/12/25اخلميس - 2013/12/26اجلمعة  - 2013/12/27االربعاء 2014/1/1

سـدني ،يف 2013/12/20
قنصـل لبنان العـام جورج البيطار غامن

شربل ترأس اجتماعا امنيا ملواكبة االعياد:

تعاون االجهزة واجلمعيات لضمان اجواء هادئة

الداخلية
وزير
رأس
والبلديات العميد مروان
شربل ،يف مكتبه يف
االول،
امس
الوزارة
اجتماعا أمنيا ملواكبة عيدي
امليالد ورأس السنة،
حضره احملافظان ناصيف
قالوش وانطوان سليمان،
واملدير العام للدفاع املدني
العميد رميون خطار ،وممثل
املديرية العامة لالمن العام
العميد فؤاد خوري ،وقائد
شرطة بريوت العميد ديب
الطبيلي ،قائد الدرك العميد
الياس سعادة ،ريسا فرع
خمابرات اجليش يف بريوت
العميد جورج مخيس وجبل
لبنان العميد ريشار حلو،
مدير االدارة املشرتكة يف
وزارة الداخلية العميد عبدو
برباري ،ممثل املديرية
العامة المن الدولة املقدم
أريج قرضاب.
كذلك شارك يف االجتماع
االمني العام للصليب االمحر
جورج كتاني ،ممثل نقابة
االطباء الدكتور جورج يارد،
نقيب أصحاب املستشفيات
املهندس سليمان هارون،
نائبة رئيسة مجعية كن
هادي لينا جربان ،أمني سر
مجعية يازا كامل ابراهيم
وممثل مجعية السا الياس
شدراوي.
واستهل شربل االجتماع
بكلمة أشار فيها اىل
أهمية اختاذ التدابري االمنية
والوقائية ملواكبة االعياد
الكفيلة بإبقاء االجواء هادئة

كما يف العام املاضي وما
سبقه من دون حوادث سري
أو حوادث أمنية ،مشريا اىل
ان مشاركة بعض اجلمعيات
يف هذا االجتماع تندرج يف
اطار جهوزها واستعدادها
للتعاون مع االجهزة االمنية
وتقديم املساعدة اليت من
شأنها املساهمة يف اطاللة
العام املقبل بهدوء يف هذه
املرحلة الصعبة ،متمنيا أن
يكون العام  2014أفضل
السابقة،
االعوام
من
ومشددا على أهمية التعاون
بني االجهزة االمنية وكل
والقطاعات
اجلمعيات
املعنية باالسعاف واإلنقاذ،
ألن املهمة وطنية وختص
مجيع املواطنني.
وحتدثت جربان شاكرة
شربل على مبادرته باشراك
اجلمعيات يف هذه املهمة
الوطنية ،وشددت على ان
اجلمعية تعمل طوال السنة
املواطنني
توعية
على
وتقديم االرشادات تفاديا
لوقوع حوادث السري ،وال
سيما حول تناول الكحول
وقيادات السيارات.
ولفتت اىل أن اجلمعية
تطلق يف ليلة عيد رأس
التاكسي
خدمة
السنة
اجملانية بالتعاون مع نقابة
املطاعم واملالهي الليلية
لكل االشخاص الذين ال
يستطيعون قيادة سياراتهم
بسبب إفراطهم يف تناول
الكحول ،واعلنت عن محلة
مع الفنانة مي احلريري تبدأ
يف العام  2014حول تناول

الكحول والقيادة ليكون
االهتمام بهذه املسألة على
مدار االيام وليس فقط
خالل االعياد.
ال حوادث سري
وأشار ابراهيم اىل أن
العامني
خالل
االعياد
املاضيني مل تسجل حوادث
سري تذكر بفضل اجلهود
اليت بذلتها القوى االمنية،
مشددا على أهمية تكثيف
احلمالت املتعلقة بتطبيق
قانون السري ،ومركزا
على ان اجلمعية تعد داتا
تبني االسباب املؤدية اىل
حوادث السري ليبنى على
الشيء مقتضاه.
وأعرب كل من يارد
وهارون عن جهوز االطباء
واملستشفيات واستعدادهم
ملواجهة احلاالت الطارئة.
أسئلة
على
وردا
الصحافيني ،أكد شربل أن
االحتياطات االمنية املتخذة
تأخذ يف االعتبار حوادث
السري وصوال اىل أي جرمية
ميكن أن ترتكب ،وأوضح
ان ليس هناك مداهمات
يف املبنى ب يف سجن
رومية املركزي بل تفتيش
وتعداد بدأ اليوم وسيستمر
دوريا يف املبنى ب وغريه
من أقسام السجن ،معتربا
أن الوزارة اختذت هذا
االجراء بعد تظهري بعض
وسائل االعالم ان املبنى
ب يضم عصابات تقيم
دولة ضمن الدولة وتصنع
متفجرات ،وهذا ليس
صحيحا ،فهناك أشخاص

ال ينطبق عليهم التوصيف،
وبعضهم أبرياء والبعض
اآلخر ارتكب جرائم ،لكن
ليسوا عاصني على القانون
وال جيوز تشويه مسعتهم
وظلمهم ،وكانت مطالبهم
خالل اجتماعي معهم يف
حضور وزير العدل حمصورة

بتسريع حماكمتهم واحقاق
احلق بعد مضي وقت طويل
على توقيفهم ،اضافة اىل
معاناتهم من احلالة املزرية
يف السجون كافة ،ومعظم
املشاكل اليت طرحوها حمقة
وسيأخذها الوزير قرطباوي
يف االعتبار.

حوري ١٤ :آذار قوى حوارية
ال ترفض اآلخر

أشار عضو كتلة املستقبل
النائب عمار حوري إىل
أن قوى  14آذار رحبت
باالتفاق اإليراني  -الغربي،
ألنه البداية يف نزع فتيل
الفتنة من املنطقة ،كما
ميكنه اعادة ايران اىل قناة
الشرعية الدولية.
وقال يف حديث تلفزيوني:
جيب أن يستكمل االتفاق
اإليراني  -الغربي بأمرين:
االول ،وقف التدخل يف
سوريا ،والثاني ،جعل
منطقة الشرق االوسط
خالية من أسلحة الدمار
الشامل.
وعن رئيس جبهة النضال
الوطين النائب وليد جنبالط،
أكد حوري أن جنبالط رقم
وطين أساسي يف املعادلة
معه
ونتفق
اللبنانية،
يف األمور االسرتاتيجية
العريضة كموضوع اتفاق
الطائف واحملكمة الدولية
اخلاصة بلبنان ونهائية

لبنان ككيان وعروبته
والعيش الواحد ،مشددا
على أن االختالف يف بعض
املواضيع أحيانا ال يصل
إىل حد اخلصومة بيننا ،ألنه
مجعنا نضال مشرتك لفرتة
طويلة ،وال اتصور ان
هناك مصلحة يف التفريط
بهذا املشرتك.
وعن تأليف احلكومة ،رأى
حوري أنه جيب اصدار
مرسوم تشكيل احلكومة من
قبل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان والرئيس
املكلف متام سالم ،ليبدي
كل فريق رأيه به .وأوضح
أنه جيب تشكيل حكومة
من السياسيني لكن ليس
بالضرورة من احلزبيني او
املنغمسني يف االنقسام
يف
احلاصل
العمودي
البلد.
وختم :إن  14آذار هي
قوى حوارية غري متقوقعة
وال ترفض الرأي اآلخر.
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لبنانيـات

الوفاء للمقاومة :السيارات املفخخة واستهداف اجليش بري يقرأ النصوص وحده رغم انها ليست من صالحياته
تطور خطري يستند اىل احتضان مريب لالرهابيني

رأت كتلة الوفاء للمقاومة ان
السيارات املفخخة واستهداف
اجليش تطور خطري يستند اىل
احتضان مريب من 14آذار
لالرهابيني.
فقد عقدت كتلة الوفاء للمقاومة
اجتماعها الدوري أمس االول يف
مقرها يف حارة حريك ،برئاسة
النائب حممد رعد وحضور
االعضاء.
مبناسبة
الكتلة
وتوجهت
ميالد السيد املسيح واطاللة
العام امليالدي اجلديد ،اىل
واىل
خصوصا
املسيحيني
املسلمني أيضا بأحر التهاني
والتربيكات راجية من اهلل عز
وجل أن يلهم املؤمنني والناس
مجيعا ،سبل التالقي على اخلري
واحملبة واالحرتام لقيم احلق
والعدل وصون احلقوق ونبذ
االنانيات واألحقاد والفنت،
وتسوية النزاعات على قاعدة
رفع الظلم والطغيان وحفظ
األمن واالستقرار.
اهلجمة
تداعيات
وناقشت
على
املستمرة
االرهابية
اللبنانيني من خالل تكرار
االعتداءات االنتحارية وجرائم
التفجري للسيارات املفخخة اليت
تنفذها جمموعات تكفريية عابثة،
وما يصاحبها من خطاب سياسي
تربيري لفريق الرابع عشر من
آذار.
وتطرقت إىل تعمد فرقاء 14
آذار اتهام اجلمهورية االسالمية
االيرانية زورا وبهتانا بالتدخل
يف شؤون لبنان الداخلية،
فأكدت أن هذا األسلوب اخلبيث
واملاكر لن ينفع هؤالء يف
حماوالتهم التغطية على تدخل
أسيادهم االقليميني والدوليني
يف األزمة اللبنانية وعلى تولي
هؤالء األسياد اصدار األوامر
والتعليمات لتعطيل تشكيل
احلكومة ورفض احلوار والتمسك
بنهج االقصاء والتحريض ضد
املقاومة والتورط أخريا يف
دعم االرهابيني التكفرييني
واعتداءاتهم االنتحارية على
السفارة االيرانية وغريها ،كل
ذلك بات يعرفه اللبنانيون
ويتداولون تفاصيله وجمرياته
احلقيقية الكاملة.

البيان

وبعد أن ناقشت الكتلة البنود
الواردة يف جدول األعمال
اصدرت بيانا اعتربت فيه ان
اللبناني
اجليش
استهداف
باعتداءين انتحاريني عند حاجزي
األولي وجمدليون ومواصلة
ارسال السيارات املفخخة اىل
املناطق اللبنانية اآلمنة هو تطور
ارهابي خطري يستند تنفيذه اىل
احتضان مريب يوفره فريق 14
آذار لالرهابيني التكفرييني
الذين يشكلون تهديدا جديا
جلميع اللبنانيني مبكوناتهم
كافة ،فضال عن تهديد األمن
الوطين والسلم األهلي والعيش
الواحد .إن التوظيف السياسي
الرخيص الذي يعتمده فريق
 14آذار للعدوان االرهابي على
لبنان ،تارة عرب ابتداع تربيرات
واهية واسباب ختفيفية ،وتارة
اخرى عرب توفري البيئة احلاضنة

اخلطاب
وتسعري
للمنفذين
الغرائزي والتحريضي يضع
هذا الفريق يف خانة الشركاء
زيف
ويسقط
لالرهابيني
شعاراتهم اليت تدعي العبور اىل
الدولة ،خصوصا أن االعتداءات
أخذت تطاول اجليش اللبناني
املؤسسة الضامنة لبقاء الدولة
وللسلم األهلي يف البالد.
اضاف البيان :إن مواقف
اخلجولة،
واالدانة
الشجب
وبيانات احلرص الشكلي على
املؤسسة العسكرية ال تربىء
ذمة أصحابها ال على املستوى
الوطين وال على املستوى
األخالقي وبات على اجلميع
واجب املشاركة يف التزام
وتنفيذ خطة مواجهة وطنية
شاملة حتمي البالد وأهلها من
بغي االرهاب التكفريي فضال
عن االرهاب االسرائيلي.

خطر االرهاب

ورأت الكتلة ان حزب اهلل،
الذي تصدى لالرهاب التكفريي
دفاعا عن املواطنني اللبنانيني
على جانب احلدود اللبنانية
مع سوريا ،قد استشعر مبكرا
خطر هذا اإلرهاب على لبنان
وتركيبته والتنوع فيه ،ولو
مل يفعل ذلك لكانت موجات
السيارات املفخخة والعمليات
االنتحارية أكثر بكثري مما هي
عليه اليوم مستهدفة املناطق
والطوائف اللبنانية كافة .ان
الذين يصرون على اعتبار
هذا التصدي سببا للهجمات
االنتحارية املعدودة اليت نفذها
التكفرييون حتى اآلن ،امنا
خيدعون اللبنانيني ويضللونهم
ويعملون على توظيف تلك
اهلجمات لتصفية حساب سياسي
هلم مع حزب اهلل على حساب
لبنان وأهله وأمنه .وهؤالء هم
أنفسهم من كانوا يدعون سابقا
أن عمل املقاومة هو السبب
لالعتداءات االسرائيلية على
لبنان ،إىل ان تأكد للجميع بعد
انتصار املقاومة واجناز التحرير،
أن املقاومة مل تكن ابدا سببا
لالعتداءات االسرائيلية ،بل
كانت اخليار األمثل لدحر
الصهاينة احملتلني.
ودعت فريق  14آذار الذي
جيهد نفسه من أجل تغيري
موازين القوى يف لبنان لالتعاظ
من التجارب اخلائبة يف الرهان
على اجملموعات التكفريية يف
سوريا وغريها وهو رهان ادى
اىل تدمري سوريا وتعقيد سبل
احلل السياسي الضروري فيها.
كما دعتهم ملراجعة احلسابات
وتغليب اولوية التوافق الوطين
واجملازفات
املكابرة
على
اخلطرية واخلاطئة.
وجددت الكتلة دعوتها لفخامة
ولدولة
اجلمهورية
رئيس
الرئيس املكلف ،إىل تأليف
حكومة إنقاذ البالد وفق معادلة
ال  6 - 9- 9اليت تشكل احلد
األدنى للتمثيل العادل واملنصف
ملكونات الشعب اللبناني وقواه
السياسية .واليت متثل بالتأكيد
املخرج الوحيد اآلمن ،حلفظ
استقرار البالد وتدارك أي فراغ
سدة الرئاسة.
يف ّ

فتفت :الدستور واضح ملن يريد
االلتزام به

قال عضو كتلة املستقبل
النائب أمحد فتفت ان الدستور
واضح ملن يريد ان يلتزم به.
وردًا على سؤال حول ان رئيس
منكب
جملس النواب نبيه بري
ّ
على دراسة الوضع الدستوري
قبل اإلستحقاق الرئاسي ،قال
فتفت لوكالة اخبار اليوم:
يصر دائمًا على
لألسف بري
ّ
أن يقرأ الدستور لوحده على
الرغم من أن هذا األمر ليس
من صالحياته ،ألن هذه املهمة
تقع على عاتق جملس النواب،
ولكن بري يستقوي باملوقع
املوجود فيه كي يفرض
األجندة السياسية اليت تناسبه
وفق تفسريه.
ورأى أن ما نقل عن بري اليوم
يستعد اىل مناورة
يشري اىل أنه
ّ
سياسية تنطلق من إلتزاماته
السياسية أكثر مما تنطلق من
القناعات الدستورية او من
املصلحة الوطنية اللبنانية،
وهذا ما قام به يف مراحل
سابقة عدة تتعلق بعمل جملس
النواب ،حيث لطاملا كان بري
يقرر وفقًا إلرادته حتى ولو
ّ
تعطل البلد بأسره كما هو
ّ
معطل انطالقًا من جملس
اليوم
ّ
يرف له جفن،
النواب دون أن
ألن األجندة السياسية امللتزم
بها تعنيه دون سواه.
وردًا على سؤال عما إذا كان
الدستور سيفسر وفق رؤية طرف
معينّ يف ما يتعلق باإلستحقاق
الرئاسي ،أشار فتفت اىل أن
الكالم الذي مسعناه يف اإلعالن
على لسان العماد ميشال
عون عن انه يفضل الفراغ
يف رئاسة اجلمهورية على ان
ينتخب رئيس من  14آذار،
ّ
يدل على أنهم
وبالتالي هذا ما
سيحاولون اللعب على مبدأ

تفسري الدستور ،بعد االستعانة
بالرئيس بري لتدوير األمور
وفق ما يناسبهم ،وقد يلجأون
اىل تغيري كل منطق الدستور
حيث سيكون وفق وجهة نظرهم
ان إنتخاب رئيس بالنصف زائد
واحد جائز ،أما إذا كان ذلك
ال يناسبهم فإنهم سيعلنون ان
مثل هذه اإلنتخابات حتتاج اىل
نصاب الثلثني.
وأكد فتفت ان ما يقوم به بري
ّ
يدل على التعاطي اإلستنسابي
مع امللفات املطروحة.
وعن حترك  14آذار باجتاه
طهران أجاب فتفت :ال ميكن
ان حنكم منذ اآلن ما إذا كان
اإلنفتاح االيراني الذي بدا مع
الرئيس حسن روحاني ميكن
ان يستوعب الرأي اآلخر ولكن
علينا ان حناول.
وأضاف 14 :آذار حتاول دائمًا
وختوض املعارك السياسية على
الصعيدين الداخلي واخلارجي
ألن هذه هي قوتها األساسية.
وتابع :إذا كانت طهران حتاول
اإلنفتاح على العامل ،فهذه
فرصة لنتكلم معها على األقل
يف إلتزاماتها الدولية.
وشدد على أنه ال جيوز أن نتكلم
ّ
مع طهران بشأن اإلنتخابات
النيابية او اإلستحقاق الرئاسي،
بل بشأن اإللتزامات الدولية
كالقرار  1701ومندرجاته،
وإعالن بعبدا بعدما تبناه جملس
األمن من خالل بيان رئاسي...
وبالتالي إذا كانت ايران تريد
اإلنفتاح على العامل فعليها
التعاطي االجيابي مع اإللتزامات
الدولية .وبالتالي هذه هي
النقطة اليت يتم اإلنطالق منها
على الصعيد السياسي مع
ايران وهذا ما يفرتض ان يتم
العمل وفقه يف  14آذار.

برنامج القداسات مبناسبة عيد امليالد
اجمليد يف كنيسة مار شربل -بانشبول
الثالثاء  24كانون األول :2013
مساء.
ً

قداس الساعة 6:00

ليل الثالثاء-األربعاء  25-24كانون األول  : 2013الساعة
 12:00قداس منتصف الليل حيتفل به صاحب السيادة
املطران أنطوان شربل طربيه السامي االحرتام.
األربعاء  25كانون األول  :2013عيد امليالد اجمليد:
القداسات
 10:00 – 8:45 – 7:30باإلنكليزية 5:30 – 11:15 ،و
مساء باإلنكليزية.
7:00
ً
اخلميس  26كانون األول ( 2013ثاني العيد) تهنئة
العذراء :القداسات
 10:00 – 8:45 – 7:30باإلنكليزية5:30 – 11:15 ،
مساء.
ً

احلكومة املستقيلة ال ميكن ان تقيد التشريع

غامن :الفراغ يف مقام
الرئاسة ال يف السلطة

ّ
أكد رئيس جلنة االدارة
والعدل النائب روبري غامن ان
استمرارية املؤسسات والعمل
فيها امر ضروري واساسي،
موضحا ان ال فراغ يف السلطة
الن السلطة كالطبيعة ال ميكن
ان تقبل بالفراغ.
وقال يف حديث اىل وكالة
باالمكان
املركزية:
االنباء
ان نصل اىل فراغ يف مقام
رئاسة اجلمهورية ،لكن هذا
ال يعين حصول فراغ يف
السلطة الن احلكومة املستقيلة
هي اليت تتوىل مهام رئاسة
اجلمهورية ،ونعلم متاما ان
رئاسة اجلمهورية بعد الطائف
مل تعد سلطة تنفيذية كما
كانت قبل الطائف ،وبالتالي
متارس احلكومة هذه السلطة
النها ما زالت يف طور تصريف
االعمال ومل يصدر بعد املرسوم
الذي يقضي باستقالتها من
مهامها ،وحتى صدور هذا
املرسوم احلكومة بامكانها ان
تعقد جلساتها عند الضرورة
امللحة وتتخذ القرارات اليت
تراها مناسبة يف مصلحة البالد
والعباد.
من جهة اخرى ،اعلن غامن ان
جملس النواب حيق له ان يعقد
جلساته يف ظل حكومة مستقيلة
النه ال جيوز ألي حكومة
يف اطار توازن السلطات
بني السلطتني التشريعية
والتنفيذية وتعاونهما تعطيل
جملس النواب.
اضاف مبدأ ان احلكومة جيب
ان تكون حاضرة وان متارس
مهامها يف جملس النواب حتى
ولو كانت مستقيلة ،وبالتالي

ميكنها تعطيل عمل جملس
النواب ،مبدأ خاطئ على
االطالق ،فهناك أمور ميكن
جمللس النواب التشريع فيها،
واليوم يف ظل حكومة تصريف
االعمال فان هذه احلكومة ال
تقيد التشريع يف
ميكن ان
ّ
جملس النواب ،لذلك جملس
النواب بامكانه ان ّ
يشرع يف
ظل احلكومة املستقيلة.
ويف ما يتعلق بانتخاب رئيس
اجلمهورية قال غامن امتنى
واصر على ان يتم االستحقاق
الرئاسي يف موعده ،وهذا امر
مطلوب من مجيع املسؤولني يف
السلطة ويف الدولة اللبنانية،
الفتا اىل ان دعوة اجمللس اىل
االنعقاد تتم بقرار من رئيس
اجمللس نفسه ما بني 25
آذار و 25ايار ،اما كيف يتم
االنتخاب؟ فيجب ان يكون يف
اجللسة نصاب الثلثني من عدد
اعضاء جملس النواب وفقا
الحكام املادة  49اليت تتحدث
عن انتخاب الرئيس وليس عن
التشريع وفقا للمادة  34من
الدستور واليت تقول باالكثرية
عندما يكون املوضوع تشريعيا،
موضحا ان عند الدخول يف
طور االنتخاب يصبح اجمللس
منعقدا النتخاب رئيس وليس
الختاذ اي قرار تشريعي آخر،
لذلك عندما حتدد املادة  49انه
يتم انتخاب الرئيس بالثلثني
هذا يعين ان النصاب جيب
ان يكون بالثلثني يف الدورة
االوىل وباالكثرية يف الدورة
الثانية ،علما ان اجللسة ال
تفتح اال اذا كان النصاب
الثلثني.

املطران أنطوان شربل طربيه السامي اإلحرتام

روزنامة ق ّداسات كانون األول وامليالد
ورأس السنة 2014 – 2013

صباحًا
كرويدن مار يوسف
األحد
 1كانون األول
ونور)
مار يوحنا احلبيب
ماونت درويت
األحد
قداس  8كانون األول
صباحًا
أوسرتل القديسة رفقا
األحد
كانون األول
مساء
لبنان
سيدة
ملبورن
ً
األحد
كانون األول
صباحًا
تورنلي مار جرجس
األحد
كانون األول
مساء
مارون
مار
ردفرن
ً
الثالثاء
كانون األول
12،00
بانشبول مار شربل صباحًا
الثالثاء
كانون األول
سيدة لبنان
هاريس بارك
 25كانون األول
قداس العيد
صباحا
ولونغونغ سيدة لبنان
األحد
كانون األول
صباحًا
كرويدن مار يوسف
 1كانون الثاني األربعاء
يتقبل سيادة املطران أنطوان شربل
التهاني بعيد امليالد اجمليد
نهار األحد  2013/12/29من الساعة
مساء يف بيت مارون ،سرتاثفيلد.
ً

11،00

قداس (إميان

صباحًا

11،00

11،00

قداس

1 5

6،00

قداس

1 5

11،00

قداس

2 2

6،00

قداس

2 4

قداس نصف الليل 2 4
صباحًا
األربعاء
10،00

قداس

11،00

قداس العيد

11،00
2 9

طربيه السامي اإلحرتام
 5،00اىل الساعة 9،30
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لبنانيــات

الراعي استقبل وزير الدفاع وعدوان ومهنئني:

تقرير غربي عن استعدادات إسرائيلية لضرب حزب اهلل!

الشباب هم القوة التجددية يف اجملتمعات لقاء قريب بني سليمان ورعد ..واجلميل يقنع  14آذار
بصيغة « 9ـ  9ـ  »6احلكومية

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قبل ظهر امس االول يف
بكركي وزير الدفاع الوطين فايز
غصن لتقديم التهنئة باألعياد.
وكانت مناسبة قدم فيها غصن
للبطريرك أيقونة مار شربل
وتشاور معه يف الشأن األمين.
وبعد اللقاء قال غصن :جئت
للمعايدة ومتنيت على صاحب
الغبطة رفع الصلوات على نية
اجليش اللبناني كي يبقى هذا
اجليش حاميا للوطن.
ثم التقى البطريرك الراعي
النائب جورج عدوان الذي
وضع الزيارة يف اطار التهنئة
باألعياد.
ومن الزوار املهنئني باألعياد:
الوزير السابق فارس بويز
الذي متنى أن يدرك الفرقاء
خطورة
كافة،
السياسيون
املرحلة اليت مير بها لبنان ،وان
يسعوا للعمل معا بهدف التوصل
إىل حل حيمي الوطن أوال ويؤمن
مناخا من اإلستقرار والطمأنينة
للمواطنني بشكل عام.
وكان الراعي استقبل على
التوالي :رئيس جملس القضاء
االعلى القاضي جان فهد،
للمجلس
السابق
الرئيس
القاضي غالب غامن ،سفري
لبنان يف تركيا منصور عبداهلل
يرافقه األب عبدو بدوي ،عضو
املؤسسة املارونية لالنتشار
احملامي روالن عون ،العميد
روالن أبو جودة ،العميد حسن
احلسيين ووفدا من آل فخري
يوسف
املونسنيور
برئاسة
فخري ،اضافة اىل وفد من
برئاسة
سيزوبيل
مؤسسة
السيدة إيفون الشامي وعضوية
رىل جنم وفاديا صايف سلم
البطريرك دعوة لرعاية اإلحتفال
ألطفال
األوىل
باملناولة
سيزوبيل يف شهر ايار املقبل.
تغريدة إلكرتونية
وكان البطريرك الراعي أطلق
مساء أالربعاء تغريدة على
موقع التواصل االجتماعي @
ملكتب
التابع
bkerkejeune
راعوية الشبيبة يف الدائرة
البطريركية يف بكركي ،يف
حضور املطارنة بولس الصياح،
جوزف
اخلوري،
طانيوس
معوض ،ويوحنا علوان ،وامني
سر البطريرك اخلوري نبيه
الرتس ،مدير املركز الكاثوليكي
لألعالم اخلوري عبده بو كسم،
االعالمي
املكتب
ومدير
الصرح
يف
والربوتوكول
البطريركي احملامي وليد غياض
وعائلة الشابة الشهيدة مريام
االشقر ،ورئيس جملس ادارة
مطابع الشمال جورج الشمالي
واعالميني ،جاء فيها :ايها
الشباب االعزاء،ارى فيكم امل
الكنيسة ومستقبلها ،ونتطلع
اليكم كقوة جتددية فيها ويف
اجملتمعات حيث تعيشون .
الراعوي
املكتب
وكان
للشبيبة عقد مجعيته العمومية
جلان
ومرشدي
ملسؤولي

شبيبة االبرشيات واحلركات
الرسولية برئاسة رئيس املكتب
اخلوري توفيق بوهدير حيث مت
استعراض برنامج عمل املكتب
للعام اجلديد .قبل ان يصل
البطريرك الراعي ليشارك يف
حفل اطالق التغريدة،وتكريم
عدد من االعالميني الذين غطوا
نشاطات مكتب الشبيبة يف
الفرتة املاضية،السيما لقاء
البابا بنديكتوس مع الشبيبة.
بداية رحب منسق املكتب
بوهدير
اخلوري
الراعوي
باملشاركني ،وشكر للبطريرك
الراعي تأسيسه ودعمه ملكتب
راعوية الشبيبة يف اطار الدائرة
البطريركية وثقته بالشبيبة
وتوجيهاته االبوية.
بعدها قدم بو هدير نسخة
من الطبعة اجلديدة من كتاب
ال  youcatالتعليم املسيحي
الكاثوليكي للشبيبة الذي كان
قد اطلقه البابا بنديكتوس
السادس عشر ،والذي نشر
يف  30لغة خمتلفة حول العامل.
كمااطلع احلاضرين على مقررات
لناشري
فرانكفورت
مؤمتر
البوكات ،وبأختياره بو هدير
يف جلنة االشراف العاملية
على الكتاب ،وبأختيار الشابة
الشهيدة مرييام االشقر ،ومجاعة
رسالة حياة كمثل للشهادة
ولعيش االجنيل للشبيبة يف
عامل اليوم .الفتا اىل ان هذه
املقررات واالختبارات سرتفع
اىل قداسة احلرب االعظم ،كما
نوه املؤمتر بالنسخة العربية
لل  youcatكاالفضل يف العامل
طباعة واخراجا.
وبعد ان اطلق تغريدته االوىل
حيا البطريرك الراعي مكتب
راعوية الشبيبة وكل احلاضرين،
وعائلة اختنا مريام اليت تفرح
الليلة معنا يف السماء حيث هي
واليت ال حتتاج مثلنا اىل اي تويرت
لتتكلم معنا ،ألنها تكلمنا عرب
ضمائرنا وقلوبنا املؤمنة،وتشفع
بنا عند امنا العذراء ،وتشفع يف
كل شبيبتنا.
اضاف :حنن سعداء الليلة يف
هذا العمل الذي جيعلنا على
تواصل مع كل شبيبتنا على
تنوعهم ،يف لبنان اخلائفني
على مصريهم ،وعلى شبيبتنا
يف بلدان الشرق االوسط
الذين يعيشون مآسي احلروب
والتهجري ،وشبيبتنا املنتشرين
يف العامل سعيا لتحقيق
ذواتهم ،وايضا املوجودين معنا
هنا لتكون قلوبهم معنا ،وانا
اتطلع يف احلقيقة اىل ان يكون
التواصل مستمرا بني مكتب
راعوية الشبيبة يف بكركي
والشبيبة يف لبنان والعامل،
وليطرحوا كل القضايا اليت
يرغبون يف طرحها والسؤال
عنها وعن كل القضايا اليت
يريدونها ،على ان يقوم
املكتب باالجابة على اسئلة كل
التغريدات اىل ترد اىل املوقع،
فنكون بذلك نعيش الشراكة
واحملبة اليت خترتق كل احلواجز

وخترق كل االبعاد.
وتابع:اعتقد ان شبابنا حباجة ألن
يكونوا على تواصل معنا ،كما
حنن ايضا حباجة ماسة للتواصل
معهم ،وقلتها يف تغريدتي
الليلة هم القوة التجددية يف
اجملتمعات اليت نعيش فيها
اكنا يف لبنان او العامل العربي
او يف عامل االنتشار ،وانا على
استعداد دائم لألستماع اىل كل
اسئلتهم واىل كل رغباتهم،
وكل انتظاراتهم ،على ان يتم
ذلك بالتنسيق مع مكتب راعوية
الشباب للرد عليها .
وكرر شكره العميق ملكتب
الشبيبة وعملهم اجلبار هذا،
البابا
تعلق
عند
متوقفا
بنديكتوس باللقاء الذي عقده
مع شبيبة لبنان والذي ترك يف
نفسه وقلبه اثرا عميقا.
وهنأ البطريرك الراعي منسق
املكتب اخلوري بوهدير ألختياره
عضوا يف جلنة االشراف
العاملية على كتاب ،youcat
موضحا الشباب هم االمل،
هم املستقبل ،وهم الضمانة
لوجودنا ،لذلك نريد من خالل
هذا العمل الذي اطلقناه الليلة
الذهاب اىل العمق وابعاده مع
شبيبتنا .متمنيا للشبيبة ولكل
العامل ميالدا جميدا وعاما سعيدا
مليئا باخلري والنعم وللبنان
واالستقرار لسوريا والعراق
ومصر وكل العامل العربي
السالم يف هذه االرض املقدسة
واليت منها اعلن السالم للعامل
بشخص يسوع املسيح ،هي
اليوم ،مع االسف ارض احلديد
والنار ،ضد رغبة املسيح الفادي
لذلك علينا حنن الشباب التكلم
بلغة جديدة لغة احملبة والشراكة
واحلوار.
وبعد ان مت عرض فيلم وثائقي
عن نشاطات مكتب راعوية
الشبيبة ،اعلن بوهدير عن
مشاركته مع اجلماعات الرسولية
واجلمعيات الكشفية واالهلية
يف طرابلس يف احياء املبادرة
امليالدية ميالد طرابلس يوم
االحد  22كانون االول ،2013
وفيه شهادة
ملعنى العيد وحلضارة احملبة
وارادة احلياة يف وجه حضارة
العنف واملوت ،هذا اليوم
موجه لكافة االطفال من مجيع
الطوائف ،كما قال اخلوري بو
هدير،الذي اعلن ايضا عن
برنامج املكتب للسنة القادمة
واحياء يوم الشبيبة يف لبنان
يف  27من نيسان القادم تزامنا
مع اعالن قداسة البابا يوحنا
بولس الثاني .
وبعد ان مت توزيع الدروع
التذكارية تكرميا لألعالميني
ووسائل االعالم اليت غطت
نشاطات املكتب يف الفرتة
السابقة ،السيما لقاء البابا
الشبيبة،
مع
بنديكتوس
واحياء املكتب الحتفال درب
الصليب يف الفاتيكان مع البابا
فرنسيس.شرب اجلميع خنب
املناسبة.

األمن يف لبنان ال يعرف
اإلجازات يف هذه األيام ،بينما
دخلت السياسة يف عطلة عيد
امليالد ورأس السنة ،قبل ان
حيل العيدان ،ليس ابتهاجا،
يف بلد األحزاب املفتوحة ،امنا
لعجز الكتلتني السياسيتني
الكبريتني  8و 14آذار عن ختطي
حدود املواقف املرسومة.
احلراك السياسي األبرز أمس
االول ،كان أوروبيا ،وبالذات
فرنسيا حيث تداولت األوساط
السياسية مبا يكشف عن عزم
فرنسا الدعوة اىل مؤمتر «سان
كلو» لبناني آخر لتأمني اجتياز
هذا البلد لنفق استحقاق رئاسة
اجلمهورية ،مرورا حبل األزمة
احلكومية.
لكن أجواء العائدين من باريس
ال توحي بقرب مثل هذه الدعوة،
املسؤولني
بعض
لقناعة
الظروف
بأن
الفرنسيني
اإلقليمية ليست مواتية لنجاحه.
ويؤكد مصدر مواكب لزيارة
سليمان
ميشال
الرئيس
باريس االستشفائية ،ان كل
التسريبات والتلميحات عن هدف
آخر للرحلة الرئاسية اىل باريس
ال ميت اىل احلقيقة بصلة،
وشدد املصدر ان هدف الرحلة
متابعة عالج جفن العني اليسرى
للرئيس سليمان ،وان االتصال
السياسي الوحيد الذي جرى
بني الرئيس سليمان والرئيس
هوالند كان بروتوكوليا ومتحور
حول ثوابت الدعم الفرنسي
اللبناني ،خصوصا يف مواجهة
أزمة النازحني السوريني وتنفيذ
مقررات جمموعة الدعم الدولية،
ومل جير التطرق اىل االستحقاقات
الدستورية اللبنانية.
وتشيع قوى الثامن من آذار عن
حراك فرنسي هادف اىل متديد
والية الرئيس سليمان ،جتنبا
للفراغ يف رئاسة اجلمهورية،
وان دوال عربية تشجع على هذا
وان األوروبيني اآلخرين ـ يهمهم
عدم حصول الفراغ يف رئاسة
اجلمهورية ،أكثر مما يهمهم
شخص الرئيس ،مع عالمة
إضافية للرئيس سليمان ،بسبب
مواقفه السيادية والوطنية اليت
كوكبت حوله كتلة واسعة من
الشعب اللبناني.
لكن قوى الثامن من آذار وعلى
رأسها حزب اهلل ومن خلفه احملور
السوري ـ اإليراني يضعون
«فيتو» على التمديد لسليمان،
الذي مازال يرفض التمديد من
حيث املبدأ ،ويتداولون بدال منه
اسم العماد ميشال عون رئيس
تكتل االصالح والتغيري ،لكنهم
يسلطون االضواء على رئيس
اجلمهورية السابق اميل حلود،
عرب وسائل اعالمهم.
اضافة اىل ارسال الوفود من
رجال الدين املوالني وقادة
االحزاب لزياراته باملناسبات
االخرية.
وتعترب قوى الثامن من آذار ان
حلود كان من افضل الرؤساء

اللبنانيني يف تعاونهم مع
النظام السوري وحزب اهلل بينما
كاد العماد عون ان يكون ضمن
 14آذار ،لو مل تتخل عنه هذه
القوى على ابواب االنتخابات
اجلمهورية
لرئاسة
السابقة
وتتبنى بدال منه العماد ميشال
سليمان.
لكن جديدا طرأ امس االول
ومتثل يف اجراء الرئيس
سليمان اتصاال هاتفيا برئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب
حممد رعد لالطمئنان على عناصر
حزب اهلل الذين اصيبوا يف
انفجار السيارة املفخخة بطريق
قافلة سيارات حلزب اهلل يف
جرود مقنة (بعلبك).
وتقول املصادر املتابعة ان
االتصال متخض عن التفاهم
على موعد لقاء قريب بني
سليمان ورعد.
وتقول املصادر املتابعة عينها
ان النائب وليد جنبالط يلعب
دورا ملموسا يف اختصار مسافة
التباعد بني الرئيس سليمان
وحزب اهلل ،دعما لوجهة نظره
املؤيدة حلكومة  6.9.9اليت
تنادي بها قوى  8آذار.
ويؤكد الرئيس سليمان يف
جمالسه على انه تواصل مع
خمتلف الفرقاء وال يقاطع احدا.
وجديدا آخر يف هذا السياق
يتمثل يف ميل حزب الكتائب
اىل املوافقة على صيغة 6.9.9
احلكومية وسعيه القناع القوى
املسيحية يف  14آذار بالقبول
بهذه الصيغة جتنبا للفراغات
الدستورية وفق املعلومات.
ويف هذا السياق ،نقل عن
أوساط القصر اجلمهوري ان
مثة رغبة لدى الرئيس متام
سالم يف تداول الصيغ املمكنة
لتشكيل احلكومة اجلديدة .وان
رئيس اجلمهورية مصر على
موقفه جلهة ان احلكومة اليت
تصرف االعمال ال ميكنها أن
ّ
تدير الفراغ الرئاسي يف حال
حصوله ،لذلك مازالت األولوية
لديه هي لتشكيل حكومة قادرة
على نيل ثقة جملس النواب.
وبعد اللقاء الذي مجع منذ أيام
رئيس الكتائب أمني اجلميل
مع رئيس كتلة املستقبل فؤاد
السنيورة ،التقى السنيورة يف
معراب د.مسري جعجع حبضور
مستشاري الرئيس سعد احلريري
حممد شطح ونادر احلريري ،حيث
جدد جعجع والسنيورة دعمهما
للحكومة احليادية بوجه حماوالت
مترير حكومة  ،9/9/6وقد دعوا

الرئيس سليمان اىل تشكيل
احلكومة قبل نهاية عهده واعتربا
أن التمديد للرئيس سليمان
حيتاج اىل حكومة واىل تعديل
دستوري.
ويشار اىل أن السنيورة كان
وجه رسالتني اىل الرئيس
االيراني حسن روحاني ،األوىل
لتهنئته بانتخابه رئيسا والثانية
بعد توقيع طهران االتفاق
النووي مع الغرب ،لكن جوابا
مل يأت بعد ،علما أن الرسالة
الثانية تضمنت أفق العالقات
العربية ـ االيرانية وما هو منتظر
من إيران حيال لبنان وخطورة
احنراف حزب اهلل.
أمنيا ،سجل إطالق نار كثيف
يف طرابلس ليل أمس االول،
تزامنا مع بث أول مقابلة لزعيم
جبهة النصرة يف سورية أبوحممد
اجلوالني عرب قناة «اجلزيرة»،
وتال ذلك إطالق رصاص القنص
على منطقة التبانة يف طرابلس
من جبل حمسن ،نتيجة اخلطأ يف
تفسري اهلدف من إطالق النار
من التبانة باهلواء.
من جهته ،حزب اهلل واصل
الرتكيز على االرهاب التكفريي
املستورد ..االرهاب املتعدد
اجلنسيات ،املتعدد الوظائف
واالستهدافات ،وآخرها كان
التصويب على اجليش.
اىل ذلك ،انشغلت األوساط
السياسية واإلعالمية أمس
االول بتقرير نشرته صحيفة
حرب
عن
تربيون
وورلد
إسرائيلية على لبنان .تضمن
اعداد اجليش اإلسرائيلي لعملية
عسكرية مشرتكة جوية وبرية
واسعة النطاق لتوجيه ضربة
حامسة للقضاء على حزب اهلل
كقوة مقاتلة للسنوات املقبلة.
ووفق التقرير ،فإن حزب اهلل
وإسرائيل على حد سواء يعمالن
على تعزيز قدراتهما العسكرية
على املدى الطويل.
وذكرت صحيفة جريوزاليم
بوست يف هذا السياق أن
التعزيزات العسكرية تشري
اىل حرب وشيكة تشل ضربات
صاروخية يوجهها حزب اهلل
ضد إسرائيل وان املعلومات
الشائعة تكشف أن إسرائيل
مبساعدة فيلق احلرس الثوري
االيراني قد أنشأ ترسانة من
 80ألف صاروخ ،وان كل منزل
من عشرة منازل يف اجلنوب
هو منصة إلطالق الصواريخ أو
مستودع للسالح.

عمر حبنجر «االنباء»

ميقاتي التقى ترو وابو فاعور
إستقبل رئيس احلكومة جنيب ميقاتي وزير الشؤون اإلجتماعية وائل
أبو فاعور امس االول يف السراي وحبث معه يف ملف النازحني
السوريني.
ثم إستقبل وزير شؤون املهجرين عالء الدين ترو فاملدعي العام
التمييزي باإلنابة القاضي مسري محود .كما استقبل سفرية لبنان
لدى لندن إنعام عسريان.
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لبنانيات

زهرا :امتام االستحقاق الرئاسي
هدف اسرتاتيجي للقوات
اكد عضو كتلة القوات اللبنانية
النائب انطوان زهرا ان امتام
االستحقاق الرئاسي يف موعده
الدستوري هدف اسرتاتيجي
عند القوات ،واحلزب يعمل على
مجيع املستويات يف سبيل هذا
اهلدف ،داخل قوى  14اذار ومع
مجيع املرجعيات والفعاليات
املؤثرة يف هذا االستحقاق
املفصلي.
وقال خالل العشاء الذي اقامته
منسقية البرتون يف القوات
لكوادر من املنطقة يف حضور
املنسق شفيق نعمه القوات حزب
املقاومة اللبنانية اليت اخنرطنا
فيها مجيعا يف شكل او بآخر،
ورفضنا االستسالم والتسويات
ووضعنا يف موضع االضطهاد

واملالحقة على مجيع املستويات
وبقينا يف اخلط الذي علمنا
اجدادنا عليه وهو خط التضحية
والتجرد للدفاع عن هذه االرض
ّ
وعن امياننا وجتذرنا فيها.
واذ اوضح ان املناصب ال
تهمنا واملهم ان نكون يف
املوقع املناسب كي يعيش
شعبنا بكرامة وتدق اجراسنا
حبرية ونعيش باستقرار وامان
ونربي اوالدنا ملستقبل آمن
ومزدهر ومستقر ،اشار زهرا
اىل ان عمل القوات السياسي
اليوم ال يقل اهمية عن املقاومة
العسكرية والفارق بيننا وبني
الذين يتوسلون اخلدمات ليحظوا
بشعبية اننا ابناء اميان بالقضية
وحبقنا املقدس.

معلولي :السلطة التشريعية معطلة
والفراغ الدستوري يهدد بنيان الدولة
اعترب نائب رئيس جملس
النواب السابق ميشال معلولي،
يف بيان امس االول ،ان عدم
اجتماع جملس النواب باألمس
تأكيد جديد على ان السلطة
اإلشرتاعية معطلة ،مشريا اىل
ان هذا الفراغ الدستوري يهدد
بنيان الدولة ،إذ ال تشريع وال
رقابة على السلطة التنفيذية،
ورمبا ال انتخابات رئاسية.
واوضح ان هذا اجمللس مدد
لنفسه دون أسباب موجبة ويف
غياب الرقابة الدستورية وذلك
بعدم متكن اجمللس الدستوري
من أخذ قرار يف هذا التمديد.
واكد ان ما يزيد من خطورة
هذا الوضع وجود حكومة
مستقيلة منذ تسعة أشهر ال
حيق هلا اختاذ أي قرار أو تنفيذ
أي قرار إال ضمن جملس وزراء

جمتمعا.
وتابع :وتأتي كارثة النازحني
وما نشهده من مآس على غري
صعيد ،وتزيد الطامة الكربى
هذه احلروب اهلمجية الدائرة يف
سوريا وتداعياتها على لبنان،
كما يهدد ايضا أسس الدولة
الفلتان األمين غرياملسبوق
واملتنقل من منطقة اىل أخرى،
اضافة اىل التدهور اإلقتصادي
وتراجع مواسم السياحة اليت هي
العمود الفقري هلذا اإلقتصاد.
وختم معلولي :أمام هذه
األوضاع املأسوية واليت تهدد
أسس الدولة ،ال ميكن أن
يكون اإلنقاذ إال باعتبار جملس
النواب معطال وقد انتهت
واليته ،وبالتالي الدعوة اىل
انتخابات عاجلة تأتي بنواب
ممثلني حقيقيني عن الشعب.

قهوجي يتفقد مسرية التدريب يف
الكلية احلربية

تفقد قائد اجليش العماد جان
قهوجي قبل ظهر امس االول،
الكلية احلربية يف الفياضية ،حيث
جال يف أقسامها واطلع على سري
عملية التدريب ،ثم اجتمع إىل
تالمذة ضباط السنة األوىل حبضور
قائد الكلية وضباطها ،وأعطى
توجيهاته الالزمة.

وشدد العماد قهوجي على أهمية
التدريب يف اجليش ،خصوصًا يف
ّ
تشكل مقلع
الكلية احلربية ،اليت
الرجال ،احملصنني بالقيم الوطنية
واألخالقية ،والكفاءة القتالية
والعلمية املناسبة ،وهذا ما جعل
ضباط اجليش يتبوأون املكانة العليا
بني سائر ضباط جيوش العامل.

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

النائب العام املالي استمع اىل الصفدي وادعى
على شركة جبرم االهمال والتخريب
استمع النائب العام املالي
القاضي علي ابرهيم يف مكتبه
يف قصر العدل ،اىل افادة وزير
املال حممد الصفدي حول النقاط
اليت أثارها وزير االشغال غازي
العريضي يف مؤمتره الصحايف.
واستغرقت اجللسة ساعة ونصف
الساعة ،بعدها غادر الصفدي،
وقال إنه تطرق مع النائب العام
اىل األمور اليت أثارها الوزير
العريضي وقال :لقد أجبت عن
كل األسئلة اليت طرحها القاضي
ابراهيم وقدمت كل ما لدي من
مستندات.
وقد انهى القاضي الدكتور
ابراهيم حتقيقاته يف ملف نفق
املطار ،وادعى على شركة ميز
 Miseجبرم االهمال والتخريب،
واحال االدعاء اىل قاضي
التحقيق االول يف جبل لبنان.
ادارة الصفقات العامة
من ناحية أخرى ،أرسل وزير
املال إىل رئاسة اجلمهورية
ورئاسة جملس النواب ورئاسة
جملس الوزراء وإىل مجيع
الرقابية،
واهليئات
الوزراء
ورئيسي جلنيت املال واملوازنة
واإلدارة والعدل النيابيتني،
النسخ التجريبية من الدليل
اخلاص بالصفقات العامة ومن
دفاتر الشروط النموذجية إلجراء
املناقصات أو استدراج عروض
لألشغال والختيار االستشاريني
ولتوريد السلع واللوازم وتأمني
اخلدمات ذات الصلة.
وقد أعدت هذه املنشورات
بالتعاون مع مركز التدريب
الدولي التابع ملنظمة العمل
الدولية مبنحة من البنك الدولي،
وتوىل معهد باسل فليحان املالي
واإلقتصادي تعميمها ومناقشتها
مع مئات من املهتمني والعاملني
يف جمال الشراء احلكومي يف
لبنان ،وذلك بالتنسيق مع جمموعة
من اخلرباء من وزارة املال ومن
ديوان احملاسبة ومن مكتب وزير
الدولة لشؤون التنمية اإلدارية.
وتشمل الوثائق اليت أرسلت
الدليل اخلاص بالصفقات العامة
عقود الشراء احلكومية ،ودفرت
شروط خاص منوذجي مبسط
إلجناز أشغال وخدمات ملحقة،
ودفرت شروط خاص منوذجي
إلجناز أشغال قيمتها أقل من
 7.5مليارات لرية لبنانية أو ما
يعادهلا ،ودفرت شروط خاص
منوذجي الختيار االستشاريني،
ودفرت شروط خاص منوذجي
مبسط لتوريد سلع ولوازم
وتأمني اخلدمات ذات الصلة،
ودفرت شروط خاص منوذجي
لتوريد لوازم وتقديم اخلدمات
ذات الصلة.
واشار الصفدي يف تصريح اىل
ان وزارة املال ختص موضوع
إدارة الصفقات العامة (public
 )Procurementمبعناه الواسع،
اهتمامها وعنايتها ،يف إطار
رؤيتها إلصالح املالية العامة
وانسجاما مع توجهاتها لرتشيد
اإلنفاق وزيادة فاعلية املال
العام.
وأوضح أن الوزارة بادرت يف
هذا السياق ،ومتابعة لتنفيذ

اللبنانية
احلكومة
التزامات
أمام الدول املاحنة خالل مؤمتر
باريس  ،3إىل إعداد دليل خاص
بالصفقات العامة يف لبنان،
إضافة إىل دفاتر شروط منوذجية
()National Bidding Documents
ميكن أن تستخدم من قبل اإلدارة
اللبنانية يف جمال الصفقات
العامة.
اضاف :ان إعداد هذه الوثائق
ترافق مع جلسات عمل متهيدية
وورش عمل تشاورية عقدت
يف معهد باسل فليحان املالي
واالقتصادي مبشاركة عدد كبري
من املسؤولني يف اإلدارات
واملؤسسات اللبنانية وبإدارة
فريق من اخلرباء الدوليني
ولبنانيني من وزارة املال
وديوان احملاسبة ومكتب وزير
الدولة لشؤون التنمية اإلدارية.
املرحلة
نتائج
أن
وتابع:
التشاورية أكدت احلاجة إىل هذه
املراجع علما أن آخر دفرت شروط
رمسي أقر عام  1941وهو باللغة
الفرنسية ويتناول فقط صفقات
األشغال الكبرية.
وشرح وزير املالية حممد
الصفدي أن الدليل الوطين
اخلاص بالصفقات العامة ودفاتر
الشروط النموذجية تستند إىل
اإلطار القانوني احلالي الذي
يرعى املناقصات العامة يف
لبنان ال سيما قانون احملاسبة
العمومية ونظام املناقصات،
إضافة إىل األحكام واألنظمة
اخلاصة بالصفقات اليت جتريها
بعض املؤسسات واإلدارات
كذلك
والبلديات.
العامة
تستند هذه الوثائق إىل أفضل
املمارسات احلالية يف العامل
وميكن تاليا االستفادة منها حتى
عند صدور القانون اجلديد الذي
يرعى املناقصات العامة.
وشدد الصفدي على أن اعتماد
هذه الوثائق من شأنه أن يعزز
صدقية الدولة اللبنانية حيال
القطاع اخلاص واجملتمع الدولي،
وجيعل من نظام املناقصات
اللبناني صاحلا لالستخدام يف
برامج التمويل الدولي ،الفتا إىل
أن لبنان هو واحد من البلدان
القليلة اليت مل تعتمد حلينه دليال
مرجعيا وطنيا ودفاتر شروط
منوذجية.
وابرز الصفدي أن من أهم اآلثار
املرتقبة ،توجيه وتنسيق عملية
تقديم العروض باستخدام الدفاتر
النموذجية ،مما يساهم يف احلد
من إهدار الوقت واملال ،فضال
عن تعزيز الشفافية والكفاءة
يف تنفيذ عمليات الصفقات
العامة يف ظل اإلطار القانوني
احلالي ،وحتقيق مكاسب عملية
من خالل حتسني فاعلية تطبيق
القوانني واملراسيم احلالية،
وتوفري عالقة أفضل مع السوق
من خالل جمموعة جديدة من
دفاتر شروط وطنية منوذجية
تعرب عن أفضل املمارسات وعن
شروط متوازنة للعقود ،إضافة
إىل تسهيل تطبيق قانون جديد
للمناقصات العامة الذي يتطابق
مع التوجهات العاملية احلديثة يف
هذا اجملال.

قبالن يدعو اىل التصدي للتطرف
والعودة اىل منابع الدين

قال نائب رئيس اجمللس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
عبد األمري قبالن يف الدرس
اليومي الذي يلقيه يف مقر
اجمللس ،ان الدين نصيحة حتتم
ان نصغي اىل تعاليم الدين
ونتمسك بقيمه وتعاليمه ونلتزم
بدعوته ملا فيه خري االمة وصالح
االنسان املطالب بأن يسمع
نصائح الدعوة االسالمية ويعمل
مبضمونها ويسري على هداها،
وال سيما ان االسالم كما سائر
االديان كرم االنسان وأراده
عزيزا موضع احرتام وتقدير.
لذلك فإننا مطالبون وملزمون
باالبتعاد عن السفاهة واالجرام
واملشاكل وكل ما يسيء اىل
تعاليم ديننا.
أضاف :االسالم دعوة دائمة اىل
التعاون على الرب والتقوى ونبذ
الشر واالثم والعدوان مما حيتم
ان نتجنب الفنت واالقاويل
املسيئة
واالفعال
الباطلة
وحنارب البدع اليت ادخلت
على مسرية االسالم وشوهت
مسعته وحرفت مساره واخرجته
عن اهدافه السامية وقيمه
االنسانية الراقية ،فااللتزام
بنصائح االسالم يستدعي ان
ميتثل املسلمون اىل أوامر الدين
ويبتعدوا عن نواهيه ليكونوا حبق
وصدق من الذين آمنوا وصدقوا
وساروا على طريق النيب حممد
املعصومني
االئمة
وسرية
لذلك
الصاحلني.
والقادة

نطالب كل من يدعي االسالم
دينا ونهجا وانتماء ،ان يعود
اىل منابع الدين احلق واصوله
وأسسه فيكون باملرصاد ضد
الطغاة واهل الشر والظاملني
فيكون املسلمون مع احلق يف
كل موجباته من أفعاله وأعماله
فيتصدوا للتطرف واالرهاب
ولكل عمل يسيء لالنسان
وينايف الدين وال يقبله العقل.
وناشد املسلمني ان حيكموا
ضمائرهم ويعودوا اىل القرآن
وسنة النيب وسرية أهل البيت
فال يسمحوا بانتهاك حرمة
االنسان الذي كرمه اهلل تعاىل
بأن سخر له كل خملوقاته
االهلية
اهلبات
فيغتنموا
واملكرمات الربانية يف خدمة
االنسان وفق ما أمر سبحانه
يف الشرع الشريف الذي يأمر
باالعتدال واالستقامة واالبتعاد
عن كل شر وعدوان وباطل.
وخلص اىل القول :ان االسالم
دين احملبة والتعاون والتسامح
وهو يأمر باملعروف وينهى عن
الفساد واملنكر ،ويدعو اىل قول
احلق والعمل به ونبذ الباطل
وحماربته ،خاصة انه ال يوجد يف
االسالم اي دعوة للقتل والعنف
واالساءة اىل اآلخرين .من هنا
على املسلمني ان ينتصروا
للحق وينصروا اهله فيتصدوا
الهل الشر والنفاق فيكونوا من
اهل اخلري العاملني به بعيدين
عن الشر نابذين له.

تدخل حزب اهلل بسوريا جعل لبنان برمته عرضة لالرهاب

السعد :العلة بهيمنة السالح على الدستور
رأى النائب فؤاد السعد يف
تصريح امس االول أن األزمات
اللبنانية املتمادية منذ العام
 ،1989مل تكن يوما ناجتة عن
ضعف يف النصوص الدستورية
كما حيلو للبعض تسويقه لتربير
جتاوزاتهم ،إمنا هي نتيجة أمر
واقع فرضه فريق مسلح من
جهة ،وطامع دائم برئاسة
اجلمهورية من جهة ثانية ،واعترب
أن علة العلل تكمن بالفجور
السياسي وبهيمنة السالح على
النصوص الدستورية ،يف وقت
يفرتض فيه أن تكون للنصوص
كلمة الفصل احلامسة جلهة
كل ما يبتكره حراس املمانعة
وحلفاؤهم من بدع وهرطقات.
ولفت السعد اىل أن تردد
بتشكيل
املكلف
الرئيس
حكومته وفقا لقناعاته ،هو حبد
ذاته خضوع ملشيئة املتطاولني
على األحكام الدستورية ،ال بل
هو إستسالم كامل لألمر الواقع
املفروض على امليثاق وعلى
وثيقة الوفاق الوطين ،داعيا
الرئيس املكلف اىل التسلح
بالدستور مقابل تسلح اآلخرين
باحلديد والنار ،والسري مبا ميليه
عليه ضمريه وتاريخ عائلته
النضالي يف بناء لبنان السيد
احلر واملستقل.
أضاف :أن ما نسمعه من
الفريق العوني بأن التسوية

باتت ضرورية للخروج من
األزمة ،حيمل يف خلفياته نوايا
سيئة وأخطرها حماولته احلصول
عرب اإلتفاقيات والتسويات على
مكاسب عجز عن حتصيلها عرب
السياسة والدستور ،معتربا
أن كل طرح مليثاق جديد أو
لوثيقة جديدة هو دعوة مريبة
للعب مع الشيطان الكامن دائما
بالتفاصيل ،وموضحا أن ما
أوصل لبنان اىل هذا احلد من
الفوضى السياسية ،هو سلسلة
التسويات وسالل التفاهمات
اليت أبرمت على مقاس الفئوية
احلزبية وليس على مقاس
الدولة والكيان.
وعن قراءته للتطورات األمنية،
واليت كان آخرها إستهداف جممع
عسكري حلزب اهلل يف البقاع،
لفت السعد اىل أن لبنان برمته
بات عرضة لالرهاب نتيجة تدخل
حزب اهلل عسكريا يف حرب ال
عالقة للبنان واللبنانيني بها،
وال متت اىل مصلحة الطائفة
بصلة،
الكرمية
الشيعية
مستهجنا إصرار حزب اهلل على
حتميل الفريق اآلخر مسؤولية
مالحقته من قبل املنظمات
اإلرهابية والتكفريية ،وذلك يف
حماولة إلسقاط بلوته على من
ال جياريه يف مشاريعه اإلقليمية
ويف الدفاع عما يسمى مبنظومة
املمانعة يف املنطقة.

صفحة 7

Saturday 21 December 2013

السبت  21كانون األول 2013

Page 7

لبنانيات

ال جيوز استبدال حكومة حائزة على ثقة جملس النواب حبكوم ٍة لن حتصل على ثقته

الوزير ليون بعد اجتماع التكتّل :القوّة الشعبيّة هي املعيار
األساس إلختيار رئيس ...وال فراغ أكرب من فراغ التمديد

ّ
ترأس دولة الرئيس العماد
ميشال عون اإلجتماع األسبوعي
ّ
لتكتل التغيري واإلصالح .وبعد
اإلجتماع ،كانت الكلمة لوزير
الثقافة غابي ليون ،الذي قال:
«تناولنا اليوم العديد من
املواضيع ،وكان على رأسها
األول هو موضوع
موضوعان،
ّ
تأليف احلكومة والثاني موضوع
اجلمهورية.
رئاسة
ّ
صدر اليوم عن «اجلبهة الوطنية
حلماية الدستور» ،رأيًا جديدًا يف
خص موضوع تأليف احلكومة،
ما
ّ
جاء فيه:
«يتوجب على رئيس اجلمهورية
ّ
اإلمتناع عن إصدار مرسوم
تأليف أي حكومة تناقض أحكام
امليثاق والدستور ،أي املشاركة
للمكونات الطوائفية
الفعلية
ّ
للوطن الواحد يف صناعة القرار
على صعيد السلطة اإلجرائية،
وعدالة متثيل الطوائف باملفهوم
امليثاقي والدستوري والسياسي
الذي ُ
شِرح.
إن املادة  64من الدستور اللبناني
ّ
جعلت من الثقة الربملانية شرطًا
لقيام حكومة مكتملة الوالية
ٍ
بصورة
ملمارسة السلطة اإلجرائية
مجاعية ،وبهيئة جملس وزراء ،ما
ّ
يفرتض معه أن تكون غاية كل
من رئيس اجلمهورية ورئيس
ّ
التوصل إىل مثل
احلكومة
املكلف ّ
هذه احلكومة من خالل مرسوم
التأليف ،من ضمن املبادئ
واألحكام أعاله».
ذلك يعين ّ
يصح تشكيل
أنه ال
ّ
ّ
والنية
حكومة مع العلم ُمسبقًا
املسبقة واملعرفة ُ
بأن
املسبقة ّ
احلكومة لن تنال ثقة جملس
ٌ
ّ
عمل باطل وتشوبه
النواب .هذا
شائبة كربى .ال جيوز تأليف
حكومة لن حتصل على ثقة
اجمللس ،لتكون حكومة تصريف
أعمال بد ً
ال من حكومة تصريف
أعمال موجودة حصلت على ثقته،
ّ
إال ّ
ألن
أنها باتت حبكم املستقيلة ّ
ألسباب
قدم استقالته
ٍ
رئيسها ّ
دستوريتها.
تبي فيما بعد عدم
نّ
ّ
أن
واملستغرب يف املوضوع هو ّ
صالحيات رئيس احلكومة ازدادت
بعد استقالته ،إذ بات يصدر
أكثرية يف
القرارات اليت حتتاج
ّ
أي ٍ
بلد
يف
احلكومة ،منفردًا!!..
ّ
صالحيات رئيس
يف العامل تزداد
ّ
احلكومة بعد استقالته؟؟!!
املوضوع الثاني الذي ّ
مت حبثه
هو موضوع الفوضى أو الفراغ؛
الرسالة اليت نريد توجيهها إىل
اجلميع ،يف الداخل واخلارج على
حد سواء ،هي ّ
أننا لسنا حباجة
ٍّ
لنصائح من أحد من باب املفاضلة
بني الفراغ أو الفوضى ..فالفراغ
منيز
والفوضى
شران وحنن ال ّ
ّ
شر وآخرّ !!..
إننا راشدون
بني ّ
مبا يكفي ملعرفة مصلحة بلدنا،
وقد سَب َق أن قال العماد عون
«إن التمديد
يف هذا اخلصوص
ّ
هو الفراغ األكرب ،وال فراغ أكرب
من فراغ التمديد!!..
ّ
تكتل
كما سبق وقلنا بعد خلوة
التغيري واإلصالح يف دير القلعة

ّ
«إننا أصبحنا يف مرحلة ال ميكن أن
برئيس للجمهورية ال يستند
نقبل
ٍ
ّ
وبالتالي ال
شعبية
على قاعدة
ّ
قويًا ..القوة هي املعيار
يكون
ّ
األساس لرئاسة اجلمهورية.
ّ
أال
هناك موضوع آخر جيب
عملية
ينساه أحد ،وهو استمرار
ّ
خطف الراهبات واملطرانني،
وهذا املوضوع يدفعنا لرفع
الصوت ،ودعوة اجملتمع الدولي،
واللبنانيني يف أوروبا والعامل
للتحرك .ال جيوز اإلستمرار
ّ
يف إلتزام الصمت حيال هذا
املوضوع !!..دخلنا يف زمن
الغصة موجودة
األعياد ،فيما
ّ
يدق
يف القلوب ..اخلطر
ّ
األبواب باستمرار ،وهنا أعين
اخلطر التكفريي الظالمي الذي
جغرافية وال
ال يعرف ال حدودًا
ّ
دولية !!..على اللبنايني
حدودًا
ّ
أن يدركوا حجم هذه املخاطر
يتحركوا يف عواصم الدول
وأن
ّ
حيث القرارات لرفع هذا الصوت
عاليًا.
ثم أجاب عن أسئلة الصحافيني:
ّ
س :يف موضوع احلكومة ،صالحية
رئيس اجلمهورية والرئيس
ّ
املكلف هي صالحية كاملة يف
موضوع تشكيل احلكومة ،من
صرحتم
أين أتيتم بالنظرية اليت
ّ
بها منذ قليل ،املعرفة املسبقة
بالثقة؟
ج :ال أحد يعمل بهدف إنتزاع
صالحية اآلخر ،هناك نظام
ّ
برملاني دميقراطي ،وعندما يكون
نية لتأليف حكومة من
هناك حسن ّ
ِقَبل رئيسي اجلمهورية والرئيس
ّ
األول نيل
املكلف ،يكون هدفهما ّ
الثقة .الوضع السياسي اليوم
يف البلد واضح املعامل ،واجلميع
أي نوع من احلكومات قد
يعلم ّ
حتصل على ثقة جملس النواب..
ملاذا برأيكم ّ
متت تسميتها حبكومة
«األمر الواقع»؟ هذه التسمية
تعين تشكيل حكومة ّ
حتى ولو مل
تكن مقبولة من اللبنانيني ،شاء
من شاء وأبى من أبى !!..حكومة
تصريف األعمال القائمة اليوم
حائزة على ثقة جملس النواب،
وال جيوز استبداهلا حبكومة ال
ّ
املمثل
حتظى بثقة اجمللس وهو
األول ّ
للبنانيني.
ّ
س :ولكن ماذا تعين احلكومة

احليادية أو حكومة تكنوقراط؟
سمى
ج :ال يوجد يف لبنان ما ُي ّ
حيادية وتكنوقراط يف ّ
ظل ٍ
بلد
أي
مقسوم عاموديًا .ليس هناك ُّ
ٍ
شيء حيادي .ولكي أكون دقيقًا
إن العمل مع ّ
النية
القول
ميكن
ّ
ُ
بأن احلكومة
سبقة
امل
واملعرفة
ّ
لن تنال ثقة جملس ّ
النواب هو
ٌ
عمل باطل وتشوبه شائبة كربى.
ّ
التكتل اليوم يف
س :هل حبث
تعمد للجيش ّ
القتل ُ
اللبناني
امل ّ
أننا نرى ّ
يف مراكزه خصوصًا ّ
أنه
قد ّ
مت اإلعتداء على مركز للجيش
يف بعلبك وقد أصيب على األثر
عنصران منه جبروح .إىل متى
سيعاني اجليش اللبناني من هذه
األمور؟
ج :هذا األمر يندرج يف خانة
املخاطر اليت ّ
حنذر منها .عناصر
لتؤمن
اجليش ترتك عائالتها
ّ
لنا احلماية ،فيأتي التكفرييون
ويعتدون عليها !!..هذا األمر
غري مقبول ويرتك الكثري من
اآلثار اخلطرية يف النفوس .كما
أن هذا األمر أتى بنتجية سياسة
ّ
خاطئة سبق ونّبهنا منها مرارًا
وتكرارًا ،وهي بعد نأي لبنان
بنفسه عن أمنه الذاتي وعن
مصاحل شعبه.
س :أال يستوجب هذا األمر
انعقاد احلكومة؟
جّ :
بالطبع .حنن نتساءل من الذي
ٍ
لسفينة أن
حيكم اليوم؟ هل يمُ كن
السلطة
تسري من دون قيادة؟! ّ
ّ
التنفيذية اليوم ُمناطة مبجلس
الوزراء سواء أكان ُمستقي ًال أو
غري مستقيل .ولكن من حيكم
اليوم؟! هل ميكن أن تزيد
قدم
صالحيات رئيس
مؤسسة ّ
ّ
ّ
استقالته؟! رئيس حكومة لبنان
ّ
الذاتي،
قدم استقالته خبياره
ّ
أن صالحياته قد
وما حصل هو ّ
ازدادت ،فقد بات خيتصر جملس
ّ
الضرورة
الوزراء حتت ستار
والوضع اإلستثنائي ويصدر
ٍ
قرارات هي من صالحيات جملس
الوزراء ،وحتتاج لتصويت نصف
أعضائه .هذا املوضوع ميثاقي
ودستوري ُ
وفقهي.
كل هذه املخاطر ّ
إذا كانت ّ
اليت
نعيشها اليوم بدءًا مبوضوع
ّ
النازحني مرورًا مبوضوع األمن
وصو ً
ال إىل الوضع اإلقتصادي

النفط ّ
ومسألة تلزيم ّ
يؤمن
الذي ّ
مصلحة لبنان وجيب أن تكون
مواعيده ُملزمة ،ال تستوجب
عقد جملس الوزراء ،فما ّ
الذي
يستوجب عقد جملس الوزراء
إذًا؟! على احلكومة أن جتتمع كي
تصرف األعمال .الوزراء يقومون
ّ
بتصريف األعمال يف وزاراتهم،
ولكن أين تصريف األعمال
اجلماعي للحكم يف لبنان؟! من
ّ
كل
حيكم لبنان اليوم؟! ملاذا
مفاصل احلكم خُمّلعة؟! هل هذا
ُ
املراد وهو ما يريدون إيصالنا
إليه؟!
س :التقى العماد عون باألمس
البطريرك مار بشارة بطرس
الراعي وقد كان البحث حول
ّ
ّ
الرئاسي .ماذا قال
امللف
ّ
الراعي للعماد عون؟
البطريرك ّ
ج :هذا ّ
اللقاء ثنائي ،والبطريرك
عما قاله.
ّ
الراعي هو من يعبرّ
ّ
بالنسبة
مواقف العماد عون
اجلمهورية
رئاسة
ملوضوع
معروفة ،ومن املعروف عنه
أن رأيه وموقفه واحد يف
أيضًا ّ
ّ
خاصة أو
كل تصرحياته ،أكانت
ّ
إعالمية.
س :لكن وبالعموميات ،ملاذا
عدمت إىل بكركي يف موضوع
رئاسة اجلمهورية ،فقد كان
السابق يقول
العماد عون يف
ّ
إن بكركي تتعاطى يف الشأن
ّ
الديين فقط.
ّ
ج :لست أعلم إذا كان ّ
اللقاء مع
بكركي هدفه رئاسة اجلمهورية
أن مجيع
فقط ،فأنا أعتقد ّ
املواضيع كانت مطروحة على
طاولة البحث.
س :أنت تدعو ّ
اللبنانيني يف
الراهبات
أقاصي العامل إلطالق ّ
يف سوريا ،ولكن أال جيب أيضًا
كشف مصري األبوين شرفان
وأبو خليل .ولكن ليس هناك من
حتر ٍك للكشف عن مصريهما.
ّ
ّ
مت تشكيل الكثري من
ج:
ّ
اللجان ملتابعة هذا املوضوع،
وتواىل عليه الوزراء ،وهو
موضوع خمتلف متامًا عن موضوع
أو ً
ال
الراهبات ..علينا أن نطالب ّ
ّ
ّ
احمللية املوجودة مبوضوع
اجلهات
املخفيني قسرًا والذين ُخطفوا
ألن هناك جهات
يف احلرب،
ّ
لبنانية خاطفة ،وال ميكن ألحد
من هذه اجلهات املسؤولة ّ
اليت
يتهرب من هذه
نعرفها مجيعًا أن
ّ
أوىل ،إذا
املسؤولية .ومن باب ْ
تردد صدى هذه األصوات،
ُكنت ّ
عليك أن تسأل هذه األصوات
سيما ّ
أنها
ماذا فعلت بهم ال
ّ
ثم
هي من قامت خبطفهم ،من ّ
نقوم ُ
ٍ
جبهة خارجية .حنن
باملطالبة
نتحدث عن موضوع عمره أسابيع
ّ
وموضوع آخر يكاد يصبح عمره
عام لرجال دين على مستوى
معي ّ
مت اختطافهم بهدف إرادي
نّ
من مجاعات مدعومة من بعض
والدول .إذًا
هذه العواصم
ّ
أما
فهذا املوضوع خمنلف متامًاّ ،
موضوع األبوين جيب أن تسأل
ّ
عنه احلكومات ُ
واللجان
املتعاقبة
ّ
اليت تباحثته.

طريق املوت مت ّر يف عرسال
حسن عليق

وم البقاع كان حاف ً
ال .تفجري سيارة قرب مركز لحزب اهلل يف اللبوة فجراً،
وصواريخ على الهرمل مساء (رامح حمية)
طريق املوت متر عرب عرسال .يوم أمس ،انفجرت يف جرود بلدة
اللبوة البقاعية سادس سيارة مفخخة يرسلها معارضون سوريون
من منطقة القلمون إىل لبنان ،مرورًا بـ»معقلهم» اللبناني يف
جرود السلسلة الشرقية .لكن احلرب األمنية «الوقائية» اليت
خيوضها حزب اهلل يف وجه أعدائه يف املعارضة السورية (وعلى
رأسها «الدولة اإلسالمية يف العراق والشام» و»جبهة النصرة»)
أجهضت عددًا من العمليات اإلرهابية اليت كان جيري اإلعداد هلا.
اجلزء األكرب من هذه احلرب يخُ اض داخل األراضي السورية .فحتى
اليومّ ،
عطل اجليش السوري وحزب اهلل عددًا من الطرق اليت كانت
والنبك
تسلكها السيارات املفخخة من سوريا إىل لبنان .بلدتا قارة
ْ
كانتا حمطيت انطالق رئيسيتني للمجموعات اليت تسعى إليصال
سيارات املوت إىل املدن والقرى اآلمنة يف لبنان .حتريرهما ّ
عطل
طريقني للمتفجرات ،ومنع وصول آالف الصواريخ (ال مئات) إىل
رد املسلحني من جزء من
منطقة احلدود اللبنانية ــ السوريةَ .ط ُ
ً
مزارع رميا القريبة من يربود ،ألغى خطًا ثالثا لتصنيع السيارات
املفخخة .ال يزال يف منطقة القلمون خطان رئيسيان ناشطان :من
مدينة يربود ،ومن بلدة رنكوس .املصادر امليدانية املعنية تؤكد
أن القرى والبلدات القلمونية األخرى (كراس العني وعسال الورد
ّ
و»عطل
وفليطا) لن تصمد يف حال حرر اجليش السوري يربود،
أمنيًا» رنكوس.
حتى اآلن ،ال يزال الطرف الرئيسي املعادي حلزب اهلل يف هذه
احلرب يستند إىل وجوده يف منطقة القلمون السورية .فتنظيم
«الدولة االسالمية يف العراق والشام» (على سبيل املثال) يستورد
سيارات شرعية من لبنان وينقلها إىل القلمون ،ثم يعيدها إىل
لبنان مفخخة جاهزة للتفجري .ويرجح أمنيون أن هذا التنظيم ال يريد
حتى اليوم استخدام إحدى املناطق اللبنانية لتفخيخ السيارات،
لكي ال يفقد حرية حركة رجاله يف مناطق لبنانية له فيها خاليا
وجمموعات .وحبسب مصادر ميدانية ،فإن طرد التنظيم وحلفائه
يف املعارضة السورية من منطقة القلمون ،سيؤدي إىل سد املنبع
الرئيسي للسيارات املفخخة يف لبنان .لكن ال أحد من األمنيني
يغامر بالقول إن هذا األمر ،يف حال حصوله ،سيحول دون تنفيذ
قوى املعارضة السورية عمليات إرهابية الحقة يف لبنان .لكنها
ٍ
حينئذ إىل تغيري أماكن إعداد املتفجرات .حتى ذلك
ستضطر
احلني ،تبقى بلدة عرسال املمر األوحد للمتفجرات اآلتية من جبال
القلمون .البلدة مل تعد ختضع كليًا لسلطة رئيس بلديتها علي
احلجريي ،بفعل قوة «جبهة النصرة» و»الدولة اإلسالمية» فيها.
وتلك القوى ليست نابعة من عدد مؤيدي هذين التنظيمني بني
النازحني إىل عرسال وحسب ،بل تتعداه إىل العراسلة املؤيدين
للنصرة .وهنا ال جيري احلديث طبعًا عن مجيع أهل عرسال ،بل
عن جمموعة قوية ومتماسكة تتحلق حول أحد وجهاء البلدة ،وتناصر
«النصرة» وأخواتها .هؤالء ،مل جيدوا حتى اليوم من يردعهم .فريق
رئيس البلدية يف عرسال عاجز عن مواجهة أنصار «النصرة» ،وال
يرغب يف نشوب معركة على أرض بلدته .أما الدولة اللبنانية،
فليس فيها من جيد نفسه معنيًا مبعركة كهذه .وحده حزب اهلل
يقف يف مواجهة السيارات املفخخة خلف سلسلة اجلبال الشرقية.
خالل األشهر املاضية ،أفشل احلزب أكثر من عملية ،يف مهدها،
وبصمت .وكشف متفجرة املعمورة ،ثم متفجرة مقنة قبل أسابيع.
فجر أمس ،انفجرت السيارة ،لكن ليس حيث أراد مرسلوها ،على
ذمة أمنيني رمسيني .سيمضي وقت طويل قبل انكشاف كافة
تفاصيل العملية .وما سيطول أكثر ،هو احلرب األمنية اليت جييد
حزب اهلل رسم خريطتها بقوة الردع.
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عرب وعالم

سفينة حربية صينية تشارك يف تأمني تدمري االسلحة الكيماوية السورية
قالت وزارة اخلارجية الصينية
ان الصني سرتسل سفينة حربية
للمشاركة يف محاية سفينة
أمريكية جهزت خصيصا لتدمري
الكيماوية
االسلحة
ترسانة
السورية.
ومن املقرر ان تسلم سوريا
مواد سامة قاتلة تستخدم يف
تصنيع السارين وغاز يف.اكس
ومواد قاتلة أخرى مبوجب
اتفاق دولي أبرم بعد هجوم
على مشارف العاصمة السورية
دمشق يف اب قتل املئات.
وستدمر االسلحة الكيماوية
السورية على ظهر سفينة
امريكية جهزت خصيصا هلذا
الغرض نظرا خلطورتها يف حالة
نقلها اىل اي دولة .ومل يتم
االتفاق بعد على املكان الذي
سرتسو فيه السفينة خالل
القيام بهذه املهمة.
باسم
املتحدثة
وقالت
اخلارجية الصينية هوا تشون
ينغ يف افادة صحفية يومية
قررت الصني ارسال سفينة
حربية للمشاركة يف محاية شحن
االسلحة الكيماوية السورية.
وأضافت تأمل الصني ان
تستكمل بسالسة ويسر االعمال
املتعلقة بازالة االسلحة الكيماوية
السورية .هذا سيسهم يف
الدفع من أجل التوصل اىل
حل سياسي للقضية السورية
وسيسهم يف تعزيز السالم
واالستقرار االقليمي مبا يتفق
مع مصاحل كل االطراف.
ودعت الصني مرارا حلل
سياسي لالزمة السورية كما
دعت اىل حتقيق كامل وحمايد
جيريه خرباء االسلحة الكيماوية
يف االمم املتحدة وحذرت من
استباق االحكام .وقالت ان كل
من يستخدم االسلحة الكيماوية

جيب ان حياسب.
وبدأ امس اخلميس وعلى
مدى شهر تلقي العروض لتدمري
مئات االطنان من الكيماويات
الصناعية واملخلفات السامة
من االسلحة الكيماوية السورية
ومن املتوقع ان تذهب العقود
اىل بضع شركات.

سفن دامنركية

هذا ووافق نواب بالربملان
الدامناركي على إرسال سفينة
شحن وسفينة حربية لنقل أخطر
األسلحة الكيماوية لدى سوريا،
ويف تصويت وافق فيه ٩٧
عضوا ورفض  ١٤مع تغيب
 ،٦٨قرر الربملان إرسال سفينة

حاويات وفرقاطة وطواقمهما
اليت يبلغ عدد أعضائها ما
يقرب من  300شخص.
كما قرر الربملان إرسال ١٩
فردا من القوات اخلاصة الذين
سيعملون كحراس شخصيني
لسيغريد كاج ،رئيس الفريق
املكلف بتدمري األسلحة الكيماوية
السورية.
وسيعمل الدامناركيون جنبا
إىل جنب مع النروج ،اليت ترسل
فرقاطة وسفينة نقل .وسيحمل
األسطول األسلحة الكيماوية من
سوريا إىل ميناء مل يتم حتديده
بعد يف إيطاليا لتنقل من خالله
إىل سفينة أمريكية لتدمريها
فى البحر.

اآلالف يشيعون شخصني استشهدا برصاص قوات
االحتالل يف الضفة
شارك مئات الفلسطينيني يف
جنازتي رجلني استشهدا بنريان
القوات االسرائيلية يف الضفة
الغربية احملتلة امس االول.
طبية
مصادر
وقالت
فلسطينية إن شابا فلسطينيا
اجليش
برصاص
استشهد
االسرائيلي يف مدينة قلقيلية
بالضفة الغربية احملتلة وذكر
اجليش االسرائيلي يف بيان
ان جنوده قتلوا فردا من قوات
االمن الفلسطينية كانوا يريدون
اعتقاله يف البلدة .وقال مصدر
طيب يف مستشفى قلقيلية ان
الشاب صاحل ياسني  27عاما
اصيب برصاصة اطلقها اجليش
ظهره
اخرتقت
االسرائيلي
وخرجت من صدره .وذكرت
مصادر حملية ان ياسني
يعمل يف جهاز االستخبارات

الفلسطينية.
وقال اجليش االسرائيلي ان
ياسني فتح النار على اجلنود
الذين جاءوا العتقاله وان
اجلنود االسرائيليني ردوا على
مصدر النريان .وقال مسؤول
امين فلسطيين يف قلقيلية
ان الشاب ياسني غادر عمله
متوجها اىل منزله يف ساعات
الفجر عندما فتحت عليه قوة
اسرائيلية خاصة النار وقتلته.
واضاف املصدر القوات اخلاصة
االسرائيلية قتلت صاحل ياسني
بدم بارد .وجاء يف بيان اجليش
االسرائيلي ان ياسني كان
مطلوبا النه فتح النار يف اجتاه
جنود اسرائيليني يف مناسبات
عدة خالل االسابيع القليلة
املاضية .وأضاف انه مت ضبط
سالح وذخرية يف املوقع.

تفجريات انتحارية استهدفت الزوار توقع عشرات القتلى يف العراق

قالت الشرطة ومسعفون إن
انتحاريا فجر نفسه بني عدد من
الزوار كانوا يف طريقهم اىل مدينة
كربالء مما أدى اىل مقتل  11شخصا
على األقل وإصابة  26آخرين.
والتفجري الذي وقع يف اللطيفية
على بعد  40كيلومرتا جنوبي بغداد
هو ثالث تفجري انتحاري امس االول
يستهدف الزوار قبل احياء ذكرى
اربعينية االمام احلسني األسبوع
املقبل.
وتواصلت اهلجمات االنتحارية
ضد الزوار يف العراق حيث قتل
 28شخصا يف هجومني استهدفا
موكبني جنوب بغداد ،يف وقت
قتل مخسة افراد من عائلة واحدة
يف هجوم مسلح غرب العاصمة.
وقال عقيد يف الشرطة ومصدر
يف وزارة الداخلية ان انتحاريا فجر
نفسه قرب خيمة تقدم الطعام
واملاء للزوار الذين يسريون حنو
كربالء الحياء ذكرى اربعني االمام
احلسني ،ثالث االئمة االثين عشرية،
واليت تصادف يوم االثنني املقبل.
واعلنت وزارة الداخلية يف بيان
ان اعتداء ارهابيا حصل ظهر امس
بواسطة حزام ناسف كان يرتديه
احد االرهابيني على الزائرين يف
منطقة الدورة جنوبي العاصمة
بغداد ،ما ادى اىل استشهاد 20
شخصا واصابة  40اخرين جبروح.
ومن بني القتلى ،الصحايف
العراقي مهند حممد الوائلي الذي
عمل سابقا يف وكاالت انباء اجنبية
ووسائل اعالم حملية ،والذي يسكن
يف مكان قريب من موقع اهلجوم،
فيما اصيب احد ابنائه بشظية
يف رئته ،حبسب ما افاد ابنه يف
اتصال هاتفي مع فرانس برس.
ويف وقت الحق ،فجر انتحاري
ثان نفسه بني زوار يف منطقة
اليوسفية الواقعة اىل اجلنوب
من بغداد ،حبسب ما افادت
مصادر امنية .واكد مصدران
طبيان رمسيان ان مثانية اشخاص
قتلوا واصيب  32جبروح يف هذا
اهلجوم.

وقتل مخسة اشخاص يف
هجوم انتحاري استهدف الزوار
قرب بعقوبة ،وذلك بعد مقتل
مثانية اخرين ،ومقتل  24يف
هجوم بسيارتني مفخختني قرب
احملمودية ،جنوب العاصمة.
وتعليقا على اهلجمات املتكررة
ضد الزوار ،ادان املمثل اخلاص
لالمني العام لالمم املتحدة يف
العراق نيكوالي مالدينوف يف
بيان بأشد العبارات املوجة االخرية
من اهلجمات اليت تستهدف بشكل
متعمد الزوار الذين يشاركون
واضاف
االربعينية.
بالزيارة
مالدينوف يف البيان ان مثل
تلك االعمال االرهابية تبعث على
االزدراء وال مربر هلا ،الن ممارسة
الشعائر الدينية امر مقدس يف
كافة الديانات املختلفة .وتابع
اتقدم بأصدق مشاعر املواساة
ألسر الضحايا اليت فقدت افرادا
منها يف ظروف صعبة ،معربا عن
اميانه العميق بانه ال ميكن الي
عمل ارهابي ان يثبط العراقيني
التواقني للسالم.
ويف اعمال عنف اخرى ،داهم
مسلحون منزل احد عناصر قوات
الصحوة يف منطقة زيدان الواقعة
يف قضاء ابو غريب غرب بغداد،
وقتلوا صاحب املنزل وزوجته
واطفاله الثالثة ،حبسب مصادر
امنية وطبية .واوضح ضابط
برتبة عقيد يف الشرطة ومصدر
طيب رمسي ان اهلجوم الذي وقع
فجر نفذه مسلحون يرتدون زيا
عسكريا.
وافاد مصدر يف شرطة نينوى
باغتيال مرشح سابق يف انتخابات
جمالس احملافظات ،على ايدي
مسلحني جمهولني .وقال املصدر
ان مسلحني جمهولني اغتالوا حممد
عبد احلميد نصيف مرشح سابق عن
قائمة يتزعمها حمافظ صالح الدين
يف املوصل مل يفز يف انتخابات
جمالس احملافظات ،باطالق نار يف
حي املزارع.
واعلن وزيرالعدل العراقي حسن

الشمري يف تصريح صحايف،
تنفيذ حكم اإلعدام خالل اليومني
املاضيني على  ٧أشخاص أدينوا
يف قضايا تتعلق باإلرهاب ،وذلك
وفقًا للمادة الرابعة من قانون
مكافحة اإلرهاب.
وأكد الشمري ان مجيع الذين
نفذ حبقهم حكم اإلعدام عراقيون.
يشار اىل أن العراق يشهد منذ
بداية العام احلالي موجة عنف غري
مسبوقة منذ العام  ،٢٠٠٨حيث
أعدم حنو  ١٧٠شخصًا على خلفية
قضايا مرتبطة باإلرهاب.
وحذر ائتالف الوطنية من
باستهداف
اجلارية
احملاوالت
مناصريه واعضائه ،متهما جهة
سياسية نافذة يف احلكومة بالعمل
بهذا االجتاه.
وقال بيان لالئتالف بعد تراجع
حظوظها املريع ،وتنامي نفوذ
منافسيها السياسيني ،يف الشارع
العراقي .وإستباق انعكاسات ذلك
على نتائجها اإلنتخابية ،عادت جهة
سياسية نافذة يف احلكومة اىل
إستهداف خصومها ،وبإستخدام
أدوات السلطة ،بنفس الطرق اليت
متارسها قبيل كل إنتخابات.
واضاف إن ممارسات التهميش
واإلقصاء والتسقيط اليت طبعت
سلوكيات هذه اجلهة جعلتها
تسارع ،هذه االيام ،من وترية
إصدار مذكرات قبض وإعتقاالت
مسيسة ومريبة يف توقيتاتها ،وهو
ما يهدد بنسف العملية السياسية،
ويفرغ اإلنتخابات من أهدافها
عندما تقرتن باإلبتزاز والرتهيب
وتصفية املنافسني .وكشف انه
خالل اليومني املاضيني ،وحيث
ناصبت هذه اجلهة ائتالف الوطنية
وقيادته التارخيية العداء ،فقد مت
إصدار مذكرة قبض حبق عضو
اإلئتالف نصرياجلحيشي العضو يف
جملس حمافظة واسط ،واعتقال
األخ حسن امحد اجلبوري ،على
خلفيات سياسية مكشوفة آخذة يف
التصاعد والتوسع لتطال شخصيات
وقوى وطنية أخرى.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت

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

خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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تحقيقات

من عدي إىل شهد :موت االطــفال يعري فساد اإلغاثة
راجانا حمية
مخسة أطفال ماتوا من الصقيع،
او على االقل ،هذا ما عرفنا به
حتى اآلن ،وهذا أول فصل من
حكايا املساعدات واإلغاثات اليت
عرتها عاصفة «ألكسا» الفاسدة.
بعد حني ،ستأتي عواصف أخرى،
ستكرب الئحة األموات ،وغالبيتهم
من األطفال ،فيما املسؤولون
عن املوت يقفون متفرجني،
بال اعرتاف جبرمية ارتكبوها هم:
الدولة اللبنانية النائية بنفسها
أبدًا حبجة أن «ال مسؤولية تقع
على عاتقها يف ملف النزوح ال
قانونًا وال إمكانات» ووكاالت
األمم املتحدة اليت صرفت حبدود
عام واحد ،يف
املليار دوالر يف ٍ

ال تتحمل وزارة الصحة مسؤولية طبابة النازحني ال بالقانون وال باإلمكانات (مروان طحطح)

وقت ُيقتل فيه األطفال بسبب نقص «الدفء».
* عدي حممد غازي .ثالثة أشهر .نازح سوري إىل خميم «البابني» يف
عرسال.
* حممود رعد .ثالثة أشهر .نازح سوري إىل بيوت اخلشب يف أكروم
العكارية.
* عبداهلل شازلي .تسعة أشهر .نازح سوري إىل حي احلريرية يف دير
زنون البقاعية.
* حممد الصغري .عشرة أشهر .نازح سوري إىل خيمة يف ارض زراعية
يف البقاع الغربي.
* شهد الشريد .سنة وتسعة أشهر .نازحة سورية إىل غرفة يف مبنى
قيد اإلنشاء يف سهل بر الياس.
أطفال لن يكربوا .سيبقون مالئكة .هؤالء ،الذين كان هلم ّ
مخسة
حق
ٍ
بالعيش ،أجربوا على املوت يف أشهرهم القليلة .ماتوا قبل ان تتكون
لديهم االرادة ،ألنهم ببساطة مفرطة ،مل يعطهم احد غطاء يقيهم الربد
القارس يف البالد اليت جلأوا إليها .جتمدوا كلوح زجاج .كقطعة جليد.
ال فرق .ختيلوا هذا املوت الفظ .ختيلوا عدي الذي مات ألن والديه
مل جيدا ما يسرت جسده الصغري ،بعدما استعاد اجلريان «حراماتهم»
يف إحدى ليالي عرسال القاتلة بربدها ،واليت كانوا قد أعاروهم إياها.
دست رأسها يف صدر أمها ،وبقيت هناك.
ختيلوا كيف ّ
ختيلوا شهدّ ،
وحممود الذي مات يف حضن والدته البارد يف الغرفة اخلشبية اليت
حتمل شعار املفوضية العليا لشؤون الالجئنب .وحممد قنرب ،ابن الثالث
سنوات ،املوصول إىل اآلن بقارورة أوكسيجني يف احد مستشفيات بر
الياس ،ألن والدته مل جتد ما تضعه يف املدفأة إال أكياس النايلون.
كل هؤالء ماتوا .قتلهم الربد ،وليس املرض .قتلتهم «بروباغندا»
اإلمدادات بـ»احلرامات» ومازوت التدفئة .قتلهم تقاعس الدولة
املضيفة اليت نأت بنفسها عن آالمهم ،متذرعة بعدم استجابة اجملتمع
الدولي ملطالباته باملال من أجل معاجلة ملف النزوح السوري .لكنهم،
ستعري
لن يكونوا آخر القتلى .سيلحق بهم آخرون .فالعواصف اآلتية
ّ
الباقني .هؤالء ،الذين ال يعرتف أحد مبوتهم من شدة الربد ،هم
برسم الدولة اللبنانية ومفوضية الالجئني وكل القيمني على موضوع
إغاثة النازحني السوريني ومن جيمعون األموال بامسهم ،من «اجملتمع
الدولي» اىل «اجملتمع املدني».
فلنبدأ من الدولة اللبنانية ،ومعها حكاية شهد موفق الشريد .ملاذا ماتت
شهد؟ قبل أيام من موتها ،أصيبت الصغرية بعارض «اإلنفلونزا» .هذا
العارض الذي اشتد مع الصقيع ،ليصيب الصغرية بآالم ال طاقة هلا
على حتملها .محلها والدها إىل احد املستشفيات يف بر الياس ،اليت مل
تستقبلها بسبب عدم تأمني املال الالزم .عادا بها إىل املنزل ،ولكن
يف الليل ،اشتدت اآلالم على شهد ،فحمالها مرة أخرى إىل مستشفى
آخر ،فكان اجلواب نفسه .عاد الوالدان بطفلتهما إىل املنزلّ .
دثراها
بالغطاء الوحيد «السميك» الذي ظنا أنه سيحميها من الربد ،فبقيت
نائمة اىل االبد.
ماتت شهد ،فيما وزير الصحة العامة يف حكومة تصريف األعمال علي
حسن خليل يصرف عن كاهل وزارته املسؤولية عن ذلك املوت.
فهو ،مل يصدق موتها من شدة الربد «ألنه مل يصلنا تقرير عن هذا
األمر» ،يقول بأنه «كوزارة ليست مسؤوليتنا تأمني الطبابة للنازحني
السوريني ال بالقانون وال باإلمكانات» .هكذا ،يزيح اخلليل الثقل،
راميًا إياه «على عاتق وكاالت األمم املتحدة واجلهات املاحنة الدولية
حتول لنا وال لرية إلسعاف النازحني ،وهذه أول جرمية ترتكب
اليت مل ّ
حبقهم» .مع ذلك ،ال ينفي اخلليل الدور الذي يقوم به «على عاتقه»،
مشريًا إىل أنه يقوم ببعض األدوار يف مساعدة «احلاالت االستثنائية
مثل مرضى غسيل الكلى والسرطان» .ففي مثل هذه احلاالت ،يقوم
الوزير بـ»توقيعات استثنائية» على مسؤوليته .كما أنه يقوم «بتوفري
بعض احلصص يف املوازنة من أجل تلك احلاالت االستثنائية ،هذه
أيضًا آخذها على عاتقي ألسباب إنسانية» .ولكن ،ماذا عن شهد؟ أمل
تكن هذه حالة استثنائية تستوجب أن يأخذها الوزير على عاتقه مث ًال؟
كان ميكن رمبا ،ولكن «ما ّ
احتمل أكثر من الطاقة».
يف
ّ

هذه هي احلال يف وزارة الصحة العامة .نأي بالنفس يف القانون
واإلمكانات .وهو احلال نفسه الذي ينطبق على وزارة الشؤون
االجتماعية .ففي األحوال العادية ،والبديهية ،يفرتض بهذا اجلهاز أن
يكون هو «املصفاة والرقيب» على كل ما جيري يف األمور اإلغاثية
وخطط الطوارئ .أما يف القانون اللبناني واإلمكانات« ،فنحن يف
املقعد اخللفي يف اإلغاثة يف معاجلة ملف النازحني السوريني إىل
لبنان» ،يقول الوزير وائل أبو فاعور .ال جيد الوزير حرجًا يف القول بأنه
جمرد طالب مساعدة عند موظف باألمم املتحدة» .أما
هو «وزير الدولة ّ
السبب؟ دولته يف املكان األول «إذ انه وبرغم هذا التضخم يف أعداد
النازحني تظل عاجزة عن اختاذ قرار بإنشاء خميمات مؤقتة هلؤالء» .هذا
أو ًال ،أما يف املقام الثاني ،فيستدرك أبو فاعور املوقف قائ ًال «ليس
كل احلق على الدولة ،فهناك املوقف السياسي اخلارجي من لبنان،
فكل الدول ال تريد إيصال مساعدات عرب الدولة ،حيث صار لبنان
كبش حمرقة يف ملف النزوح ،يعين املصاري تعطى للمنظمات الدولية
وتصرفها كيفما تشاء ويف حالة التقصري تشتم الدولة» .مع ذلك «عم
حناول نعمل آلية تنسيق بني اجلمعيات ولكن كيف ميكن أن ننجح يف
ظل عمل معظم اجلمعيات على امللف كأنه للتجارة؟» .أما التجربة من
الدول املاحنة ،فيمكن أن تكون اإلمارات العربية املتحدة منوذجًا يف
هذا اإلطار ،وهي اليت أطلت وسط همروجة إعالمية حبملة «املساعدة
األكرب» اليت تبلغ قيمتها  20مليون دوالر مساعدات غذائية لـ 150ألف
عائلة نازحة ،وذابت كقطعة جليد .وهذا احلال بالنسبة لكثريين.
الدولة تنأى بنفسها ،ليس ترفًا إمنا «عجزًا» ،هذا ما يقوله وزراؤها.
لكن ،العجز ال ميكن أن يربر هذا املوت ،وكأنها غري موجودة ،فماذا لو
أخذت قرارًا بإنشاء خميمات رمسية مؤقتة بد ًال من انتشار  470خميمًا
عشوائيًا بال مواصفات الئقة للعيش على جممل أراضيها؟ كان ميكن
أن حتمي هؤالء من الصقيع .ال أكثر وال أقل .وهو ما كانت ستفعله
وكاالت األمم املتحدة ومنظماتها بطبيعة احلال «لو أنها تعاونت معنا»،
يقول أبو فاعور .فهذه األخرية ليست معفية من املسؤولية عن هذا
املوت .هي ،ببساطة شريكة يف اجلرم .فلنأخذ مثا ًال املفوضية العليا
لشؤون الالجئني ــ كجهة ماحنة ملنظمات أخرى تعمل على تنفيذ براجمها
ــ وما وصل إىل موازنتها حتى الثالث عشر من اجلاري .فمع بداية
العام احلالي وحتى هذا التاريخ ،وصل إىل املفوضية  842مليونًا و185
ألفًا و 588دوالرًا أمريكيًا من أصل مليار و 700مليون و 189ألفًا و393
دوالرًا أمريكيًا .أي ما نسبته  .%51أما لو اختزلنا من املبلغ ــ النداء
قيمة األموال اليت طلبتها الدولة اللبنانية وتقدر مبا قيمته  450مليون
دوالر ،فتصبح النسبة على هذا األساس الواصلة إىل املفوضية هي
حواىل .%71
وحبسابات بسيطة ملا وصل إليها مقارنة بعدد النازحني املسجلني
لديها والذين بلغت أعدادهم حتى التاريخ نفسه  842ألفًا و 482نازحًا
سوريًا ،يفرتض أن حيصل كل مسجل ــ باحلسابات البديهية ــ على
 999.6دوالرًا أمريكيًا للشخص .أما إذا ما احتسبنا املبالغ باملقارنة
مسجلة
واملقدر بنحو  179ألفًا و 612عائلة،
مع عدد االسر النازحة،
ّ
ّ
لدى املفوضية ،فكل عائلة منها يفرتض أن حتصل على أربعة آالف
و 688دوالرًا أمريكيًا ،او يعادل  391دوالرًا للعائلة شهريا .هذا
إذا ما احتسبنا املسجلني فقط .أما لو احتسبنا على أساس أعداد
النازحني ككل وفق حسابات الدولة اللبنانية والبالغة تقريبًا مليونًا
ونصف مليون نازح (او  326الف اسرة) ،والذين يفرتض أن تشملهم
املفوضية برباجمها ،فيمكن أن حتصل كل عائلة على  217دوالرا يف
ّ
ّ
الرضع املوت من الربد
لتجنب
الشهر .أمل تكن هذه القيمة «الضئيلة»
على األقل؟
ترفض املفوضية هذا املنطق احلسابي ،فاألموال اليت تصل إىل
حساباتها ال تصرف بهذه البساطة ،كما أنها ال تأتي دفعة واحدة،
«وهي ختضع تاليًا لشروط الدول املاحنة ومشيئتها يف الصرف ،فضال
عن وجود معوقات لوجستية تستدعي االستعانة مبؤسسات ومجعيات،
منها من ال ميتلك الكادر البشري املؤهل» ،تقول الناطقة االعالمية
باسم املفوضية ،دانا سليمان .وهذا املبلغ ،وإن كان يبدو كافيًا،

إال أنه بالنسبة للمفوضية «حتد كبري ،ولذلك نعمل وفق سلم أولويات
وختصيص بعض الربامج الستهداف األضعف وتنفيذ برامج أخرى نعرف
بأنها ستطال الكل» .ويف هذا اإلطار ،تشري سليمان إىل أن «العمل
يف املفوضية يسري وفق برامج ،فنحن مبثابة جهة ماحنة تعمل بالتنسيق
مع مجعيات ومنظمات مدنية ودولية ،نصرف هلا أموا ًال على براجمنا
اليت ننفذها للنازحني ،هذه عدا الربامج الشهرية املخصصة ،كربامج
القسائم الغذائية وبونات املازوت للتدفئة ملن يعيشون على ارتفاع
يفوق  500مرت ،إضافة إىل املساعدات اإلغاثية الطارئة كاألغطية
والثياب الشتوية ،وهناك أيضًا برامج الطبابة ( .»)...هذه عينة من
الربامج اليت تقوم بها املفوضية إما مباشرة مع جمتمع النازحني أو عرب
املنظمات واجلمعيات غري احلكومية .ولكن ،السؤال هنا :من يضمن
الرقابة على تلك املنظمات؟ ومن يضمن وصول املساعدات إىل
النازحني خصوصًا مع شكوى النازحني من املفوضية واملنظمات واليت
فضحتها العاصفة مؤخرًا؟ تقول سليمان أن «هذا ٍ
حتد كبري ،فنحن نفعل
ما بوسعنا ونراقب ولكن ال خيلو األمر من بعض املعوقات واملخالفات
يف عمل البعض ،وتصل شكاوى من النازحني إىل أرفع مستوى يف
املفوضية» .وإن كانت سليمان ال تعرف مبثل هذه املخالفات ،إال أن
آخرين يف املفوضية أقدر على إيراد األمثلة اليت حصلت «منها طرد
موظفني بسبب تبدية نازح على آخر أو إيقاف التعامل ببعض العقود
مع املؤسسات التجارية اليت كانت تتالعب يف قيمة البونات الغذائية
واألهم من ذلك كله الوجبات الغذائية اليت يؤخذ متويلها على أساس
أن يصل للنازح وجبة بقيمة  12دوالرًا فتصل إليه بقيمة  4دوالرات
مث ًال» .وقس على ذلك .وهنا ،ميكن لالجئني أن يقولوا يف املفوضية
ما مل تقله هي .ولعل املثل «الفاقع» ،هو موظفو املفوضية الذين بلغ
عددهم يف مركز القبيات وحده  200موظف لتسجيل النازحني .ويسأل
هؤالء :ماذا لو استغلت رواتب هؤالء إلغاثتنا؟ فضال عن ان املفوضية
هب ودب
ّ
متول مثال برناجما حلماية «الطفل» عرب  21مجعية تقتطع ما ّ
من االموال هلا وتصرف الفتات على ما يفرتض انه «محاية» .هل جيب
التذكري جمددا بأن ّ
رضعًا ميوتون من الربد ألن «احلماية» هلم ليست
مؤمنة .وهناك  27مجعية تنال امواال لتنفيذ برنامج خدمات االيواء .هل
جيب التذكري ايضا بعدي وحممد وشهد وحممود وسواهم كثر الذين
قضوا بسبب عدم ايوائهم.

جتارة رائجة

ّ
تنطحوا للعمل
أمثلة كثرية ستفتح الباب واسعًا أمام التجار الذين
على إغاثة الالجئني .هذا الباب الذي فتح على مصراعيه يف قضية
«الفتيات اللواتي يزوجن ألمراء وأثرياء ،مقابل مساعدة العائالت بقيمة
إجيار البيت» ،حسب ما يقول أحد النازحني يف طرابلس .ويسرد هذا
األخري مجلة أمساء ممن عملوا على اإلغاثة كتجارة ،منهم مث ًال مجعية
«طيبة» اليت مجع صاحبها حممد فارس ماليني الدوالرات من الكويتيني
وعبد الغفور علم الدين وغريهم من املشايخ املعروفون يف أوساط
النازحني الذين استغلوا األزمة ألشياء أخرى .وقس على هؤالء يف أزمة
أطفال
مستمرة .كل ذلك كان سيوصل إىل هذه النتيجة :موت مخسة
ٍ
من الربد وتشرد  3700آخرين هربوا من بالدهم بال والدين و 70ألفًا
يتعرضون لكافة أنواع االستغالل ألن معظمهم جمرب على إعالة والدته
يف بلد اللجوء بعدما مات والده يف سوريا.

الفا وجاكلني :املوت حتت سقف مهرتئ

ماتت جاكلني حممودو ( 6سنوات) ،وشقيقتها الفا ( 3سنوات) .تهاوى
ّ
تهشم رأس
سقف الغرفة فوق عائلتهما اهلاربة من املوت يف سوريا.
وتكسرت اضالع والدتهما.
والدهما رياض
ّ
منذ  6اشهر هربت العائلة من احلرب يف عفرين يف ريف حلب اىل ما
اعتقدته مالذا آمنا يف حزرتا يف البقاع .استأجر الوالد غرفة يف منزل
يفتقد ادنى مقومات السالمة العامة ،وظن ان العائلة ستكون بأمان،
ولكن سقف الغرفة هوى وماتت الطفلتان.
يرفض الوالد حتميل املسؤولية الحد .ردد ان «الشكوى لغري اهلل
مذلة» ،ويتابع وهو ميسح الدمعة «هربنا من املوت حلقنا هلون»،
ويروي كيف شاهد ابنتاه حتت السقف ،مضرجتان بالدماء ،بعدما
استيقظ على دوي صوت قوي وصراخ زوجته ،قال «ما بعرف شو
اللي صار طلعت لربا ،مو شايف اشي من الغبار ،ورجعت لقيت بناتي
ميتني حتت السقف».
يشرح امحد حممود ان ابنه رياض وعائلته اتوا من عفرين اىل حزرتا
منذ ستة اشهر ،اليت يقطن فيها منذ عام  ،1975رافضًا ان حيمل
املسؤولية لصاحب املنزل ،بل تتحملها املنظمات الدولية واالنسانية
اليت مل تكلف نفسها ولو بزيارة قصرية لالطالع «على اوضاع ابنائنا
النازحني املأساوية ،وعدم استقباهلم لنا يف مكاتبهم ،اليت يقولون
انها خمصصة لدراسة اوضاع النازحني».
تفتقد الغرفة اليت سكنتها العائلة ملقومات السالمة العامة ،وذلك
كون سقف الغرفة ،مل يكن مدعما بشبكة حديد تربط السقف« ،السقف
كله امسنت فقط» ،يقول مصدر مطلع ،وما زاد الطني بلة ،ان صاحب
املنزل املدعو ح .ع .ا .أقدم على ترميم املنزل بطريقة عشوائية،
صب سطحا فوق السطح غري املؤهل ،وبنا طابقا فوقه ،ما ادى اىل
سقوط السقف االساسي النه ضعيف .هذا هو سبب سقوط السقف،
حبسب املصدر.
رئيس بلدية حزرتا امحد ابو محدان اعترب ان احلادثة جاءت قضاء وقدرًا،
وانها ناجتة من تصدعات يف املنزل كون بنائه قدميًا جدًا ،ومؤلفًا من
طبقتني ،ومت ترميمه من الداخل يف فرتات سابقة من دون تطبيق
مواصفات السالمة العامة املطلوبة ،رغم «اننا عممنا على كل اصحاب
املنازل القدمية ،العمل من اجل تأهيل هذه االبنية جتنبًا حلصول كوارث
كنا قد اعتدنا عليها يف بلدتنا نتيجة كثافة الثلوج اليت تتساقط»،
كما الم املنظمات واجلمعيات االنسانية ومفوضية االمم املتحدة «لعدم
اطالعها على اوضاع النازحني يف بلدتنا».
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اسرتاليات

بوين :انفاق هوكي «نفخ» حزب العمال بنيو ساوث
املوازنة
ويلز..فضائح !!2013

أعلن وزير الظل للخزانة
كريس بوين ان على احلكومة
الفيدرالية أن تعرتف أن
وعودها اإلنفاقية أدت اىل
انتفاخ املوازنة.
ومن املتوقع أن يكشف وزير
اخلزانة جو هوكي النقاب عن
وجود عجز يف موازنة العام
املالي  14/2013أدنى بقليل
من  50مليار دوالر عندما
يعلن التوقعات االقتصادية
منتصف
ملوازنة
واملالية
العام يف كانبريا يوم الثالثاء
املقبل.
وكان قد أظهر حتديث
مستقل لدائرة اخلزانة قبل
االنتخابات ،صدر يف شهر
آب أثناء احلملة االنتخابية،
عجزا يف مسار املوازنة بـ
 30.1مليار دوالر.
وقال السيد بوين ان هذا
الرقم كان قد أقر به بالكامل
حزب العمال.
وقال وزير الظل للخزانة
سيدني
يف
للصحفيني
يوم االثنني ان «كل دوالر
اكثر من هذا الرقم يتحمل
مسؤوليته جو هوكي».

وقال السيد بوين ان على
وزير اخلزانة تربير اعطائه البنك
املركزي  8،8مليارات دوالر
زيادة على أمواله االحتياطية،
اضافة اىل  3مليارات دوالر
الضريبية
االعفاءات
يف
والتغريات التقاعدية وجمموعة
من الوعود اإلنفاقية.
وقال السيد بوين ان الفائض
يبدو أنه ذاهب يف طريق
إصالحات غونسكي Gonski
لتمويل املدارس وشبكة
الربودباند الوطنية وشراء
قوارب طاليب اللجوء.
وتابع السيد بوين يقول
«كان (هوكي) يقول شيئا
قبل االنتخابات ويقوم بشيء
خمتلف جدا بعد االنتخابات».
وقال انه حيق للشعب
االسرتالي ان يستنتج ان
الوعد بالعودة إىل فائض
املوازنة وسداد الديون كان
«كذبة».
وقال السيد بوين أن حزب
العمال لن يعطي احلكومة أي
« شيكات على بياض « إذا
كانت هناك حاجة لتشريعات
لزيادة اإليرادات.

خدجية األسرتالية :شقيقي عالق
يف تركيا

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -قالت فتاة
أسرتالية تدعى خدجية أن
شقيقها «أليكس» ال يستطيع
العودة من تركيا ،بعد أن
سافر إليها لتقديم خدمات
إنسانية لالجئني السوريني،
حيث قامت منظمة االستخبارات
األمنية األسرتالية «أزيو» فجأة
بإلغاء «جواز سفره» مبا جعله
غري قادر على العودة.
وأضافت خدجية أنها تلقت
خطابا األسبوع املاضي يشري
إىل أن إلغاء جواز سفر
شقيقها بسبب احتمال ضلوعه
يف أعمال عنف بدوافع سياسية
إذا سافر خارج البالد ،مبا يعين
أن أزيو مل تعلم أنه قد سافر
بالفعل منذ شهور.
وأشارت خدجية إىل أن
شقيقها 27 ،سنة ،الذي سافر
منذ شهور ،تزوج ،وعمل يف
معسكرات الالجئني بالقرب
من احلدود السورية.
ومضت تقول « :لقد كان
يف صدمة عندما أخربته بإلغاء
جواز سفره يف اهلاتف ،وال
توجد وسيلة أمامه للعودة إىل
أسرتاليا ،إنه حماصر».
من جانبه ،قالت احملامية
زالي بوروس وكيلة أليكس
إن «أزيو» كان يتعني عليها
معرفة أنه متواجد باخلارج عند
إلغاء جواز سفره ،واعتربت أن
ذلك القرار أوقع موكلها يف
مأزق.

وأليكس ضمن أكثر من 20
شخصا عرب سيدني قامت
«أزيو» بشكل مفاجئ بإلغاء
«جوازات سفرهم».
وتقوم خدجية باختاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة نيابة عن
شقيقها ملراجعة القرار.
وقال متحدث باسم «ازيو»
إن إلغاء جواز سفر ملواطن
أسرتالي خالل تواجده باخلارج
ميكن اختاذه للمساعدة يف منع
هذا الشخص من املشاركة ،أو
مواصلة املشاركة يف أنشطة
تضر األمن القومي ألسرتاليا
أو أي دولة أخرى ،لكنه أشار
إىل أن قرار اإللغاء ال يؤثر
على حقوقه كمواطن أسرتالي
يف أن يطلب املساعدة من
القنصلية األسرتالية.
وكانت «فريفاكس ميديا» قد
كشفت األسبوع املاضي أن
الرجال الذين مت إلغاء «جوازات
سفرهم» متهمني باالستعداد
للضلوع يف عنف سياسي ،إذا
مت السماح هلم بالسفر خارج
البالد ،وامتالكهم لـ «عقلية
جهادية» ،جتعلهم يشكلون
تهديدا لألمن القومي.
وتعتقد املخابرات األسرتالية
أن أكثر من  100أسرتالي
سافروا بالفعل للقتال مع
جمموعات مثل جبهة النصرة
يف سوريا ،كما أن مواطن من
بريزبن يعتقد أنه أقدم على
عملية تفجريية انتحارية يف
سوريا.

سيدني ,اسرتاليا (ترمجة:
االلكرتوني)
العنكبوت
بالنسبة حلزب العمال بوالية
نيو ساوث ويلز ،فقد بدأ
عام  2013كما انتهى ،مربوطا
بشبح املاضي لسياسيني
معروفني.
وشهد العام الذي يوشك على
نهايته ،حتقيقات عديدة بشأن
الوزيرين
ختص
صفقات
العمالني السابقني بالوالية
أيان ماكدونالد وايدي عبيد.
وجذبت حكومة أوفاريل األنظار
لفرتة ،قبل أن يفجر رئيس
املعارضة العمالية بالوالية جون
روبرتسون مفاجأة باعرتافه أنه
مل يبلغ عن حماولة رشوة مببلغ
 3مليون دوالر عرضه عليه
مايكل ماكغورك.
وتقتصر فرصة جناح حزب
العمال يف انتخابات 2015
على قدرته على إقناع الناخبني
على أن ذلك التاريخ من
قضايا الفساد أضحى ماضيا،
لن يتكرر مستقبال.
وشغلت التحقيقات مع عبيد
وماكدونالد الرأي العام لدرجة
مانشيتات
أخبارها
تصدر
الصحف واملواقع.
وكانت مفوضية الفساد قد
حققت يف مدى استفادة عائلة
عبيد من رخصة تعدين يف
منطقة بيلونغ فالي ،مبساعدة
من أيان ماكدونالد الذي كان
يشغل وقتها منصب وزير
التعدين بالوالية ،حيث مكنت
الصفقة عائلة عبيد من حصد
 30مليون دوالر ،وكانت تنتظر
 70مليون دوالر إضافية.
وتطرق حتقيق آخر إىل قيام
ماكدونالد مبنح رخصة تعدين
«دويلز غريك» لصاحل صديقه
النقابي السابق جون ميتالند

وآخرين.
وقبل نهاية أغسطس ،قالت
املفوضية إن عبيد وماكدونالد
ضلعا يف ممارسات فاسدة،
وأوصت مدير النيابات العامة
تصعيد
بدراسة
بالوالية
اتهامات جنائية.
وقبل ذلك بأسابيع أعلن جون
روبرتسون فصل الثنائي عبيد
وماكدونالد من احلزب.
ويف خطاب ألقاه روبرتسون
يف شهر يونيو املاضي،
اعرتف بالضرر الذي أحلقته
حتقيقات مفوضية الفساد ب
وأضاف:
العمال،
حزب
«القصة األكرب خالل هذا
العام ليست ختفيضات باري
أوفاريل يف موازنة اخلدمات
العامة ،وفشله يف إصالح
ولكنها
الوالية،
مشاكل
حتقيقات مفوضية الفساد».
وشهد شهر أكتوبر املاضي
حتقيقات جديدة حول ممارسات
أخرى قام بها ايدي عبيد،
بينها شبهات قيامه بالضغط
على عدد من أعضاء املقاعد
األمامية السابقني بنيو ساوث
ويلز يف الفرتة بني 2000
حتى  ،2011بينهم مايكل
كوستا وجو تريبودي ،لتحقيق
مصاحل له يف حمال مستأجرة
مبنطقة  ،Circular Quayومتديد
سنوات اإلجيار دون مناقصة.
املفوضية
حققت
وكذلك
يف مدى قيام عبيد بالضغط
حكوميني
مسؤولني
على
للحصول على رخصات مياه
سخية ملزرعة  Cherrydaleيف
«بيلونغ فالي».
وكذلك تطرقت التحقيقات
على
عبيد
ضغط
إىل
مسؤولني لتأمني عقود لشركة
استشارات صحية.

السفر بأمان هذا الصيف
إذا كنت بصدد السفر يف
أرجاء فكتوريا هذا الصيف،
مثة إجراءات جيب عليك
اختاذها قبل مغادرتك للبيت
وأثناء سفرك لكي حتافظ على
سالمتك من احلرائق.
تأكد من خماطر احلريق
املنطبقة على املكان الذي
تنوي الذهاب إليه ،وذلك عن
طريق تصنيفات خطر احلريق
شدة احلريق
اليت توضح
ّ
املتوقعة إذا اندلع .يف أيام
تصنيف خطر احلرائق القاسية
أو القصوى ،يكون اخليار
األكثر سالمة أن تسافر إىل
املدن .ال تسافر خالل منطقة
مليئة بالشجريات أو األعشاب
الطويلة عندما يكون رمز
تصنيف خطر احلريق املتوقع
أمحر.
وقبل مغادرتك للبيت ،قم
بتنزيل تطبيق FireReady
عرب اهلاتف الذكي وسجل
رقم اخلط اهلاتفي ملعلومات

حرائق الغابات بفكتوريا -
 - 1800 240 667يف هاتفك
النقال .تأكد من شحن بطارية
هاتفك النقال بالكامل.
أثناء سفرك ،راقب أحوال
حتذيرات
وتابع
الطقس
حتذيرات
تصدر
احلرائق.
احلرائق عندما يندلع حريق
ويتوجب على الناس التصرف.
دائمًا تابع أكثر من مصدر
احلرائق.
لتحذيرات
واحد
استمع إىل احملطة اإلذاعية
احمللية أو إذاعة  ، ABCأو
قم بزيارة املوقع االلكرتوني
 ،emergency.vic.gov.auأو
استخدم تطبيق FireReady
على اهلاتف الذكي ،أو قم
بزيارة صفحة  CFAعلى
الفيسبوك أو تويرت ،أو اتصل
ملعلومات
اهلاتفي
باخلط
حرائق الغابات بفكتوريا على
الرقم . 1800 240 667
استعد ملوسم احلرائق ،وحافظ
على سالمتك هذا الصيف.

انتقادات لوزير أسرتالي
بعد دفاعه عن الشواذ

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
تسببت
االلكرتوني)
تصرحيات وزير االتصاالت
يف حكومة االئتالف مالكومل
ترينبول ،واليت أشار خالهلا
إىل احتمال قيام الربملان
األسرتالي بتمرير قانون يعرتف
بزواج املثليني ،إىل إثارة حالة
من الغليان يف صفوف حزب
االحرار ،ال سيما بني اثنني من
أعضاء املقاعد اخللفية.
وطالب السيناتور االحراري
بضرورة
برناردي
كورب
استقالة ترينبول من املقاعد
األمامية أو الكف عن التعليقات
حول قضايا حساسة خارج إطار
سياسة احلزب.
كما قال دينيس جينسن عضو
الربملان يف أسرتاليا الغربية
إن تعليقات ترينبول بشأن
زواج املثليني مل تساعد
حكومة االتئالف.
وكان ترينبول قد تسبب يف
إحباط بعض زمالئه احملافظني

عندما قال يف حوار هلإن
أسرتاليا مل حتذو حذو دول
عديدة اعرتفت بزواج املثليني
مثل بريطانيا وكندا وأجزاء
من الواليات املتحدة وجنوب
إفريقيا.
فاملثليني
«لذا
وتابع:
ميكنهم الزواج يف أوكالند
و»تورنتو»
و»ولنغتون»
و»نيويورك»
و»أوتاوا»
و «كيب تاون» و»لوس
أجنلوس» و»بالتيمور» ،ولكن
ليس أسرتاليا» ،وتوقع أن
يسمح االئتالف ألعضائه بإجراء
تصويت حر على قانون زواج
املثليني مبا يزيد من فرصة
متريره.
وامتنع ترينبول عن التعليق
على تلك االنتقادات.
وكرر السيد أبوت تأكيداته
بأن «الغرفة احلزبية» هي
اليت ستقرر إمكانية السماح
بتصويت حر على قانون «زواج
املثليني» من عدمه.

ماذا قدمت حكومة أسرتاليا خالل
مئة يوم؟

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -قام احمللل
السياسي مارك كيين بعمل
أسرتاليا
حلكومة
تقييم
بقيادة رئيس الوزراء توني
أبوت بعد مرور  100يوم من
تقلده ملنصبه حبسب النقاط
التالية:
«إيقاف املراكب»:
بالرغم من أن معدل وصول
مراكب طاليب اللجوء إىل
أسرتاليا قد تناقص بشكل
ملحوظ ،إال أنه كان قد بدأ يف
التناقص بفضل التغيريات
اليت أبرمتها حكومة كيفن راد.
كما أن حكومة أبوت فشلت
يف حتقيق اهلدف الذي وعدت
به بشكل كامل ،باإلضافة إىل
أن التعامل السياسي لوزير
موريسون
سكوت
اهلجرة
أصابها باإلحراج ،وكذلك
على
إندونيسيا
اعرتضت
بعض مقرتحات حكومة أبوت
مثل سياسة شراء املراكب.
 «إلغاء ضريبة الكربون»ال يزال مشروع قانون إلغاء
ضريبة الكربون معلقا يف
جملس الشيوخ الفيدرالي،
وتشري الشواهد إىل أنه لن
يتم متريره إال يف يوليو من
العام املقبل ،عندما جيتمع
بأعضائه
الشيوخ
جملس
اجلدد ،لكن ذلك كان متوقعا
منذ البداية.
«إلغاء ضريبة التعدين»:
كذلك احلال بالنسبة ملشروع
قانون إلغاء ضريبة القانون،
فمن املنتظر أال يتم متريره

أيضا إال مع اجتماع جملس
الشيوخ بتشكيله اجلديد يف
يوليو القادم ،وهو أمر كان
متوقعا أيضا.
«إعادة تقديم تأشريات احلماية
املؤقتة»
مت إجهاض مشروع قانون بهذا
الشأن يف جملس الشيوخ،
فكان رد احلكومة أن قامت
بزيادة عدد تأشريات احلماية
الدائمة.
«تأسيس جلنة للمراجعة»
أعلنت احلكومة عن تأسيسها
يف أكتوبر املاضي ،وأسندت
إليها مهمة حتديد جوانب إهدار
األموال يف احلكومة ،ليتم
تالفيها فيما بعد.
«تقديم سياسة العمل املباشر
اخلاصة باملناخ»
االئتالف
حكومة
أصدرت
بنود بها إشارات للورقة
البيضاء اليت تقدم اقرتاحات
للحد من االنبعاثات ،لكن ال
تزال سياسة االئتالف ركيكة
الصياغة ،ومل تنل مصداقية
اجملتمع.
«السياسة اخلارجية ،متيل أكثر
جلاكرتا ،وتبتعد عن جنيف».
قام رئيس الوزراء األسرتالي
توني أبوت بزيارة إندونيسيا
مرتني خالل أسبوع ،لكن
العالقة بني البلدين توترت
بشدة على خلفية تقارير
أفادت بتجسس أسرتاليا
على إندونيسيا ،وكان تعامل
أبوت الحتواء األزمة سيئا ،ومل
يستطع رأب الصدع.
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اسرتاليات

أبوت :مستقبل تويوتا لن يعتمد على أموال دافعي الضرائب

متعهدا استمرار الدعم لكابول

أبوت يعلن عن انسحاب آخر جندي
اسرتالي من أفغانستان

أعلن رئيس الوزراء طوني ابوت
ان آخر جندي اسرتالي قد
انسحب من اقليم أوروزغان
يف أفغانستان.
وقال وزير الدفاع ديفيد
جونستون من كانبريا ان آخر
اجلنود قد غادر اوروزغان
يوم االحد املاضي ،مصرحا
للصحفيني يف سيدني «انهم
يف اهلواء (الطائرة) يف
طريقهم إىل اسرتاليا».
وشكر السيد ابوت اجلنود
خلدمتهم ،قائال انهم دفعوا
مثنا باهظا بلغ  40قتيال و 261
جرحيا اصابتهم بالغة.
وقال «أوروزغان اليوم هو
مكان خمتلف جدا إىل حد كبري
وأفضل مما كان عليه قبل عقد
من الزمن».
ووصف السيد ابوت مشاركة
اسرتاليا يف أفغانستان بأنها
«حلقة يف قصة دفاع عن
النفس وهي موضع فخر لبلدنا
حيث أنه ميكننا أن ننظر إىل
الوراء بفخر».
واضاف رئيس الوزراء يقول
«أريد أن أقول شكرا جزيال
من العمق لكم وألسركم الذين
عانوا من غيابكم فضال عن
اخلسارة اجلسيمة والفادحة».

رئيس الوزراء طوني ابوت
واعلن السيد ابوت ان القوات
األفغانية هي على قدر
مسؤولية ومهمة احلفاظ على
األمن.
واستطرد قائال «لقد اتصف
أداء اجليش الوطين األفغاني
بامتياز كبري خالل موسم
القتال املاضي .بالتأكيد ان

جنودنا سعداء للغاية بالتقدم
الذي حققه اجليش األفغاني
حيث كانوا يقومون مبهمة
املراقبة والتوجيه له على مدى
السنوات القليلة املاضية».
وقال ان احلكومة األسرتالية
ستقدم  100مليون دوالر سنويا
للجيش الوطين األفغاني.

أعلن رئيس الوزراء طوني
أبوت ان مستقبل تويوتا يف
اسرتاليا لن يكون مضمونا
بصدقات دافعي الضرائب.
ان
ابوت
السيد
وقال
مستقبل صناعة سيارة تويوتا
اليابانية باعتبارها منتجا وحيدا
للسيارات يف أسرتاليا هو يف
موقع قوة ،يف وقت يواصل
فيه الدخول يف مناقشات مع
رئيس شركة تويوتا ماكس
ياسادا . Yasada
ففي أعقاب إعالن جنرال
موتورز ،يوم األربعاء ،بانها
سوف توقف عملياتها للتصنيع
احمللي يف فيكتوريا وأداليد
يف عام  ،2017قال السيد
ابوت ان احلكومة ستكشف عن
حزمة دعمها لصناعة تصنيع
السيارات هذا االسبوع.
وقال رئيس الوزراء خالل
زيارة لـ  Angleseaيوم االثنني
«مهميت ،مهمة احلكومة ،هو أن
يكون هناك نهج اسرتاتيجي
هلذه األمور».
وتابع قائال «آمل بالتأكيد
بان تويوتا ميكن أن تبقى.
لديهم منوذج عمل خمتلف
جدا عن هولدن .انه منوذج
عملي يعتمد بشكل كبري على
الصادرات ،وهذا هو السبب
الذي جيعلين أعتقد أن هناك
امكانية وفرصة جيدة للحفاظ
عليها».
واضاف يقول «ولكن أريد أن
أوضح يف نهاية املطاف ان

اإلبداع والديناميكية وااللتزام
يف ادارة وتشغيل مشروع
جتاري ناجح من جانبهم هي
ما يضمن بقاءها بدال من
االتكال على صدقات دافعي
الضرائب».
وكشف السيد ابوت ،جنبا
إىل جنب مع وزير الطرق
مولدر
تريي
الفيكتوري
وعضو مقعد كورانغامايت
 Corangamiteاالحرارية سارة
هندرسون ،عن اجراء حتسني

على طول طريق Great Ocean
بقيمة 1،8
يف Anglesea
مليون دوالر.
وهذه التحسينات هي جزء
من رزمة وعود حزب األحرار
هذه
بتحديث
االنتخابية
الشبكة السياحية الشهرية،
على ان يبدأ العمل بها مطلع
العام املقبل .ويف السنوات
اخلمس املاضية حصل على
هذه الطريق  229حادث سري
اسفرت عن  11حالة وفاة .

التلوث يفرتس «نهر جورج Georges
 »Riverبسبب مياه الصرف

(ترمجة:
اسرتاليا
سيدني,
العنكبوت االلكرتوني)  -الروائح
الكريهة ومواقع السباحة امللوثة
أضحت
الرطبة
واألراضي
ظواهر شائعة يف أجزاء من
مستجمعات مياه نهر جورج،
حيث تكثر العشرات من نقاط
تفريغ الصرف الصحي ،فوق
املستويات املسموح بها ،مبا
يشكل خطرا صحيا كبريا.
ومن أجل احلد من تأثريات
مياه الفيضان ،تسعى شركة
« سيدني ووتر» احلصول على
موافقة هيئة محاية البيئة يف نيو
ساوث من أجل تقليل حدة مياه
الصرف اليت يتم تفريغها.
وتقول سيدني ووتر إن الكمية
اليت يتم تفريغها من مياه
الصرف يف مستجمعات نهر
جورج تساوي مساحة أربعة

أحواض سباحة أوملبية.
الصحية
املخاوف
وجبانب
والبيئية ،حتذر الشركة مما يطلق
عليه «نقاط فيضان» وهي
اللحظات اليت يتوقع فيها أن
يفيض املاء عن املستوى احملدد
له ،جراء األمطار والعواصف
العاتية من جهة ،ومياه الصرف
الذي يتم تفريغها إىل النهر من
جهة أخرى.
وأشارت إحصائيات مزعجة إىل
أن حنو  150ميغالرتا من مياه
الصرف غري املعاجلة تدخل نهر
جورج.
يذكر أن «سيدني ووتر» كانت
قد خفضت نفقاتها املتعلقة
بتفادي آثار الفيضانات بنسبة
 % 35لتصل إىل  35مليون دوالر
لكن يتوقع هلا أن تقوم بزيادة
تلك النفقات العام املقبل.

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

Ready for work....

IT IS A
VOLVO
F16 , 485HP

لالتصال:
0431 718 387

Volvo

Make

F1689A

Model

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

Colour

81000

GCM

26500

GVM

BK49UR

Registration

Category Trucks
Tipper

Sub-Category
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846

<R
X
F

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

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

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

0414552715

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

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

العنكبوت االلكرتونية

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

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

Safwat Arfan - Sayed

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

PH: 02 9709 2267
Fax: 02 9707 3213

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

Mob: 0410 606 786

Opposite Crowne Plaza Hotel

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

51 Philip St, Parramatta

BG
Glass & Glazing

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

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

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

صفوت عرفان

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

صوّتوا خلصخصة مياهكم

«لوبي» جديد يعلن عن نفسه برعاية الدولة
صوتوا ملشروع «الذهب األزرق» .ال شك أن كثريين لفتهم
ّ
ظن البعض أنه
اإلعالن املتكرر على شاشات التلفزيون ،حتى ّ
ينبئ حبملة حلماية موارد لبنان املائية ...إال أن صاحب املشروع
«ملتقى التأثري املدني» ،الذي يضم خنبة من أصحاب األعمال،
ال يطرح يف الواقع إال طريقة جديدة جلين املزيد من الريوع،
فاإلعالن الدعائي ال يوضح أن اهلدف هو خصخصة قطاع املياه
وتركه للشركات اخلاصة>
برعاية وحضور رئيس اجلمهورية ،ميشال سليمان ،وحضور
رئيس احلكومة املكلف ،متام سالمُ ،أقيمت الثالثاء من االسبوع
املاضي احتفالية من احتفاليات تشييع الدولة اللبنانية
ومؤسساتها العامة ،فقد أطلق «لوبي» يتألف من عدد من
أصحاب الرساميل مشروع «الذهب األزرق» إلدارة الثروة
املائية ،داعيًا املواطنني اىل مساندة ضغوطه من أجل استبدال
اإلدارات احلكومية بـ»جملس وطين للمياه» ،يتقامسه مناصفة
«مندوبون عن الوزارات املعنية» و»خرباء من اجملتمع املدني»،
هم يف الواقع مندوبو الشركات اخلاصة واملصارف الطاحمة إىل
االنتفاع من ريوع املياه عرب اخلصخصة .وذلك حبجة «اإلدارة
الضعيفة والسيئة» للمؤسسات العامة! هذا اللوبي يتخذ لنفسه
امسًا فنيًا هو «ملتقى التأثري املدني» ،وهو ٍ
ناد لـ»خنبة جمتمع
األعمال» ،ويطمح إىل أن يكون «الدليل األخالقي لوعي األمة»،
حبسب تعبري مؤسس امللتقى فريد شهاب ،وليكون أعضاؤه
يتخيله اللوبي،
«اآلباء املؤسسني» للبنان جديد ،طبعًا حبسب ما
ّ
علمًا بأن امللتقى ال ّ
ميل من تأكيد زهد أعضائه باملنافع «املالية
والشخصية والسياسية»!
«أصواتكم هي املفتاح لتحويل مياهنا ذهبًا»!
«املنتصر هو لبنان! الرابح األكرب هو أنت»! «يلاّ ع َ
امل ّي! يلاّ
تسوق احلملة الدعائية مشروع «الذهب
لبنان!» بهذه العبارات
ّ
األزرق» ،يف سعيها حلشد الرأي العام للتصويت ملشروع
اخلصخصة اجلزئية لقطاع املياه .سلسلة من العروض على
شاشات عمالقةّ ،
تركز على قصور اإلدارة العامة للموارد املائية،
وتستعرض تصورات عامة ملشاريع غري واضحة املعامل ،ال ترقى
ِ
لتعد اجلمهور بأن اإلدارة اهلجينة املقرتحة
إىل مستوى اخلطة،
ستقوم بتنفيذها ،ثم تكرر بال كلل الدعوات إىل التصويت
للمشروع عرب موقعه اإللكرتوني ،وعرب الرسائل النصية وموقع
«فايسبوك» .اعتمد أصحاب الـ»خطة» على حرفية شركات
اإلعالنات التجارية والتسويق التلفزيوني للرتويج ملشروعهم،
ُ
فاستخدمت املوسيقى واإلبهار البصري ،وأدوار متثيلية لعبتها
وجوه ألفها اجلمهور اللبناني يف برامج الشاشات الصغرية،
ُ
واستخدمت الشعارات التسويقية اليت توحي بـ»شعور» ما ،بدل
إيصال فكرة أو مضمون ذي قيمة ،كما يف دعايات «كوكا
كوال» ،مث ًال .جند العديد من شركات الدعاية والتسويق ضمن
الشركات التجارية الداعمة للمشروع:
.Leo Brunett, JWT-Beirut, IMAGIC, IMPACT BBDO
تربز من احلملة الدعائية املسماة مشروعًا جوانب قليلة حمددة
بدقة تشي حبقيقتها« :مشروع منوذجي» ملنطقة بريوت وجبل
لبنان ،اليت اختريت ،وبكل صراحة ،بفضل «األداء املالي اجليد،
مقارنة مبصاحل أخرى»! أي مبعنى أوضح مت اختيار مؤسسة مياه
ّ
توفر أرباحًا طائلة ،وبالتالي «هدف
بريوت وجبل لبنان كونها
املشروع حتويل مسؤوليات العمليات والصيانة إىل مشغلني
خاصني» ،أي خصخصة األجزاء ذات الرحبية من قطاع املياه!
مزر ويعاني من
ليس هناك خالف على أن واقع قطاع مياه
ٍ
سوء اإلدارة العامة له .واألسباب كثرية ،تبدأ بعدم وجود ّ
خطة
مدروسة من كل اجلوانب يف جماالت التوزيع وبناء السدود
وصيانة شبكة نقل املياه املهرتئة ،وال تنتهي بانفالت استخدام
املياه من الضوابط .ولكن الغريب أن يرعى رئيس اجلمهورية
مشروعًا جتاريًا يعلن إفالس الدولة ،وحاجتها إىل «منقذ» من
القطاع اخلاص ،غايته الطبيعية هي الربح ،وليس تقديم خدمة
عامة.
يدعو املشروع /احلملة إىل االستعاضة عن «مصاحل مياهنا
العامة املقسمة واملأزومة» بشراكة بني الدولة والقطاع اخلاص.
ويوصي بداية بـ»إقامة البنى املؤسسية والقانونية اليت تضمن
الشفافية» .ولكن َمن يستطيع االطالع على وقائع اجتماعات
جمالس إدارة املؤسسات اخلاصة ،صاحبة املشروع ،فض ًال عن
حماسبتها ،أو حتى التأثري فيها؟ وهل «السياسة» شأن مستقل
عن املصاحل االقتصادية للفئات االجتماعية كافة ،ومنها لوبي
«ملتقى التأثري املدني»؟
يطرح «املشروع» سلسلة توصيات ،بدءًا بزيادة سعة اخلزن
املائي عرب إنشاء السدود ،و»وصل األحواض املائية» عرب

فراس أبو مصلح

يضم «ملتقى التأثري املدني» نخبة من رجال األعمال الذين
يطرحون بدائل من الدولة يف مجاالت عديدة (مروان طحطح)
«شبكة وطنية» تصل إىل كل «املدن واملصانع واملزارع» يف
البالد ،و»إعادة تأهيل شبكات التوزيع املائي» خلفض خسائر
هذه الشبكات ،وتنمية مصادر مياه جديدة ،كاستثمار ينابيع
املياه البحرية العذبة ،وتطبيق نظام مراقبة لسالمة املياه،
وترشيد االستهالك ،وتشجري الغابات ،وإنشاء حمطات للتدوير
املائي ،واعتماد الري بالتنقيط بهدف توفري املياه ،إذ يذهب
أكثر من  %55من املياه إىل القطاع الزراعي ،يف ظل نظام
الري التقليدي السائد ،حبسب معدي املشروع ،الذين يتوقعون
أن «تزيد كمية املياه املتاحة إىل  500مليون مرت مكعب حبلول
صوت
عام  ،2020ثروة سيشرتك بها لبنان كله» ،يف حال
ّ
اللبنانيون للمشروع التجاري!
«ينزه»
ولكن من هو هذا اللوبي ،صاحب املشروع ،الذي
ّ
نفسه عن السياسة واملصاحل ،ويعد بتقديم خدمة عامة شاملة
جلميع املناطق واملواطنني؟ من هم هؤالء الذين ّ
مينون النفس
بتخصيص النشاطات املرحبة من خدمات املياه العامة ،عرب عقود
«الشراكة بني القطاع العام اخلاص»  ،PPPوبتحقيق فائض من
املياه يتيح إنشاء قطاع جتاري لتعبئة املياه وتصديرها ،بقيمة
 600مليون دوالر؟
ُقدمت خالل االحتفالية شهادات كثرية تدعم املشروع من كبار
رجال األعمال ،منهم مسري حنا ،املدير التنفيذي جملموعة عوده،
الذي أعرب عن «إميانه» باملشروع ،ووليد روفايل ،املدير العام
لـ»البنك اللبناني الفرنسي» ،الذي حيا املشروع «اجلامع واملوحد
واملؤسس» ،ونعمة فرام ،صاحب مؤسسة «إنديفكو» الصناعية،
الذي رأى يف املشروع «مسارًا الستعادة روح لبنان» ،ووليد
عساف ،املدير العام لشركة «بيبسي» اليت «تشجع (املشروع)
بقوة» ،ومازن صاحلة ،مدير فندق فينيسيا ،ومارك طابوريان،
من شركة «صنني» للمياه املعبأة ،ودانا نكد ،مدير شركة
«وردية» للمشتقات النفطية ،وجيلبري غوسطني ،مدير منطقة
آسيا والباسيفيك يف شركة  DIAGEOللمشروبات الروحية،
وغريهم .قد يقتنع بعض املواطنني ذوي النوايا احلسنة بأن
هؤالء بعيدون فع ًال عن «السياسة» ،ولكن هل تنجح الدعاية
التجارية بإقناع عاقل بأن لوبي رجال األعمال هذا ال يبتغي

تم اختيار مياه بريوت وجبل لبنان لخصخصتها ألنها مربحة
(مروان طحطح)
«املنافع املالية والشخصية»!؟
يتخذ لوبي رجال األعمال من «ملتقى التأثري املدني» امسًا
حركيًا .وحيكم «امللتقى» جملس يتألف بغالبيته من رجال األعمال
واملديرين التنفيذيني ملؤسسات خاصة ،حبسب املؤسس،
فريد شهاب ،الذي نشر كتابًا عام  ،2011بعنوان «رهان على
وعي وطين» ،يشرح فيه طبيعة «امللتقى» وأهدافهLeah( .
Caldwell , http://english.al-akhbar.com/content/gift-elite )national-conscience-lebanonيطلق شهاب على اجمللس املسيرّ
للملتقى اسم «جملس احلكماء» ،حيث معيار احلكمة «األوحد» هو
الثراء ،كما كان يف «جملس الشيوخ»  Senateيف اإلمرباطورية
الرومانية؛ إذ إن قدرة املرء على مراكمة الثروة هي «شهادة
باحلكمة»! ويصف شهاب أعضاء جملسه هذا بـ»اآلباء املؤسسني
واملستشارين األول لألمة»! وعلى أعضاء اجمللس أن يدفعوا
«هبة» من  50ألف دوالر عند االنتساب ،ورسم عضوية سنوي
بقيمة  10آالف دوالر.
ّ
معين باملنافع
يصر شهاب على أن «ملتقى التأثري املدني» غري
ّ
املالية والشخصية والسياسية ،وأن هدفه تنمية «وعي غري
سياسي» ،و»تذكري اللبنانيني بأن املسائل الوطنية ال تحُ ّل
يف الشارع ،بل يف أروقة الشركات واملؤسسات» ،على خلفية
احلراك الذي يشهده العامل العربي .يريد شهاب «استبدال اللغة
السياسية الشعبية» بأخرى «اقتصادية منتجة»! ال يريد شهاب
أن يكون لـ»الرعاع» دور يف تقرير السياسات العامة «يف
الشارع» ،ولكنه وصحبه يف نادي رجال األعمال حباجة إىل مليون
صوت من أصوات «الرعاع» ،إلمرار مشروعهم التجاري هذا ،ما
يضطرهم إىل االستثمار يف محلة إعالنية تسويقية ضخمة ،ختاطب
هؤالء على مستوى يفهمونه ،مستوى الشعارات الدعائية الفارغة
اليت تدغدغ املشاعر والغرائز ،واملؤثرات البصرية والصوتية.
يسعر «احلكمة» بالدوالر« ،يف
نادي رجال األعمال ،الذي
ّ
يصوت الناس ملشروعه خلصخصة مؤسساتهم
الشارع» ،يريد أن
ّ
العامة ،أو اخلدمات املرحبة منها ،على وجه اخلصوص! «يلاّ ع
َ
امل ّي! يلاّ لبنان!»
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تحقيقات

وليد جنبالط :أنا ضحية احتيال

هكذا أوقعه أبو محزة يف «فخ» أبو علي بدير
محمد نزال
الشكوى القضائية اليت رفعها وليد جنبالط على تاجر العقارات
حسني بدير ،حتمل الكثري من املعاني والدالالت .فاإلقطاعي
«االشرتاكي» ،زعيم الطائفة ،وأمري احلرب« ...أكل الضرب»،
يدعي ،احتال عليه
أو باألحرى« ،طعموه الضرب» .حبسب ما ّ
حسني بدير (بالتواطؤ مع مدير أعمال جنبالط «املوثوق» به جدًا،
بهيج أبو محزة) ،وباعاه أكثر من  266ألف مرت مربع من األراضي
«الوهمية» ،قيمتها  8ماليني دوالر تقريبًا .كيف؟ إليكم رواية
جنبالط.
املقدمة أمام قاضي
إذا ثبت الوارد يف شكوى وليد جنبالط،
ّ
التحقيق األول يف بريوت ،على تاجر العقارات حسني إبراهيم
بدير ،فهذا يعين أن جنبالط «أكل مقلبًا» لن ينساه يف حياته؛
فجنبالط يقول إنه كان ضحية عملية احتيال شارك فيها مدير
أعماله «املوثوق» جدًا ،وأدت إىل بيعه عقارات مبساحات أقل من
املسجلة يف الصحف العقارية ،وبقيمة أعلى من قيمتها احلقيقية.
ّ
يبدو أن هاجس جنبالط «الدميوغرايف» جعله ّ
يوظف نفوذه ليستدين
ّ
ليتخلص
من املصارف ،حبسب شكواه ،ويشرتي هذه العقارات
من «خطر» االختالط املذهيب يف الشوف.
الزميلة «األخبار» حصلت على نص الشكوى القضائية اليت رفعها
جنبالط ،والالفت أنه يتهم فيها بهيج أبو محزة بالتواطؤ عليه،
املدعى عليه
يدعي عليه مباشرة ،ويكتفي بطلب جتريم
ّ
لكنه ال ّ
حسني بدير جبرم «االحتيال» ومن يظهره التحقيق.
جاء يف نص الشكوى أنه يف نهاية عام  2010اشرتى جنبالط،
بواسطة مدير شؤون أمالكه بهيج أبو محزة ،عقارًا على حدود
منطقة «وادي أبو يوسف» عند مدخل الشوف .عملية الشراء
سببها ،حبسب الشكوى« ،إيقاف عملية حفر اجلبل وتشويهه ،اليت
أحدثها صاحب العقار هادي .ز .ب .فاشرتى جنبالط العقار بسعر
مرتفع ،ذلك ألنه يرغب يف احلفاظ على منطقة الشوق ومجال
طبيعتها احلرجية».
املدعى عليه ،حسني بدير ،يعمل يف جمال
تقول الشكوى إن
ّ
شراء بيع العقارات واألبنية وإنشائها .وقد يكون علم من أبو
محزة بشراء جنبالط لذاك العقار ،فبادر إىل شراء مساحات شاسعة
من األراضي تبلغ مساحتها مئات اآلالف من األمتار ،يف منطقة
«وادي أبو يوسف» حتديدًا ،وذلك «بأسعار منخفضة جدًا...
مستغ ًال انتقال ملكية تلك العقارات إىل عدد كبري من الورثة».
املدعية ،مبلغ  10دوالرت أمريكية مقابل
دفع بدير ،حبسب اجلهة
ّ
املرت املربع الواحد على أساس مساحة تبلغ  571.130مرتًا مربعًا.
هنا تبدأ اللعبة اليت ُ
ستدخل جنبالط يف متاهة .اللعبة اليت يبدو
أن «رادارات البيك» مل تلتقطها (ودائمًا حبسب نص الشكوى
املدعى عليه
فبناء على «خطة مدبرة وحمكمة ،بدأ
القضائية).
ّ
ً
جممعات سكنية على العقارات اليت
سينشئ ويبين ّ
بدير يشيع أنه ُ
اشرتاها ،وطلب من صديقه الشيخ بهيج أبو محزة إقناع جنبالط
بشراء تلك العقارات لوقف املشروع ،طامعًا بتحقيق املنفعة
املادية» .وبالفعل ،جنح أبو محزة بإقناع جنبالط« ،مستغ ًال الثقة
املدعي (جنبالط)
اليت كان قد منحها له» .أكثر من ذلك ،يقول
ّ
إن أبو محزة أقنعه ،من منطلق عالقته الوطيدة ببدير ،بقدرته على
جعل األخري يبيعه العقارات بالثمن نفسه الذي اشرتاها به دون
يدعي باالسم
أي أرباح .الالفت أن جنبالط ،يف نص شكواهّ ،
ّ
على حسني بدير فقط ،من دون االدعاء على مدير أعماله أبو
املدعي مل
محزة ،علمًا أنه يرد يف النص العبارة اآلتية« :لكن
ّ
املدعى عليه (بدير) ومدير أعماله (أبو
يكن يدرك ماذا خُيّبئ له
ّ
محزة) ،ونيتهما تتجه إىل اإليقاع به واالحتيال عليه واالستيالء
على أمواله ،مستغلني مشاغله السياسية واالجتماعية».
اتصلت «األخبار» بوكيل جنبالط ،احملامي حسام راسبيه ،وسألته
عن سبب عدم مشول أبو محزة بالدعوى عليه .لكنه رفض احلديث
يف القضية إطالقًا .اكتفى بالقول« :هذا امللف ملك القضاء،
وهو يبته ...املوضوع ليس له عالقة بالسياسة ،بل هو قضائي
حبت».
يتحدث نص الشكوى عن أن العقارات اليت اشرتاها جنبالط من
ّ
بدير ،مبعية أبو محزة ،هي ذات األرقام  10/6/5/4/3/2/1وأن
مساحتها اإلمجالية  837505م .2وتقول إن بدير أبرز أمام جنبالط
خريطة حتديد اختيار منظمة من الدوائر العقارية يف بعبدا بتاريخ
 1966/6/25كان قد استحصل عليها بتاريخ  .2010/3/8لكن
«أخفى بدير وأبو محزة عن جنبالط ـ عن قصد ـ اخلريطة املنظمة
بتاريخ  1969/6/4اليت تظهر أن العقار رقم  2أصبحت مساحته
بعد الفرز  232900م ،2بينما األوىل تظهر أن مساحة هذا العقار
هي  499240م ،»2وخيلص جنبالط إىل أن املدعى عليه وأبو محزة
«باعاه من طريق االحتيال ما جمموعه  266340مرتًا مربعًا مل تكن
مشمولة بالشراء ،بل هي غري موجودة أص ًال يف املساحة احلالية
للعقار رقم  2املشمول يف عملية البيع» .إذًا ،لقد اشرتى جنبالط

ادّعى النائب وليد جنبالط على تاجر العقارات حسني إبراهيم
بدير بتهمة االحتيال واتهم مدير أعماله بهيج أبو حمزة بالتواطؤ
(هيثم املوسوي)
عده
أرضًا ناقصة بقيمة  8ماليني دوالر ،حبسب تقديراته ،ما ّ
احتيا ً
تعرض له.
ال منظمًا ّ
يقول جنبالط يف شكواه إن «بدير وأبو محزة أعلما جنبالط أن
األول اشرتى تلك العقارات على أساس هذه املساحة ،وأن مثن
املرت قد حتدد بـ  30دوالرًا أمريكيًا ،ما جيعل مثن تلك األمتار 25
مليون دوالر».
إذًا ،هذه هي قيمة الصفقة اإلمجالية ،اليت جعلت جنبالط ـ
حتى يسدد مثنها ـ يأخذ على عاتقه ديون شركة بدير (وادي
أبو يوسف للسياحة والبناء واإلعمار ش .م .ا) املستحقة على
مصلحة البنك اللبناني الكندي ،والبالغة  10ماليني دوالر ،مقدمًا
«ضمانات شخصية وعقارية تضمن هذا الدين» .أما بقية املبلغ،
فقد استحصل جنبالط ،لسداده ،على قرض شخصي بقيمة 15
مليون دوالر من بنك سوسيته جنرال يف لبنان ،وذلك بفائدة
مقدمًا «ضمانات شخصية وعقارية تضمن القرض
 6.5يف املئة،
ّ
األول» .كان الفتًا أن يرد يف نص الشكوى أن جنبالط «استخدم
رصيده الشخصي واإلرث العائلي والثقة الشخصية املمنوحة له
يقر
من سائر املصارف لدفع هذا الثمن وشراء العقارات» .ها هو ّ
يف شكواه بأنه بنفوذه الشخصي يستدين من املصارف ،مبالغ
طائلة ،وكل هدفه «احلفاظ على بيئة الشوف» .بالتأكيد ،ميكن
البعض أن حيصر «البيئة» هنا بالطبيعة واألحراج ،لكن مثة من
يفهمها ،من منطلق تعبري جنبالط نفسه عن هواجسه ،على أنها
«البيئة الدميوغرافية» أو املذهبية اليت حيرص عليها كثريًا.
ّ
مثة مقطع يف نص شكوى جنبالط القضائية ،يظهر مدى الشرخ
احلاصل بينه وبني أبو محزة ،وإىل أي مدى يشعر بـ»اجلرح»
من وكيل أعماله ،فيورد ما حرفيته« :انطلت تلك األساليب
وأيدها بهيج أبو محزة،
واملناورات االحتيالية اليت مارسها بديرّ ،
للمدعي أنه اطلع
الذي كان يثق جنبالط به كل الثقة ،بعد تأكيده
ّ
على املستندات وتأكد من مساحة العقارات املشمولة بالبيع».
إذًا ،اشرتى جنبالط عقارات «وهمية» و»بلع الطعم» ،وكل ذلك
انطالقًا من «اخلوف على وضعية مدخل منطقة الشوف» .اكتشف
جنبالط ما حصل له منتصف العام اجلاري ،أثناء قيامه مبكننة
وتنظيم أمالكه وعقاراته؛ إذ «تبينّ للمكلفني تلك العملية أن
مساحة العقارات املشرتاة ختتلف عن واقع األرض وحقيقتها».
استدعى «البيك» مدير أعماله ،أبو محزة ،وطلب إليه تبيان مساحة
كل عقار ،فـ»حاول األخري تربير الفرق يف مساحة العقار رقم ،2
زاعمًا أنه ُفرز إىل عقارات عدة ،هي أيضًا مبلكية بدير ،لكن يف
جردتني كانت املساحة ختتلف».
الوارد آنفًا ّ
املدعى عليه حسني بدير
كله «حكي فاضي» يقول
ّ
(أبو علي) .ففي اتصال مع «األخبار» قال« :ما يقوله جنبالط غري
صحيح ،أمالكي مسجلة يف الدوائر العقارية واملساحة ،وهي معي
يف خريطة مفصلة ،وجنبالط وافق على تلك املساحة بعد اجتماعات
مباشرة معه يف منزله على مدى  3أيام .كان جنبالط حاضرًا فيها
شخصيًا ،ومعه أبو محزة وحمامون وشهود» .وعن عالقته بأبو

يخلص جنبالط إىل أن بدير وأبو حمزة باعاه من طريق االحتيال ما
مجموعه  266340مرتاً مربعاً لم تكن مشمولة بالشراء (هيثم
املوسوي)
محزة ،يستغرب بدير ما أورده جنبالط يف شكواه؛ إذ «قبل عملية
البيع مل أكن أعرف أبو محزة إطالقًا ،وال أملك حتى رقم هاتفه،
وميكن من يشاء أن يراجع حركة االتصاالت ،وأنا واثق مما أقول.
أبو محزة هو من اتصل بي ،ومل يكن ميلك رقم هاتفي ،فاستحصل
عليه من هيثم اجلردي الذي جتمعين به فع ًال عالقة صداقة قدمية».
وعن اهلاجس الدميوغرايف _ املذهيب عند جنبالط ،يقول بدير« :ال
أتصور أن هذا يف مكانه الصحيح .صحيح أنين شيعي ،لكن ال
أمت بأي صلة حلزب اهلل .على العكس ،كنت سابقًا يف حركة
أمل ،وأنا اآلن تاجر بناء معروف ،وهذا عملي الوحيد ،وأعمل يف
البناء وأبيع للجميع دون استثناء» .يذكر بدير أن جنبالط كان
قد «وضع إشارة قيد الدرس يف الدوائر الرمسية على أمالكي،
مستخدمًا نفوذه ،ورمبا عرب وزير األشغال العامة والنقل غازي
العريضي ،رغم إعطائي له بيان كيل شرعي ،صادرًا عن الدوائر
احلكومية».
حسنًا ،أين أصبحت الشكوى قضائيًا؟ مصادر متابعة نقلت
لـ»األخبار» أن قاضي التحقيق األول يف بريوت غسان عويدات،
املدعى عليه مباشرة يف القضية ،حسني بدير ،لكن
استدعى
ّ
األخري استمهل لتوكيل حمام .وكان له ذلك .اآلن يعكف حماموه
على دراسة الشكوى ،علمًا أن امللفات اآلتية من جهة جنبالط ضد
بدير وأبو محزة أصبح عددها أربعة .اثنان منها ُقدمت فيها دفوع
شكلية ،لكن القاضي ردها ،واآلن ينتظر القاضي مطالعة النيابة
العامة يف الدفوع لتحديد موقفه منها .عمومًا ،هذه املرحلة تسمى
قضائيًا «دفوع واستمهال» ،وهذه ميكن أن تأخذ وقتًا طويال،
نظرًا إىل طبيعتها الروتينية .لكن ،يف املقابل ،نقل قانونيون
سيعجل
متابعون للقضية ،أنه «من منطلق اخلربة يف حاالت مماثلة ُ
سيستدعى بهيج أبو محزة للمثول أمام
يف بت امللف ،وبالتأكيد ُ
القاضي ،ومسألة جترميه يف القضية ليست بعيدة»
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مقاالت وتحقيقات

غازي العريضي ...من حلم التأسيس إىل غضب التوريث
سامي كليب

الوزير غازي العريضي يستقيل من معشر املستقيلني (هيثم
املوسوي)
مل ينتظر غازي العريضي أن يكون
عيد ميالده الستني موسومًا بالغضب
اجلنبالطي .ال ينتظر أبدًا حتى الساعة
أن يكون الغضب اجلنبالطي نهائيًا.
تقلب مزاج البيك .تآلف معه.
اعتاد
َ
َّ
شذب الكثري منه يف
حتايل عليه.
مراحل التقارب .عرف مع الوقت
مفتاح التأثري على سيد املختارة.
مل يتحدث غازي العريضي يف االجتماع
األخري لقيادة احلزب االشرتاكي .ترك
اآلخرين يقولون ما عندهم .أدرك
أن معرب الريح هذه املرة يعاكس
سفينته .حني تعاكسه الرياح ،ينربي
بعض الرفاق ليزيدوا الطني بلة فيؤثر
الصمت.
مثة من يقول إن زمن الوزير الصاخب
والنائب الضاج باحليوية قد توقف.
جاء زمن تيمور .للتوريث رجاله ومناخه
وزمنه .وحده غازي العريضي رافض
أن يسلم بهذه املقولة .عمل وشعر
يف حلظة معينة بأنه الوحيد املؤهل
عراب البيك املقبل.
ألن يكون ّ
تكسرت نصال الغضب اجلنبالطي
على نصال التوعك الصحي .قد يكون
السببان مرتابطني .توقف الكالم.
سيد التعليقات اإلذاعية النارية ضد
اجلميل يف أوج احلرب
الرئيس أمني
ّ
األهلية عرب «صوت اجلبل» صمت عن
التعليق .منذ تلك اإلذاعة اليت أسسها
جنبالط لتكون صوتًا حلزبه االشرتاكي
ثم للدروز ،فجسرًا حنو االتصال
باملقاومتني الفلسطينية واللبنانية،
اكتشف العريضي أن العمل إىل جانب
سليل العائلة اإلقطاعية حيتاج لشيء
من تصرف الرعية مع الراعي .كم مرة
غضب البيكُ ،
فأبعد العريضي ،ثم
رضي البيك ُ
فأعيد؟
يف خزانات العريضي ومكتبه مئات
األوراق الصغرية والدفاتر األصغر.
يسجل كل شيء .حيفظ األسرار
بطريقة ال يعرف فك رموزها غريه.
حيفظها بأناقة تشبه أناقة مالبسه
اليت حيرص على اختيارها من باريس
كل عام برفقة زوجته يسرى سلمان.
شيء من االنتقام من تاريخ الفقر.
يف األدراج قصص كثرية عن لقاءات
وتسويات ووساطات ،وفيها وصف
دقيق جللسات مع الزعيم الدرزي،
وخصوصًا بعد الزيارات التارخيية
واملتكررة لدمشق.
ال هو ولد مع ملعقة من ذهب ،وال

عمل وشعر يف لحظة معينة بأنه الوحيد املؤهل ألن يكون عرّاب
البيك املقبل (مروان طحطح)

عاش رفاهية الطفولة .نشأ يف عائلة
متواضعة احلال .آل العريضي هم
تارخييًا غري جنبالطيني .كان الفتى
غازي راغبًا منذ سين دراسته يف
األشرفية وفرن الشباك ثم يف كلية
العلوم بأن حيسن حاله ويرفع شأن
عائلته .اختار الفيزياء على أمل فتح
الطريق صوب منصب علمي هام.
مارس التعليم بانتظار فرص أفضل.
سار يف ركب كل أبناء القرى احلاملني
بأضواء املدينة واحلياة.
بـ»قافه» اليت «تفرقع» كما معظم
دروز اجلبل ،صاغ مجله اهلجومية
الالذعة ضد الكتائب والقوات وأمني
اجلميل .مل يستسغ يف قرارة
وبشري
ّ
نفسه التقارب الحقًا .اعتاده بعد حني.
رمبا مل يعتده كمروان محادة أو أكرم
شهيب أو وائل أبو فاعور وغريهم.
بقي يفاخر بأنه األقرب إىل املقاومة،
ويفاخر بأنه حافظ لكثري من أسرار
اللقاءات احلميمة مع السيد حسن
نصر اهلل ،وجياهر بالعروبة ويروي
قصصه ضد املبعوثني األمريكيني
الذين كانوا يزورونه حماولني إلقاء
الدروس حني توىل وزارة اإلعالم .
لعل  7أيار كان بداية التحول .وصل
االشتباك إىل حدود منزله ــ القصر
يف بيصور .وصلت الرسالة.
مل يذكر العريضي يف حياته ،وال
مرة ،كلمة ضد جنبالط .امتلك ناصية
الدفاع عن مواقف كان يف قرارة
نفسه خيالفها .لكثرة ما دافع عنها
كاد يف حلظة معينة يصدقها .تقارب
مع الرئيس الراحل رفيق احلريري إىل
درجة أثارت الشكوك يف قلب البيك.
ال حيب البيك من يسري صوب حلفائه
بغري طريقه .أثار شكوكًا قبل ذلك
حني صارت دمشق تفتح للعريضي
أبوابًا جانبية .تفاقمت الشكوك لتبلغ
ذروتها حني صار وزير األشغال العامة
خياطب قادة السعودية واخلليج بكثري
من الود وهم يبادلونه مبثله .بات
معتمدًا عند السعوديني ،أغضب البيك
أم قبل .أحب اللغة العربية حتى أتقن
الكثري من أسرارها .تعلم اللغتني
الفرنسية واإلنكليزية .اتقن األوىل
ِّ
و»خيلص نفسه» بالثانية .أحب

املوسيقى واقتناء اللوحات والتحف
األثرية .عشق السفر والقراءة .وضع
عددًا من الكتب .حتدث يف بعضها
عن ضياع فلسطني ،واتهم يف بعضها

اآلخر أمريكا باإلرهاب .لكنه مل يكتب
مطلقًا ما يعرف .لو كتب فقد يقلب
الطاولة .عنده من اإلسرار عن الرفاق
واحللفاء واخلصوم وعن لقاءات الرفاق
مع اخلصوم وعن البيك اجلنبالطي ما
لن جيرؤ يومًا على كتابته.
قاهلا جيفري فيلتمان جلنبالط ولقوى
 14آذار حبضور العريضي يومًا ما
«?( »What Can we doماذا ميكننا أن
نفعل؟) .حفظها العريضي عن ظهر
قلب .حاول أن يثين البيك أكثر من
مرة عن شطحات التصرحيات .سعى
إىل أن خيفف من وقعها إلدراكه أن
األمريكي خمادع ،وأن حلفاءه يف
لبنان خمادعون أكثر .مل ينجح .انزلق
هو نفسه إىل اللعبة .راح يدافع عن
البيك بلغة أقل فصاحة من تلك اليت
يتقن استخدامها ضد اخلصوم .هنا
اللغة مطواعة ،هناك اللغة مطيعة
للبيك.
حتسنت أحوال العريضي .صار عنده
من املال ما يقيه غضبة البيك .أثار
املال شكوكًا .من أين مصدره؟ ال
بأس .السؤال ينسحب على  99باملئة
من السياسيني اللبنانيني .ما عاد
األمر يثري انتباه أحد .هذه كانت غلطة
الشاطر .يتقن جنبالط ترك رفاقه
يغرفون من نعيم احلياة .يعرف متى
يستخدم النعيم ضدهم .يقال الكثري
عن سبب مالي خلف اخلالف .يقال
أكثر عن سبب التوريث .يف احلالتني،
يبدو أن العريضي أدرك املآل .اختار
أن ميتنع عن الرتشح لالنتخابات
النيابية .اختار أن يتقي غضبة أكرب.
ازداد الغضب حني ظهر عرب قناة
«امليادين» .مل يدافع كما ينبغي عن
بعض الرفاق .اختار اهلروب عرب بوابة
شن حربًا عالنية وإعالمية على
أوسع.
ّ
الوزير حممد الصفدي .أراد أن يبعث
رسالة تقول :أستطيع لو أردت أن
أقلب الطاولة .أحدث ضجيجًا كثريًا.
ازدادت الضجة عند البيك .قرر
العريضي إيقاف نشاطه يف حكومة
متوقفة أص ًال .كرب العريضي أكثر من
اللزوم .كرب الغضب اجلنبالطي أكثر.
خرج العريضي عن اخلطوط املرسومة
بدقة للرعية .نفوذ وطالقة لسان
وعالقات واسعة ومال وافر .شروط
الزعامة اجتمعت .شروط الزعامة جيب
أن تنتهي .كيف؟ مثة من يفكر يف
ذلك بال شك يف مكان «معروف».

سفراء غربيون :فوائد التمديد ال تعوّض سيئات التعديل
نقوال ناصيف
على صورة تأليف احلكومة متضي
انتخابات الرئاسة .لن يقل اخلالف على
حكومة حيادية عن خالف متوقع على
مواصفات الرئيس .وعلى غرار تناحر
قوى  8و  14آذار على التأليف وطبيعة
التمثيل واألحجام واألعداد ،تكمن عقبة
االستحقاق :أيهما أفضل للمرحلة املقبلة،
رئيس أم فراغ؟
يالحظ حميطون برئيس اجلمهورية ميشال
سليمان ،أن سفراء يف عواصم غربية
بارزة ،يقاربون االستحقاق الرئاسي
بطريقة مشابهة ملقاربتهم االنتخابات
النيابية قبل أشهر قليلة من متديد والية
الربملان .يف املراحل األوىل من أحاديثهم
مع احمليطني بسليمان آنذاك ،حتدثوا
عن ضرورة إجراء االنتخابات يف موعدها
واحرتام املهل الدستورية دون اإلسهاب
يف التعليق على قانون االنتخاب ،ثم يف
املراحل األخرية راحوا يظهرون اهتمامهم
بثبات االستقرار ويرغبون يف إجراء
انتخابات تضمن استمراره ،إىل أن سلموا
على مضض بقرار الكتل النيابية الكربى
متديد الوالية .مل يتلقف بعض هؤالء
السفراء التمديد بارتياح ،ووجد أنه ناقض
نصائح الغرب بضرورة إجراء االنتخابات،
لكنه جتنب اإليغال يف االنتقاد.
يف األسابيع القليلة األخرية ،مع تصاعد
وترية مواقف األفرقاء من انتخابات
الرئاسة ،حرص السفراء إياهم ـــ كل
على طريقته مبا يوحي بتبادهلم املسبق
املعلومات ـــ على استيضاح املراجع
الرمسية رأيها استنادًا إىل أسئلة تناولت
عالقة االستحقاق بالدستور وامليثاق
الوطين وموازين القوى السياسية.
األسئلة نفسها وجهها بعض هؤالء إىل
احمليطني بالرئيس أخريًا يف معرض
استفسارهم عن مآل جهود تأليف حكومة
الرئيس متام سالم.
بضع مالحظات استخلصها حماوروهم
الرمسيون اللبنانيون ،عكست إىل حد بعيد
ّ
قلق الديبلوماسية الغربية مما
تتحضر له
انتخابات  ،2014من بينها:
 1ـــ إن العقبات اليت تواجه تأليف احلكومة
مرشحة ألن تنسحب على االستحقاق
الرئاسي حتت وطأة االنقسام السياسي.
ال يسع أيًا من قوى  8و 14آذار فرض
إرادته على اآلخر ،وال يبدو الطرفان
مستعدين للتفاهم على إخراج الوضع
احلكومي من مأزقه .األمر نفسه جيبه
انتخابات الرئاسة عندما تدخل مهلتها
الدستورية .يقول بعض السفراء املعنيني
إن شقًا رئيسيًا يف تأليف احلكومة يقع
على عاتق رئيس اجلمهورية والرئيس
املكلف املخولني تبعًا لصالحياتهما إصدار
مراسيمها ،مع ذلك يرتددان كي ال يقعا
ـــ ويوقعا احلكومة اجلديدة ـــ يف فخ
النزاع على دستوريتها تارة ،وشرعيتها
طورًا ،متى ناوأها أي من الطرفني أو مل
َ
حتظ مبوافقته املسبقة.
يشعرهم ذلك بقلق إضايف ،هو انتقال
اخلالف على تأليف احلكومة إىل مسرح
املهلة الدستورية النتخاب الرئيس،
وحتول االهتمام من استحقاق االنتخاب
ّ
إىل اخلالف على احلكومة اليت يقتضي
توليها صالحيات رئيس اجلمهورية.
إذ ذاك سيكون سليمان أمام امتحان
مل خيتربه قبله الرئيسان أمني
اجلميل
ّ
وإميل حلود عندما أخليا قصر بعبدا من
دون تسليم السلطة إىل خلف هلما.
كالهما،
اجلميل وحلود ،غادرا وتسلمت
ّ
من بعدهما السلطة والصالحيات حكومة
مكتملة املواصفات الدستورية والشرعية،
بينما خيلي الرئيس احلالي القصر حلكومة
مستقيلة أو حكومة جديدة مل حتز ثقة
جملس النواب .كلتاهما منتقصتا
الصالحيات الدستورية.
 2ـــ أي مهمة تنتظر الرئيس اجلديد:
مواجهة اإلرهاب
والتطرف اللذين يضربان
ّ

سوريا ويوشكان على أن يتخذا من لبنان
قاعدة هلما ،أم مواجهة «حزب اهلل»
أم التحالف معه ،أم إمرار مرحلة انتقالية
تواجه فيها املنطقة حتديات رئيسية
تتصل باحلرب السورية وعالقة إيران
بالغرب.
 3ـــ ال تعدو الرئاسة سوى تفصيل ،وقد
يكون هامشيًا ،يف استحقاقات إقليمية
ودولية أكثر إحلاحا الرتباطها باستقرار
املنطقة .مع ذلك ،تبدو هذه االستحقاقات
أقل استعجا ًال .يتحدث السفراء املعنيون
بتحفظ عن تطور عالقة إيران بالغرب،
ومن ثم بواشنطن ،ويقولون استنادًا
إىل معلومات ديبلوماسية أحاطوا حمدثيهم
اللبنانيني علمًا بها ،إن التقدم يف احلوار
اإليراني ـــ الغربي ال يفسر بالضرورة
تقدمًا مماث ًال يف عالقة طهران بواشنطن.
وما مل خيض األمريكيون فيه ،يف ملفات
موازية للسالح النووي ،ال يقل تعقيدًا.
الديبلوماسية
املعلومات
وحبسب
نفسها اليت
يقصها السفراء ،ال يتوقع
ّ
األمريكيون استجابة مرشد الثورة اإليرانية
واحلرس الثوري على األقل لشروطهم،
لتطبيع عالقات الدولتني عرب بت مصري
«حزب اهلل» و«محاس» وموقعيهما
يف املعادالت اإلقليمية ،ودوريهما يف
إقالق أمن إسرائيل.
ووفق ما ُن ِس َب إىل موظف كبري يف
اخلارجية األمريكية قوله :ال أنتظر تطبيع
عالقاتنا معهم يف حياتي...
ثم عقب :يف حياتي املهنية.
وهي إشارة إىل أن توقع التطبيع رمبا
استغرق وقتًا أطول مما يعتقد.
يقرن املوظف الكبري موقفه هذا بالقول
إن
أعضاء دميوقراطيني ومجهوريني
ً
يف جملس الشيوخ يعكفون على زيادة
العقوبات األمريكية على إيران ،إال أنهم
يرتكون للرئيس تقدير توقيت تنفيذها.
بيد أن بعض السفراء الغربيني يستدرك
أن استقرار لبنان ،وكذلك استحقاقاته
احلكومية والرئاسية ،جزء ال يتجزأ من
تسوية إيرانية ـــ أمريكية مل حتصل،
وحوار إيراني ـــ سعودي مل يبدأ.
 5ـــ رغم حذرهم من اخلوض علنًا يف
متديد والية الرئيس ،يسألون عن ترتيب
األولويات تبعًا للخيارات املفتوحة أمام
انتخابات  .2014ال يسقطون من حسابهم
احتمال التمديد ،لكنهم يتساءلون ضمنًا
هل ينظر إليه األفرقاء على أنه خيار أول،
أم خيار يلي تعذر التوافق على رئيس
جديد ،أم خيار احليلولة دون سقوط البالد
يف فراغ دستوري.
مل يكن من الصعب على بعض هؤالء
تسجيل مالحظة الفتة .ال جيدون احمليطني
برئيس اجلمهورية يشرتكون يف تفكري
واحد حيال االستحقاق ،أو يعبرّ ون بانسجام
عما يقوله الرئيس باستمرار ،وهو
واضح ّ
أنه ضد متديد واليته ويريد ترك السلطة
بانقضائها .بعض أولئك احمليطني يروي
لسفراء معينني ضرورة دعم التمديد
لتجنب الفراغ ،ثم يقول هلم إنه يتحدث
بصفة شخصية .البعض اآلخر ينقل بدقة
موقف الرئيس ،وهو إصراره على رفض
التمديد .يسمع هؤالء من السفراء يف
املقابل عبارات دالة :بالتأكيد يعارض
الغرب تعديل الدستور وعدم احرتام
املهل ومواعيد االستحقاقات مثلما عارض
قب ًال متديد والية جملس النواب ،ويصر
على التزامها
والتقيد باآلليات الدستورية
ّ
يف انتقال السلطة.
بينهم َمن قال كالمًا أكثر دقة ،وهو يؤكد
موقفًا تقليديًا حلكومته من معارضة تعديل
الدستور ،دومنا قرن هذا الرأي باملوقف
من سليمان .يردد هذا البعض ما يرد
إليه من تعليمات دورية :أخشى أن فوائد
التمديد أقل بكثري من سيئات تعديل
يعوض التمديد يف
الدستور ونتائجه .لن ّ
أي ظرف أو دافع سيئات التعديل.

صفحة 16

Saturday 21 December 2013

السبت  21كانون األول 2013

Page 16

قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
قصدوا سوريا لتأمني املساعدات
وعادوا اىل السجن  ..بتهمة اإلرهاب
التقى اربعة شبان على هدف واحد ،يقضي بتأمني املساعدات االنسانية
للسوريني ،بعد ان هالتهم اخبار اجملازر اليت ترتكب هناك ،فقصدوا
فرادى سوريا ،وعادوا بعد  20يومًا ليواجهوا عقوبة السجن بتهم جنائية
بتأليفهم مجعية مسلحة بغية القيام بأعمال ارهابية يف لبنان وسوريا
ونقل اسلحة حربية وانتحال هوية كاذبة.
وينفي الشبان االربعة الذين القي القبض عليهم على احد حواجز اجليش
اللبناني اثناء عودتهم مشاركتهم يف القتال يف سوريا ،مربرين ذلك
بعودتهم السريعة اىل لبنان ،وبالفرتة الزمنية القصرية اليت قضوها
هناك واليت اتت قبل عام ونصف من «معارك القصري».
واحيل الشبان االربعة موقوفني امام احملكمة العسكرية الدائمة حيث
حياكمون اىل جانب آخرين فارين هم الفلسطيين اسامة الشهابي وحممد
العاريف ونايف رايد ومصطفى احلجريي ،فيما يالحق املخلى سبيلهما
حسني احلجريي وعلي الربيدي جبرم التدخل.
وباستجواب نور الدين الكركوتلي افاد أنه ذهب اىل سوريا بهدف
تقديم املساعدة للسوريني الذين يتعرضون للقصف .وقد جلأ اىل
منزل هناك حيث مكث عدة ايام قبل ان يعود اىل لبنان عن طريق
عرسال حيث القي القبض عليه .واكد أنه مل يكن حبوزته اي سالح اثر
توقيفه ،زاعمًا تعرضه للسرقة وسلب بطاقة هويته واوراقه الشخصية
اثناء وجوده يف سوريا .كما نفى املوقوف مشاركته يف القتال اىل
جانب اجليش السوري احلر.
وافاد الفلسطيين وليد سالمة انه ذهب اىل سوريا لتصوير املعارك
هناك ونقل الصورة اىل العامل ،موضحًا انه جلأ اىل اسامة الشهابي
لتأمني ذهابه اىل سوريا .وقال ردًا على سؤال :لست متأثرًا بأقوال
احد حول تكفري اجليش واحلكام.
وبسؤاله قال انه كان حبوزته بندقية كالشينكوف اثناء وجوده يف منزل
يعود للمدعو ابو معروف يف القصري ،بعد ان كان يف منزل للمدعو ابو
طلحة .وافاد انه كان ينقل االخبار على احد املواقع عرب الفايسبوك.
واضاف انه انتقل بعد ذلك اىل اجلوسة وسار حنو  10ساعات قبل ان
يلتقي املوقوفني اآلخرين يف عرسال يف مسجد البلدة.
وأكد انه مل يشارك يف القتال اثناء وجوده يف سوريا ،مضيفًا انه ال
يؤمن سوى بكالم رسول اهلل.
وقال الفلسطيين عبداهلل صبحة امللقب بـ»ابو براء» ،انه اثناء انتمائه
اىل حركة فتح خضع لدورات عسكرية ،ودورة اسعافات اولية .واضاف:
حتركت مشاعري من خالل ما كنا نشاهده من جمازر يف سوريا ،فقررت
الذهاب لتقديم املساعدة .فقد شعرت مبأساة اخواننا .وبسؤاله قال:
لو قدر لي ان اذهب اىل فلسطني لفعلت ايضًا .وقال :مل اتأثر بفكر
احد ،امنا املشاهد الدموية هي اليت أثرت ّ
يف.
وعن كيفية ذهابه اىل سوريا قال :اتصلت بعبد اهلل العاريف الذي
زودني برقم هاتف صديق له لتأمني دخولي اىل سوريا .فاستقللت
سيارة اجرة اىل عرسال ،وبوصولي اتصلت بذلك الشخص ،فحضر الي
آخر ونقلين اىل منطقة القصري عند املدعو «ابو ساطور» .وعن سبب
اصابته برجله قال بعد ان نفى مشاركته يف القتال يف سوريا :انا
اصبت بأعمال القنص ومل ارم اي آر.بي.جي.
وبسؤاله قال :كانت مهميت يف القصري هي اغاثة العائالت .وعدت اىل
عرسال على احلصان بسبب اصابيت يف رجلي ،موضحًا ان الصور يف
هاتفه ملقاتلني على اجلبهة.
وردًا على سؤال قال :انا اؤمن بالفكر السلفي الصاحل وال اتبع اي
امري ومل ابايع احد.
وسئل عن سبب حاجته اىل الشهابي والعاريف فقال :ال اعرف االول،
وانا قصدت االخري لتأمني ذهابي اىل سوريا.
واستجوبت احملكمة الفلسطيين امحد عامر خليل فأوضح انه ملقب بـ»ابو
هريرة» .وقال ردًا على سؤال :للجهاد ابواب كثرية ،وانا كنت اريد
مساعدة الناس ،وذهبت اىل سوريا من اجل ذلك.
وسئل عن املدعو ابو عبداهلل الذي ال يعرف عنه سوى انه من طرابلس
فقال :مل يطلب مين االلتحاق بكتائب الفاروق ،امنا القيام بعمل انساني
بعدما هالتين اجملازر يف سوريا .واضاف :انا تعرفت على ابو عبداهلل
املذكور يف مسجد يف صيدا وال اعرف امسه احلقيقي.
وبسؤاله قال :من طرابلس ذهبت اىل عرسال وهناك التقيت باشخاص
يساعدون النازحني ،وقد ساعدني احدهم باالنتقال اىل منطقة اجلوسة،
حيث التقيت عند املدعو ابو طلحة اوال ثم ابو معرف الشباب ما عدا
صبحة .وقال :انا مل اذهب اىل سوريا للقتال امنا سلمت سالح
كالشينكوف النه كان يوجد يف املنطقة قطاع طرق ولصوص ،وحنن
كنا غرباء عن املنطقة ،وكان ميكن ان نتعرض للسرقة.
وبسؤاله قال :عدت بنفس الطريقة اىل عرسال سريًا ،وتركت السالح
الذي كان حبوزتي يف الغرفة اليت كنا نقطن فيها لدى «ابو معروف».
واضاف :اثناء وجودي يف عرسال فقدت هوييت واملال الذي كان
حبوزتي ،وان الشخص الذي نقلين من اجلبل اىل عرسال اعطاني هوية،
وهي ال حتمل صورتي الشمسية.
واكد خليل ان ذهابه اىل سوريا حصل قبل عام ونصف العام من بدء
معركة القصري ،جمددًا القول انه قصد سوريا للعمل االنساني وليس
بهدف القتال ،وقد مكث  20يومًا.

وافاد خليل انه تعرض للضرب اثناء التحقيق االولي معه وانه فوجئ
باالتهامات اليت وجهت اليه.
واستجوبت احملكمة املخلى سبيله حسني امحد احلجريي ،فأفاد انه ميلك
فانًا لنقل الركاب وان نايف رايد هو شقيق زوجته وال يعرف اذا كان
االخري مع الثورة السورية او ضدها .واضاف ان نايف املذكور اتصل
به وطلب منه نقل شبان اىل صيدا من مسجد يف عرسال .وهذا ما
حصل .واوضح بأنه طلب من علي حسني الربيدي مرافقته النه ال ميلك
اجازة سوق .وبسؤاله قال :انا ال اعطي هوييت الحد من الشبان ،وكنت
اضعها حتت «املسجلة» يف السيارة وعندما وصلت اىل حاجز للجيش
طلب مين ابراز هوييت فلم اعثر عليها.
وقال علي الربيدي املخلى سبيله انه يعمل على استئجار فانات لنقل
الركاب وان حسني طلب منه مرافقته الن االخري ال حيمل اجازة سوق
فوافق .وقد اعطاه حسني مقابل ذلك مبلغ  35الف لرية .واضاف انه
بوصوهلم اىل حاجز النملية اوقفوا من قبل اجليش.
وقبل رفع اجللسة اىل الثالث من كانون الثاني للمرافعة صرح املتهمون
بأنهم لو ارادوا القتال يف سوريا اىل جانب الثورة ملا عادوا بعد 20
يومًا ،بل بقوا هناك من اجل ذلك.

استدعاء رفعت عيد لتهديده «شعبة املعلومات»

حدد قاضي التحقيق العسكري األول رياض ابو غيدا مطلع السنة
اجلديدة .جلسة استدعى اليها املسؤول السياسي يف احلزب العربي
الدميوقراطي رفعت عيد الستجوابه بصفة مدعًا عليه جبرم تهديد عناصر
«شعبة املعلومات» يف قوى األمن الداخلي ،خالل املؤمتر الصحفي الذي
عقده يف التاسع من شهر تشرين الثاني املاضي.
يف املقابل ،فان القاضي أبو غيدا بصدد حتديد موعد جلسة جديدة
يستدعي اليها األمني العام للحزب العربي الدميوقراطي علي عيد
الستجوابه حول ما أسند اليه جبرم اخفاء مطلوب مبلف «تفجريي
طرابلس» امحد مرعي وتهريبه اىل سوريا.
ويأتي ذلك ،بعد أن ردت حمكمة التمييز اجلزائية يف شكل طلب
النقض الذي تقدمت به وكيلة عيد احملامية هيام عيد ملذكرة الدفوع
الشكلية واليت تطلب فيها ابطال التحقيقات االولية واسرتداد بالغ
البحث والتحري الصادر حبق موكلها.

توقيف سائق أجرة يتحرش جبامعيات

أوقفت القوى األمنية سائقا يتحرش بطالبات حبجة نقلهن من جامعتهن
يف منطقة بريوت.
وأصدرت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي بيانًا أشارت فيه اىل أنه
حترش طالت عددًا من الطالبات
حصلت يف اآلونة األخرية ّ
عدة عمليات ّ
لدى مغادرتهن اجلامعة أو مركز عملهن يف بريوت ،وذلك من قبل
سيارة عمومية ،حيث كان
سيارة أجرة جمهول اهلوية على منت ّ
سائق ّ
ّ
ويتحرش بها بعد قيامه
يقل ضحيته ويتوجه بها اىل مكان معزول
ّ
بأفعال منافية للحشمة.
ّ
ً
املكثفة ،متكنت
ونتيجة للتحريات واإلستقصاءات
بتاريخ 2013/12/15
قوة من مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية يف وحدة الشرطة القضائية،
من مداهمة مكان إقامة الفاعل وتوقيفه يف ّ
حملة حارة حريك ويدعى:
سيارته عبوة حتتوي
ش .م( .مواليد عام  ،1976لبناني) وضبطت داخل ّ
خمدر ،وقد اعرتف بفعلته وتعرفت عليه بعض الفتيات
على رذاذ
ّ
وادعني عليه.
تعرضن
للتحرش ّ
ّ
اللواتي ّ
بناء إلشارة القضاء املختص،
وطلبت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ً
من الفتيات اللواتي وقعن ضحية أعمال مماثلة ،احلضور إىل مركز
مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية الكائن يف االوزاعي ـ ثكنة الشهيد
مصطفى علي حسن ،أو اإلتصال على أحد الرقمني 01/842403 :أو
 ،01/842405متهيدًا إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

يوم أمين يف الشمال والقبض على مطلوب بـ 10مذكرات
نفذت مفرزة استقصاء الشمال يف وحدة الدرك اإلقليمي يوما أمنيا
ضمن عدد من املناطق الشمالية وأوقفت بنتيجته  17مطلوبا للقضاء
جبرائم خمتلفة ،وقد أجري املقتضى القانوني يف حقهم وأودعوا القضاء
املختص .وأوقف عناصر حاجز خمفر ضهر البيدر ج.ح 37( .عاما)
املطلوب للقضاء وهو على منت سيارة نوع «بي.أم» ،ويوجد يف حقه
عشر مذكرات عدلية جبرائم :حماولة قتل عسكريني ،خمدرات ،حيازة
أسلحة وذخائر حربية ،مقاومة رجال األمن ،رشوة ،حيازة جهاز السلكي،
تهديد رجال أمن ،اعتداء على دورية عسكرية ،حتقري وشتم وتهديد
وشهر سالح .وقد أودع املوقوف القضاء املختص بناء إلشارته.
وواصلت مفرزة استقصاء بريوت تعقب املطلوبني فأوقفت  10بينهم
فلسطيين واردني جبرائم خمتلفة ،كما حجزت دورياتها  10دراجات
نارية و 27سيارة خمالفة.
ففي حملة وسط بريوت ،مت توقيف (م.م.ي) ،وهو مطلوب مبوجب
قرار جزائي صادر عن القاضي املنفرد اجلزائي يف بريوت .ويف
حملة املنارة ،مت توقيف( :م.م.خ) ،و(ي.س) بعدما ضبط حبوزتهما
كمية من املارجيوانا املخدرة .ويف حملة الروشة ،مت توقيف لبنانيني
وفلسطيين وهم (ع.ح.ز) ،و(س.م.ش) والفلسطيين (أ.خ.أ) بعدما
ضبط حبوزتهم كمية من املارجيوانا املخدرة.

ويف حملة النهر ،مت توقيف لبناني واردني هما (ز.أ.ر.أ) واالردني
(ق.ع.ك.أ.ج) بعدما ضبط حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف وثالثة
دفاتر لف سجائر وثالث قطرات للعني تستعمل بعد تعاطي املخدرات.
ويف حملة الطريق اجلديدة ،مت توقيف (ف.م.أ) وهو مطلوب مبوجب بالغ
قرار جزائي صادر عن القاضي املنفرد اجلزائي .وقد احيل املوقوفون
حبسب اجلرم املقرتف اىل القطعة االقليمية إلجراء املقتضى القانوني
حبقهم.

جثة شاب مبنزله يف منيارة

عثر االثنني على جثة الشاب وائل الصايغ ( 16سنة) يف منزله يف
بلدة منيارة عكار .وتقوم االجهزة االمنية املختصة بتحقيقاتها لكشف
مالبسات احلادثة.

القبض على مروّج عمالت مزوّرة بعد مطاردته يف عكار
متكنت شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي  -مكتب حلبا من إلقاء
القبض على أ.أ.ن أثناء حماولته ترويج عمالت مزورة من فئيت املئة
ومخسني ألف لرية لبنانية عرب دخوله اىل عدد من احملالت التجارية
وشرائه ما أمكن من بضائع وسلع يف املنطقة املمتدة بني القبيات
والكواشرة وحلبا.
ومتت عملية القاء القبض بعد مطاردة حاول خالهلا املشتبه به الفرار من
امام الدورية ،وبعد تفتيش السيارة اليت كان يقودها وهي من نوع
مرسيديس عثر على أكثر من عشر ورقات من فئة املئة ألف واخلمسني
ألفًا باالضافة اىل سجائر حتوي حشيشة الكيف.
اىل ذلك اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان انه «ضمن
إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف
أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي ،بتاريخ 2013/12/16
متعددة على األراضي
من توقيف  40شخصا إلرتكابهم أفعا ًال جرمية
ّ
اللبنانية كافة ،بينهم 8 :دون أوراق ثبوتية 5 ,جبرائم خمدرات 4 ,جبرم
ضرب وإيذاء 3 ،جبرم شيك دون رصيد 3 ،جبرم دخول البالد خلسة
ودون إقامة 2 ,جبرائم سرقة 2 ،جبرائم قتل 2 ,جبرم قدح وذم وشتم,
و 5جبرائم :إطالق نار ,إحتيال ,ترويج عملة مزيفة ,شهر مسدس ,نقل
رمول ,و 6مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

احرتاق سيارة يف صور

		
اندلع حريق بسيارة جيب «باجريو  -ميتسوبيتشي» كانت مركونة اىل
جانب الطريق العام يف شارع السنغال عند الكورنيش البحري ملدخل
صور الشمالي ،وذلك من دون وقوع إصابات .وعلى الفور سارعت
بلدية صور والدفاع املدني اىل امخاد احلريق الناجم عن احتكاك يف
اسالك الكهرباء .وقد حضرت القوى االمنية وباشرت حتقيقاتها.

حقيبة يد «تقود» سارقاً اىل السجن

أوقع شيك مصريف مسروق بأحد اللصوص يف قبضة القوى األمنية،
بعدما حاول صرف الشيك من أحد املصارف حيث تبني انه مسروق من
تعرض حملها للسرقة.
ضمن دفرت شيكات عائد لسيدة كان ّ
وكان جمهولون أقدموا على سرقة حمل فيفيان م .املعد لبيع األلبسة
ومن ضمن املسروقات حقيبة يدها وكان بداخلها دفرت الشيكات
خاصتها ،وقد تقدمت بشكوى ضد جمهول يف حينها.
وعلى اثر توقيف حسن م .جبرم شيك دون مؤونة عثر حبوزته على
شيك مصريف مسحوب على أحد املصارف من حساب املدعية بقيمة5600
وألمر املدعى عليه بديع خ .وجميرّ ألمر املدعى عليه حسن.م .وتبينّ ان
الشيك املذكور قد أعيد من املصرف كونه مسروقا.
ويف معرض التحقيق مع حسن م .أنكر ما نسب إليه وافاد انه استلم
الشيك موضوع الدعوى من بديع خ .كثمن لسيارة عائدة اىل خاله.
وقد توارى بديع خ .عن االنظار طيلة فرتة التحقيق األولي واالستنطاقي.
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان رايف عبداهلل ،عقوبة السجن حتى
 3سنوات للمدعى عليهما حسن م .وبديع خ .وأحاهلما أمام القاضي
املنفرد اجلزائي يف بعبدا للمحاكمة.

سالبان «يستقبالن» عائداً من السفر

فور خروجه من حرم مطار رفيق احلريري الدولي تعرض اسامة ع.
للسلب بعد االعتداء عليه بالضرب ،وطعنه بالسكاكني.
وكان اسامة ع .وصل مساء اىل املطار قادمًا من اخلرطوم ،وتوجه اىل
اخلارج حيث بوصوله اىل املفرق الذي يؤدي اىل اجلنوب ويبعد حنو 700
مرت عن املطار وكان راج ًال ،فوجئ بشابني يقدمان على مهامجته وضربه
ضربًا مربحًا وطعنه بسكاكني ثم سلبه مبلغ الفني ومخسماية دوالر
امريكي وعشرة آالف لرية سورية وجواز سفره وتواريا عن االنطار.
وتقدم اسامة بشكوى فورية ،حيث أجريت حتقيقات اولية ،تعرف خالهلا
على صورة املدعى عليه حممد م 19( .عاما) لدى عرض صور اصحاب
السوابق عليه وذلك بنسبة  90باملئة.
ومل يتم استجواب حممد م .بسبب فراره وتواريه عن االنظار.
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان حممد بدران ،انزال عقوبة االشغال
الشاقة بالسجن من  4اىل  15عامًا حملمد م .واحالته للمحاكمة امام
حمكمة اجلنايات.
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متفرقات

زياد الرحباني :من يهاجم نصراهلل
وفريوز يدافع عن إسرائيل
الفنان اللبناني زياد الرحباني يرد
على منتقدي تصرحياته األخرية
اليت قال فيها إن والدته السيدة
فريوز حتب السيد حسن نصراهلل،
ويقول من يهاجم فريوز والسيد
نصراهلل يدافع عن إسرائيل.
املقطع األول من املقابلة مع
الفنان زياد الرحباني
«..السيدة فريوز حتب السيد
حسن نصر اهلل» ،قاهلا زياد
الرحباني ،فهوجم وهومجت.
ليس مسموحًا يف زمن الفنت
على ما يبدو -أن تقول أمريةالفن العربي الراقي حبًا لسيد املقاومة.
من القدس اليت وضعتها يف القلب ومجلتها بالصوت إىل فلسطني اليت
ً
معنى
متقدة يف وجداننا إىل شط اسكندرية ،حني كان للحب
أبقتها
ً
إىل شآمها اليت «عطرت فيها السالم» و «غار الورد وأطل اخلزام»،
إىل املناضلة اجلزائرية مجيلة بوحريد اليت خاطبتها بـ «صديقيت مجيلة»
ٍ
طفولة تزرع وجه
يا وردة اجلزائر اجلميلة ،قصتك هي األحب من
الشمس بالبطولة ،وصو ًال إىل إسوارة العروس يف اجلنوب املقاوم.
ال حيق ملن غنى كل هذا ورفع الفن إىل مصاف الصلوات النبيلة أن
حتيي سيد املقاومة!
مل يتوقع رمبا زياد الرحباني؛ زياد الذي ولد يف مدرسة الرحابنة بكل
والتزام سياسي وأخالقي زياد الذي ترعرع يف
راق
ما فيها من فن ٍ
ٍ
نعمة أن تكون أمه فريوز وأبوه عاصي وعمه منصور الرحباني ،مل
حضارات
يتوقع زياد الرحباني الذي جعل للموسيقى جسرًا تعرب فوقه
ٌ
ً
لغة استبقت أحداثًا كثرية بنظرة
وثقافات خمتلفة وجعل للمسرح
ٌ
الفنان املتلزم فكشفت فيلمًا أمريكيًا طوي ًال يف وطننا العربي وحتدث
عن حتول هذا الوطن إىل نزل سرور لكل املتآمرين عليه.
مل يتوقع أنه مبجرد أن يقول إن السيدة فريوز حتب السيد حسن
نصر اهلل ،ستنتشر املقاالت واالنتقادات لتشوه صورة السيدة
والرحابنة وكل هذا التاريخ احملمي بأهداب عيون حمبيه من املشرق
إىل املغرب.
رد على منتقدي تصرحياته
امللحن واملسرحي اللبناني زياد الرحباني ّ
األخرية حول حب السيدة فريوز ألمني عام حزب اهلل السيد حسن
نصراهلل ،وقال يف مقابلة مع امليادين «من يهاجم فريوز ونصراهلل
يدافع عن إسرائيل» ،وتابع «أنا مع خيارات حزب اهلل حتى لو ذهب
إىل مصر» ،يف إشارة إىل مشاركة احلزب يف املعارك الدائرة يف
سورية.
وأكد زياد أن والدته السيدة فريوز مع املقاومة ،وأنه يتحدث بامسها
شن الرحباني هجومًا على بعض الكتاب
ألنها تفضل الصمت ،كما
ّ
اليساريني الذين هامجوه بعد مقابلة صحفية نشرت على موقع
«العهد» منذ أيام ،ومنهم الكاتب اللبناني فواز الطرابلسي ،وسأله
من أين يعرف بعالقات فريوز والرحابنة مع بعض األنظمة العربية؟؟
مطمئن لتصرحيات روسيا الثابتة
وشن الرحباني هجومًا على بعض الكتاب اليساريني الذين هامجوه بعد
ّ
مقابلة صحفية نشرت على موقع «العهد» منذ أيام ،ومنهم الكاتب
اللبناني فواز الطرابلسي ،وسأله من أين يعرف بعالقات فريوز
والرحابنة مع بعض األنظمة العربية.
وتساءل الرحباني كيف ميكن أن ال يذهب حزب اهلل إىل سورية ،وهو
بذلك يدافع عن كل املنطقة ،ضد اهلجمة اليت تتعرض هلا ،مستغربًا
اهلجوم على حزب اهلل بناء على ذلك ،معتربًا أن سورية ولبنان واحد،
وال ميكن أن يكون هناك أزمة يف سورية دون أن يتأثر لبنان.
وكشف الرحباني أنه تقدم بطلب للسفر إىل الواليات املتحدة مع
السيدة فريوز ،واشرتط السفري األمريكي يف بريوت يف حينها جريي
باتلر إلعطائه املوافقة أن يقابله ،فرفض الرحباني ذلك.
وعن السيدة فريوز قال زياد هي تفضل الصمت ،وأنا أحتدث عنها
ألن فريوز ال متثل نفسها فقط بل حتمل كل إرث الرحابنة ،وكانت
الناطقة بامسه ،مؤكدًا أن السيدة فريوز مع املقاومة ،وقال «لو مل
تكن فريوز مع املقاومة لكان هناك مشكلة بيين وبينها ومل أكن ألحلن
هلا أغنياتها».
وعن عالقة زياد بالسعودية قال إن اململكة منعت اسطوانة حتمل
عنوان «إىل عاصي» وهي حتية إىل روح الراحل عاصي الرحباني،
والسبب أنه بصوت إمرأة وهي السيدة فريوز ،والحقًا تبني أن السبب
هو ألن العمل توزيع زياد ،ولكنه أكد أن موقفه من السعودية ليس
فقط لذلك بل بسبب مواقف السعودية ودعمها لـ «داعش».
وتوقع الرحباني أن يكون هناك املزيد من الدمار يف سورية ولكن
سيكون لذلك نهاية.
وأكد الرحباني أنه مطمئن للدور والتصرحيات الروسية حيال سورية
وقال مازحًا «أكيد مطمئن ألنين أساسًا أنام مثل الدب» ،يف إشارة
إىل مصطلح «الدب الروسي».
واعترب أن الروس جنحوا يف سياساتهم ألنهم ثبتوا على مواقفهم
وذلك باعرتاف األمريكان.

(أجرت املقابلة معه قناة امليادين)

وجــهان

وليد ضناوي وعقيلته يف
سيدني غدا األحد

شوقي مسلماني
( 1قال)
«علي وعلى
ليس من السياسة أن تنطلق من املبدأ القائل:
ّ
أعدائي»!.
**
( 2أنسي احلاج)
أمام اإلرهاب ما معنى
احلرية؟ ما معنى املطالعة ،السينما،
ّ
املوسيقى؟ .اإلرهاب قطيعةّ .
إنه أفظع ما أنتجه اإلنسان.
**
ّ
(وضاح يوسف احللو)
3
ً
اجلامعات
يف
املعاصرين
اليهود
خي
مؤر
إن
ا
علم
«..
االسرائيلية
ّ
ّ
ّ
واالكادمييني األركيولوجيني العربانيني
يوجهون لكمات قاتلة
ّ
التوراتية
اىل الرواية
األسطورية ،ونفاقها التارخيي ،بعدما
ّ
ّ
لألحباث
جليًا
األركيولوجية يف سيناء أثناء احتالل اسرائيل
ظهر ّ
ّ
إن ال أثر ملوسى وال لبين اسرائيل ،وال هم كانوا يف
هلا ّ
أي وجود
لشخصية يوسف ،الذي حاولت إغراءه امرأة
مصر ،أو ّ
ّ
ّ
وكأني بعلماء اسرائيل
الفرعون،
املؤرخني أمثال نيل سيلربمان
ّ
أو زئيف هريتسوغ أو اسرائيل فنكلشتاين أو نعوم تشومسكي
أو مكسيم رودنسون
يردون على خالصات ابن خلدون حول
ّ
موثوقية التوراة باستنتاجهم إن حكايات التوراة رواها
جمرد
ّ
ّ
حكواتي ذي خيال،
وإن خوارق أو أعاجيب صنائع اآلباء يف
ّ
التوراة هي حمض أساطري وخرافات ،واليهود القدماء مل يقطنوا
مصر ،وال تاهوا يف صحراء سيناء .كيف باالمكان التوهان يف
هذه املساحة الصغرية  40عامًا؟ .ويشري
املؤرخ اإلسرائيلي
ّ
إن وصايا
الرب مل تنزل على جبل حوريب أو
زئيف هريتسوغ ّ
ّ
طور سيناء ،ومل يفتح اليهود أرحيا باالبواق ،وليس ّ
مثة وجود
ململكة داود أو سليمان.»..
**
( 4وجهان)
ُ
يقول اهلل ّ
وحواء ،فيما علماء يقولون ّ
إننا جئنا من آدم
إننا
ّ
خرجنا من مسكة .ويقول ُ
اهلل ّ
إنه خلقنا بأحسن تكوين ،فيما
إياهم ّ
يؤكدون ّ
إننا ّ
كنا ،باألصل ،بكترييا .وفيما يقول
العلماء ّ
فإن أولئك العلماء يقولون بالنشوء،
اهللّ ،
بعزته ،كن فيكونّ ،
والتكيف ..والتغيرّ .
ر،
والتطو
ّ
ّ
**
( 5مث ًال)
ويكبل يديك .تبتسم يائسًا وتقول« :ال
بك،
حييط
حادث
ّ
وقت
وال
،
بعد
فرصة،
لدي»!.
ُ
ّ
**
( 6قال)
َ
مسألتك
اقرتبت ِم ْن
َ
مع أولئك
اجلب
الذين يرمونك يف
ّ
َ
ّ
مرة
يت
همونك ّ
ّ
بأن َك رأس قليل
َ
ّ
مرة
يت
همونك ّ
ّ
جوال
بأن َك موت ّ
ومرة ّ
يتهمونك
ّ
ّ
بأن َك قلب قديم
ِّ
العض
أخطر
ُ
ّ
يدك
هو أن
تعض َ
يرمونك ّ
بأنك تلقي عينيك
ِ
لسمكة القرش
ّ
العض
وأخطر
ُ
ّ
يدك
هو أن
تعض َ
وعندما تغمز
ملخلب
«وحده
الذي خيجل
هو
اإلنسان اإلنسان».
Shawki1@optusnet.com.au

سيصل غدًا االحد اىل سيدني ان شاء اهلل االستاذ وليد
ضناوي مدير دائرة الرتبية والتعليم يف الشمال اللبناني
سابقًا ومدير مدرسة طرابلس االوىل الرمسية للصبيان
وعقيلته االستاذه فاديا افيوني ضناوي مسؤولة قلم القسم
االداري يف اجلامعة اللبنانية ،كلية اهلندسة الفرع االول يف
القبة يف زيارة تفقدية لألهل واالقارب حيث سيحالن
ضيفني مكرمني يف منزل جنليهما بشار ونوار ضناوي.
ويعترب السيد وليد ضناوي من املقربني جدا للوزير السابق
السيد جان عبيد.
املغوش وادارة جريدة اهلريالد يرحبون
الزميل اكرم
ّ
بالسيد وليد ضناوي وعقيلته السيدة فاديا ويتمنون هلما
طيب االقامة يف ربوع سيدني اجلميلة يف ضيافة جنليهما
وحفيدهما الغالي.
أهال وسهال.

اعالناتكم يف
الهريالد طريقكم
اىل النجاح
لالتصال:
87648186
أو
0403482345
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مناسبات

املطران طربيه يف احتفال تكرميي دعا اليه شالال حبضور اوفاريل وآبوت وسفراء:

«نأمل ان تلعب أسرتاليا دورا أكرب يف إحالل السالم يف الشرق األوسط»

سيدني  -امليدل ايست تاميز الدولية :اقام رئيس اجمللس االسرتالي
للشرق االوسط ورئيس حترير «امليدل ايست تاميز الدولية» كميل
شالال ،حفل غذاء تكرميي على شرف راعي االبرشية املارونية يف
اسرتاليا املطران انطوان شربل طربية ،حضره رئيس حكومة والية
نيوساوث ويلز باري اوفاريل ،وعقيلة رئيس وزراء اسرتاليا
السيدة االوىل مارغريت آبوت ،سفري لبنان لدى اسرتاليا د .جان
دانيال وعقيلته مرياي ،سفري مصر حسن الليثي ،سفري فلسطني
د .عزت عبداهلادي ،راعي ابرشية الروم الكاثوليك املطران روبري
رباط ،وزير النقل غالديس برجيكليان ،عضو اجمللس التشريعي
يف الوالية شوكت مسلماني ،رئيس هيئة عالقات اجملتمع ستيبان
كريكياشريان ،مستشار رئيس حكومة نيوساوث ويلز جاسنت مالدر،
قنصل مصر يف سيدني امين علي كامل ،رئيس مدارس الفيصل
الشيخ شفيق الرمحن خان ،رئيس غرفة التجارة االسرتالية اللبنانية
جو خطار ،رئيس الرابطة املارونية توفيق كريوز ،مدير عام البنك
العربي اسرتاليا جوزيف رزق وحشد من الشخصيات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية واإلعالمية.
وختلل احلفل تقديم دروع جملة «امليدل است تاميز الدولية» اىل كل
من رئيس حكومة الوالية باري اوفاريل والسيدة االوىل مارغريت
آبوت واملطران انطوان شربل طربية.
وشكر شالال رجل االعمال وصاحب مطعم «ارماني» مصطفى كريش
على مشاركته يف رعاية احلفل.

شالال

قدمت املناسبة سارة وجيه شالال فرحبت باحلضور ثم حتدث صاحب
الدعوة فقال« :إنه لشرف كبري وسرور وتقدير عظيم منحي هذه
الفرصة ألرحب بكم مجيعا يف احتفال تكريم املطران اجلديد للجالية
املارونية ،أنطوان شربل طربيه حبضور ضيف الشرف رئيس حكومة
نيوساوث ويلز باري أوفاريل وسيدة أسرتاليا األوىل السيدة
مارغريت آبوت.
نكرم بدأ حياته يف لبنان مع
من
ان
قائال:
طربيه
املطران
وخاطب
ّ
بدايات متواضعة وسط أهل وعائلة حمّبة ،واليوم هو راع لواحدة من
أكرب األبرشيات املارونية يف العامل .رعية تتطلب احتضانا فريدا
للتنوع وقبول الغري ولقد أثبت املطران طربيه خالل حياته أنه كان
وال يزال منفتحًا على مجيع اجملتمعات الثقافية والعرقية والدينية».
أضاف« :يتحدر مطراننا العزيز من بلدة تنورين اللبنانية اليت تتميز
بصخورها وجباهلا ،وأشجار األرز الشاخمة ووفرة املياه الطبيعية
فيها .ويبدو ان هذه اخلصائص اليت متيز مسقط رأسه ،راسخة
فيه بطبيعته الصلبة كالصخور وموقفه املتفائل واملستقيم وطيبته
وقداسته الطبيعية».
وتابع :استفاد املوارنة واجلالية اللبنانية عمومًا من عزمية املطران
طربية وتواضعه وإخالصه .وسنواصل ذلك ألنك تستطيع ان ترى
يف عينيه اآلمال والوعود اليت حيملها لشعبه وكنيسته.يطمح مطراننا
إىل ّ
حل اخلالفات بني القادة املسيحيني يف لبنان .ولديه رؤية
لتحقيق دور مهم جليل الشباب والتفاعل مع اجليل األقدم وبذلك

يربط املاضي باحلاضر .لقد أظهر قيادة واحرتاما كبريين باختياره
مار شربل القديس الراعي له ،تكرميا لتطويب القديس األول من
الرهبانية اللبنانية املارونية فأخذ اسم أنطوان – شربل كأسم اسقفي
له مكرما بذلك والديه أيضا من خالل اعتماد االسم الذي منحوه إياه.
فكسب احرتام وارتباط اجلالية املارونية».
وحتدث شالال عن اوفاريل فقال« :تربطه باجملتمع املارونيعالقة
قوية منذ سنوات عديدة .لقد عمل جبهد ليضمن بقاء نيوساوث ويلز
والية مزدهرة ومتنوعة ونابضة باحلياة .وقد ملسنا مؤخرا اجلانب
األكثر إنسانية لدى رئيس حكومتنا يف قيادته خالل كوارث حرائق
الغابات الصعبة واملدمرة يف مجيع أحناء الوالية .رأيناه يزور مناطق
الكوارث املختلفة ويقدم شخصيًا املواساة للمتضررين.
وقال ان السيدة آبوت تتمتع بالذكاء وتدعم بقوة زوجها رئيس
الوزراء االسرتالي وال شك ان هذا الدعم ساعده كثريا يف مسريته
احلزبية والسياسية واليوم ايضا يف سدة الرئاسة.
وختم شالال« :نأمل من اهلل ان يتمكن املطران طربيه من اجناز مهمته
بنجاح كبري وأن يستمر رئيس احلكومة أوفاريل خبدمة والية نيوساوث
ويلز بهدف احلفاظ على مكانتها باعتبارها الوالية األسرتالية الرائدة
واألعظم».

اوفاريل

وأعرب رئيس حكومة نيوساوث ويلز باري أوفاريل عن سروره وفخره
حلضور هذه املناسبة .وأثنى على رجال الدين احلاضرين والسفراء
من لبنان ومصر وبشكل خاص زوجة رئيس الوزراء ،السيدة األوىل
يف أسرتاليا ،مارغريت أبوت وشكر شالال وعائلته على التكريم».
ووصف عالقته باجلالية املارونية األسرتالية «بالرائعة» وأعرب عن
فخره بها واعترب ان اللبناني من البنائني الكبار ،فال يبنى األسرة
فحسب بل انه يبين األعمال التجارية منوهًا بالشخصيات اليت تواصل
مسرية البناء واإلعمار .
وأعرب أوفاريل عن سعادته برتقية املطران طربيه معتربا «انه
إلشخص االفضل لتعيينه يف هذا املنصب ألنه ّ
يلخص كل ما هو
عظيم يف األسرتاليني اللبنانيني يف هذا اجملتمع .ويتشارك معهم
قصة املهاجر الذي قصد هذه الشواطئ وتوجه إىل مار شربل حيث
بنى على األرجح أفضل ما ميكن ألي شخص بناؤه وهو النظام
التعليمي ألن املستقبل وبالنسبة للجميع يعتمد على األجيال
اجلديدة».
وحتدث اوفاريل عن اجملتمع األسرتالي حيث يتمتع املواطنون حبرية
ممارسة شعائرهم الدينية واعتناق ديانتهم اخلاصة يف بيئة من
االحرتام واملسؤولية .وانطالقا من ذلك ،فان الكنيستني املارونية
والروم الكاثوليك ال تهتمان باإلميان والعائلة فحسب بل تهتمان
أيضا باملسؤولية يف اجلتمع االوسع.
وختم اوفاريل معربًا عن اعتزازه لوجوده كضيف يف هذه املناسبة
الفتا إىل «ان موقفه يتطابق مع موقف رئيس الوزراء طوني آبوت،
جلهة االرتياح لتعيني املطران طربيه يف هذا املنصب .وأكد ثقته
بأنه سينجح ألنه شخص يعرف طبيعة األمور وسيقود هذه اجلالية
إىل املزيد من النجاح يف املستقبل».

طربية

أما املطران طربيه شكر كميل شالال وجملة امليدل إيست تاميز على
الدعوة وقال« :تتميز مسرية كنيستنا يف موسم امليالد اجمليد
باألمل والفرح .هناك الكثري من املخاطر اليت تهدد السالم والوئام
يف عاملنا وكما يقول لنا البابا فرانسيس يف إرشاده الرسولي
اجلديد :التبشري اإلجنيلي« :إن فرح اإلجنيل ميأل قلوب وحياة كل من
يلتقي يسوع» ،وهذه الفرحة جيب ان متيزنا كأتباع ومؤمنني بيسوع
املسيح .أطلب إىل اهلل ان يكون هذا املوسم املقدس زمن التجدد
يعم جمتمعاتنا وعائالتنا وبلدنا أسرتاليا».
الروحي والفرح لكي ّ
ّ
»:يذكرنا البابا فرانسيس باستمرار أيضا بالفقراء .ففي
اضاف
نفوسهم نرى وجه يسوع ومن خالهلم خندم اهلل ونستحق ان نلقب
بأوالده .فنتذكر دائما هؤالء احملتاجني ونسارع إىل خدمتهم
ومساعدتهم والسيما يف زمن امليالد .نتذكر بشكل خاص إخواننا
وأخواتنا يف لبنان ،والالجئني الذي هربوا من مناطقهم اليت مزقتها
احلروب ،يعيشون بفقر ويف خميمات تفتقر إىل االحتياجات األساسية
مثل املياه النظيفة والغذاء والتعليم واملأوى املناسب .ونشكر
احلكومة األسرتالية على املساعدات الكرمية اليت أرسلتها وتستمر
يف ارساهلا إىل هؤالء الالجئني .ونأمل تقديم املزيد من الدعم إىل
األقليات يف الشرق األوسط ليتمكنوا من البقاء يف بالدهم وعدم
تشجيعهم على الفرار إىل بلدان أخرى.و نطلب من السيد أوفاريل،
ان ينقل إىل احلكومة األسرتالية أملنا بأن تلعب أسرتاليا دورا أكرب
يف إحالل السالم يف الشرق األوسط وال سيما يف سوريا.
وامل ان يسود «سالم ربنا يف نفوس القادة واملواطنني ليعملوا
من اجل حتقيق املصاحلة لتمكني الناس من العودة إىل منازهلم
وبلدهم».
وختم املطران طربية قائال« :أشكركم مجيعا على حضوركم .فهو
يعين لي الكثري وأنا ممنت لتخصيص وقتكم للحضور إىل هنا اليوم،
أشكر انضمام السيد اوفاريل إلينا ونقدر كثريا صداقته ودعمه
للجالية املارونية» واشكر شالال على تنظيم هذا اللقاء ،فمن اجليد
دائما لقاء األصدقاء يف زمن امليالد .وجيد ان جتمع الناس وتبقى
خادما للحقيقة من خالل العمل الصحايف».
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من أبناء الحياة

فؤاد سركيس الثمرة الثالثة يف شجرة آدي ورميا سركيس الزوجية

آدي سركيس يقبـّل ولده املالك فؤاد

الوالدة ريما سركيس ..وحنان األمومة

رزق اهلل الصديق آدي سركيس والسيدة ريما عقيلته بمولود ذكر هو الثالث يف
شجرتهما الزوجية ،بعد شقيقتيه الميسا وتشلسي ،حيث نطلب من اهلل ان
تكون هذه الشجرة مليئة بالثمار الصالحة واملباركة.
وقد تمت الوالدة يف مستشفى ويستميد الخاصة حيث غصت الغرفة باالهل
واالصدقاء واالصحاب وبسالل الزهور ابتهاجا بهذه الفرحة الكبرية واملميزة
للوالدين آدي وريما وللجدين فؤاد والمازا سركيس وكذلك للجدة والدة ريما
السيدة أديبة الخوري سركيس ،التي حضرت من بكفتني  -الكورة  -لبنان
لشمالي ،خصيصا لتكون اىل جانب ابنتها وصهرها والعائلة الستقبال املولود
الجديد.
كما غص منزل الوالدين باالهل واملحبني الذين أتوا
لتهنئة الصديق آدي سركيس وعقيلته ريما باملالك
املبارك فؤاد ،الذي ازدانت به دار والديه ،اىل جانب
شقيقتيه ،حيث أضفت والدته على املنزل نورا جديدا
ومزيدا من الفرح والسعادة.
وكانت فرحة الوالدين ال توصف وهما يستقبالن
مالكا طاهرا أطلقا عليه اسم فؤاد تيمنا بجده لوالده
السيد فؤاد سركيس.
يتقدم السيد آدي سركيس والسيدة ريما عقيلته
بالشكر الجزيل من كل الذين هنأوهما بوالدة نجلهما
املالك فؤاد سواء بالحضور شخصيا اىل املستشفى
او املنزل او باالتصال من اسرتاليا والخارج متمنني
للجميع ان تبقى االفراح يف ديارهم عامرة.
«الهريالد» ،التي تربطها عالقة صداقة أخوية بآل
سركيس وخاصة السيد آدي سركيس وعقيلته،
تتقدم من الجميع بأحر التهاني بالطفل املالك فؤاد
الذي نتمنى له العمر الطويل والزاهر بالسعادة مع
شقيقتيه الميسا وتشلسي يف كنف والديهم آدي
وريما سركيس ورعايتهما..
ان شاء اهلل يكون من أبناء الحياة ..ألف مربوك

آدي سركيس يضم املولود الجديد املالك فؤاد

العائلة ..ونظرة أمل اىل املستقبل

الميسا تحمل شقيقها الجديد فؤاد واىل جانبها شقيقتها تشيلسي
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اعــالنات

أسعار خاصة مبناسبة األعياد السعيدة

Tel; 02 9632 0990

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

()Backstrap

بـ $ 49،90
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National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من بيع وشراء وتأجري العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا بـ جو على الرقم97211611 :

لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة ال تقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au

يتقدم السيد مايكل كلتوم وولداه جو وكريس
ومجيع العاملني معهم بأحر التهاني من اجلالية اللبنانية والعربية عامة واملسيحية خاصة
مبناسبة عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة املباركة اعادهما اهلل على اجلميع باخلري والربكات

وكل عام واجلميع خبري

االفتتاح الكبري
ملحالت
LOUIS
VALENTINO
PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين

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

بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة
أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

نفتح  6أيام يف األسبوع من ال  6.30صباحاً حتى  5عصراً

لالتصال02 9709 3002 :

E: mohamad@wickedwickerhome.com.au

22 ANZAC ST, GREENACRE
مالحظة :مالصق ملبنى
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اعالنــات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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بادارة محمد هوشر

أكرب صالة عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل يف منطقة غرينايكر

تــنزيالت لـغاية  %50بــمناسـبة فصل الصيف
تتوفر لدينا تشكيلة
واسعة جدا ومميزة من
املفروشات اخلارجية
واهلدايا
نفتح من االثنني حتى الجمعة من 9
صباحا حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى  4بعد
الظهر
االحد من  10صباحا حتى 3
بعد الظهر

زورونا واستفيدوا من تنزيالتنا الكبرية
www.wickedwickerhome.com.au
sales@wickedwickerhome.com.au

Next to
Anzac ST

أسعار ال
تنافس
وصدق
يف
املعاملة

204 B Hume Highway,
Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

صفحة 23

Saturday 21 December 2013

السبت  21كانون األول 2013

Page 23

كتابات

من الشهيد البطل كمال املغوّش اىل القائد الشهيد
احلي شبلي العيسمي(مانديال العرب )

وجــــه
االســـبوع
اعداد :أكرم املغوّش

احملامية احلسناء فاطمة العلي

العلم واالخالق صنوان

القائد شبلي العيسمي
كتب اكرم املغوّش
املغوش
بعث اخي الشهيد البطل كمال برجس
ّ
بتحية نضال اىل القائد العربي واملناضل الكبري
الشهيد احلي االستاذ شبلي العيسمي (مانديال
العرب) قائ ًال :
قائدنا واستاذنا املناضل الكبري ابا بشار
حنييك قائدًا شهيدًا حيًا كبريًا وننبئك اننا يف
اجتماع دائم مع رفاقك رفاقنا نتدارس مسألة
اختطافك من ساح النضال واجلهاد ونتساءل
اذا كان قدرنا االستشهاد على ايادي متصهينة
سرقوا نضاالتنا وحنروا العروبة خدمة السيادهم
الصهاينة االوغاد ،امل يقل شاعر العرب نزار
قباني (ما دخلوا اليهود من حدودنا امنا تسربوا
كالنمل من عيوبنا).
نسمع عن تكريم العرب للقائد الكبري نيلسون
مانديال امل تكن استاذ شبلي مانديال العرب
االحرار ،ملاذا هذا االستهتار واين العرب
االحرار واين شرفاء البعث العربي احلقيقي
الذي اسسته مع رفاق دربك واين التالمذة
النجباء ،اين ابناء جبلنا االشم الذين اسست هلم
ثانوية املزرعة تيمنًا مبوقعة املزرعة الشهرية
اليت اباد فيها اجدادنا االبطال قوات املستعمر
الفرنسي الغاشم بقيادة بطل احلرية واالستقالل
القائد العظيم سلطان باشا االطرش اين االبناء
واالحفاد ملاذا هذا الصمت املريب جتاه تغييبك
وخطفك ايها القائد العظيم.
تدرسنا مادة التاريخ
نستذكرك عندما كنت ّ
ووالدك واجدادنا بقيادة البطل سلطان هم
من صنعوا التاريخ واالستقالل واسستم البعث
ليستمر النضال ولكن املستعربني االنتهازيني
املتصهينني هم من خذلونا وغدروا بنا وخانوا
الوطن ودمروه بسياساتهم العنصرية اليت جلبت
فصائل الردة واخليانة لضرب الوحدة الشعبية
وحنن نردد مع الشاعر املناضل الكبري االستاذ
سعيد ابو احلسن:
من مل يناضل للحياة
يفوته شرف احلياة
نعم قائدنا الغالي استاذ شبلي النك ناضلت
من اجل احلياة العربية احلرة الكرمية وغريك من
االنتهازيني قد سرق النضال ووضعه يف خدمة
اسياده الصهاينة اجملرمني.
ونعود اىل تارخيك اجمليد عندما كنت تسلمت
عدة حقائب وزارية فكنت الوزير املثالي وعندما
كنت يف القيادتني القومية والقطرية واالمني
العام املساعد حلزب البعث العربي االشرتاكي
كنت املثال االعلى لكل الناس نظرًا لالخالقية
واملصداقية اليت تتمتع بها وعندما كنت نائبًا
لرئيس اجلمهورية العربية السورية الفريق
الركن امني احلافظ كنت كما انت قمة التواضع
تستقبل الفقري واليتيم واحملتاج وتقدم هلم
ما حيتاجونه وتدفع هلم من جيبك وانت مرتاح
الضمري.
نتذكر يا استاذ شبلي عندما كنت تزور االهل
يف مسقط رأسك يف عرينك (امتان)ام الشهداء

الشهيد كمال املغوّش
وكنت تعرج على السويداء وختصنا بزيارة والدنا
املرحم ابو كمال صديقك العزيز واملرحوم الغالي
العم صياح رفيق نضالك وتتباحثون يف مسائل
وطنية كنتم تتوافقون على مجيع املسائل الن
مصلحة الوطن هي فوق اية مصلحة ومسألة
وهذا هو تارخينا منذ عهد اجدادنا اىل يومنا هذا
تاريخ عربي مشرف.
ونقول ان من شارك وامر وخطط يف اختطافك
وتغييبك ايها القائد املناضل ما هو اال عميل
اسرائيلي بامتياز وهم هؤالء اخلونة الذين
وصفهم الشاعر الكبري مظفر النواب قائ ًال :
القدس عروس عروبتكم
فلماذا ادخلتم كل زناة الليل اىل حجرتها
ووقفتم تسرتقون السمع وراء االبواب
لصرخات بكارتها
وسحبتم كل خناجركم
وتنافختم شرفًا
ً
وصرختم فيها ان تسكت صونا للعرض
فما اشرفكم
أوالد القحبة هل تسكت مغتصبة
أوالد القحبة
لست خجو ً
ال حني أصارحكم حبقيقتكم
إن حظرية خنزير أطهر من أطهركم
تتحرك دكة غسل املوتى اما انتم
ال تهتز لكم قصبة
اصرخ فيكم
اصرخ فيكم أين شهامتكم
إن كنتم عربًا ..بشرًا ..حيوانات
فالذئبة حترس نطفتها
والكلبة حترس نطفتها
والنملة تعتز بثقب االرض
وأما انتم فالقدس عروس عروبتكم
اه ًال اه ًال
يا شرفاء مهزومني
يا مجهورًا مهزومًا
ال استثين احدًا منكم اوالد القحبة
من باع فلسطني سوى الثوار الكتبة
اقسمت بتاريخ اجلوع ويوم السغبة
لن يبقى عربي واحد إن بقيت حالتنا هذه
احلالة بني حكومات الكسبة
من باع فلسطني سوى اعدائك يا وطين
من باع فلسطني واثرى باهلل
سوى قائمة الشحاذين على عتبات احلكام
ومائدة الدول الكربى
هل عرب انتم واراكم متتهنون الليل
على ارصفة الطرقات املوبوءة ايام الشدة
قتلتنا الردة ....قتلتنا الردة
....اليك ايها القائد النبيل استاذنا املناضل
ابا بشار شبلي العيسمي كل التحيات ونسأل
اهلل ان نراك حرا طليقا وان يأخذ بوطننا الغالي
اىل السالم ووقف احلرب والتدخالت اخلارجية
النك صرفت عمرك من اجل حرية شعبنا العربي
ونأسف كل االسف ملا القيناه من تآمر علينا
شبيهًا باجرام الصهاينة.

املرأة اليت تثق بنفسها وتسري خبطى ثابته
تصل إىل مبتغاها عندما تتجه اىل حتصيل العلوم
وتأخذ مكانها الالئق يف اجملتمع .
ّ
حققن
ومن سيدات اجلالية العربية اللواتي
النجاح احملامية الناشطة االجتماعية فاطمة العلي
.
ولدت فاطمة يف بيت علم وثقافة يف مدينة
طرابلس عاصمة الشمال اللبناني تلك املدينة
اليت اجنبت واعطت لبنان والعرب قامات
سياسية وروحية وعسكرية مرموقة وادباء
وشعراء ومناضلني احرار وشهداء ابرار .
ويف سيدني حيث تقيم حصلت على عدة
شهادات من جامعات اسرتالية ومن جامعة
النرويج يف احلقوق والعالقات الدولية وادارة
االعمال وما زالت تتابع الدراسات العليا
وتعمل يف حقل اختصاصها وهي عضو فعال
يف اجمللس التجاري االسرتالي العربي وتتقن
اللغة العربية اىل جانب اللغة االنكليزية ُ
لم
وت ّ
يف لغات اخرى وتقرأ الكتب االدبية والشعرية
واحلقوقية.
تقول احملامية االكادميية فاطمة العلي أنا
اعشق العلم وحصلت على عدة شهادات
ماجستري من عدة جامعات وما زلت اتابع
الدراسات لنيل الدكتوراه ان شاء اهلل واعمل

يف حقل اختصاصي وكل ما امتناه من صبايا
وشباب اجلالية هو حتصيل العلوم واملشاركة
مع اجملتمع االسرتالي الذي حنن جزء منه الن
اسرتاليا املتعددة الثقافات بلد رائع ال مثيل له
يف مكوناته كما علينا ان نتواصل مع اوطاننا
االم ونكون خري سفراء لبالدنا العربية ويطيب
لي ان اردد دائمًا :
..كن مج ًال ترى الوجود مجيال
احملامية اخللوقة احلسناء فاطمة العلي وجه
مشرق ومجيل وضعت امام عينيها املثابرة
على الدراسة وحتصيل العلوم االكادميية بتفوق
وحققت ما ارادته عن سابق اصرار وتصميم
ووصلت اىل هدفها املنشود بالعلم الن العلم
واالخالق صنوان وهما نور احلياة .

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

قبسات االديب الكبري نعمان حرب
(شربل بعيين شاعر العصر يف املغرتبات )
عندما كنت اجري املقابالت الصحفية
بني حني واخر مع شاعر الغربة الطويلة
شربل بعيين كان يستهل كالمه مرددًا
اخي اكرم (احملبة هي ينبوع ال ينضب
ومن حيب ال يكره ،كل الشرائع واالديان
تدعو اىل احملبة وكل االدباء والشعراء
احلقيقيني يدعون اىل احملبة الن اهلل حمبة
،فدعك من متسولي االدب والسياسة
واالديان النهم ال يعرفون احملبة ومن
ال يعرف احملبة ال يعرف اهلل)ومعرفيت
بالعزيز شربل تعود لفرتة زمنية طويلة
فهو كان اول من نشر كتابًا مطبوعًا يف
اسرتاليا وساعد الكثريين على هندسة الشاعر شربل بعيني يتحدث اىل الزميل اكرم املغوّش (ارشيف)

كتبهم كي تكون صاحلة للطباعة يف اسرتاليا
العظيمة ال بل قام بنشر العديد من الكتب
من ماله اخلاص مث ًال (البيت يف ساحة عرنوس
للدكتورة مسر العطار)
(كي ال ننسى لالعالمي الفقيد بطرس
عنداري) (قال صنني للشاعر الفقيد نعيم
خوري).
وغريها من الكتب اليت اعطاها احلياة يف
املميز والن البعض يقول
جمتمعنا االسرتالي
ّ
ً
غربة والعكس متاما اننا حنيا ونعيش يف
اسرتاليا مواطنني اعزاء ويف بالدنا بفعل
االنظمة السيئة نعيش غرباء كما يقول االمام
علي (الفقر يف الوطن غربة).
وكنت قد زودت االديب الكبري االستاذ نعمان
حرب قبل رحيله اىل دار اخللود مبعلومات عن
االدباء والشعراء العرب يف اسرتاليا ومنهم

االديب والشاعر شربل بعيين الذي اصبح
َ
فعنون كتابه عنه
الصديق القريب القريب له
(شربل بعيين شاعر العصر يف املغرتبات )
من ضمن سلسلة مؤلفات االديب نعمان حرب
(قبسات من االدب املهجري ).
ومنذ اسابيع اصدر االستاذ شربل كتاباً
ّ
الكرتونيًا بعنوان (فايف) وقعه الكرتونيًا
ليصبح االول يف املغرتبات كما انه نشر
من قبل عشرات الكتب والدواوين الشعرية
والكرتونية والورقية يف اسرتاليا ويعد االن
باالشرتاك مع االديب الصديق كالرك بعيين
الصدار اول موسوعة بعنوان (شربل بعيين
بأقالمهم) تضم االالف من املقاالت والقصائد
اليت كتبت عنه سلبًا ام اجيابًا مع صور اصحابها
وهنا قمة الدميقرطية اليت اعتدنا عليها من
صاحب مؤسسة الغربة االعالمية .
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مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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Melbourne

االعالم رسالة ودوره يف كشف احلقيقة أساسي ..فشكرا لتلفزيون اجلديد
كاتب سياسي
وسائل االعالم ال تقتصر على الصحف واجملالت فحسب بل
تشمل التلفزيون والراديو ..واي وسيلة منها تقوم بنشر اخلرب
الصحيح ينظر اليها الرأي العام بعني االحرتام والتقدير وعند
نشر اخلرب تكون قد التزمت رسالتها مهما ّ
حف بها من خماطر.
هناك اعالميون وجدوا أنفسهم ملتزمني باملؤسسات االعالمية
اليت يعملون بها وكان لزاما عليهم العمل من اجل احلقيقة
بارادة ذاتية نابعة من عمق الضمري املهين ال ارضاء ألحد
وال اغضابا الحد ،امنا هو واجب مهين واخالقي عند هؤالء الن
قضايا الوطن وما حييط به وبشعبه من خماطر اهم بكثري مما
يريده املستفيدون من طمس احلقيقة.
الشعب يريد معرفة ما يدور يف وطنه هذا من جهة ومن
جهة ثانية يكون اخلرب قد وصل اىل املراجع احمللية والعاملية
بالطريقة التكتيكية املضبوطة.
ان الصحافة احلقة هي اليت ال تنتظر خربا مبجرد انها مسعته من
أحد امنا تنشر اخلرب الذي تفتش عنه بنفسها وتتحدث عنه بعد
ان تتأكد هلا حقيقته ..هذا ما يتطلبه مفهوم الصحافة احلرة
جتاه الرأي العام.
ان مثل هذه الوسائل االعالمية أسلم من غريها تلك اليت تقف
على باب النائب او الوزير او النافذ لتشحذ اخلرب او التصريح
الــذي يـملى عليها وما اكثر هذه الوسائل يف شرقنا العربي.

ان اكرب جرمية ترتكبها األنظمة هي وضع اليد على وسائل
االعالم سواء كانت موالية او معارضة وفرض القيود على
االعالميني.
البري كامو الكاتب واالعالمي الفرنسي الكبري احلائز على جائزة
نوبل ساهم اىل حد كبري يف حترير اجلريدة الفرنسية املميزة
«كومبا» وانتقد مسؤولني كبارا وصحفا كثرية متهما اياها
بانها اصبحت رخيصة جدا وجتارية وغري مهنية وال مبالية وال
مهتمة باحلقيقة.
ويف املقابل كم وكم من الذين سرقوا ونهبوا الدولة اللبنانية
ما زالوا يسرقون وينهبون وكم من رئيس ووزير ونافذ كانت
ملفاته فضفاضة وعارمة بالفساد امام القضاء ويف ليلة ظلماء
أصبحت بيضاء ناصعة كثلج صنني.
رئيس مركز االعالم والدراسات يف الشرق االوسط الزميل
رفيق نصر اهلل ويف كل اطاللة له على حمطات التلفزة كان
حيذر من ان لبنان على شفري اهلاوية من العصابات اليت
تلجأ اليها بعض دول املنطقة وغريها والذين دمروا بلدانهم
واصبحت خرابا مستعميلني الدين شعارا هلم وما زال بعض
املسؤولني يف لبنان يتلهون بشكل القانون االنتخابي ورئاسة
اجلمهورية وتأليف احلكومة.
االسبوع املاضي فجر رفيق نصر اهلل القنبلة عرب تلفزيون الـ

«أو تي يف» قائال باحلرف الواحد ان القاعدة و «داعش»
والتكفرييني وغريهم قد اصبحوا داخل لبنان ومن سوء احلظ
ال من مسيع وال من جميب.
وختاما ال يسعين اال ان اتوجه بتحية اكبار واعجاب واحرتام
ّ
قل فيه االحرار
لالعالمي احلر والبطل والشريف يف زمن
واالبطال والشرفاء الزميل يف تلفزيون اجلديد رياض قبيسي
بعد ان كشف عرب قناة اجلديد حقيقة مطمورة منذ تسع سنوات
مد وجزر كثرية من االتهامات الباطلة
شهدت خالهلا عمليات ّ
شرقا وغربا وقد بدأت خيوطها تظهر للرأي العام اللبناني
والعاملي يف اغتيال الرئيس رفيق احلريري بعد املقابلة مع احد
احملققني الدوليني السابقني يف احملكمة الدولية الذي اعتذر
عن متابعة التحقيق يف القضية بعد مرور عشرة أشهر حيث
ضاق صدره ذرعا بالتدخالت السياسية وغري السياسية فيها.
وكان القضاء اللبناني قد أدخل اىل السجن اربعة من كبار
الضباط وبعد اربع سنوات برأتهم احملكمة الدولية وأخلي
سبيلهم..
بقول احلقيقة مهما كانت قاسية ومصارحة الرأي العام والكشف
عن ملفات الفساد من قبل الوسائل االعالمية ميكن ان نصل
يوما ما اىل بناء وطن نفتخر باالنتماء اليه وقبل كل شيء يفخر
هو بأبنائه.

تهنئة مبناسبة عيدي امليالد ورأس السنة اجلديدة
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
اللبنانيني يف أسرتاليا ونيوزيلندا ،مؤسسات وأحزاب ومجعيات
خريية وفعاليات يف خمتلف احلقول اإلعالمية والتجارية .ويتمنى
للوطن االم لبنان ،االستقرار والسالم جلميع أبنائه ،وألسرتاليا
الوطن الثاني املزيد من التقدم واالزدهار.
كما يتقدم اجمللس القاري بالشكر العميق من أبناء اجلالية الكرمية،
وكافة املؤسسات اللبنانية ،لدعمهم املتواصل وتشجيعهم الدائم.
ويدعوهم اىل وحدة الصف ،واىل املساهمة بفعالية حتت ظل
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 .
ويغتنم هذه املناسبة  ،ليتوجه بالتهنئة والتمنيات اىل كل من
الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل ميشال
الدويهي ولالمني العام العاملي طوني القديسي ولكافة اعضاء
اجمللس العاملي فيها .وايضا اىل رئيس اجلمهورية اللبنانية
العماد ميشال سليمان  ،واىل قائد اجليش العماد قهوجي ،واىل
احلكومة االسرتالية وكافة االسرتاليني عموما .
وكل عام وأنتم خبري

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

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

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

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

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

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

األمني العام القاري

طوني كرم

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

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ ملبورن
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مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Hatem

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Master License No: 409566317

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

@IPS@@Â‹»m
Electrical Contracting
@¿@@Security
k÷]á^⁄Ê<kﬁ^“
ÊäÏj‹ﬂ
At Central Immigration Solutions,
our qualified legal
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
*Temporary Visas
*Citizenship
@Âﬂ@·ÿmbuby
*Visa Cancellation
*Deportation
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
Call us today to find out what we can do for you.
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
@äb»édi@@Úñb©a *Appointed
by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Úèœb‰ﬂ
Celebrant Reg No. A11175
FFF

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

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ

*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
0457555555
:لالتصال على الرقم

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
*Marriages*
*Commitments* *Funerals*

 اهلجرةTel/Fax:
اهلجرة اتصلوا خببرية
معامالت
يف ما خيص
جلميع احتياجاتكم
03
9391
0686
0413805930
احلليب على
السيدة ديانا
Mb: 04:الرقم
1794
9650

Hatem
Electrical Contracting

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
شركة حامت للتمديدات الكهربائية

bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a
كانت وما زالت تقدم أفضل اخلدمات على أنواعها
املؤسسة تضم فريقا كامال من االختصاصيني يف التمديدات
الكهربائية ألكرب املؤسسات واملنازل السكنية

م خبري
.. صدق يف املعاملة.. خدمة سريعة
ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔت ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ
عا م و ا ن
كفالة يف العمل
اليوم ـكل
ﺳﻴﻔﻮﺩ
ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ
ﺑﻴﺘﺰﺍ ـ
ﺳﺘﺎﻳﻚو
 ساعة يف24/24
نعمل
املبارك تتقدم
السنة
املجيد ورأس
بمناسبة–عيدي امليالد
Pizza
–
Pasta
–
Steak
Seafood
مؤسسة سايد حاتم للتمديدات الكهربائية من الجميع بأحر التهاني سائلة اهلل ان يعيده
ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ
باالمن والسالم واالستقرار
ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ لبنان
وعلى وطننا
ﺍﻷﻧﻴﻖوالربكات
ﺍﳴﻜﺎﻥ واليمن
على الجميع بالخري

Tُel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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ملبورن

التيار الوطين احلر يف ملبورن حيتفل باألعياد اجمليدة

الدكتور خوري ،بخعازي ،حداد وراضي

مدام خوري ،حريقة ،ديب ومسعود

طوق ،ديب ،شويري ،حنا ،هاشم ،راضي ،والدكتور خوري

آل حنا وطوق ومدام راضي

رفعت حنا ،شهدا ،راضي وحضور

حلو ،مدام برصونا ،مسعود وجورج شويري

ملياردير هندي ينفق  80مليون
دوالر يف زفاف ابنة شقيقه

أنفق أشهر ملياردير يف اهلند  80مليون دوالر إلقامة حفل زفاف
مبهر وباذخ البنة شقيقه البالغة من العمر  26عامًا ،فيما استمر
احلفل ثالثة أيام متواصلة استخدمت خالهلا الطائرات املروحية.
وحضر  500شخص فقط حفل الزفاف الذي سجل رقمًا قياسيًا
من حيث الرتف والبذخ ،فيما مت استرياد جيش من اخلدم والطهاة
قوامه  200شخص من كل من اهلند وتايالند لتقديم اخلدمات
الالزمة حلفل الزفاف الذي أقيم يف إسبانيا.
ومت تنظيم حفل الزفاف لصاحل ابنة شقيق إمرباطور الصناعة
اهلندية الكشمي ميتال ،الذي يعترب أغنى رجل يف القارة اهلندية
البالغ من العمر  63عامًا.واستنفرت مدينة برشلونة اإلسبانية كل
إمكاناتها إلقامة حفل الزفاف ،فيما قدمت السلطات احلكومية
احمللية تسهيالت استثنائية للملياردير اهلندي الذي يقيم عادة
مع عائلته يف العاصمة الربيطانية لندن ،فيما تسبب حفل الزفاف
املبهر يف انتقادات واسعة للحكومة يف إسبانيا نتيجة التسهيالت
غري املسبوقة اليت قدمتها.
وأغلقت السلطات البلدية يف برشلونة العديد من املرافق العامة
يف املدينة من أجل احلفل ،ومن بينها املتحف الوطين ومنشأة
فنية أخرى.وحظيت كريسيت بهذا احلفل الذي تكفل به خاهلا،
فيما تعيش عائلة هذا امللياردير اهلندي يف أفخم مناطق لندن،
إال أنها فضلت إقامته يف برشلونة على سواحل إسبانيا.وتزوجت
الفتاة احملظوظة من شاب يبلغ من العمر  36عامًا ويدعى جولراج
بيهل ،والذي سبق أن عمل موظفًا يف بنك «رويال بنك أوف
سكوتالند».

” سوبرمان ”  ..جنني يشفي أمه من
سرطان الرحم

مدام زريبي ،مدام شهدا ومدام قزي
كما حيتفل التيار باالعياد اجمليدة يف املدن والبلدات
والقرى اللبنانية كذلك يقيم التيار احتفاالت بهذا املناسبة
املباركة يف بالد االنتشار.
ويف ملبورن اسرتاليا أقام التيار الوطين احلر حفال ميالديا
حضره اعضاء التيار وبعض االصدقاء واملؤيدين وذلك
مساء الثالثاء املاضي يف مركز التيار واذاعة مرحبا لبنان
يف منطقة كوبرغ وهو تقليد سنوي درج عليه منذ العام
 1990وما زال هذا التقليد وسيبقى خاصة وان اعضاء
التيار يف ازدياد واملؤيدين له يف تكاثر سنة بعد سنة.
كيف ال ،والتيار مستمر يف نهجه الوطين ويعمل من اجل
املصلحة الوطنية العليا واسرتاليا املضيافة بلده الثاني
اليت هلا يف قلب كل فرد من عائلة التيار تقدير كلي
وال يغيب عن البال ابدا ان هذا البلد حضن العديد من
اللبنانيني يف وقت الشدة والصعاب وما زال حيضنهم
حتى اآلن.
وكان من بني املشاركني يف هذه املناسبة رئيس اجلامعة
االسرتالية اللبنانية الشيخ بشارة طوق والرئيسان السابقان
لبلدييت كوبرغ ومرياندا السيدان طوني حلو وطوني ديب.
وكانت الطاوالت غنية باملأكوالت اللبنانية املتعددة
واملشاوي واحللويات والفواكه وانواع متعددة من
املشروبات الروحية واملرطبات.

العميد ابو خاطر ،حداد وحضور

فادي وميالد حنا وبيطار
رئيس مكتب التيار السيد شربل راضي القى كلمة رحب
فيها باحلضور منوها بالثوابت الوطنية اليت يعمل من اجلها
التيار الوطين احلر يف احملافظة على وحدة ابنائه خاصة
يف هذا الظرف العصيب الذي متر به املنطقة داعيا اىل
التالقي لتكون االعياد اعيادا حقيقية وعايد اجلميع .وعند
الساعة احلادية عشرة ليال تقبل اجلميع تهاني االعياد على
امل اللقاء جمددا يف العام املقبل ووطننا بألف خري.

أثبت طفل بريطاني
أن العالقة بني االم
على
مبنية
وابنها
العطاء املتبادل منذ
اللحظة االوىل ،عندما
ساهم بشفاء والدته
من سرطان الرحم بعد
 7أسابيع فقط من محلها
به ،وقبل أن أن تكون على علم بهذا احلمل.
وكان األطباء شخصوا إصابة السيدة نيكوال ويلر ( 29عامًا)
بسرطان الرحم لدى خضوعها لفحص طيب إثر شكوى بوجود ورم
أسفل بطنها ،وتقرر خضوعها لعملية إلزالة الرحم وحدد االطباء
موعدًا لذلك حبسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل الربيطانية.
هرمونات احلمل
وقبل املوعد احملدد للجراحة راجعت نيكوال املستشفى لالطمئنان
على وضعها ،وكانت املفاجأة عندما اكتشف األطباء شفاءها
بالكامل من الورم اخلبيث ،بعد أن متكنت هرمونات احلمل من
تدمري اخلاليا السرطانية.
وكانت مفاجأة نيكوال مضاعفة عندما اكتشفت أثناء الفحص أنها
حامل رغم أنها مل ختطط لذلك واستمعلت مجيع الوسائل الكفيلة
مبنع احلمل ،باإلضافة إىل أن هذا احلمل غري املنتظر كان السبب
يف شفائها.
وعربت نيكوال اليت تقيم مع زوجها راسيل يف مقاطعة دورسيت،
عن سعادتها بعد والدة طفلها وأطلقت عليه لقب سوبرمان
بسبب إنقاذه حياتها ،باإلضافة إىل أنه ولد وهو يشري بيده
اليمنى إىل األعلى يف حركة مشابهة حلركة سوبرمان الشهرية.
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منوعات

قائمة بأغرب  12قانوناً لتنظيم “صالة” راكب جترب طائرة على مسلمون يتوعدون حمالت بيع
اهلبوط اضطرارياً
ممارسة اجلنس يف أمريكا
“اخلمور” يف إنكلرتا بـ  40جلدة
يف الواليات املتحدة يعتقد املرء أن القوانني تسمح له مبمارسة
اجلنس بالطريقة اليت يفضلها ،لكن ذلك غري صحيح إذ ما مت النظر
لقائمة القوانني الغريبة اليت تفرضها بعض الواليات األمريكية.
رغم أن أمريكا قد تكون معروفة بأنها أرض احلرية ،إال أن بها
قوانني غريبة بالفعل حني يتعلق األمر مبمارسة اجلنس .ونستعرض
يف ما يلي أغرب  12قانونًا خاصًا باجلنس يف الواليات املتحدة،
حيث تنطوي بالفعل على كثري من التفاصيل املثرية.
ُ
طبق،
ت
بالكاد
ومع أن هذه القوانني قد عفا عليها الزمن لدرجة أنها
َّ
لكنها ال تزال موجودة يف الكتب .فال تزال العديد من الواليات (مبا
يف ذلك والية مونتانا ،كانساس ،يوتا ،لويزيانا ،كارولينا الشمالية
وتكساس) بها قوانني ملكافحة املثلية اجلنسية.
 -1ال ملمارسة اجلنس مع الشيطان بدون محاية
لو حدث أنك تواجدت يف بيكرسفيلد ،كاليفورنيا ،يف القسم
اجلنوبي األوسط من الوالية ،وكان الرجل الذي توشك على ممارسة
اجلنس معه وسيمًا للغاية ،فتأكد من أنك تتمتع باحلماية .حيث
يتطلب قانون بيكرسفيلد استخدام الواقي الذكري إذا كنت متارس
اجلنس مع الشيطان نفسه.
 -2ال ملمارسة اجلنس يف ثالجات جتميد اللحوم
هناك قانون يف نيوكاسل ،وايومنغ – وهي بلدة صغرية على حدود
والية داكوتا اجلنوبية – حيظر على األزواج ممارسة اجلنس داخل
ثالجات جتميد اللحوم يف أي متجر.
 – 3ال ملمارسة اجلنس من أجل تسوية ديون البلياردو
فلو كانت املرأة تلعب البلياردو يف حانة أو مطعم يف أنيستون،
أالباما ،فمن األفضل هلا أن تكون مستعدة للدفع نقدًا لو خسرت.
فالقانون هناك مينع أي امرأة من تقديم اجلنس للفائز بد ً
ال من
املال.

رافقت طائرات عسكرية رحلة جتارية إلحدى شركات الطريان
األمريكية ،اضطرت للهبوط بشكل اضطراري ،وكل ذلك بسبب
مسافر أصر على الصالة أثناء هبوط الطائرة ،حبسب تقرير.
وكانت الرحلة  662التابعة لشركة طريان «يونايتد» يف طريقها،
اجلمعة ،من دينفر إىل مطار دالس الدولي اجملاور لواشنطن.
وقالت ميغان ماكارثي ،الناطقة باسم «يونايتد» ،يف بيان لـ،CNN
إن «حالة الطوارئ أعلنت ،نظرًا لرفض مسافر إتباع تعليمات طاقم
الطائرة املتعلقة بإجراءات اهلبوط».

وطالب هؤالء املتظاهرون ،بقيادة أجنيم شودري ،أصحاب املطاعم
واحملالت يف تلك املنطقة بضرورة التوقف عن بيع تلك املشروبات
اليت حتظرها الشريعة اإلسالمية.

وأحالت املتحدثة الرمسية كافة األسئلة األخرى إىل السلطات
األمنية.

وقام ما يقرب من  60رج ًال وامرأة منتقبة بتسليم خطابات حتذيرية
لتلك املطاعم اململوكة ملسلمني يف تلك املنطقة بعد تأجيل التظاهرة
يف البداية من جانب عدد صغري من أعضاء رابطة الدفاع اإلنكليزية
الذين كانوا ينظمون تظاهرة مناوئة لتلك التظاهرة.

ونقلت قناة « »WUSAأن الراكب كان يصلي يف املمر بني املقاعد
متجاه ًال تعليمات السالمة.

 -4ال للعالقة الزوجية أثناء ممارسة الرياضة يف اهلواء الطلق
يف حني أن معظم العرسان ال يرغبون يف االحتفال بزواجهم عن
طريق إطالق النار أو صيد األمساك ،لكن إذا قرروا القيام بذلك يف
أوبلونغ ،إلينوي ،قرب حدود إنديانا ،فمن األفضل هلم أن يظلوا
حمتفظني مبالبسهم .فالقانون هناك يعاقب أي زوجني يقومان
مبمارسة اجلنس أثناء صيد احليوانات أو األمساك يوم زفافهما.
(لكن إذا قمت بذلك يف أي يوم آخر ،فإن األمر يصبح قانونيًا
متامًا).

ويشار إىل أنه مل جتر أي اعتقاالت يف الواقعة كما مل توجه اتهامات
للراكب ،الذي جرى نقله إىل مستشفى حملي ،ومل يكشف التقرير
عن األسباب اليت استدعت ذلك.

 – 5ال إلطالق الرصاص أثناء الشبق
يف كونرزفيل ،ويسكنسن ،يعترب قيام الرجل بإطالق الرصاص من
مسدسه أثناء هزة اجلماع لدى شريكته أمرًا غري قانوني.

علماء :يوم القيامة بات قريباً

 – 6ال ملمارسة اجلنس مع احليوانات كبرية احلجم فقط
من اجلائز قانونًا ممارسة اجلنس مع أي حيوان يزن أقل من  40رط ًال
يف والية واشنطن .أما احليوانات اليت تزن  40رط ًال أو أكثر فال
ينطبق عليها ذلك القانون اخلاص بالوالية.
 -7ال لقيام املرأة مبمارسة اجلنس داخل سيارة اإلسعاف
فاملرأة إن كانت سيئة احلظ مبا يكفي ألن تكون داخل سيارة إسعاف
يف ترمينتون ،بوالية يوتا ،فيجب أن متتنع عن ممارسة اجلنس مع
السائق .فممارسة اجلنس يف الطريق إىل املستشفى ميكن أن تكون
جنحة بالنسبة للمرأة .لكن الرجل لن يواجه أية تهمة.
 – 8ال ملفاجأة األزواج داخل السيارة
يبدو أن سلطات كويور دي أليين ،أيداهو ،ترغب يف جتنيب الناس
احلرج الناتج عن ضبطهم متلبسني ،فهناك قانون يف هذه البلدة
القريبة من حدود واشنطن حيظر على ضباط الشرطة االقرتاب فورًا
من أية سيارة متوقفة إذا كانوا يشتبهون يف أن الركاب مشغولون
مبمارسة اجلنس .وبد ً
ال من ذلك ،جيب أن يتوقفوا وراء السيارة،
ويقوموا باستخدام البوق ثالث مرات ،واالنتظار ملدة دقيقتني
تقريبًا قبل االقرتاب لفحص األمر.
 9و 10و . 11ال ملمارسة اجلنس واألنوار مضاءة ،وال ألي وضع
جنسي غري تبشريي ،وال لدغدغة املشاعر
حيث ترجح تقارير أنه كان هناك بعض املشرعني اخلجولني يف
السلطة حني مت إقرار ذلك القانون ،حيث حتظر والية فريجينيا على
أي زوجني ممارسة اجلنس واألنوار مضاءة .كذلك فإن قوانني هذه
الوالية متنع ممارسة اجلنس يف أي وضع سوى الوضع التبشريي،
كما حتظر دغدغة مشاعر النساء.
 -12ال للسماح للخيول باختالس النظر
حيظر قانون والية ماساتشوستس ممارسة اجلنس مع مهرجي
سباقات الروديو يف وجود اخليول .ولكن مبجرد أن تنام اخليول،
ميكن ممارسة اجلنس مع مهرج الروديو.

نظم مسلمون تظاهرة يف شرق لندن تطالب بوقف بيع اخلمور
واملشروبات الكحولية يف املطاعم واحملالت يف منطقة بريك لني،
وهددوا بتطبيق عقوبة اجللد على املخالفني.
جتمع أمس عشرات املتظاهرين املسلمني أمام جمموعة مطاعم
وحمالت تبيع املشروبات الكحولية يف منطقة بريك لني (شرق
لندن) للمطالبة بوقف بيع تلك املشروبات ،وإال فسيواجه أصحابها
املسلمون  40جلدة ،وفقًا لنصوص الشريعة اإلسالمية.

وبدوره ،قال العقيد بيل لويس ،من قيادة الدفاع اجلوي األمريكية،
إنه كإجراء احرتازي رافقت طائرتان مقاتلتان من طراز  16s-Fالرحلة،
حتى وجهتها حيث هبطت يف مطار داالس.

يؤكد علماء
د ا منا ر كيو ن
يوم
أن
ا لقيا مة
قريبا
بات
وعزوا ذلك
إىل «انهيار
ا لكو ن
ا لد ا خلي » ،
مما سيؤدي
إىل انتهائه قريبا بكل ما حيتويه من كائنات وخملوقات ،مبا فيها
البشر ،وأنه سيعود كتلة صغرية كما كان حبسب وصف هؤالء.
كما يرى العلماء أن نهاية الكون بدأت بالفعل مشريين إىل أنه
باستطاعتهم إثبات ذلك نظريا ورياضيا ،وستعي البشرية أن الكون
التحول إىل «كتلة صغرية ساخنة جدا» ،وأن الكون
يف طريقه إىل
ّ
الذي يعرفه البشر سوف يتوقف عن التمدد.
يف الشأن ذاته يؤكد العلماء الدامناركيون أن «كل شيء يف هذا
الكون األرض والرمال واملاء والنباتات والكواكب واجملرات ،سوف
تصبح أثقل مباليني املرات مما هي عليه اآلن»  ،مما سيسفر عنه
تضاعف الضغط على هذه املواد وأن العملية ستتواصل إىل أن
يصبح كل شيء كتلة واحدة أشبه بكرة كبرية.
إىل ذلك أطلق املختصون على هذه الفرتة الزمنية مصطلح «املرحلة
االنتقالية» وشبهوها باملرحلة اليت يتحول فيها املاء إىل خبار ،حينما
يغلي املاء بشدة وهو ما جيعله يفقد قوته ومكوناته األساسية.
هذا ومل يشر العلماء الدامناركيون إىل الفرتة الزمنية اليت تستغرقها
هذه «املرحلة االنتقالية».

وقال منظمو التظاهرة يف تصرحيات أدلوا بها لصحيفة التاميز
اللندنية إنهم قاموا بتلك اخلطوة يوم أمس لتتصادف مع األعداد
الكبرية من العاملني الذين سيكونون يف املنطقة متهيدًا للحفالت
اخلاصة بعيد امليالد .وقال شودري خماطبًا املتظاهرين الذين كانوا
برفقته  »:احملالت تدار من جانب مسلمني ،وهم يعلمون أنهم
يبيعون مشروبات كحولية ،ويعلمون كذلك أن بيع واستهالك تلك
اخلمور هو أمر حمظور متامًا».
وتابع « ال ميكننا العيش وسط أناس غري مسلمني ونسمح حبدوث
شر كهذا .وأنا كم أمتنى أن يتم تطبيق الشريعة اإلسالمية اليت
حتظر شرب الكحوليات هنا يف بريطانيا».
من جانبه ،قال دكتور أسامة حسن من مؤسسة كويليام البحثية
املناهضة للتطرف «حتظر التعاليم اإلسالمية شرب الكحول ،لكن
ال ميكنك تطبيق الشريعة على اآلخرين .فهناك دميقراطية .وحماولة
فرض الشريعة بالقوة غباء وتعارض مع اإلسالم».
ووصف متحدث باسم أحد املساجد املوجودة يف شرق لندن تلك
التظاهرة بأنها «دعاية» ،فيما ذهب الساسة املوجودون يف املنطقة
إىل القول إنها تظاهرة «استفزازية» .وقال قائد جمموعة العمل
سراج اإلسالم قبل التظاهرة  »:من حق اجلميع التظاهر سلميًا ،لكين
أحث أنصار الشريعة على االهتمام بتداعيات تصرفاتهم»

حمكمة بريطانية دانت ابن ملياردير إماراتي
بتهمة خطف كلب!
دانت محكمة بريطانية
ابن ملياردير إماراتي في
الثانية والعشرين من
العمر ،بتهمة خطف
كلب بطريقة وصفتها
بالعسكرية ،بعد أن كان
منحه طوعا ً إلى عائلة،
الفت ًة إلى ان “الشاب منح كلبه األليف من فصيلة البرادور إلى
زوجني بعد أن ق ّرر بأنه لم يعد قادرا ً على رعايته”.
وأضافت أنه “غ ّير رأيه الحقا ً وعرض على مالكيه اجلدد  1500جنيه
استرليني مقابل إعادة الكلب ،أما الزوجني البريطانيني فقد أبلغا
الشاب بأن الكلب على ما يرام وليس للبيع ،فقام على أثرها بتدبير
خطة الختطافه”.
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منوعات

جهاز جديد لقياس مستوى السكر
دون أخذ عينات من الدم

كثريا ما حيدث هذه األيام أن يكتشف املرء إصابته مبرض السكر
باملصادفة ودون ظهور أعراض املرض بتحليل الدم ،ويعاني
املاليني حول العامل من هذا املرض اآلن وتزداد خطورته مع تأخر
زمن اكتشافه.
فقد يتسبب السكر يف أمراض أخرى خطرة مثل أمراض القلب
والفشل الكلوي وفقدان الرؤية والتهابات اللثة ،وميكن أن يصل
األمر إىل برت األعضاء .واآلن جتري يف جامعة روستوك بأملانيا
باالشرتاك مع شركة منتجة للتقنيات الطبية تسمى «بلوبوينت
ميديكال» أحباث من أجل تطوير جهاز جديد لقياس نسبة السكر
يف الدم دون أخذ عينات من دم املريض .اجلهاز اجلديد يعتمد على
األشعة حتت احلمراء وأدوات استشعار بصرية وهو على شكل قمع
صغري يغطي طرف إصبع املريض ،ويقيس اجلهاز نسبة السكر عن
طريق حتديد نسبة اهليموغلوبني السكري ،ويقدم للمريض نتائج
دقيقة موثوقة عن مستوى السكر يف األسابيع الثمانية األخرية.
واهليموغلوبني املوجود يف كرات الدم احلمراء يقوم بنقل األوكسجني
من الرئتني إىل أنسجة اجلسم املختلفة ،ولدى ارتباطه مع السكر
املوجود يف الدم يتكون ما يعرف باهليموغلوبني السكري ،الذي
يرتفع تركيزه بارتفاع تركيز السكر يف الدم ،وعن طريقه يقيس
اجلهاز نسبة السكر يف الدم .وأفاد متحدث من وزارة االقتصاد يف
أملانيا برصد ميزانية قدرها  838ألف يورو لدعم البحث منها 669
ألف يورو من صندوق التنمية اإلقليمية األوروبي.

رجل يهدي زوجته يف عيد زواجهما
العاشر حفل ..زفاف مميز حرمت منه

 ١١عادة سيئة تقصر العمر

يقال إن االكتئاب يقصر العمر ،هذه املقولة أكدتها دراسة
بينت 10
نشرتها صحيفة هافنغتون بوست الربيطانية واليت ّ
عادات سيئة أخرى اعتربت أنها تقصر العمر.
معظم األشخاص ميارسون عادات سيئة دون إدراك تأثريها
السليب على الصحتني اجلسدية والنفسية ،لذا حذرت الدراسة
من  11عادة سيئة ال بد من االنتباه هلا لتغيريها.
 .1الصعوبة يف العثور على احلب
ً
خطورة من
تقول الدراسة إن قضاء فرتة من احلياة بال حب أقل
البحث الصعب عنه.
 .2اجللوس مدة طويلة
ميضي املوظف معظم نهاره وهو جالسًا على مكتبه يف العمل،
ويعتقد أن اجللوس لفرتة طويلة مسألة مرحية .إال أن الدراسة
اكتشفت أن اجللوس يف مكاننا وعلى الكرسي ألكثر من بضع
يقصر العمر.
ساعات قصرية يوميًا
ّ
 .3إهمال األصدقاء
وجد الباحثون أن األشخاص الذين ال ميلكون عالقات اجتماعية
وصداقات هم أكثر عرضة للموت املبكر من أولئك الذين لديهم
الكثري من األصدقاء واملوصوفني باألشخاص اإلجتماعيني.

وأفادت صحيفة (هافنغتون بوست) األمريكية ،ان رج ًال عرف عنه
باسم «آي فرينانديز» ،يستحق لقب «أفضل زوج بالعامل».
وأوضحت ان هذا الرجل مل يكن ميلك املال إلقامة حفل زفاف
قبل  10سنوات ،ولذا يف الذكرى العاشرة لزواجهما حرص على
حتضري شيء مميز وكبري لزوجته فأمضى  18شهرًا خيطط حلفل
زفاف مل يكن هلذه الزوجة أية فكرة حوله.
وأشارت إىل ان الرجل ّ
حضر كل شيء حتى انه أوهم زوجته بأنها
تقيس فستان زفاف لشخص آخر ،حتى تتمكن من ارتدائه يف
«يوم زفافهما».
ونشر الرجل صورة لزوجته عند مفاجأتها الكربى ،يوم سارت معه
ظنًا منها انها إشبينه شقيقتها يف حفل زفاف «خيالي» ليتبني
ان كل من حتبهم بانتظارها لالحتفال فع ًال بزفافهما.

الشرطة
اعتقلت
اليوم
الربيطانية،
مقدم النشرة
(اإلثنني)،
ّ
القناة
يف
اجلوية
التلفزيونية «آي تي
يف» ،يف إطار حتقيق
جتريه حول مزاعم تارخيية
باالعتداء جنسيًا على
أطفال.
وقالت هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي بي سي) ،إن فرد تالبوت،
ُ
اعتقل من قبل الشرطة الربيطانية
املعلم السابق ( 63عامًا)،
لالشتباه باعتدائه جنسيًا على  5تالميذ يف مدرسة بشمال شرق
إنكلرتا خالل عقدي السبعينات والثمانينات من القرن املاضي.
اعتقال مقدم «نشرة جوية» على خلفية اعتداء جنسي على
أطفال
وأضافت أن الشرطة الربيطانية كانت ألقت القبض من قبل على
تالبوت ،وأخلت سبيله بكفالةّ ،
وأكدت أنها مل تتخذ أي إجراءات
أخرى يف ما يتعلق بتهمتني سابقتني تتعلق بـ»خدش احلياء» ،و4
تهم تتعلق بتحريض طفل على ارتكاب ممارسات بذيئة.
وأشارت «بي بي سي» إىل متحدثًا باسم القناة التلفزيونية،
رفض التعليق حبجة التحقيقات اليت جتريها الشرطة بشأن املزاعم
مبقدم النشرة اجلوية.
احمليطة
ّ

صورة :محالة الصدر ذات الـ  10ماليني
دوالر يف دبي مول ليوم واحد فقط

 .4مشاهدة التلفزيون
أشارت صحيفة «نيويورك تاميز» إن مشاهدة التلفزيون ملدة
ساعة فقط من قبل األشخاص الذين جتاوز عمرهم  ٢٥سنة ،يقلل
من عمرهم  ٢١.٨دقائق.
 .5األكل غري الصحي
تبني أن األشخاص الذين يكثرون من األطعمة املقلية والربغرز
وغريها من املأكوالت غري الصحية يعيشون أقل  ٧سنوات من
األشخاص الذين يعتمدون يف غذائهم على الوجبات الصحية.
 .6البطالة
البطالة تؤدي إىل اإلصابة بأمراض عديدة وخطرية .ويف الدراسة
تبني أن أكثر سببني يؤديان إىل الوفاة املبكرة يف كندا هما
التدخني والبطالة.

بذل أمريكي جهده إلجياد هدية مناسبة لزوجته يف عيد زواجهما
فقرر مفاجأتها بإقامة حفل
العاشر ،وأراد تقديم شيء قيم هلا،
ّ
زفاف مل تتح هلما الفرصة أن يقيماه من قبل.

اعتقال مقدم «نشرة جوية» على
خلفية اعتداء جنسي على أطفال

 .7العالقة احلميمة
إن عدم قيام األزواج بعالقة محيمة لفرتة طويلة يؤدي إىل الوفاة
املبكرة ،إذ كشفت دراسة جديدة أن األشخاص الذين ليس
لديهم عالقة محيمة منتظمة هم عرضة أكثر  ٪٥٠للموت مقارنة
بغريهم.
 .8العمل مع زمالء مزعجني
أشارت الدراسة إىل أن العمل يف جو من الشحن واخلالفات بني
الزمالء قد يقصر العمر ويسبب الوفاة املبكرة ،نظرًا ملا تسببه
املشكالت واملناوشات اليومية من إجهاد.
 .9التنقالت البعيدة
أثبتت الدراسة أن التنقل ألكثر من ساعة يف السيارة أو الباص
يؤدي إىل التوتر واالكتئاب ،وهذا ما يؤدي إىل املوت املبكر.
 .10عدم االنتظام بالنوم
أشارت دراسة ملركز هارفرد الطيب إىل إن األشخاص الذين
ينامون أقل من  ٥ساعات وأكثر من  ٩ساعات يوميا هم عرضة
للموت املبكر .كما أشارت الدراسة إىل ضرورة انتظام أوقات
النوم واالستيقاظ يوميا.
 .11اخلوف من املوت
اخلوف من املوت يشكل خطرًا على صحة اإلنسان ،واخلوف من أن
ميوت قبل أن حيقق ما يريده يؤدي إىل وفاته املبكرة.
املصدر :اخبار 24

قد تكونني مسعت عن محالة الصدر اليت أطلقتها عالمة فيكتوريا
سيكريت ،واليت تبلغ قيمتها  10ماليني دوالر ،فهي قطعة فريدة
من نوعها صاغها حرفيو جموهرات معوض ورصعوها بأكثر من
 4200حجر كريم من املاس والياقوت األمحر واألزرق واألصفر
مع ذهب عيار  18قرياط .ويتوسطها حجر ياقوت كبري يزن 52
قرياطًا.
إنها «فانتسي برا» ومت عرضها ليوم واحد فقط يف متجر فيكتوريا
سيكريت يف دبي مول الطابق األرضي ،يوم اإلثنني  16ديسمرب
مساء.
 2013من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة
ً
صورة محالة الصدر ذات الـ  10ماليني دوالر يف دبي مول ليوم
واحد فقط
استوحي تصميم «فانتسي برا» من «دريم أجنلز دميي» ،وهي
جمموعة من التصاميم الرائعة لعام  2013من املالبس الداخلية،فإن
حتمل مصاريف «فانتاسي برا» ودفع  10ماليني
كنتم ال تقدرون ّ
دوالر ،ميكنكم أن ختتاروا هداياكم من جمموعة «دريم أجنلز
دميي».
تعيد «فانتاسي برا» إىل الذاكرة تاريخ عالمة فيكتوريا سيكريت
حيث كانت املالئكة حتكم منطقة بريتانيا ،وتعترب شركة فيكتوريا
سيكريت املتجر األبرز للمالبس الداخلية الراقية ومستحضرات
التجميل .وقد متيزت يف هذا اجملال بفضل جمموعتها املستوحاة
من موضة املوسم ،وعطورها الفاخرة ومستحضرات التجميل،
وعارضاتها باإلضافة إىل عروض األزياء املشهورة عامليًا.
وعرضت كانديس سوانبويل فانتاسي برا هلذه السنة ومشلها
كتيب فيكتوريا سيكريت اخلاص مبوسم األعياد بعنوان Dreams
ّ
 ،.& Fantasiesوهي املرة األوىل اليت حتظى كانديس سوانبويل
بفرصة ارتداء فانتاسي برا من فيكتوريا سيكريت.
ارتدت كانديس أيضًا رويال فانتاسي برا اليت صممتها جموهرات
معوض خصيصًا لفيكتوريا سيكريت خالل عرض أزياء فيكتوريا
سيكريت لعام  2013والذي عرض يوم  10ديسمرب على .CBS
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من هنا وهناك

جرأة مايا دياب تتخطى احلدود..
فستان فاضح من دون مالبس داخلية

ممثلة لبنانية :أنا قنبلة إثارة لكنين ال مفاوضات مع شقيق بول ووكر الستكمال
أوقع قتلى أو جرحى
دوره يف Fast & Furious 7

وصفت املمثلة اللبنانية
لورين قديح نفسها بأنها
ابنة عائلة حمافظة دينيا
واجتماعيا ،مشرية إىل أن
كونها ممثلة ينبغي عليها
أداء الدور بقوة قنبلة إثارة
جنسية ،كما تساءلت «ومل
ال ؟».
ويف حماولة لإلجابة عن هذا
السؤال قالت قديح « ..على
األقل هذه القنبلة اجلنسية ال
توقع قتلى ودماء وال ختلف
ضحايا سرعان ما يتحولون إىل أرقام».

كما شددت على أنها ال تتحدث عن «تعدد العالقات وال عن
االبتذال» ،وإمنا تتحدث عن اجلمال.

إختريت النجمة اللبنانية مايا دياب مؤخرًا لتكون الوجه االعالني لدار
صورت باقة من اإلعالنات الرتوجيية
جموهرات  ،Voyageurوقد
ّ
للمجوهرات.
وقد حضرت مايا عشاء اقامته  ،Voyageurففجرت قنبلة بارتدائها
فستان يظهر جزءا كبريا من جسمها وأكثر من ذلك مل تكن ترتدي
مالبس داخلية حتت الفستان .وعلى الرغم أن البعض قد اعتاد
على جرأة مايا دياب يف اختيارها لثيابها ،إال أن الثوب الذي أطلت
به قبل أيام تعجز الكلمات عن وصفه.
استعمل املصمم يف تصميمه الكثري من أقمشة الشيفون األسود
الشفاف ،كما استخدم بطانة من لون اجللد ،وأكملت دياب طلتها
بعقد ماسي من ،Voyageurوحذاء من جمموعة كريستيان لوبوتان.

زوجة حسني فهمي السعودية كفيفة
والوريثة الوحيدة ملليارات عائلتها

وأضافت أن «اجملتمع الذكوري ال يزال حيمل املرأة عيوبه وإن
جترأت عليه نعتها بالعاهرة» .هذا وعزت املمثلة اللبنانية ما وصفته
باللغط اجلماهريي إىل «اهتزاز الثقافة الفنية ،فلم نعتد بعد أن
الدور يتطلب صدقا».
كما كشفت لورين قديح أنها سرتفض أي دور يظهرها «يف هيئة
العاهرة» ،معربة عن رغبتها بتجسيد أدوار من نوع خاص بعد أدائها
«العهر اجلسدي والعهر الروحي» ،ومشرية إىل أنه آن األوان لتطل
مبا هو جديد« ،امرأة تعاني الشلل مثال  ..كم أحب األدوار املركبة
وأنتظرها».
تعيد كلمات لورين قديح حول «القنبلة اليت ال تسقط ضحايا» إىل
األذهان الفيلم األمريكي « »The People vs Larry Flyntاملنتج يف
عام  1969ملخرجه التشيكي ميلوش فورمان ،الذي تناول حياة
الري فلينت ،مؤسس جملة «هستلر» للكبار فقط ،الذي كان هدفا
النتقادات شديدة من قبل شرائح متعددة يف اجملتمع ،عالوة على
اعتقاله أكثر من مرة وتعرضه حملاولة اغتيال.
يف إحدى لقطات الفيلم يظهر الري فلينت ،الذي أدى دوره وودي
هاليسون ،وهو يتوجه إىل جمموعة من مؤيديه قائال « ..القتل
خمالف للقانون .لكن بإمكانكم التقاط صورة لقاتل فيتم نشرها
على غالف نيوزويك  ..بل قد حتصلون على جائزة بوليتزر .أما
اجلنس فهو قانوني ،اجلميع ميارسه وحيب أن ميارسه .لكن ما أن
يلتقط أحدكم صورة عاشقني ميارسان احلب أو فتاة عارية فيتم
إيداعكم السجن».
وفيما كان «فلينت» يتحدث كان يعرض على شاشة كبرية أمام
مؤيديه تسجيالت جتسد العنف والدم والقتل الذي اعتاد الناس
مشاهدته ،وأخرى ألجساد أنثوية عارية ،فيما كان يسأل احمليطني
به « ..أيهما خمل أكثر  ..هذا أم ذاك ؟».

كيم كارداشيان مهووسة بكيت ميدلتون وعائلتها

تعرض حسني فهمي حلملة سخرية عرب مواقع التواصل االجتماعي
بعدما انتشرت صوره مع زوجته السعودية رانيا العصيمي ،خصوصا
أنها الزجية السادسة للفنان املصري ،ما أثار غضبه خصوصا ان
زوجته كفيفة.
وذكرت بعض مواقع االنرتنت أن زوجة فهمي أصيبت مبرض نادر
تسبب يف مشكلة لديها باإلبصار لينتهي بها املطاف بأنها كفيفة،
وهو األمر الذي مل مينع حسني فهمي من الزواج منها ،بل على
العكس أقر املقربون منه أنه وقع يف حبها ،فضال عن أنها الوريثة
الوحيدة لثروة من األموال والعقارات اليت تقدر باملليارات بعدما
تويف شقيقها الوحيد العام املاضي.
يذكر أن حسني فهمي تزوج مخس مرات أشهرها من مريفت أمني
اليت أجنب منها ابنتهما منة اهلل ،ولقاء سويدان ،حيث استمر
زواجهما  5سنوات قبل أن يعلنا االنفصال املفاجئ ،وسرعان ما
أعلن زواجه من رانيا العصيمي.

قالت تقارير إعالمية إن
جنمة تلفزيون الواقع كيم
أن
حتاول
كارداشيان
تنقل الطابع امللكى لألمرية
كيت ميدلتون وتقلدها فى
طريقة مالبسها.
وأكدت مصادر مقربة من
النجمة أن األخرية تقلد
بإتقان مجيع خطوات دوقة
كامربيدج كيت ميدلتون إذ
تسعى حاليًا للحصول على فستان زفاف مشابه لفستان زفاف
الدوقة الذي ارتدته يف زفافها عام  2011على األمري وليام
ّ
املصنف ثانيًا يف ترتيب والية العرش الربيطاني.
كيم كارداشيان مهووسة بكيت ميدلتون وعائلتها
وقالت املصادر إن النجمة مهووسة جدًا بكل ما يفعله وليام
وكيت وعائلتهما اخلاصة حتى طاول هذا اإلعجاب بأنه كيم تريد
املشي على خطى األمرية يف ممر زفافها حيث تريد فستانًا كالذي
صممته سارة بريتون أللكسندر ماكوين والذي ارتدته كيت يف
يوم فرحها.
ليس هذا فقط بل أشارت املصادر إىل أن كيم وخطيبها مغين الراب
كاني ويست خيططان للجلوس على عرش ذهيب يف زفافهما.

ذكرت جملة الكسربيس الفرنسية على موقعها  ،نق ًال عن دايلي
ّ
احلل ملعضلة وفاة
ميل إن إستوديوهات يونفريسال ،وجدت
بطلها الشهري بول ووكر ،بتوظيف شقيقه الستكمال املشاهد
املتبقية من اجلزء السابع الذي يتوقع أن حيمل عنوان «العرض
مستمر».
ّ
تويف قبل االنتهاء من تصوير
وقالت اجمللة إن بطل الفيلم
بعض اللقطات اهلامة من اجلزء اجلديد ،ما جعل املنتجني يتجهون
يعد نسخة
بأنظارهم صوب شقيق املمثل الراحل ،كودي الذي ّ
مثالية من شقيقه التوأم مع بعض االختالف البسيط.
وقالت مصادر الصحيفة إن كودي «مل يرفض الفكرة ولكنه
اشرتط التصوير من بعيد ،واالكتفاء بتمثيل مشاهد احلركة «
حيث أنه اختصاصي يف أداء مشاهد األكشن واحلركة.
ومل تنف يونفريسال اخلرب ومل تؤكده ،مكتفية بالقول إنها
«تدرس كل اخليارات املمكنة ،وأنها عازمة على االستمرار
يف الوفاء بالتزامات هذا املشروع ،ويف مشاطرة فريق العمل
وأقارب املمثل الراحل أملهم الكبري».

للحية الرجل فوائد كثرية

أكدت دراسة علمية بريطانية ان «إن وجود حلية للرجل له فوائد
صحية عديدة ،إذ ان اللحية تقي اجللد من تأثري األشعة فوق
ً
الفتة إىل ان «اللحية
البنفسجية الضارة بنسبة تصل إىل ،»%95
تطيل عمر خاليا اجللد وحتافظ على نضارة وحيوية الوجه وتؤخر
أعراض الشيخوخة وتقي من سرطان اجللد الناتج عن التعرض
الطويل ألشعة الشمس».
وأضافت الدراسة ان «اللحية تساعد أيضًا على الرتكيز وتقي من
الرطوبة ،كما انها جتلب للرجل مزيدًا من االحرتام والتقدير من
األوساط احمليطة به».
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تتــمات

«حزب اهلل» 14 :آذار..

تتمة املنشور على الصفة االوىل
مخسة اشخاص مشتبه فيهم ،أبلغت مصادر عسكرية ان العملية اجنزت
وفقًا ألهدافها كعملية استباقية وقائية الغاية منها تطهري املنطقة من
أي مسلح أو عناصر ارهابية واعتقال اي مشتبه فيه او متوار.
ولفتت اىل ان العملية جاءت بعد ساعات من توقيف ثالثة كوادر من
اتباع الشيخ املتواري امحد االسري هم الشيخ الفلسطيين عالء الصاحل
وحممد العر وحممد الصوري ،علمًا ان اجليش يسعى اىل رصد اماكن
وجود اتباع االسري املطلوبني وسوقهم اىل القضاء املختص لالستماع
اىل افاداتهم.
ويف تطور امين جديد ،أفاد مراسل «النهار» يف بعلبك مساء امس
االول ان تسع قذائف صاروخية سقطت بني جرود بلدتي رأس بعلبك
والقاع يف البقاع الشمالي على السلسلة الشرقية مصدرها األراضي
السورية من غري ان توقع أضرارًا ،وترافق سقوطها مع مساع دوي
شديد ألصوات القذائف مع اشتداد املعارك يف قرى القلمون احلدودية
السورية.
وقال مصدر امين لـ»النهار» ،ان حاال من االستنفار سجلت يف صفوف
اجليش يف كل مراكزه يف منطقة البقاع مع ورود معلومات عن أعداد
كبرية من املسلحني بالقرب من احلدود اللبنانية  -السورية.

اتهامات تصعيدية

اىل ذلك ،ينتظر أن يتحدث األمني العام لـ»حزب اهلل « السيد حسن
نصراهلل يف كلمة يلقيها بعد ظهر اليوم عن املواجهة اجلارية مع
«القوى التكفريية» يف ظل التطورات اليت حصلت اخريًا ،وال سيما
منها االعتداءين على اجليش يف صيدا والتفجري الذي استهدف موقعا
لـ»حزب اهلل « يف البقاع الشمالي والقصف الصاروخي للهرمل ،علمًا
ّ
مسلحني سوريني يف جرود عرسال
ان اجليش أوقف أمس االول سبعة
يف حوزتهم أسلحة فردية ورمانات يدوية.
وبدت نربة احلزب عشية كلمة السيد نصراهلل شديدة احلدة ،إذ ّ
شنت
«كتلة الوفاء للمقاومة» هجومًا عنيفا ًعلى قوى  14آذار مصعدة
اتهاماتها هلذه القوى مبا وصفته بـ»احتضان االرهابيني التكفرييني
مبكوناتهم كافة» ،كما
الذين يشكلون تهديدًا جديًا جلميع اللبنانيني
ّ
اتهمتها «بتسعري اخلطاب الغرائزي والتحريضي مبا يضع هذا الفريق
يف خانة الشركاء لالرهابيني».
وبدا بيان الكتلة أشبه مبقدمة لكلمة نصراهلل اليوم يف أسبوع القيادي
حسان اللقيس .واستنادًا اىل أوساط «حزب اهلل» ،فإن «السكوت
على استمرار تربير هذه العمليات على األراضي اللبنانية مل يعد جائزًا،
وتاليًا فإن نصراهلل سريفع اجلمعة (امس) هلجة خطابه وان يكن جزء منه
سيخصص لالحاطة بعملية اغتيال اللقيس واعادة تأكيد اقتناع احلزب
بأن اسرائيل تقف خلف اغتياله» .وأضافت «ان الظروف اليت يعيشها
لبنان مشابهة لتلك اليت تلت اغتيال الرئيس رفيق احلريري ،مبعنى
أن أي كالم خلصوم تيار املستقبل كان يصنف يف خانة قتلة احلريري
واليوم انعكست الصورة ليستعيد احلزب تلك الفرتة ويؤكد ان أي
تربير لعمليات التكفرييني يوازي املشاركة فيها».

بري وكانون والتمديد

ويشار يف السياق السياسي ايضًا ،اىل ان رئيس جملس النواب نبيه
بري حذر امس امام زواره من «اننا اذا بقينا على هذه احلال اىل ما
بعد كانون الثاني املقبل سندخل يف مرحلة خطرة وصعبة يف موضوع
احلكومة» .وتزامن ذلك مع معطيات حتدثت عن معاودة بعض املساعي
يف شأن صيغة  ،6-9-9وادرج لقاء بري ونائب رئيس اجمللس فريد
مكاري يف إطار األخذ والرد حول هذه الصيغة.
وعن موضوع التمديد لرئيس اجلمهورية ميشال سليمان قال بري
َّ
أتلق أي اشارة من الرئيس سليمان بأنه
لـ»النهار»« :مل أمسع ومل
يطالب بالتمديد ،وانا هنا ال اريد ان اظلم فخامته على عكس كل ما
يرتدد يف هذا الشأن».
ّ

االدعاء على يوسف

سجل تطور قضائي يف ملف فيضان نفق املطار ّ
متثل
يف سياق آخرّ ،
يف ادعاء النائب العام املالي علي ابرهيم على شركة «ميز» بشخص
رئيس جملس ادارتها النائب يف كتلة «املستقبل» غازي يوسف جبرم
اإلهمال والتخريب وأحال امللف على قاضي التحقيق االول يف جبل
لبنان.وصرح النائب يوسف بان بيانا شامال سيصدر اليوم عن شركة
ّ
«ميز» ُيعلن ان الشركة «قامت بكل واجباتها التعاقدية جلهة صيانة
كل مرافق مطار رفيق احلريري الدولي مبا فيه نفق الكوكودي الذي هو
مصمم وفق كل الضمانات لكي يكون املرور فيه آمنًا بفضل االنارة
ّ
واملضخات واملراوح» .واضاف« :تقنيًا كانت املضخات كلها تعمل
وتعاملت مع مياه األمطار اليت هطلت ،لكن ما حصل ان نهر الغدير
فاض وتدفق حنو النفق مما أدى تلقائيًا اىل قطع الكهرباء عن املضخات
حفاظًا على أرواح املواطنني .ثم قامت الشركة مبناورة طوارئ وأوصلت
الكهرباء من املطار وبعكس السري من اجلنوب واستطاعت أن تعيد
ّ
املضخات وأفرغت النفق من املياه لتأمني حركة املرور جمددًا.
تشغيل
ً
ً
جتمع يف النفق وبلغ مرتا و 60سنتيمرتا مل
وأوضح ان علو املياه الذي ّ
يأت من مخسني ميلليمرتا من األمطار سقطت يف تلك الليلة ،كما ان
تقرير االستشاري الذي يراقب أعمال الشركة ملصلحة الدولة اللبنانية
يؤكد أنها قامت بكل األعمال املنوطة بها .وقد أرسلت تقارير اىل
وزارة االشغال تطلب تنظيف جمرى نهر الغدير ،والذي بقي على حاله
وال ينفع هنا تقاذف املسؤوليات».

دمشق تؤكد حقه..

تتمة املنشور على الصفة االوىل

التصرحيات (لالسد) تؤجج التوتر وال تساهم بتاتا يف تهدئة الوضع».
وكان االسد سئل يف نهاية تشرين االول هل يعتزم الرتشح للرئاسة،
فأجاب »:ال أرى أي مانع من الرتشح لالنتخابات املقبلة».
ودعا بوغدانوف الرئيس السوري واملعارضة اىل عدم تصعيد التوتر
قبل مؤمتر جنيف  2للسالم يف سوريا املقرر يف  22كانون الثاني
 2014يف سويسرا ،قائ ًال« :نرى انه عشية مفاوضات من االفضل عدم
االدالء بتصرحيات من شأنها ان تثري استياء أي كان وتثري غضبا او
ردودًا».
لكنه الحظ انه يف ظل الوضع احلالي يف سوريا وتشتت املعارضة
وتشددها ،ميكن اسقاط نظام االسد أن يؤدي اىل تداعيات خطرية
جدا على البالد ،وقال« :لنفرتض أن النظام ضعف ...وتكبدت قواته
املسلحة خسائر ...وهذا ما سيستغله املقاتلون يف الكثري من املنظمات
املتشددة اليت ستهاجم دمشق وستسيطر على عدد كبري من املواقع
بينها االدارات احلكومية».
وأشار اىل أن رئيس «االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية»
أمحد اجلربا ميكن أن يزور روسيا مطلع كانون الثاني املقبل.
وأمل أن يكون اللقاء الثالثي اليوم ملمثلني لروسيا والواليات املتحدة
واالمم املتحدة حتضريًا ملؤمتر جنيف  2األخري قبل االنعقاد .وأوضح أنه
من املقرر ان جترى اىل جانب اللقاء الثالثي مشاورات مبشاركة اعضاء
يف جملس االمن فرنسا وبريطانيا والصني و»عدا ذلك سيكون هناك
لقاء مع وفد من الدول اجملاورة لسوريا اقصد تركيا ولبنان واالردن
والعراق» ،حيث سيحاول األطراف تنسيق مجيع املسائل العالقة قبل
جنيف  ، 2ومن ثم «نأمل أن حيصل (املمثل اخلاص املشرتك لالمم
املتحدة وجامعة الدول العربية يف سوريا االخضر االبرهيمي على قائمة
الوفدين – احلكومة واملعارضة».
ردت السفارة الروسية يف دمشق على سؤال للوكالة
يف وقت الحقّ ،
العربية السورية لألنباء «سانا» بأن ما تردد نق ًال عن بعض الوكاالت
من تصرحيات منسوبة اىل بوغدانوف عن ترشح األسد هو عار من الصحة
كليا فالنص األصلي للمقابلة الصحافية مع بوغدانوف موجود يف موقع
«انرتفاكس» الروسية ووزارة اخلارجية لالحتاد الروسي.
وأضافت السفارة أن «موقف روسيا من مسألة احلل لألزمة السورية
مل يطرأ عليه أي تغيري اذ تبقى موسكو على اقتناع راسخ بأن كل
املواضيع املتعلقة مبستقبل سوريا مبا يف ذلك من جيب أن يرأسها
جيب أن ّ
حيلها السوريون أنفسهم ومن خالل احلوار الوطين يف ما بينهم
من دون أي تدخل خارجي على أساس تضافر جهود اجلميع يف القضاء
على اإلرهاب يف سوريا حيث سيتيح انعقاد مؤمتر جنيف املقبل فرصة
جدية لذلك».
وصرح املقداد يف مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»« :اسأل
ّ
املعارضة ملاذا ال حيق ملواطن سوري ان يرتشح .من ميكنه ان مينعه؟
لكل مواطن سوري احلق يف ان يكون مرشحا».
وقال إن وفدًا رمسيًا من تسعة اعضاء ومخسة مستشارين سيشارك يف
مؤمتر جنيف  .2وأضاف« :حنن مستعدون بشكل كامل وسنعلن امساء
االعضاء يف وقت سريع».
ورفض االجابة عن سؤال عن استعداد حكومته حملاورة «اجلبهة
االسالمية» اليت تشكلت حديثًا واليت تضم فصائل اسالمية بارزة
تقاتل ضد النظام ،وابدت واشنطن استعدادا حملاورتها ومشاركتها
يف املؤمتر.
كما رفض ان يقول ما اذا كان سيصافح ممثلي املعارضة يف املؤمتر،
مشريا اىل ان الوفدين لن يتوجها باحلديث احدهما اىل اآلخر مباشرة
حول طاولة املفاوضات.
وأفاد ان «الطريقة اليت حددتها االمم املتحدة هي ان يوجه كل طرف
حديثه اىل االخضر االبرهيمي ،وهو الذي سيتوىل قيادة املفاوضات»...
اما ممثلو الواليات املتحدة وروسيا اللذين سيطلق عليهم «املبادرون»،
فإنهم «سيجلسون يف غرفتني على مقربة من القاعة .دورهم يقوم
على تقديم املشورة او حماولة حل مشكلة اذا ما اراد اي من الوفدين
ابالغهم إياها».
على صعيد آخر أعلن املقداد ان سوريا ستسلم سفارة اململكة املتحدة
يف بريوت اليوم على ابعد تقدير ،جثمان الطبيب الربيطاني عباس خان
الذي تويف وهو موقوف يف سوريا .وقال »:بناء على طلب العائلة،
السلطات السورية واللجنة الدولية للصليب االمحر جتري تشرحيًا اخريًا
جلثمان املرحوم عباس خان» لتحديد اسباب الوفاة.
يف واشنطن ،اعترب البيت األبيض أن «الشعب السوري قال كلمته
وهي أن ال مكان للرئيس السوري بشار األسد يف مستقبل سوريا».
واذ شدد على أن «الشعب السوري هو من حيدد املسؤولني الذين
سيفاوضهم» ،خلص اىل ان «األسد يتحمل القدر الكبري من املسؤولية
عن دمار سوريا».
من جهة اخرى ،قالت جلنة التحقيق الدولية التابعة لالمم املتحدة يف
شأن سوريا برئاسة القاضي الربازيلي باولو سريجيو بينيريو يف تقرير
ان االختفاءات القسرية اليت تنفذها قوات النظام يف هذا البلد تشكل
جرمية يف حق االنسانية.
واتهمت منظمة العفو الدولية «الدولة االسالمية يف العراق والشام»
املوالية لتنظيم «القاعدة» بعمليات خطف وتعذيب وقتل معتقلني يف
سجون سرية اقامتها على االراضي اليت تسيطر عليها يف سوريا.

أوباما سيلجأ اىل استخدام..

تتمة املنشور على الصفة االوىل
وأشار اىل أن العقوبات ميكن فرضها سريعا إذا فشلت جهود
التوصل إىل اتفاق.
وقال« :ال نعتقد أن الوقت احلالي مناسب ألن يفرض الكونغرس

أي عقوبات إضافية جديدة ...من املهم جدا االمتناع عن أي عمل قد
يعطل فرصة احلل الديبلوماسي» .وأضاف« :ال نعتقد أن هذا التحرك
ضروري .ال نعتقد أن (القانون) سيسن .إذا حدث ذلك فإن الرئيس
سينقضه».
ويف وقت سابق قدم أعضاء يف جملس الشيوخ مشروع قانون
يقضي بفرض عقوبات على إيران إذا خرقت بنود االتفاق املوقت
الذي وقع الشهر املاضي يف جنيف والذي وافقت مبوجبه على تقليص
نشاطاتها النووية.
وقدم رئيس جلنة العالقات اخلارجية يف اجمللس السناتور
الدميوقراطي روبرت مننديز والسناتور الدميوقراطي تشارلز شومر
والسناتور اجلمهوري مارك كريك اىل  23عضوا آخر ،مشروع القانون
الذي مينع متويل الربنامج النووي اإليراني بعرقلة مبيعات طهران من
النفط.
ومع جتدد احملادثات بني خرباء ايران وجمموعة  1+5للدول اخلمس
الدائمة العضوية يف جملس االمن واملانيا ،يف شأن تنفيذ االتفاق
النووي املوقع يف  24تشرين الثاني ،أبدى وزير اخلارجية الفرنسي
لوران فابيوس أمس االول حذره حيال امكان استكمال املرحلة التالية
الرامية اىل التوصل اىل اتفاق شامل يضع حدا للطموحات النووية
للجمهورية االسالمية.
يف غضون ذلك ،أعلن رئيس املنظمة االيرانية للطاقة الذرية علي
أكرب صاحلي ان املنشآت النووية االيرانية ،مبا فيها منشأة اراك،
تواصل نشاطها بقوة.

بوتني :الدرع االمريكية..

تتمة املنشور على الصفة االوىل
لكنه اكد ان الدرع الصاروخية االمريكية تهديد لروسيا وان موسكو
سرتد عليها .واشاد باالتفاق النووي املوقت بني ايران وجمموعة + 5
 1وأوضح ان روسيا تساعد اوكرانيا «كبلد شقيق».
قال بوتني يف مؤمتره الصحايف السنوي إن روسيا مل تنشر «حتى
اآلن» صواريخ «اسكندر» نووية يف جيب كالينينغراد الغربي ،وذلك
ردًا على معلومات نشرتها وسائل اعالم أملانية يف هذا الشأن وأثارت
قلقًا يف اوروبا.
فقد سئل عن نشر هذه الصواريخ القصرية املدى ،فأجاب« :مل
نتخذ حتى اآلن قرارًا كهذا ،فليطمئنوا» .والحظ أن «هناك أسلحة
نووية تكتيكية يف أوروبا .واألوروبيون ال يسيطرون عليها» .وأضاف:
«قلناها مرارا ان الدرع الصاروخية متثل تهديدًا لنا ،المكاناتنا يف جمال
ّ
وذكر بأن
الردع النووي ،وكان يتعني علينا ان نرد بطريقة أو بأخرى».
الكرملني قال يف املاضي إن نشر صواريخ «اسكندر» يف كالينينغراد
كان «خيارًا» للرد على الدرع الصاروخية.
وحتدث الرئيس الروسي عن وجوب الدفاع عن «القيم االخالقية
التقليدية» يف روسيا والتصدي لبعض «القيم املزعومة» الغربية،
قائ ًال« :من املهم بالنسبة الي ليس انتقاد القيم الغربية بل الدفاع
عن سكاننا ضد بعض القيم املزعومة اليت يواجه مواطنونا صعوبة يف
قبوهلا ...ينبغي ان حنمي انفسنا من السلوك العدواني من بعض
اجملموعات االجتماعية اليت تفرض وجهة نظرها على اآلخرين بشكل
عدواني» ،ملمحا بذلك اىل جمموعات للدفاع عن مثليي اجلنس.
وعن الوضع املضطرب يف اوكرانيا بعد تراجع كييف عن توقيع
اتفاق الشركة مع االحتاد االوروبي وقرار روسيا باستثمار  15مليار
دوالر يف هذا البلد وبيعه الغاز باسعار خمفوضة ،قال« :نقول دومًا
إنه شعب شقيق وبلد شقيق ،لذلك علينا التحرك مثل اهل ودعم
الشعب االوكراني الذي يواجه وضعا صعبا» .واستبعد اي تظاهرات
غري مرخص بها يف موسكو مشابهة لتلك اليت تشهدها اوكرانيا.
ويف موضوعي سوريا وايران ،اعترب انه حيق لروسيا أن تفاخر مبا
حققته من جناحات وما قدمته من اقرتاحات على طريق إجياد حل ملسأليت
االسلحة الكيميائية السورية والربنامج النووي اإليراني ،لكنه شدد على
أن «هذه النجاحات ما كانت لتتحقق لوال تضافر جهود اجملتمع الدولي
والتعاون املشرتك مع األمريكيني واألوروبيني والصني» .ولفت
اىل أن الديبلوماسية الروسية كانت ثابتة يف مواقفها وكان لديها
نهج حمدد يف هاتني املسألتني «يرتكز على قواعد ومبادئ القانون
الدولي» ،وقال« :يف هذا اإلطار ميكننا أن نفاخر ،لكنين أكرر أنه ما
كان هلذه النجاحات أن تتحقق لوال التعاون املشرتك مع شركائنا...
إنها نتاج عمل مشرتك» .وشكر للشركاء األمريكيني واألوروبيني
والصني تعاونهم يف هذا اإلطار.
وعن العقوبات املفروضة على ايران قال« :اما بالنسبة اىل العقوبات،
فأنا متأكد من ان هذا قرار جاء بنتائج عكسية .آمل اال تكون هذه
التحركات يف هذا االجتاه عائقًا بالنسبة الينا مجيعًا حيول دون التحرك
قدما حنو حل املشكلة النووية االيرانية» .واشار اىل انه يعتزم القيام
بزيارة رمسية إليران ،مل حيدد موعدها بعد.
وأعلن أنه ينوي توقيع مرسوم بالعفو عن رجل األعمال الروسي
ميخائيل خودوركوفسكي بعدما قدم األخري طلب عفو .وقال إن ال
عالقة بني العفو الذي جاء يف مناسبة الذكرى الـ 20للدستور الروسي،
وقضييت ناشطي «غرينبيس» وفرقة «بوسي ريوت» الروسية املثرية
للجدل .ورفض التحدث عن خليفة حمتمل له ،فعندما سأله صحايف
هل يفكر يف خليفة حمتمل له ،أجاب« :ليس لدي شيء أقوله وليس
مثة شيء يقال يف هذا الشأن .وتهرب من الرد على سؤال عن فرص
عودة رئيس الوزراء دميرتي ميدفيديف الذي كان رئيسًا للدولة أيضًا،
اىل الكرملني خلفا له ،وبدا قاسيًا حياله ،إذ قال« :اعترب عمل احلكومة
مرضيًا ...بالتأكيد هناك أمور كان جيب وجيب القيام بها جبد وفاعلية
أكرب ويف الوقت املناسب ...وهناك أمور تسري ببطء».
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صحة ومجتمع

 8طرق طبيعية للنشاط
يف الصباح بدالً من القهوة

يعتمد  56باملائة من الناس على القهوة
الستنهاض اهلمة والنشاط يف الصباح حبسب
استطالع للرأي أجرته شركة كروما دكس
األمريكية ،فاإلنسان احلديث منهك للغاية
ويعتمد على الكافيني ليشعر بالراحة ،لكن
هناك وسائل صحية أخرى تعفيك من احلاجة إىل
الكافيني يف الصباح وتدعم صحتك وشعورك
بالنشاط.
إليك أهم طرق زيادة النشاط يف الصباح:
الضوء .هو الطريقة الطبيعية إلبالغ ساعتك
البيولوجية أن الوقت قد حان لبدء اليوم .اترك
بعض الستائر مفتوحة قلي ًال لتسمح بنفاذ الضوء
عند مطلع النهار.
القفز من السرير .قاوم رغبتك يف احلصول على
غفوة أو بضع دقائق زيادة من النوم عندما
تسمع املنبه يف الصباح ،األفضل لصحتك أن
تستيقظ عند املرة األوىل اليت تتنبه فيها ،هكذا
سيكون صباحك أكثر نشاطًا.
احلركة .عندما تنهض من السرير قم ببعض
حركات اليوغا أو التمرينات اخلفيفة لدقائق
معدودة.
زيت الزيتون .تناول شيئًا حيتوي على الدهون
الثالثية مثل زيت جوز اهلند أو زيت الزيتون،
فهذه الدهون مصدر صحي وسريع للطاقة
تنشط اجلسم ،ميكنك أيضًا تناول شيئًا مضافًا
إليه بعض جوز اهلند.
الربوتني .من املفيد أن حتتوي وجبة الصباح
على قدر كبري من الربوتني ،فهو ما يزيل
اإلحساس بضبابية التفكري ،كما أنه خيفف من
الشعور باجلوع واشتهاء الطعام خالل النهار.
طعام الليل .جتنب تناول الطعام يف وقت متأخر
من الليل ،إذا شعرت باجلوع تناول شيئًا خفيفًا
ال تتجاوز السعرات احلرارية فيه  150سعرة،
سيساعد ذلك كثريًا على جتنب الشعور بالتعب
عند االستيقاظ يف الصباح.
املاء .عليك أن تشرب الكثري من املاء خالل
اليوم ،ميكنك اإلسراف يف شرب املاء فاحملافظة
على اجلسم رطبًا هلا فوائد عديدة إىل جانب
تبديد اإلحساس بالتعب يف الصباح.
 45دقيقة .الطريقة الوحيدة لتعويض النقص
يف النوم هي املزيد من النوم ،واحلل األمثل
لذلك هو التوجه إىل السرير 45-30دقيقة مبكرًا
كل يوم ما عدا يومي عطلة األسبوع ،سرياكم
ذلك بضع ساعات زيادة من النوم أسبوعيًا
تعوض النقص.

ألعالناتكم اتصلو بنا على الرقم

02 8764 8186

عالجات منزلية للتخلص
من االم االسنان
األسنان
أالم
هي األوىل على
األالم
قائمة
اليت
املؤرقة
تزعج الكثريين،
هناك
لكن
بعض العالجات
اليت
املنزلية
ميكنها املساعدة
التخلص
على
من مثل تلك
األالم قبل الذهاب إىل طبيب األسنان.
ومن أهم أسباب أالم األسنان هي تسوس
األسنان،فتسوس األسنان هو عبارة عن فجوات
فارغة داخل األسنان مما يساعد على تراكم البكترييا
داخل الفم نتيجة لتحلل بقايا األطعمة وخاصة
السكريات وتعلقها باألسنان واللثة .فتعمل تلك
البكترييا على تلف األسنان ،مما قد يلحق الضرر
ً
أالما شديدة.
باألعصاب املوجودة يف الفم
خملفا ً
وهناك بعض األسباب األخرى اليت تسبب أالم
األسنان مثل حشوات األسنان اليت وضعت بطريقة
خاطئة ،وجود خراج األسنان ،أو اجليوب األنفية.
كما أن أي عدوى لألسنان تصل للجذور ،فإنها
بالتأكيد تتسبب يف الشعور باألمل.
وختتلف أالم األسنان من حيث قوتها ،فقد
تكون متوسطة أو شديدة .ولكن مع اتباع العالج
املناسب الذي يوصي به طبيب األسنان ،ستزول
تدرجييا .كما أن هناك بعض العالجات
تلك األالم
ً
املنزلية اليت تساعد على التخلص من أالم األسنان
بطريقة طبيعية واليت من أهمها:
 -1حملول امللح
ختلط ملعقة كبرية من امللح يف كوب صغري من
املاء الدافئ ،ويستخدم احمللول كغرغرة للفم
لفرتة مع تكرار العملية لعدة دقائق.
 -2زيت شجرة الشاي
ميكن استعمال قطرة أو قطرتني من زيت شجرة
ً
أيضا إضافة
الشاي على مكان األمل .كما ميكن
القليل من زيت شجرة الشاي لكوب من املاء
الدافئ مع استعماله كغرغرة.
 -3القرنفل
يعد القرنفل من أقدم العالجات املنزلية اخلاصة
باجلدات لعالج أالم االسنان .فتوضع بعض حبات
متاما.
القرنفل على مكان األمل حتى خيتفي األمل
ً
كما ميكن استعمال قطرة أو قطرتني من زيت
الفرنفل ،لكن البد من احلذر ،فقد يكون استخدام
ساما.
كمية كبرية من زيت القرنفل
ًّ
 -4زيت الزعرت
ختلط عدة قطرات من زيت الزعرت مع القليل من
زيت الزيتون ،ثم تستخدم كرة من القطن مبللة
باخلليط على مكان األمل .وميكن استبدال زيت
الزيتون باملاء الدافئ حبسب الرغبة.
 -5خل التفاح
تبلل قطعة من القطن خبل التفاح ثم توضع على
مكان األمل لعدة دقائق.
 -6الزجنبيل
مضغ الزجنبيل الطازج يساعد على التخلص من
أالم األسنان.
 -7الثوم
يستعمل القليل من الثوم املهروس على مكان
األمل لعالج أالم االسنان.
 -8أوراق النعناع
مضغ بعض أوراق النعناع الطازجة مفيد لعالج أالم
االسنان ،كما ميكن استخدام أوراق النعناع اجملففة
ً
أيضا.
 -9صودا اخلبز
تستعمل قطعة من القطن ثم تبلل باملاء وتغمس
جيدا ،ثم توضع على مكان األمل.
يف صودا اخلبز ً
كما ميكن إضافة ملعقة من صودا اخلبز لكوب من
املاء الدافئ واستعماهلا كغسول للفم.
 -10مكعبات الثلج
تلف قطعة من الثلج بقطعة من القماش أو فوطة
ثم توضع على منطقة اخلد حيث مكان األمل .فهذا
يساعد على تسكني األمل بشكل فعال.

اجلرجري خيلص جسمك من زيادة السعرات احلرارية ومنط
احلياة اخلامل يؤثران سلبا على الكلى
السموم

هل تعرف ما هي فوائد اجلرجري وكيف يغذي
الشعر ،فاجلرجري له قيمة غذائية عالية ،قد ال
يدركها البعض لكنها موجودة بالفعل،
فقد أثبت اجلرجري قدرته على معاجلة عدد كبري من
األمراض جبانب املساهمة يف ختليص اجلسم من
العديد من األمراض.
اجلرجري يساعد على اهلضم ويعمل على تنقية
الدم ،ويعمل على تنشيط الشهية لإلنسان مما
جيعله راغبا يف تناول كافة أنواع الطعام جبانب
قيمته يف إدرار البول جبانب قدرته على إزالة
النمش والبقع البنية.
أما بالنسبة للشعر فهو يساعد على تقوية الشعر
ومنع تساقطه ،والكثريون ال يدركون أن اجلرجري
له قيمته يف عالج التسمم الناتج عن الشراهة
يف التدخني ،كما أنه يعمل على تنظيف الصدر
من البلغم لذا ينصح باجلرجري كل من يعانون من
البلغم ،كما أنه يقوم بتنقية الدم.
وقد أثبتت عدد كبري من الدراسات قدرة اجلرجري
على زيادة الرغبة اجلنسية لذا ينصح به قبل
أول يوم زواج لكن ال ينصح بتناوله بكثرة حتى
ال يؤدي ذلك الضطراب اهلضم وتضخم الغدة
الدرقية فهو يؤدي حلرقة يف املثانة لذا فاالعتدال
يف تناوله ضروري للجسم.

وسائل بسيطة حلرق
السعرات احلرارية

قد جيد الكثريون صعوبة يف إجياد الوقت الكايف
للوفاء مبتطلبات العمل واحتياجات األسرة يف
خضم النمط املعيشي املتسارع الوترية ،والقيام
بتمارين بدنية أصبحت ضرورة حلياة صحية أفضل
إلبعاد شبح السمنة وبالتالي األمراض.
ومع احتفال البعض بأعياد امليالد قريبا ،اليكم
وسائل بسيطة قد تساعد يف قضاء احتياجات
البيت جبانب حرق بعض السعرات احلرارية ،حبسب
ما أوردت جملة «التايم» الشقيقة لـ:CNN
*محل أكياس التسوق ملدة  5دقائق =  13سعرة
حرارية
* تغيري الشراشف واألغطية ملدة  15دقيقة = 40
سعرة حرارية
* الوقوف  30دقيقة بالصفوف يف احملالت
التجارية 45 :سعرة حرارية
* تغليف اهلدايا ملدة نصف ساعة =  48سعرة
حرارية
* االنشغال والوقوف مع الضيوف ملدة ساعة =
 127سعرة حرارية
* االهتمام باملطبخ وإعداد الطعام ملدة ساعة =
 159سعرة حرارية
* تنظيف البيت ملدة ساعة = 191
مالحظة :للرجال والنساء ،على حد سواء ،ممن
تزيد أوزانهم عن  150رطال :أداء تلك املهام قد
حيرق سعرات أكثر من تلك احملددة ،ولكن النتائج
قد تكون أقل لدى من هم أخف وزنا.

أثبت علماء أمريكيون أن األطعمة ذات السعرات
احلرارية العالية إىل جانب االبتعاد عن التدريبات
الرياضية تزيد خماطر اإلصابة باحلصى الكلوية.
ودرس باحثون يف كلية الطب جبامعة واشنطن
حالة أكثر من  84،2ألف امرأة بعد سن اليأس،
مهتمني قبل كل شيء بنمط حياتهن وقائمة املواد
الغذائية اليت تتناولنها .وبعد حتليل أهم العوامل
مبا فيها مؤشر كتلة اجلسم اكتشف العلماء أن
ممارسة الرياضة والنشاطات األخرى تؤدي إىل
اخنفاض خماطر اإلصابة باحلصى الكلوية بنسبة
 .%31وقال الدكتور ماتيو سورينسن إن احلديث
ال يدور عن املشاركة يف املسابقات مشريا إىل
أن  3ساعات من املشي أو  4ساعات من العمل
يف احلديقة أو ساعة واحدة من اجلري يف األسبوع
ستكون كافية .كما توصل العلماء إىل استنتاج
بأن تناول أكثر من  2.2ألف سعر حراري يوميا
يزيد خطر التعرض لألصابة باحلصى الكلوية
مبقدار  .%42ويعترب الوزن الزائد والبدانة عاملني
خطرين أيضا .وقد درس العلماء يف جتربة أخرى
مشلت  256مشاركا بأعمار خمتلفة واستغرقت 3
سنوات و 7أشهر تأثري ممارسة الرياضة على صحة
املصابني بالقصور الكلوي ،املرض الذي يعاني
منه  60مليون شخص يف مجيع أحناء العامل،
وأظهرت النتائج أن  60دقيقة من املشي أسبوعيا
ّ
ختفض سرعة تطور القصور الكلوي مبقدار %0،5
سنويا.

العلماء حيددون عمر املرأة
املثالي لوضع الطفل األول

يؤكد التقرير الذي نشره معهد كارولنسكا ،يوم
 13ديسمرب/كانون االول اجلاري ،أن عمر املرأة
املثالي لوضع الطفل األول حمصور بني – 30
 35سنة.
ويعترب هذا العمر مثاليا يف كافة االحوال،
وال يتعلق بالوزن الزائد أو العادات السيئة،
كالتدخني وغريها .لقد أجرى علماء سويديون
جتارب عديدة ،أكدت نتائجها على أن والدة
الطفل األول يف هذا العمر ،يقلص احتمال
اصابته بأي مضاعفات .كما يشري العلماء إىل
أن املرأة يف القرن الـ  21تسعى اىل بناء حياتها
قبل كل شيء .وانطالقا من هذا تصبح مسألة
احلمل والوالدة حاليا حيوية أكثر.
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ليلى عبد اللطيف  ،وحلظة الذروة  ..يف االهلام
ليلى عبد اللطيف  ،وحلظة الذروة  ..يف االهلام ....ليلى عبد
اللطيف االسم الذي بات اشهر من نار على علم يف جمال التوقعات
تتحدث عن سر اهلامها وأحداث مثرية منذ الطفولة .ماذا تقول
عن اتهامها بالعالقة مع اجهزة خمابرات؟ وكيف تتصرف حيال
التهديدات اليت تردها؟ وكيف ترى مطلع العام 2014؟ كل
التفاصيل يف هذا احلوار.
ما الذي ساهم يف وصولك إىل مرتبة متقدمة يف إطالق
التوقعات؟
املصداقية يف الدرجة األوىل ،لقد ظهرت للمرة األوىل عرب
التلفزيون من خالل شاشة  MTVمع االعالمي غازي فغالي ملدة
ثالثة شهور ،بعدها سافرت وابتعدت وانصرفت إىل تربية أوالدي
إىل أن التقيت باالعالمية رميا جنيم اليت استضافتين عرب اذاعة
«صوت الغد» آواخر  2006إىل أن وقعت عقدي مع شاشة .LBC
على ماذا تعتمدين يف إطالق التوقعات؟

خصك اخلالق بهذه امليزة (االهلام) دون غريك؟
وملاذا ّ
لقد كتب اهلل لكل انسان مصريه وقدره منذ تكونه يف رحم أمه،
وانا جد مؤمنة بالقدر املكتوب لإلنسان .االهلام نعمة خصين بها
اخلالق ولقد قابلت العديد من الشيوخ ومنهم الشيخ مصطفى
الرفاعي رمحه اهلل الذي قال ان اهلامي نعمة من رب العاملني العامل
بالغيب .ومنذ الثانية عشرة من عمري كنت صاحبة قدرة على
الرؤية وامتتع بنعمة االستجابة لطلباتي من رب العاملني .متنيت أن
اتزوج برجل من اخلليج وان ارزق بصيب وفتاة وان اعمل يف جمال
ّ
املوسيقى وتوقعت وفاة زوجي وحصل كل ذلك منذ سنوات.
هل تتذكرين حادثة معينة حصلت معك منذ الطفولة اظهرت
اهلامك؟
اذكر جيدًا حني كنت يف مدرسة داخلية يف عمر  12سنة وتعرضت
شقيقيت للضرب باملسطرة من الناظرة ،وحينها حزنت كثريا عليها
وطلبت من اهلل أن ال أرى الناظرة من جديد يف حرم املدرسة.
وتفاجأنا يف اليوم التالي أنها تعرضت حلادث اودى حبياتها،
بعد تلك احلادثة أوصتين والدتي بعدم الدعاء على أحد بطريقة
سلبية ،ويف الواقع انا على يقني ان اهلل يستجيب لطلبات ودعوات
املظلوم ألنه ميهمل وال يهمل.
وحمدد يبلغ فيه اهلامك الذروة؟

عادة ما أمضي فرتة املساء يف املنزل ملشاهدة التلفزيون واتنقل
أدون عليه ما اراه من صور
من حمطة إىل أخرى ،ويف جعبيت دفرت ّ
يف كل مرة اشاهد فيها شخصية معينة على التلفزيون وكل ذلك
بواسطة االهلام.
نذكر جيدًا كيف توقعت ظهور اجلراد ،تلك احلادثة اليت مل ختطر
يف بال أحد!
صحيح ،ففي كل مرة كنت اتواجد على شرفة منزلي املطلة على
البحر كانت ترتاءى لي صورة اسراب اجلراد آتية من خلف البحر
وهذا ما حصل بالفعل .كذلك كنت أول من توقع سقوط نيزك يف
قلب روسيا .واذكر جيدًا أنين كنت أول من توقع أحداث  11ايلول
بالتفاصيل ويشهد على توقعي النائب مصباح االحدب واالعالمية
املصرية جنان جرب.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

الوقت
انتظر
املناسب لتحققها،
تصور منذ اربع سنوات أطلقت توقعًا ان تسوية ستتم بني ايران
وامريكا يف شأن امللف النووي وهذا ما نلمسه اليوم .كما توقعت
عدم حصول ضربة أمريكية على سوريا وهذا ما حصل بالتحديد.
ويف الواقع  95يف املئة من التوقعات اليت أطلقها تتحقق ولو
كنت يف اخلارج حلصلت على املزيد من التقدير.
البعض قد يتهمك بأنك تستعنني مبحللني وحتى بسياسيني الطالق
توقعاتك .ما رأيك؟

اعتمد على اهلامي…

هل من وقت معينّ

على الرغم من
أن الكثري من
اليت
التوقعات
تطلقينها تصدق
بنسبة كبرية إال
ان البعض منها
ال يتحقق .ما هو
تعليقك؟

أجنلينا جولي تبكي  ..بعد خيانة
براد بيت هلا

(جتيب مندهشة) وهل الرئيس حممد مرسي أخربني بانه سيكون
رئيسًا للجمهورية؟ وهل أطلعين القذايف كيف ستكون نهايته؟ من
أكون ليخربني السياسي بتطلعاته؟ لقد متكنت من الوصول إىل
ملكني واربعة رؤساء دول وذلك ألنين صادقة يف التوقعات اليت
اطلقها .وهل من أحد أخربني يوم توقعت عرب  MTVلألب طوني
خولي أنه سيفقد عزيزًا على قلبه وبعدها سيتجه إىل الدير .يف
النهاية كل انسان ناجح سيتعرض للمحاربة أو لإلبتزاز.
هل تتعرضني لتهديدات؟
على اإلطالق ،هي مرة واحدة تعرضت فيها للتهديد حني توقعت
عرب  CNNخروج صدام حسني من العراق ،احلمدهلل أحظى مبحبة
السياسيني ورجال األمن وكل الناس.
هل يتم استدعاؤك من قبل اقطاب سياسية لبنانية كي تتوقعني
هلم؟
بالتأكيد ،يستضيفونين يف منازهلم ويستطلعون توقعاتي عن
وضع البلد السياسي.
لكنهم ارباب واسياد اللعبة السياسة ويتحكمون بها كما
يشاؤون؟
ليس صحيحًا ،ما من أحد منهم يف إمكانه أن يتوقع ماذا سيحصل
يف اليوم التالي .وهل توقع القذايف ذات يوم ماذا سيحصل
معه؟ وهل توقع اللواء وسام احلسن اغتياله وهو لطاملا حذر
السياسيني من عمليات اغتياهلم ،واذكر أنين كلمته ذات يوم
وقلت له« :انا حببك كتري بس خايفة عليك» ،فأجابين ضاحكًا:
«حننا مني بيسرتجي جيي صوبنا»؟ ،وهل توقع الرئيس الشهيد
رفيق احلريري ما حصل؟ اقسم بربي أنين ال انصاع لكلمة من أحد
او الي حتليل.
ماذ تتوقعني لبداية العام 2014؟
«جايي تسويات» إىل لبنان وهناك بعض اهلزات السياسية
مطلع العام  .2014وسيكون صيف  2014أروع وأمجل صيف يف
لبنان .كما أتوقع عودة الكثريين من املهاجرين لالستثمار وتشييد
املنازل« .ما بنصح حدا يهاجر من لبنان ألن اوروبا وأمريكا رح
تاكلها».

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

نشرت وسائل اإلعالم األمريكية خرب خيانة النجم براد بيت للنجمة
أجنلينا جولي حني كان يف العمل يف كولورادو يف  30من شهر
آب/أغسطس املاضي.
وقابل براد بيت فتاة مسراء شعرها قصري أسود ،يف حانة ليلية بعد
إطالق فيلمه  12Years a Slaveيف املهرجان السينمائي Telluride
.Film Festival
وقضا اإلثنان وقتًا من املزاح واملالمسة  ،وذكرت التقارير أن
أجنلينا سرعان ما علمت باألمر .
ً
باكية  ،يف حني انها تهتم
فاتصلت اجنلينا برباد واتهمته باخليانة
باألوالد وهو يعمل  ،وقالت له أنها تعتقد انه خانها مرات عديدة
وهي لن تثق به بعد اليوم  ،وبدوره براد اعرتف بأنه ارتكب
ً
خطأ.
وحصلت مشاجرة كبرية على اهلاتف بني الثنائي الشهري  ،وقال
املصدر السري أنه من الصعب ان تتعافى عالقة الثنائي بشكل
كامل .
األخبار كلها اليت وردت عن األمر نسبت جمللة ستار بينما على موقع
ّ
اجمللة مل يكن هذا اخلرب موجودًا .

بالصور :إطاللة مثرية للجدل للرتكية
“فاطمة”

اثارت النجمة الرتكية «بريين سات» اجلدل بعد إطاللتها مساء
األول من أمس ضمن حفل توزيع اجلوائز ،الذي حصلت خالله على
جائزة «امرأة العام».
بريين اليت اشتهرت بدور مسر يف مسلسل «العشق املمنوع»
َّ
بفستان أزرق اللون عاريًا عند منطقة
أطلت
وبعدها بدور فاطمة،
ٍ
َّ
ٍ
انتقادات كثرية من بعض املتابعني عرب حسابها
فتلق ْت
الصدر.
اخلاص على Instagram

Page 35

Saturday 21 December 2013

2013  كانون األول21 السبت

35 صفحة

News

NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 13 December 2013

NSW HOSPITAL PERFORMANCE IMPROVING
• Patients across NSW
are receiving quality care
quicker than ever, with
the results contained in
the Bureau of Health Information (BHI) quarterly
report (July-September
2013) into hospital performance.
• The figures show patients attending hospitals including Armidale,
Wagga Wagga, Bathurst,
Blacktown, Campbelltown, Nepean, Orange,
Prince of Wales and
Tweed are being treated
more swiftly in the emergency department.
• Hospitals including
Bankstown, Blacktown,
Campbelltown, Coffs Harbour, Gosford, Liverpool,
Nepean, Orange, Prince
of Wales, Tamworth and
Westmead are performing more of their elective
surgeries on time and,
as a result, are working
through their wait lists at
an improved pace.
• The results were
achieved despite the fact
there were more than
18,000 additional emergency department presentations than in the
comparative quarter last
year, in a clear sign the
NSW health system is improving after 16 years of
Labor neglect.
RECORD POLICE NUMBERS: 157 NEW POLICE
GRADUATES
• The NSW Government
has welcomed 157 new
officers who have graduated from the Goulburn
Police Academy.
• The recruits will now be
allocated to Local Area
Commands across NSW,
with more than half going
to commands across the
State’s North and South
West.
• The NSW Government
has already added an additional 420 officers to
the NSW Police Force,
with police numbers now

at a record high.
• We are committed to
boosting the authorised
strength of the NSW Police Force by 859 police
officers, to reach 16,665
by August 2015 – the
strength now stands at
16,226 so we are well on
track to meeting our target.
SYDNEY’S BUS FUTURE:
SIMPLER, FASTER, BETTER BUS SERVICES

• The NSW Government’s
long term plan to redesign our city’s bus network to meet customer
needs now and into the
future has been released.
•
Sydney’s Bus
Future will ensure more
than 1.5 million Sydneysiders will live within a 10
minute walk to new ‘turn
up and go’ services. It
is the first time the NSW
Government has taken a
fresh look at the bus network to see where short,
medium and long term
changes are needed to
improve customer journeys on our buses.
• The plan will streamline
more than 600 bus routes
and follow the lead of other global cities by introducing a new tiered network of Rapid, Suburban
and Local bus services.
• Since March 2011 we
have introduced more
than 4,700 new weekly
bus services, invested
more than $90 million for
200 new buses this financial year, introduced
double decker buses, and
started rolling out Opal
electronic ticketing.
WET‘N’WILD SYDNEY:
JOBS INVESTMENT AND
FUN FOR WESTERN
SYDNEY
• Western Sydney is now
home to the world’s biggest water theme park
Wet‘n’Wild Sydney which
opened its doors this
week.
• The $120 million high

tech water park is set to
become a major tourism
draw card for Western
Sydney with about one
million visitors expected
in its first 12 months.
• The park’s operator says
Wet‘n’Wild is delivering
300 new full time jobs for
Western Sydney, on top
of the 300 jobs created
during construction.
• Wet‘n’Wild Sydney is
expected to contribute
more than $500 million to
the NSW economy during
the first 10 years of operation.

as well as five boat ramps
and other boating facility
upgrade projects on Sydney Harbour.
• The Better Boating Program grants are about
planning for the future
and making sure the community has safe access
to facilities that help residents get out and about
on our waterways.
• For more information
visit: http://www.maritime.nsw.gov.au/mpd/infra_grants.html

IMPROVEMENTS
TO
SPRINGWOOD
AND
CAR HOON CRACK- BUNDEENA FIRE STATIONS
DOWN
• Laws introduced by the
NSW Liberals & Nation- • The $1.5 million upgrade
als Government to crack of Springwood Fire Stadown on car hoons have tion in the Blue Mounbeen enormously suc- tains has been completed
cessful, with 123 cars im- with the original 1987
pounded and 513 sets of structure brought up to
modern standards.
number plates seized.
•
Under the laws a • The upgrade includes
driver loses their car or an expanded engine bay,
number plates for three more equipment storage
months if they are caught and extended staff areas
exceeding the speed limit to accommodate the 21
by more than 45 km/h, permanent fire-fighters
are involved in a police who have joined the stapursuit, or commit hoon tion.
type offences like burn- • Meanwhile, the $2.2 milouts and street racing.
lion Bundeena Ambulance
• If a person drives their and Fire Station has been
car after their number officially opened and is
plates have been seized the State’s first purposetheir vehicle can be per- built, co-located ambumanently confiscated.
lance and fire station.
• The message to lunatics • The state-of-the-art stawho treat our streets like tion will allow paramedics
racetracks is simple – if and fire and rescue workyou want to keep your ers to work together to
car, slow down and obey provide emergency serthe law.
vices to the unique communities of Bundeena,
NEW AND IMPROVED Maianbar and the Royal
BOATING
FACILITIES National Park.
ACROSS NSW
• The NSW Government NEW FOCUS ON AGRIhas announced more than CULTURAL EDUCATION
$5.4 million in grants to • The NSW Government
councils and community will work with the agriculgroups across NSW for ture and education secnew and improved boat- tors to ensure agriculturing facilities.
al education and training
• The funding allocated is able to better respond
under the Better Boating to industry needs.
Program will support 66 • A report authored by
projects in regional NSW, Professor of Agriculture

at Charles Sturt University, Professor Jim Pratley,
and was commissioned
to ensure agricultural
education remained relevant to the industry.
• It assessed current and
projected industry and
workforce needs, and
how effectively school,
Vocational
Education
and Training and higher
education programs currently respond to those
needs.
•
The NSW Government will work with
education, training and
research institutions to
more readily respond to
industry developments
and ensure the industry
has a workforce with the
right skills.
CAMPAIGN TARGETS

ONE OF THE ROAD’S
BIGGEST KILLERS - FATIGUE
• A new road safety campaign Don’t Trust Your
Tired Self has been
launched highlighting the
serious risks of driving
tired.
• Fatigue is one of the
top three killers on NSW
roads, along with speeding and drink driving.
• Figures show that last
year 62 people died and
almost 2,000 people were
injured on our roads in fatigue-related crashes.
Unfortunately, tiredness
is not something police
can detect like alcohol,
highlighting the importance of the Don’t Trust
Your Tired Self education
campaign.

NSW LABOR WELCOMES VIC ALHADEFF AS CHAIR OF THE COMMUNITY RELATIONS COMMISSION
NSW Opposition Leader
John Robertson has welcomed the appointment
of Vic Alhadeff as the new
Chair of the Community
Relations Commission.
“I warmly congratulate
Vic Alhadeff on his appointment as Chair of
the Community Relations
Commission and I look
forward to working with
him,” Mr Robertson said.
“Vic is widely respected
as a voice for tolerance,
dignity and human rights
– and his ability to bring
together people from all
walks of life.
“This significant new role
is a continuation of his
outstanding work as CEO
of the NSW Jewish Board
of Deputies.
“Raised in Zimbabwe
and educated in South
Africa before coming to
this country, Vic’s journey reflects the story of
so many migrant Australians.
“He will be an outstanding ambassador for mul-

ticultural NSW.”
Shadow Minister for Citizenship and Communities
Guy Zangari said: “I welcome the appointment of
Vic Alhadeff to the Community Relations Commission and congratulate
him wholeheartedly.”
“Vic was the first community leader to knock
on my door when I was
elected in 2011.
“He has always been a
shining light of the Jewish community and our
society as a whole.
“Vic will of course bring
new ideas and refresh
the face of the Commission.
“Interfaith dialogue has
always been a key priority for Vic and I am sure
this will remain so.
“His ability to empathise
with communities makes
him an ideal choice for
the role.”
MEDIA
CONTACT:
ALAN MASCARENHAS
0408819025
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Toyota’s future won’t rely on tax- Hockey spending blows
payer handouts, says Tony Abbott out budget: Bowen

Tony Abbott hopes Toyota
will continue manufacturing vehicles in Australia.
Source: News Limited
TOYOTA’S future in Australia will not be secured
by taxpayer handouts,
Prime Minister Tony Abbot
says.
Mr Abbott said the Japanese automaker’s future
as Australia’s sole car
producer was strong as
he continued to engage in
discussions with Toyota
President Max Yasada.
In the wake of Wednesday’s
announcement that General Motors will stop its local
manufacturing operations
in Victoria and Adelaide in
2017, Mr Abbott said the
Government would reveal
its support package to the
auto-manufacturing industry this week.
“My task, the Government’s
task, is to have a strategic
approach to these things,”
Mr Abbott said during a
visit to Anglesea on monday.
“I certainly hope Toyota

can stay. They have a very
different business model
to Holden. It’s a business
model that relies substantially on export and that’s
why I think we’ve got good
prospects of keeping
them.
“But I want to make clear
that in the end it will be
creativity, dynamism and
the commitment to running
a successful business on
their part rather than taxpayer handouts.”
Mr Abbott, along with
Victorian Roads minister
Terry Mulder and Liberal
member for Corangamite
Sarah Henderson, revealed
a $1.8m upgrade along the
Great Ocean Road in Anglesea.
The redevelopment, as part
of the Liberal party’s $50m
pre-election promise to
upgrade the popular tourist network, will take place
early next year.
In the past five years there
have been 229 crashes in
the Great Ocean Road with
11 fatalities.

SHADOW treasurer Chris
Bowen says the federal
government needs to acknowledge that its postelection spending promises are blowing out the
budget.
Treasurer Joe Hockey
is expected to unveil a
2013/14 budget deficit
of just under $50 billion
when he releases the midyear economic and fiscal
outlook in Canberra on
Tuesday.
Treasury’s independent
pre-election budget update, released in August
during the election campaign, showed the deficit
on track for $30.1 billion.
That figure was fully acknowledged by Labor, Mr
Bowen said.
“Every dollar above that
Joe Hockey has to take
responsibility for,” he
told reporters in Sydney
on Monday.
The treasurer had yet to

justify why he gave the
Reserve Bank $8.8 billion to top up its reserve
funds, Mr Bowen said.
Added to that was $3 billion in tax breaks, changes to superannuation
and a range of spending
promises.
The surplus appeared to
be going the way of the
Gonski school funding reforms, the national broadband network and and
buying asylum-seeker
boats, Mr Bowen said.
“Saying one thing before
the election and doing
something very, very different after.”
The Australian people
were entitled to conclude
the promise to return the
budget to surplus and pay
down debt was “a lie”.
Labor would not give the
government any “blank
cheques” if it needed legislation to increase revenue, Mr Bowen said.

16 LOCAL HIGH SCHOOLS IN BLAXLAND WILL MISS OUT BECAUSE
OF MORE COALITION CUTS

Local high schools will lose
up to $24 million to build
Trade Training Centres.
The former Labor government committed $2.5 billion
to build Trade Training Centres in every high school
to address skill shortages
in traditional trades and
emerging industries.
This includes state of the
art mechanical workshops,
carpentry workshops, engineering workshops and
construction workshops.

The Abbott Government has
cut this important program.
“This is a disgraceful and
short-sighted decision by
a government that clearly
doesn’t care about the
young people in our community,” Mr Clare said.
“Every high school in Australia was going to benefit from this program.
Now most of our local high
schools will never get a
Trade Training Centre.
“In August Georges River

Grammar and Bankstown
Senior College were allocated over $2 million to build
an engineering workshop
and a woodwork facility.
Now this won’t go ahead.
“A lot of young people in
Bankstown want to get
a trade when they finish
school. Learning a trade at
school is a smart idea. Tony
Abbott’s decision to cut this
program is a big mistake,”
Mr Clare said.
MEDIA CONTACT: JAMIE

WASSEF 02 9790 2466
Schools in Blaxland that
will miss out on a Trade
Training Centre:
1. Bankstown Girls High
School
2. Bankstown Senior College
3. Bass High School
4. Birrong Boys High
School 5. Birrong Girls High
School
6. Chester Hill High School
7. Condell Park Christian
School
8. Condell Park High
School
9. Georges River Grammar
School
10. Granville South Creative
and Performing Arts High
School
11. Patrician Brothers College
12. Regents Park Christian
School
13. Salamah College
14. Sefton High School
15. St Euphemia College
16. Trinity Catholic College

New online system to
help prepare, lodge
and track applications

Lord Mayor of Parramatta Cr John Chedid

Parramatta City Council’s
online Electronic Housing
Code (EHC) system went
live on monday, making
it easier for homeowners and builders to lodge
complying development
applications electronically under the NSW Housing Code.
Lord Mayor of Parramatta
Cr John Chedid said the
new EHC system would
help to speed up the planning process.
“The commencement of
this system means builders, homeowners and
renovators can now have
their plans submitted at
the click of a mouse,” Cr
Chedid said.
By entering details of a
property, users will be
able to see what kind
of developments are allowed on a property and
generate reports and
monitor the progress of
their application.
“The EHC system is intuitive and easy to use and
will enable users to in-

quire about the development options available to
them quickly and at any
time of the day - there is
now no need for people
to visit a Council in person,” Cr Chedid said.
“It will also help simplify
enquiries for our customer support staff as they
will be better equipped
to answer customer queries.
“Other handy features include the printable report
tool, help portal with frequently asked questions
and the ability to check
planning rules across
multiple council areas,
which is a great feature
for owners who manage
properties in different areas.”
To access EHC visit,
www.ehc.nsw.gov.au
Media Enquiries: Catherine Orzinski, Communications Officer – Parramatta City Council. Email:
corzinski@parracity.nsw.
gov.au Tel: 9806 5669.

One person has won the entire $70 million OZ Lotto jackpot

ONE lucky soul from Queensland is $70 million richer today after taking out the entire OZ Lotto Division 1 jackpot.
The $70 million prize is easily the richest lotto prize to be
won in Australia, eclipsing the $58.7 million won by a syndicate from Melbourne in 2008.
Two West Australians have claimed consolation prizes,
picking up more than $39,000 each as they shared Division 2 with another 19 people around the country.
The lucky numbers were: 26, 24, 20, 17, 34, 39, 36 and the
supplementary numbers: 22, 23.
Lotterywest chief executive Jan Stewart said: «We are absolutely delighted with Western Australia>s response to
tonight>s OZ Lotto draw and that two Western Australians
picked up a Division 2 prize.
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‘Massive blowout’ in NDIS Hockey defends his econom- SA yet to fork out for Holden: Abbott
ic forecasts
costs: Hockey
THE architect of the national disability insurance
scheme has rejected suggestions the landmark
program is inefficient.
But the Abbott government is sending clear signals the NDIS may not be
rolled out in the same form
or follow the timetable laid
out by Labor.
Treasurer Joe Hockey
says a “massive blowout” in the scheme’s initial
costs shows Labor “got it
all wrong” in the rollout of
trial sites five months ago.
The government has said
it is in discussions with
the states and territories
to ensure the scheme’s efficiency and cost effectiveness.
“The bottom line ... is we
have to find ways to deliver
services within an existing
budget framework rather
than on the never-never,”
Mr Hockey told ABC radio
on Wednesday.
The treasurer said the
government would ensure
“a proper rollout” of the
NDIS, indicating there may
be changes to its design.
Opposition
families
spokeswoman
Jenny
Macklin, who introduced
the scheme when Labor
was in government, is demanding the coalition rule
out capping support or
slowing the rollout.
“There is no evidence
whatsoever that it is ineffective or inefficient,” she
said.
Initial data from the
scheme’s first three
months shows demand is
higher than expected and

the cost is running 30 per
cent over estimates.
More trial sites will be
launched next year with
expectations the scheme
will be fully rolled out by
2019.
The annual cost of the
NDIS, when fully operational, is estimated at $22
billion.
Finance Minister Mathias
Cormann said the government remained committed to the NDIS, but it was
important funding was
“better targeted” so the
scheme was as cost effective as possible.
Shadow treasurer Chris
Bowen says that language
hints at the government’s
hidden agenda.
“That sounds like code for
cuts to me,” he told ABC
television.
But Assistant Treasurer
Arthur Sinodinos said the
government would not
“cut across” any election
commitments, and that
included rolling out the
NDIS.
The government would
carefully go through the
evidence from the NDIS
trial sites to ensure the
scheme was delivered in a
“value-for-money way”.
“We’re seeking to make
sure that we deliver a
scheme which is as cost
effective as possible, while
meeting the needs of the
constituency that we’ve
identified,” he told ABC
Radio.
“But we won’t be able to
look after them if we design a scheme that is not
fiscally sustainable.”

TREASURER Joe Hockey
has rejected suggestions
he padded economic forecasts to paint a bleak picture of the federal budget
and bolster his case for
tough spending cuts.
Growth forecasts for the
next two years are well
below the long-run average and at the lower end
of economists predictions.
Unemployment expectations are for a 6 per cent
jobless rate by the middle
of 2014 and just above
that for the forseeable future.
Labor has accused the
treasurer of softening up
voters for “deep and brutal” cuts in the May budget.
“Not at all, not at all ,” Mr
Hockey told ABC radio
on Wednesday, a day after releasing the mid-year
economic and fiscal outlook.
You could not have forecasts that dropped the
unemployment rate from
6.25 per cent to 5 per
cent in one year with 3
per cent growth, he said.
“It’s just nonsensical
in that sort of circumstance.”
Mr Hockey said Labor
had massaged forecasts
for unemployment to unreal levels.
That had allowed the previous government to forecast a return to surplus in
2017/17.
Mr Hockey also rejected
calls for new taxes or tax
increases to bring the

budget under control.
The coalition was not
going to do what Labor
did and take “a baseball
bat to confidence in the
economy”, he said.
Instead the government
would address the root
cause by cutting expenditure.
Shadow treasurer Chris
Bowen says Labor preelection predictions of
deep spending cuts had
proved to be correct.
“They denied until they
were black and blue in
the face, and now we see
clearly them predicting
those cuts,” he told ABC
television.

Victorian Labor reshuffles front bench

THE Victorian opposition
has reshuffled its front
bench ahead of the 2014
state election.
Labor leader Daniel Andrews announced the new
line-up on Thursday, saying it was strong and balanced with a good mix of
people.
“We’re going to continue to
scrutinise the government
and provide a strong offering so that when Victorians
vote in November they will
have a real choice,” Mr Andrew told reporters.
Labor has created the new
ambulance and family violence portfolios.
The family violence portfolio will be the responsibility
of Danielle Green, who is
the party’s spokeswoman
on health promotion and
women.
“Family violence is a crime,
it’s a scourge. It’s some-

Two NSW mine leases hinge on ICAC report
NSW Premier Barry
O>Farrell says he will act
swiftly on the final report
of the Independent Commission Against Corruption (ICAC) into two controversial mining leases.
The report to be released
on Wednesday follows

ICAC operations Jasper
and Acacia, which found
the Doyles Creek and
Mount Penny mining licences were corruptly approved under the former
NSW Labor government.
It>s reported ICAC will likely recommend the licences

are cancelled.
Mr O’Farrell says his government won’t delay in
acting if that>s what>s required.
«We’ve been waiting for
this report. We don’t know
what’s in it, but we>re determined to act as quickly

PRIME Minister Tony Abbott says it’s “embarrassing” for the South
Australian government to
complain about the size
of the Holden worker plan
when the state has yet to
contribute a cent.
Mr Abbott on Wednesday
announced a $100 million

as possible to put in place
ICAC>s
recommendations,» he told ABC radio.
«We’ve acted on every
other ICAC report - this is
not the former Labor government. We respect ICAC.
We implement its recommendations.»

thing we need to do much
more about,” Mr Andrews
said.
If elected, he would put
family violence portfolio
in the department of premier and cabinet so it had
a government focus.
Gavin Jennings will add
the ambulance portfolio
to his health and mental
health portfolios.
Albert Park MP Martin Foley has been promoted to
spokesman for water, arts
and youth affairs and Williamstown’s Wade Noonan
will take up the police portfolio.
Altona MP Jill Hennessy
will take over the public
transport portfolio from
Fiona Richardson, who will
be responsible for innovation and small business
when she returns in 2014
after treatment for cancer.
Martin Pakula will take
over the corrections portfolio from Jill Hennessy to
better link corrections in
prison beds to sentencing
laws, Mr Andrews said.
Several Labor MPs have
announced they won’t contest the election.
These include high-profile
former government ministers Justin Madden and
John Lenders, who will
remain as the opposition’s
leader in the Legislative
Council until the poll.

package to support 2900
Holden workers in Victoria and SA who will lose
their jobs when Holden
closes its car production
in 2017.
In his media release, the
prime minister said the
commonwealth
would
contribute $60 million,
Victoria $12 million and
the remainder would be
drawn from the SA government and Holden.
SA Premier Jay Weatherill,
who is meeting with advisers on Thursday to discuss
a much larger economic
package for his state, said
Mr Abbott’s plan was inadequate to cope with the
direct and indirect damage
to be caused by Holden’s
shutdown.
Mr Abbott told Adelaide
radio 5AA on Thursday
the $60 million compared
favourably with previous
car industry worker assistance packages in recent
years.
“There’s nothing at all
from South Australia towards the Holden adjustment package and I think
it is pretty embarrassing
for South Australian Premier Jay Weatherill,” he
said.
He did not support “business welfare”, but believed
the government had a role
to play in some industry
policy.
“The government sometimes has a role to ensure
that businesses get a
good start. But once they
are up and running, it’s
not government’s job to
offer them handouts.”
It was the government’s
job to ensure business
was operating in the best
possible economic environment, Mr Abbott said.
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Joe Hockey reveals Labor’s $667 billion ‘debt bomb’ in MYEFO statement

Treasurer Joe Hockey has blamed Labor for the state of the budget ahead
of the MYEFO.

TAXPAYERS were on track
for a $667 billion debt bomb
if Labor’s policies and spending was left unchecked over
the next decade, budget papers reveal.
Treasurer Joe Hockey unveiled on tuesdaythe state of
the nation’s finances in Canberra, uncovering the massive debt legacy Labor was
on track to deliver.
The Midyear Economic and
Fiscal Outlook showed without “remedial action” and
significant savings debt
would blow out by to close
to $700 billion - or around 26
per cent of GDP - by 202223.
As revealed by The Daily
Telegraph earlier in the week
the budget deficit for 201314 has increased from $30
billion in the Pre-Election
Economic and Fiscal Outlook
(PEFO) to $47 billion and
budget deficits totalling $123
billion are expected over the
forward estimates.
The blowout for this financial
year equates to around 3 per
cent of GDP.
“Without policy change and
taking no remedial action,
budget deficits would be
projected in each and every
year to 2023-24,” the MYEFO
states.
Unemployment is on track
to rise and wage growth will
decline, resulting in a downward trend in consumer confidence and a hit to the budget bottom line.
By 2015 the unemployment
rate is due to increase from
the current 5.8 per cent to
6.25 per cent.
Real and nominal GDP
growth will face a “substantial deterioration”, according
to the documents.
Tax receipts will also take a
$37 billion hit over the next
four years, resulting in the

decline in nominal GDP.
Real GDP is forecast to grow
at the slower rate of 2.5 per
cent in 2014-15 compared to
the predicted 3 per cent just
several months ago.
The end to the resources
boom will also take a hit with
the decline now “steeper”
than it was in the PEFO.
The transition from resources to non-resources drivers
of growth would be “unlikely
to be seamless”.
“From 2014-15 resources
investment is expected to
start sharply detracting from
growth,” the MYEFO stated.
But despite the challenges,
the government said it was
determined to return the
budget to “sustainable surpluses” which would build to
1 per cent of GDP by 202324.
Revealing the MYEFO during a speech to the National
Press Club in Canberra Mr
Hockey said that the Coalition was “determined to fix
the problems we inherited”.
“We have inherited from the
Labor Party Budget deficits
totalling $123 billon over the
next four years and unless
we take action the Budget
will be in deficit for at least a
decade,” Mr Hockey said.
Mr Hockey said Treasury was
working hard on producing a
Budget in May that would put
the nation’s economy back
on track.
“We will fix the budget, we
will deliver a stronger economy,” he said.
In the MYEFO document the
government said it had taken
“essential steps” already
to address the damage left
by Labor, including giving
$8.8bn to the Reserve Bank,
addressing a $1.2 billion
shortfall in border protection,
restoring $1.2 billion education spending and address-

Budget situation ‘pathetic spin’ ... Shadow Treasurer, Chris Bowen.
Source: News Limited

ing $2.9 billion in unlegislated tax and superannuation
measures.
A total of $998 million in cuts
to Labor’s trade training centres and the axing of a community infrastructure program worth $528 million will
pay for the extra $1.2 billion
for schools funding.
The removal of the carbon
tax was expected to “lower
headline and underlying inflation by less than 1/4 of a
percentage point in 2014-15.
But the ultimate cost to taxpayers of removing the levy
would be $7.3 billion over the
forward estimates.
“The removal of the carbon
tax is also expected to support household consumption
growth in the short term and
make a small contribution to
national income growth over
the longer term,” the MYEFO
stated.
Mr Hockey said it gave him
“no pleasure” to realise that
the task the Coalition faced
to bring the budget into line
had grown.
“Every area of government
had its surprises,” he said.
“We will not leave budget
problems for another day ...
knowing the truth means we
can get on with building investment.
“We are absolutely determined to get the economy
moving again.”
But he refused to say when
the Coalition would be able
to get the budget back into
surplus.
“I am not going to make the
same mistake Wayne Swan
did 350 times,” he said.
Mr Hockey’s refusal to name
when he would deliver a
surplus comes despite a
previous promise to get the
budget back in the black by
2016-17.
Revenue writedowns for this

year hit $16.8 billion according to the MYEFO numbers,
contributing to the larger
debt for this financial year.
Over the four year period to
2016-17 gross debt is due to
hit $460 billion, much larger
than previously anticipated.
Finance Minister Mathias
Cormann also said that there
could be changes to the way
the National Disability Insurance Scheme is funded.
“We want to make it more
efficient,” Senator Cormann
said.
“We are having discussions
about that.”
Labor was quick to go on the
attack over today’s MYEFO
document.
Opposition treasury spokesman Chris Bowen said Mr
Hockey was simply trying to
“soften” the public up to the
true Liberal agenda for massive cuts.
Opposition finance minister
Tony Burke said Mr Hockey
could not simply blame Labor for the budget situation.
“Every figure that Joe Hockey quoted today claiming
that it was a legacy of the Labor government included his
own actions,” Mr Burke said.
“In 101 days they have added $160 million a day to the
deficit.
“These are the same people who spent years railing
against the deficit … the claim
they would be a government
of no excuses is now in tatters.”
Mr Bowen said while he
would not use the “recession” word, he believed there
was a concern that the timing
of the release of MYEFO so
close to Christmas could impact consumer confidence.
“We do have to be very careful about the impact it has on
consumer confidence,” Mr
Bowen said.

“When Australians get the
sort of language they are getting from their government at
the moment it could impact
confidence and that is concerning.”
This morning, Mr Bowen said
reports the deficit had grown
from $30 billion to close to
$50 billion since the election
was completely of the Coalition’s own making despite
assertions to the contrary by
the government.
Mr Bowen said Mr Hockey
was using “1970s tricks” to
fool the public into believing
Labor had ruined the economy and today’s release of the
MYEFO (Mid Year Economic
and Fiscal Outlook) document should not be painted
as a last Labor budget.
“For the Prime Minister and
Treasurer to somehow paint
this as the last budget statement, some sort of overhang
of the last government is
completely wrong and pathetic spin,” Mr Bowen told
ABC radio.
The shadow treasurer said
the government had been
“spending very hard” since
September 7, including giving $8.8bn to the Reserve
Bank.
“The issue is the government has given this money
to the Reserve Bank in what
I think is a pretty transparent
attempt to make this year’s
budget deficit worse so that
the Reserve Bank may be in
a position to pay dividends
back in this year and following years to make their budget bottom lines look better,”
Mr Bowen said.
“It’s a sort of 1970s trick
which I thought modern day
treasurers were over.”
He said there would likely be
a pre-Christmas downturn in
confidence and spending as
a result of today’s statement.
“I think that is going to be a
problem,” Mr Bowen said.
But Prime Minister Tony Abbott today denied the Coalition was using “scare tactics” over the state of the
economy.
“These are truth tactics,” the
Prime Minister said from Balgowlah in his own northern
Sydney electorate this morning.
He said today’s release of the
MYEFO would fully expose

the mess Labor had left behind.
“What we will see today is
the sad truth that six years
of Labor fiscal profligacy has
given us cumulative deficits
in order of a quarter of a trillion dollars,” Mr Abbott said.
“The repair job started from
day one obviously with the
election of the new government but it accelerates from
today given that we will see
the full extent of Labor’s debt
and deficit disaster.”
Mr Bowen’s comments were
backed by opposition leader
Bill Shorten who said that today’s midyear economic and
fiscal outlook simply showed
Tony Abbott’s generous paid
parental leave scheme was
not affordable and would
cripple taxpayers.
“This just shows that Tony
Abbott’s baby bonus scheme
for multi-millionaires is a $22
billion white elephant,” Mr
Shorten told ABC radio.
Mr Shorten said it was time
the government accepted responsibility for running the
country and stop blaming
past Labor governments.
“The problem for the Abbott
government is that the music
has stopped,” he said.
“How long can they go on
blaming everyone else?”
Mr Shorten said the MYEFO
statement should also include a support package for
Holden workers and the car
industry.
“If this urgently needed package is not delivered today, it
will be yet another blow to
workers and their families
from the Abbott Government,” he said.
“The Prime Minister must not
walk away from his responsibility to support Australians
in need, and give them their
best chance of contributing
to the economy and the community in the future.
Holden workers, their families and communities, car
components manufacturers
and Toyota have waited long
enough for the Government’s
response.”
Joe Hockey will hand down
the MYEFO - the first real
look at the budget since the
Coalition won government
- during a speech to the National Press Club in Canberra
at 12.30pm.
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صاالت ال مرياج أفخم صاالت االستقبال يف فيكتوريا
قام مؤخرا السيد سام يونان
صاحب صاالت ال مرياج األربع
لالستقبال باجراء تعديالت
وتحسينات عليها من الداخل
والخارج كي تبقى عروس الصاالت
يف فيكتوريا قوال وفعال.
نعم ان صاالت ال مرياج هي
عروس الصاالت وستبقى وهي
بالتالي من أفخم وأرقى الصاالت
لجهة تجهيزها بكل مقومات
واسباب الراحة اىل جمالها
وديكورها املميز.
يمكنكم الحجز يف صاالت ال
مرياج على مدار االسبوع حيث
مناسباتكم
جميع
تستقبل
من عمادات وخطوبات وزواج
وحفالت مطربني قادمني من
لبنان والشرق االوسط ومطربني
محليني وغري ذلك من املناسبات.
عنوان ال مرياج هو األمانة والصدق
يف التعامل والنظافة يف تحضري
املأكلوالت والخدمة السريعة
واملميزة للزبائن اضافة اىل
الهندسة املمتازة للصوت واالضاءة
مما يضفي على املناسبات مزيدا
من الروعة والنجاح.
طاقم متخصص يف فن الطهو
واملطبخ العربي واالجنبي..
حسناوات يقدمن املأكل واملشرب
على الطاوالت بانتظام ودقة

صاالت ال مرياج عروس الصاالت

صاحب صاالت ال مرياج السيد سام يونان
حسب طلب الزبائن بكل ذوق
ولباقة وبوجه بشوش وابتسامة ال
تفارق محياهن.
ولهذه االسباب ولغريها حازت
صاالت ال مرياج على ثقة جميع
ابناء الجالية اللبنانية والعربية
والجاليات االجنبية.
وتتميز ال مرياج بروعتها وجمالها

وبالنجاح الذي حققته يف استضافة
اشهر املناسبات وتقديم افضل
الخدمات للزبائن ..ولعل السر
االكرب يف تألق هذه الصاالت األربع
يكمن يف العقل الواعي والقلب
الطيب والشخص املتواضع الذي
يديرها وترتقي بها من نجاح اىل
نجاح.

ان السيد سام يونان ،صاحب
ومدير صاالت ال مرياج ومنذ
فجر اغرتابه وعرب صفحات
مجيدة ومشرفة من الجد والجهد
والتضحية والصدق واالستقامة
واالخالص تمكن من كسب ثقة
العديد من الناس وكان قد كافح
وجاهد يف أعمال ومصالح عدة

وحالف كفاحه وجهاده النجاح اىل
ابعد الحدود.
يقول السيد سام يونان انه يقدم
جميع التسهيالت املتاحة البناء
الجالية العربية كافة منها تقدمة
للعرسان العرب من  500اىل
 2000دوالر.
سام يونان انسان محب وكريم

ومتواضع يحدثك بعفوية وعلى
رأس اولوياته كسب ثقة الناس
وصداقتهم وان املاديات بالنسبة
له امور ثانوية.
وأخريا نتمنى لصاحب صاالت ال
مرياج السيد سام يونان الصحة
الدائمة والنجاح املستمر يف جميع
اعماله ومجاالت حياته.

ال مـرياج
لصاحبها سام يونان
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  500اىل  2000دوالر

لقمة
شهية

أسعارنا تناسب اجلميع

نظافة
تامة

مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة ..اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

210 HUME HWY, SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

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

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

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

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

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم

0
0
$6
ا
آل
ن
بـ

حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية 0
5
4
 $فق

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

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

ط

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

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

لالتصال :قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6

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

